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Tisztelt Olvasó!
Engedje meg, hogy az idei utolsó számunk felvezető

sét, hogy leírja a minőségfogalom rohamos fejlődési fo-

cikkét nyomatékosan ajánljam nagybecsű figyelmébe. Ez

lyamatának mai állását.

a cikk ugyanis kiemelkedik a többi, ismeretterjesztő írás

A Magyar Minőség Társaság -és Szerkesztőségünk is-

közül, mert egy új, mondhatni forradalmi filozófia körvo-

megalakulása óta feladatának tekinti a minőséggel kap-

nalazására vállalkozik: a 21. század új feltételrendszeré-

csolatos szemlélet alakulásának figyelemmel kísérését,

ben igyekszik meghatározni és elhelyezni a minőség

ápolását. Ezért a cikkben tárgyalt témakörre nemcsak a

fogalmát. Ezt egyetlen mondatban így foglalja össze:

figyelmét hívjuk fel, hanem a véleményét is kérjük. Szí-

„A minőség egyáltalán nem(csak) a termék jellemzője:

vesen vennénk, ha a szakma lapunkban vitát nyitna a

tartalmazza a terméket vagy szolgáltatást előállító egész

cikkben megjelenő gondolatokról.

szervezet minőségét.”

Kérjük és várjuk a véleményét!

Talán ez a megállapítás fejezi ki a legtömörebben a miSzerkesztőség

nőség-szakma sok, kitűnő képviselőjének azt a törekvé-

Minden Kedves Olvasónak
Békés, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és

Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kíván
a Magyar Minőség Szerkesztőbizottsága!
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Gondolatok a ”minőségi sajt„ filozófiájáról
Dr. Balogh Béla
A harmadik évezred elejére világunk soha nem látott
mértékű fejlettségi fokot ért el. A távolságok összezsugorodtak, a dolgok hallatlanul komplexekké váltak. Korábban az „egy napi járóföld” jószerével a szomszéd falut
jelentette, ma 24 óra alatt Moszkvában reggelizünk, San
Franciscoban ebédelünk, Párizsban megnézzük a
Folies Bergère esti műsorát, közben körbeutazzuk a Földet. (Az űrhajósok akár többször is.) Ott a lábunk nyoma
a Holdon, távoli világok titkait kémleljük. Tudunk élőlényt
klónozni, sorra fejtjük meg a DNS kettős spiráljának titkait. „Ellátunk” millió fényévekre és hétköznapivá lett az a
technológia (a mikroelektronika), amely az emberi hajszálat ezerfelé hasítja (50 nm). Léteznek egy-fotonos
érzékelők, egyetlen elektront „használó” eszközök. Részecskéket a fény sebességére gyorsítunk; modellezzük
az ősrobbanást. Behatolunk az emberi lélek mélységeibe, és sorra ismerjük meg a meta -galaxisok jellemzőit.
Értelmes lény után kutatunk a világmindenségben, és
egyre beljebb haladunk a „Nosce te ipsum” parancsa
mentén. Értelmünkkel, fizikai valóságunkkal lassan kinőjük a jó öreg Földet.
De azért mégsem. Nem tudunk meglenni a Föld nélkül.
Az emberiségnek „itt élni, halnia kell.” Még nem tudunk
más bolygóra költözni. És miközben egyre gyorsuló
mértékben szipolyozzuk ki a Földet, egyre fokozódó
számban támasztunk problémákat is. Sokat, komplexet,
nehezen megválaszolható kérdéseket. És ezek a kérdések, ezek a problémák lassan ellepnek bennünket. Mint
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a bűvészinas, aki ellenőrizhetetlen szellemeket szabadított ki, mi sem (mindig) uraljuk, amit létrehoztunk.
A világot ma leginkább foglalkoztató kérdéseknek se
szeri, se száma. Ha az igazán nagy, igazán globális kérdéseket, az emberiséget leginkább feszítő „mega-kérdéseket” csoportba foglaljuk, érdekes eredményt kapunk: A
világot leginkább a „Minőségi sajt”, a „Quality cheese”
foglalkoztatja.
Az 1. ábra ezt a minőségi „Maci-sajtot” ábrázolja. Az
egyes sajt-körcikkek egy-egy megakérdést szimbolizálnak, angolul: Climate – Health – Energy - Environment –
Safety – Education; és a központi kérdés: Quality.
(2. ábra)
Az emberiséget foglalkoztató valamennyi probléma így
vagy úgy a „minőségi sajt” egyes összetevőihez vezethető vissza. Ha ezen összetevőket megkeressük az interneten, összesen mintegy 6 milliárd (!!) találatot kapunk.
Tekintsük át röviden, a teljesség legkisebb igénye nélkül
-mintegy villanófényben- ezeket a megakérdéseket!
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1.ÁBRA: A VILÁG LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI
(A „MEGAKÉRDÉSEK”)
THE „QUALITY CHEESE”
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2.ÁBRA: A VILÁG LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI
(A „MEGAKÉRDÉSEK”)
THE „QUALITY CHEESE”
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– CLIMATE
– HEALTH
– ENERGY
– ENVIRONMENT
– SAFETY
- EDUCATION
C BALOGH

Climate, Klíma
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Többféle gáznak a légkörbe kerülve üvegház hatása van;
ilyen például a széndioxid vagy a metán. A korábbi évezredek során a széndioxid légköri koncentrációja 250 ppm
körül mozgott, ez az érték 1958-ra 315 ppm-re, mára 385
ppm-re emelkedett. A számítások kb. 450 ppmre teszik a
„point of no return”-t, vagyis amikor az üvegház-hatás
miatt a Föld átlaghőmérséklete több fokkal megemelkedik, beláthatatlan és visszavonhatatlan károkat okozva
világszerte. Ha a széndioxid-koncentráció az eddigi mértékben emelkedik, ezt a kritikus értéket kb. 2040-re elérjük. Unokáink akkorra még nem érik el a nyugdíj-korhatárt.
A széndioxid-kibocsátás az ipari fejlettséggel függ össze;
Texas állam (32 millió lakos) többet juttat a légkörbe,
mint az egész Szub-szaharai Afrika a maga 720 millió
lakosával.
A problémát nehezíti, hogy a helyzetet könnyű gyorsan
rontani, de rendkívül nehézen és lassan lehet javítani.
Példának okáért az „ózonlyukat” okozó gáz (CFC) felhasználását a Londoni Egyezmény 1990-ben betiltotta,
de a légköri koncentráció csak kb. 90 év múlva, 2100-re
csökken újra az 1950-es mértékre.
A széndioxid (és kisebb mértékben a metán) légkörbe
jutásának csökkentése sorsdöntő jelentőségű a civilizációnkra nézve.
Health, Egészség
A gazdasági fejlődés, a változó étrend, az egészség-tudatos életmód megnövelte a Föld lakosságának várható
átlagos élettartamát. Ma ez az érték 66 év. Az egyenlőtlen fejlődés következtében azonban az egyes országcsoportokban élesen elütő életkor-várakozások álltak
elő. Nyugat-Európában a várható átlagos élettartam 13
évvel magasabb, mint a világátlag; a mi régiónkban ez
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az érték hat év, de a legszegényebb országokban (Afganisztán, Angola, Kongó, Mozambik, stb.) a várható
átlag-élettartam csak 41 év, vagyis 25 évvel kevesebb,
mint a világátlag. Az egészség és a szegénység
nyilvánvalóan összefügg –a Föld lakosságának
egynegyede kevesebb, mint napi 2 dollárból él; 1 milliárd
embernek pedig még napi 1 dollár se jut. A szélsőséges
egészségügyi és demográfiai különbségek globális
éhség-lázadással, teljes felborulással fenyegetik a földi
civilizáció kialakult rendjét.
Energy, Energia
Az exponenciálisan bővülő felhasználás kimerüléssel
fenyegeti a Föld korábban kifogyhatatlannak érzett energia-készletét. Leghamarabb a Föld kőolaj-tartalékai
fogynak ki, a számítások szerint mintegy 30 évünk van
az olajkitermelés drasztikus csökkenéséig. A földgázkészletek tovább tartanak, de ez a többletet is csak évtizedekben mérik. Az energia felértékelődik, drágul; az
egyes régiók energia-import függősége kritikus értékeket
ér el. (2030-ra az Európai Unió import-függősége halmozva meghaladhatja a 60%-ot (!!), földgáz tekintetében
ez 80%, kőolaj esetében pedig 90%.) A szituációt kritikussá teszi, hogy a fentebb említett klímaváltozás fő
okozója, a széndioxid döntő mértékben a fosszilis energiák felhasználása során keletkezik. A nukleáris energia
alternatíva lehetne, de Csernobil óta a fejlődés lényegében „befagyott.” (Ld. lentebb, a biztonságnál)
Rendelkezésre állnak nem-fosszilis energia-források is,
ezek részaránya azonban ma még elhanyagolható. A
megújuló energiák mai műszaki felhasználási lehetőségei is mintegy tízszeresen meghaladják a világ mai energia-fogyasztását, a valóságban azonban annak csak
mintegy 15%-át adják. (Ennek is a döntő hányada a tűMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

zifa, amivel -klimatikus okok miatt- nagyon csínján kéne
bánnunk. E nélkül a megújuló energia-források a globális
energia-felhasználásnak mindössze 2%-át (!!) adják.)
Environment, Környezet
Az ember tevékenysége rohamosan bővülő mértékben
terheli meg, szennyezi el a környezetet. Hawaii-nagyságú szemét-szigetek úsznak az óceánokban, a műanyagok robbanásszerű elterjedése savas esők képében
irtja erdeinket, vizeink hovatovább ihatatlanok. Naponta
14.000 ember hal meg a Földön azért, mert nem jut
szennyezetlen ivóvízhez.
Az ember egyre növekvő mértékben szipolyozza ki környezetét. Az ember „ökológiai lábnyoma” egyre nagyobb;
a felhasználás gyorsabb, mint amilyen gyorsan ökoszisztémánk regenerálódni képes. Ahhoz, hogy a következő generációk legalább úgy éljenek (fogyasszanak)
mint mi, 1,4 Földre lenne szükségünk. Ha a magyarországi átlagot nézzük, 2,8 Földre. (Ha a Földön mindenki
a jelen cikk szerzőjének életritmusát, szokásait, mobilitását, fogyasztását követné, 5,4 Föld (!!!) tudná csak az
emberiséget ellátni.) Pedig csak egy Földünk van.
Security/Safety, Biztonság
A témáról könyvtárnyit írtak; korunk egyik legkomplexebb
kérdése. A kommunikáció robbanás-szerű fejlődésével, a
közlekedés bővülésével és olcsóbbodásával a Föld
„összezsugorodott” és a „Global village” bármely pontján
történő baj pillanatok alatt terjed át a világ legtávolabbi
részeire. Az Afganisztánban szervezkedő terroristák miatt veszélyes a londoni metró.
A biztonság megingására és annak következményire az
egyik legjobb példa Csernobil. A nukleáris energia az
egyetlen „XX. századi” energia. Alkalmazásának kezdete
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a század ötvenes éveire tehető. 1970-re mintegy 90
atomerőmű működött a világon; 1987-ben már mintegy
400. Azután jött Csernobil és a működő reaktorok száma
lényegében ezen a szinten stagnál ma is. A bizalom
megingása, a biztonság elvesztése húsz évre befagyasztotta a nukleáris energia felhasználását, pedig az
megoldaná a széndioxid-ügyeinket, elhárítaná az elfogyó
energia rémképét és még olcsó is lenne. Ha nincs
Csernobil és van biztonság, az atomenergia a mai értéket legalább négyszeresen felülmúlná.
Education, Képzés
Az embert napjainkban soha nem látott mennyiségű információ árasztja el. A mai gazdaság, műszaki élet vagy
éppen kultúra értelmezése-átélése, irányítása, feldolgozása óriási ismeretanyagot és egyúttal ezen ismeretanyag feldolgozási képességét igényli. Ma már nem csak
a jó pap tanul holtig, hanem mindenki, aki el akar igazodni a világban. A mindenható televízió –miközben korábban elképzelhetetlen mennyiségű ismeretet is nyújt–
egyre inkább leszoktat a gondolkodásról; a látvány elnyomja az ember fantáziáját. Az elsajátítandó anyag
egyre szélesebb és egyre komplexebb. Ugyanakkor a
világon 854 millió felnőtt analfabéta, és hány millió még
mellé a ’de facto’ analfabéta. A tanulás egyre gyorsuló
ütemében hagyományosan magas átlag-képzettségű
nációk is hátracsúszhatnak, hátracsúsznak. Bizony tudjuk ezt mi, magyarok.
Quality, Minőség
A „minőségi sajt” központi eleme; a világ megakérdései
mintegy körülötte forognak, és nem véletlenül. A minőség nem egy a világ nagy kérdései közül; hanem át- meg
átszövi valamennyit.
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A minőség definíciójára annyiféle változat van, ahány
diploma, ahány értekezés, ahány cikk csak van róla a
világon. Lehet szélesen, lehet szűken, komplexen vagy
egysíkúan, filozofikusan vagy köznapi módon definiálni.
Fölösleges még egy meghatározást kitalálni – legyen a
minőség az igényeknek való megfelelés mértéke.
A definícióból következik, hogy a minőség relatív fogalom; mindig csak valamihez viszonyítva értelmezhető.
Egy kiváló minőségű nyakkendő vajmi silány lenne,
mondjuk, sálként. A „milyen minőségű?” (törvénytelen)
kérdésre a „Mihez képest?” visszakérdezés az egyedül
helyes válasz. Attól függ, mi az igény, milyenek az igények. Napjainkban, a piacgazdaságban: milyenek a vevő
igényei. Ha a Vevő igényeit tökéletesen kielégíti, az Eladó tökéletes minőségű „árut” (terméket, szolgáltatást,
miegyebet) szállít.
Az „Eladó” és a „Vevő” fogalmát a szó legáltalánosabb
értelmében, az ember életében előforduló összes szituációra értem. Mindenki Eladó egy adott pillanatban, míg
egy másikban „Vevő”. (Kedves olvasóm, most éppen Ön
az én Vevőm – vevője, kiértékelője annak, amit cikkemben, mint Eladó kifejtek. Ha mármost Ön tollat ragad és
Ön is kifejti nekem a témáról alkotott véleményét, akkor
Ön válik eladóvá és én, a vevő, döntöm el, hogy a véleményét elfogadom, „megveszem”-e, vagy sem? Bizony,
mennyire igaza van Mefisztónak: „Eladó az egész világ”.
Csak most az én olvasatomban az „Eladó” nem a „milyen”, hanem a „ki” kérdésre válaszol. Eladó az egész
világ. Meg vevő az egész világ.) Ha tehát a világon mindenki „eladó” meg „vevő”, akkor a „minőség” a piacgazdaság legáltalánosabb, legalapvetőbb jellemzője; a vevő
igényeinek való megfelelés mondhatni a piacgazdaság
filozófiája. „A másik, a vevő a fontos!” kell, hogy legyen a
vezérlő alapelv még a mi szétesett, önző világunkban is.
10/76 oldal

A minőség viszonylagos voltát a 3. ábra érzékelteti. Az
„IGÉNYEK”-kel szemben
•

•

•

•

az 1. ajánlat (legyen ez akár termék, akár szolgáltatás, akár személy) gyenge minőségű: nem fedi le az
igényeket. (Személy esetén azt mondhatnánk:
„Gyenge képességek, gyenge minőség.”)
a 2. ajánlat hasonlóképpen gyenge minőségű, hiszen -bár a képességek jóval nagyobbak- az igényeket ez is csak az előbbi, elégtelen mértékben
fedi le. („Jó képességek, gyenge minőség.” A tetőcserép attól nem lesz jobb, hogy közben gyártója
operaáriákat énekel.)
a 3. ajánlat éppen kielégíti az igényeket, vagyis –
bár az képességek összességükben kisebbek, mint
a 2. ajánlatnál– a minőség kiváló. („Megfelelő embert a megfelelő helyre”. Pejoratívabb –és a valóságot jelentősen torzító- értelemben: „Kiváló minőség,
de szakbarbár.”)
a 4. ajánlat értelemszerűen a legjobb: bár a minőség azonos a 3. esettel, de a képességek nagyobbak, akkorák, mint a 2. esetben. („Kiváló minőség,
további tartalékok.”)
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3 . Á B R A : K É P E S S É G É S M IN Ő S É G

IG É N Y E K

1.

2.

3.

4.

Az „igények” megfogalmazása, azonosítása is tartogat
csapdát. Némileg bombasztikus megfogalmazással:
senkit sem érdekel a termékünk, szolgáltatásunk. Nem a
termékeinket keresik, saját szükségleteiket elégítik ki.
Nem a mi termékünk érdekli a vevőt, hanem az, hogy
amit vásárol, mennyire elégíti ki az ő szükségleteit. (Lehet persze, hogy termékünk a vevő még nem tudatosított, látens, de meglévő szükségleteit elégíti ki, ekkor
beszélhetünk „piac-teremtésről”, „product push”-ról, ellentétben a „market pull”-al.)
A vevő szükségleteinek kielégítésére valójában nem is
terméket vagy szolgáltatást keres, hanem olyan szervezetet, vállalatot, szolgáltatót, aki ezen igényeket kielégíti.
Ez általános, egyszerű esetben, közfogyasztású terméknél nem mindig tudatosul. Kenyeret veszünk, mert éhesek vagyunk és cipőt, mert fázik a lábunk. De azért Sza11/76 oldal

lamander-cipőt keresek és Újpesten az Arzenál pékség
kenyerét veszem szívesen. Vagyis a céget keresem a
termék mögött, mert jó a tapasztalatom róluk, megbízom
bennük. A minőség a céggel azonosul.
„A minőség a cég jellemzője” alapelv hallatlanul kiszélesíti és egyben kiteljesíti a minőség fogalmát. A minőség
egyáltalán nem(csak) a termék jellemzője. Tartalmazza a
terméket vagy szolgáltatást előállító egész szervezet
minőségét, vagyis többek között
• a kommunikáció minőségét,
• a tervezés minőségét,
• a gyártás-szervezés minőségét,
• a gyártó szakemberek minőségét,
• a felhasznált anyagok minőségét,
• a gyártóberendezések minőségét,
• a karbantartás minőségét,
• a csomagolás minőségét,
• a minőség-biztosítás minőségét (!!)
• a raktározás minőségét,
• a vevőszolgálat minőségét,
hogy csak néhányat említsünk a konkrét termékre vonatkozó minőség-mutatón kívül. És miután a felsoroltak
mindegyike az adott vezetés tevékenységétől függ, a
minőség végső soron az adott szervezet vezetésének
minősége. (A gondolatot lekerekítve, az első számú vezető minősége.)
A „minőség” fontosságának megfelelően kiemelkedő
„elterjedtségnek” örvend a világhálón is. A „Quality” fogalomra 1.160 millió találat jelentkezik, több, mint az autóra („car”-1.080 millió), vagy a „food”-ra (807 millió) vagy
a „sex”-re (799 millió). (Úgy látszik, az önfenntartás egy
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hajszállal mégiscsak fontosabb.) A hallatlan mennyiségű
anyag akár csak nagyvonalú, felületes áttekintése (pláne
feldolgozása) tökéletesen lehetetlen feladat. Nem tehetünk mást, mint a „Minőség” legáltalánosabb megközelítését fogadjuk el, miként jelen cikk is megkísérli. A „Vevők” dolga s joga megítélni, hogy milyen sikerrel.
A fentiek alapján érthető, hogy miért a „Minőség” áll a
megakérdések központjában. Mert ugyan a kérdések
mindegyike az összes többivel összefügg, ezen összefüggések a „minőség”-en, mint filozófikus alap-attitűdön
keresztül kapcsolódnak (4. ábra).
4. ÁBRA: A MEGAKÉRDÉSEK:
MINDEN M INDENNEL ÖSSZEFÜGGA MINŐSÉGEN KERESZTÜL.

CLIMATE

HEALTH

EDUCATION

QUALITY

SAFETY

ENERGY

ENVIRONMENT

Végül a dolog ezzel a minőséggel egyszerű. Nem kell
mást tenni, mint amit Kazinczy Ferenc tanácsol:
„Jót s Jól. Ebben áll a nagy titok. Ezt, ha nem érted,
Szánts és vess, s hagyd másnak az áldozatot.”
12/76 oldal

Folyamat-alapú üzleti és műszaki specifikáció, IT rendszerszervezés és tesztelés
Minőségre törekedve a szoftverfejlesztési folyamatban
Dr. Ányos Éva, Füleki Dániel
Az elmúlt évtizedekben az informatika rohamos előretörésével megfigyelhettük, ahogy a számítógépes rendszerek egyre inkább meghatározzák életünket, munkahelyünket, munkafolyamatainkat, cégünk ügyvitelét, szolgáltatásait. A belső informatikai osztályok és külső IT
szállítók pillanatok alatt vették át a „hatalmat”, és tudásuk, tapasztalatuk, alkalmazott technológiájuk komoly
szervezetek életét határozzák meg és befolyásolják a
mai napig.
Jelen cikk arra próbál rávilágítani, hogy az üzleti folyamatok felmérése és modellezése után milyen lehetőségek adódnak a megrendelői oldal számára, amellyel segíthetik a szállítói oldal munkáját, javítva az elkészülő
termék minőségét. A fejlesztési folyamat kézben tartása
miként csökkenti a szervezet kiszolgáltatottságát, a szállítótól való függését.
A 60-70-80-as években, amikor a számítógépeket még
csak, illetve leginkább számításokra használták, elképzelhetetlen volt, hogy az informatikus találja ki, milyen
funkciói legyenek a szoftvernek. A felhasználó kötelessége volt úgy specifikálni a feladatot, olyan szintű tervet
adni, hogy az egyértelmű legyen a fejlesztő számára.
Hiba esetén a részletes input-output terveknek köszönhetően egyértelműen meghatározható volt, hogy a specifikációban, vagy a szoftverben van a hiba.
A 80-90-es években azonban, ahogy a számítástechnika
felhasználási köre egyre inkább kibővült, és egyre
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összetettebb funkciókkal bíró szoftverek, szoftvercsomagok kezdtek elterjedni, a követelmények specifikálása annál inkább kezdett felhígulni. A bonyolult
funkciók követelményeinek pontosítását sok esetben már
a szállítóra bízzák. A szállítók konzulensei, tanácsadói
azonban hiába nyújtják tudásuk legjavát, amennyiben a
felhasználói oldal nem tudja szabatosan, egyértelműen
megfogalmazni az igényeit. Miközben a követelményspecifikációnak, mint „szállítandó terméknek” az
elkészítése a szállító feladata lett, a specifikáció
minőségének felelőssége is egyértelműen áttolódott a
felhasználói oldalról a szállítói oldalra.
És itt kerül a hiba lehetősége a gépezetbe!
(Itt most nem a felhasználói felület hibáira, vagy egyéb
működésbeli hibákra kell gondolnunk természetesen,
hanem azokra a funkcionális hibákra, amelyek az üzleti
folyamatokon ejtenek csorbát.)
Nézzük meg, milyen érdekek vezérlik a két oldalt, amely
sajnos gyakran vezet az 1. ábrán látható szoftverfejlesztési folyamathoz:
- A felhasználó ritkán kér teljesen új fejlesztésű szoftvert, inkább kiválaszt a piacról egy szoftvercsomagot,
és azt próbálja meg saját igényei alapján testre szabatni. Más lehetősége nem is nagyon van, hiszen
nulláról szoftvert fejlesztetni manapság, amikor szinte
minden gazdasági területre vannak már általános
megoldások, túl sokba kerül.
13/76 oldal

