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Tisztelt Olvasó! 
A 2010. évi Magyar Minőség Hét konferencia első szekciójának előadásai rámutattak, hogy a kockázatmenedzsment a 
termékek és szolgáltatások teljes életciklusa során elengedhetetlen része az integrált menedzsment rendszernek. 
Az előadók azt is hangsúlyozták, hogy a kockázatmenedzsment gyakorlata hazánkban csak egyes nagyvállalatoknál 
valósul meg, a hazai vállalatok nagy többségének még tanulnia kell. 
E szakmai ismeretek elterjesztését lapunk azzal igyekszik szolgálni, hogy ezt a számunkat a kockázatmenedzsment té-
mának szenteljük. Bevezetésül néhány gondolat a témakörről. 
A hétköznapi életben számos veszélyes kimenetellel, kockázattal járó tevékenység van, amelynek bekövetkezése bal-
esetet és kárt is okozhat. A kár lehet egyéni (vagyoni és halált okozó) vagy társadalmi. Ezért sokan egyrészt megkísérlik 
a védekezést ellene (betörés ellen biztonsági zár), másrészt védik magukat a bekövetkezés utáni vagyoni kártól (lakás 
és egészségügyi biztosítás, kötelező felelősségbiztosítás). 
A vállalkozások életében a kockázattal kapcsolatos tevékenység sokkal kiterjedtebb, hiszen a vállalatnak számolni kell a 
technológiai veszélyek, a káros pénzügyi hatások, a munkakör ellátásával kapcsolatos tevékenységek, a környezeti kár-
okozás kockázatával is. Ezt a tevékenységet menedzselni, kezelni kell. Ennek megfelelően az ezt felismerő szervezetek 
kockázatkezelő irányítási rendszert vezetnek be. 
A rendszerek működését segítik elő az ISO szabványi (ISO 31000, ISO 31010). A különböző szakmai, illetve iparági 
területek részben a kockázatok kezelésének szabványos módszereit alkalmazzák, részben saját, specifikus eljárásokat 
dolgoztak ki kockázataik azonosítására, értékelésére és kezelésére, Mégis, a vállalkozások nagy többsége alig 
foglalkozik kockázatkezeléssel, sokszor maguk a vállalatvezetők sincsenek tisztában azzal, hogy saját vállalatuk 
működésében hányféle kockázat lép fel nap, mint nap. Jellemző, hogy a kockázatokkal még tudatosan foglalkozó cégek 
is többnyire csak néhány fajtakockázatot kezelnek, és azokat is legtöbbször egymástól független szigetmegoldásként. 

Főszerkesztő 

  

Magyar Minőség XX. évfolyam 03. 2011. március 5/62 oldal 



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

KKoocckkáázzaattmmeenneeddzzssmmeenntt  ééss  kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééss  
DDrr..  BBaalloogghh  AAllbbeerrtt  

 
1. Bevezetés 
A hétköznapi életben számos olyan eset van, amelyik 
veszélyes kimenetellel is járhat. Ennek a veszélynek be-
következése balesetet is okozhat, ez pedig káresetet e-
redményez. A kár lehet egyéni (vagyoni és halált okozó) 
vagy társadalmi. Ez az eseménysorozat (lásd: 11..  áábbrraa) 
tehát mindig kockázattal járhat. 

 
11..  áábbrraa  KKoocckkáázzaatt  kkeelleettkkeezzééssee  

Ezt ismeri fel mindenki és ezért egyrészt megkísérli a vé-
dekezést ellene (betörés ellen biztonsági zár), másrészt 
védi magát a bekövetkezés utáni vagyoni kártól (lakás-

biztosítás, egészségügyi biztosítás, kötelező felelősség-
biztosítás). A vállalati szervezetek életében a kockázattal 
kapcsolatos tevékenység sokkal kiterjedtebb, hiszen a 
vállalatnak számolnia kell a technológiai veszélyek, a 
pénzügyi káros hatások, a munkakör ellátásával kapcso-
latos tevékenységek, a környezeti károkozás bekövetke-
zésének kockázatával. Ezt a tevékenységet menedzsel-
nie kell. Ennek megfelelően az ezt felismerő szervezetek 
kockázatkezelő irányítási rendszert vezetnek be. A rend-
szerek működtetését segítik elő az ISO szabványai 
(ISO 31000 /1/, ISO 31010 /26/). 
E cikk a kockázatmenedzsment általános irányelveit és 
eszközeit e szabványok alapján tárgyalja - kiegészítve a 
terület szakkifejezéseit meghatározó ISO Guide 73 /3/ 
egyes fogalmaival. 
2. A kockázatmenedzsment egyes szakkifejezései 
A kockázattal kapcsolatos legfontosabb szakkifejezések 
és meghatározások az ISO/IEC Guide 73 /3/ ajánlásait fi-
gyelembe véve a következőkben foglalhatók össze: 
Kockázat (Risk): a bizonytalanság hatása a célkitűzések-
re. 
Ebben a meghatározásban a hatás az lehet, hogy pozitív 
vagy negatív irányban tér el az elvárt céltól. A cél lehet 
pénzügyi, egészségügyi és biztonsági, valamint környe-
zeti vonatkozású. Ezeket a célokat különböző szintekre 
vonatkozóan határozhatják meg (például stratégiai, válla-
lati, projekt, termék, folyamat szintre). A kockázatot a ve-
szély bekövetkezésének eseménye és következménye 
együttesen határozza meg. A kockázat szintjét ezért az 
esemény előfordulási gyakoriságának (valószínűsége) 
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és következményének súlyosságának kombinációja e-
gyüttesen határozza meg. Ezt néhányan ezek szorzatá-
val adják meg (P*S; P a valószínűség, S a következ-
mény súlyosságának fokozata). 
Kockázatmenedzsment (Kockázatkezelő irányítás) (Risk 
management): összehangolt tevékenységek egy szerve-
zet vezetésére és szabályozására a kockázat szempont-
jából. 
Ez a meghatározás összhangban van a minőségme-
nedzsment, környezetmenedzsment és más menedzs-
ment tevékenységek meghatározásával. Ugyanis a fenti 
definícióban ezek esetében a kockázat helyett minőség, 
környezet kifejezést kell írni. Ezért a kockázatmenedzs-
ment könnyen beépíthető egy integrált menedzsment 
(irányítási) rendszerbe. 
Kockázatmenedzsment folyamata (Risk management 
process): A menedzsment politika, eljárások és gyakor-
latok rendszerezett alkalmazása a szervezeti tevékeny-
ségekre (kommunikálás és konzultálás, a környezet 
meghatározása, a kockázat értékelése, azonosítása, 
kiértékelése, kezelése, figyelése és átvizsgálása). 
3. A kockázatmenedzsment alapelvei, keretmodellje 

és folyamata /1/ 
A vállalati szervezetnek azonosítania, elemeznie, érté-
kelnie és kezelnie kell a kockázatokat. Ennek a tevé-
kenységnek egymással összefüggő alapelveit, keretmo-
delljét és folyamatát foglaljuk össze a következőkben az 
ISO 31000 /1/ szabvány alapján. 
3.1. A kockázatmenedzsment alapelvei 
A szervezetnek hatékony működése csak akkor valósít-
ható meg, ha megfelel a kockázatmenedzsment követke-
ző alapelveinek: 

a) A kockázatmenedzsment teremtsen értéket és 
védje a már meglévő értékeket. 

A kockázatmenedzsment hozzájárul a szervezet cél-
jainak eléréséhez és működési teljesítményének javí-
tásához, például az egészségügyi- és biztonsági vé-
delemhez, az adatvédelemhez, a jogszabályoknak 
való megfelelőséghez, a környezetvédelemhez, a ter-
mékminőséghez, a projektek menedzsmentjéhez és a 
szervezet hírnevéhez. 
b) A kockázatmenedzsment legyen a szervezeti fo-

lyamatok szerves alkotórésze. 
A kockázatmenedzsment nem egyedülálló, elkülö-
nített része a szervezeti folyamatoknak, hanem azok-
hoz szorosan kapcsolódik mind a szervezet vezetése 
hatásköri területein, mind pedig a stratégiai tervezés-
ben és a különböző projektek menedzselése során. 
c) A kockázatmenedzsment legyen a döntési folya-

mat része. 
A kockázatmenedzsment segítse a döntéshozókat in-
tézkedéseik rangsorolásában és a leghatékonyabb 
döntések kiválasztásában. 
d) A kockázatmenedzsment kifejezetten a bizony-

talanságot kezelje. 
A kockázatmenedzsment kizárólag a bizonytalanság 
jellegét vizsgálja, valamint azzal foglakozik, hogy mi-
lyen módon kell azt kezelni. 
e) A kockázatmenedzsment legyen módszeres, 

strukturált és időben ütemezett tevékenység. 
A kockázatmenedzsment csak így járulhat hozzá ha-
tékonyan a szervezet eredményes működéséhez. 
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f) A kockázatmenedzsment mindig a 
rendelkezésre álló legjobb információkat használja 
fel. 

A kockázatmenedzsment bemeneti adatait a múltbeli 
adatok és tapasztalatok, az érdekelt felek visszajelzé-
sei és a szakértői vélemények alkotják. 
g) A kockázatmenedzsment legyen testreszabott. 
A kockázatmenedzsment vegye figyelembe a szer-
vezet külső és belső környezetét, valamint a szer-
vezet kockázati területeinek jellegét. 
h) A kockázatmenedzsment vegye figyelembe a kul-

turális és az emberi tényezőket. 
A kockázatmenedzsment figyelembe veszi belső és 
külső környezete tagjainak azokat a képességeit, 
szándékait és véleményeit, amelyek javíthatják vagy 
hátráltatják a szervezet céljainak elérését. 
i) A kockázatmenedzsment legyen transzparens és 

áttekinthető. 
A kockázatmenedzsment lehetővé teszi az érdekelt 
felek számára a szervezet működésének áttekintését 
és figyelembe veszi azok véleményét. 
j) A kockázatmenedzsment legyen dinamikus, iteratív 

és a változásokra gyorsan reagáló. 
Ehhez az szükséges, hogy a kockázatmenedzsment 
folyamatosan figyelje belső és külső környezete válto-
zásait és rugalmas legyen az azokra adott válaszok-
ban. 
k) A kockázatmenedzsment segítse elő a fejlesztést 

és a szervezet növekedését. 
A szervezetek úgy alakítsák ki stratégiájukat, hogy 
növeljék a kockázatmenedzsment kiforrottságát a 
szervezet minden szintjén. 

3.2. A kockázatmenedzsment keretmodellje 
Az alapelvekhez kapcsolódik a kockázatmenedzsment 
keretmodellje, amely kapcsolódik és elősegíti a kocká-
zatmenedzsment folyamatát. A keretmodell alkotóelemei 
közötti kapcsolat a PDCA elven alapul, ezt szemlélteti a 
22..  áábbrraa. Az ábrán látható tervezési-megvalósítási -ellen-
őrzési- fejlesztési modell azonos szemléletet tükröz, mint 
a többi menedzsment (irányítási) rendszer és ez is indo-
kolja a kockázatmenedzsment beépítését olyan integrált 
menedzsment (irányítási) rendszerbe, amelyet például a 
MIR, KIR és MEBIR alkot. 

 
22..  áábbrraa  AA  kkoocckkáázzaattmmeenneeddzzssmmeenntt  kkeerreesszzttmmooddeelllljjéénneekk  

aallkkoottóóeelleemmeeii  kköözzööttttii  öösssszzeeffüüggggéésseekk  aa  PPDDCCAA  eellvv  aallaappjjáánn  
A következőkben 22..  áábbrraa egyes szakaszait vizsgáljuk. 
A meghatalmazás és elkötelezettség szakasza tartal-
mazza a szervezet kockázatmenedzsment politikájának 
és stratégia célkitűzéseinek meghatározását a szervezeti 
politikával és célkitűzésekkel összhangban, a kockázat-
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menedzsment teljesítmény mutatóinak megadását, a 
jogszabályi követelményeknek való megfelelőség biztosí-
tását, a felelősségi körök és hatáskörök kijelölését a 
szervezeten belül, a kockázatmenedzsment szükséges 
erőforrásainak biztosítását, az érdekelt felek tájékoztatá-
sának megszervezését és a kockázatmenedzsment te-
vékenység folyamatosságának biztosítását. 
A keretmodell megtervezésének szakasza kiterjed a 
szervezet és környezetének meghatározására a kocká-
zatmenedzsment szempontjából, a felelősségi körök kije-
lölésére különös tekintettel a folyamatgazdák megbízá-
sára, a kockázatmenedzsment beépítésére a szervezeti 
folyamatokba, valamint a belső és külső érdekelt felek 
tájékoztatási csatornáinak kiépítésére és kockázat jelen-
tési mechanizmusainak kidolgozására. 
A bevezetés és megvalósítás szakasza egyrészt a koc-
kázatmenedzsment keretmodelljére, másrészt a kocká-
zatmenedzsment folyamatára vonatkoznak. A kockázat-
menedzsment keretmodelljének bevezetése és megvaló-
sítása kiterjed a keretmodell bevezetésének ütemezésé-
re, a kockázatmenedzsment politikájának alkalmazására 
a szervezeti folyamatokra, képzések tematikájának kidol-
gozására és a tanfolyamok szervezésére, a jogszabályi 
követelmények teljesítésére, az érdekelt felekkel való 
kapcsolattartás csatornáinak kiépítésére. A kockázatme-
nedzsment folyamatát úgy kell megtervezni, hogy azt a 
szervezet minden szintjén végre lehessen hajtani és eh-
hez a szükséges erőforrásokat, eljárásokat és módszere-
ket kell kidolgozni. 
A kockázatmenedzsment keretmodellje figyelemmel 
kisérésének és átvizsgálásának szakasza tartalmazza a 
kockázatmenedzsment teljesítmény mutatóinak mérését, 
a változások és a fejlődés időközönkénti megfigyelését, 

az esetleges eltérések meghatározását, valamint a keret-
modell eredményességének átvizsgálását. 
A kockázatmenedzsment keretmodellje folyamatos fej-
lesztésének szakasza a folyamatos figyelemmel kísérés 
és átvizsgálás eredményei alapján döntések meghozata-
lára irányul, amellyel javítják a keretmodell eredményes-
ségét és ezzel hozzájárulnak az egész szervezet ered-
ményes működésének javításához. 
3.3. A kockázatmenedzsment folyamata 
A kockázatmenedzsment folyamata legyen a menedzs-
ment integrált része, be kell ágyazódnia a szervezeti kul-
túrájába és működési gyakorlatába, valamint igazodnia 
kell a szervezet többi folyamatához. A kockázatme-
nedzsment folyamata a 33..  áábbrráánn látható. Az ábrán látha-
tó szakaszokat elemezve a következőket állapíthatjuk 
meg: 
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A tájékoztatás és konzultálás szakaszában az összes külső és 
belső érdekelt felet tájékoztatni kell a kockázat bekövetkezé-
sének veszélyeiről, következményeiről és elhárításuknak esz-
közeiről. Az érdekelt felekkel meg kell értetni az intézkedések 
értelmét és indokolni kell a döntések helyességét. Szakértői 
teamet is lehet szervezni a konzultációs lehetőségek felhasz-
nálására a következő területeken: a szervezet belső és külső 
környezetének pontos meghatározása, az érdekelt felek érde-
keinek megértése és felmérése, a kockázatok azonosítása és 
elemzése, a kockázati kritériumok meghatározása és a kocká-
zatok kiértékelése, a kockázatkezelési terv jóváhagyásának 
és támogatásának biztosítása. 
A környezet meghatározásának szakaszában meg kell hatá-
rozni a külső és belső környezetet. A külső környezet megha-
tározása kiterjed a következő tényezőkre: szociális, kulturális, 
politikai és társadalmi tényezők, jogszabályi követelmények, 
pénzügyi helyzet, technológiai, gazdasági, természeti és ver-
senyképességi környezet helyi, regionális, nemzeti és nemzet-
közi szinten. Figyelembe kell venni az érdekelt felek igényeit 
is. A belső környezet meghatározása kiterjed a szervezet poli-
tikájára és célkitűzéseire, a szervezet munkakultúrájára és ér-
tékeire, a belső érdekelt felek igényeire, a szervezet anyagi és 
szellemi erőforrásaira, a szervezet információs rendszerére, 
szabványaira és szerződéses kapcsolataira. Ezen túlmenően 
meg kell határozni vagy a szervezetnek vagy annak egy ré-
szének célkitűzéseit és stratégiáját annak érdekében, hogy a 
kockázatmenedzsment folyamatát eredményesen lehessen el-
végezni. A kockázati kritériumokat is meg kell adni a követke-
ző tényezők alapján: kockázat előfordulási valószínűsége és 
következménye, azok együttes hatása, valamint az elfogadha-
tó kockázati szint. 
A kockázat értékelésének (assessment) szakasza a kockázat 
azonosításából, elemzéséből és kiértékeléséből (evaluation) 
áll. A kockázat azonosítása során fel kell tárni a kockázatot 
előidéző veszélyforrásokat, azaz azt, hogy mi, mikor, miért, 
hol és hogyan történhet. Ezek ismeretében meg kell határozni 
a veszély bekövetkezésének következményeit. A megelőzés 
módszereit és a veszélyhelyzet bekövetkezése során alkalma-

zandó eszközöket is meg kell határozni. A kockázatelemzése 
arra irányul, hogy meghatározza a kockázat még elfogadható 
szintjének tartományát, vagyis azt, hogy a veszély előfordulási 
gyakoriságának, következményeinek, valamint azok együttes 
hatásának milyen értéktartománya fogadható el. A kockázat 
kiértékelése azt állapítja meg, hogy a kockázati szint az előírt 
tartományban van-e vagy sem. Ez utóbbi esetben a kockázat-
kezelés szakaszában kell a folyamatot folytatni. 
A kockázat kezelésének szakasza a következő tevékenysége-
ket eredményezheti: a kockázat megszüntetése (például a 
kockázattal kapcsolatos tevékenység beszüntetésével), a koc-
kázat előfordulási valószínűségének csökkentése és/vagy kö-
vetkezményei hatásának enyhítése (veszélyforrások hatásá-
nak csökkentése, technológiai változtatások), kockázat meg-
osztása vagy elhárítása (termékfelelősség-biztosítás). A koc-
kázatkezelés eszközeit, módszereit és erőforrásait meg kell 
tervezni és erről szükséges kockázatkezelési tervet készíteni. 
A kockázat figyelemmel kísérésének és átvizsgálásának sza-
kasza a következő tevékenységeket teszi szükségessé: az el-
lenőrzések hatékonyságának biztosítása a tervezés és üze-
meltetés során; további információk gyűjtése a kockázatérté-
kelés javítására; a múlt eseményeiből való tanulás (még ha az 
csak „majdnem” fordult elő); a felmerülő újabb kockázatok 
elemzése; a belső és külső környezet változásainak feltárása. 
A kockázatmenedzsment folyamatáról feljegyzést kell készíte-
ni. Ez tartalmazza a szervezet tanulási folyamatára vonatkozó 
igényt, az információk ismételt felhasználási lehetőségeit, a te-
vékenység ráfordítási költségeit, a jogszabályi igényeket, az 
információk megfelelőségi szintjét. 
4. A kockázatértékelés eszközei 
A kockázatértékelés módszereit és eszközeit, valamint az a-
zokkal szemben támasztott követelményeket az ISO 31010 /2/ 
szabvány foglalja össze. A közlemény ezek áttekintésétől elte-
kint és csak az eszközök alkalmazhatóságának összefoglalá-
sával (44..  áábbrraa) valamint az eszközök közül néhány kevésbé is-
mertnek a bemutatását tárgyalja. 
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Kockázatértékelés folyamata 
Kockázatelemzés Eszközök és módszerek Kockázat 

azonosítása Következmény Valószínűség Kockázati szint 
Kockázat 

kiértékelése 
Brainstorming JA1 NA2 NA NA NA 
Interjuk JA NA NA NA NA 
Delphi szakértői módszer JA NA NA NA NA 
Ellenőrzési jegyzék JA NA NA NA NA 
HAZOP JA JA A3 A A 
HACCP JA JA NA NA JA 
Környezeti kockázat értékelése JA JA JA JA JA 
SWIFT (Mi van ha?) JA JA JA JA  JA 
Szcenárió elemzés JA JA A A A 
Üzleti hatás elemzése A JA A A A 
Gyökérok-elemzés NA JA JA JA JA 
Hibamód és –hatás elemzése JA JA JA JA JA 
Hibafa-elemzés A NA JA A A 
Eseményfa-elemzés A JA A A NA 
Ok és következmény elemzése A JA JA A A 
Ok-hatás elemzés JA JA NA NA NA 
Döntésfa NA JA JA A A 
Emberi megbízhatóság elemzése JA JA JA JA A 
Csokornyakkendő-elemzés NA A JA JA A 
Megbízhatóság alapú karbantartás JA JA JA JA JA 
Markov-elemzés A JA NA NA NA 
Monte Carlo szimuláció NA NA NA NA JA 
Bayes-módszer NA JA NA NA JA 
FN görbék A JA JA A JA 
Következmény/valószínűség mátrix JA JA JA JA A 
1 Jól alkalmazható;2 Nem alkalmazható;3 Alkalmazható  

44..  áábbrraa  A kockázatértékelés eszközeinek alkalmazhatósága 
A 44..  áábbrraa táblázata a kockázatértékelés folyamatának egyes 
lépéseire (azonosítás, elemzés (következmény, valószínűség, 
kockázati szint) és kiértékelés adja meg az alkalmazhatóság 
fokozatát. A számos eszköz és módszer közül sok a minőség-
fejlesztésben gyakran használt eljárás: 
(brainstorming, HAZOP=Hazard Analysis and Operability 
Study=Veszély és Üzemeltethetőség Vizsgálat, HACCP=Ha-
zard Analysis and Critical Control Points=Veszélyelemzés és 

Kritikus Szabályozási Pontok), az FMEA=Failure Mode and 
Effect Analyis=Meghibásodási Mód és Hatás Elemzés, 
FTA=Hibafa-elemzés, SWIFT=Structured What If Then=Struk-
túrált Mi Van Ha Akor (ez team módszer, amely hasonló a 
HAZOP-hoz), ETA=Event Tree Analysis=Eseményfa-elem-
zés). 
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Az eseményfa a bekövetkezés következményeit határozza meg, 
az egyes események bekövetkezési valószínűségeivel. A példa 
egy robbanás következményeit tárja fel attól függően, hogy tűz 
keletkezik-e, a tűzoltó-készülék működik-e, a tűzjelző riaszt-e? 
Az évente 1% gyakorisággal bekövetkező robbanás végső kime-
neteleit láthatjuk az eseményfa végpontjaiban. 