- A másik oldalon a szállító olyan szoftvercsomagot kínál, amelyet a szakmai tapasztalatai alapján a lehető
legáltalánosabban
Jelenlegi eljárás
fejlesztett ki, és bízik
benne, hogy minél
Elfogadott
üzleti előterjesztés
kevesebb munkával
paraméterezni,
konfigurálni tudja az
Üzleti specifikáció
adott megrendelőnél.
összefoglaló
készítése
Üzleti
- A felhasználó arra hispecifikáció
vatkozva, hogy nem
Részletes
üzleti specifikáció
ismeri a szoftverkészítése
csomagban rejlő lehetőségeket, legfeljebb üzleti, magas
szintű specifikációt
készít és ad át az
üzleti folyamatairól, a
Funkcionális
Funkcionális
követelményspecifispecifikáció
specifikáció
készítése
kálás feladatát és
minőségi felelősségét pedig átadja a
szállító konzulenseinek. A szállító azonban az üzleti folyamatokat nem ismeri
megfelelő mélységig,
de az anyagi ellenSzoftver
fejlesztés
szolgáltatás fejében
mind a feladatot,
mind a felelősséget
vállalja.
Tesztelés
- A szállító legfeljebb
az előre megbecsült
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erőforrás mennyiséget szándékozik ráfordítani a
követelményspecifikáció elkészítésére. Így gyakran
előfordul, hogy az elkészült dokumentum mögött nem
húzódik meg a megfelelő minőséghez szükséges
mennyiségű munka. Sokszor hallani a felhasználói
oldalról egy-egy rosszul sikerült specifikáció után,
hogy túl kevés volt a konzultáció. Higgyük el, nem
azért, mert a konzulensnek nem volt kedve kimenni
az ügyfélhez! A szállító be van szorítva a projekttervbe, és ha a felhasználói követelmények nem
világosak, az idő haladtával egyre kisebb az esélye,
hogy jó minőségű dokumentum születik.
Jó esetben, ha megfelelő a tesztlefedettség és van is idő
tesztelni, a felhasználói teszten kiderül, hogy a szállított
termék nem felel meg az üzleti elvárásoknak. Rossz
esetben csak az éles indulás után.
A nem jó minőségű követelményspecifikáció az alábbi
problémákat okozza:
- sok visszakérdezést eredményező, nem kellően
részletezett dokumentáció,
- kézben-tarthatatlan kommunikáció a fejlesztő és az
üzleti oldal között, sok esetben, -az időre hivatkozva-,
kihagyva a folyamatszervezést,
- a projekt végén jóváhagyott, de elavult üzleti és funkcionális specifikáció,
- a nem kielégítően dokumentált alkalmazásfejlesztésből adódóan nem kellően tesztelt, az üzleti oldal igényeit nem kielégítő szoftver.
Pedig a követelményspecifikáció elkészítéséhez szükséges tudás létezik a felhasználói oldalon! Azonban sok
esetben erőforrás problémák miatt a megrendelő nem
tudja a napi munkából kiszakítani azokat a munkatársa14/76 oldal

kat, akik –a kellő idő ráfordításával–megfelelő minőségben el tudnák mondani a felhasználói igényeket.
Pár éve azonban megfordulni látszik a trend, és a folyamatos „üzlet – IT” csatában kiegyenlítődni látszanak az
erőviszonyok. Napjainkra számos ügyvitel alapú szervezet ismerte fel, hogy tevékenységének minőségét átfogó
folyamatfelméréssel és következetes folyamatszervezéssel tudja javítani, illetve a folyamatos piaci versenyben szinten tartani. Természetesen a folyamatszervezés
nem új keletű dolog, minden iparágban és szolgáltatási
területen nagy hagyománya van, de a legtöbb szervezetnél még megfigyelhető, hogy folyamatszervezés és az
informatika (legyen az külső, vagy belső) kisebb-nagyobb súrlódásokkal jól megfér egymás mellett. A folyamatszervezők megalkotják „krumpli-modelljeiket”, megállíthatatlanul keletkeznek az újabb és újabb szabályzatok,
az IT pedig szállít valamilyen szoftver-alkalmazásokat,
amelyek többé-kevésbé kielégítik az üzlet igényeit.
De mi alapján születnek az alkalmazások? A klasszikus
szoftverfejlesztési módszer alapján az üzleti igények
alapján készül egy követelményspecifikáció, amelyet az
üzleti oldal elfogad, majd az IT osztály, vagy a szállító
elvonul rendszert tervezni és fejleszteni. Erre a részre
már kevés a rálátása, és még kevesebb a ráhatása az
üzleti oldalnak. Ha el is kell fogadni a rendszertervet,
ritkán készül olyan dokumentum, amelyet a megrendelő
is ért, és érdemben hozzá tud szólni, illetve a szállító
fejlesztői csapata is alkalmazni tud. A szoftverfejlesztésben mindig is elvárt, logikus működés (!), újrahasznosítás, forráskód-optimalizálás mind a fejlesztőkre van
bízva. Pedig ezek a fogalmak a folyamatszervezésben is
ismertek, sőt alkalmazottak, mégis ritkán található közvetlen párhuzam a két oldal munkaanyagai között.
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Vizsgáljuk meg, miből adódhat, hogy az immár több évtizedes szoftverfejlesztési folyamat még mai napig is sok
esetben nem megfelelő minőségű terméket produkál!
Dokumentációból adódó problémák:
- Érthetőség: a szállítandó terméket leíró dokumentumoknak olyan részletezettségi szinten kell elkészülniük, hogy az mindkét fél számára érthető legyen, de
emellett tartalmaznia is kell mindent, ami a szoftverfejlesztés adott fázisában szükséges.
A követelményspecifikációnak olyan dokumentumnak kell lennie, amelyet a megrendelő üzleti felhasználói és folyamatszervezői is megértenek, és felelősséggel el tudnak fogadni, de a szállító számára is
megfelelő alapot nyújt a rendszertervezéshez.
A rendszerterv már a megrendelő rendszerszervezői,
illetve a szállító vezető fejlesztői számára készül, és
olyan granuláltsági szinten kell készülnie, hogy abból
a fejlesztés megkezdhető legyen.
A fentiekből sajnos több minőségi probléma szokott
adódni:
1. A követelményspecifikáció túl általánosra sikerül,
nehezen fordítható át rendszertervvé. Ez segíti
ugyan a dokumentum elfogadását, de a későbbiekben, a tervezés és fejlesztés során még sok
gondot okoznak a homályos részletek, amelyeket
vagy egyeztet a szállító a megrendelővel, vagy
csak a tesztelés során derül ki, hogy egyeztetés
nélkül milyen megoldást választott.
2. A rendszerterv (ha készül egyáltalán, de tételezzük fel, hogy igen) túl műszaki tartalmú, kevés a
kapcsolata a követelményspecifikációval, és a
megrendelői oldalon már a rendszerszervezők
sem értik.
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- Naprakészség: Egy új rendszer bevezetésénél a
szállítandó dokumentumok elkészülésére a fizetési
mérföldkövek miatt mindkét oldal rá van kényszerítve, elkészülnek a felek által elfogadott verziók.
Azonban ez után máris jönnek a problémák:
1. Amint elkezdődik a fejlesztés, a fejlesztői döntéseket, –mert a legelőrelátóbb specifikálás mellett is
előfordulnak kérdések, amelyek a fejlesztés során
dőlnek el, nincs is ezzel gond- vissza kell vezetni
a már elfogadott dokumentációba, újra el kell fogadtatni, majd újra elosztani a projektszervezetben.
Mindez még nagyobb probléma, amikor egy
meglévő rendszer továbbfejlesztéséről van szó.
Egy bonyolult ügyviteli rendszer folyamatos változásokon megy keresztül. Nem ritka, hogy az egyik
módosítás még nincs is telepítve, de már több
másik felmérése és tervezése zajlik. Nem csoda,
hogy a dokumentáció naprakészen tartása nehéz
feladat, és egyre születnek az újabb és újabb
Word dokumentumok, és a pontosító kérdések email-ekben keringenek a felek között.
2. A dokumentáció naprakészségénél meg kell
említenünk a teszteseteket is. A rendszerek továbbfejlesztésekor sajnos általános hiányosság
szokott lenni, hogy a módosításokra nem készülnek átfogó tesztesetek, csak az adott funkcióra
koncentrálnak, és a teljes rendszer tesztlefedettsége fokozatosan romlik.
- Elkészítés: Természetesen az is előfordul, hogy nem
minden dokumentum készül el időre, vagy egy szokásos dokumentum egyáltalán nem is szállítandó
termék.
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1. Ha egy szállítandó dokumentum nem készül el
határidőre, sajnos sokszor dönt úgy a projekt felügyelő bizottsága, hogy ettől még haladni kell tovább. Mondanunk sem kell, hogy ezzel óriási minőségi kockázatot vállal!
2. Hasonlóan veszélyes, ha egy projekt úgy dönt,
hogy kihagy egy szállítandó terméket. Rendszeres
példa, hogy anyagi megfontolásokból nem készül
rendszerterv egy továbbfejlesztéshez és csak a
követelményspecifikáció áll a fejlesztők rendelkezésére. Így természetesen olcsóbb a módosítás,
azonban olyan kérdések fognak a tervezés helyett
a fejlesztés során eldőlni, amelyek érdemben befolyásolják az üzleti folyamat kialakítását a szoftverben.
Erőforrás problémák:
Az erőforrás problémák általában az alábbiak:
- nincs kompetens erőforrás a megrendelőnél: nincs
olyan személy a szervezetben, aki konzekvensen
meg tudná határozni egy új rendszer, vagy egy új
funkció követelményeit,
- nincs kompetens erőforrás a szállítónál: nincs olyan
személy a szervezetben, aki fel tudná mérni az új
rendszer, vagy egy új funkció követelményeit,
- nincs idő a napi munka, vagy egyéb projektek mellett
az adott projekt feladataira,
- nincs kellő technikai ismeret a minőségi dokumentáció elkészítéséhez.
Az ebből fakadó (további) problémák pedig az alábbiak:
1. Dokumentumok elkészítésénél és elfogadásánál:
túl általános dokumentumok születnek, amelyek
hiányosságai a fejlesztés során okoznak majd
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Javasolt eljárás

rengeteg, a fejlesztési folyamatot elbizonytalanító,
hátráltató, pontosítandó kérdést.
2. A fejlesztés után: a tesztelésnél, vagy rosszabb
esetben az éles indulás után derül ki, hogy nem is
olyan rendszer született, amely kielégíti az üzleti
igényeket.
A fentiek projekttervezésből adódó hiányosságok, amelyek közül az utolsó kettőre fogunk kitérni részletesen. A
későbbiekben látni fogjuk, hogy a felvázolt modellezési
módszertan milyen szervezeti egységek meglétére épít a
megrendelői oldalon, és milyen módon segítik ezen szereplők munkáját a specifikációs és tervezési szakaszban.
Vajon feloldhatatlanok lennének ezek a problémák, és el
kell könyvelnünk, hogy a szoftverfejlesztés természetes
velejárói?
Úgy remélem, hogy nem, és a következőkben ismertetendő módszertan alapján történő felméréssel és modellezéssel az üzleti folyamatokban rejlő üzleti logika
átörököltethető a követelmény-specifikációba, a rendszerszervezésbe, a fejlesztésbe, végül a tesztelésbe, és
ezáltal javítható a szállított termék minősége.
Az IDS Scheer Hungária Kft. által kidolgozott módszertan
lényege, hogy a szoftverfejlesztési projekt szereplőit rákényszerítse egy konkrét kommunikációs módra, mégpedig az ARIS folyamatmodellező rendszerben meghatározott modellek közös használatának a segítségével.
A javasolt szoftverfejlesztési eljárás az alábbi ábrán látható.
A cél, hogy a hatékonyabb kommunikáció segítségével
üzlet, folyamatszervezés, rendszerszervezés és fejlesztés között kialakuljon egy olyan, folyamatos visszacsatoláson alapuló közös munka, amellyel az üzleti folyamatszemlélet végigvonul a teljes alkalmazásfejlesztésen.
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Elfogadott
üzleti előterjesztés

Üzleti specifikáció
összefoglaló
készítése

Folyamat
modellezése
ARIS

Üzleti
specifikáció

Adatmélységű
lefutás variánsok
készítése
ARIS

IT Service
modellek készítése
ARIS

Funkcionális
specifikáció

XML file generálása
ARIS modellből
Átadott és
visszakapott
IT Service modellek
összehasonlítása

IT Service
modellek
generálása
XML fájlból

Szoftver
fejlesztés

XML fájlok
átadása
Tesztelés

Jelmagyarázat
Üzlet által végzett
tevékenység

Programozó
által végzett
tevékenység

Folyamatszervező
által végzett
tevékenység

Rendszerszervező
által végzett
tevékenység
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- folyamatszervezők,
- rendszerszervezők.
Tevékenységek:
- követelmények magas szintű specifikálása,
- részletes követelményspecifikálás.
Termékek:
- Üzleti specifikáció,
- Folyamatmodell,
- Funkciómátrix,
- Folyamatlefutás modellek,
- Riportkatalógus,
- Adatkatalógus,
- Dokumentumkatalógus,
- Kompetencia mátrix.

A módszertan az alábbi szervezeti egységek meglétét,
és kellő számú képviselőjét feltételezi a megrendelői oldalon:
- Üzleti szereplők: azok a végfelhasználók, ahol az üzleti igények keletkeznek (pl.: ügyfélszolgálat). Feladataik sárga színnel jelölve.
- Folyamatszervezés: az üzleti folyamatokat részleteiben ismerő munkatársak. Feladataik lila színnel jelölve.
- Rendszerszervezés: az informatikai folyamatokat ismerő munkatársak, az ábrán zöld színnel jelölve.
Nézzük sorban a folyamat egyes lépéseit!
Követelményfelmérés
Szereplők:
- üzleti szereplők,
Céleljárás
Üzlet

Felhasználói igény
leírás készítése

ORG
folyamatszervező

ORG
folyamatszervező

Üzlet

ORG
folyamatszervező

Folyamatmodell
készítése

Lefutás variásokénti
adatmélységű
folyamatmodellek
készítése

Riportkatalógus
leírás készítése

Adat, dokumentum
katalógus és kompetencia
mátrix generálása
ARIS-ból

ARIS

Üzleti pecifikáció
összefoglaló leírás
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ARIS

ARIS

Riport
katalógus

ARIS

ARIS-ból generált
riportok
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A követelményspecifikálás során a módszertan célja,
hogy a többnyire szöveges és táblázatos dokumentumban készülő Követelményspecifikáció az ARIS-ban készüljön, különböző, szemléletes, érthető modellek elkészítésével és azok attribútumainak feltöltésével, egy dokumentációs eszközben tartva az információkat.
A folyamat első lépése az Üzleti specifikáció elkészítése.
Ez a dokumentum szöveges dokumentum. Nem is cél,
hogy az üzleti szereplők készség szintjén elsajátítsák az
ARIS használatát. A lényeg, hogy elkészüljön egy olyan
magas szintű üzleti igényleírás, amely alapján a folyamatszervezők el tudják kezdeni a részletes specifikációt.
A következő lépésben a folyamatszervezők elkészítik,
vagy már meglévő rendszer esetén módosítják az üzleti
folyamatmodellt (EPC, Event-driven Process Chain, azaz
Eseményvezérelt Folyamatlánc). A folyamatmodell tartalmazza a funkciókat, eseményeket, szereplőket, alkalmazási rendszereket, tökéletes keretet nyújtva ahhoz,
hogy a szokás szerint itt megálló folyamatszervezést tovább részletezzük. Tulajdonképpen módszertanunk ott
kezdődik, ahol a folyamatábrák a legtöbb esetben befejezik életútjukat. Az olyan modellező eszközökkel történő
folyamatfelmérés során, ahol csak megrajzolni lehet a
modelleket, a folyamatábra melléklete, szemléltető ábrája szokott lenni a szöveges leírásnak. Az ARIS azonban egy komplex relációs adatbázist rejt a grafikus
megjelenés alatt. Minden modellhez és objektumhoz attMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

ribútumok százai rendelhetők és tölthetők fel adattal,
majd különböző nézetek alapján kérdezhetők le a különféle információk, illetve futtathatók rajtuk algoritmusok.
A specifikáció következő lépése, hogy a folyamatmodellben a folyamatszervezők és az üzleti szereplők közösen
meghatározzák a folyamat azon tulajdonságait, amelyek
befolyásolják a folyamat lefutását, elágazásait, és ezeket
a jellemzőket minden elágazás előtti funkcióhoz kapcsolva rögzítik a modellen egy Business Rule nevű objektumban. A lényeg, hogy az üzleti logika kerüljön tárolásra egy olyan szimbolikus nyelven, amely a későbbiekben elősegítheti különböző, a modellen lefuttatandó automatizmusok vezérlését, illetve, hogy meghatározásra
és tárolásra kerüljön a folyamatot befolyásoló adatok
értékkészlete.
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Példa egy EPC folyamatábrára:
Tranzakciós
számlaszám
kiválasztása (St)

JELMAGYARÁZAT
Előtét
Célszámla típusának
megadása ER-ben

Fióki tanácsadó

Folyamat interface

Célszámla típusának
megadása

Beosztás

Funkció
Előtét
Ügyféladat
ellenőrzés ER-ben
Ügyféladat
ellenőrzés

Manuális funkció

SYS
SYS

Automatikus
funkció

Akalmazási
rendszer

SYS
SYS

További ügyféladat
megadása nem szükséges

Lekötött betét
átminősíthetőségének
ellenőrzése ER-ben
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További ügyféladat
megadása szükséges

Kizáró vagy, logikai funkció

Esemény
Személyazonosság ellenőrzése
rendszerben (St)
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szereplői végzik, akik legjobban értenek az üzleti folyamatokhoz, a felelősség az övék, de jobb helyen nem is
lehetne! A szállító még egyáltalán nincs bevonva a folyamatba, eddig a pontig olyan modell készült el, amelyet
a fejlesztési folyamat első két szereplője, az üzleti oldal
és a folyamatszervező tökéletesen megért és elfogad.
A következő lépés, hogy a folyamatmodellből egy futtatható ARIS script segítségével a folyamatszervező létrehoz egy funkciómátrixot: az algoritmus bejárja a folyamatmodellt, mint egy gráfot, és az összes lefutási variációt leképezi, külön-külön oszlopokba rendezve ez egyes
lefutásokhoz tartozó funkciókat.
Teljes folyamat
modell

1.
folyamatlefutás

2.
folyamatlefutás

Funkció_1

Funkció_1

Funkció_1

Funkció_2

Ezen kívül szövegesen is érdemes rögzíteni az adott Business Rule működését az üzleti specifikáció alapján,
hogy az üzleti oldal felé is megmaradjon a kapcsolat, és
egy, a modellből generált követelményspecifikációt az
üzleti oldal is megértsen.
A fenti lépések során, miközben az üzleti oldal és a folyamatszervezők többszöri visszacsatolás után részletezik a folyamatot, bekerül a részletes üzleti logika a folyamatmodellbe. A feladatokat a megrendelői oldal azon
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Funkció_2

Funkció_3

Funkció_3

Funkció_4

Funkció_4

Funkció_5

3.
folyamatlefutás

Funkció_2

Funkció_3

Funkció_4

Funkció_4

Funkció_5

Funkció_5

Jelen esetben a folyamatmodellből csak a funkciókra
vagyunk kíváncsiak, a többi objektumra nem. Így elér21/76 oldal

hető, hogy a funkciómátrix egyszerűen, szemléletesen
ábrázolja melyik funkció melyik variációban vesz részt és
kiváló lehetőséget nyújt a folyamat és az üzleti logika
ellenőrzésére, és ha szükséges, a folyamat pontosítására, majd a modellek módosítására.
Postai Tranzakciós
számlaszám kiválasztása (St)

A funkciómátrix véglegesítése után a folyamatszervező
és a rendszerszervező létrehozza, ismét egy ARIS script
segítségével, az egyes lefutások elágazások nélküli EPC
modelljeit.

Postai Tranzakciós
számlaszám kiválasztása (St)

Postai Előtét

Postai Előtét

Postai Előtét

Postai ügyintéző

Célszámla típusának
megadása

Célszámla típusának
megadása
postai ER-ben

Lakossági Back Office
ügyintéző

Postai Előtét

Postai ügyintéző

Célszámla típusának
megadása

Célszámla típusának
megadása
postai ER-ben

Lakossági Back Office
ügyintéző

SYS
SYS

Postai ügyintéző

Célszámla típusának
megadása

Célszámla típusának
megadása
postai ER-ben

Lakossági Back Office
ügyintéző

Postai Előtét

Postai Előtét
Ügyféladat
ellenőrzés
postai ER-ben

Ügyféladat
ellenőrzés

Postai Tranzakciós
számlaszám kiválasztása (St)

Ügyféladat
ellenőrzés
postai ER-ben

Ügyféladat
ellenőrzés
postai ER-ben

SYS
SYS

Ügyféladat
ellenőrzés

Ügyféladat
ellenőrzés

SYS
SYS

Postai Előtét
Postai Előtét

Lekötött betét
átminősíthetőségének
ellenőrzése

Lekötött betét
átminősíthetőségének
ellenőrzése
postai ER-ben
SYS
SYS

Lekötött betét
átminősíthetőségének
ellenőrzése

Postai Előtét

Lekötött betét
átminősíthetőségének
ellenőrzése
postai ER-ben
SYS
SYS

Lekötött betét
átminősíthetőségének
ellenőrzése

Lekötött betét
átminősíthetőségének
ellenőrzése
postai ER-ben
SYS
SYS

Postai Előtét
Postai Előtét

Számla nem
minősíthető át
Célszámla típusának
megadása

Postai Előtét

Átminősítés
irányának vizsgálata
postai ER-ben
SYS
SYS

Telebank szolgáltatás
törlése
postai ER-ben

Célszámla típusának
megadása

Átminősítés
irányának vizsgálata
postai ER-ben
SYS
SYS

Postai ügyintéző
Lakossági Back Office
ügyintéző

Postai Előtét
Telebank szolgáltatás
adatainak megadása
postai ER-ben
Telebank szolgáltatás
adatainak megadása

Postai Előtét

Célszámla Branch code,
vagy postahelykód
megadása
postai ER-ben

Postai ügyintéző
Postai Előtét
Lakossági Back Office
ügyintéző

Célszámla Branch code,
vagy postahelykód
megadása
postai ER-ben

Postai ügyintéző
Postai Előtét

Számlaátminősítési
igény rögzítése
postai ER-ben

Számlanyitási dokumentumok
kezelése Postán (St)

Ezek a modellek, az ARIS adatbázisának köszönhetően,
a funkciókon kívül öröklik a folyamatmodellből a már ott
felvitt objektumokat és adatokat: eseményeket, szerepköröket, alkalmazási rendszereket, Business Rule szabályokat, elágazási szabályokat, szöveges leírásokat. Az
elkészült lefutási variációk tulajdonképpen a készülő
rendszer független használati esetei. A használati esetek
kiegészíthetőek a felhasznált adatkörökkel, és dokumentumokkal, természetesen közvetve azok ARIS moMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

Lakossági Back Office
ügyintéző

Postai ügyintéző
Lakossági Back Office
ügyintéző

Postai ügyintéző
Lakossági Back Office
ügyintéző
Postai ügyintéző

Postai Előtét

Számlaátminősítési
igény rögzítése
postai ER-ben

Lakossági Back Office
ügyintéző

Automatikus
számlaátminősítés

delljeivel, illetve a folyamat által generálandó különböző
riportokkal és azok ARIS-ban készített terveivel.
Vegyük észre, hogy fokozatosan eljutottunk a magas
szintű üzleti specifikációtól addig a pontig, ahol elkezdődött a rendszerszervezési munka, és még mindig nem
vontuk be a szállítót!
Közben a követelményspecifikációban résztvevő szereplők kötött pályán mozoghattak: egyik modellből következett a másik, és a scriptek által generált modellek miatt
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csak az eredeti folyamatábrában érdemes módosítani a
folyamaton, vagy a Business Rule-okon, mert a funkciómátrix és a lefutásonkénti EPC-k generáláskor az itt tárolt adatok kerülnek feldolgozásra. Így a specifikálók rá
vannak kényszerítve a modellek, azaz a dokumentáció
naprakészen tartására. Az pedig, hogy valamelyik modell, mint dokumentum ne készüljön el, elképzelhetetlen,
hiszen nem csak logikailag, hanem technikailag is egymásra épülnek.
Rendszerszervezés
Szereplők:
- folyamatszervezők,
- rendszerszervezők,
- fejlesztők.
Tevékenységek:
- részletes követelmény meghatározás
Termékek:
- IT Service modellek
Céleljárás
ORG
rendszerszervező

ORG
rendszerszervező

Programozó

IT service modellek
készítése

XML file generálása
ARIS modellből

Programozás

XML file
a leírásokkal

Program

A folyamat következő lépése, hogy az üzleti folyamat
funkcióit tovább részletezzük. Ezt tehetnénk további,
mélyebb szintű EPC modellekkel is, de ahhoz, hogy jobban segítsük a szállító munkáját, inkább egy állapot-átMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

menet modellt, ún. IT Service modellt készítünk a folyamatvariánsok azonos funkcióihoz.
Az IT Service-ek azok a szoftver-szolgáltatások, amelyekből felépülnek a szoftver egyes funkciói. Lehetnek
ezek képernyő elemek, adatmanipuláló szolgáltatások,
Web Service hívások, batch folyamatok, vagy bármi,
amit a fejlesztés egy egységként kezel a szoftverarchitektúrán belül. Léteznek elemi és összetett IT Service-ek
is, értelemszerűen az összetettek további IT Serviceekből épülnek fel. Tulajdonképpen az IT Service-ek és
struktúrájuk képezi le az üzleti logikát a szoftverben.
Amennyiben már meglévő rendszer továbbfejlesztése a
cél, az IT Service modellezést meg kell előznie egy
Reverse Engineering-nek, amely során, most már a
szállító bevonásával fel kell mérni, és ARIS-ban modellezni kell a már meglévő IT Service-eket. Az így elkészült
modelleket pedig össze kell kapcsolni az üzleti folyamatmodell funkcióival. Amennyiben ez sikerül, a rendszerszervező remek helyzetbe kerül: az üzleti folyamat
módosulásakor rögtön látja –és ismét a szállító bevonása nélkül–, hogy mely folyamatvariánsokat, azon belül
mely funkciókat és mely IT Service-eket érinti a módosítás. A módosítás mértékétől függően dönthet a meglévő
IT Service módosíttatása mellett, de megrendelheti új IT
Service fejlesztését is, ha a folyamatvariánsok úgy indokolják.
De ugyanígy, amennyiben a meglévő IT Service-ek nem
rendszerspecifikusak, hanem publikusak a vállalati IT
infrastruktúrán belül, új rendszer fejlesztésekor is válogathat, sőt, kötelező válogatnia a meglévő IT Service-ek
közül, hiszen ezzel valósítja meg a Software Recycling
fogalmát: ráfordítást spórol, és nem növeli az IT infrastruktúra bonyolultságát!
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Az alábbi ábrán egy képernyő-működést leíró IT Service
modell példája látható, de ez a modelltípus természetesen módosítható, hogy megfelelően illeszkedjen a szoftverstruktúrához. A lila objektumok az állapotok, a zöld,
kerekített szélűek pedig az akciók, amelyek átviszik

egyik állapotot a másikba. Az egyes állapotokhoz további
IT Service-ek kapcsolódhatnak, ezek a szögletes zöld
objektumok, az akciók pedig a jelen példában meghívhatják egy Web Service adott metódusát.

S TA R T_ S T
A TE

D E L E TE _ C
O N TA C T

M O D IF Y _ C
O N TA C T

C O N TA C T
_M O D IF Y

A D D _C O N T
ACT

C o n t a c t M o d ify S
e r vic e

C O N TA C T
_A D D IN G

RE N DB E N_
A C TI O N

C o n t a c t C re a t e S
e rvi c e

SY S

C O NTA CT_
M O D IF IE D
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Az IT Service modellek jelentősége a részletes specifikáció és a Recycling lehetősége mellett az, hogy átadásra kerülnek a szállítónak (pl. XML állományokként),
aki, mivel a modell illeszkedik a szoftverarchitektúrához,
be tudja tölteni a szoftverfejlesztő eszközébe, és automatikusan generálni tud egy programvázat, amely alapját
képezi a fejlesztő munkának, biztosítva ezzel azt a kezdetben kitűzött minőségi célt, hogy az üzleti folyamat
logikáját vezessük végig a szoftverfejlesztési folyamaton!
Az IT Service modellek elkészítése közben a rendszerszervező természetesen sok esetben szembesül olyan
kérdéssel, hogy a folyamatvariánsokat vizsgálva egyezMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december
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tetnie kell a folyamatszervezővel, vagy a folyamatszervezőnek az üzleti oldallal, és akár az üzleti folyamattól
kezdve módosítani kell az összes modellt. Azonban a
hierarchikusan egymásra épülő modellekben ezek a módosítások sokkal egyszerűbbek, mint a szöveges dokumentumokban történő módosítás. Nem kell megkeresni
egy-egy módosítandó rész különböző előfordulási helyeit: az ARIS adatbázisban minden adat egy helyen van
eltárolva, csak különböző másolatai léteznek a különböző modellekben. Ha egy helyen módosítjuk, az érvényesül a többi helyen is, és mindez verziókezeléssel is
kiegészíthető. Az egymásra épülő modellek miatt nem
történhet meg, hogy egy módosítást elfelejtenek átve24/76 oldal

zetni, hiszen a folyamat végén az IT Service modell
alapján kezdődik meg a fejlesztés! Így kiküszöbölhető az
a korlát, hogy a rendszer továbbfejlesztésekor, vagy már
a support során hibajavításkor nem mernek hozzányúlni
az elfogadott követelményspecifikációhoz.
Visszacsatolás tesztelés előtt
Szereplők:
- fejlesztő,
- rendszerszervező.
Tevékenységek:

- a fejlesztés utáni IT Service modellek exportálása
XML-ben a szállító által,
- a fejlesztés utáni IT Service modellek XML állományainak importálása ARIS-ba, modellek felépítése,
- a specifikált és a fejlesztés utáni IT Service modellek
összehasonlítása.
Termékek:
- véglegesített IT Service modellek,
- ha szükséges, módosított folyamatmodellek.

Céleljárás
ORG
rendszer támogató

IT service modellek
készítése

ARIS

ORG
rendszer támogató

XML file generálása
ARIS modellből

Programozó

Programozás

Programozó

XML fájlok
átadása

ARIS

XML file
a leírásokkal
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ORG
rendszer támogató

IT Service modellek
összehasonlítása

Teszt menedzser

Tesztelés

ARIS

Program

Programból generált
XML file
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IT Service
modellek készítése
ARIS

XML file generálása
ARIS modellből
Átadott és
visszakapott
IT Service modellek
összehasonlítása

IT Service
modellek
generálása
XML fájlból

Szoftver
fejlesztés

XML fájlok
átadása
Tesztelés

A fejlesztés végén, de közben is, az IT Service modellek
lehetőséget nyújtanak arra, hogy az ARIS-ba visszatöltve
a rendszerszervező összehasonlíthassa a fejlesztés során elkészült szoftver logikáját a specifikált IT Service
modell logikájával, azaz a terv és a tény modelleket. Erre
a szállító által XML állományba konvertált, majd a rendszerszervező által az ARIS-ba betöltött és felépített modellek tökéletesen megfelelnek.
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Így még akár a fejlesztés közben, de mindenképpen a
költséges tesztelés és stabilizáció előtt lehetősége nyílik
a rendszerszervezőnek és a fejlesztőnek ellenőrizni,
hogy a megfelelő funkcionalitást fogja-e kapni az üzleti
oldal. Eltérés esetén természetesen akár az is előfordulhat, hogy az üzleti folyamaton kell módosítani, és ezt a
módosítást végigvezetni a teljes specifikáción, az összes
modellen át a fejlesztésig. Azonban higgyük el, ez még
mindig sokkal költségkímélőbb, mint hogy ha az üzleti
felhasználók találják meg a hibát a felhasználói teszt során, vagy a legrosszabb esetben az éles indulás után
bukkan fel, és akkor okoz nem várt fennakadást, és von
maga után sürgős javítást, amely csak újabb hibalehetőségeket szül.
Folyamat alapú tesztelés
Szereplők:
- folyamatszervező,
- teszttervező,
- tesztelő.
Tevékenységek:
- üzleti folyamat kiegészítése tesztelés támogató adatokkal,
- tesztkeretek generálása,
- tesztesetek generálása,
- tesztelés.
Termékek:
- tesztelési adatokkal kiegészített üzleti folyamatmodell,
- ARIS-ból generált tesztkeretek,
- ARIS-ból generált tesztesetek.
26/76 oldal

Folyamatfelmérő

Folyamatleírás

Modell

Teszt tervező

Folyamatleírás
kiegészítése

Modell

Az üzleti folyamat logikáját tovább lehet vinni egészen a
szoftverfejlesztési folyamat végéig, a tesztelésig. A Szegedi Tudományegyetemmel közösen kidolgozott módszertan segítségével megoldható, hogy a kezdeti ötletként alkalmazott folyamatvariánsokat még egyszer felhasználva automatizáltan tesztkereteket és teszteseteket
készítsünk az aktuális üzleti folyamatmodellből. (Tesztkeret = folyamatvariáns, teszteset = konkrét tesztadattal
feltöltött tesztkeret-példány.)
A cél természetesen az, hogy üzleti szempontból az elkészült szoftvernek minél nagyobb legyen a tesztlefedettsége. Gondolhatnánk, hogy ehhez csupán annyi
szükséges, hogy a folyamat összes lefutási lehetőségét
meg kell határozni, és le kell tesztelni!
Ez azonban egy bonyolultabb folyamat esetén több ezer
variációt is jelenthet, ha csupán a matematikai lehetőségeket vesszük számba.

Tesztelő

Tesztek
generálása

Tesztek
futtatása

Modell

Nézzük, milyen feladatokra van szükség?

1. Összes lehetséges lefutás legenerálása
2. Logikailag hibás útvonalak kiszűrése
3. Kategóriák és Partíciók alapján a tesztkeretek
létrehozása az útvonalakból
4. Szűrőfeltételek alapján a tesztkeretek csökkentése
5. Kockázatok és valószínűségek alapján tesztkeret súlyozás
6. Tesztkeretek feltöltése scriptek segítségével a
Kategóriák és Partíciók alapján tesztadatokkal

A tesztelendő variációk száma azonban csökkenthető,
és ha még a csökkentett szám is meghaladja a tesztelési
kapacitást (rendelkezésre álló időt és/vagy rendelkezésre álló erőforrást), akkor rangsorolhatjuk a tesztkereteket: előre vehetjük az üzletileg kockázatosabb tesztkereteket, azaz folyamatvariánsokat.
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bútummal töltjük fel a modell és az objektumok attribútumait:

- Kategória: lehet bármi, ami egy funkció működését,
és ezáltal a folyamat lefutását érdemben befolyásolja
(pl. input adat, vagy annak tulajdonságai, környezeti
paraméter, …)
- Partíció: a kategóriák lehetséges értékeinek megadása.
- Input adatok és automata generálási szabályok megadása (eltérhet a Kategóriától, de ugyanaz is lehet).
Emlékszünk még? Szintén a követelményspecifikáció
során egészíthettük ki a folyamatmodellt a szükséges
adatkörökkel és adatstruktúrákkal. Itt ezeket kell tovább részletezni adatbázis mező szintig.
- Funkciók kockázatának megadása: a tesztkeretek
rangsorolásához.
- Funkciók hibára való hajlamának valószínűsége: a
tesztkeretek rangsorolásához.

Ahogy már a követelmény felmérés elején láthattuk,
most is a folyamatmodell Business Rule objektumait
használjuk az egyes lefutási lehetőségek meghatározására. Hiszen most is azokkal az adatokkal van dolgunk,
amelyek befolyásolják a folyamat lefutását. Ha jól dolgoztunk a specifikáláskor, most csak annyi dolgunk van,
hogy néhány, a tesztelés szempontjából specifikus attri-
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- Események valószínűségének megadása: a tesztkeretek rangsorolásához.
A tesztkeretek és a tesztesetek generáláskor kiegészíthetők minden olyan adattal, ami rögzítésre került az
ARIS-ban: végrehajtó szerepkörök, szöveges tesztelési
instrukciók, alapértelmezett tesztadatok.
És még egy fontos lehetőség: egy folyamat módosításakor a tesztelési adatok rögzítése után könnyen generálhatóak újra a tesztesetek a teljes folyamatra. Ha az üzleti
logikát követték a folyamatvariánsok, nem kell félnünk a
hiányos tesztlefedettségtől.
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Összefoglalás
A fentiek során láthattuk, hogy miként lehet végigvezetni
az üzleti folyamat logikáját a szoftverfejlesztés folyamatán. A célunk az volt, hogy:
- minél jobban kiküszöböljük a követelményspecifikáció, a folyamatszervezés és a rendszerszervezés hibáit,
- lehetőleg minél később vonjuk be a szállítót a követelményspecifikációba,
- de minél jobban támogassuk a munkáját az elkészült
dokumentumokkal,
- ezáltal csökkentsük a szervezet beszállítóknak való
kiszolgáltatottságát.
A cikk elején felsorolt dokumentációból adódó problémákat sikerülhet kiküszöbölnünk:
- A szabályozott ARIS modellek megkönnyítik a kommunikációt a szereplők között (üzlet, folyamatszervezés, rendszerszervezés, fejlesztés, tesztelés): a modellek érthetőbbek, és könnyebben módosíthatók,
mint a szöveges dokumentumok, és amennyiben
szükséges, az ARIS objektumokhoz is rögzíthető
szöveges definíció.
- A könnyebb módosíthatóság és az egymásra épülő,
ARIS által generált modelltípusok révén a dokumentáció könnyebben naprakészen tartható, és azzal,
hogy a modellek egészen a fejlesztésig és a tesztelésig vezetnek végig a szoftverfejlesztés folyamatán,
nem fordulhat elő, hogy egy specifikációs módosítás
ne kerüljön be az összes modellbe.
- Az egymásra épülő modellek pedig nem engedik
meg, hogy a dokumentáció egy része ne készüljön
Magyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

el, hiszen ezzel a következő lépés inputja szűnne
meg!
Milyen, a minőséget növelő előnyökkel jár a módszertan
az egyes szereplők számára:
- Üzleti oldal számára:
o Folyamatközpontú szemlélet érvényesülése a
követelményspecifikálás,
rendszerszervezés,
fejlesztés, tesztelés során
o ARIS-ból generált szabályzatok
o ARIS-ból generált felhasználói kézikönyv
- Folyamatszervezők és rendszerszervezők számára:
o Folyamat-lefutási lehetőségek vizsgálhatóságával történő folyamatoptimalizálás
o Folyamatmodellek, funkciómátrix, riportkatalógus,
adatmodellek,
dokumentumkatalógus,
kompetencia mátrix segítségével történő folyamat- és rendszerszervezés
- Rendszerszervezők és fejlesztők számára:
o Meglévő IT Service-ek leltárba vétele, újrafelhasználása
o IT Service modellekkel történő rendszerszervezés, és fejlesztés
o Visszacsatolás, ellenőrzés a fejlesztés végén,
még a felhasználói tesztelés megkezdése előtt,
szintén ARIS modellek alapján.
- Fejlesztők számára:
o Érthetőbb specifikáció az ARIS modellek segítségével
o Fejlesztőeszközbe betölthető XML formátumú IT
Service modellek, amelyből programváz generálható
29/76 oldal

- Tesztelők számára:
o Üzleti folyamat alapú tesztkeretek és tesztesetek
generálása: teljes tesztlefedettség
Dokumentumok

o A folyamat módosulásakor könnyen újragenerálható tesztkeretek és tesztesetek Összefoglaló
táblázat a dokumentáció elemeiről:

Javasolt megoldás
Szöveges feladatindító üzleti leírás (felső vezetés által jóváhagyva)
ARIS folyamatmodell

Üzleti specifikáció

ARIS adatmodell
ARIS szervezeti ábra,
ARIS jogosultság mátrix
ARIS folyamatmodellben Business Rule-ok használata, nyomon követése a fejlesztés/tesztelés során
Folyamatlefutási variációk modellezése
Fenti ARIS modellekkel való összekapcsolása

Funkcionális
káció

specifi- ARIS modelleken alapuló, generálható, verziókövetéssel kiegészíthető dokumentum
ARIS „IT Service” modell
ARIS modelleken alapuló, generálható, verziókövetéssel kiegészíthető dokumentum
ARIS adatmodell, képernyőmodell, generált exportok, BPEL

Tesztesetek

ARIS folyamatmodellben rögzített tesztfeltételek, tesztadatok (Business Rule)
ARIS folyamatmodellből és tesztadat-generálási szabályokból generált tesztlefutások és konkrét tesztesetek,
pl. Excel-be

Felhasználói kézikönyv
ARIS riport folyamatmodellből, IT Service modellből
Szabályzatok
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JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL
Sződi Sándor

„Határozottan állítom, hogy a minőségirányítási rendszert nekem találták ki!”
Beszélgetés Csikai Sándornéval, a nyíregyházi Jósa
András Oktató Kórház vezető auditorával
Mit tart pályafutása eddigi legnagyobb
eredményének és miért?
Pályafutásom eddigi legnagyobb eredménye, hogy
aktívan részt vehettem munkahelyem (a Jósa András
Oktató Kórház) nyertes Nemzeti Minőségi Díj
pályázatának elkészítésében.
Ez azért nagyjelentőségű számomra, mert 2000-től
folyamatosan foglalkoztatott az a kérdés, hogy miért
csak a minőség iránt elkötelezett termelői szféra,
elsősorban profitorientált szervezetek, pályázhatnak erre
a rangos elismerésre? A köz-szolgáltatói területek, így az
Magyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

egészségügyi ellátó szervezetek is alkalmazták és
alkalmazzák az EFQM Modell kritériumrendszerét,
ezáltal a fokozatos fejlesztés elve jelen van a
mindennapi munkájukban. A megmérettetés mégis
elmaradt, holott egy külső szakértői értékelés jobban
inspirál a fokozatos, tervezett szolgáltatás javítására.
2006-ban megnyílt az út és mi is kihasználtuk a
lehetőséget.
Saját
tapasztalataim
és
munkatársaid
véleménye szerint is igazi csapatjátékos vagy.
Mindenki pozitívan beszél együttműködő
készségedről. Mi a titkod?
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Megítélésem szerint, nincs ebben semmi titok. Én egy
„nyitott könyv” vagyok minden munkatársam előtt. Jól
ismerik azt a tulajdonságomat, hogy ha a szakmai
munkában segítséget kérnek tőlem, senkinek nem tudok
nemet mondani. Így bármelyik csapatban beállok a
„csatárok” közé. Ugyanakkor, én is számíthatok a
támogatásukra. Talán ezért van ilyen „hírem”.
Egészségügyi körökben (és persze nemcsak
ott) jól cseng a Csikai Katika név. Minek szól
ez a népszerűség?
Őszintén szólva csak találgatni tudok. Talán a több
évtizedes, sokirányú munkának, a szisztematikus
szakmai kutatásnak, publikációknak, prezentációknak,
szolgálatkészségnek, tanulási és tanítási igénynek, más
partnerszervezetekkel (nem csak egészségügyi szervezetekkel) való korrekt együttműködésnek, vagy ezek
ötvözetének, nem tudom.
Szép minőségügyi eredményeket elérni még jó
gazdasági körülmények között sem egyszerű.
Az egészségügyben ma milyen kitörési
pontokat lehet találni?
Az állítás igaz. Nem könnyű sikereket, eredményeket
elérni. Az egészségügyben, de én elsősorban a saját
munkahelyemre fókuszálnék, nehéz megteremteni a
pénzügyi kondíciókat a minőségfejlesztő munkákra.
Szerencsére a mi vezetőink évek óta érzékelik a szakmai
biztonságot támogató minőségmenedzsment rendszer
(rendszerek) jelentőségét. Elsősorban sikeres pályázatok
(Uniós, Eü.M., és egyéb szakirányú) elkészítése, a
költségvetés
prioritásokat
követő
felhasználása,
szponzorok támogatása és a munkatársak szakmai elköMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

telezettsége segítik az immár több, mint tíz éves minőségügyi munkát.
Vezető auditorként miként tudod magad a
kórházon belül elfogadtatni?
Nem szeretnék „nagy arcúnak” tűnni, de hála Istennek
első perctől élvezhetem a vezetők és beosztott
munkatársak bizalmát. Ehhez nagyban hozzájárult az a
tény, hogy több évtizeden keresztül a betegellátás
területén, a „csatasorban” dolgoztam, így ismerem az
ellátási folyamatok kapcsolódási pontjait. Ismerem a
nehézségeket, a reális és kissé túldimenzionált
véleményeket. Tudok megfelelő szinten, megfelelő
diplomáciai érzékkel úgy kommunikálni, hogy az ne
legyen sértő, bántó, de a közös célt el tudjuk érni. Ez a
cél nem más, mint a betegellátás folyamatos javítása.
Mit jelent számodra a minőség általában és mit
a kórházi (minőség) környezetben?
Érdekes, ezen még nem gondolkodtam. Úgy érzem a
minőség szellemisége talán „belülről” fakad. Ugyanis
most
elvonatkoztatok
a
minőség
tudományos
megfogalmazásától. Számomra nagyon fontos, hogy a
környezetemben rend és rendezettség legyen. Nem
tudom elviselni sem az otthonomban, sem az irodámban
az összevisszaságot, a rendetlenséget. Nagyon zavar a
pontatlanság. Akár egy értekezlet megkezdéséről, akár a
munkaidő betartásáról, vagy rendezvényeken való
megjelenésről, stb. van szó.
Határozottan állítom, hogy a minőségirányítási rendszert
nekem találták ki! Bizonyítja ezt a 2004. októberében kapott egyéni IIASA-SHIBA Díjam is.
Nem biztos, hogy a környezetemben ezt a szemléletet
mindenki „felhőtlen boldogsággal” veszi tudomásul, de
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amikor az eredmények engem igazolnak, akkor belátják,
hogy a ránk bízott feladatokat csak jól érdemes végezni.
Miért a kórházat választottad munkahelyként?
Erre a kérdésre nem tudom azt a választ adni, hogy
minden álmom és vágyam az volt, hogy az
egészségügyben dolgozhassak. Az élet, a sors ide
sodort. Pedagógus szerettem volna lenni, de ez az
elképzelésem kudarcba fulladt. (Igaz, napjainkban
megélhetés szempontjából, ez a terület sem nevezhető
sikeres területnek.) Maradt az egészségügy. Végül itt
megtaláltam a helyem, nem panaszkodhatom. Szakmai
sikereim mellett az oktatásban is részt vehettem, így
kerek lett az életem.
Az önértékelést, mint módszert hol ismerted
meg?
Ezt a remek minőségfejlesztési módszert első
alkalommal 2000-ben, az egyik Nemzeti Minőségi
Klubülésen hallottam. Ezt követően a Minőségfejlesztő
Központ munkatársaitól további információkat kaptam.
Olyannyira megtetszett a módszer, hogy az IFKA Magyar
Minőségfejlesztési Központ munkatársának segítségével
egy teamet szerveztünk és a modell kritériumai alapján
megfogalmaztuk az Egészségügyi Minőségi Díj
koncepcióját. Sajnos az ágazati miniszterek nem
támogatták, így ágazatunknak nincs saját minőségi díja.
Mi jöhet még a Nemzeti Minőségi Díj után?
A Nemzeti Minőségi Díj után sok-sok munka következik.
A korrekt visszajelzés alapján a rendszer fejlesztésére
koncentrálunk. Folytatjuk a méréseket, elemzéseket,
javítjuk folyamatainkat, törekszünk a külső és belső
érdekelt felek és szervezetünk kapcsolatának fejMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

lesztésére, tanulunk és tanítunk. Újabb megmérettetéseket tervezünk és nem titkolt, hosszú távú
tervünk és célunk az Európai Minőségi Díj megközelítése.
Köszönöm a beszélgetést!
____________________________________________
Lapzárta után
kaptuk az értesítést, hogy a

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
a

Közép- és Kelet-Európai Minőség Díj
pályázat

FŐDÍJÁT
nyerte el.