 
55..  áábbrraa  EEsseemméénnyyffaa  ppééllddáájjaa  

 
66..  áábbrraa  CCssookkoorrnnyyaakkkkeennddőő  mmóóddsszzeerr  

Érdekességként bemutatjuk a csokor-nyakkendő módszert (bow 
tie) (66..  áábbrraa), amely a veszély okait és eszközeit egy ábrán szem-
lélteti, az okok megelőzésének és eszkalációjuk szabályozásával 
és a következmények hatásának csökkentésével. 

A toxikus hatás kockázatának értékelését szemlélteti gyógysze-
rek esetében a 77..  áábbrraa.. Ez azt adja meg, hogy a dózis függvé-
nyében, mikor lép fel kockázatos mellékhatás és mikor keletkezik 
nem kívánt hatás. 

 
77..  áábbrraa  TTooxxiikkuuss  hhaattááss  éérrttéékkeellééssee  

A Markov-elemzés használatát láthatjuk a 88..  áábbrráánn. Az állapotok 
táblázata bemutatja a kiinduló mai állapot és a rákövetkező, hol-
napi állapot valószínűségeit, a Markov-diagram pedig feltünteti 
az egyes állapotok közötti átmeneti valószínűségeket is .Például 
az S1 állapot 0,95 valószínűséggel marad meg, 0,04 való-
színűséggel megy át S2 állapotba, 0,01 valószínűséggel pedig 
S3 állapotba kerül. 
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88..  áábbrraa  MMaarrkkoovv--eelleemmzzééss  

 
Az ALARP (As Low As Reasonable Practicable= Olyan 
Alacsony, Amilyen Ésszerűen Gyakorlatilag Elfogad-
ható)-elv a legjobban alkalmazható módszer a kockázat-
értékelés mindegyik szakaszában. Ez az eljárás három 
részre osztja a kockázati szint tartományát (99..  áábbrraa): az 
elfogadható kockázatok tartományára, az ésszerűen el-
fogadható és gazdaságilag még indokolt kockázatok te-
rületére és a nem-elfogadható kockázatok szintjére. A 
1100..  áábbrraa szemlélteti a táblázatban szereplő F-N görbé-
ket, amely a balesetek számának függvényében mutatja 
be előfordulási gyakoriságukat és az ezeknek megfelelő 
ALARP szinteket. 

 
99..  áábbrraa  AALLAARRPP==  AAss  LLooww  AAss  RReeaassoonnaabbllyy  PPrraaccttiiccaabbllee  

mmóóddsszzeerr  
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A 1111..  áábbrraa illusztrálja a leggyakrabban használt Valószí-
nűség - Következmény Mátrixot, amely a veszély előfor-
dulási valószínűségének függvényében mutatja meg a 
kockázati szinteket (kicsi, közepes, magas, extrém). 

 

 

1122..  áábbrraa  VVeesszzééllyy  ––  BBaalleesseett  --  KKáárr  
 
 1111..  áábbrraa  VVaallóósszzíínnűűsséégg  ––  kköövveettkkeezzmméénnyy  mmááttrriixx  
Irodalom  
1 ISO 31000 (2009): Risk management – Principles and 

guidelines  
Összefoglalásként a 1122..  áábbrraa ismerteti a hétköznapi élet 
veszélykategóriáit, következményét és hatását. Ennek 
utolsó sora indokolásra szorul. Magyarázat egy interne-
ten fellelt vicc: Mi a különbség az auditor és a terrorista 
között? Válasz: A terroristával még lehet tárgyalni. A 
szerző elnézést kér az auditoroktól, mivel értékes mun-
kájukat mindig elismerésre méltónak tartotta. 

2 ISO 31010 (2009): Risk management – Risk assess-
ment techniques 

3 ISO Guide 73 (2009): Risk management - Vocabulary 
 
______________________________________________  
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AA  kkoocckkáázzaattkkeezzeellééss  aallkkaallmmaazzáássii  tteerrüülleetteeii  
DDrr..  HHoorrvváátthh  ZZssoolltt  

  
Kockázatkezelésről számos tanulmány született már, 
rengeteg különböző módszer és eljárás használata ter-
jedt el. A legkülönbözőbb szakmai, ill. iparági területek 
alkalmazzák a kockázatok kezelésének módszereit, és 
dolgoztak ki saját specifikus eljárásokat a kockázataik a-
zonosítására, értékelésére és kezelésére. A téma jelen-
tőségét az is mutatja, hogy a kockázatkezelés általános 
megközelítését és elterjedt módszereit egy nemrég meg-
jelent nemzetközi ISO szabványpár (ISO 31000:2009 és 
ISO/IEC 31010:2009) mutatja be. 
A vállalatok és vállalkozások nagy többsége mégis alig 
foglalkozik a kockázatkezelés kérdéseivel. Sokszor ma-
guk a vállalatvezetők nincsenek tisztában azzal, hogy sa-
ját vállalatuk működésében hányféle kockázat lép fel nap 
mint nap. Pedig –és jelen írásunkban ezt szeretnénk be-
mutatni– szinte minden vállalat legtöbb tevékenységében 
folyamatosan jelen vannak a kockázatok. A kérdés csak 
az, hogy ezeket a kockázatokat ki ismeri fel tudatosan és 
ki nem, illetve ki kezeli tudatosan és ki nem. Jellemző 
gyakorlat, hogy a kockázatokkal még tudatosan foglalko-
zó cégek is többnyire csak néhány fajta kockázatot ke-
zelnek, és azokat is legtöbbször egymástól független szi-
getmegoldásokként. 
De nézzük meg, hogy a vállalati működés során jellem-
zően melyik területeken kell a kockázatok megjelenésé-
vel számolni! 
Induljunk ki abból a megközelítésből, hogy kockázatról 
akkor beszélünk, amikor valaminek nem látjuk előre a 
kimenetelét, és az számunkra valami rosszat jelenthet. 
Ez azt jelenti, hogy valamilyen –számunkra előnytelen, 

kárt okozó– esemény bekövetkezhet. Nem tudjuk bizto-
san, hogy be fog-e következni vagy sem. De ha bekövet-
kezik, akkor valamit veszélyeztet, abból kárunk lehet. E-
zek a lehetséges események (fenyegetettségek, veszé-
lyek) nagyon különbözők lehetnek, ahogy a hatásaik is. 
Nézzünk ezekre jellemző példákat! Először olyan példá-
kat mutatok be, amelyek általánosan a legtöbb gazdasá-
gi szervezet életében előfordulhatnak: 
AAjjáánnllaattaaddáásskkoorr  ááttggoonnddoollaannddóó  kkoocckkáázzaattookk  
A legtöbb vállalat, amely termékét vagy szolgáltatását 
maga értékesíti, folyamatosan az újabb megrendelések-
ből tartja fenn magát. Minden egyes újabb ajánlatkérés, 
különösen ahol versenyhelyzetben kell az adott megren-
delést elnyerni, újabb kockázatokat rejt magában: 
• Felmerül annak a kérdése, hogy mennyi előzetes 

munkát érdemes egy ajánlat elkészítésébe befektet-
ni. Hiszen ha nem nyerjük meg az ajánlatot, akkor 
az annak elkészítésébe befektetett munkát mind el-
buktuk. Hány elbukott ajánlat veszteségét képes 
egy megnyert megrendelés haszna fedezni? 

• Nagyon fontos kérdés, hogy az ajánlatadásban mit 
vállalunk be és mennyiért. Ha túl olcsón vagy ará-
nyaiban áron alul vállaljuk be az adott munkát, ak-
kor kérdéses, hogy tudjuk-e teljesíteni a vállalásain-
kat, illetve lesz-e rajta nyereségünk. Ha drágábbak 
vagyunk, akkor megkaphatjuk-e még mi a megren-
delést? 

• Kérdéses, hogy jól becsültük-e az ajánlat során a 
megvalósításhoz szükséges erőforrásokat, a saját 
bekerülési költségeinket. Vajon számoltunk-e min-
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den lehetséges, menet közben felmerülő ese-
ménnyel, és azok hatásával? A becsléseink hibája 
mind kockázatot jelent: ez lehet a nem-teljesítés 
büntetésének (pl. kötbér) kockázata, de akár a haté-
konyság elvesztésének (pl. veszteséges termelés 
vagy szolgáltatás) kockázata is. 

• Fontos még az ajánlatadáskor átgondolni a vállalás 
vagy projekt kimenetének lehetséges kockázatait is. 
Melyek azok a tényezők, lehetséges események 
vagy veszélyhelyzetek, amelyek akadályozhatják a 
projekt (feladat/munka) sikerét, sikeres befejezését? 
Hogyan készülünk fel ezek kivédésére? Különösen 
nagy jelentőségük van ezeknek az elemzéseknek, 
amikor az ügyfél általi elvárások szigorú határidő 
vagy egyéb követelményekhez komoly kötbér-fize-
tési kötelezettségeket írnak elő. Nagyon fontos át-
gondolni a kockázatokat olyan esetekben is, amikor 
a termékünk vagy szolgáltatásunk hibájáért jótállási 
kötelezettséggel tartozunk. 

KKaarrbbaannttaarrttáássii  kkoocckkáázzaattookk  
Termelő vállalatok a termék előállításához jellemzően 
különböző termelő berendezéseket használnak. Ezek a 
berendezések a használat közben öregednek, kopnak, 
az élettartamuk csökken. A kopott eszközök többet hi-
báznak, megnő a selejt aránya, ami veszteség. A haté-
kony és jó termeléshez ezeket az eszközöket nemcsak 
megvenni kell, hanem a folyamatosan karban is kell tar-
tani. A tervszerű megelőző karbantartás (TMK) azonban 
pénzbe kerül. A vállalatok többsége azonban –különösen 
a mai „spórolós világban”– igyekszik mindenen takaré-
koskodni, így a karbantartási költségeken is. Ez azonban 
azonnal a következő, kockázatokkal összefüggő kérdé-
seket veti fel: 

• A karbantartási költségek (adott összegű) csökken-
tése milyen következményekkel jár? 

• Mennyivel rövidül így a berendezések élettartama? 
• Mennyi berendezés-hiba miatti selejtarány növeke-

dés, illetve termelés-kiesés várható? 
• Mekkora a selejtarány növekedés általi veszteség? 
• Mik a termelési leállások/berendezés-hibák követ-

kezményei? 
Ugyanez a gondolkodás természetesen átültethető a 
többi felhasznált infrastruktúrára (pl. IT infrastruktúrára), 
illetve a többi felhasznált erőforrásokra (pl. humán erőfor-
rások tudásának karbantartására és fejlesztésére, ter-
melő erejének megújítására, stb.) is. 
GGaazzddaassáággii,,  ppéénnzzüüggyyii  kkoocckkáázzaattookk  
Minden vállalat, vállalkozás, gazdasági szervezet a nye-
reségre törekszik. A működéséhez a tevékenységeit, a-
zok költségét és bevételeit megtervezi. Ehhez üzleti ter-
vet készít. (Van, aki egyszerűbbet, van, aki összetetteb-
bet.) Ez képezi alapját a tevékenységeinek, beruházásai-
nak, pénzügyi tranzakcióinak, stb. De ez is, mint a leg-
több előre tervezés, nem tudható, hogy milyen mérték-
ben valósul meg. Nem tudható előre, hogy bejönnek-e a 
tervezéskor elgondolt lehetőségek. Ez mind kockázatot 
rejt magában, aki ennek hatását előre tudja becsülni, az 
jobban fel is tud készülni kivédésére. 
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Az üzletszerzés sikerét nagyban befolyásolják a marke-
ting tevékenységek. Ezek viszont jellemzően olyan tevé-
kenységek, amelyeknél az elején nagyon nehéz becsülni 
az adott tevékenység hasznát, konkrét nyereségét. Sok-
szor több különböző marketingcsatorna működik egymás 
mellett, és hogy mikor melyik lesz eredményes, az előre 
nagyon ritkán mondható meg. Így a befektetett pénz ha-
tékonyságát vagy épp veszteségének kockázatát nagyon 
nehéz előre megjósolni. 
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A szervezetek működésének pénzügyi irányítása külön 
odafigyelést igényel, és már a középvállalatoktól felfelé 
ezt mindig külön szakember irányítja. A vállalat pénzügyi 
(cash-flow) egyensúlya egyik nagyon fontos kérdése a 
vállalat pénzügyi stabilitásának, aminek megtartása köz-
ben számos kockázatot kell figyelembe venni és kezelni 
tudni. 
Számos céget kiemelten, sokszor nagyon érzékenyen é-
rintik a deviza-árfolyamváltozásai. Ez mindenképpen ko-
moly kockázatot, akár a deviza alapú felvett hitelek tör-
lesztéséről, vagy a befektetések hozam-ingadozásáról, 
akár a külföldi kereskedelmi kapcsolatokról legyen is szó. 
ÜÜzzlleettmmeenneett--ffoollyyttoonnoossssáágg  ééss  kkaattaasszzttrróóffaa  uuttáánnii  vviisssszzaa--
áállllííttááss  
Természeti vagy társadalmi katasztrófa helyzetek, ext-
rém időjárási viszonyok, hirtelen jött meghibásodások 
vagy egyéb olyan események, amelyek egy hosszabb i-
dőre blokkolják a vállalat működését, rendkívül nagy, e-
setleg visszafordíthatatlan károkat is okozhatnak a válla-
latnak. Vannak szervezetek, amelyeknek ha működésü-
ket egy meghatározott időn belül nem tudják újra indítani, 
akkor a veszteség jelentheti az adott szervezet csődjét 
is. De a működés teljes leállítása nélkül is az okozott ká-
rok túlléphetik az adott vállalat tűrőképességét. 
Természetesen nagyon sok vezető –a saját vállalatára– 
legtöbbször azt mondja, hogy „áh, ilyen nálunk úgysem 
fordulhat elő!” Sajnos épp az elmúlt évek eseményei bi-
zonyítják, hogy mind az extrém időjárási viszonyok (cik-
lon-erejű viharok, hirtelen elesett extrém mennyiségű 
csapadék, stb.), vagy eddig elképzelhetetlennek hitt ter-
mészeti jelenségek (árvíz, földcsuszamlás, stb.), társa-
dalmi jelenségek (közlekedési vagy egyéb ágazati sztráj-
kok, járványok, stb.) is okozhatnak számos vállalat mű-
ködésének ellehetetlenülését. De az okokat ne csak vál-

lalaton kívül keressük! Sokszor vállalaton belül is számos 
kockázati tényező jelent fenyegetettséget a munkavég-
zés, működtetés hosszabb kényszerű és nem tervezett 
leállítására. Gondoljunk itt pl. az informatikai irányítási 
rendszer meghibásodására, vagy valamely balesetre, 
robbanásra vagy tűzesetre a termelési területen.  
Ilyenkor mindig az az első kérdés, hogy mikor tud a ter-
melés/szolgáltatás újra indulni? Mekkora kár keletkezett, 
és keletkezik még az újraindulásig? 
A bekövetkezett katasztrófahelyzetekben akkor lehet 
gyorsabban, hatékonyabban és a legkevesebb kár el-
szenvedésével újra indulni, hogyha a szervezet erre már 
tervezetten felkészült. Az ún. üzletmenet folytonossági il-
letve katasztrófa-elhárítási tervek készítésével, kipróbá-
lásával és folyamatos karbantartásával lehet az ilyen e-
setek kockázatait előre becsülni, és azok bekövetkezése 
esetére egy kész forgatókönyvet készíteni, ami segít a 
tervezett leggyorsabb működés elindításában, és a károk 
minimalizálásában. 
KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  kkoocckkáázzaattookk  
Szinte minden vállalat minden folyamata, tevékenysége 
valamilyen módon kapcsolatban van a környezetünkkel. 
A felhasznált technológia függvényében szennyezheti a 
talajt, levegőt vagy vizeket, sugárzást bocsáthat ki, oxi-
gént fogyaszthat és égésterméket bocsáthat ki, illetve 
erőforrásokat (pl. energiát) használ fel, hulladékot termel, 
stb. A technológia tudatos alakításával ezek a hatások, 
és a környezetszennyezés mértéke csökkenthető. 
Az alkalmazott technológiák, berendezések vagy folya-
matok azonban nem csak a normális működésük során, 
hanem a balesetek, katasztrófahelyzetek bekövetkezé-
sekor is külön veszélyeket, fenyegetettségeket jelenthet-
nek a környezetre. Ilyen kockázatok lehetnek a magas 
hőmérsékletű ipari kemencék közelsége, mérgező vagy 
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veszélyes hulladékot tartalmazó tározók közelsége, tűz- 
vagy robbanás-veszélyes anyagok nem megfelelő, nagy 
mennyiségű tárolása, stb. Ezek külön kockázatot jelente-
nek, amelyek elkerülésére illetve bekövetkezésükkor a 
károk csökkentésére minden vállalatnak, ahol ilyen elő-
fordulhat, kész katasztrófa-elhárítási terveket (vagy ún. 
vészhelyzeti terveket) kell készíteni és karban tartani. 
A környezet megőrzésének érdekében mind a folyama-
tos tevékenységek környezeti hatásának kockázatait, 
mind pedig katasztrófa helyzetek vagy nem várt esemé-
nyek bekövetkezésének esetén fellépő veszélyek, ka-
tasztrófák hatásainak kockázatait is vizsgálni és minima-
lizálni kell!  
A környezetközpontú irányítási rendszer szabványa 
(MSZ EN ISO 14001:2005) ezen kockázatok becslésé-
nek és kezelésének szempontjaira jó módszertani támo-
gatást ad.  
MMuunnkkaa--  ééss  ttűűzzvvééddeellmmii  kkoocckkáázzaattookk  
A munkavégzés sok munkahelyen jelent egyszerre bale-
setveszélyes, vagy egészségkárosító tevékenységet. A 
munkahelyeken kötelező a vállalatoknak megvizsgálni az 
ott dolgozók munkahelyi és munkavégzési körülményeit, 
azok egészségkárosító illetve balesetveszélyes helyzete-
iket felismerni és azok kockázatát értékelni, és minden 
szükséges intézkedést megtenni a munkavédelmi kocká-
zatok minimalizálása érdekében. 
A munkavédelmi kockázatelemzés, hasonlóan a környe-
zetvédelmi kockázatelemzéshez, ki kell térjen a kataszt-
rófa és egyéb vészhelyzetek során bekövetkező baleseti 
fenyegetettségek, veszélyek kockázatainak elemzésére, 
értékelésére és kezelésére. 
A munkakörülmények és folyamatok vizsgálata során kü-
lön kiemelt a jelentősége van a tűzeseteket kiváltó fenye-

getettségek kockázatainak, és az általa okozott lehetsé-
ges károk elkerülésének vagy csökkentésének. 
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási 
rendszer szabványa (MSZ 28001:2008) ezen kockázatok 
becslésének és kezelésének szempontjaira jó módszer-
tani támogatást ad. 
IInnffoorrmmáácciióóbbiizzttoonnssáággii  kkoocckkáázzaattookk  
A vállalatok minden tevékenységét ma már átszövik a 
felhasznált információk. Ezek többsége valamely infor-
matikai rendszer működéséhez kötött. Ez rengeteg segít-
séget ad, de egyben ennek hiánya vagy hibája fenyege-
tettséget is jelent. Gondoljunk csak bele, hogy mennyire 
függ vállalatunk eredménye, sikere, léte az információink 
biztonságától, az informatikai rendszer működésétől? Mi 
történik, ha például 
• Bizalmas információk (pl. tervek, tender anyagok, 

partner adatbázis, stb.) illetéktelen kezekbe kerül-
nek  üzletvesztés, jogsértés, perek, egyéb veszte-
ségek 

• Informatikai folyamattámogatás megszűnik, hibázik, 
 üzleti folyamatok leállhatnak 

• E-mail vagy internet kapcsolat hibája, kiesése 
 üzleti kommunikáció megszakad 

• Rendszergazda sértődötten, bosszúéhesen távozik 
 működési kiszolgáltatottság 

• Stb. 
Lehetséges károk az információ biztonságának sérülése 
következtében: 
• Közvetlen károk: 

o Adatvesztés, az adatok visszaállításának költségei 
o Rendszerleállás, kiesések az üzleti folyamatokban 
o Hardver és szoftverkárok, helyreállítási költségek 
o Vállalati információk illetéktelen kezekbe jutása 
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• Közvetett károk: 
o Vevői bizalom megrendülése 
o Vállalati imázs romlása 
o Dolgozói elégedetlenség  

Az információbiztonság kérdése –az informatika roha-
mos előretörésével– egyre égetőbb kérdéssé válik. Min-
denki tud róla, viszont senki sem veszi addig komolyan, 
amíg először „meg nem égette magát” vele. 
Elvárások felhasználói oldalról: 
• A hatékony munkavégzéshez elvárás, hogy a szük-

séges információk a kellő időben és sértetlenül áll-
janak a rendelkezésre. 