Gratulálunk a magas elismeréshez,
melynek méltatására a későbbikben
visszatérünk.
____________________________________________
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Ami az igazi fejfájást okozza
Hamisított termékek a piacokon
Lovász Szabó Tamás
A kínai kormány becslése szerint Kínában évente 50 Milliárd US-dollár piaci értékű hamisítványt állítnak elő és
hoznak forgalomba a világ különböző piacain. A közismert Rolex óra hamisítványok mellett természetes jelenség a márkás textíliák, kézitáskák és egyéb luxustermékek másolása. Mindez azon túl, hogy az eredeti márkatulajdonosnak hatalmas bevétel kiesést okoz, komoly
egészségkárosító hatással is járhat, ha kozmetikumokra
vagy élelmiszerekre, netán gyógyszerekre gondolunk.
Pekingben árult ásványvizek 50% hamis márkanév alatt
kerülnek forgalomba. Számos járműalkatrészt, sőt
komplett motorkerékpárt is hamisítanak. Ezek bár küllemükben alig vagy egyáltalán különböztethetők meg az
eredeti márkáktól, biztonság és egyéb minőség tulajdonságok szempontjából már komoly eltérések mutatkoznak. Ki gondolná, hogy a repülőgépek pótalkatrészeit is
több tíz százalékban hamisítják, még rágondolni is rossz
egy-egy hosszabb repülőút alatt.
Természetesen a hamisítások nem csak a Távol-keletről
származhatnak, bár Kína, ahol helyi törvény nem tiltja a
termékek másolását, bizonyára piacvezető ezen a téren.
Japán hatóságok 2003 évben végzett ellenőrzéseik során 7400 Kínából importált szállítmányban találtak hamisítványt, az elkobzott termékek száma megközelítette a
800 ezret. További származási országok lehetnek Törökország, India, Ukrajna.
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Hazai felmérések szerint az aluljáróban árult potencianövelő szerek kb. 30%-a hatástalan, ha nem épp egészségkárosító hatású. Különösen nagy veszélyt jelent az
élelmiszerek hamisítása, gondoljunk csak a közelmúlt
eseményeire, pl. a téglapor-őrleményre a fűszerpaprikában. Az elriasztó eseteket hosszan lehet még sorolni. Az,
hogy a jelentős árkedvezménnyel kínált termékekkel a
vásárló bevásárolhat, az egy dolog. Van, aki nem jószántából keresi fel a kínai piacot, a pénztárcája nem
engedheti meg a drágább helyen történő vásárlást. Van,
aki tudja és elfogadja, hogy a márkajelzést nem kell komolyan venni a divatos sportcipőn vagy hogy jogokat
sért, amikor titokban másolt videókat vásárol. Mindez sok
kárt okoz a márkák tulajdonosainak. De a biztonság és
egészség már más kategória. A sajtóban nap mint nap
hallottunk melamin-tartalmú tejtermékekről és halálos
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következményeiről. Az egészségkárosító anyagokat tartalmazó játékok elárasztották a világ piacait. Ilyen termékek, ha súlyos következményeik napvilágra kerülnek, az
eredeti termék, a márkatulajdonos számára is rendkívül
nagy veszteséget jelentenek. Mivel nagyon nehéz, különösen egy laikus számára megkülönböztetni az igazi
márkás terméket és annak másolatát, a termék biztonságát érintő kételyek visszahatnak az eredeti márkára,
tönkretehetik annak gyártóját, forgalmazóját.
Van-e védelem a hamisítványok ellen?
Ha terméket lehet hamisítani, akkor az annak védelmét
szolgáló eszközöket is lehet. Gondoljunk csak az alkoholos italok zárjegyére. Ha magától nem esik épp le az
üveg nyakáról, nem jelenthet különösebb nehézséget
annak legyártása. És ki az, az adóhatóságon kívül, aki a
zárjegy épségét ellenőrzi. A bankjegyek hamisítása ellen
kifinomult módszerek: hologramm, fémszál, különleges
papír, UV sugárzásban látható vízjel és ki tudja még
hány biztonsági elemmel harcolnak. A módszerek egyéb
terméken történő alkalmazása vagy nem, vagy csak nagyon drágán valósítható meg. Nehéz elképzelni pl. a kolbász, vagy az algopirin esetében ezek alkalmazását.
Ugyanakkor e jelek alkalmazása, azon túl hogy jelentős
mértékben megdrágítja a terméket, megfelelő szakértelem, kiegészítő berendezés nélkül nem alkalmazható.
A közelmúltban Kondorosi Ferenc, az Új Rend és Szabadság Program kormánybiztosa egy, a témában a
rendőrség igazgatási központjában rendezett konferencián bejelentette, hogy rövid időn belül egyedi azonosítók
bevezetését tervezik elsősorban nagy értékű élelmiszerek, gyógyszerek és járműalkatrészek területén. Terveik
szerint az egyedi azonosítók felhelyezése 15-280 Ft között lenne a választott módszertől függően. A leolvasó
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berendezés pedig 18.000 Ft többletkiadást jelentene az
értékesítő üzletekben. Már több módszert is elemeztek, a
végleges döntést azonban a gyártó és forgalmazó cégeknek kell egymás között meghozniuk.
A TÜV Rheinland Ázsiai csoportja már évekkel ezelőtt
elkezdte kifejleszteni a márkák védelmét szolgáló módszerét, amit a gyakorlati alkalmazások során továbbfejlesztett. A rendszer hivatalos elnevezése PCA, (Product
Control and Authentication), azaz termék felügyelet és
hitelesítés.
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A rendszer képes az előállítási láncot a beszállítóktól
kiindulva a gyártótól, a kereskedelmi láncon át az értékesítési helyig és a végfelhasználóig végigkövetni. Közben
támogatást nyújt a hatóságoknak, például a vámszervek
a munkájukhoz elvégzéséhez.
A rendszer lelke egy 13 karakterből álló azonosító kód.
Pl. DE120JZ7837TG.

A kódot egy központi számítógép generálja minden
egyes termékre. A gyártó feladata ezen kód elhelyezése
a terméken. Ez történhet hagyományos tintasugaras felírással vagy vonalkód segítségével. A legtöbb termék
előállítója már rendelkezik ilyen író berendezéssel, ezért
többletkiadással nem kell számolnia. Amit biztosítani kell,
az az online összeköttetés a TÜV Rheinland számítógép
központjával, hogy a megfelelő kódszámok generálása,
közvetítése és a kódszámhoz tartozó információk rögzítése megtörténjen. Az már a rendszer kialakításától függ,
hogy a kód mögött milyen információkat tárolnak. A termék azonosításán túl a sorozatra, gyártás helyére és
időpontjára, vagy bármi egyéb információ tárolására lehetőség van. A gyártón kívül a disztribútor, a vámszervek
vagy az értékesítő hálózat is hozzá teheti a rá vonatkozó
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információkat. Ezzel pontosan nyomon követhető a termék mozgása a nagyvilágban, megállapítható az értékesítés helye és időpontja és ezen keresztül például
egyértelműsíthetőek a szavatossági és garanciális követelések.
A rendszer alapvető célja, hogy egy számítógép vagy
akár mobiltelefon segítségével megállapítható a termék
eredetisége. A leolvasás vonalkód leolvasással, vagy
egyszerűen a kód bebillentyűzésével megoldható. A
megfelelően kialakított jogosultsági rendszer segítségével mindenki a rá vonatkozó információkat a számítógép
monitorán leolvashatja.
A rendszer dokumentálja a vizsgálatok időpontjait és
rögzíti az érintett számítógépek IP címeit. Az IP cím
alapján pedig megállapítható, hogy hol történt a kód
azonosítása, ezzel helyileg és időben is nyomon követhető a termék.

A beazonosított termékre vonatkozó egyéb információk
is elhelyezhetők az adatbázisban. A gyártó a termék
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fényképét, gyártás időpontját, egyéb jellemző paramétereit is rögzítheti, növelve ezzel a beazonosítás megbízhatóságát. Amennyiben a termék kód már korábban
azonosításra került, ezt is visszajelzi a rendszer. Egy
termék kód egy időben csak egy helyen lehet.
A kód kialakítása és generálása olyan algoritmus alapján
történik, ami külső fél számára nem megfejthető. A TÜV
Rheinland Információ biztonsági rendszere pedig szavatolja, hogy idegen a tartalomhoz hozzá nem férhet,
abban módosítást nem végezhet, adatokat ki nem törölhet.

A TÜV Rheinland az alapszolgáltatásokon túl a rendszerben lévő lehetőségek kihasználásával további szolgáltatásokat is tud nyújtani.
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A rendelkezésre álló információk feldolgozásával nyomára tudnak jutni az illegális termék előállítóknak, hamisítóknak, vagy az épp eltűnt, eltulajdonított termékek
utólagos beazonosításában tudnak segítséget adni a
hatóságoknak. A hamisított termékek gyakran a szállítás
közben keverednek az eredeti termékek közé. A TÜV
Rheinland módszere segít feltárni az eredeti termékek
eltűnését, illetve illegális termékre történő kicserélését.
Biztosítani képes a „túlórában” termelt termékek azonosítását. Azaz amikor az eredeti termék előállítója, ugyanazon technológiával, de engedély nélkül végez többlet
termelést és saját egyéni csatornáink próbálja meg azt
értékesíteni. A komplett beszállítói lánc menedzsment
rendszerét az ISO 28000 szabvány szerint tudja tanúsítani. A konténerek átvizsgálása költséges eljárás. A TÜV
Rheinland a szállítmányozói hálózat egészét ellenőrzi és
vizsgálja egy arra kialakított értékelési terv alapján. Ez a
fizikai értelemben vett biztonsági ellenőrzésen kívül magában foglalja a konténerek biztonsági kialakításának
ellenőrzését, a raktározás követelményeit, az információbiztonság kérdéseit és a személyekhez kötött biztonsági feladatokat is.
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Az ISO 28000 szabvány a jól ismert ISO 9001:2000
összehangolja. Növeli a szállítmányozási láncban részt
szabvány alapjaira épül, de az egész szállítmányozási
vevő valamennyi szereplő biztonság tudatát, figyelembe
láncolatra vonatkozik. Magába integrálja a veszélyelháveszi a vámelőírásokat, és biztosítja az együttműködő
rításra és megelőzésre vonatkozó elemeket. A termék
szervezetek összhangját.
védelme, biztonsága érdekében hozott intézkedéseket
_______________________________________________________________________________________________

Minőségszakemberek Találkozója
2009. február 9.
Novotel Budapest Centrum (egykori Palace szálló)
1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.
_______________________________________________________________________________________________
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Hogyan kezdjünk a környezeti menedzsment kiépítéséhez?
2. rész – Alternatív lehetőségek
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 foglalkozik, a másodikban pedig olyan menedzsment eszközöket mutat be a szerző,
amelyek segíthetnek a folyamatok és az irányítási rendszer környezeti aspektusainak jobb áttekintésében és
fejlesztésében.
nemzeti vagy regionális eredmények eléréséhez ugyanis
ISO 14001 vagy EMAS?
a szervezetek ilyen csekély része nem elég.
Ha egy szervezet megkérdezné tőlem, hogy melyik
KATEGÓRIA
SZÁMUK
ARÁNY (%)
rendszer felé induljon el, jó eséllyel válaszolnám, hogy
(
DB)
egyik felé sem. Mindez nem jelenti, hogy haszontalanok
vagy hibásak lennének! A fenti mondat önmagában félrevezető, senkit nem akarok lebeszélni egy saját környezetközpontú irányítási rendszer (továbbiakban: KIR) bevezetéséről. A válaszom hátterében a cikk előzményében megfogalmazott korlátok állnak. Ha hiányzik az elkötelezettség, nincs valódi folyamatszemlélet, akkor a
bevezetés mérlege deficites lesz.
Magyarországon -a KSH 2006-os adatai szerint- 698
ezer működő vállalkozás volt. Ebből 352 ezer egyéni
vállalkozó, 346 ezer pedig társas vállalkozás. A létszám
szerinti megoszlást mutatja a 1. táblázat:
Állítsuk a táblázat adatival szembe a tanúsított
rendszerrel rendelkezőket! A Követ ISO 14001
nyilvántartásában 1135 szervezet szerepel, az EMAS
listán pedig mindössze 16. Hol van ez a 698 ezertől?
Úgy vélem, hogy a környezeti menedzsment lehetőségét
azoknak a széles rétegeknek is meg kell adni, akik nem
tudják vagy nem akarják elérni a tanúsított szintet. Átütő,
Magyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

MIKRO-

KISKÖZEPESNAGYVÁLLALAT

0 fő
1 fő
2 fő
3-4 fő
5-9 fő
10-19 fő
20-49 fő
50-249 fő
250 fő és
fölötte

17 578
451 155
91 534
61 415
41 143
19 036
10 352
5 010

3
65
13
9
6
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1. táblázat: Működő vállalkozások megoszlása 2006 (KSHStadat alapján)

A megoldást egyik oldalról a szakmai és anyagi támogatások, pályázati források jelentik, másrészről a szervezetek önkéntes vállalásai a menedzsment rendszer fejlesztésére.
Úgy vélem, hogy jobb ma szilánkokat előásni, mint belebukni egy (egyelőre) túlbonyolított KIR-be. Másképpen
fogalmazva célszerűnek látom a fokozatosság elvét kö39/76 oldal

vetni. Ehhez egyrészt számos eszközt, módszert dolgoztak ki a kutatók, másrészt a szervezetek is rendelkeznek olyan belső koordinációs tartalékokkal, melyek
ésszerűen a környezeti célok megvalósításának szolgálatába állíthatók.
Komoly lehetőség rejtőzik továbbá a minőségirányítás
kiterjesztésében is. Ha egy szervezet rendelkezik ISO
9001 szerinti rendszerrel, akkor már olyan szabályozási
hátteret épített ki, amelybe a környezeti menedzsment
problémái és eszközei integrálhatók, akár KIR továbblépés nélkül is.
A környezeti menedzsment megreformálásának keretei
Rendezőelvként és a hatásosság értékeléséhez a már
bemutatott környezeti menedzsment modellje használFenntartható fejlődés céljai
(természet – társadalom – gazdaság)

Külső partnerség

Termékek
Folyamatok
(Szolgáltatások)

Belső partnerség

Felső
Felső vezetés
vezetéselkötelezettsége
elkötelezettsége

ható (1. ábra).

1. ábra: Környezeti menedzsment átfogó modellje

A modell mentén a környezeti menedzsment eszközei,
területei jól csoportosíthatók (2. táblázat)
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KÖRNYEZETI MENEDZS- DOMINÁNS ESZKÖZÖK
MENT TERÜLETE

VEZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE

BELSŐ PARTNERSÉG
TERMÉKEK ÉS
FOLYAMATOK

KÜLSŐ PARTNERSÉG

Környezeti politikaalkotás és
szabályozás, szabványos irányítási rendszerek
Emberi-erőforrás menedzsment
és oktatás-képzés
Ecodesign, tisztább termelés,
környezeti teljesítményértékelés
és auditálás, környezetbarát
iroda
Környezeti/fenntarthatósági jelentések, környezeti marketing,
környezeti kockázatok menedzselése

2. táblázat: Környezeti menedzsment eszközeinek lehetséges
csoportosítása

A környezeti teljesítményértékelés speciális helyzete
Az eszközök közül ki kell emelni a teljesítményértékelési
eszközöket.
Bakacsi megfogalmazásában a szervezeti teljesítmény a
szervezet által kijelölt feladatok elvégzésével kapcsolatos minőségi és mennyiségi elemek összessége, melyet összhangba kell hozni az egyéni célokkal és törekvésekkel, hogy megalapozza a cselekvési programok
tervezését és az egyéni hozzájárulások értékelését.
A teljesítményt mérni kell, ugyanis ezzel mutathatóak ki
az eredmények és eredménytelenségek, feltárhatóak az
okok a javító intézkedések megalapozásához, továbbá
információ szolgáltatható a külső érintetteknek.
Az ISO 14001 szabvány szerint a környezeti teljesítmény
egy szervezet környezetközpontú irányításának mérhető
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eredményei, a környezeti tényezők tekintetében. A szabvány tehát az irányítási rendszer teljesítményén keresztül definiálja a fizikai (működési) eredményeket. Az ISO
14031 egy szervezetnek a környezeti tényezők irányításával kapcsolatos eredményeiként értelmezi a fogalmat.
A környezeti teljesítmény kettős aspektusban értelmezhető:
- a környezet igénybevétele során kifejtett (terhelő)
hatások összessége;
- a terhelő hatások mérséklése érdekében tett erőfeszítések és azok eredményei.
A KIR bevezetésének legkritikusabb pontjaként a környezetei tényezők és hatások feltárást tudom megjelölni.
A szervezeteknek itt van leginkább szüksége erősítésre,
azzal a céllal, hogy lássák helyzetüket és lehetőségeiket.
Az alábbiakban néhány olyan eszközt mutatok be, amelyek viszonylag kis erőforrás-befektetéssel ad elfogadható eredményeket, ezzel pedig lehetőség arra, hogy a
szervezet elinduljon a fenntartható fejlődés útján.
Teljesítményértékelő eszközök
Engel öko-térképezési módszere egy egyszerű, szemléletes és gyakorlatias módszer, mely a szemrevételezésen alapul. Elsősorban kisméretű szervezetek számára
ajánlott, ahol más elemzési és értékelési módszer bevezetésére nincs szükség vagy mód. Kritikái szerint nem
ad megfelelő minőségű eredményeket, a gyakorlatban
azonban elfogadott KIR rendszerek megalapozásához is.

Magyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

K o c k á z a to k

2. ábra: Kockázatok ökotérképe (Herner-Tóth, 2000, 13.p.)

Az öko-térképezés az alkalmazottak megkérdezésével
(mini-audit), továbbá helyszíni bejárással keresi a problémás területeket 8 területen -fizikailag 8 térképen- jelölve (zárójelben az egyes területek fókuszai):
- települési elhelyezkedés (szomszédokkal való érintkezés, forgalom megváltozása);
- zavarások (szellőzők, tartályok, zaj, területhasználat
átfogó elemzése);
- víz (vízforrások, felhasználás, lefolyók, csatornarendszer);
- talaj (burkolatok, tárolók, talajjal való érintkezések);
- levegő, szag, zaj, por (kémények, leválasztók, zaj,
illékony vegyületek);
- energia (világítás, fűtés-hűtés, egyéb energiaforrások és –használat);
- hulladék (hulladékgyűjtés, háztartási- és veszélyes
hulladékok);
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- kockázatok (előírások, életvédelem, balesetvédelem,
munkabiztonság).
Az öko-térképezés eredményei természetesen nem vehetők egy kalap alá a műszaki mérésekkel alátámasztott
mérőrendszerekével, azonban egyszerűen és olcsón
segíthet feltárni a kritikus területeket. Korlátait szem előtt
tartva a környezeti menedzsment hasznos és látványos
támogató elemeként működtethető. Mindenképpen javasolni tudom azon szervezeteknek, akik nem engedhetnek meg maguknak részletes szakértői tanulmányokat,
de szeretnék megtenni az első lépéseket.
FMEA –Hibamód- és hatás elemzés környezeti alkalmazása
A környezeti kockázatok értékelése a teljesítményértékelő módszerek lényegi eleme. Egy olyan eszközt mutatok be, mely a minőségirányítás kapcsán (különösen
az autóiparban) általános, ugyanakkor egyszerűen
adaptálható más területekre is. Ez az eszköz a hiba
mód- és hatás-elemzés (FMEA–Failure Mode and Effect
Analysis).
Az FMEA kötött eljárás, mely lehetővé teszi egy team
számára, hogy előre lássa a (potenciális) meghibásodásokat és megelőzze előfordulásukat. Vizsgálatának középpontjában állhat:
- termék;
- folyamat;
- rendszer.
Az FMEA:
- segít a potenciális termék/folyamat hibamódok korai
azonosításában;
- növeli annak valószínűségét, hogy minden termék/folyamat potenciális hibamódját és hatásukat fiMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

gyelembe vesszük;
- segít a termék/folyamat konstrukciós követelmények
és alternatívák elemzésében;
- segít a potenciális kritikus jellemzők és a szignifikáns
jellemzők azonosításában;
- meghatározza a termék/folyamat javítási intézkedések prioritását;
- dokumentálja a termék/folyamat konstrukcióváltoztatások mögötti ésszerűséget;
- segíti a folyamatszabályozási tervek kifejlesztését.
Az FMEA szigorúan adminisztrált módszer, az eredményeket táblázatba rendezve szokás megjeleníteni. A
táblázat tartalmazza legalább:
- részegység vagy részfolyamat megnevezése;
- meghibásodás módja;
- hiba lehetséges hatása, következménye;
- hiba súlyossága (1..10 pontozva);
- hiba oka;
- Jelenleg alkalmazott szabályozás a hiba-ok elkerülésére;
- hiba előfordulásának gyakorisága (1..10 pontozva);
- hiba észlelésének valószínűsége (1..10 pontozva);
- kockázat-prioritási szám (RPN-Risk Priority Number);
- megjelölt felelősök, tett beavatkozó intézkedések.
A három számszerűen értékelt tényező szorzata adja a
kockázati számot (RPN), melynek abszolút illetve relatív
értéke alapján a szükséges intézkedések kijelölhetőek.
Magas súlyosság esetén mindenképpen beavatkozás
szükséges, egyébként a lehetőségekhez mérten kell a
javításokat tervezni.
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A környezeti célú alkalmazás tartalmi adaptációt kíván
meg. Ehhez rögzíteni kell az érintett környezeti tényezőket, az ezekre kifejtett hatásokat, valamint azok mérséklésére tett intézkedéseket. Egy lehetséges adaptációt
mutat -a minőségügyi kategóriákkal párba állítva- a
3. táblázat.
„MINŐSÉGÜGYI” FMEA

„KÖRNYEZETI” FMEA

RÉSZEGYSÉG VAGY
RÉSZFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE

Részegység vagy részfolyamat megnevezése
Érintett környezeti tényező(k)
Kifejtett terhelés módja

MEGHIBÁSODÁS MÓDJA
HIBA LEHETSÉGES HATÁSA,
KÖVETKEZMÉNYE
HIBA SÚLYOSSÁGA
(1..10 PONTOZVA)

Kifejtett terhelés mértéke
(1..10 pontozva)
Terhelés előfordulásának
HIBA OKA
oka
Jelenlegi szabályozás az
JELENLEG ALKALMAZOTT
adott környezeti terhelés
SZABÁLYOZÁS A HIBAOK
megelőzésére, vagy csökELKERÜLÉSÉRE
kentésére
Terhelés határértéket átlépő
HIBA ELŐFORDULÁSÁNAK
mértékének előfordulási
GYAKORISÁGA
gyakorisága
(1..10 PONTOZVA)
(1..10 pontozva)
Terhelés határérték-átléHIBA ÉSZLELÉSÉNEK VApésének időben történő
LÓSZÍNŰSÉGE
észlelési esélye
(1..10 PONTOZVA)
(1..10 pontozva)
KOCKÁZAT-PRIORITÁSI SZÁM
Környezeti kockázati prio(RPN-RISK PRIORITY NUMBER) ritás mutatója
MEGJELÖLT FELELŐSÖK, TETT
Megjelölt felelősök, tett
beavatkozó intézkedések
BEAVATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK
3. táblázat: FMEA környezeti alkalmazása

Leltárkészítés és mutatók értelmezése
A környezeti (ökológiai) mérlegek megpróbálják számszerűsíteni egy termék előállítása, elosztása, felhasználása és hulladékként való elhelyezése során felmerülő
környezeti terheket, továbbá az energia-ráfordításokat.
Sok tekintetben az életciklus-elemzéshez hasonló eljárás, szűkebben értelmezve azonban annak szerves részét képező eszköz.
A környezeti mérleg-elemzés hasonlít a gazdasági életben használt számviteli mérlegre. A számviteli mérleg a
források és az eszközök viszonyát vizsgálja, azt mutatja
meg, hogy a rendelkezésére álló eszközöket milyen forrásokból hozták létre. A környezeti mérlegek a termékek
előállításához, használatához és utókezeléséhez mutatják meg a felhasznált ráfordításokat és hatásokat.

3. ábra: Környezeti mérleg (Kerekes-Kindler, 1997 26. p.)
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A környezeti mérleg dimenziói lehetnek:
- anyagmérleg;
- erőforrás-mérleg;
- (természeti) környezeti hatásmérleg;
- társadalmi következmények hatásmérlege;
- gazdasági tényezők mérlege.
A környezeti mérleg „lelke” az anyagok és tényezők
számba vétele. Induló környezeti menedzsment eszközként szemlélete miatt alkalmazható. Bár első próbálkozásra bizonyosan nem fog hiteles adatokat produkálni,
segít a szervezetnek abban, hogy számba vegye környezeti hatásait. A kezdeti lépések rávilágítanak arra,
milyen területeken célszerű komolyabb mérési módszereket bevezetni azért, hogy pontosabban láthatóvá váljon
a környezeti teljesítmény.
Az eredményesség megítéléséhez nagyban hozzájárulnak a különböző mutatószámok. Az ISO 14031 szabványban találhatunk ajánlásokat arra vonatkozóan (lásd
a 4. ábrát), hogyan lehet felépíteni egy szisztematikus
értékelési rendszert. A szabvány konkrét javaslatokat is
megfogalmaz, a megfelelő mérési hátteret azonban minden szervezetnek önállóan kell produkálni, figyelembe
véve:
- tevékenységének jellegét;
- mérési és számítási potenciáljára eszközök, számítástechnikai és emberi erőforrások terén;
- a felső vezetés és az egyéb érdekeltek információs
igényét.
Függetlenül a mutatók tartalmától, szisztémájában az
alábbi területekre és a közöttük lévő kapcsolatokra kell
fókuszálni:
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- környezet terhelése (pressure), ehhez kapcsolódnak
a működési mérőszámok;
- állapotváltozás (state), ehhez kapcsolódnak a környezeti állapot mérőszámai;
- válaszreakció (response), ehhez kapcsolódnak az
irányítási teljesítmény mérőszámai.
_____________________________________________

MINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS
RENDEZVÉNYEK
ESEMÉNYEK

NAPTÁR
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Fenntartható Fejlődés
2008. november 3-6.

Beszámoló a XVII. Magyar Minőség Hét konferenciáról
Az évenkénti Minőség Hét hagyományos célja, hogy áttekintse a szakma aktuális problémáit, várható fejlődési
irányait és a minőségügy társadalmi szerepét.
A XVII. szakmai fórum tematikájának kialakításakor is ez
a cél vezetett, bár ekkor még nem árnyékolta be munkánkat az a körülmény, mely a rendezvény idején már
erősen éreztette hatását: az egész gazdaságra, sőt a
társadalomra kiterjedő válság.
Ez azonban semmit sem változtatott a fenntartható fejlődés témakör időszerűségén, sőt talán még hangsúlyosabbá tette, hogy a következő, nehezebb időszakban is amely feltehetően több hónapra, sőt talán 1-2 évre becsülhető - meg kell találni a gazdasági fejlődés lehetőségeit és módszereit. A fenntartható fejlődés ugyanis nem
kampány, hanem az emberiség fennmaradásának kulcskérdése.
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Fenntartható fejlődés és minőség
Mindenek előtt lássuk az összefüggést e két fogalom
között, ami indokolttá tette Társaságunk témaválasztását.
Mint arról lapunk dr. Balogh Béla által írt felvezető cikkében részletesen olvashatnak, a minőségfogalom az évek
során jelentős változásokon ment keresztül. Anélkül,
hogy a jelentős írás megállapításait ismételném, csak
mondanivalójának lényegét emelem ki.
A minőség kritériumai sokáig csak a termék vagy szolgáltatás jellemzőire szorítkoztak. Ezt követően, alig 1-2
évtized óta kiegészültek a minőségbiztosítási, majd - irányítási rendszer követelményeinek való megfeleléssel.
Rövidesen
további
követelmények
is
felléptek:
konformitás a környezetirányítási rendszerekkel vagy az
EMASZ-szal, az IT-biztonsággal, a termék jellegétől füg45/76 oldal

gően a szakmai rendszer követelményeivel (élelmiszer,
jármű, egészségügy stb.), stb.
Mindez a „szigorodás” folyamatosan, viszonylag rövid
idő, alig egy-két évtized alatt következett be és nem nehéz megjósolni,hogy elérkezünk egy újabb, az eddiginél
is jelentősebb lépcsőfokhoz: hovatovább csak az a termék lesz piacképesnek tekinthető, amely az előbbieken
felül teljesíti a fenntartható fejlődés - ma még nem teljesen kikristályosodott- követelményeit is. Mindez természetesen nem máról holnapra valósul meg, de a fejlődés
iránya egyértelmű és indokolja, hogy a minőségügy fő
trendjeként ezt a kérdéskört és várható következményeit
vitassuk meg konferenciánkon.
A Magyar Minőség Társaság és a fenntartható fejlődés
Társaságunk nemcsak konferenciáin és információs
csatornáin kíván foglalkozni napjaink ezen égetően fontos komplex kérdéskörének elméletével és gyakorlatával,
hanem –lehetőségeihez mérten- gyakorlatában is igyekszik érvényre juttatni a már részben meghatározott, illetve körvonalazandó vonatkozó követelményeket.
Ékes példája ennek jelen konferencia plenáris üléseinek
on-line elérhetősége az Interneten. A 2007. évi Magyar
Minőség Héten a minőséggel foglalkozó konferenciák
történetében először, nyújtottuk ezt az egyéb előnyei
mellett jövőbe mutató, környezetkímélő szolgáltatást.
A Magyar Minőség folyóirat papír-formátumát az idén
elektronikus kiadványra váltottuk, irodai tevékenységünket az IT lehetőségeinek széleskörű kihasználása jellemzi. Közeli terveink között szerepel a távmunka bevezetése.
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Nyitó plenáris ülés
Pónyai György a Magyar Minőség Társaság elnökeként
megnyitójában is azt emelte ki, hogy több évtizedes fejlődés során a minőség szakemberei arra a felismerésre
jutottak, hogy a GMP, az ISO 9000-es szabványrendszer
és annak tanúsítása, stb. után a termelőknek és szolgáltatóknak jóval komplexebb követelményeket kell teljesíteni. A fenntartható fejlődés szempontjából a gazdaság
teljesítménye és hatékonysága csak szükséges, de nem
elégséges feltétel: e mellett a természeti erőforrások, a
környezet kímélése és a társadalmi szükségletek kielégítése nem kisebb követelmény. Az ülés előadói azt igazolták, hogy a kormányzat jelenős erőfeszítéseket tett és
tesz ennek érdekében.
Dr. Faragó Tibor főosztályvezető Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter nevében ismertette a tárca
Nemzeti Fenntartható Fejlődési stratégiáját, mely a fő
elemeket tartalmazza.
A stratégia egyes részleteiről Dr. Schmuck Erzsébet a
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, az „ernyőszervezet” titkára számolt be, aki azt fejtette ki, hogy a fenntartható fejlődés szempontjához a környezet a feltételrendszer, a gazdaság az eszköz, de a cél a társadalom.
Ismertette a Tanács összetételét és tevékenységét. Annak alátámasztására, hogy a fenntartható fejlődés mindenki ügye, jó példaként bemutatta győri, lokális fenntarthatóság- programot.
Varga Ildikó a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága programjairól
szólt, különös részletességgel a konferencia témáját
érintő KEOP 6. prioritásáról.
Dr. Dudás Ferenc a KözigPress főszerkesztője előadásában azt hangsúlyozta, hogy a közigazgatás is ver46/76 oldal

senytényező, innovativitása követelmény, minőségfejlesztési programokkal kell munkáját fejleszteni. Előadására szakcikk formájában- visszatérünk.
Szekcióülés az EOQ MNB szervezésében
Az emberiség fejlődésének fenntarthatatlanságára a múlt
század nyolcvanas éveiben döbbentek rá a tudomány
képviselői, de figyelemfelhívásaik, vészharang kongatásaik vajmi kevés visszhangra találtak és találnak napjainkban is, fejtette ki a "Fenntarthatatlan fejlődés jelensége és okai" című bevezető előadásában a szekcióülés
levezető elnöke, Dr. Varga Lajos. A globalizáció ismert
jelenségei, -a tőke, az árúk, a munkaerő és az információ
szabad áramlása- mellé hozzáfűzte az ökológiai problémák és a válságok szabad áramlásának fájdalmas jelenségét is. Ez utóbbi problémakör okaként a civilizációs
részrendszerek egyensúlybomlását jelölte meg.
Bodroghelyi Csaba, a KÖVET Egyesület a Fenntartható
Gazdálkodásért ügyvezető igazgatója a "CSR és vállalatirányítás. Elképzelhető-e a CSR szabványos menedzsment modellként?" című előadásában a fenntartható fejlődés világméretű problematikájáról a fenntarthatóság vállalati értelmezésére tért át, nevezetesen a
CSR (Corporate Social Responsibility), a vállalatok társadalmi felelősségének különböző aspektusokból történő
megvilágítása útján. Vázolta a CSR metodikájának ISOszabványban történő megjelenítése folyamatát, az
ISO/WD 26000 Guidance on Social Responsibility jövő
évi megjelenésének lehetőségeit. Különös figyelmet keltett a környezeti jelentések fejlődésének öt szintjét bemutató ábra, valamint a GRI (Global Reporting Initiative)
három pillérének, ill. az ökológiai lábnyom fogalomkörének ismertetése.
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A fő téma elméleti, ill. terminológiai kérdéseivel foglalkozó előadások után két nemzetközi nagyvállalat , egy
vizsgáló laboratórium és egy távközlési cég gyakorlati
megoldásait bemutató, magas színvonalú előadás következett.
Az elsőt Dr. Szigeti Tamás, a WESSLING Hungary Kft.
üzletág-vezetője tartotta, ismertetve cégének a természetvédelemmel, a GMO-vizsgálatokkal kapcsolatos
széleskörű tevékenységét, ill. a földi élet fenntarthatóságáról megfogalmazott filozófikus nézeteit.
A szekcióülés záró előadását "Vállalati Fenntarthatóság
a Magyar Telekomnál" címmel Benedek Áron, a cég
fenntarthatósági stratégiai munkatársa tartotta. A kiválóan szerkesztett, látványos ábraanyagból is kiemelkedett a vállalati fenntarthatóság értelmezése a különböző
tudományágak és az alkalmazott elméletek szerint. Új
típusú megközelítést jelentett a klasszikus vállalati értékfogalom helyett a fenntartható vállalati értékteremtés
stratégiai szintű megfogalmazása az összes érdekelt fél
(stakeholder) számára. Az előadó ismertette vállalata
korábban megfogalmazott stratégiai célját, mely szerint
2008-ig a Magyar Telekom Nyrt-nek vezető közép-európai pozíciót kell kivívnia. Ezt a célt a vállalat bizonyíthatóan elérte, a következő cél ennek az eredménynek a
láthatóvá tétele a cég külső és belső vevői számára.
Menedzserek Fóruma
A Fórum -a konferencia témájának megfelelően- a különböző méretű iparvállalatok gyakorlatán keresztül mutatta be az élenjárók megközelítését, a bevezetés buktatóit és a megvalósítás eredményeit. A fenntartható fejlődés tényezőit a következő oldalon lévő ábra szemlélteti:
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Társadalom

Gazdaság

Érintettek
azonosítása a lokális
és globális
környezetben,
párbeszéd
kialakítása,
együttműködés
(munkatárs, vevő,
tulajdonos, szállítók,
szakmai és civil
közösségek)

Gazdasági teljesítmény
fenntartása, növelése
(költségek csökkentése,
hozamok növelése,
működő tőke hatékony
kezelése, stb.)

Környezet
Környezeti hatások megismerése és tudatos kezelése (energia és
vízfelhasználás, papír és vegyi anyag felhasználás, hulladék keletkezés és
gyűjtés, közlekedés, stb.)

Járosi Márton, a TNT Worldwide Hungary Kft. vezérigazgatója a fenntartható fejlődésről, mint a TNT filozófiájának egyik eleméről beszélt. Kritikus sikertényezőként
említette a munkavállalók szerepét, azt, hogy kényszerítés nélkül, saját jól felfogott érdekükben vállalják a kultúra-változást. Nélkülözhetetlen a vezetői példamutatás
fontossága minden vezetői szinten, valamint az elvek és
a cselekedetek összhangja.
Cseh Béla, a MOL-csoport Fenntartható Fejlődés és
EBK igazgatója a megvalósítás példái előtt a fenntartható fejlődés gazdaság-környezet–társadalom dimenziMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

óinak kiegyensúlyozott működtetéséről szólt, kiemelve,
hogy az az üzleti stratégia egyik eleme, és megvalósítása csak a mindennapi működésbe építve, a napi üzleti
gyakorlat részeként képzelhető el. Példát láthattunk a
fenntartható fejlődés szervezeti és szabályozási hátterére, a menedzsment motiváltságának kialakítására és a
gyakorlati megvalósítás számos eredményét. Előadására
-szakcikk formájában- visszatérünk.
Pónya Gábor, a Magyar Telekom NyRt. Lakossági üzletág minőségirányítási osztályvezetője hangsúlyozta,
hogy a fenntartható fejlődés menedzsmentjét az üzlet
menedzselésével azonos elvek és módszerek mentén
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érdemes kialakítani. Kiemelte, hogy az üzleti terv része
kell hogy legyen, a sikeres megvalósítás kulcstényezője
az üzleti kezdeményezés. Bemutatta a fenntarthatóság
stratégiai megközelítésének szintjeit - erősödő, ösztönös,
bizonyító, menedzselt -, majd a támogató szervezet és
feladat-lebontás aspektusában ismertette a menedzselt
fenntarthatóság megközelítését az érvényes fenntarthatósági stratégia kiemelt prioritású témáinak kiemelésével.
Farkas Imre Albert, az EGI Energiagazdálkodási ZRt.
Minőség- és Környezetirányítási Főmérnöke „Magyar
tudás, magyar siker” címen a fenntartható fejlődést támogató erőművi technológiák felvillantása mellett a
fenntartható fejlődés gazdasági pillérét a munkavállalói
ismeretek, munkavállalói tudás és innovációs készség
tudatos menedzselésének eredményeként mutatta be.
Simon György, a HAJDU Autotechnika ZRt. minőség- és
környezetvédelmi menedzsere, egy kizárólag magyar
tulajdonosok kezében lévő kisvállalat példáján mutatta
be a tulajdonosi és menedzsment-dilemma eredményét,
miszerint a gazdasági fenntarthatóság azonos a nyereségességgel, a hosszú távú versenyképességgel, és
ezért felelős döntéseket kell hozni a termék és szolgáltatás portfolió összeállításánál, kellő hangsúlyt fektetve a
környezet védelmére, a technológiai fejlesztésekre, az
energia-felhasználás csökkentésére. Kiemelte a társadalmi felelősségvállalás szerepét a vállalat szűkebb és
tágabb vonzáskörzetében, a munkavállalói tudatformálás
fontosságát és mindezeket a megvalósítást jellemző példák sokaságával támasztotta alá.
Kiválóság szekció
A szekció közös rendezésére Magyar Minőség Társaság
a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesületet és
az Iparfejlesztési Közalapítvány Magyar MinőségfejleszMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

tési Központját kérte fel. A két szervezet a bemutatkozási
lehetőségen túl, együttműködését reprezentálva, a kiváló
előadókhoz hasonlóan, a fenntartható fejlődés melletti
elkötelezettségéről is tanúbizonyságot tett.
Dr. Bárdos Krisztina bemutatkozása és prezentációja
során, a társadalmi szerepvállalást egy közalapítvány
szemüvegén keresztül látatta. Üde színfolt volt az Iparfejlesztési Közalapítvány általános ügyvezető igazgatójának tájékoztatója. Kiderült belőle, hogy az alapító okiratban rögzítetteken túl mit tehet egy alapítvány a fenntartható fejlődésért, s miként ösztönözhet erre másokat
is.
Sugár Karolina a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú
Egyesület elnöke a fenntartható fejlődés EFQM modellen
belüli helyéről, szerepéről és a téma fontosságáról
győzte meg hallgatóságát. Ismételten kiderült, hogy az
EFQM modell kellően univerzális ahhoz, hogy segítségével ezúttal a fenntartható fejlődés fontosságát tudjuk
szemléltetni.
Móricz István vezérigazgató és Galambos Sándor minőségügyi vezető (Nyírségvíz Zrt.) páros prezentációja
azért is sikert aratott, mert kiderült belőle: a stratégia középpontjába állított társadalmi felelősségvállalás nemcsak Nyíregyházán, de máshol is eredményes lehet.
Harmati Lászlóné (PQM D) a debreceni központú E.ON
Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. képviseletében példákkal
illusztrálta mennyire fontos a fenntartható fejlődés egy
Nemzeti Minőségi Díjas szervezet gyakorlatában.
Lőrinc Ákos az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. minőségügyi vezetője szenvedélyesen ecsetelte
vállalkozásuk fenntartható fejlődés érdekében elért konkrét eredményeit, melyet részben a 2007. évben NMD
győztes pályázatuk diagramjaival is illusztrált.
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Almássy Erika üzleti kiválóság szakértő (MOL Nyrt.) előadásával „jól illeszkedett a csapatba”. Tájékozódhattunk
a határainkon túl is egyre népszerűbb olajipari cég honi
és külföldi társadalmi szerepvállalásáról csakúgy, mint az
Elnöki Kiválóság Díjról, mely cégen belül a minőségügyi
fejlődés egyik motorjának számít.
Néhány évvel ezelőtt még a legjobbak, a Nemzeti Minőségi Díjra pályázók esetében is gondot jelentett a fenntartható fejlődés és a társadalmi szerepvállalás bemutatása. Mára ennek szemléltetése azért fejlődött (ezt a
szekció egyértelműen bizonyította), mert legjobb vállalkozásaink, szervezeteink ez irányú tevékenysége nagymértékben javult, tudatosabbá vált. Egyre többen vannak, akik a fenntartható fejlődés támogatását az egyik
legfontosabb feladatuknak tekintik, s mindezt nem önös
érdekből teszik. Jó lenne persze ezt a szemléletmódot
még intenzívebben, még szélesebb körben teríteni, mert:
létünk a tét!
Akkreditálás
Az akkreditálással kapcsolatos kérdések tárgyalásának
az adott különleges aktualitást, hogy

- 2008. augusztus 1-i hatállyal módosult a Nemzeti
Akkreditáló Testület (NAT) szervezetéről, feladat- és
hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi
LXXVII. törvény, valamint
- az EU törvényalkotó mechanizmusa elfogadta a
765/2008 EK rendeletet, amely 2010. január 1.-től
kötelezően alkalmazandó, és átfogó keretet jelöl ki az
akkreditálás számára az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség területén.
A szekció jelentőségét kiemelte, hogy azon részt vett és
előadást tartott az Európai Akkreditálási Együttműködés
Magyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

(EA) két vezető tisztségviselője.
Lantos Géza, NAT elnök megnyitó szavai után Dr. Józsa
István és Lakos Imre országgyűlési képviselők (akiknek
személyes hozzájárulása jelentős a törvénymódosítás
sikerességében) méltatták az akkreditálás tárgyában
megtett magyar intézkedéseket és hangsúlyozták az EK
rendeletnek való megfelelés fontosságát.
Gro Rødland asszony, az EA Kölcsönös Elismerési Bizottságának elnöke részletesen ismertette az akkreditálás európai és nemzetközi kölcsönös elismerési megállapodásait, a megállapodások aláírói státusza eléréséhez szükséges intézkedéseket, feltételeket és eljárását.
Kiemelte, hogy a magyar törvénymódosítás szükséges
előfeltétele volt annak, hogy a NAT az EA kölcsönös elismerési megállapodásának (EA MLA) résztvevőjévé
válhasson a jövőben. További előfeltételek: teljes jogú
tagság az EA-ban, valamint teljes megfelelés az összes
vonatkozó követelménynek, amit a nemzeti akkreditáló
testület az EA szakértői értékelés sikerességével bizonyíthat. Az alapvető követelmények magukban foglalják
többek között az ISO/IEC 17011 szabványnak és a
megfelelőség-értékelés szervezeteire vonatkozó követelményeknek való megfelelést és az EA, az ILAC és az
IAF irányelveinek teljesítését.
Ismertette az EA szakértői csoport által végzett értékelés
folyamatát és eljárását, s ennek végén hozandó döntés
mechanizmusát. Utalt arra, hogy az EA tagja az ún. globális kölcsönös elismerési rendszernek, ami azt jelenti,
hogy az International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) és az International Accreditation Forum (IAF) elismeri az EA MLA keretében végzett értékeléseket és a meghozott döntéseket, ezáltal az EA MLA
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aláírói egyúttal a nemzetközi kölcsönös elismerési megállapodás aláírói is lesznek.
Az eddigi eredményeket értékelve az európai helyzetet
jelentős mértékben jónak, a nemzetközi szinten elért
eredményeket javulónak minősítette. A NAT-tal kapcsolatban megállapította, hogy az előzetes szakértői értékelés megtörtént, a teljes értékelés várhatóan 2009 első
felében valósul meg, aminek előfeltétele volt az akkreditálási törvény módosítása.
Vagn Andersen, az EA Kommunikációs és Publikációs
Bizottságának elnöke, az EA vezetőségi tagja az új európai akkreditálási politikáról és az ahhoz kapcsolódó
kihívásokról tartott előadást, elsősorban a 765/2008 EK
rendelet, valamint a 768/2008. Tanácsi határozat tükrében. Történelmi áttekintést adott az 1985-ben hozott „Új
megközelítés” EGK határozat alapján kibontakozott európai megfelelőség-értékelési folyamatokról és fejleményekről, majd részletesen ismertette az új EK rendelet és
határozat legfőbb elemeit. Az akkreditálással kapcsolatban az alábbi fő elveket tartalmazza:
- egyaránt vonatkozik a jogilag szabályozott és a piac
által vezérelt területekre,
- minden tagállam egyetlen nemzeti akkreditáló testülettel rendelkezhet,
- a nemzeti intézmény együttműködik a közérdek érvényesítését szem előtt tartva, más hatóságoktól elkülönülten,
- a nemzeti testület non-profit alapon működik, és nem
vehet részt más megfelelőség-értékelési és konzultatív tevékenységben,
- a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti
testület megfelelő pénzügyi forrásokkal rendelkezMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

zen,
- a nemzeti intézménynek az EA tagjává kell válnia, és
biztosítania kell részvételét az szakértői értékelésben.
Az EA az EK rendelet alapján az európai akkreditálás
infrastruktúrájává válik az ezzel kapcsolatos irányelvek
kidolgozása folyamatban van. Ezek az EK-val, az EFTAval és a kompetens nemzeti hatóságokkal való együttműködést szabályozzák.
Dr. Ring Rózsa, a NAT ügyvezető igazgatója ismertette a
magyar akkreditálási tevékenység megindulásával kezdődött időszak máig tartó folyamatának fő állomásait, a
NAT-nak a törvénymódosítás következtében megváltozott felépítését, az akkreditálási tevékenységek rendszerét és hierarchiáját, majd az eddigi eredményeket tükröző statisztikai adatokat mutatott be. A változások közül,
a teljesség igénye nélkül, az alábbiak emelhetők ki:
- az akkreditálási területen törölték a közbeszerzési
eljárásokat és gyakorlatot tanúsító szervezeteket és
természetes személyeket,
- a NAT tagjai nem, csak a tagsági csoportok változtak
- új Akkreditálási Tanács alakult, amelyben az akkreditálásban érdekelt miniszterek 3 delegált képviselője
mellett 9, az akkreditálásban jártas természetes
személy vesz részt,
- a NAT egyéb szerveinek (Fellebbviteli Bizottság, Akkreditáló Bizottság, Akkreditálási Iroda, szakmai
bizottságok, minősítők és szakértők) összetétele és
funkciói is változtak, s ezek már a módosított törvény
követelményeit teljesítik,
- a korábbi 10 szakmai akkreditáló bizottság megszűnt,
helyette egy Akkreditáló Bizottság alakult,
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- a kérelmező felkészültségét és jártasságát az Akkreditálási iroda értékeli minősítők és szakértől bevonásával, a 15 + 10 napos döntéshozatali szakaszban az
Akkreditáló Bizottság dönt az akkreditált státusz odaítéléséről, illetve elutasításáról. Kitért az akkreditált
státusz, az akkreditálási okirat, a felügyeleti vizsgálati
eljárás ismertetésére, végül a küszöbönálló sürgős
feladatokat ismertette, amelyeknek meghatározó része az új szabályzatok elfogadása.
A szekció ülése kerekasztal-beszélgetéssel zárult.
2. CEE-SPI (Software Process Improvement)
A kelet-európai szoftverfolyamat-fejlesztők két napos
programjáról a későbbiekben részletes ismertetőt közlünk. Angol nyelű összefoglaló és fotók weboldala itt.
Oktatási nap
Az egész napos programról a későbbiekben részletes
ismertetőt közlünk.
Összegzés
A konferencia „üzenetének” megfogalmazása ezúttal
különösen jelentős, de -a bevezetőben említetek miattkockázatos is.
Az elhangzott előadásokból -itt elsősorban a Menedzserek Fórumára utalok- világosan összefoglalhatók a gazdaság szereplőinek teendői.
Fontos, hogy a fenntartható fejlődés követelményeinek
feldolgozását követően megvalósítsák
- az iparági helyzetnek és a piaci körülményeknek
megfelelő értelmezését,
- a politika megfogalmazását,
- a célok kitűzését,