• Minden szervezetnél –akár tudomásul vesszük, 
akár nem– van "információ-szivárgás". Megnyilvá-
nulási formái széles spektrumban jelentkeznek. Az 
információk jogosulatlan kézbe kerülése jelentős er-
kölcsi és anyagi károkat okoz(hat) a szervezetnek. 

Ezekből is világosan látszik, hogy az információk bizton-
ságának megőrzésére elsősorban a vállalat ebből eredő 
veszteségeinek elkerülése, illetve minimalizálása érde-
kében szükséges odafigyelni. Ennek első lépése az in-
formációk biztonságát (azaz bizalmasságát, sértetlensé-
gét és rendelkezésre állását) fenyegető tényezők azono-
sítása, és az általuk okozott károk kockázatainak becs-
lése, értékelése és kezelése. 
Az információbiztonsági irányítási rendszer szabványa 
(MSZ ISO/IEC 27001:2006) ezen kockázatok becslésé-
nek és kezelésének szempontjaira jó módszertani támo-
gatást ad. 
Egyes gazdasági ágazatok saját speciális kockázatainak 
figyelésére, értékelésére és kezelésére külön módszer-
tanokat fejlesztettek ki és vezettek be. Ilyen ágazatok 
például: 

• Autóipar 
• Energia-szektor 
• Egészségügy 
• Gyógyszeripar 
• Élelmiszeripar 
• Stb. 

Ezen példákból is látható, hogy a vállalatok életében 
egyidejűleg számtalan kockázatot kell figyelembe venni. 
Ezeknek a kockázatoknak, miután más és más terület-
hez tartoznak, a saját területükön már kialakult egy (vagy 
több) bevált kockázatkezelési eljárás. Ezek sokszor na-
gyon különbözőek egymástól, de a logikai vázuk gyakor-
latilag szinte ugyanaz. Ez a váz a következő: 
AA  vvééddeelleemm  ffeelláállllííttáássáánnaakk  áállttaalláánnooss  kkéérrddéésseeii  

1. Mit kell védeni? (Először annak az azonosítása, 
hogy mi a védelem tárgya.) 

2. Mitől kell védeni? (Mi fenyegeti a védelem tár-
gyát? Mi történhet? Mitől félek?) 

3. Mennyire valószínű, hogy ez bekövetkezik? (Fe-
nyegetettség bekövetkezési valószínűségének 
becslése.) 

4. Mennyire fáj? (Mekkora lesz a baj? Az okozott kár 
nagyságának becslése. A kockázatkezelési mód-
szereknél sokszor ez a legnehezebb lépés.) 

5. Fontossági sorrend? (A kockázati érték meghatá-
rozása. Annál fontosabb egy fenyegetettség, azaz 
annál nagyobb annak kockázati értéke, minél na-
gyobb valószínűséggel minél nagyobb kárt okoz-
hat.) 

Kockázati érték=(bekövetkezési valószínűség)x(kárérték) 
6. Hogyan védjem? (A védelmi módszerek kiválasz-

tása, meghatározása, bevezetése.) 
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A kockázatkezelés folyamata akkor hatékony, hogyha a 
kockázatok első értékelését és kezelését követően a 
kockázatok figyelése utána folyamatos, továbbá a koc-
kázatok értékelését és kezelését rendszeres időközön-
ként az azt alkalmazó szervezetnél megismétlik. Ezt a 
kockázatkezelési életciklust mutatja be a következő áábbrraa: 
 

AA  kkoocckkáázzaattkkeezzeellééss  éélleettcciikklluussaa 
Vállaltoknál –a jelen gyakorlatnak megfelelően– jellem-
zően a különböző kockázatok kezelése: 
• részleges, nem figyelnek oda tudatosan, módszere-

sen minden kockázatra (kockázati fajtára); 
• egymástól független módszereket (sziget-megoldá-

sokat) alkalmaznak a különböző fajta kockázatok 
kezelésére; 

• nagy a redundancia, illetve ugyanannak a kockázat-
nak/hatásnak az ellenkező megítélése (ugyanazon 
fenyegetettség esetén egyszerre eltérő lehet mind a 
bekövetkezési valószínűségének, mind az általa a 

vállalatnak okozott kárnak a becslése különböző te-
rületek kockázatértékelési gyakorlatai alapján); 

• fölösleges többletráfordítás, ellentmondás az ered-
ményekben. 

CCééll  aazz  eeggyyssééggeess  iinntteeggrráálltt  kkeezzeellééss  
Sokkal hatékonyabb és költség-hatékonyabb lenne a 
vállalat számára a különböző kockázatok kezelését egy-
ségesen, egységes alapelvek és értékrend alapján vé-
gezni. Ehhez egy közös kockázatkezelési eljárás kidol-
gozása lenne szükséges, amely: 
• az adott vállalaton – vállalatcsoporton belül egysé-

ges módszertant jelent; 
• a különböző szinten ható kockázatok külön-külön 

kezelését biztosítja, de egymással összemérhető 
módon teszi ezt; 

• a különböző kockázati típusok esetén is a kockázat-
becsléseket egységes alapelvek alapján valósítja 
meg; 

• a különböző kockázati típusok esetén a súlyozás, 
azaz a károkozás (veszélyeztetettség) értékelési 
skálája átjárhatók, összemérhetők egymással; 

• ugyanannak a (kiindulási) fenyegetettségnek külön-
böző hatásai értékelésekor a bekövetkezési való-
színűségek becslései szinkronban vannak egymás-
sal, azaz az értékelések összemérhetőek. 

Ezekre nincs ma még egy elterjedt jó gyakorlat, egyes 
nagyvállalatoknál csupán kezdeményezések léteznek. 
Ezt a szakmát úgymond „még csak most kezdjük el ta-
nulni”! 
______________________________________________  

Magyar Minőség XX. évfolyam 03. 2011. március 20/62 oldal 
  



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

KKoocckkáázzaattookk  kkeezzeellééssee  aa  kkoonnttrroolllliinngg  ggyyaakkoorrllaattbbaann  
SSzzlláávviikk  PPéétteerr  

 
A cikkben arra vállalkozom, hogy a kontrollerek szemével 
mutassam be a kockázatmenedzsmentet. Teszem ezt rész-
ben azzal a céllal, hogy a kockázatmenedzsmenttel 
(és/vagy minőségbiztosítással) foglalkozó nem kontroller 
szakemberek figyelmét felhívjam a kontrolling által kivitele-
zett kockázatmenedzsmentet érintő lépésekre, másrészt a 
kontrollerek számára rávilágítsak, hogy mennyire összefo-
nódik a munkájuk a minőségbiztosítási és kockázatme-
nedzsment területekkel. 
A kontrollerek is gyakorló kockázatmenedzsereknek számí-
tanak, feladataik közé tartozik a különböző kockázatok azo-
nosítása, fókuszba állítása és a kockázatok kezelésének 
vizsgálata. 

A kockázatmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok a 
kontrolling ciklus mentén 
A kontrollerek meghatározott rutinok mentén végzik rend-
szeres feladataikat. A PDCA kör jól kifejezi a legfontosabb 
kontrolling ciklus, a tervezéssel kapcsolatos feladatcsoport 
legfontosabb lépéseit. A kontrollerek jellemzően mindig e 
ciklus mentén tevékenykednek. A ciklus négy lépése közül 
a tervezési lépés („plan”) a leginkább elkülöníthető sza-
kasz. Az éves operatív tervezés (és a stratégiai tervezés) 
esetén ez a szakasz maga a tervkészítés szakasza, amely 
jellemzően évente egyszer kerül kivitelezésre (a kontroller 
egyszerre több ciklus kivitelezésében is részt vehet, gon-
doljunk csak a havi forecast-okra, amelyeknél a tervezési 
szakasz havi rendszerességgel ismétlődik). A tervezési 
szakaszhoz képest a másik három lépés már kevéssé külö-
nül el ennyire egyértelműen az időben. Különösen igaz ez a 
kivitelezési („do”) és ellenőrzési / monitoring („control” vagy 
„check”) szakaszokra, amelyek gyakorlatilag állandóan kivi-
telezés alatt állnak. 

A kontrolling ciklus mentén felmerülő, a kockázatok-
kal kapcsolatos feladatok 

11..  áábbrraa  AA  kkoonnttrroolllliinngg  cciikklluuss  mmeennttéénn  ffeellmmeerrüüllőő,,  
kkoocckkáázzaattookkkkaall  kkaappccssoollaattooss  ffeellaaddaattookk  

 
Az 11..  áábbrraa a kockázatokkal kapcsolatos kontrolleri feladato-
kat mutatja a kontrolling ciklus mentén. Látható az ábrán, 
hogy a tervezési szakaszhoz szorosan illeszkedik a kocká-
zatok azonosítása, értékelése és a kezelésük módszerei-
nek megtervezése. A kockázatmenedzsment szempontjá-
ból általában ez a legintenzívebb szakasz a kontrollerek 
számára. 
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Ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy a kontrollerek 
szemszögéből a kockázatokat két alapvető típusra oszt-
hatjuk: 

1. A stratégiai célok megvalósításával kapcsolatos 
kockázatok 

2. A megvalósítás hatékonyságával kapcsolatos koc-
kázatok 

Az előzőek közé sorolhatjuk azokat az elemeket, amely 
például a vállalat stratégiai céljainak teljesülését veszé-
lyeztetik. Az utóbbiak közé sorolhatók jellemzően az ope-
ratív működés azon kockázati tényezői, amelyek bár a 
vállalat stratégiai céljait alapjaiban nem veszélyeztetik, 
de a költséghatékony működést igen (ide sorolható min-
den, az első csoportba nem tartozó kockázat). A kontrol-
lerek jellemzően (és ösztönösen) a megvalósítás haté-
konyságával kapcsolatos kockázati elemekre fókuszál-
nak. A stratégiai vonatkozású elemekkel leginkább csak 
a tervezési periódusban foglalkoznak (sokszor még ak-
kor sem). Ezeket a tényezőket jellemzően inkább a válla-
latok ügyvezetése kezeli és csak segítségként vonják be 
a kontrollereket. A tervezés minősége szempontjából 
nem ideális állapot, ha a kontrollerek nem aktívan vesz-
nek részt a stratégiai vonatkozású kockázatok elemzésé-
nek és kezelésének folyamataiban. 
A PDCA cikluson tovább haladva a következő hangsú-
lyos pont a kockázati monitoring megszervezése, majd 
ennek folyamatos kivitelezése. E tekintetben hiányérze-
tem van, mivel nagyon sok vállalatnál hiányzik a kontrol-
ling tevékenységbe ágyazott tudatos kockázati vonatko-
zású monitoring. Ez részben abból is adódik, hogy na-
gyon sok esetben a kontrolling monitoring részében do-
minálnak a kvantitatív nézőponti elemek, amelyekkel a 
kockázati tényezők ellenőrzése csak korlátozottan kivite-
lezhető. 

A ciklus további elemeinél az eseti kockázati elemzése-
ket, illetve az azonosított kockázatok kapcsán elvégzett, 
a beavatkozásokra vonatkozó elemzéseket emelhetjük 
ki. A ciklust a visszacsatolás lépése zárja. 
A kontrolling által értelmezett kockázati dimenziók 
Kontrolling szempontból a kockázatok különböző dimen-
ziókhoz köthetőek, amelyeket a 22..  áábbrraa jelenít meg. 

 
22..  áábbrraa  AA  kkoonnttrroolllliinngg  áállttaall  kkeezzeell  kkoocckkáázzaattii  vveettüülleetteekk  

((ddiimmeennzziióókk)) 
Kapcsolódva az előző szakaszban bevezetett kockázati 
csoportosításhoz, az ábrán jelölt dimenziók közül a válla-
lati környezettel kapcsolatos elemek mentén (ország/pi-
ac, iparág, közvetlen vállalati környezet) döntően a stra-
tégiai vonatkozású célokkal kapcsolatos kockázatok 
értelmezhetőek, míg a vállalaton belüli összetevőknél 
(vállalati folyamatok, projektek, erőforrások) döntően az 
operatív megvalósítással kapcsolatos kockázatok jelen-
nek meg. 
A projektek szerepe kettős: a fejlesztési projektek önma-
gukban is kockázatokat rejtenek magukban és kockázat-
menedzsmentet igényelnek, sok esetben viszont éppen 
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azért indítunk projekteket, hogy a vállalkozás bizonyos 
kulcs kockázatait menedzseljük. Ilyen esetekben a projekt 
kockázatmenedzselési eszköznek tekinthető. 
Kontrolling szemszögből a legizgalmasabb dimenziók a 
folyamatok és az erőforrások vetületei. Ezek fontosságának 
jobb megértéséhez nézzük meg részleteiben, hogy ponto-
san mit értünk erőforráson? 
A vállalat kulcs-erőforrásai 
A makroökonómiában széles körben ismert és alkalmazott 
Cobb-Douglas féle termelési függvény kiterjesztett mikroö-
konómiai értelmezését végezte el a Boda – Virág szerzőpá-
ros. A 33..  áábbrráánn bemutatott termelési függvény 7 erőforrást 

azonosít amelyek mindegyike szükséges a vállalati szintű 
kibocsátáshoz. Ezek a következőek: 

• anyagi eszközök 
• külső immateriális eszközök (döntően vevőkkel kap-

csolatos elemek) 
• belső immateriális eszközök (leginkább a vállalat szer-

vezettsége) 
• munkavállalók személyes tudása 
• munkavállalók jártassága (tapasztalata) 
• munkavállalók motiváltsága 
• munkavállalói létszám 
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Minden erőforráshoz (eszközcsoporthoz) kapacitások 
tartoznak. A kapacitások nagyságrendje alapvető hatás-
sal van a vállalkozás költségszintjére. Jellemző, hogy va-
lamelyik erőforrás kapacitása mennyiségi (és/vagy minő-
ségi) szűk keresztmetszetként hat a vállalati kibocsátás-
ra. 
A termelési függvény erőforrásai (és azok kapacitásai) 
nem csak vállalati szinten, hanem a folyamatok szintjén 
is értelmezhetőek. 
Kontrolling szempontból a következő kulcskérdések me-
rülnek fel az erőforrásokra és azok kapacitásaira vonat-
kozóan: 

• A vállalat rendelkezésére álló kapacitások megfelel-
nek-e a stratégiai elvárásoknak? 

• A vállalat mennyire aknázza ki a rendelkezésére ál-
ló kapacitásait? 

• Milyen az összhang a különböző erőforrások kö-
zött? Mennyire hatékony a működésük? 

• Hol van szükség változtatásra? A változtatás lehet: 
o egy erőforrás kapacitásának bővítése, 
o szűkítése (pl. költségtakarékossági szempontok 

miatt), 
o az erőforrások együttes működtetésének haté-

konysági fejlesztése 
o az erőforrások minőségének javítása 
o a kapacitások birtoklásával kapcsolatos kockáza-

tok csökkentése 
Látható, hogy a termelési kapacitások oldaláról történő 
kontrolling vizsgálatok a vállalat alapműködésével kap-
csolatos kérdéseket feszegetnek. Nem véletlen, hogy a 
napjainkban terjedőben van ez a vizsgálati szempont-
rendszer. 

Ha kockázati szempontból tekintünk rá a termelési függ-
vényre, akkor a következő fő kérdéskörök igényelnek fó-
kuszt: 

• A kapacitások minőségével kapcsolatos kockázatok 
(eszközcsoportonként egyedileg, illetve együttesen 
értelmezve) 

• A hatékonysággal kapcsolatos kockázatok 
• Az erőforrások kapacitásainak birtoklásával kapcso-

latos kockázatok 
• A kapacitásbővítés kapcsán felmerülő kockázatok 

(pl. az elvárt határhaszon mennyire lesz realizálha-
tó) 

Középpontban a folyamatok 
A kontrolling által értelmezett kockázati dimenzióknál 
már érintettük a folyamatokat. 
A folyamatok dimenziója az a terület, ahol a legtöbb új-
donság azonosítható kontrolling szempontból. 
A legtöbb vállalatnál hiányzik a tudatos folyamatalapú 
kontrolling tevékenység, pedig ez az a nézőpont, ahol a 
hatékonyság kérdése a leginkább megragadható. Ahogy 
korábban láttuk, az elvárható hatékonysági szint alatti 
működés önmagában kockázatként jelenik meg a kont-
rollerek szemében (működési kockázat, ha nem tudom 
kiaknázni a folyamataimban, valamint az azokhoz rendelt 
erőforrásokban rejlő lehetőségeket). 
Olyan folyamathatékonysági módszertanra van tehát 
szüksége a kontrollereknek, amely: 

• kiterjed a vállalat kulcsfolyamataira 
• figyelembe veszi a folyamatokhoz rendelt erőforrás 

kapacitások nagyságrendjét + minőségi ismérveit 
• rendszeresen elvégzett elemezéseket alkalmaz 
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Lehetőségek a kockázati monitoring területén • folyamatos monitoringra nyújt lehetőséget 
Korábban jeleztem, hogy a kockázati monitoring terüle-
tén a legtöbb vállalatnál előrelépésre lenne szükség. A 
kvalitatív és kvantitatív módon mérhető szempontokat jól 
ötvözhetjük az immár klasszikusnak számító Balanced 
Scorecard struktúrában. Amennyiben ennek kialakítása 
során a kockázati tényezőkre vonatkozó mutatókra is 
odafigyelünk, akkor rögtön kockázatmenedzsment oldal-
ról használhatjuk fel ezt a bejáratott monitoring eszközt. 