- a megvalósításhoz szükséges eszközök, rendszerek,
módszerek azonosítását,
- a munkavállalói tudatosság kialakítását,
- a követelmények működési folyamatokba integrálását,
- az eredmények mérését és
- a visszacsatolást, beavatkozást.
Minden jelenlévő egyetértett abban, hogy a fenntartható
fejlődés követelményeinek megvalósítása, a felelős gondolkodás és cselekvés szintje függ a vállalat méretétől,
gazdaságban elfoglalt szerepétől, helyétől. Eredményes
akkor lehet, ha megtervezése, végrehajtása, ellenőrzése
és a beavatkozás a P-D-C-A ciklus mentén történik. Mivel az erőforrások fölött a vállalkozások és tulajdonosaik
rendelkeznek, kiemelt felelősséggel bírnak a fenntartható
fejlődéshez kapcsolódó tudatformálás és a követelményeknek való megfelelés megvalósításában. A végrehajtás sikerének fő kritériuma, hogy a résztvevők meggyőződésből, önként és nem utasításra cselekedjenek.
Sokkal nehezebb annak a megítélése, hogy az előttünk
álló időszakban, a gazdasági változás hónapjaiban, talán
éveiben mennyire lesz alkalmas a gazdasági környezet a
fenntartható fejlődés megvalósítására.
Nagy kérdés ugyanis, hogy a vállalkozások, amelyek a
létükért és a munkatársaik megtartásáért küzdenek,
mennyire lesznek képesek az előadásokon elhangzott
irányban fejlődni, az ehhez szükséges anyagi eszközöket előteremteni. Mindez azonban nem változtat azon,
hogy a végső cél nem lehet más, mint a fenntartható fejlődés megvalósítása.
A szekcióvezetők -Somogyiné Alabán Ildikó,
Dr. Varga Lajos, Sződi Sándor, Dr. Ring Rózsabeszámolói alapján összeállította: Dr. Róth András
____________________________________________________________________
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A legnagyobb hazai cégek elszámoltathatósági rangsora
2007-hez hasonlóan, ebben az évben is a Magyar Telekom
lett a legnagyobb hazai cégek elszámoltathatósági rangsorának első helyezettje, míg a második helyezést a MOL, a
harmadikat pedig a Tiszai Vegyi Kombinát érte el. A rangsort nemzetközi módszertan alapján a Braun & Partners
Network CSR stratégiai és kommunikációs tanácsadó cég
készítette.
Idén a Figyelő Top200 előzetes listája alapján összesen
hatvan nagyvállalatot, a 40 legnagyobb vállalatot, valamint
az olajipar, a pénzügyi piacok, a távközlés és elektronikai,
az energetikai és közüzemi, valamint az autóipar további 20
legnagyobb vállalatát értékelték.
A tavalyi értékelés óta a legnagyobb mértékben a pénzügyi
szektor nyerteseként OTP Bank teljesítménye javult (12
pontról közel 50 pontra); legnagyobb részt az első ízben
GRI [Global Reporting Initiative] szabvány alapján készített
jelentésének köszönhetően.
Az értékelésben részt vevő vállalatok idén aktívabban segítették az értékelők munkáját, valamint jelentősen több
dokumentumot hoztak nyilvánosságra.
Az értékelt vállalatok átlagos teljesítménye a 2007-es 17
pontról 27,3 pontra nőtt; ennek egyik oka a cégek teljesítményének fejlődése, a másik a nemzetközi módszertan
változása. Ezen tényezők hatása miatt valamennyi, a tavalyi felmérésben is részt vevő cégnek nőtt a pontszáma a
tavalyihoz képest.
Ötven pont feletti teljesítményt csupán öt cég ért el, amelyek messze felülmúlják a magyar átlagot. A lista további
vállalatai két főbb csoportba sorolhatók: a 15 és
50 pont közötti eredményt elért cégek már értékelhető teljesítményt mutatnak fel az Accountability Rating négy területén (iparági és területi eltérésekkel). A 15 pontnál alacsoMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

nyabb pontszámú vállalatok semmilyen, nem-pénzügyi
publikációval nem rendelkeznek, sokszor még üzleti jelentésük sem nyilvános.
A tavalyi évhez hasonlóan, a magyarországi vállalatok idén
is a stratégia területén érték el a legjobb teljesítményt, leggyengébben a menedzsment és vállalatirányítás terén szerepeltek. Amennyiben a következő évek során az átláthatósági szempontok a menedzsment és vállalatirányítási rendszerekbe is jobban beépülnek, várhatóan a vállalatok teljesítménye is javulni fog.
A nemzetközi módszertan alapján készülő, a világ számos
országa
mellett
Magyarországon
is
megjelenő
Accountability Rating Hungary (ARH) azt méri fel, hogy a
legjelentősebb magyar vállalatok mennyire tartják fontosnak társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásaik hatékony kezelését, hogyan építik be ezeket a szempontokat
üzleti stratégiájukba, vállalatirányításukba, és milyen mértékben vonják be érintettjeiket a döntési folyamatokba. Az
Accountability Rating a társadalmi felelősségvállalás [CSR]
legfontosabb átfogó értékelő rendszere Magyarországon és
nemzetközileg egyaránt.
Az értékelés dimenziói (stratégia, menedzsment és vállalatirányítás, érintettek bevonása) mellett idén a hatásokat is
vizsgálták egy negyedik kategóriában. Ebben a dimenzióban a vállalat környezeti és társadalmi hatásait kutatták,
azok időbeli változását, adatokra támaszkodva, a többi dimenzióhoz hasonlóan a nyilvánosan elérhető információk
alapján.
ARH2008 lista: A teljes listát és sajtóközleményt ezen a
linken töltheti le:
https://www.protopmail.com/braun/admin/temp/newsletters/
60/attachments/
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Az „Innováció-minőség-versenyképesség” összhangja a XV. Nemzeti Konferencián
Rózsa András
Magyarország Európai Uniós csatlakozása óta igyekszünk úgy szervezni a Nemzeti Konferenciát, hogy az
előadások, a panelbeszélgetések, a vitafórumok és a következtetések hasznos információkat, követendő példákat
és lehetőleg elérhető célkitűzéseket villantsanak fel a
hallgatóság előtt. Mára már egyértelművé vált, hogy a
szervezetek csak a versenyképesség állandó növelésével
és ütőképes versenystratégiák birtokában képesek a felemelkedésre, a piaci érvényesülésre. Ez azt jelenti, hogy
folyamatosan kell tanulni, fejlődni és a legjobbak példáiból
okulni.

A XV. Nemzeti Konferencia programja a „Tanuljunk a
legjobbaktól” gondolat jegyében került összeállításra.
A Konferenciát panelbeszélgetéssel kezdtük, mely során
elismert szakemberek, közgazdászok és piackutatók
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fejtették ki véleményüket arról, hogy az innováció, a folyamatos fejlesztés miként támogatja a gazdasági fellendülést. Dr. Pakucs János (Magyar Innovációs Szövetség,
tiszteletbeli elnök) a magyarországi innovációs tevékenység keretrendszeréről tartott felvezetése után gördülékenyen és frappánsan moderálta a plenáris ülés munkáját.
Lehetőséget adott a hallgatóságnak, hogy kérdéseket
tagyenek fel a panel résztvevőinek.
A résztvevők által igen pozitívan értékelt bevezető előadást Dr. Molnár Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca
nélküli miniszter tartotta. Nemzetközi összehasonlításban ismertette Magyarország sereghajtó helyét a K+F
tekintetében. Az EU átlaghoz képest Magyarország időbeli távolsága 34 év, nem beszélve a forráshiányról és a
K+F tevékenység kiegyensúlyozatlan szerkezetéről, ami
további lemaradást eredményez. Pongorné Dr. Csákvári
Marianna (Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ, igazgató) az innováció-minőség-versenyképesség
hármast a fenntartható gazdasági növekedés három pilléreként értékelte. Megemlítette, hogy nemzetközi
összehasonlításban a magyar K+F ráfordítások szintje
alacsony: GERD / GDP arány az OECD átlag mintegy 40
%-a. Ellenben számos lehetőséget, ötletet említett a
nemzetközi felzárkózás előmozdítására. Dr. Bóka István
(Balatonfüred polgármestere) a városépítés és innováció
összhangjának szükségességét említette és pozitív példaként mutatta be Balatonfüred és környéke rohamos
fejlődését. László Tamás (TIG-RES Zrt., vezérigazgató)
az innováció fontosságáról említett példákat a szervezetfejlesztésben és az üzleti folyamatok újjáalakítása
(BPR) tekintetében.
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Dr. Papanek Gábor (GKI igazgató, egyetemi professzor)
a hazai innováció helyzetét ismertette, melyben nagyon
sok a tennivaló. Az elmúlt évtizedben az innovációk
nyomán számos külföldi tulajdonba került cég vált ugyan
versenyképessé, a magyar tulajdonú kis-közepes vállalatok többsége azonban nem vállalkozott korszerűsítésre. Az előrehaladást a bürokratikus, s „közepesen”
korrupt gazdaságpolitika sem segítette. Ezért a nemzetgazdaság teljesítményének érdemi növelésére csak az
utóbbi tényezők körében kialakult problémák megoldása
esetén látnak lehetőséget. Vizsgálataik szerint a mai világgazdasági körülmények közt a munkaerőpiac jellemzői is jelentősen befolyásolják a versenyképességet, s az
alacsony aktivitási arány a magyar gazdaság teljesítményét is érzékelhetően rontja. Dr. Veress Gábor (Pannon
Egyetem) az oktatás, a kutatás, az innováció és a gazdaság kapcsolatrendszeréről beszélt és hiányolta a minőségügyi innovációs tevékenységet. Figyelmeztetett
arra, hogy a vállalatok versenyképességét jelentősen
befolyásolják a piac un. minősítő szolgáltatásai. Tisztább
versenyhelyzetet csak a minősítő szolgáltató rendszerek
gondos, sokirányú elemzésén alapuló tökéletesítésével
lehet teremteni, amelynek feltétele egyrészről az erkölcsi
rend és jogbiztonság javítása, másrészről a szakmai ismeretek színvonalának jelentős emelése.
Első nap délután két műhelymunka adott keretet a rendezvénynek. Az ipar és szolgáltatás ágazatban „A szervezeti önértékelés eszközei”-ről, a már kifinomult módszerekről ismerhettünk meg jó példákat. Kormány Tamás
elnök elsőként Bernáth Lajosnak (QUALIMED-IL Kft., vezérigazgató) adta meg a szót, aki határozottan fejezte ki,
hogy az EFQM modell fő haszna a működési kiválóságban és az áttöréses fejlesztés lehetőségében rejlik. Katonai Zsolt (QUALIMED-IL Kft., ügyvezető igazgató helyetMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

tes) az önértékelést támogató szoftvert mutatta be, melyet
cégük az elmúlt évek tapasztalatai alapján dolgozott ki.
Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft., ügyvezető igazgató)
megerősítette előadásában az eredmények mérésének, a
hiteles adatok létének és az információk biztonságának
fontosságát. Ezek hiányában ma már nem beszélhetünk
kiváló szervezetekről. Dr. Háry András (APNB Kft., ügyvezető) számos érdekességet mutatott az EFQM értékelés
legújabb módszeréről, az értékelők dilemmáiról a korrekt
döntések érdekében. Ami lényeges, eljutottunk oda, hogy
nem dokumentumot, hanem szervezetet értékelünk!

Sugár Karolina (SZKKE, elnök) a feltett kérdésre „Miért
csökken a Nemzeti Minőségi Díjra pályázó ipari vállalkozások száma?” személyes véleményét ismertette, mivel
a témában még nem készültek felmérések. Íme a lehetséges okok: a külföldi tulajdonos nem értékeli a magyar
elismerést, a TQM-t sikeresen alkalmazó szervezetek
már elnyerték a díjat, a vállalkozások nem kapnak támogatást az önértékeléshez oly mértékben, mint korábban
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az ISO bevezetéséhez, nem fordítunk elegendő energiát
az NMD terjesztésére.
Az egészségügyi és szociális szolgáltatás ágazat képviselői a műhelymunka során a NEVES programról tárgyaltak.
Dr. Belicza Éva (SE Eü. Menedzserképző Központ,
szaktanácsadó) a nemkívánatos események jelentése,
mint a betegbiztonság javításának eszköze témakörben
ismertette, hogy a betegbiztonság javításának egyik első
példája az USA minőségügyi szervezete, a JCAHO
(Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organisations) által indított önkéntes és anonim jelentési
rendszer. Ez azon eseményekre vonatkozik, amelyek
nem tervezetten következnek be, és súlyos következményekkel járnak a betegek számára. A WHO támogatásával és az Egészségügyi Minisztérium felkérésére 2007ben az Egészségügyi Menedzserképző Központ és a
Magyar Kórházszövetség vezetésével elindult a nemkívánatos események NEVES (NEm Várt ESemények)
jelentési rendszerének kialakítása.
A program célja, hogy a beérkezett jelentések feldolgozásával feltárja az egyes események hátterében meghúzódó szisztematikus okokat, és ajánlásokat fogalmazzon
meg ezek elkerülésére. Csikai Sándorné (JAOK, minőségügyi vezető) egy szerzőpáros nevében említette,
hogy a NEVES programba bevont kutatásokba az újraélesztés is szerepel. Ebben az esetben nem az újraélesztés ténye a nemkívánatos esemény. A téma kiválasztásának célja annak feltárása, hogyan lehet csökkenteni azokat a befolyásoló tényezőket, amelyek sikertelenséghez vezetnek. Dr. Boros Erzsébet (OORI, ov.
főorvos) ismertette, hogy a felmérések szerint a kórházi
ellátás során –főleg az idős betegek- leggyakoribb balMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

esete az elesés, mely számos negatív következményt
vonhat maga után. A kórházi elesések okainak széleskörű pontosabb további elemzése szükséges, melyhez a
bemutatásra kerülő adatgyűjtő módszer, illetve annak
javasolt kiszélesítése jó utat jelenthet. Dr. Tihanyi
Mariann (Zala Megyei Kórház, ov. főorvos) a tervezett és
elmaradt műtétekkel járó problémákról, ezek okairól,
következményeiről, tapasztalatairól tartott nagyon
érdekes előadást. A problémafeltárás eszközeként az
5W1H módszer gyakorlatát mutatta be. Bérczi Emese
(JAOK, vezető műtős szakasszisztens) a mérések és az
eredmények monitorozásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Megemlítette, hogy napjainkban az egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók körében is teret hódít a
költség-hatékony szemlélet. Joggal vetődik fel a kérdés,
hogy a közszolgáltatói szférában és ezen belül az
egészségügyben alkalmazható-e a Lean szemlélet a
legjobb gyakorlat keresése során? Dr. Udvardiné Horváth Szilvia (Szent Imre Kórház, minőségügyi irodavezető) elnökölt ebben a szekcióban és előadásában ismertette, hogy a NEVES programban 2007. július és november hónapokban a decubitus monitorozása kizárólag
a kórházban kialakult (szerzett) eseményekre terjedt ki.
A résztvevők megfogalmazták a NEVES program gyakorlati tapasztalatait is, miszerint az első és legfontosabb, hogy vannak kézzelfogható adataink, amelyek jó
kiindulási alapot biztosítanak számunkra. Kamatoztatható elméleti alapot kaptunk a program során (pl. módszertani fejlesztések). Új módszereket sajátítottunk el,
lehetőségünk nyílt a folyamatos tapasztalatcserére.
Megteremtődött
az
összehasonlíthatóság
és
a
benchmarking lehetősége, a program elősegítette a kapcsolatépítést minden résztvevő intézmény számára.
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A második napon tematikus blokkokat szerveztünk a legjobb gyakorlatok és módszerek bemutatására a kiváló
szervezetek előadói tolmácsolásában. Az előadók képviselték az ágazatokat, így minden tematikus blokkban több
ágazat szakembere ismertette az elért sikereket és a legjobb gyakorlatot.
Kormány Tamás (Controll Holding Zrt., vezérigazgató)
elnökletével az „A” szekcióban a „Mitől kiváló a cégem,
intézményem?” mottó alatt olyan cégvezetők ismertették
módszereiket és eredményeiket, melyek legalább egy
elnyert minőségi díj büszke tulajdonosai. Csonka Tibor
(Debreceni Hőszolgáltató Zrt. vezérigazgató) azt mutatta
be, hogy vállalatának kiválósága többek között a munkatársak kezelésében, bevonásában és motiválásában
nyilvánul meg. Lőrincz Ákos (ÉRV Zrt., minőségügyi vezető) példaértékű módszereket ismertetett a jövedelemteremtés és pénzügyi stabilitás tekintetében. Dr. Pikó
Károly (JAOK, főigazgató) büszkeséggel beszélt a kórházban alkalmazott minőségfejlesztési módszerekről, a
területek közötti együttműködésről és a belső
auditrendszer gyakorlati hasznáról. Dr. Szintay István
professzor (Miskolci Egyetem, intézetigazgató) példákon
keresztül ismertette az egyetem működtetésének minőségi fejlesztését, a nemzetközi oktatási és kutatási munkamegosztásba való bekapcsolódás szükségességét és
nem utolsó sorban a végzett hallgatók piaci versenyképességének javítását. Ennek a szekciónak zárásaként
hab volt a tortán Móricz István (Nyírségvíz Zrt., vezérigazgató) és Gerda István (Nyírtávhő Zrt., ügyvezető
igazgató) előadásai, akik az Európai Minőségi díj ez évi
helyszíni szemléinek sajátosságairól, az értékelési módszer hozzáadott értékéről tartottak nagyon részletes beszámolót. Nagy várakozás előzte meg Dr. Simon Attila
(Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., vezérigazgató) előMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

adását, aki nagyon korrekt módon a 182 éves manufaktúrában bekövetkezett kényszerhelyzetben történt változásmenedzselésről, a stabilizációs programról és az
újabb felfelé ívelő út megtalálásáról beszélt.

„A lean és a folyamatmenedzsment összhangja” „B”
szekcióban a napjainkra már divatossá vált (ki tudja
meddig?) témakörben hangzottak el jó gyakorlatokat ismertető előadások. Tóth Csaba László (GE Hungary,
kaizen mérnök) a tőle már megszokott magas szinten
fejtette ki gondolatait a Lean Six Szigmáról, kételyeket és
egyben reményt ébresztve a hallgatóságban a módszer
alkalmazhatóságáról. Ezt követően valós gyakorlati példák hangzottak el. Gergely Gábor (Autoliv Kft., APS koordinátor) a termelés-kiegyenlítés és húzórendszer kapcsolatáról szólt. Simone Smolinska (Le Bélier Kelet Európa, MI & fejlesztés-vezető) arról beszélt, hogy miként
befolyásolhatja pozitív vagy negatív értelemben a vevői
elégedettséget a vállalatnál alkalmazott mérési rendszer,
az adatok hitelessége, a visszacsatolás gyorsasága és a
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területek közötti kommunikáció pontossága. Dorka István
az ALCOA gyakorlatában működő lean módszerekről
tartott érdekes tájékoztatót. Ezt követően Pintér Csaba
(LIONSON Consulting, ügyvezető) elevenítette fel a már
sokak által elfelejtett termelési időmérések, a közlekedési hálók és a munkát végző emberek tevékenység-értékelésének szükségességét. A szekció zárásaként Dr.
Németh Balázs (Kvalikon Kft., ügyvezető igazgató) szekció elnök kiemelt módon beszélt a arról, hogy a módszereket szervezetre szabottan, megfelelő előkészítés és
tesztelés után szabad alkalmazni. Ennek eszközéül a
gemba kaizent említette, mint a lean bevezetésének hatékony eszközét.
„Mennyit ér az ember?” Megtudhatták mindezt a „C”
szekció résztvevői, akik Fodor Tamás (PRAESTA
executive coach) elnöklete mellett hallhattak néhány témába illő előadást.
Dr. Hegedűs Márta (Homo Regius, vezérigazgató) „Dolgozói elégedettség kontra vállalati kultúra” c. nyitó előadásában érzékeltette a dolgozó és munkatárs kifejezések közötti különbséget. Hallhattunk a dolgozói elégedettséget leginkább befolyásoló anyagi és humanizált
elvárásokról. A legtöbb minőségi program két lehetséges
ok egyike miatt mond csődöt: van bennük rendszer
szenvedély nélkül vagy szenvedély rendszer nélkül.
Dr. Lővey Imre (CONCORDIA Kft., ügyvezető igazgató)
előadásából kiderült, egészséges szervezetről akkor beszélhetünk, ha a szervezet képes megtalálni és fenntartani az egyensúlyt az alapvető szervezeti célok között,
azaz a gazdasági, vevői és munkatársi szükségletek között. A valóban erős szervezetekben az emberek munkájukban örömüket lelik, ami arra inspirálja őket, hogy a
lehető legjobb teljesítményt nyújtsák. Az egészséges
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szervezet képes a felmerülő problémákat megoldani mielőtt még akuttá válnának, a környezetével állandó kiegyensúlyozott kapcsolatban van, növekszik és fejlődik.
Szügyi György (EUROMENEDZSER TKK, elnök vezérigazgató) már előadása címében (Miért nem a teljesítmény, hanem az eredmény számít?) feltette a sokakat
foglalkoztató kérdést. Az előadó vallja, hogy a vállalatok,
vállalkozások sikeres működésének egyrészről az eredményesség mérését, az eredményesség visszajelzését,
a szervezet működése során a munkatársi eredményességek egymáshoz illesztett hatékony megvalósítását kell
elérnie. Veszelák Péter (MARKET Építő Zrt. vezérigazgató helyettes) a legjobb munkahely titkaiba avatta be
hallgatóságát. Megtudtuk, hogy a 180 főt foglalkoztató
cégnél, a 33 év átlag életkorú munkatársaknak miként
teszik vonzóvá a munkahelyet. Pataki Noémi (Hungaro
Chemicals Kft., ügyvezető) és Varga Attila (minőség és
környezetirányítási igazgató) közös előadásában amellett érvelt, hogy „Minden munkatársnak lehet véleménye,
sőt igaza”. Megismertük a Leanhez vezető döntési mechanizmust és bepillanthattunk az egyre eredményesebben működő javaslattételi rendszerbe. Sződi Sándor
(IFKA MIK, ügyvezető igazgató) amellett érvelt, hogy az
ember a fejlődés legfőbb láncszeme. Állítását, a humán
erőforrások fontosságát az EFQM modellben elfoglalt
központi szerepével, a legutóbbi Nemzeti Minőségi Díj
győztesek példáival is alátámasztotta.
A XV. Nemzeti Konferencia sikerrel és számszakilag is
eredményesen zárult. Indoklásként a magas előadói és
résztvevői létszám mellett, a színvonalas és szakmailag
is nívós előadásokat említeném első helyen.
A XV. Nemzeti Konferencia sikerrel és számszakilag is
eredményesen zárult. Az összes résztvevő 230 fő, az
előadók száma 46 fő, a konferenciát 38 szponzor támo58/76 oldal

gatta és azt tartom a legfontosabbnak, hogy az összes
előadás szerepel a konferencia multifunkciós CD kiadványában. Ilyen pozitív példa még nem fordult elő magyarországi minőségügyi konferencián.
A konferencia sikerét a résztvevők elégedettsége is jelzi.
A legtöbb mutató esetében a jelen konferencia elége-

dettségi indexe meghaladta az elmúlt négyévi átlagot. A
szöveges értékelések hűen tükrözik a résztvevők véleményét. Közkívánatra ebben az évben is volt balatoni
hajókázás, teke verseny, díszvacsora, tombola, toto és
tánc.

_______________________________________________________________________
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3. Nemzetközi Benchmarking Konferencia
2008. október 9-10
Bedőcs Anikó
Több mint 100 résztvevővel, nagy érdeklődés mellett
került sor 2008. október 9-10-én a Global Benchmarking
Network (GBN) harmadik nemzetközi konferenciájára,
amelynek szervezője a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület volt.
A Global Benchmarking Network (GBN) 1994 óta működő világszervezet, melynek fő célja a benchmarking és
a legjobb gyakorlatok módszerével a szervezetek hatékonyságának növekedésének elősegítése. A szervezethez mostanáig 2019 szervezet csatlakozott. Magyarország 1998 óta tagja a világszervezetnek, az országot a
Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület képviseli.
A konferenciát a Szövetség a Kiválóságért KHE. Közhasznú Egyesület tiszteletbeli elnöke, Sugár András
nyitotta meg. Köszöntőjében kifejezte örömét, hogy erről
a fontos témáról szóló konferenciának Moszkva és Dubai
után Budapest ad helyszínt. Hangsúlyozta, hogy a
benchmarking nemcsak a számokról szól, hanem olyan
vezetői eszköz, mely a folyamatos fejlődést támogatja és
ezáltal a szervezeti versenyképességet növeli.
A konferencia egyik kulcselőadója, a benchmarking
„utazó nagykövete” Dr. Robert Camp volt, akit a benchmarking „szülőatyjaként” is neveznek. A benchmarking
módszert kidolgozó amerikai guru 10 évvel ezelőtt,
“Üzleti folyamat benchmarking” című könyve magyar
nyelvű megjelenésekor járt Magyarországon.
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Dr. Camp a GBN 1994-es megalakulásakor a szervezet
alapítója volt, ma örökös tiszteletbeli elnöke.

A “Legjobb gyakorlat benchmarking; a globális versenyért és együttműködésért” című előadásában elmagyarázta, hogy a sikeres változtatáshoz először is hinnünk
kell abban, hogy szükség van a változtatásra, meg kell
határoznunk, hogy mit szeretnénk megváltoztatni, valamint képet kell kialakítanunk arról, hogyan szeretnénk
kinézni a változtatás után. A benchmarking megadja a
választ. A változtatás szükségességét megadja az a rés,
amely köztünk és más szervezetek gyakorlata között
van. Tanácsa, hogy csak a kritikus folyamatokat
fejlesszük! Sport-analógiával szemléltette, hogy ha
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megértjük ennek a különbségnek az okát, vagyis azt,
hogy mások mit és hogyan tesznek, akkor már tudjuk,
hogy min kell változtatnunk. A benchmarking során nem
csak azt kell megnéznünk, mások milyen eredményeket
értek el, hanem elsősorban azt, hogy ezeket hogyan
érték el, milyen tényezők játszottak ebben szerepet.
Előadásának egyik fő üzenete, hogy a benchmarking
során az előkészület, a tervezés az egyik legfontosabb,
meghatározó fázis. A legnagyobb eredményt az
általános (generic) benchmarking során érhetjük el. A
legjobb gyakorlatot alkalmazó partnerek megtalálásához
azt javasolja, hogy gondolkodjunk analógiákban!
Rámutatott a benchmarking töretlen népszerűségére,
arra,
hogy
míg
más
eszközök,
módszerek
alkalmazásának ideje átlagban 8.3 év, addig a
benchmarkingot már több mint 20 éve alkalmazzák a
szervezetek. Felhívta a résztvevők figyelmét arra is,
hogy használják ki az internet adta lehetőségeket az
információgyűjtéshez.
Ezt a sikertényezőt támasztotta alá Brendan Dunphy
előadása, melyben ismertette, hogyan hasznosíthatjuk a
web 2.0-t és egyéb web-technológiákat a benchmarking
eredményessége érdekében.
Dr. Robin Mann-t, a Centre for Organisational Excellence
Research (COER), Massey University igazgatója és a
GBN elnöke előadása első részében áttekintést adott a
benchmarkingról, annak típusairól és a főbb problémákról. Véleménye szerint, bár a teljesítmény-benchmarking
a leginkább használt típus, nem az a legértékesebb. A
benchmarking formális módszerei közül lehetőleg a legjobb gyakorlat benchmarkingot alkalmazzuk. Azt is
hangsúlyozta, hogy az információcsere mindig kétoldalú
legyen és a benchmarkingot nemcsak hogy meg kell érMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

tenünk és ismernünk, hanem aszerint is kell lebonyolítanunk.
Ismertette a GBN és tagszervezetei által végzett felmérés néhány eredményét, mely szerint a módszer egyes
típusainak népszerűsége a világon napjainkban a következő: az informális benchmarkingot a szervezetek 76%a, a teljesítmény benchmarking-ot 55%-a, míg a legjobb
gyakorlat benchmarkingot csak 44%-a használja. A jövőbeli tervekre vonatkozóan azonban biztatónak látszik
az eredmény: mindhárom típust magas arányban (60%
felett) tervezik használni.
Bemutatta az eredetileg az új-zélandi benchmarking klub
számára kifejlesztett, legjobb gyakorlat benchmarking
során használható eszközt, a TRADE módszert., amely a
benchmarkingot 5 fő szakaszra és azon belül lépésekre
osztja. A projekt sikerességéhez hozzájárul, hogy különböző háttéreszközök is támogatják, pl. egy projektmenedzsment program, egy oktatási anyag, mely információforrásokat és mintákat, nyomtatványokat tartalmaz,
valamint egy elismerési rendszer is.
Egy másik innovatív eszköz, egy web-alapú
benchmarking információforrás, a www.bpir.com (Business Performance Improvement Resource) honlap, melyet a COER fejlesztett ki 2002-ben.A BPIR Fejlesztési
Ciklus minden lépéséhez tartoznak eszközök, technikák,
információk, melyek szükségesek a lépések végig-viteléhez. A tagok számára hozzáférhető adatbázisban
megtalálhatók: stratégiák, eszközök és technikák, legjobb gyakorlat esettanulmányok, teljesítmény mutatószámok és benchmarkok, benchmarking beszámolók,
versenytárselemzések, hozzáférés több mint 1.000.000
szakcikkhez, díjazott szervezetek példái, módszerei, valamint szakértői vélemények. Ezenkívül a tagok hozzáfé61/76 oldal

rést kapnak önértékelési eszközökhöz, rendszeresen
kapnak elektronikus hírlevelet, legjobb gyakorlat összefoglalókat és számos egyéb kedvezményben részesülnek.

Új módszert ismerhettünk meg, többek között Terry
Pilcher a BCS Management Services igazgatójának előadásából, melyben az angol kormány egy új, 2008 márciusában indult kezdeményezésére, a Customer Service
Excellence Standard-re (Ügyfélszolgálati Kiválóság
Szabvány) hívta fel a figyelmet. Az eszköz kifejlesztésének célja a közszolgáltatások javítása, ügyfélközpontúvá
tétele volt. A kormány azt szerette volna elérni, hogy a
közszolgáltatások minden állampolgár számára működjenek hatékonyan, hatásosan, legyenek kiválóak, igazságosak és hozzáférhetőek.
A szabvány 5 fő kritériumból áll: vevők megértése, szervezeti kultúra, információ és elérhetőség, a szolgáltatás
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pontossága és minősége. A módszer megismerését, a
szervezetek továbbfejlődését egy on-line információs
központ támogatja.
Az eszköz három külön funkcióként tölt be működik: egyrészt mint a folyamatos fejlesztés eszköze, melynél az
on-line önértékelés segítségével a szervezetek azonosíthatják fejlesztendő területeiket; másrészt képességfejlesztési eszközként szolgál, mivel az egyének és teamek új képességeket fedezhetnek fel és sajátíthatnak el
a vevőközpontúság terén; valamint mint független
validáló eszközt használhatjuk, amelynek segítségével
egy tanúsító szervezet által végzett formális
akkreditáción keresztül a szervezetek bemutathatják
szakértelmüket, azonosíthatják fejlesztendő területeiket
és a „tanúsítvány” megszerzésével ünnepelhetik sikerességüket. Angliában eddig mintegy 70 szervezetet akkreditáltak. A közszolgáltatók mellett a magánszféra szervezetei és a civil szervezetek is kérhetik az értékelést.
Véleménye szerint a világ többi országa is hasznosíthatná a módszert a közszolgáltatások és a magánszféra
ügyfélközpontúvá tételére.
Cyndi Laurin Phd. a Guide to Greatness, LLC alapítója,
író, nemzetközi előadó és tanácsadó az Amerikai Egyesült Államokból érkezett hozzánk, hogy az „Átlátni a ködön – a szervezeti nagyság 4 pillére” című előadásával,
saját bevallása szerint is provokálja a résztvevőket. Szerinte a szervezeti nagyságnak három fő jellemzője van,
de kevés szervezet van, akinél mindhárom megtalálható:
kiváló termék vagy szolgáltatás, az emberekkel (munkatársak, beszállítók, vevők stb.) való kifogástalan bánásmód és a szervezet határain túlmutató jövőkép.
Egy szervezet nem utánozhatja le egy másik szervezet
módszerét azzal az elvárással, hogy ugyanazt a sikert éri
62/76 oldal

el. Rámutatott, hogy azért van nagyon kevés nagyszerű
szervezet, mivel általában túl sok figyelmet és erőforrást
fordítanak csak az eredményekre, miközben nincsenek
egyértelmű, világos céljaik, és a tevékenységek mögötti
gondolatokkal sem foglalkoznak.

zési rendszer kialakítását. Hangsúlyozta, hogy az elismerés nem egyenlő a motiválással. Nagyon fontos ezért,
hogy megértsük, hogy az egyes munkatársakat mi motiválja, így segíthetjük a folyamatos fejlődést.

A szervezeti nagyság 4 pilléreként a vezetést, az ún.
Rudolf-kultúrát, a szervezet szellemiségét, szemléletét
és az alternatív elismerési és motiválási struktúrát nevezte meg. Elmélete szerint a hatékonyságra való törekvésre és az innovációra egyszerre kellene figyelni, és
ezt a két tényezőt minden szervezetnél egyensúlyba
kellene hozni.

A plenáris előadások során még hallhattunk további aktuális felmérési eredményeket, legjobb gyakorlatokat és
legjobb módszereket a bahreini Minőségtársaság vezetőjétől, Ahmed Abbastól, a Dubai kormány Tudásmenedzsment és Emberi Erőforrás Igazgatóság projektmenedzserétől, Fatma Ibrahim Belrehiftől, a németországi
Fraunhofer IPK Information Center Benchmarking vezetőjétől, Holger Kohltól, a hollandiai Philips minőségügyi
vezetőjétől, Aad Strengtől. Hazánkban kiemelkedő és
számos évre visszatekintő a szentgotthárdi General
Motors Powertrain benchmarking gyakorlata, ezzel ismerkedhettünk Kovács János minőségügyi igazgató előadásában.

Sok szervezet állítja magáról, hogy támogatja a kreativitást, Cyndi Laurin és kollégái nem így látják. Véleményük
szerint hiányzik a szervezetekből a kreatív gondolkodás,
mivel nem hagyják érvényesülni azokat a munkatársakat,
akik innovativitásukkal sokat tehetnének a szervezeti
nagyságért, a „nehéz eseteket”, akik az egyedülálló gondolkodásuk miatt gyakran nem illeszkednek jól be a
szervezetbe, a Rudolf-okat. (Rudolf-ról a pirosorrú szarvasról).
Olyan szellemiségnek kell uralkodnia a szervezeteknél,
hogy szervezeti változásoktól függetlenül az értékekben
továbbra is töretlenül higgyenek. Ezeket az értékeket
gyakran kell kommunikálni. A változások kezelését rendszerbe foglalta, melynek részei: tudatosság, értékek,
gondolkodás, tevékenység, eredmények. A változások
adottak, nem kikerülhetők. Minden változás a vezetés
felelőssége. A munkatársak akkor állnak a változás
mellé, ha látják, hogy az számukra is értékes, vagyis értékké kell alakítani a változást, melyhez célszerű egy
érv-rendszert kidolgozni. Cyndi Laurin a szervezeti nagyság fontos tényezőjeként emelte ki a megfelelő ösztönMagyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

Ezek közül Ahmed Abbas előadását emelnénk ki, amely
a GBN 2008-ban készített nemzetközi felmérésének
eredményéről számolt be és egyedülállóan friss információval szolgált. A felmérés elsődleges célja az volt, hogy
20 vezetői fejlesztési eszköz (köztük a benchmarking)
jelenlegi és jövőbeli státuszát, valamint az egyes módszerek hatékonyságát vizsgálja. A másik cél a legjobb
gyakorlat benchmarking projekt fázisait mérni és összehasonlítani, és a benchmarkingból származó előnyöket
felmérni.
Ennek érdekében a felmérés 4 nyelven jelent meg, online és nyomtatott változatban is ki lehetett tölteni, és a
GBN tagszervezetek terjesztették világszerte. A felmérésben a benchmarking három fő típusát határozták
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meg: informális, teljesítmény és legjobb gyakorlat
benchmarking.
A felmérés 7 fő részből állt: szervezeti profil, fejlesztési
technikák alkalmazása, a benchmarking ismerete, általános kérdések a legjobb gyakorlat benchmarkinggal
kapcsolatosan, benchmarking projekt megtervezése,
kutatás/elemzés fázis, bevezetés és eredményei.
A felmérés alapján megállapítható, hogy a benchmarking
egy hasznos módszer, de a szervezetek nem használják
ki a benne rejlő lehetőségeket teljes mértékben. Akik
viszont teljes mértékben kihasználják, azok lényeges
(pénzügyi/nem-pénzügyi) előnyökre tesznek szert általa.
Ahmed Abbas kiemelte, hogy rés tátong az elmélet és a
gyakorlat között, vagyis a benchmarking során kevés
szervezet követi a módszertant.
A felmérés továbbá kimutatta, hogy a benchmarkingot a
szervezetek legnagyobb arányban a folyamataik fejlesztése érdekében használják. Bár a sikeres benchmarking
projektekhez nélkülözhetetlen a munkatársak képzése,
még kevés szervezetnél jellemzőek a benchmarking oktatások. Az egyik legnagyobb probléma, hogy a szervezetek kis hányada jut el a benchmarking bevezetési fázisához, vagyis kevesen vezetik be a benchmarking projekt eredményeit.
Mint ahogy az első ábrán [Fejlesztési eszközök alkalmazása jelenleg] is látszik, a benchmarking három típusa
közül az informális benchmarking a fejlesztési eszközök
alkalmazása között a negyedik helyen áll (76%), a teljesítmény benchmarking a 9. (55%), míg a legjobb gyakorlat benchmarking csak a 15. helyen (44%).
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Azonban a szervezetek jövőbeli tervére vonatkozóan
biztatónak látszik az eredmény: a benchmarking mindhárom típusát a jövőben a szervezetek nagy többségének
(60% felett) szándékában áll használni – lásd 2. ábra
[Fejlesztési eszközök alkalmazása, alkalmazásának
szándéka, a jövőben].
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A plenáris előadások mellett párhuzamos szekciókban is
folytak az eszmecserék, ahol számos módszert és gyakorlatot ismerhettünk meg. Hallhattunk előadást az
EFQM díjazott szervezetek és különböző szektorok (turizmus, egészségügy, autóipar) benchmarking tapasztalatairól, betekintést nyertünk a HR, a lean és a
benchmarking kapcsolatába. Több, pl. Paul Gemoets, az
EFQM képviselőjének előadásában is megerősítést
kaptunk arról, hogy az EFQM modell alapján végzett
rendszeres önértékelés, és a modell mint a
benchmarking tevékenység egyik motiváló tényezője
hozzásegítheti a szervezeteket a kiválósághoz.
A szekcióelőadások között több is foglalkozott a
benchmarking hálózatok és klubok működésével. Jason
Ratcliffe, a BT Plc. Group Benchmarking pénzügyi
benchmarking igazgatója a benchmarking hálózatok működésének kritikus tényezőiként kiemelte az aktív tagságot, az információ-megosztást, bizalmat és tiszteletet, az
eljárás szabályait, és a benchmarking levezetési szabályzatot. Kiemelte, hogy a hálózatokon keresztül viszonylag olcsón juthatunk esettanulmányokhoz. Figyelmeztetett azonban, hogy a hálózatok csak lelkes tagokkal és a tőlük származó információk segítségével működhetnek.
Bruce Searles előadása nevezhető a konferencia egyfajta elméleti kivonatának és összegzésének is. Az
ausztrál Benchmarking Partnerships ügyvezető partnere
több példával és adatokkal igazolta, hogy ugrásszerű
fejlődést csak alapos tervezéssel, előkészülettel és a
kritikus területekre koncentrálva tudunk elérni. . Az egyik
legfőbb megállapítása az volt, hogy a benchmarking és a
benchmark nem ugyanazt jelenti. Míg a benchmark számokat, eredményeket takar, addig a benchmarking egy
Magyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december
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folyamatot, melynek során mások jó gyakorlatának
megismerésével javítunk saját teljesítményünkön. Intelmei
közé tartoztak a következő megállapítások:
- Hinnünk kell a változtatás szükségességében!
- A felső-vezetés támogatása és elkötelezettsége szükséges a változtatáshoz.
- Priorizáljuk a legfontosabb stratégiai fejlesztési területeket, ez alapján döntsünk a benchmarking tárgyáról!
- Tegyük félre az előítéleteinket és legyünk nyitottak a tanúlásra!
- Ne másoljunk le másokat!
- Tekintsünk a saját szektorunkon kívülre!
- A folyamatokat vizsgáljuk, ne az eredményeket!
- Benchmarking során ne csak a vezetőkkel beszéljünk,
hanem a beosztottakkal is!
- 85%-ban gyűjtsük a legjobb gyakorlatokat és csak
15%-ban a mutatószámokat.
Úgy gondoljuk, és a visszajelzések is ezt igazolják, hogy
két igen hasznos napot tölthettek el azok, akik részt vettek
a konferencián, hiszen amellett, hogy lehetőségük volt
egyfajta rendkívüli networking-re, az előadói gárda
Magyarországon
ritkán
hallható
nemzetközi,
a
benchmarking módszer alapítóiból és szaktekintélyeiből
álló kör volt.
A korábban már említett GBN által végzett felmérés, mely a
benchmarking és egyéb vezetői eszközök népszerűségét,
alkalmazásának mélységét mérte, a következő fő megállapításokat tette:
A benchmarking hasznos módszer, de a szervezetek
nem használják ki a benne rejlő lehetőségeket teljes
mértékben.
Akik teljes mértékben kihasználják, azok viszont
Magyar Minőség XVII. évfolyam 12. szám 2008. december

lényeges előnyökre tesznek szert (pénzügyi/nempénzügyi).
Van egy rés az elmélet és a gyakorlat között, vagyis
kevés szervezet végzi a benchmarkingot az elméletnek
megfelelően.
A sikeres benchmarking projektekhez nélkülözhetetlen
a munkatársak képzése.
/A felmérés eredménye hozzáférhető a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesületnél./
Sugár Karolina (elnök, a Szövetség a Kiválóságért KHhE)
elnöke és a GBN alelnöke zárszavában összegezte: a
benchmarking egy nem túl bonyolult eszköz, melyet jól,
szakszerűen végezve például a kis- és középvállalkozások
is igen eredményesen alkalmazhatnak. Intenzívebben kell
kihasználnunk
a
globális
együttműködés
adta
lehetőségeket, melyhez a GBN és hazai partnerszervezeti
is segítséget nyújtanak. A benchmarking semmit nem
veszített népszerűségéből az évek folyamán, egyre több
szervezet használja a teljesítménye javítására, bármely
iparágban, szektorban működjön is. Példa erre egyik
résztvevőnk, Szöllősiné Szalay Anna, MICS vezetőhelyettes, Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola,
megállapítása:
„A benchmarking ismeretek alkalmazása a konferencia
hatására természetes igénnyé vált a mindennapi munka
során. Keressük az intézmények közötti kapcsolatok
ápolásának változatos módszereit, területeit. Igazolva
látjuk, hogy az oktatási intézményeken kívül a közszféra
más szereplőitől is hatékony tapasztalatokat szerezhetünk.
A folyamatok azonosítása, változtatása a szervezetfejlesztés terén kiemelt jelentőséggel bír.