• tudatosan kezeli a főbb folyamati kockázatokat (ki-
bocsátás minősége, kapacitáshatékonyság, erőfor-
rások kapacitásainak birtoklásával kapcsolatos koc-
kázatok) 

• egyértelműen összekapcsolja a folyamatszintű si-
kertényezőket a vállalati szintű kulcs tevékenységi 
mutatókkal 

• alapot jelent a folyamatokkal kapcsolatos ösztönzé-
si struktúra üzemeltetéséhez A folyamatok vizsgálatánál már láttuk, hogy mennyire kri-

tikus a folyamathatékonyság folyamatos monitoringja. A 
Balanced Scorecard keretrendszerbe ez a feladat is 
beilleszthető. 

A kockázatmenedzsment kiemelt időszaka: a terve-
zés 
A kontrolling ciklus áttekintésénél már tapasztalhattuk a 
tervezési szakasz kiemelt jelentőségét. A kontrollereknek 
ekkor kell beazonosítaniuk a kulcs kockázati tényezőket, 
megvizsgálniuk azok hatásmechanizmusát és feltérké-
pezni a hozzájuk kapcsolódó valószínűségi információ-
kat. Ezek együttes ismerete teszi lehetővé a szcenárióe-
lemzéseket és kockázati tényezőkre vonatkozó érzé-
kenységi vizsgálatokat. 

Monitoring szempontból problémát jelentenek azok a 
kockázatok, amelyeket nem vettünk előzetesen számba, 
ezáltal értelemszerűen nem is készülünk a vizsgálatukra. 
Ezen kör esetén a minél hatékonyabb előzetes felmérés 
lehet a legcélravezetőbb megoldás: ha már tudjuk mivel 
állunk szemben, rendszerint már nem akkora kihívás a fi-
gyelemmel kísérése. 
Források 
Dr. Boda György – Virág Imre: Ütemvakság; Közgazdasági 
Szemle 2010. december (kiterjesztett termelési függvény) 

A kontrollerek kockázatmenedzsment eszköztárában kie-
melt jelentőségű az üzleti tervmodellek szerepe. A terv-
modellbe inputként beépíthetők a kockázati tényezők, 
valamint azok hatásmechanizmusa. Az utóbbi évek infor-
matikai fejlődése lehetővé teszi kulcstényezők tervmo-
dellbe történő egyre hatékonyabb programozását. A 
Monte Carlo szimulációs eljárások alkalmazása a terve-
zés során már nem tekinthető különleges megoldásnak. 
Szintén a kontrolleri eszköztár lehetőségeit bővítik a koc-
kázati kérdések elemezésére alkalmazott reálopciós 
megközelítések. 

Dr. Boda György – Szlávik Péter: Stratégiai megfontolások és 
kvalitatív módszerek érvényesítése a döntéstámogató vezetői 
számvitelben; Vezetői Számvitel – Módszertani Füzetek 1 évf. 
5. szám; Complex Kiadó 2010. 
Paul R. Krugman – Maurice Obstfeld: Nemzetközi Gazdaság-
tan; Panem Kiadó 2003.; pp. 44-49. (termelési tényezők 
modellje) 
Paul A. Samuelson – William D. Nordhaus: Közgazdaságtan; 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1990.; pp. 819-820 
(termelési függvény) 

_______________________________________________   
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Bevezetés – Az alkalmazható kockázatkezelési meg-
közelítések 
Az utóbbi évtizedekben az automatizált rendszerek gyógy-
szeripari alkalmazása egyre szélesebb körben elterjedt. A 
komplex rendszerek ma már gyakorlatilag a teljes gyógyszer-
gyártási folyamatot áthatják, így a technológiai gyártó-, és in-
formációs rendszerek és a számítógépes rendszerek határá-
nak meghatározása egyre bonyolultabb. Az ilyen bonyolultsá-
gú technológiai rendszerek olyan átfogó kockázatkezelési 
megközelítést követelnek meg, amely a technológiai rész-
rendszerek esetén is megbízhatóan alkalmazható. A GAMP 
útmutatók praktikus, rugalmas „Felülről lefelé” tartó kockázat-
menedzsment megközelítése ehhez jó kiindulási pont lehet, 
mivel FMEA-alapú kockázatmenedzsment-eszközön alapul, 
és a rendszerek, illetve a funkciók előtt a folyamatokat vizsgál-
ja. A témával összefüggésben az ASTM E2500 szabvány a 
gyógyszeripari rendszerek tervezésével, specifikálásával, veri-
fikálásával foglalkozik, illetve lényeges dokumentum az ISO 
14971 szabvány, amely az orvosi műszerek kockázatme-
nedzsmentjét részletezi. Mindezekhez megfelelő alapként 
szolgál az International Conference on Harmonisation (ICH) 
nemzetközi szervezet Q9-es útmutatója [1], amely egyesíti az 
Európai Unió, az Egyesült Államok és Japán szabályozó tes-
tületeinek kockázatkezeléssel kapcsolatos követelményeit. A 
GAMP 5 a fent említett a dokumentumokban már meglévő 
alapelveket és az ötlépéses megközelítést [2] alkalmazza. 
Ez a megközelítés olyan szabványokat egyesít, ami különbö-
ző technológiai rendszerek kockázatkezelésére alkalmas, így 
modellként szolgálhat egy olyan kockázatkezelési eljárás 
megvalósítására, ami a gyógyszeriparban általánosan alkal-
mazható. 
A kockázatkezelési eljárás 
A GAMP megközelítés egyik fontos gondolata, hogy a folya-
mat teljes áttekintése során olyan módszereket, technikákat 

kell alkalmazni, amelyek segítségével a hibák prioritása meg-
állapítható, és azok oka felderíthető. A továbbiakban ez az in-
tézkedések alapja. Kockázatkezelési folyamat végrehajtására 
jól használható az ötlépéses megközelítés [4] (Lásd: 11..  áábbrraa). 

 

Magyar Minőség XX. évfolyam 03. 2011. március 26/62 oldal
11..  áábbrraa  A lehetséges kockázatkezelési eljárás sémája  

Megjegyzés
Okleveles vegyészmérnök, EOQ QSM, EGIS Nyrt.

Megjegyzés
Okleveles vegyész, fejlesztési főmunkatárs, EGIS Nyrt.



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

 

Előfeltételek 
A sikeres kockázatkezelési tevékenység elvégzésének el-
engedhetetlen feltétele a vállalat-vezetőség kockázatkeze-
lési tevékenység iránti elkötelezettsége. Ennek bizonyítéka 
a megfelelő erőforrások és a megfelelően képzett személy-
zet rendelkezésre bocsátása, illetve a kockázat elfogadha-
tóságának kritériumait leíró vállalati politika meghatározása 
és dokumentálása, mely a vezetők feladata. A vállalati poli-
tikában le kell írni, az alapjául szolgáló hatályos nemzeti, 
regionális szabályozásokat, illetve a téma szempontjából 
mérvadó nemzetközi szabványokat, figyelembe kell venni 
az aktuális technika állását, és a vállalati politikában érintet-
tek megfontolásait. Szintén a vezetők feladata a kockázat-
kezelési folyamat előre időközi felülvizsgálata a hatékony 
kockázatkezelési eljárás folyamatos fenntartása érdekében, 
illetve hogy bármely döntés és intézkedés dokumentálva le-
gyen. A dokumentumokra a kockázatkezelési dossziéban 
hivatkozni kell. Inspekciók esetén a kockázatkezelési eljá-
rás megfelelőségét ezek alapján ellenőrzik. 
A kockázatkezelési feladatokat ellátó munkatársaknak a fel-
adat ellátásához megfelelő tudással és tapasztalattal kell 
rendelkezniük a berendezésekkel, folyamatokkal, rendsze-
rekkel, azok használatával, a használt technológiával, illet-
ve kockázatkezelési technikákkal kapcsolatban. 
1. lépés – GMP alkalmazhatóság meghatározása, 
kockázatkezelési terv készítése 
A kockázatkezelési tevékenységnek olyan szisztematikus 
eljárásokból kell állnia, amelyek a kockázatokat figyelembe 
véve koordinálják, elősegítik, és javítják a folyamatokkal és 
rendszerekkel kapcsolatos tudáson alapuló döntési tevé-
kenységet. 
Dokumentáltan meg kell határozni, a gyártó telephelyén 
előforduló olyan folyamatokat és rendszereket, amelyek a 
ténylegesen hatással lehetnek a betegbiztonságra, a ter-
mékminőségre és az adatintegritásra. 

A kockázatkezelési tevékenység tervezést igényel. A gyártó 
kötelessége a kockázatkezelési terv [5] kockázatkezelési 
eljárással összhangban való kidolgozása és dokumentálá-
sa, tevékenységek célja, gyártórendszer illetve folyamat 
meghatározása, illetve terv alkalmazásának életciklus-fázi-
sai tekintetében. 
Szerepeljenek a tervben a kiosztott felelősségi körök és az 
azokkal járó felhatalmazás, a felülvizsgálat és a kockázat 
elfogadás minőségpolitikán alapuló követelményei, kritériu-
mai. Ez tartalmazzon olyan esetet is, amikor a veszély elő-
fordulásának valószínűsége nem, vagy csak nagyon nehe-
zen becsülhető, tartalmazza a verifikálási tevékenységet, il-
letve a releváns, termelési vagy termelési tevékenység után 
keletkező adatok gyűjtését és felülvizsgálatát magában fog-
laló tevékenységek leírását. 
Az előre meghatározott, elfogadandó kockázat határozza 
meg a teljes kockázatkezelési eljárás hatékonyságát, ezért 
minden egyes kockázatkezelési terv esetén megfelelő koc-
kázat elfogadási kritériumokat kell választani. 
Erre alkalmazható az ártalom valószínűségének és súlyos-
ságának kombinációjaként előállítható FMECA mátrix [5] 
amellyel megállapítható a szóban forgó kockázat elfogad-
hatósága (skálás osztályozás)[3]. Más megközelítéssel [6] 
a szakértői véleményekből származó pontszámok átlagolá-
sával nem egész számú FMECA pontszámok kaphatók. Az 
egyes kockázati osztályokat azok a negatív következményű 
esemény előfordulási és súlyossági pontszámának szorza-
taként kapott értékek különböztetik meg egymástól, ame-
lyek az előfordulás-súlyosság diagramon egymással közel 
párhuzamos görbéket adnak (kockázati osztályok). A koc-
kázat elfogadási kritériumát a vállalati politikában le kell írni, 
és ha ez a rendszer vagy folyamat-életciklus során megvál-
tozik, azt a kockázatkezelési dossziéban dokumentálni kell. 
A kockázatkezelési dosszié 
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mon követhetőségét lehetővé teszi a kockázat azono-
sítás, a kockázat elemzés, a kockázat értékelés, a koc-
kázattal kapcsolatos stratégiaválasztás és végrehajtás, a 
kockázat-elfogadás és a felülvizsgálat lépésein keresztül. 
A dosszié adjon aktuális információkat, és világosan, 
egyértelműen hivatkozza szükséges dokumentumokat. 
2. lépés – Funkció-hatás vizsgálat 
A szóban forgó rendszer vagy folyamat szándékolt hasz-
nálatát [5], alkalmazását a kockázatkezelési dossziéban 
dokumentálni kell. Tartalmazza a rendszer illetve a folya-
mat sémáját, ábrázolni kell a rendszer egyes részeit, il-
letve a folyamat egyes lépéseit [7]. 
Az egyes részekkel, vagy lépésekkel dokumentáltan 
össze kell rendelni azokat a minőségi és mennyiségi jel-
lemzőket, amelyek befolyásolhatják a szóban forgó rend-
szer-részek, folyamatok működését illetve kimenetét. Lé-
nyeges a téma szempontjából tapasztalt szakértők véle-
ménye, és hasonló rendszerekhez illetve folyamatokhoz 
kötődő ismerete a minőségi és mennyiségi jellemzők tel-
jes rendszerre illetve folyamatra vonatkoztatott megisme-
rése hatás, kapcsolat, kombinációk tekintetében [8], ami-
hez jó alap lehet egy lezárt fejlesztési jelentés. 
Döntés a kockázatok kategorizálásáról 
A lehetséges, illetve előforduló hibamódok folyamatlépé-
sekhez való hozzárendelését, azok meghatározását, a 
technológiát jól ismerő szakértők végzik. Meg kell fontol-
ni a hibamódok előfordulását az adott rendszerelemmel 
illetve folyamatlépésekkel kapcsolatban. A hibamódokat 
egyszerű, szisztematikus módon kell megfogalmazni 
(sok, magas, nagy, kevés, alacsony, gyenge, nincs, stb.) 
az adott paraméter, művelet és anyag (nyomás, hőáta-
dás, oldószer) szerint, majd ezután következik lehetsé-
ges következmények meghatározása. 
A szakértők számszerű, előre meghatározott, valószínű-

ségi skálán osztályozzák az adott hibamód előfordulási 
valószínűségét. A kár súlyosságának értékelése konkrét 
anyagi veszteséget számszerűsítő skálán történik. Így 
megállapítható az egyes hibamódokhoz tartozó hibaese-
mény kiküszöbölésére fordítandó összeg. Hasznos lehet 
a hatékonyságbeli vagy időbeli kár súlyosságának (kiter-
melés csökkenése, illetve technológiai átdolgozás ideje) 
mérlegelése. A témaszakértők előre meghatározott ská-
lán osztályozzák a hiba észlelhetőségét, ami a hiba ke-
letkezése és detektálása között eltelt időn, vagy a hiba 
felismeréséig eltelt technológiai lépés-számon alapul. Az 
észlelhetőség pontszám maximális értéke a fogyasztó-
hoz eljutott hiba. Az így kapott számok értékelése többfé-
le módon történhet [3, 5, 6]. Az előfordulás-súlyosság di-
agramról leolvasható az egy-egy hibamódra lehetséges 
anyagi, hatékonyságbeli, illetve időbeli veszteség [9], és 
annak valószínűsége, így ez az adott hibamód kritikussá-
gát is jellemzi. A bekövetkező hiba kár összegének és a 
előfordulás valószínűségének a szorzata megadja az 
időegységre vetített anyagi veszteséget. 
Az azonnal, és tökéletesen észlelhető hiba esetén nem 
érdemes a hibaesemény kiküszöbölésére külön erőfeszí-
tést tenni, mivel az megelőzhető. A pácienshez eljutó, 
detektálhatatlan hibát mindenképp ki kell küszöbölni az 
anyagi és erkölcsi veszteség elkerülése érdekében, ezért 
az előfordulás és súlyosság szorzataként kapott időegy-
ségre eső teljes összeget érdemes a hiba megszűnteté-
sére áldozni. 
A két szélső eset között elhelyezkedő észlelhetőség (D) 
esetén a skála értékeihez viszonyszámot (V) rendelve 
(ha D = 4 akkor V = 0,8; ha D = 3 akkor V = 0,6; stb.). Az 
előfordulás és súlyosság szorzataként megkapott össze-
get V viszonyszámmal szorozva megkapható az az 
összeg, amit a hiba bekövetkezésének megelőzésére ér-
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demes fordítani. 
Ez a teljes technológiára végrehajtható. Az (előfordulás-
súlyosság) – detektálhatóság diagram megmutatja, hogy 
a rendelkezésre álló eszközökkel az egyes hibamódok 
következményeinek hatása milyen mértékben csökkent-
hető. 
Meglévő technológia esetén a hibaesemény detektálha-
tósága befolyásolható a legkönnyebben. Fejlesztés alatt 
álló folyamat esetén a hibaeseményhez tartozó előfordu-
lás, súlyosság, és detektálhatóság, illetve a hibamód (hi-
baesemény) léte is befolyásolható, ezért célszerű a mód-
szert minél korábbi fejlesztési fázisban alkalmazni. A 
kockázatok kategorizálásáról való döntés eredményét a 
kockázatkezelési dosszié tartalmazza. 
3. lépés: A kockázatok azonosítása, a veszélyek 
meghatározása, kockázatértékelés és a megfelelő 
gyakorlat kiválasztása 
A kockázatkezelési tervben előre ki kell jelölni az egyes 
kategóriák határait, amely határok kijelölése azon múlik, 
hogy a vállalat vezetői mekkora anyagi, hatékonyságbeli, 
késésbeli kockázatot fogadnak el a rendszerrel, folya-
mattal kapcsolatban. A határok kijelölése csak akkor al-
kalmazható következetesen, ha azt a kockázatkezelési 
dossziéban számszerűsíthető formában dokumentálják. 
A kategóriák kijelölésére használható egyik módszer a 
Pareto-összefüggés (az okok 20 százaléka felelős a 
problémák 80 százalékáért). 
A GAMP megközelítése szerint a legkevésbé kritikus hi-
bamódok okozta kockázat a helyes mérnöki gyakorlat al-
kalmazásával csökkenthető. A hibamódokhoz tartozó 
pontok körülbelül 16 százaléka a közepes kockázati 
osztályban és prioritásban helyezkedik el, vagyis lénye-
gessé válik a gyökér-okok pontos meghatározása, a jól 
megválasztott javító illetve megelőző intézkedések meg-

határozása és kivitelezése érdekében. A hibamódokhoz 
tartozó pontok körülbelül 4 százaléka a kritikus kockázati 
osztályban és magas prioritásban helyezkedik el. Na-
gyon lényeges a gyökér-okok pontos meghatározása, a 
jól megválasztott megelőző intézkedések meghatározása 
és kivitelezése érdekében. 
A gyenge hatású hibamódokhoz nem kell további hiba-
forgatókönyv vizsgálatot mellékelni. A közepes hatású 
rendszerek esetén az általános veszélyek azonosításá-
val meg lehet vizsgálni az adott hibamódhoz tartozó álta-
lános hiba-forgatókönyvet. A kritikus hatású hibamódok 
esetén a specifikus veszélyeket kell elemezni, ami magá-
ban foglalhatja ugyanazon hibamódhoz tartozó esemény 
különböző lehetséges forgatókönyveit. A forgatókönyve-
ket célszerű könnyen és gyorsan áttekinthető diagramok-
on [7,17] ábrázolni, amelyet úgy kell elkészíteni, hogy 
szükség esetén a lehető leggyorsabban teljesen egyér-
telmű eligazítást adjon arról, hogy a munkatársak közül 
kinek mi a teendője, és milyen eljárás-lépéseket kell 
azonnal, sorrendben végrehajtani a káresemény kivédé-
se érdekében. 
Össze kell gyűjteni az összes ismert és előrelátható, hi-
bás, és normál működéshez kapcsolódó, rendszerhez 
vagy technológiához köthető veszélyt érintő dokumentá-
ciót és azt a kockázatkezelési dossziéhoz csatolni kell. 
Meg kell fontolni, és dokumentálni kell azokat az ésszerű 
módon előrelátható hibaesemény-sorokat, illetve -kombi-
nációkat, amelyek következménye kockázatos lehet. A 
szükséges információk származhatnak szabványokból, 
technikai adatok elemzéséből, hasonló rendszer vagy fo-
lyamat használatának tapasztalatából, kísérleti bizonyíté-
kokból, az elvégzett vizsgálatok eredményéből, a téma-
szakértők véleményéből, vagy további minőség-vizsgá-
lathoz kapcsolódó sémából (22..  áábbrraa). 
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Hiba-forgatókönyv 
Kockázat Gyakorlat Része-

sedés db/hiba

Magas 
Specifikus veszély-
elemzés 4% 

Több 
mint 1 

Közepes 
Általános hibaforgató-
könyv-vizsgálat 16% 1 

Alacsony 
Helyes Mérnöki Gya-
korlat 80% 0 vagy 1

22..  áábbrraa  
Ezek az információk támogatják a helyes műveleti ellen-
őrzések kiválasztását, amelyek tekintetében az alkalma-
zott szigornak arányosnak kell lennie a kapcsolódó hiba-
módhoz tartozó hibaesemény kockázati besorolásával. 
Döntés a kockázatok elfogadásáról 
A kockázatkezelési tervben előzetesen felállított kocká-
zati szint és kockázati prioritás (hibamódokhoz tartozó 
előfordulás, súlyosság, és detektálhatóság és az azok-
hoz köthető számszerű adatok) kategóriák alapján dön-
tést kell hozni arról, hogy elfogadják-e a folyamat vagy 
rendszer egyes hibamódjaihoz köthető kockázatot. Az e-
gyes hibamódok kritikusságát a kockázati osztály, a 
probléma kezelhetőségét kockázati prioritás jellemzi. 
4. lépés: Az okok feltárása, javító és helyesbítő intéz-
kedések, megvalósítása és visszacsatolása a folya-
atba 
A lépés célja az egyes hibamódokhoz tartozó megfelelő 
szintű kockázatok jelenlétére válaszként hozott intézke-
dések meghatározása a középső és magas kockázati 
osztályban illetve prioritásban. 
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Hardver-problémák esetén használható a hibafa-analízis, 
illetve gyökér-okok keresése folyamatok esetén megva-
lósítható CEDAC (Cause and Effect Diagram with Addi-

tion of Cards) módszerrel, ami az Ishikawa diagramra é-
pül (33..  áábbrraa) [10]. A módszer egy folyamat minőségét be-
folyásoló legfontosabb tényezőcsoportok (pl. Munkaerő, 
Módszer, Munkaanyag, Munkagép, Munkakörnyezet, 
Mérés) szerint rendezi a lehetséges hiba okokat. A 
CEDAC-team vezetője az adott projekt vezetője, az ő fel-
adata a témaválasztás a hibamódok között. A diagram 
(44..  áábbrraa) elkészítése egyben oktatás is, mivel a munka-
társak részleteiben vitatják meg a problémákat. A cso-
port tudásának téma köré való szervezése jó vitaalapot 
ad. Az egyes okok gyűjtésének első lépése a brainstor-
ming, amely során az előzetes okokat felírva lépésről lé-
pésre haladva meg kell vizsgálni az egyes tényezőcso-
portokat és az egyes tényezőcsoporthoz tartozó okokat 
hibakártyákra (Ábrán: F – failure card) kell felírni, majd 
az egyes okok esetében fel kell tenni, hogy a szóban for-
gó oknak van-e előzetes oka. Ezt addig kell ismételni, a-
míg az elemzést végző szakértők nem tudnak további 
előzetes hiba okkal szolgálni [11]. Az ilyen módon nyert 
információkat folyamatosan fel kell helyezni az Ishikawa-
diagramra. Lényeges az okok egyértelmű kategória-be-
sorolása. A diagramra helyezett hibakártyákon szereplő 
hibamódokat a vezetők bevonásával rangsorolni kell a 
hiba korrigálásának hatása és a megoldás megvalósítási 
nehézsége szerint (1 – könnyen megvalósítható; nagy 
hatás, 2 - könnyen megvalósítható; kis hatás, 3 – nehe-
zen megvalósítható; nagy hatás, 4 – nehezen megvaló-
sítható; kis hatás [12]). A hibák megoldására javaslatokat 
kell tenni, amelyeket a hibakártyáktól eltérő színű javító-
kártyákra (Ábrán: I – improvement card) írva [13] a meg-
oldandó probléma mellé kell helyezni. A következő lépés 
az üzemben, napi munka közben folytatódik tovább [14] 
(pl. a vállalati folyosóra kihelyezett összesített diagram), 
amelyre a munkatársak az egyes tényezőcsoportokhoz 
tartozó okokat és megoldási javaslatokat időről időre fel-
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ragasztják, így a diagramon látható a folyamatlépés szó-
ban forgó hibamódjával kapcsolatos tudás aktuális szint-
je. A megfogalmazott prioritások alapján a javító kártyá-
kon szereplő javaslatok a továbbiakban intézkedési terv 

alapját fogják képezni. Az elemzés eredményeként előál-
ló diagramot a kockázatkezelési dossziéban dokumentál-
ni kell. 

 
33..  áábbrraa  CEDAC diagram 
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A kockázat ellenőrzésére végrehajtott egyes intézkedé-
sek hatékonyságát a kockázatkezelési dossziéban iga-
zolni kell. Ez az igazolás magában foglalhat validálási te-
vékenységet dokumentáló adatokat is. 
Meg kell vizsgálni a maradék kockázatot, és ha az nem 
teljesíti a fenti kritériumokat, akkor további intézkedése-
ket kell hozni a kockázatok kontrollálása érdekében. A 
feltárt és elfogadható kockázatok adott esetben hozzá-
férhetővé tehetők [5]. 
A kockázatellenőrzési intézkedések megvalósítása és i-
gazolása után a gyártónak döntést kell hoznia a teljes 
technológiához kapcsolódó kockázat elfogadhatóságáról 
a kockázatkezelési tervben leírtak alapján. 
Az elemzés eredményének megfelelően javító intézkedé-
seket kell meghatározni és végrehajtani a megállapított 
nem-megfelelőségek hatásainak kivédésére [15]. A meg-
előző intézkedések meghatározásával és végrehajtásá-
val meg kell szüntetni a megállapított nem-megfelelősé-
gek okait, azok előfordulásának megelőzésére. Doku-
mentált eljárást kell készíteni, ami tartalmazza a követel-
ményeket (nem-megfelelőségek, okok; intézkedések/a-
zok szükségessége, meghatározása, végrehajtása, ered-
ményeinek dokumentálása, hatékonyság). 
A Kockázatkezelési jegyzőkönyv 
A termék felszabadítása illetve forgalomba hozatala előtt 
el kell végezni a kockázatkezelési folyamat felülvizsgála-
tát, ami bizonyítja a kockázatkezelési terv megfelelő vég-
rehajtását, a teljes maradék kockázat elfogadhatóságát, 
és tartalmazza a gyártási illetve gyártás után keletkező 
releváns adatok hozzáférhetőségét leíró információkat. 
5. lépés - Intézkedések nyomon követése és ellenőr-
zése 
Ha az ellenőrzéseket megvalósították, akkor azokat nyo-
mon követni és ellenőrizni kell, így sokféle folyó tevé-

kenységnél csökkenhetnek a ráfordított erőfeszítések. 
Célszerű egy technológiai adatgyűjtő, és felülvizsgáló 
rendszer létrehozása, ami tartalmazza a nyilvános infor-
mációkat és a termelés utáni életciklus-fázisban is üze-
mel. A létesítéskor fontos a felelősségek meghatározása 
és a kapcsolódó szabályozások ismerete [2,16]. Elemez-
ni kell a végrehajtott tevékenységek hatását. Változtatá-
sok esetén célszerű hatásvizsgálat végrehajtása új, rej-
tett, jelenlévő kockázatok; elfogadhatóság, ellenőrzések 
szükségessége tekintetében. Az elemzések eredményét 
visszacsatolják a folyamat bemeneteibe. Az időközi felül-
vizsgálat érinti a kockázatkezelési dossziét, rendszereket 
és technológiát, ami a folyamatok, az ellenőrzés, és a 
kockázati stratégia tökéletesítéséhez vezet. 
Összefoglalás 
Az GAMP ötlépéses megközelítés alkalmazása megfelel 
az ICH Q9 útmutató követelményeinek, ami komplex, 
gyakorlatias kockázatkezelési tevékenységet tesz lehető-
vé. A módszer segítségével meghatározható kockázatok 
várható költsége, ami számszerűsíthető, pontos összeg, 
meghatározhatók a túl költséges kockázatok, illetve azok 
pontosan felmérhetők, így csökkentésükre arányos intéz-
kedések hozhatók. Az elvégzett elemzések és az intéz-
kedések bevezetésének hatására csökken az adott hibá-
hoz köthető veszteség, és a hibák hatásának csökkené-
sével a továbbiakban probléma mentesebben üzemeltet-
hető a technológiai folyamat. Az elemzés ismételt elvég-
zésével a folyamat jobban megismerhető, a javító-mege-
lőző intézkedések további bevezetésével a folyamat 
anyagi, technológiai és minőségügyi kockázata egyre 
alacsonyabbá válik, amely hosszú távon előnyösebb 
helyzetbe hozza a vállalatot. 
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KKoocckkáázzaattookk  ccssöökkkkeennttééssee  aazz  aauuttóóiippaarrbbaann  
HHooggyyaann  lleesszz  aazz  FFMMEEAA  aakkttíívv  eesszzkköözz  ééss  ééllőő  ddookkuummeennttuumm??  

BBaalláázzss  IIssttvváánn  
Ha arra gondolunk az autóiparban, hogy a nem-megfele-
lő termékek és szolgáltatások milyen kockázatot jelent-
hetnek, akkor általában az alábbi képen látható esemény 
jut az eszünkbe.(11..  áábbrraa) 

 
11..  áábbrraa  

Az itt látható esetben nem bizonyított, hogy a járművek 
hibája okozta a balesetet. Közrejátszhatott a jármű ve-
zetője, az útviszonyok, egy másik jármű, stb. De tudjuk, 
az autóiparban bármilyen hiba előfordulása súlyos kö-
vetkezményekkel jár. 
A jellemző autóipari kockázatok: 

1. Az autó, mint termék, veszélyes üzem, a hibák 
megjelenései veszélyeztethetik az életet és testi 
épséget, jelentős vagyoni kárt okozhatnak. 

2. Az észlelt hibák (bármi, ami elsőre nem felel meg), 
nem várt, nem tervezett többletköltségeket okoznak: 
pl. gyártásleállások, helyesbítő intézkedések ráfor-
dításai. Ezeket a költségeket nem lehet a vevőre 
hárítani. 

3. A hibák jelentős része nem a gyártósor végén, ha-
nem a felhasználás során jelenik meg. A megbíz-
hatósági hibák detektálása (field problems) hosszú 
időbe telik, és igen költséges roncsolásos vizsgála-
tokat jelent; a gyártók sokszor tévhitben élve „meg 
akarják spórolni” ezt a költséget. 

Költségvonzat miatt az autóipar legnagyobb kihívásait az 
esetleges termék-visszahívások jelentik. Az USA sze-
mélygépkocsi piacáról a következő visszahívási adatokat 
sikerült elérnem: 
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Gépjármű visszahívások az USA-ban 

Forrás ASQ: Quality News Today 
2007 

Automobile 
Blog, 

2010. 01. 04. 
Év 2005. 2006. 2009. 

Visszahívások 
száma 163 143 n.a

GM 5.000.000 1.400.000 n.a

FORD 6.000.000 1.700.000 4.521.993
CHRYSLER 765.777 2.300.000 n.a
NISSAN 1.300.000 709.838 n.a

Vissza-
hívott 
jármű-
vek 
száma 

TOYOTA 2.400.000 814.507 4.872.583

Megjegyzés
A XIX. Magyar Minőség Hét konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.

Megjegyzés
BETTER WAY® Bt.
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A leggyakoribb hiba-előfordulási módok a követke-
zők: 
Kockázatot jelent, ha valamilyen hiba előfordulhat vagy 
eljuthat a következő műveletre vagy a végső felhaszná-
lóhoz: 

1. Új hiba-ok lép fel, és ez valamilyen hiba módot (kül-
ső/belső vevőre kedvezőtlen hatást) okoz. 

2. Különböző hiba-okok váltják ki ugyanazt a hatást 
(pl. törést). 

3. Megnövekszik valamilyen hiba-ok előfordulásának 
gyakorisága (pl. egy elhasználódó szerszám követ-
keztében). 

4. A hibát nem észleljük, mert nincs is tervezve elle-
nőrzési művelet. 

5. A tervezett ellenőrzési művelet nem képes minden 
hiba észlelésére (pl. statisztikus mintavételt alkal-
mazunk). 

6. A dinamikus/megbízhatóság/élettartam vizsgálatok 
végét nem várjuk meg, a típus (termék-design) jóvá-
hagyást nem igazolják adatok.  

 

Az FMEA (Failure Mode and Effects Analysis; Hibamód- 
és Hatáselemzés) jó eszköz a lehetséges kockázatok 
megszüntetésére, ill. folyamatos csökkentésére. 
A kockázat nagyságát 3 tényező (súlyosság, előfordulás 
gyakorisága, észlelhetőség) értékeiből kalkulált kockázati 
tényező, az RPN mutatja, ez az FMEA módszer hasz-
nálatának az első része. 
HIBA: Sokan megállnak itt, pedig ez csak egy statikus 
mérőszám, az FMEA pedig dinamikus eszköz! 
Következő lépések, amelyeket a helyes használathoz 
meg kell tenni: 

1. Jobbító intézkedések, (felelőssel és határidővel) 
meghatározása; 

2. Jobbító intézkedések bevezetése; 
3. Jobbító intézkedések hatásosságának mérése; 
4. Kockázatok újrakalkulálása. 

Mit érhetünk el az FMEA helyes használatával? 
• Azonosíthatjuk a termék- és folyamat hibamódjait, 

és az ezeket előidéző okokat; 

• Rangsorolhatjuk a potenciális hibamódok hatásait; 

 
• Megállapíthatjuk az egyes hiba-okok előfordulási 

gyakoriságának valószínűségét, a jelenleg alkalma-
zott szabályozási eljárások hatásosságát; 
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• Bevezethetünk helyesbítő és jobbító intézkedése-
ket, melyekkel elérhetjük: 

o hogy a hiba-okok megszűnjenek, ill. előfordulásuk 
gyakorisága jelentősen csökkenjen; 

o ha a hibamód megjelenését nem is tudjuk teljesen 
kizárni, legalább növeljük a hibaészlelés hatásos-
ságát. 

Melyek a fő hibák az FMEA használatával? 
• Nem saját szükségletből készítik, csupán a vevő-

auditokra (”Show Program for Customers”); 
• Következetlenül képeznek termék/folyamat családo-

kat, az elemzések felületesek, nem mennek le a 
”gyökér-okig”; 

• Nem Team-munkában készítik, a Quality Manager -
sokszor hiányos és nem teljes körű információkból- 
készíti el az audit előtt az utolsó pillanatban; 

• Az FMEA nem naprakész, nem követi és nem iga-
zolja a változások hatásait, így NEM ÉLŐ DOKU-
MENTUM! 

Elvárások az autóiparban tervezett változtatásokkal 
szemben: 

 
Az autóiparban változásokat néhány, a vevőt jelentősen 
nem érintő esettől eltekintve, előzetes jóváhagyás nélkül 
nem szabad bevezetni: 

 Konstrukciómódosítást (anyagváltoztatást), 
 Beszállító változtatást, változtatásokat a beszállító-

nál, 
 Gyártófolyamat módosítást 
o Műveletek, 
o Gyártó- és vizsgálóeszközök, 
o Gépek és gyártóberendezések, 
o Módszerek, 
o Ellenőrzések és vizsgálatok, 
o Kikészítés, csomagolás, szállítás megvalósítását 

érintő módosításokat. 
Az autóiparban a beszállítónak minden esetben bi-
zonyítani kell, hogy a tervezett változtatás a vevőnek 
is előnyös 
Feladatok: 

• A vevő előzetes informálása, 
• Kérésre termékminta és/vagy a változásokat igazoló 

dokumentumok benyújtása; (ez az ún. PPAP; 
Production Part Approval Process; a Gyártott Alkat-
rész Jóváhagyási Folyamata csomag) 

 Geometriai vizsgálatok eredményei 
 Termék és anyagvizsgálatok eredményei 
 Megbízhatósági vizsgálatok eredményei 
 Gép-, folyamat-és mérőrendszer képesség, 
 Termék és folyamat FMEA, minőségszabá-

lyozási terv, stb. 
• A vevő egyetértésének és jóváhagyásának meg-

szerzése. 
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kölcsönhatásban van egymással, ezért az egyes változ-
tatásoknál valamennyi dokumentumot felül kell vizsgálni, 
és szükség szerint módosítani. 

A legfontosabb autóipari dokumentumok 
Az autóiparban a legfontosabb 6 dokumentumot mutatja 
az alábbi ábra. Ezeknek a dokumentumoknak a tartalma  
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A dokumentumok módosítása soha nem „magányos”, mindig több dokumentumot érint. Néhány példa az egyes 
változtatásokra és az érintett dokumentumokra: 

Változtatást kiváltó 
események  

Termék 
rajz 

Művelet 
terv 

Folyamat 
ábra 

Control 
Plan 

8D 
Jelentés FMEA 

Konstrukció 
módosítás (pl. tűrés, 
anyagminőség)  

X   X  X 

Technológiamódosítás 
(új művelet, gyártóbe-
rendezés, beállítás, 
szerszám)  

 X X X  X 

Ellenőrzések, 
vizsgálatok 
módosítása  

   X  X 

Vevőreklamáció, 
helyesbítés   X  X X X 

Jobbítás, 
szóráscsökkentés, 
hibamegelőzés  

X X X X X X 

Gyártásáthelyezés (új 
gyártó, új telephely)  X X X X X X 

 
Az ábrából az látható, hogy a Minőségszabályozási Tervet (Control Plan) és az FMEA-t minden változtatáskor felül kell 

vizsgálni, és szükség szerint módosítani. 
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Mikor használjuk az FMEA-t egy vállalat üzleti folya-
mataiban? 

1. Az FMEA-t, a fejlesztési folyamatban amilyen ko-
rán csak lehet, használjuk minőségtervezésre és 
hibamegelőzésre (pl: APQP: Advanced Product 
Quality Planning projektek; termék és folyamat-
fejlesztés)! 

2. A megvalósítási folyamatokban soha véget nem 
érő jobbításokra (pl.: 6 Szigma projektek)! 

3. Folyamatosan valamennyi termék és folyamat-vál-
toztatás hatásosságának és eredményességének 
bizonyítására! 

 

Hogyan használjuk helyesen az FMEA-t? 
• Kereszt-funkcionális team készítse és tartsa nap-

rakészen! 

• A kockázati tényező (RPN) értékekre nincsenek 
küszöbértékek,.A szabályok szerint mindig a leg-
magasabb súlyosságú (S) és kockázatú (RPN) 
értékek jelentsék a jobbítási kihívást! 

• A dokumentumok együttes változásait dátumok és 
változási indexek mutassák! 

• A belső- és külső auditokon Pareto diagramon v. 
egyéb módon legyen nyomon követhető a kocká-
zatok csökkenése! 

 
Minden eszköz használatára igaz, hogy az áruk és a 
használatukkal kapcsolatos ráfordítás csak akkor térül 
meg, ha helyesen használjuk őket. Vegyük ezt figye-
lembe akkor is, ha az FMEA-t hívjuk segítségül hibáink 
megelőzéséhez és kockázataink csökkentéséhez. 

_______________________________________________  
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AA  kkoocckkáázzaattkkeezzeellééss  ffóókkuusszzaaii  aa  PPaakkssii  AAttoommeerrőőmműűbbeenn  
PPuusskkááss  LLáásszzllóó  

 
Az energiához való biztonságos hozzáférés napjaink 
egyik legfontosabb kérdésévé vált világszerte. Ebből fa-
kadóan minden a biztonságos energiaellátást befolyá-
soló bizonytalanság, váratlan esemény (kockázat) érzé-
kenyen hat a kérdésben érintett valamennyi szereplőre. 
Elég csak a klímaváltozást, a rekordmagasságba szökő 
energiahordozó árakat, az energiaforrások feletti uralo-
mért folyatott küzdelmeket, vagy télvíz idején szimplán 
csak a befagyott vagonokat, vagy az elzárt olaj- és gáz-
csapokat megemlíteni. 
A nemzetgazdaság meghatározó szereplője a Magyar 
Villamos Művek Zrt. és az általa irányított társaságcso-
port (MVM Csoport), melynek tevékenységi területe az e-
gyik legfontosabb, stratégiai jelentőségű ágazat, a hazai 
villamosenergia-ipar. Az MVM Csoport 2007. június 1. 
óta magyarországi első elismert vállalatcsoportként mű-
ködő társaság, melynek uralkodó tagja az MVM Zrt. 
irányítja az uralmi szerződéseken keresztül általa ellen-
őrzött társaságokat. A Paksi Atomerőmű Zrt. az MVM 
Csoport legnagyobb termelő egysége. Az MVM Csoport 
és azon belül a Paksi Atomerőmű Zrt. gazdasági súlyát 
érzékeltetik a napokban megjelentett hazai TOP 500 
ranglistán elfoglalt helyezések. Az adózott eredmény 
szempontjából az MVM Zrt. a kilencedik, míg a Paksi 
Atomerőmű Zrt. a huszonhetedik helyezett. 
MVM Csoport szinten 2008-2009-ben a stratégiai felada-
tok között szerepelt a MVM Zrt. tőzsdeképessé válása. A 
felkészülési program egyik meghatározó eleme volt a 
csoportszintű kockázatkezelési rendszer formalizált 
kialakítása. 