_____________________________________________
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Európai Uniós díjat kapott a KÖVET Egyesület
Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága
a KÖVET Egyesületnek ítélte az EMAS Díjat mikro kategóriában, amelyet Bodroghelyi Csaba ügyvezető igazgató vett át Brüsszelben.
Az EMAS Díj (EMAS: Eco-Management and Audit
Scheme, Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési
Rendszer) az egyik legtekintélyesebb uniós környezetmenedzsmenttel kapcsolatos díj, amelyet 2005 óta adnak át. Több mint 30 szervezet -közöttük négy magyar: a
KÖVET-en kívül az Audi Hungaria Motor Kft, a BÜCHL
Hungária Kft. és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési
Ügynökség Kht.- versenyzett az EMAS díjakért négy
kategóriában. A bíráló zsűri idén a szervezetek energiahatékonyságára és a széndioxid-kibocsátás csökkentéséért tett intézkedésekre fókuszált. „A KÖVET, bár kis
szervezet, de lehetőségeihez képest mindent megtesz,
hogy csökkentse energiafelhasználását és széndioxidkibocsátását, már csak a példamutatás miatt is.” mondta Bodroghelyi Csaba, a KÖVET Egyesület ügyvezető igazgatója.
Hazánkban az uniós csatlakozás óta van lehetőség
EMAS tanúsítás megszerzésére, de a regisztrált cégek
száma csak az elmúlt két évben indult növekedésnek.
Jelenleg 18 magyar, az Európai Unióban összesen 4198
szervezet 6270 telephelye rendelkezik EMAS hitelesítéssel. Magyarország 2006-ban kapott rangos elismerést,
mint a legtöbb új EMAS regisztrálttal rendelkező, EU-hoz
újonnan csatlakozott ország. A KÖVET Egyesület akkor
az EMAS népszerűsítésében és terjesztésében vállalt
szerepéért részesült kitüntetésben. Az EMAS Easy program, amelyet a belga tanácsadó, Heinz-Werner Engel
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fejlesztett ki kis- és középvállalatok részére a rendelet
követelményeinek teljesítése mellett elsődlegesen a vállalkozások környezeti teljesítményét, és annak javulását
helyezi a középpontba. A hagyományos megközelítéstől
eltérően a módszer csoportosan készíti fel a cégeket a
rendszer bevezetésére, amelynek előnye a költséghatékonyság. Ezen túl a dokumentáció minimálisra csökkentése és a dolgozók aktív bevonása jellemzi az EMAS
Easy-t.
Az EMAS rendelet célja, hogy -az ISO 14001-hez hasonlóan- segítse az európai szervezetek környezetvédelmi teljesítményének értékelését és javítását, valamint
tájékoztassa a nyilvánosságot magáról a szervezet környezetvédelmi teljesítményéről és folyamatos javulásáról. A legtöbb EMAS regisztráció a német, a spanyol és
az olasz vállalatok közül kerül ki, de ha az egy főre jutó
hitelesítéseket nézzük, akkor Ausztria, Dánia és Svédország is élenjárónak tekinthető. 2010-ben új EMAS rendelet lép életbe. Legjelentősebb változás, hogy globális
lesz, csakúgy, mint az ISO 14001/2004 szabvány.

____________________________________________
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Minőség-szakemberek képzése
Új akkreditált képzés az IFKA Magyar Minőségfejlesztési Központban
Az IFKA-MIK 10 napos, 80 órás, a Felnőttképzési Akkreditáló
Testület által jóváhagyott önértékelési szakértő tanfolyamot
indít. Az első képzés 2009. I. félévében lesz. Pontos időpont,
részvételi díj és a jelentkezési lap megtalálható, illetve
letölthető a központ honlapjáról (www.mik.hu).
Az akkreditált 80 órás képzést azoknak a szakembereknek
ajánljuk, akik munkakörük alapján minőségügyi feladatokat is
ellátnak, és a folyamatos fejlődés érdekében szeretnének
indítani egy önértékelési folyamatot szervezetüknél. Hasznos
a részvétel azoknak is, akik az értékelés módszertanához
kapcsolódó RADAR értékelési logikájának alaposabb
megismerésével számszerűen is követni akarják szervezetük
fejlődését, valamint a benchmarkingot mint módszert és
gyakorlati alkalmazásának technikáit jobban megismerni
szándékoznak.
A képzés 5 modulból áll, mely felkészíti a résztvevőket az
önértékelési munka végzésére és irányítására. A hallgatók
megismerik az EFQM modell 9 kritériumát, az értékelési és
pályázatkészítési módszereket, a legfontosabb TQM
technikákat.
Közalapítványunk és fenti képzésünk akkreditált, így a képzési
díj tárgyi adómentes (nincs ÁFA), valamint a cégek számára a
szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható!
Program:
1. nap - 1. modul
Minőség
Minőség koncepciók
TQM
Team munka
Folyamatszabályozás
ISO
Vevői elégedettség
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Önértékelési szakértő
2. nap – 2. modul
TQM technikák (5S, Benchmarking, FMEA, Folyamatábra,
Hatlépéses problémamegoldás, Ok-okozati elemzés, Pareto
diagram, SWOT).
3., 4., 5., 6. nap – 3. modul
Minőségi díj modellek
Önértékelési módszerek
Az EFQM Modell kritérium rendszere
Díjak és pályázási lehetőségek
A Nemzeti Minőségi Díj hasznossága / győztesek véleménye
A vezetés meghatározó szerepe
NMD győztes pályázat alkritériumainak feldolgozása egyéni és
csoportmunkákban
Az értékelés módszere - RADAR értékelő mátrix
„Benchmarkolás” NMD győztes pályázatokból
A Nemzeti Minőségi Díjak értékelésének tapasztalatai /
általános hibák, tapasztalatok
Önértékelést és pályázatírást segítő javaslatok
Felkészülés a helyszíni szemlére
Pályázatírás projekttervének elkészítése
Látogatás Nemzeti Minőségi Díjas szervezetnél
7. nap – 4. modul
RADAR értékelés mátrix gyakorlati alkalmazása
8., 9., 10. nap – 5. modul
Az EFQM modell két alkritériumának komplett értékelése
Visszajelzések készítése
Forráskeresés, pályázati lehetőségek
Benchmarking politika, gyakorlati benchmarking
Vizsga
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Minőségmenedzsment a Vám- és Pénzügyőrségnél
Havasi Lívia
A Vám- és Pénzügyőrség célja, hogy feladatellátása révén az európai uniós és nemzeti elvárásoknak megfelelően hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi stabilitás és
jogbiztonság fenntartásához, Magyarország versenyhelyzetének javításához.
Ennek érdekében a hatáskörébe utalt vám-, adó-, jövedékigazgatási, bűnmegelőzési, bűnüldözési, rendészeti,
nemzetközi és egyéb feladatait jogszerűen, hatékonyan,
magas szakmai színvonalon és szolgáltató jelleggel látja
el.
A testület szolgáltató jellegéből adódóan törekszik az
ügyféli elvárásoknak megfelelő működésre. A szolgáltatások javítása a minőségmenedzsment alkalmazása útján elősegíthető. A Vám- és Pénzügyőrség ezt a tényt
felismerve a minőségbiztosítás révén az egyes szakmai
folyamatait érintően kezdte alkalmazni a minőségirányítási rendszereket, majd a munkafolyamatok hatékonyságának növelése érdekében szervezetfejlesztési eszközként a közigazgatási intézményekre kialakított minőségfejlesztési modellt, a CAF-ot (Common Assesment
Framework). A cikk a CAF modell alkalmazásával foglalkozik részletesebben.
I. A Vám– és Pénzügyőrség jogállása a magyar államigazgatási szervezetrendszeren belül
A Vám- és Pénzügyőrség az adópolitikáért felelős miniszter irányítása és felügyelete alatt álló önálló jogi
személyiséggel, országos hatáskörrel rendelkező, fegyveres rendvédelmi, államigazgatási szerv, amely –gazdálkodását tekintve– önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.
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A Vám- és Pénzügyőrség alapfeladatai:
- vámigazgatás
- jövedéki igazgatás
- bűnüldözési és nyomozó hatósági jogkör
- rendészeti és igazgatási jogkör
- nemzetközi tevékenység
A Vám- és Pénzügyőrség három szervezeti szintre tagozódik (1 sz. ábra):
A Vám- és Pénzügyőrség központi, felsőfokú szerve a
Vám-és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága,
amely a szervezeti hierarchia csúcsán irányítja a középfokú szervek útján a vám- és pénzügyőrségi végrehajtó
szerveket. A középfokú szervek csoportosításának egyik
módja az államigazgatás szervezetrendszerében betöltött szerepük alapján a hatósági jogkörrel rendelkező és
a hatósági jogkörrel nem rendelkező szervek csoportja.
A csoportosítás másik lehetséges módja az illetékességhez kapcsolódik. Ez utóbbi szerint a megye központú
területi szervek 2000-ben -a magyar közigazgatásban
elsőként- három megyét magába foglaló regionális parancsnokságokká alakultak, míg a középfokú szervek
másik része országos hatáskörrel működő, speciális tevékenységkört ellátó szervként működik. (Vám- és
Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága,
Központi Repülőtéri Parancsnokság, a Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága, a Vámés Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága, a Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága, a Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete, továbbá regionális nyomozóhivatalok). A középfokúszervek felügyelete alatt működnek az alsó fokú szer69/76 oldal

vek: a belterületi fővámhivatalok és a határszakaszok
vámhivatalai, regionális jövedéki központok.
Az alsó fokú szervek tekintetében is beszélnünk kell hatósági jogkörrel rendelkező és hatósági jogkörrel nem
rendelkező szervekről.

1. sz. ábra A Vám- és Pénzügyőrség szervezeti felépítése

II. A Vám- és Pénzügyőrség minőségmenedzsmentje
A testületnél a minőségmenedzsment két részre osztható: minőségbiztosítási rendszerekre és minőségfejlesztésre. Ebben a részben, ahogy már a bevezetőben is
említésre került, a CAF modell bevezetéséről és eredményéről lesz szó.
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II.1. Minőségbiztosítási rendszerekről
A testületen belül három középfokú szervnél -a Vám- és
Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központjában (továbbiakban VPRK), a Vám és Pénzügyőri Iskolában (továbbiakban VPI) valamint a Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézetében (továbbiakban VPVI)- működik minőségirányítási rendszer. A rendszerek kiépítésénél figyelembe vették a szervezetek speciális feladatkörét. A
VPVI-n és a VPI-n az intézményi akkreditáció miatt, míg
a VPRK-n a feladatkörhöz kapcsolódó projekt munkák
akkreditációjához kapcsolódóan történt a minőségbiztosítási rendszer kiépítése. A fentebb leírtakból jól látszik,
hogy a szakmai tevékenység részeként működik a minőségügyi tevékenység.
II.2. Minőségfejlesztésről
A szervezetfejlesztés jegyében a minőségfejlesztési tevékenység 2007. évben került bevezetésre a Vám- és
Pénzügyőrség Országos Parancsnokságán (továbbiakban VPOP). Az országos parancsnokság a CAF önértékelési modellt alkalmazta, amelynek bevezetése bebizonyította, hogy a szervezet jövőbeni fejlődésének és fejlesztésének objektív eszköze. A CAF modell alkalmas
arra, hogy a szervezet feltárja erősségeit és gyengeségeit, és a kapott eredmények összesítésével meghatározza a fejlesztés fő irányait. A modell két fő „alappillérre”
épül: a szervezet adottságaira és eredményeire. A két
nagy rész további kilenc részegységre tagolódik, melyek
alkalmasak a szervezetet teljes egészében feltérképezni.
(a CAF modellről bővebb információt kaphatunk a
https://caf.meh.hu weboldalról)
A bevezetés lépései
A Vám- és Pénzügyőrségen országos parancsnoki döntés született a CAF bevezetéséről. A modell bevezetését
megelőzte a vezetői állomány elkötelezettségének kinyil70/76 oldal

vánítása, mely belső normában került kiadásra. A modell
bevezetésének tényleges munkálatai 2007. decemberében indultak el. Az országos parancsnokságot reprezentáló, önértékelést végző csoporttagok –főosztályonként egy-egy fő- kijelölése megtörtént 2008. elején.
Az önértékelési csoport munkáját az együttműködő
szakszervezet is erősítette delegált tagjával.

2. ábra Módszertani igazolás
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A csoporttagok felkészítése, a kérdőív kitöltése és
konszenzusos értékelése három hónapot vett igénybe.
Az önértékelés legvégső fázisa, az önértékelés során
készített dokumentumok összeállítása és megküldése a
Miniszterelnöki Hivatalnak (továbbiakban MEH), mint a
CAF nemzeti koordinátorának. A MEH a módszertanban
előírt feltételek vizsgálatát követően, módszertani
igazolást adott ki a VPOP részére. (2. ábra)
A CAF önértékelés során kapott eredmények
Az önértékelés az alábbi főbb szervezeti erősségeket és
fejlesztendő területeket mutatta meg:
Erősségek
A testület:
- Az alaptevékenységekhez kapcsolódó kitűzött célokat, a kormányzati elvárásoknak megfelelően teljesíti.
- Vezetési rendszere, a változásokat figyelő és alkalmazkodóbb irányítás felé tolódott el.
- Stratégiai tervezése és működtetése folyamatos.
- Munkatársainak innovatív ötleteik, újító elképzeléseik tudatos gyűjtése elkezdődött.
- Igyekszik személyi állományának egészségállapotát
megőrizni az egészségügyi központ üzemeltetésével.
- A hazai és a külföldi társszervezetek, szakmai szervezetek tekintetében széleskörű kapcsolatrendszert
épített ki.
- Rendelkezik a szükséges szabályzatokkal és szabályzatokhoz tartozó ellenőrzési rendszerrel.
- Működteti az egyéni teljesítményértékelési rendszert, mely biztosítja, hogy a dolgozó egész éves
munkájáról összesítő véleményt kapjon.
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Az érdekeltségi jutalom feltételeinek teljesítése
függvényében prémiumot biztosít.
- Társadalmi megítélése pozitív, amely köszönhető a
feketegazdaság visszaszorításával szembeni határozott fellépésnek.
Fejlesztendő terület:

-

-

-

-

-

-

A belső kommunikáció fejlesztése.
Az általános és szakmai információk hatékonyabb
megszerzése érdekében testületi szintű adattárház
létrehozása és kiépítése.
A belső munkatársi, együttműködő és partner szervezetek valamint az állampolgári elégedettségmérés
módszerének kidolgozása és alkalmazása.
Az egészséges életmódot elősegítő eszközök feltérképezése és támogatási rendszerének kidolgozása.
A testület innovatív tevékenységének erősítése,
megfelelő rendszer kiépítése, szabályozása, működtetése.
A korszerű távoktatás technológia (ILIAS) kiterjesztése,
az újonnan belépő kollégák számára.
A szakmailag felkészült humánerőforrás megtartása.

II.3. Következtetések
A CAF önértékelési modell bevezetését az országos parancsnokság hasznosnak tartja. A CAF modell megmutatta
azon területeket, melyek erősek és kijelölte a fejlesztés fő
irányait. Az önértékelés során kapott információk hasznosak a
vezetés számára, hiszen hozzájárulnak a szervezetfejlesztési
irányok meghatározásához, visszacsatolást adnak a személyi
állományt foglalkoztató szakmai, humánpolitikai kérdések
tekintetében, ugyanakkor feltárják a munkavégzésben
jelentkező problémákat, illetve segítséget jelentenek a külső
és a belső kommunikáció továbblépési feladatainak
meghatározásában.
Mindezek nyomán elmondható, hogy egy korszerű közigazgatási szervezet számára ma már elengedhetetlenül
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szükséges az ilyen objektív alapú, feltáró önértékelési
mechanizmus alkalmazása és működtetése.
Az értékelés átlaga: 65,87 pont, amely megmutatja az
általános CAF értékelési rendszeren belül, hogy a szervezet
folyamataiban megindult egyfajta tervezési munka, mely az
ellenőrzés, a visszacsatolási mechanizmus tökéletesítésével
és gyakorlati alkalmazásával továbbfejleszthető.

III. A minőségfejlesztés további lépései
A Vám- és Pénzügyőrség folytatni kívánja a minőségfejlesztés
útján elkezdett tevékenységét. A testület minőségfejlesztési
munkája során erős együttműködést alakított ki rendvédelmi
és egyéb szakmai szervezetekkel. A minőségfejlesztési
munka hatékony fejlesztése érdekében a testület csatlakozott
a Magyar Minőség Társaság, Hon- és Rendvédelmi
Szakbizottságához.

A szakbizottság munkájában célunk:
- az aktív szerepvállalás a bizottság életében,
- a szakbizottság tagjaival benchmarking tevékenység
kialakítása, szakmai ismeretek bővítése érdekében,
- a testület minőségfejlesztésben elért eddigi tapasztalatainak átadása,
- előadások vállalása a szakbizottság konferenciáin,
- a minőségmenedzsment rendszereink kiterjesztésében és a minőségfejlesztésben elért eredményeink
rendszeres publikálása,
- a minőségügy területén elért új tudományos és gyakorlati eredmények megismerése és azok felhasználása saját munkánk folyamatos tökéletesítésében,
- a minőségügy iránt elkötelezett aktivistáink bevonása
a szakbizottsági munkába,
- saját
arculat
kialakítása
és
képviselete
a
szakbizottságon belül.
_____________________________________________
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A Magyar Minőség 2008. évi szakcikkeinek tartalomjegyzéke
Január
• A minőség stratégiája és gyakorlata vállalati szemmel – egy
nemzetközi felmérés nyomán – Demeter Krisztina
• Ne beszéljünk a minőségről! – Dr. Bálint Julianna
• Minősítéses mintavételi eljárások – Dr. Balogh Albert
• Néhány gondolat a közigazgatás versenyképességéről az
aktuális minőségfejlesztési törekvések tükrében
– Dr. Dudás Ferenc

Február
• Szoftverminőség mérésére vonatkozó előírások a
nemzetközi szabványokban és ajánlásokban – Bóka Gábor
• A Közös Szempontrendszer (Common Criteria – ISO/IEC
15408) és a szoftverminőség-javítás analógiái
– Bíró Miklós – Molnár Bálint
• A CMMI-DEV v1.2 és az ISO 9001:2000 kapcsolata
– Kelemen Zádor Dániel – Dr. Balla Katalin
• Az információbiztonság iparági és szabvány-alapú
nemzetközi követelményrendszerei – Tarján Gábor
• Az információ- és adatvédelem nemzetközi trendjei a XXI.
század elején – Dr. Ködmön István

Március
• Rendszerek a rendszerben – Bagita Györgyi
• Szolgáltatásminőség-modellek – Becser Norbert
• Projektek minőségmenedzsment-módszerei
– Dr. Szabó Gábor Csaba
• Menedzser-manír – Dr. Fazekas Éva

Április
• Környezeti kiválóság a termelő vállalatok szintjén
– Harangozó Gábor
• A környezettudatosság kutatása – új megközelítésben
– Dr. Berényi László
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• CSR áttekintés: globális, regionális és hazai trendek
– Fertetics Mandy – Lukács Rita
• Megújuló szemlélet az üzletvitelben: az érintettek bevonása
– Fertetics Mandy
• CSR event – Barcs Karolina – Fertetics Mandy
• CSR hírek 2006 óta

Május
• A környezeti teljesítményértékelés módszerei
– Harangozó Gábor
• Átfogó vállalatértékelés – egy új rendszer bemutatása
– Máthé Melinda
• TÜVRheinlandStar*- az értékelő szemével - Major Ágnes
• A minőség helye, szerepe – vállalatgazdasági nézőpontból
– Parányi György DSc.
• Áldás vagy átok - Simone Smolinska

Június
• Ámítás és önámítás – Juhász Zsolt
• DISPLAY® Kampány nyíregyházi bevezetése
– Nagy Péter
• A szervezetek működését és vezetését befolyásoló
tényezők – Kópházi Andrea
• Költségcsökkentés optimalizálással termelő vállalatoknál
– Dr. Lelkes Zoltán, Dr. Rév Endre, Dr. Farkas Tivadar

Július
• A fenntartható fejlődés: kihívás és lehetőség a vállalati
menedzsment részére - Első rész
- Turchany Guy és Turcsányi Károly
• Hogyan lehetünk versenyképesek a 21. században?
- Tóth Tamás
• Szervezeti tudatosság - szervezeti kultúra a Nemzeti
Közlekedési Hatóságnál - Horváth Zsolt Csaba
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• Az élményt nyújtó minőségmenedzsment tréningek szerepe
a minőségtudatos szervezetfejlesztés támogatásában
- Czimbalmos Béla

Augusztus - Szeptember
• Egérfogó - Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa
• A fenntartható fejlődés: kihívás és lehetőség a vállalati
menedzsment része - Második rész
- Turchany Guy és Turcsányi Károly
• A minőség fogalma és gyakorlati alkalmazása a logisztikai
szolgáltatásban a Logisztikai Szolgáltatók szemszögéből
- Lukovich Gábor
• Hogyan kezeljük és hasznosítsuk a vevők panaszait?
- Prof. DSc. Parányi György
• A Kiválóság rögös útja - Dr. Pikó Károly

Október
• A minőség megbízhatósága – Dr. Szabó Gábor Csaba
• Áttekintés és tájékoztatás a BME Minőség-menedzsment
szakirányú PhD képzéséről
- Dr. Kövesi János - Dr. Szabó Gábor Csaba
• Az intellektuális tőke mérési törekvéseinek támogatása az
EFQM modellen keresztül Nemzeti Minőségi Díjat nyert
vállalatok példáján
- Dr. Tóth Zsuzsanna Eszter – Dr. Kövesi János
• A minőség szerepe kisvállalkozások versenyképességében
- Kósi Gábor Kálmán
• Számítógépes rendszerek alkalmazása Magyarországon a
gyógyszeripari minőségbiztosításban - Faigl Zsófia
• Minőségtudatos vezetési modell bevezetési lehetőségének
elemzése és kérdőíves felmérése az ÁNTSZ szervezeteiben
- Hete Gabriella
• Termelés vs. Minőség – új elvek egy régi dilemmára
- Erdei János – Kelemen Tamás
• Támogató informatikai folyamatok minőségi paramétereinek
definiálása egy közintézménynél - Dr. Vonderviszt Lajos.
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• Minőségmenedzsment - rendszerek lehetőségei és gondjai
a közszolgálatban - Dr. Topár József
• Minőségjavító intézkedések gazdasági hatásainak
értékelése az FMEA módszer tükrében- Nagy Jenő Bence

November
• Szemelvények a vezetői munkáról - az eredményességre
ható tényezők - Kópházi Andrea
• Az átvételi mintavétel új területei - dr. Balogh Albert
• Áttöréses változás a MOL- csoport Elnöki Kiválóság
Díjrendszerében - Almássy Erika
• Szabványváltozások a minőségügy területén
– Gyöngy István – Dr. Róth András
• Hogyan kezdjünk a környezeti menedzsment kiépítéséhez?
1. rész – ISO 14001 és EMAS – Berényi László
• A minimális minőségi követelmények a villamosenergiaszolgáltatásban - dr. Tersztyánszky Tibor
• Mosollyal is szolgálunk - Gábor Farkas
• Jók a legjobbak közül - Lőrinc Ákos. Sződi Sándor riportja

December
• Gondolatok a „minőségi sajt” filozófiájáról
- Dr. Balogh Béla
• Folyamat-alapú üzleti és műszaki specifikáció, IT
rendszerszervezés és tesztelés – Minőségre törekedve a
szoftverfejlesztési folyamatban
– Dr. Ányos Éva, Füleki Dániel
• Ami az igazi fejfájást okozza - Hamisított termékek a
piacokon - Lovász Szabó Tamás
• Hogyan kezdjünk a környezeti menedzsment kiépítéséhez?
2. rész – Alternatív lehetőségek - Dr. Berényi László
• Jók a legjobbak közül - Sződi Sándor riportja Csikai
Sándornéval
• Beszámoló a XVII. Magyar Minőség Hét konferenciáról
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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