Az MVM Csoport csoportszintű kockázatkezelési rend-
szere a csoportérték maximalizálását befolyásoló célkitű-
zések mentén, azokat befolyásoló hatásokra fókuszálva 
épül fel. 
A csoportszintű kockázatkezelési rendszer kialakítása és 
működtetése igazodik a csoport struktúrájához, annak 
szereplőihez és a szereplők feladatához, felelősségéhez. 
A rendszernek biztosítania kell: 
• Az MVM Csoport egészét jellemző kockázatok azo-

nosítását és kezelését, 
• Az MVM Zrt., mint uralkodó tag működésével 

összefüggő kockázatok azonosítását és kezelését, 
• Tagvállalati szinten jelentkező kockázatok azonosí-

tását és kezelését. 
A paksi atomerőmű közel 30%-t képvisel az MVM Cso-
porton belül, a vagyon az árbevétel és az eredmény elé-
rése szempontjából is. 
Ebből is érzékelhető, hogy a csoportszintű kockázatke-
zelési rendszer a paksi atomerőmű, mint az MVM Cso-
port meghatározó társaságának kockázatkezelési rend-
szere nélkül nem tud hatékonyan működni. Emiatt az új 
gazdasági nézőpontú kockázatkezelés az atomerőmű-
ben is kiemelt feladatként jelent meg. 
A vállalkozás, vagy vállalati működés szempontjából a 
kockázatmenedzsment azokra az eseményekre, történé-
sekre koncentrál, amelyek valamilyen valószínűséggel 
következnek be, és a vállalati célok teljesülésének bekö-
vetkezését pozitív vagy negatív irányban befolyásolják 
[1]. 
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Megjegyzés
Osztályvezető Paksi Atomerőmű Zrt.

Megjegyzés
Top 500 (HVG, 2010. November 20., 27.)
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Ahogyan a kockázat meghatározására, úgy az egyes 
kockázatok csoportosítására is sok féle gyakorlat van 
forgalomban. A saját gyakorlatunkban az alábbiak sze-
rinti csoportosítást használjuk: 
• Stratégiai kockázatok 
• Pénzügyi kockázatok 
• Működési kockázatok 
• Projekt kockázatok 

Kiegyensúlyozott
stratégiai 
nézopontok:

Stratégiai kockázatok

Pénzügyi kockázatok

Muködési kockázatok

Projekt kockázatok

• Pénzügyi
• Vevoi
• Folyamati
• Fejlodési

Kiegyensúlyozott
stratégiai 
nézopontok:

Stratégiai kockázatok

Pénzügyi kockázatok

Muködési kockázatok

Projekt kockázatok

• Pénzügyi
• Vevoi
• Folyamati
• Fejlodési

 
11..  áábbrraa  KKoocckkáázzaattookk  ccssooppoorrttoossííttáássaa  

A vállalkozás, vagy másképpen vállalati működés szem-
pontjából a társaság stratégiai, pénzügyi és általános 
működési kockázatai gyakorlatilag megegyeznek a szek-
torra jellemző kockázatokkal. A projekt kockázatok sajá-
tossága, hogy a projekt, illetve annak újdonságából faka-
dó bizonytalansági faktorokat leszámítva, azok gyakorla-
tilag megegyeznek a társaság általános pénzügyi és mű-
ködési kockázataival. Tekintettel arra, hogy az üzleti fó-
kuszú kockázatértékelés és kezelés a kitűzött vállalati 
célok mentén zajlik, a Balanced Scorecard (BSC) mód-

szertan szerinti nézőpontok az egyes kockázati csoporto-
kon belül további részhalmazokat jelölnek ki (11..  áábbrraa). 
Az MVM Csoport által lefedett tevékenységi spektrumra 
elvégzett elemzések nagyságrendileg 800 db kockázati 
tényezőt azonosítottak, melyek közül kb. 50 db az, ame-
lyekkel részletesen is kell foglalkozni. Az uralkodó tag 
szintjén alapvetően a stratégiai és pénzügyi kockázatok 
kerülnek a fókuszba, míg a tagvállalati szinten főként a 
működési kockázatokon van a hangsúly. 
Általában az energiaipar sajátossága, hogy az általa 
használt technológia működtetése nemcsak a jólétet 
szolgálja, hanem veszélyeket és kockázatokat hordoz 
magában. Érvényes ez a különböző villamosenergia-ter-
melési módokra is, amelyek technikai eredetű veszélye-
ket jelentenek az emberek és a természeti környezet 
számára. A veszélyek első csoportjába a permanens ve-
szélyek tartoznak, amelyek hatása kikerülhetetlenül érvé-
nyesül az általa okozott környezeti ártalmakon keresztül. 
A veszély az azonosított hatótényező által kifejtett hatás-
sal és annak intenzitásával jellemezhető. A második cso-
portba a potenciális veszélyeket soroljuk, amelyek jel-
lemzően az adott technológia normál üzemállapottól való 
eltéréskor lépnek fel. A veszély, az előidézett következ-
mények, hatások nagyságával és a bekövetkezésének 
valószínűségével együttesen jellemezhető. A kétféle ve-
szélyt tehát a hatás bekövetkezésének bizonytalansága 
különbözteti meg egymástól [2]. 
A kockázatmenedzsment szempontjából éppen a bi-
zonytalanság az ami, megkülönbözteti a veszélyt a koc-
kázattól. A veszélyek közül nem kezeljük kockázatként 
azokat, amelyek bekövetkezése vagy elkerülése biztos. 
Az atomerőmű esetében a kockázat értékeléséhez a 
nukleáris biztonság fogalmának tisztázása szükséges: „A 
nukleáris létesítmény azon minőségi sajátossága, amely 
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műszaki és szervezési megoldások alkalmazásával ki-
zárja, hogy az ionizáló sugárzás nem kívánt hatásai az 
emberi életet, a jelenlegi és a jövő nemzedékek egész-
ségét, életfeltételeit, valamint a környezetet és az anyagi 
javakat a társadalmilag, hatóságilag és nemzetközileg el-
fogadott kockázati szinten felül veszélyeztessék.” Az a-
tomerőművek minőségi sajátossága tehát a biztonság, a-
mely kizárja a személyzet és a lakosság életének, e-
gészségének, valamint a létesítmény és a környezet ép-
ségének adott kockázati szinten felüli veszélyeztetését. 
Azaz a biztonság annak mértéke, hogy mennyire va-
gyunk védettek az atomerőmű üzeméből adódó potenci-
ális veszélyekkel, tehát kockázatokkal szemben. 
Az atomerőművek üzemeltetésének mennyiségi jellem-
zője a kockázat, amely a normál üzemtől eltérő üzemál-
lapotok lehetséges következményeinek és azok bekö-
vetkezési valószínűségének a szorzata. Azaz a kockázat 
annak mértéke, hogy mennyire vagyunk kitéve a poten-
ciális veszélyek hatásának. 
Az atomerőmű biztonságát annak teljes életciklusára 
kiterjedően kell értelmezni. Az életciklus minden szaka-
sza a tervezéstől a leszerelésig szigorú követelmények-
kel van körbebástyázva. Már a tervezéstől kezdve alap-
vető szempont a magas fokú biztonság elérése, ami 
egyidejűleg a kockázat alacsony szintre szorítását jelenti. 
Ennek eszköze a korszerű műszaki, tervezési megoldá-
sok alkalmazása, a létesítés rigorózusan minőségi meg-
valósítása, az üzemeltetés és a munkaszervezés magas 
színvonalú végrehajtása. A nukleáris biztonság fogalmá-
ban fontos kitétel a „jelenlegi és a jövő nemzedék” érde-
keinek érvényesítése. A jövőre nézve a prognózisok 
szükségszerűen tartalmaznak bizonytalanságot. Ennek a 
bizonytalanságnak a csökkentésére az üzemeltetés alatt 
ciklikusan kötelező elvégezni az átfogó biztonsági önér-

tékeléseket, melyhez a követelményalapot a mindenkori 
technológiai haladás eredményinek figyelembe vételével 
kell kijelölni. A paksi atomerőmű esetében ez tízéven-
kénti felülvizsgálatot jelent, legutóbb 2008-ban zajlott le 
ilyen felülvizsgálat, a 2007-ben összeállított WENRA re-
ferencia követelmények mentén. ((22..  áábbrraa))  
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22..  áábbrraa  FFeellüüllvviizzssggáállaatt  aa  WWEENNRRAA  rreeffeerreenncciiaa  

kköövveetteellmméénnyyeekk  mmeennttéénn 

A kockázatkezelési folyamat első lépése a kockázatok 
azonosítása. Az atomerőművek esetében a technológiai 
kockázatok meghatározására, elemzésére általánosan 
kétféle szemlélet, módszer alakult ki, amelyeket együtte-
sen, egymást kiegészítve alkalmaznak [2]: 
• A determinisztikus megközelítés, amely a névleges-

től eltérő üzemállapotokban kialakuló folyamatok fi-
zikai jellemzőit vizsgálja és értékeli, s ezen keresz-
tül bemutatja, hogy a biztonságot garantáló feltéte-
lek a tervezés körébe bevont esetekben teljesülnek. 

• A valószínűségi szemlélet, amely a fizikai folyama-
tok kialakulásának valószínűségét befolyásoló té-
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nyezőket vizsgálja és értékeli, s ez alapján bemutat-
ja, hogy a potenciális veszélyhelyzetek bekövetke-
zésének valószínűsége az elfogadható tartományon 
belül van. A valószínűségi biztonsági elemzések ki-
emelt figyelmet fordítanak az operátori tevékeny-
ségek biztonságra gyakorolt hatásának elemzésére. 

A valószínűségi biztonsági elemzések (PSA – Probabil-
istic Safety Assessment) három szinten készülnek: 
• Az 1. szintű PSA a legsúlyosabb következményként 

a zónasérülést vizsgálja, annak várható gyakorisá-
gát határozza meg. 

• A 2. szintű PSA a környezeti radioaktív kibocsátás 
gyakoriságára fókuszál. 

• A 3. szintű PSA a környezeti radioaktív kibocsátás 
nyomán értékeli a lakosság megengedett szintet 
meghaladó radioaktív sugárterhelését, annak várha-
tó gyakoriságát és várható eloszlását. 

A kockázatok azonosítása akkor tekinthető teljes körű-
nek, ha a zónasérülés, illetve a radioaktivitás kibocsátás 
gyakoriságát a reaktorblokk valamennyi üzemállapotá-
ban (névleges teljesítményű üzem és a tranziensek kü-
lönböző fázisai) feltételezhető valamennyi kezdeti ese-
mény - technológiai meghibásodások, belső és külső ve-
szélyek (tűz, elárasztás, földrengés) – következménye-
ként meghatározzák. 
A kockázatkezelési folyamat második lépéseként az azo-
nosított kockázatok kapcsán meg kell határozni az egyes 
kockázatok bekövetkezési valószínűségének csökkenté-
sére, vagy azok hatásának csökkentésére rendelkezésre 
álló lehetőségeket. Ennek eszköze az eseménylogikai 
modellek kidolgozása. A determinisztikus folyamat-szi-
mulációval meg kell határozni a kezdeti eseményt köve-
tően szükséges biztonságvédelmi rendszereket, illetve a-

zok meghibásodása esetén előfordulható üzemzavari és 
baleseti folyamatokat (eseményláncokat). A folyamat-szi-
muláció során be kell azonosítani a rendszerek sikeres 
beavatkozásának szükséges és elégséges feltételeit (si-
kerkritériumokat). Rendszerelemzéssel fel kell tárni a si-
keres beavatkozásokat megakadályozni képes meghibá-
sodásokat (hibaeseményeket) és azokat a logikai feltéte-
leket, amelyek fennállása esetén a funkcióvesztés fellép 
(hibafák, 33..  áábbrraa  a következő oldalon). 
Az eseménylogikai modellt a kezdeti eseményekhez tar-
tozó eseményláncok összességét grafikus formában tar-
talmazó eseményfák és hibafák képezik. A paksi atome-
rőmű technológiai eredetű kezdeti eseményeihez tartozó 
1. szintű eseménylogikai modellje mintegy 53 db ese-
ményfát, 600 db eseményláncot, 25 000 logikai kapuból 
és 5000 hibaeseményből álló hibafa rendszert tartalmaz. 
A reaktorblokkok tervezésére vonatkozó hazai előírások 
meghatározzák azokat a tervezési elveket, amelyek 
megfelelő alkalmazása esetén garantálható a biztonsá-
gos technológia konfiguráció kialakítása. A NBSz 3. kö-
tete az alábbi tervezési elvek, filozófiák alkalmazását írja 
elő: 

• mélységben tagolt védelem elve; 
• redundancia; 
• diverzitás (funkcionális, szerkezeti, működési, ter-

vezői, gyártói); 
• függetlenség; 
• a követelményeknek megfelelő garantált minő-

ségű végrehajtási eljárás; 
• meghibásodás-biztos tervezés; 
• tesztelhetőség. 
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33..  áábbrraa  EEggyysszzeerrűű  ppééllddaa  aa  hhiibbaaffáárraa  

A mélységben tagolt védelem elvének mai gyakorlati alkalma-
zása jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedek 
során, miután nemcsak az üzemelési tapasztalatokat és az ü-
zemzavarok tanulságait integrálta magába, hanem a valószí-
nűségi biztonsági elemzések alkalmazásával az elmúlt csak-
nem 30 évben szerzett tapasztalatokat is [3]. Az egymásra é-
pülő védelmi rétegek meglétén alapuló tervezés és üzemelte-
tés több egyidejű műszaki meghibásodás és emberi tévedés 
esetén is védelmet jelent a potenciális veszélyforrás kibocsá-
tásával szemben. Alapvető elemei, amelyek ötvözik a fizikai 
védelem aktív és passzív berendezéseit és az események 
láncolatának logikai lépéseit, a következők: 

• eleve a rendellenes működést kizáró, a hibák megelőzé-
sét kitűző konzervatív tervezési megközelítés, alkalma-
zott gyakorlat, 

• helyettesítő berendezések működésbe lépése egy adott 
berendezés meghibásodása esetén, 

• automatikus védelmi rendszerek működésbe lépése az e-

nergia vagy tömeg koncentrációja feletti ellenőrzés meg-
szűnése esetén, 

• fizikai korlátok rendszerének kialakítása arra az esetre, a-
mennyiben az előző védelmi rétegek nem működnének, 

• szélsőséges és valószínűtlen meghibásodások illetve bal-
esetek elemzése és az elhárításukhoz szükséges intéz-
kedések előzetes meghatározása, valamint az ezekre va-
ló felkészülés. 

Az előzőkben ismertetett tervezési elvek mentén megvalósított 
reaktorblokk üzemeltetésének megszervezéséhez, a napi üze-
meltetési gyakorlathoz alkalmazott irányítási rendszerek to-
vábbi eszközként szolgálnak az atomerőmű üzemeltetésének 
biztonságához. A társasági integrált irányítási rendszer több 
részrendszere a vonatkozó kockázatok azonosítását és keze-
lését célozza: 

• A keretrendszer alapját képező minőségirányítási rend-
szer – NBSZ 2. kötet - minden eleme a nukleáris bizton-
ság garantálását várja el. 
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• A potenciális környezeti kockázatok és egyéb környezeti 
veszélyek hatékony kezelését rendelt biztosítani az 
ISO 14001:2005 szerinti környezetirányítási rendszer. 

• Az erőmű létesítményeinek és alkalmazottainak megbíz-
ható és biztonságos tűzvédelmét hivatott szolgálni az 
erőműre kidolgozott tűzkockázati rendszer. 

• A nagyon részletes hazai jogszabályi és az iparági stan-
dardokra alapozott munkavédelmi, személyi sugárvédel-
mi rendszer alapját is a vonatkozó kockázatok széleskörű 
elemzése biztosítja. 

• A társaság hatékony működéséhez szükséges informáci-
ók minden tekintetben biztonságos és megbízható ren-
delkezésre állást hivatott biztosítani az ISO/IEC 
27001:2005 információbiztonság irányítási rendszer kiala-
kítása. 

Mindezen intézkedések után is fennmaradó kockázatok megha-
tározott köréré, egy klasszikus kockázat megosztási technikát al-
kalmazva, az atomerőmű köteles kárfelelősségi biztosítást kötni. 
A biztosítás minden lényegi feltétele jogszabály által előírt és 
meghatározott. 
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44..  áábbrraa  PPAAEE  11..  bbllookkkkii  rreeaakkttoorrttaarrttáállyy  CCFFDD  mmuuttaattóójjaa 

Egyetlen más iparág illetve technológia nem áldozott annyi időt, 
szakértelmet és pénzt a biztonság elemzésére, felülvizsgálatára 
és növelésére, mint amennyit az első atomerőmű üzembe helye-

zése előtt és azt követően folyamatosan a nukleáris ipar áldoz 
[4]. A töretlen fejlesztésre és a biztonság fokozására vonatkozó 
törekvés eredményét szemlélteti a paksi atomerőmű 1. blokkjára 
érvényes PSA elemzéseken alapuló biztonsági mutató (CDF – 
Core Damage Frequency teljes teljesítményen) alakulása 
(44..  áábbrraa). 
Összefoglalásként megállapítható: 

• A paksi atomerőmű, mint az MVM Csoport meghatározó 
tagja, minden tekintetben érintett az általános üzleti életben 
szokásos kockázatkezelési kérdésekben. 

• Atomerőmű esetében a létesítmény sajátosságából fakadó 
potenciális veszélyek miatt a kockázatkezelés a létesít-
mény legelső tervezési fázisától, a létesítmény teljes lebon-
tásáig tartó életciklus fázisokban folyamatosan végzendő 
tevékenység. 

• Tekintettel a kockázat értékelési és kezelési modellek na-
gyon hosszú átfutási idejére, azok a kockázatkezelés ered-
ményétől függetlenül jogszabályi előírások alapján cikliku-
san felülvizsgálandók és megújítandók. 

• A nukleáris iparra vonatkozó szabályozás és a használt 
kockázat értékelési és kezelési eszközök hasznos referen-
ciáként szolgálhatnak más ipar- és üzletágaknak is. 
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  

SSzzőőddii  SSáánnddoorr  
Beszélgetés dr. Gutassy Attilával 

 

„A minőség számomra az igényességet jelenti. 
Igényességet elsősorban önmagunkkal, a 

munkánkkal szemben.” 
 

dr. Gutassy Attilával 

 
- Sikeres és elismert szakember vagy. Melyek voltak pá-

lyafutásod legjelentősebb állomásai? 
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- 1975-ben szereztem a Budapesti Műszaki Egyetemen 
(BME) gépészmérnöki oklevelet, autógépész mérnök 
vagyok. Még elsőéves egyetemista koromban kezdtem 
el az idegenvezetést (németül és oroszul), amit –sza-
bad időmben– húsz éven keresztül műveltem az 
IBUSZ-nál. Megismertem az országot és beutaztam fél 
Európát. Jó iskola volt minden szempontból. 
Összesen 8 évet dolgoztam az Autóipari Kutató Intézet-
ben (AUTÓKUT) kutató- és tervezőmérnökként, ahol 
autóbuszokat terveztünk, vizsgáltunk, fejlesztettünk. 
(Csak érdekességképpen: a terveink alapján már 1976-
ban elkészült az IKARUS alacsonypadlós városi autó-
busza!) 
Nagy élményt jelentettek a számomra a buszbalesete-
ket szimuláló borítási és ütközési kísérletek, és az én 

nevemhez fűződnek az első átfogó autóbusz tűzbizton-
sági vizsgálatok (akit részletesebben érdekel a téma, az 
itt találhat erről beszámolót: 
http://www.autokut.hu/au_50ev_gutassy.htm ). 
Az autóbuszon belül az én „birodalmam” volt a motortér: 
a motor, tengelykapcsoló, sebességváltó, kardánten-
gely, kipufogó rendszer, légszűrő, hűtő, ventilátor, lég-
kondicionáló, fűtőberendezés beépítése. 
Részt vehettem –a közönség számára nem vagy alig 
ismert– különböző kísérleti típusok kifejlesztésében, 
mint pl. a harmadik világnak szánt öszkerékhajtású te-
repjáró autóbusz (amelyből az akkori szovjet hadveze-
tés majdnem mozgó frontvezetési pontot akart kialakít-
tatni velünk) vagy az utasszállító repülőgépek kiszolgá-
lását célzó emeletes, felemelhető lépcsős csuklós autó-
busz (ebbe egy Steyr harckocsi motort kellett beépíte-
nem). De nem mindennapi munkám volt egy magyar fej-

http://www.autokut.hu/au_50ev_gutassy.htm
Megjegyzés
Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ
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lesztésű hajtórúd nélküli, kulisszás motor vagy egy nagy 
teljesítményű szovjet gázturbina Ikarus autóbuszokba 
való beépítése is. (Az említett járművek mind el is ké-
szültek.) 
A motorbeépítés látszólag unalmasnak tűnik, pedig en-
nek lengéstani és szilárdsági vonzata meglehetősen ér-
dekes, ebből a témából írtam 1982-ben a doktori érte-
kezésemet. Közben szereztem a BME-n és a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen egy-egy szakmérnöki dip-
lomát. Ma már nem illik dicsekedni vele, de végigjártam 
a Marxista-Leninista Esti Egyetem politikai gazdaságtan 
3 éves szakosított tanfolyamát is, ahol különösen válla-
latirányításból és vállalatszervezésből tanultam sokat. 
Az előbbi idilli 8 évet úgy feleúton megszakítottam egy 4 
éves kiruccanással: a VOLÁN Trösztnél oktattam főelő-
adó-tanárként autóközlekedési forgalmi és műszaki tisz-
teket. 
Az AUTÓKUT után szakmai szempontból újabb 4 szép 
év következett: a CSEPEL Autógyárban dolgoztam ter-
vezőmérnökként és anyagvizsgáló laboratórium vezető-
ként. Itt önjáró autóbuszalvázakat terveztünk, ezeket a 
gyár a világ legkülönbözőbb országába szállította: az 
Egyesült Államokba, Thaiföldre, a Fülöp-szigetekre, Kí-
nába, Ausztráliába, Új-Zélandra, a karosszálást már ott 
végezték. A tervezést követően mindig felemelő érzés 
látni, amikor elkészül, majd elindul, életre kel az a szer-
kezet, amit a rajztáblánál megálmodtunk. 
Ezután következett a rendszerváltás időszaka: a ma-
gyar ipart az egyik napról a másikra leépítették (vagy in-
kább idegen érdekek szolgálatában eladták, szétver-
ték). Szívet facsaró látvány volt látni az üres üzemcsar-
nokokat, az álló gyártósorokat. Fél évig munkanélküli 
voltam. Keserű a munkanélküli segélyből vett kenyér 
íze. 
Újsághirdetésre jelentkeztem a TÜV Rheinlandhoz, a 
minőségügyi tanácsadáshoz kerestek mérnököket. Ez 

20 éve volt, aztán itt ragadtam. 6 évig a tanácsadás ve-
zetője voltam, majd a magyarországi cégcsoport minő-
ségügyi vezetője, illetve igazgatója lettem. Közben sok 
céget megismertem, ahol tanácsadóként vagy auditor-
ként megfordultam. 

- Névjegykártyádon több ember számára elegendő szak-
területet találunk. Melyik áll hozzád a legközelebb? 

- Gépészmérnök vagyok, tehát a műszaki területek állnak 
közel hozzám, a minőségügy ezekre „szuperponáló-
dott”. 
Sok főiskolán, egyetemen folytatnak különböző minő-
ségügyi képzéseket, az ott végzettek „minőségügyi me-
nedzser” és egyéb hangzatos címeket kapnak. Vallom, 
hogy a minőségügy nem önálló, hanem kiegészítő szak-
terület vagy tudomány, épülnie kell valamire. Szakmai 
alapok nélkül üres hablaty. (Az ilyen szakmai alapok 
nélküli minőségügyi „tanácsadók” készíttetik a cégekkel 
a fölösleges dokumentumok, formalapok halmazait, azt 
gondolván, hogy akkor lesz jó a rendszer, ha a WC-pa-
pír napi fogyásáról is feljegyzéseket vezetnek.) 
A minőségügybe az elmúlt húsz év alatt alaposan bele-
ástam magamat, az alapjaival nagyjából tisztában va-
gyok, de állandóan tanulni kell és fejlődni, egy pillanatra 
sem szabad megállni. 
Minőségügyi igazgatóként alaposan meg kellett ismer-
nem a TÜV Rheinland InterCert valamennyi (meglehe-
tősen szerteágazó) tevékenységét, hiszen a szabályza-
tok, utasítások elkészítése, karbantartása, ellenőrzése, 
felügyelete kellő mélységű szakmai ismereteket is meg-
kíván. Így el kellett mélyednem pl. a nyomástartó beren-
dezésekkel, a villamos készülékekkel vagy az oktatás-
sal, képzéssel, tanfolyamszervezéssel kapcsolatos 
szakmai ismeretekben is. 
Néhány évig hozzám tartozott a TÜV Rheinland 
InterCerten belül a Felvonó- és emelőgép, valamint a 
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Piro- és robbantástechnika üzletág is, ezeket a tevé-
kenységeket még alaposabban meg kellett ismernem. 
Szakmai szempontból is érdekes a felvonók biztonság-
technikai vizsgálatain való részvétel, nem beszélve a 
látványos tűzijátékokról vagy a robbantásokról. (Az, 
hogy korábban autóbusz égetési vizsgálatokat végez-
tem, most pedig itt a pirotechnika és a robbanóanyag 
vizsgálat, véletlen egybeesés, nem vagyok piromániás.) 

- Sokszor, sokféle megközelítésben hallottam már tőled, 
most mégis arra kérlek, foglald össze: mit jelent szá-
modra a minőség? 

- A minőség számomra az igényességet jelenti. Igényes-
séget elsősorban önmagunkkal, a munkánkkal szem-
ben. Hiszen csak akkor várhatunk el másoktól is „minő-
ségi” munkát, ha magunkkal szemben legalább annyira 
szigorúak vagyunk. Kifejezetten bosszant –minden te-
rületen– a felületesség, a hányavetiség, a pongyolaság, 
a figyelmetlenség, legyen ez termelés, oktatás, köz-
igazgatás, közlekedés vagy bármi. 
Mindig érthetetlen a számomra, ha felsőfokú végzett-
ségű, gyakran többdiplomás (egyébként kiváló) szak-
emberek nem képesek a gondolataikat a saját anya-
nyelvükön (!) értelmesen, szabatosan, nyelvileg és 
nyelvtanilag helyesen kifejezni. Ha a mondanivalójuk 
hemzseg az idegen és magyartalan szavaktól, kifejezé-
sektől, ha írott anyagaikban a mondatokban hiányzik az 
alany vagy az állítmány. 
Vagy másik példa az oktatás területéről. Állítom, hogy 
még a legunalmasabb témáról is lehet érdekesen, izgal-
masan beszélni úgy, hogy a hallgatóság szájtátva fi-
gyeljen. Ha a hallgató elalszik az előadáson, az nem az 
ő, hanem az előadó hibája. Ez pedig őt, és nem a hall-
gatóságát minősíti. (Emlékszem, az egyetemen volt egy 
docens, aki úgy tartotta az előadásait, hogy felolvasta a 
lapokra felszabdalt nyomtatott jegyzetét. Csak rendsze-

res névsorolvasással, „katalógussal” tudta a teremben 
tartani a népet. Volt, aki aludt, újságot olvasott, a hátsó 
sorokban pedig folytak a bridzs-partik. Hát ez is egyfajta 
minőség. És volt, akinek az előadásain –katalógus nél-
kül– teltház volt. Ez pedig a másikfajta minőség.) 
Valamikor 30-40 éve, mennyire áhítoztunk a külföldi, a 
„nyugati” minőségre, hogy, ami nyugatnémet, amerikai 
vagy angol, az mennyivel jobb, mint a pocsék magyar 
áru. Manapság, a távol-keleti dömpingáruk korában –
még, ha nem is igaz– divat lett ráírni azt, hogy „magyar 
termék”. Ugye hogy –különösen élelmiszerben–, nem is 
gyártunk itthon annyira vacakokat, mint külföldön? 

- Az ISO tanúsítványok presztizsének növekedése érde-
kében milyen javaslatokat tudnál megfogalmazni? 

- A kezdeti időszakban (az 1990-es évek első felében) 
igen nagy tekintélye volt egy-egy rendszertanúsítvány-
nak. Emlékszem, a legtöbb gyárban munkásgyűlést tar-
tottak az ünnepélyes okiratátadás alkalmából, elhívták a 
sajtót, rádiót, televíziót, volt, ahol még a Himnuszt is 
eljátszották! Nyilvánvaló: amíg valamiből kevés van, 
amíg valami ritkaságszámba megy, addig értékesebb 
és megbecsültebb. Ahogy nőtt a tanúsított szervezetek 
száma, úgy váltak egyre megszokottabbá a tanúsítvá-
nyok. 
De a presztízsveszteség fő okát nem ebben látom, ha-
nem abban, hogy –szabadpiaci tevékenységről lévén 
szó– sokan (tanácsadók, tanúsítók egyaránt) kizárólag 
a könnyű és gyors pénzszerzési lehetőséget látták a mi-
nőségügyben, és fütyültek annak tartalmára, mondani-
valójára, értékére. Magam is tudok olyan „kollégáról”, 
aki ha már látott egy minőségügyi kézikönyvet, azt gon-
dolta magáról, hogy ért is hozzá, és nekiállt jó pénzért 
tanácsadással foglalkozni. Ma többszintes családi háza 
van és Volvóval jár (lehet, hogy neki volt igaza?). A ta-
núsító pedig kínlódhatott a „felkészített” céggel, hiszen 
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ha nem tartja tanúsításra alkalmasnak a rendszerét, ak-
kor nem a tanácsadóval, hanem a céggel szúr ki, aki 
alapvetően vétlen a dologban. 
Gomba módra szaporodtak az olyan tanúsító szerveze-
tek, amelyek (nem vicc!) személyes találkozás vagy 
audit nélkül, telefonon történő kapcsolattal intézték (in-
tézik) a tanúsítási eljárásokat. Elég, ha a kérelmező átu-
talta a „tanúsítási díjat”, postafordultával megkapta 
(megkapja) a tanúsítványát. Nagyon nehéz velük szem-
ben a tisztességesen működőknek versenyezniük, mivel 
a versenytársaikra jellemző magatartás miatt olyan ár-
versenybe kényszerülnek, ami a létüket veszélyezteti. 
Az elvégzendő munkát nemigen lehet olcsóbban kínálni 
az el nem végzett munkánál. A leírtakból pedig egyene-
sen következik a tanúsítványok devalválódása. 
Véleményem szerint ez ellen csak valamilyen jogsza-
bállyal lehetne védekezni. Arra gondolok, hogy a tanú-
sító szerv csak megfelelő megmérettetés (praktikusan: 
akkreditálás) után legyen jogosult tanúsítási tevékeny-
séget folytatni. Talán a felnőttképzési akkreditációhoz 
tudnám a dolgot hasonlítani, amikor is jogszabályban 
pontosan meg van szabva, melyek a tanfolyamindítás 
feltételei. 
Nem állítom, hogy a tanúsítók akkreditálása 100%-ban 
orvosolja a problémát, de –az akkreditálásra vonatkozó 
követelményszabvány és az akkreditáló testület egysé-
ges értékelő módszerei következtében– legalább a mi-
nimumszintet minden tanúsító szervezet kénytelen el-
érni és betartani. A többi pedig –a jogszabályi feltételek 
híján– be kell, hogy szüntesse az ez irányú tevékeny-
ségét. 
Még jobb lenne, ha az általam említett jogszabály nem-
zetközi is lenne, de hát ne legyünk telhetetlenek. Ha itt-
hon rendet teszünk, már az sem kevés. 

- Milyen könyveid jelentek meg eddig? Melyiknek volt az 
olvasók körében a legnépszerűbb? Milyen terveid van-
nak, s miről szeretnél írni? 
Négy könyvem jelent meg eddig. Soha nem úgy tört- ént, 

mra építve– az audittechnikákat igyekeztem 

akkor Nemzeti Felnőttkép-

 akkreditálási, 

m, aki a könyvet szak-

hogy elhatároztam: most pedig írok egy könyvet, vala-
hogy minidig úgy jött. Összegyűltek az ismeretek, mon-
danivalók, amiket érdemesnek gondoltam közreadni. 
Az első még 2003-ban " Menedzsmentrendszerek au-
ditálása” címmel, amelyben elsősorban –évtizedes ta-
pasztalatai
bemutatni, sok képpel és a magam és kollégáim (szer-
zőtársaim) gyakorlatából származó esetek leírásával 
bemutatni. 
Ezt követte 2004-ben a „Minőségmenedzsment a fel-
nőttképzésben”, amelyet az 
zési Intézet (NFI) által kiírt pályázat támogatott. (Csak 
érdekességként: mivel szorított a kiírt határidő, négy 
nap alatt kellett megírnom.) 
Jelentősnek (talán mert a legtöbbet ezzel dolgoztam) és 
egyedinek tartom a „Termékbiztonság az Európai Unió-
ban” című, 2007-ben kiadott könyvet, amely 2009-ben 
angolul is megjelent. Ebben a tanúsítási,
kijelölési és notifikálási eljárások közötti különbséget, 
egyezőséget, kapcsolatot kívántam ismertetni a hazai 
és az uniós jogi keretek közé ágyazva. 
Az említett műveket a TÜV Rheinland adta ki, míg a 
legújabbat a múlt évben megjelent „Ellenőrzés és minő-
ségbiztosítás” címűt a Műszaki Könyvkiadó. Ezt kifeje-
zetten tanfolyami segédletnek szántam az OKJ-s minő-
ségügyi, minőségbiztosítási tanfolyamokon részt vevők 
számára. Míg az előző három kifejezetten szakkönyv, 
talán ez a legutóbbi számíthat a legszélesebb körök ér-
deklődésére. Az egyik kolléganő
mai szempontból lektorálta írta: jól szórakoztam a hu-
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morokon, és tisztelettel adózom a benned lakozó (és 
elnyomhatatlan) néptanítónak is. 
A terveim? Régóta érlelődik bennem, hogy érdemes 
lenne összegyűjteni, rendszerezni és közzétenni a mi-
nőségtechnikákat. Tulajdonképpen a (kb. 300-350 olda-
las) nyersanyag már össze is állt, és ha akadna kiadó, 
amelyik felvállalná a könyv megjelentetését, belevág-
nék. 
Miként aktualizálod szakmai ismereteidet? Hogyan 
tudsz mindig naprakész lenni? 
Hozzám „hivatalból” nem szoktak beesni a friss hírek, 
információk. Viszont ha látok, hallok valamit, ami érde-
kel, ami a munkámmal

- 

- 

 vagy a TÜV Rheinland tevé-

- 
- k: arra van az embernek ideje, 

a szabad idő rovására szokott történni. 

pes”. 
- Közvetlen, tartalmas és őszinte válaszaidat szívből 

köszönöm! 
_______________________________________________

kenységével kapcsolatos, akkor veszem a fáradságot, 
és utánanézek: interneten, szaklapokban, konferenciá-
kon, tanfolyamokon vagy akár egy egyszerű beszélge-
tés során. Ha az ember nyitott szemmel és füllel jár, 
mindent észre tud venni. 
Mivel maga a minőségügy is és annak kapcsolt területei 
is hatalmasak, nyilván nem lehetek mindenben napra-
kész. Egyes kérdésekben biztosan vannak nálam nap-
rakészebbek, de ha valami lényeges hiányosságot, fe-
hér foltot tapasztalok az ismereteimben, akkor igyek-
szem mielőbb pótolni. És biztosan tudom, hogy vannak 
olyan témák is, amelyben viszont én vagyok a leginkább 
naprakész. 
Jut időd kikapcsolódásra, szórakozásra? Mi a hobbid? 
Ahogy mondani szoktá
amire időt szakít. Persze a gyakorlatban ez nem mindig 
teljesül, mivel gyakran (és egyre gyakrabban) akad 
olyan fontos feladat, amely nem tűr halasztást. Mindez 
természetesen 
De nem panaszkodom. 
A tinédzser fiammal igyekszem minél több időt tölteni. Ő 
is szereti a vizet, az úszást, én is, így hát megtaláljuk a 

közös nevezőt, bár jóval többet kellene mozognunk 
mindkettőnknek. 
Nagyon szeretek fúrni, faragni, barkácsolni. Dunakeszin 
van egy üdülőtelkünk, arra építettem egy műhelyt-lom-
tárat-garázst-szerszámtárolót* (*nem kívánt törlendő:-). 
Ha jó az idő, ott szoktam bütykölni. Szeretem az aszta-
los- és lakatosmunkát, de a kőművesmunkát sem vetem 
meg. Készítettem már falépcsőt, hegesztettem kúthá-
zat, építettem kerítést, szereltem villanyt, betonoztam 
házalapot, emeltem téglából falat. Legutóbb pedig egy 
teherfelvonót csináltam, hogy a nehezebb holmikat ne 
kelljen a pincébe-pincéből kézben le- vagy felcipelni. 
(Csak meg ne tudja a Felvonó-felügyelet, mert nincs 
bejelentve.) Ami pedig a mezőgazdasági érdeklődése-
met illeti, az nálam a rendszeres gaznyírásban testesül 
meg. 
Valamikor, fiatal koromban kifejezetten technokrata 
szemléletű voltam. Szerencsére már régóta nem így 
van: minden érdekel, minden gyönyörködtet, legyen az 
színház, vers, zene, csillagászat, földrajz, történelem, 
bármi. Mindig győzködöm a fiamat is: nézz körül, tanulj 
meg minél többet, szívd magadba a tudást, ismerd meg 
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földön és égen, … mintsem bölcselmetek álmodni ké-
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
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  22001100..  éévv  bbeesszzáámmoollóójjaa  

  22001111..  éévv  tteerrvveezzeettee  
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TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  
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KKoonnffeerreenncciiaa--ssoorroozzaatt  aa  mmiinnőősséégg  aakkttuuáálliiss  kkéérrddéésseeiirrőőll  

AA  PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  
ééss  aa  

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  eelleekkttrroonniikkuuss  ffoollyyóóiirraatt  lleeggjjoobbbb  sszzeerrzzőőjjee  DDííjj  22001100..  
üünnnneeppééllyyeess  ááttaaddáássaa  
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DDííjj  aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  eelleekkttrroonniikkuuss  ffoollyyóóiirraatt  lleeggjjoobbbb  sszzeerrzzőőiinneekk  
 

A folyóirat szerkesztőbizottsága 2010. november 23.-i 
ülésén elhatározta, hogy díjat alapít a lap legjobb 

szerzői számára. 
 

A díjazás szabályai 
 

A Díj célja 
 

A Díj a legjobb cikk szerzőjét.(többszerzős cikk esetén 
szerzőit) jutalmazza a 
MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg 

elektronikus folyóiratban -az átadás tárgyévet megelőző 
évben- megjelent cikkek közül. 

 
A Díj neve: 

 

AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  LLeeggjjoobbbb  SSzzeerrzzőőjjee  DDííjj  
((éévv))  

  
A kiválasztás módja 

 
A főszerkesztő az olvasók véleményét is kikérve- írásbeli 
javaslatot tesz a szerkesztőbizottság szeptemberi 
ülésére az általa legjobbnak tartott cikkekre, illetve azok 
szerzőire. A szerkesztőbizottság jogosult a javaslatot 
felülbírálva, más cikket is kiválasztani díjazásra. A szer-
kesztőbizottság többségi szavazással dönt. 

A kiválasztás szempontjai 
 

A cikk újdonság-tartama, szakszerűsége, közérthető-
sége, tartalmának széleskörű felhasználhatósága, tehát 
hasznossága. 

 
Lebonyolítás 

 
A szerkesztőbizottság döntése alapján a főszerkesztő 
javaslatát írásban továbbítja a Társaság elnökének és 
ügyvezető igazgatójának, utóbbi gondoskodik a Díj be-
szerzéséről és az oklevél elkészítéséről. A Díj és az ok-
levél ünnepélyes átadása a Magyar Minőség Hét ren-
dezvényen történik. A Díj átadásáról és annak indokolá-
sáról a Magyar Minőség elektronikus folyóirat a Magyar 
Minőség Hétről készített beszámoló keretében megem-
lékezik, méltatja a szerzőt. A Társaság többi információs 
csatornáin is továbbítja a beszámolót, és felkéri erre a 
minőségügyet gondozó Társszervezeteket is. 
  

_________________________________________________  
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Segíteni szeretnénk a KKV-k- nak 

NNeetteenn  aa  CCééggeemm    
  

Egy magyarországi mikro- és kisvállalkozások körében 
végzett felmérés megdöbbentő eredményeinek hatására 
a Budapest Bank, a Google Magyarország, és a 
HonlapABC úgy döntött, hogy nagyszabású, vállalkozá-
sokat segítő programot indít. A Neten a Cégem kezde-
ményezés minden hazai vállalkozáshoz el szeretné jut-
tatni az online jelenlét fontosságáról szóló információkat 
és az ingyenesen kipróbálható eszközöket. A szervezők 
azt várják, hogy még idén 25.000 vállalkozás nyit a digi-
tális jelenlét felé, hoz létre honlapot, és alapozza meg 
jövőbeni sikereit az online eszközök segítségével. A 
programot a hazai kereskedelmi és iparkamarák is tá-
mogatásukról biztosították. 
Az Ipsos Google Magyarország számára készített kuta-
tásából kiderül, hogy ma Magyarországon a mikro- és 
kisvállalkozásoknak kevesebb, mint fele rendelkezik sa-
ját honlappal, sőt, az interneten eddig jelen nem lévők 
63%-a még soha nem is gondolkodott el vállalkozásának 
virtuális megjelenítésén. Nem sokkal jelentősebb a már 
honlappal rendelkezők online aktivitása sem, hiszen e 
cégek majdnem fele egyáltalán nem hirdeti tevékenysé-
gét, 11%-uk pedig csak offline reklámozási megoldáso-
kat választ. 

A jelenség fő oka, hogy ezek a cégek – elsősorban kellő 
információk és tapasztalatok hiányában – nem bíznak az 
online jelenlét üzleti erejében. Számos kisebb vállalko-
zás úgy véli, hogy szaktudás- és kapacitáshiány miatt 
önállóan nehezen tudná felépíteni saját weboldalát, vagy 
lenne képes azt hatékonyan üzemeltetni, illetve tévhiteik 
vannak az online jelenlét költségvonzatairól is.  
Ez a trend a hazai kisvállalkozások üzleti eredményes-
ségét jelentősen korlátozza. Ezért a programban részt-
vevő partnerek úgy döntöttek, hogy elindítanak egy 
hosszú távú vállalkozásfejlesztési kampányt Neten a 
Cégem címmel. Saját portfoliójukból olyan kezdőcsoma-
got állítottak össze, mely épp a fent említett problémák 
kezelésében jelent segítséget, és amit meghatározott 
időszakon át díjmentesen próbálhatnak ki a vállalkozá-
sok. Többek között honlap készítéssel, online hirdetési 
és banki megoldásokkal támogatják a programban részt-
vevőket, melyet erőteljes edukációs kampány is kiegé-
szít. 
Koleszár Péter, a honlapabc.hu-t is magába foglaló, mis-
kolci székhelyű informatikai vállalkozáscsoport ügyve-
zetője elmondta: "Több tízezer ügyfelünk között számos 
kisvállalkozás található. Sokuknak bátorításra van szük-
sége ahhoz, hogy a számára ismeretlen online világba 
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merészkedjen. Vidéki kisvállalkozásként megtiszteltetés, 
hogy részt vehetünk a Neten a Cégem kezdeményezés-
ben. Hiszek abban, hogy az általunk biztosított 
honlapkészítő eszköz segítségével számos vidéki vállal-
kozás számára nyílik meg a lehetőség országos –esetleg 
nemzetközi– piacok elérésére, kiszolgálására.” 
A weboldal teljes tartalmi feltöltését követően a vállal-
kozó egy Google AdWords kupon segítségével elkezd-
heti népszerűsíteni weboldalát. „Online és nyomtatott 
segédanyagaink egyszerűen követhető instrukciókkal 
támogatják a programban résztvevő vállalkozásokat, 
hogy önállóan megtalálják azokat a hirdetési kulcsszava-
kat, melyekkel a leghatékonyabban képesek elérni cél-
csoportjukat. Ezek a megfelelően optimalizált beállítások 
teszik lehetővé, hogy amikor egy potenciális vásárló a 
vállalkozáshoz kapcsolódó kulcsszavakra keres, a hir-
dető megjelenjen a szponzorált keresési eredmények 
között. Az ingyenes Google Helyek szolgáltatás igénybe-
vételével a kisvállalkozások tovább erősíthetik online 
jelenlétüket, hiszen így a nagy tömegek által használ 
Google Térképre (Maps) is felkerülnek” – mondta Heal 
Edina, a Google Magyarország vezetője. 
A Budapest Bank örömmel állt a kezdeményezés mellé, 
hogy hozzájáruljon a hazai cégek fejlesztéséhez.  
“Fontosnak tartjuk, hogy a kisvállalkozások támogatást 
kapjanak azokon a területeken –például a marketing 
vagy a pénzügyek terén–, ahol nem rendelkeznek akkora 
anyagi illetve szakértői kapacitással, mint a nagyobbak. 
A Neten a Cégem révén szeretnénk a költséghatékony 
és kényelmes pénzügyi eszközökkel, többek közt az 
online bankolással, megismertetni a vállalkozókat, hogy 
az így megspórolt összeget és időt a cégük fejlesztésre 
fordíthassák” – mondta Erdei Zsuzsa, a Budapest Bank 

mikro szegmensének vezetője. A bank az együttműkö-
dés keretében pénzügyi tanácsokkal és kedvezményes 
számlacsomag-ajánlattal járul hozzá a vállalkozások 
eredményes működéséhez.  
A három partner összefogásával létrejött szolgáltatás-
csomag tehát számos módon könnyíti meg a kisvállalko-
zások életét. A honlap készítő eszköz által fél éven ke-
resztül ingyenesen kipróbálhatják az interneten keresztül 
elérhető piacokban rejlő lehetőségeket és kész webol-
dalukhoz fél évre egy ingyenes domain nevet és tárhe-
lyet is kaphatnak. Emellett az indulásban egy 15 000 Ft 
értékű Google AdWords kupon is segíti őket. Az 
AdWords működési elveinek megfelelően a kupon lejá-
rata után is kizárólag abban az esetben kell fizetni a 
szolgáltatás igénybevételéért, ha valaki rákattint a hir-
detésére, vagyis elnavigál a cég weboldalára. A vállalko-
zás tevékenyégétől függően, a Google AdWords-szel 
akár már napi 1000 Ft-ból látványos eredmények érhe-
tőek el. Az olcsó és gyors pénzügyi tranzakcióikat pedig 
többek között a havidíjmentes internetbank-szolgáltatás, 
az első évben a havi számlacsomagdíj elengedése, il-
letve két éven keresztül az adóhatóság felé történő elekt-
ronikus átutalások díjmentessége biztosítja.  
A csomag egyes elemeit természetesen külön is igé-
nyelhetik az érdeklődők. 
A Neten a Cégem kezdeményezés fontos eleme az edu-
káció, hiszen a vállalkozások internetes fejlődését leg-
többször tévhitek akadályozzák. A program alapítói ezért 
a meghatározott időszakon át ingyenesen igénybe vehe-
tő termékek mellett több állomásos, vidéki és fővárosi 
körutat szerveznek, ahol a helyi kisvállalkozásoknak sze-
mélyesen fognak szakmai segítséget és tájékoztatást 
nyújtani. Várakozásaik szerint ezek az események még 
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idén legalább 3 000 érdeklődőre tarthatnak számot. 
Emellett nyomtatott és online segédanyagokat készíte-
nek, hogy megkönnyítsék az internetes eszközök hasz-
nálatának elsajátítását. Ha pedig a vállalkozó úgy látja, 
hogy mindennek ellenére sem szeretne saját maga fog-
lalkozni internetes kampányával, több száz hazai online 
marketingügynökség segítségére számíthat.  
A program további részleteiről a www.netenacegem.hu 
honlapon tájékozódhat, illetve a programhoz való csatla-
kozásra is itt nyílik lehetőség. 
Budapest Bank 
A Budapest Bank Nyrt. az egyik legelső hazai kereske-
delmi bankként 1987-ben jött létre, tulajdonosa a GE 
(General Electric Company). A bank a GE Capital Globá-
lis Banki üzletág részeként teljes körű pénzügyi szolgál-
tatásokat kínál mind a lakosság, mind a vállalkozások 
számára. Országos hálózata 101 bankfiókot és egy 
önálló Money+ központot foglal magában. Pénzügyi 
mutatóit tekintve az első tíz legnagyobb hazai bank 
egyike. A Budapest Bank Nyrt. főbb leányvállalatai: a 
Budapest Autófinanszírozási Zrt, a Budapest Flotta Zrt, a 
Budapest Alapkezelő Zrt. és a Budapest Lízing Zrt. 
További információ a www.budapestbank.hu/sajtoszoba 
weboldalon. 
Google 
A Google innovatív keresőtechnológiái emberek milliói 
számára teszik elérhetővé a keresett információkat nap 
mint nap. A céget 1998-ban Larry Page és Sergey Brin, 
a Stanford Egyetem PhD-hallgatói alapították. A Google 
ma a világ egyik legértékesebb webes vállalata minden 
nagyobb piacon. A cég hatékony hirdetési programja 
mérhető eredményeket nyújt a legkisebb és a legna-

gyobb vállalkozásoknak egyaránt, miközben hasznos 
információkkal szolgál felhasználóinak. A Google főhadi-
szállása a Szilícium-völgyben van, irodái pedig megtalál-
hatók szerte Amerikában, Európában és Ázsiában. To-
vábbi információért látogassa meg a www.google.hu ol-
dalt. 
HonlapABC 
A miskolci vállalkozásokat tömörítő cégcsoport első tagja 
1996-tól tevékenykedik az informatika világában. A kü-
lönböző csatornákon keresztül értékesített "csináld ma-
gad" alapokon működő honlap készítő szolgáltatás évek 
óta elérhető magánszemélyek és vállalkozások számára. 
A felhasználók igényeit és a honlapok fejlesztésének 
trendjeit folyamatosan szem előtt tartva fejlődik a honlap 
készítő eszköz. A cégcsoport domain regisztrátor tagja, a 
Microware Hungary Kft. a domain nevekkel kapcsolatos 
szolgáltatási terület egyik piacvezetője Magyarországon. 
Közel 10 éves szakmai tapasztalattal nyújt segítséget az 
programban részt vevő vállalkozások számára az elké-
szült honlapokhoz ingyenes domain regisztrációt bizto-
sítva. 
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MMiinnőőssééggüüggyyii  VViilláággkkoonnggrreesssszzuuss  BBuuddaappeesstteenn  
22001111..  jjúúnniiuuss  2200--2233..  

 
Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) 2011. évi 
Kongresszusa és az ezzel egy időben tartandó Minőség-
ügyi Világkongresszus előkészületei igen kedvezően 
alakulnak. A közel 200 bejelentett előadás-javaslat átte-
kintése után az elő-kongresszusi és kongresszusi prog-
ram összesen 135 előadást és 12 tartalék-előadást, il-
letve posztert tartalmaz. A kongresszus iránt megmutat-
kozó, minden várakozást felülmúló érdeklődést és 
figyelmet többek között az is jelzi, hogy az elfogadott 
előadások a világ valamennyi kontinensét képviselő 42 
országból származnak. A legtöbb előadást és tartalék-
előadást a várakozásoknak és a hagyományoknak 
megfelelően a rendező ország, azaz Magyarország ja-
vaslatai közül sikerült elfogadni (szám szerint 18-at). Ja-
pán előreláthatóan 9, Németország 8 és az USA 7 elő-
adással fog a programban szerepelni. Az előadók jelen-
tős része tagja a Nemzetközi Minőségügyi Akadémiának 
(IAQ), amelynek 100 főben behatárolt tagja közül már 
eddig közel 60 (ha nem is mind előadóként, hanem 
szekcióelnökként vagy résztvevőként) jelezte részvételét, 
ami minden eddigi IAQ-részvételi rekordot felülmúlhat. 
A tervezett program fő elemei időrendi sorrendben: 
2011. június 20. (hétfő) 

„Agrifood” (elő-kongresszusi szeminárium) 
Minőség az egészségügyben (elő-kongresszusi 
szeminárium) 
Minőség a közigazgatásban (elő-kongresszusi sze-
minárium) 
Elő-kongresszusi workshop-ok: 

- Minőségbiztosítás a gyógyszeriparban 
- A statisztikai gondolkodás fejlesztése a proaktív mi-

nőségbiztosítás érdekében 
- Munkahelyi együttműködés a termelékenység és a 

minőség javításához 
Nyitó fogadás 

2011. június 21. (kedd) 
Reggel: Ünnepélyes megnyitó 
 Nyitó plenáris ülés 
Délután: 6 párhuzamos szekcióülés 
Este: Bankett 

2011. június 22. (szerda) 
Reggel: 6 párhuzamos szekcióülés 
Délután: Záró plenáris ülés 
 Kitüntetések, elismerések 
 A kongresszus ünnepélyes bezárása 

2011. június 23. (csütörtök) 
Üzemlátogatásra előreláthatóan a Herendi Porce-
lánmanufaktúrában, a Dreher Sörgyárakban, a 
Grundfos Magyarország Gyártó Kft.-ben és a SPAR 
Magyarország valamelyik kereskedelmi egységé-
ben lesz lehetőség. 
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Plenáris előadók: Sister Mary Jean Ryan, az SSM Health Care St. 
Louis-i kórházholding elnöke és ügyvezető 
igazgatója (USA) Charles Aubrey, az Anderson Pharmaceutical 

Packaging an AmerisourceBergen 
Company (USA) elnökhelyettese 

Alan Bryden, a Nemzetközi Szabványügyi Szerve-
zet (ISO) korábbi elnöke (Franciaország) 

Lepsényi István, a Knorr Bremse Kft. vezérigazga-
tója (Magyarország) 

Shoji Shiba, a Tsukubai Egyetem volt professzora 
(Japán) 

Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség el-
nöke, a Szegedi Egyetem rektora (Magyar-
ország) 

Gregory H. Watson, a Nemzetközi Minőségügyi 
Akadémia (IAQ) elnöke és Igazgató Taná-
csának ügyvezető elnöke (Finnország) 

Kiemelt előadók: 
Juhani Anttila, a Finn Telecom és a Sonera Co. volt 

alelnöke, (Finnország) 
Robert E. Cole, a Doshisha Business School, Kyoto 

(Japán) és a Kaliforniai Egyetem, Berkeley 
professzora (USA) 

Tito Conti, a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia 
korábbi elnöke (Olaszország) 

Kostas N. Dervitsiotis a Piraeus-i Egyetem pro-
fesszora (Görögország) 

Roland K. Jahnke, a Deutsche Post DHL igazga-
tója, (Németország) 

Nyikos Györgyi, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium 
helyettes államtitkára, (Magyarország) 

Török László, a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. 
ügyvezető igazgatója, (Magyarország) 

Jürgen Varwig, a Német Minőségügyi Társaság el-
nöke (Németország) 

Támogatók: 
Nemzeti főszponzorok: 

Nemzeti Innovációs Hivatal 
B. Braun Avitum Hungary Zrt. 

Arany szponzor: 
GRUNDFOS Hungary Gyártó Kft. 

Ezüst szponzor: 
GS1 Magyarország Közhasznú Zrt. 

Bronz szponzor: összesen 6 
A nagy nemzetközi érdeklődést kiváltó rendezvénysoro-
zatra a világ minden tájáról összesen 600 résztvevőt vá-
runk. A Minőségügyi Világkongresszust követően –a ter-
vek szerint– sor kerül a Minőségügyi Világszövetség 
(WAQ) tagszervezetei csúcstalálkozójára és a Nemzet-
közi Minőségügyi Akadémia (IAQ) tisztújító Közgyűlésére 
is. 
Folyamatos tájékoztatás a www.eoq.hu/2011 weboldalon 

Dr. Molnár Pál 
a Szervező Bizottság elnöke 

________________________________________________  
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TTáájjéékkoozzttaattóó  aazz  OOnnlliinnee  SSzzaabbvváánnyykköönnyyvvttáárrrróóll  
AAzz  OOnnlliinnee  SSzzaabbvváánnyykköönnyyvvttáárr  sszzoollggáállttaattáássaaii  22001111..  mmáárrcciiuuss  11--jjééttőőll  vveehheettőőkk  iiggéénnyybbee  aa  MMaaggyyaarr  SSzzaabbvváánnyyüüggyyii  

TTeessttüülleett  ((MMSSZZTT))  hhoonnllaappjjáánn  
 
Az MSZT honlapján (www.mszt.hu) elérhetők az Online 
Szabványkönyvtár beindításával és előfizetésével kap-
csolatos információk. 
A szolgáltatás 2011. március 1-jével indul, olyan módon, 
hogy az előfizetéseket/megrendeléseket február hó fo-
lyamán már lehet intézni a honlapon közzétett megren-
delőlap kitöltésével és elküldésével. 
Megrendelések fogadása: 2011. február 10-től. 
Az Online Szabványkönyvtár egy virtuális könyvtár, ahol 
a szabványinformációk, a szabványok szövege és a ki-
adványok kizárólag képernyőn való olvasásra nyithatók 
meg, tehát nem nyomtathatók és nem letölthetők. 
Az Online Szabványkönyvtár tartalma: 

• Online Szabványjegyzék – a magyar nemzeti 
szabványok összes bibliográfiai adata interaktív 
formában, továbblépési lehetőséggel a 
kiválasztott szabvány szövegére 

• A magyar nemzeti szabványok szövege képer-
nyőn való olvasásra 

• A Szabványügyi Közlöny aktuális száma – az 
MSZT havonta megjelenő hivatalos lapja a szab-
ványosítással kapcsolatos legfrissebb és legfonto-
sabb információkkal 

 
 

Az Online Szabványkönyvtár fő előnyei: 
• Bárki számára, bárhonnan elérhetők a szabvány-

információk  
• Naprakész információ 
• Egyszeri, alkalomszerű vagy szabványvásárlás 

előtti tájékozódási lehetőség 
• A vásárlási kényszer megszűnése 
• A saját szabványtár fenntartási kényszerének 

megszűnése 
• Interaktív kapcsolat a szabványalkotóval 
• A műszaki és szakmai nyelv megfelelő szinten 

való használatának fenntartása 
• Igazolás a szabványok rendelkezésre állásáról 

(akkreditálás, auditálás) 
Előfizetési díj (1 jelszó ára egy évre): 
29 500 Ft + áfa / jelszó / év 
Csak egyéves előfizetésre van lehetőség. Az előfizetési 
időszak nem kötődik naptári évhez, az előfizetés az előfi-
zetési díj befizetésének időpontjától érvényes és 1 évig 
tart, tehát áthúzódhat a következő naptári évre is. 
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Technikai feltételek 
Az alkalmazás platform és böngésző-független, mind-
összesen két dolog szükséges a korrekt működéshez: 

• TCP 443 port legyen nyitva 
• Java Runtime Environment legyen installálva a 

gépen, mivel a szabványok szövegének megnyi-
tásához ez a program szükséges (ingyenesen le-
tölthető a www.java.com webhelyről). 

Fontos megjegyezni, hogy a szabványok és szabványki-
adványok szerzői jogi védelem alatt állnak. Az Online 
Szabványkönyvtárban az olvasásra rendelkezésre bo-
csátott szabványok és kiadványok a Magyar Szabvány-
ügyi Testület (MSZT) tulajdonát képezik, tehát az Online 
Szabványkönyvtár szolgáltatásainak igénybe vételével a 
vonatkozó szabványokat, szabványkiadványokat az elő-
fizető felhasználó nem vásárolja meg, hanem olvasásra 
kölcsönzi az MSZT-től. A szabványok és a szabványki-
adványok szövegének felhatalmazás nélkül másolása, 
sokszorosítása, illetve a szerzői jogok bármilyen módon 
való megsértése jogszabálysértő magatartás, amelynek 
összes következményét a jogsértést elkövetőnek kell 
viselnie. 
Az MSZT fenntartja a jogot, hogy a rendeltetésszerű 
használattól való eltérés, az MSZT engedélye nélküli 
használat vagy bármely jogsértés észlelése esetén meg-
tegye a szükséges lépéseket. 
A szabványkiadvány(ok) saját, hiteles példány(ok)ként 
(digitális vagy nyomtatott formában) való beszerezésére 
a Szabványboltban vagy a Webáruházban van lehető-
ség. 
_______________________________________________  
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1100  nnaappooss  aakkkkrreeddiittáálltt  öönnéérrttéékkeellééssii  sszzaakkéérrttőő  kkééppzzééss  
aazz  IIppaarrffeejjlleesszzttééssii  KKöözzaallaappííttvváánnyy  sszzeerrvveezzéésséébbeenn  

Nap Modul Időpont Előadó 
1.  

Minőség 
TQM 
ISO 
Vevői elégedettség 

1. 

Önértékelési szakértő 

2011.04.28. 
9:00-17:00 

Iparfejlesztési 
Közalapítvány 
Sződi Sándor  

2. 
2. TQM technikák ( 5S, Benchmarking, FMEA, Folyamatábra, Hatlépéses 

problémamegoldás, OK-okozati elemzés, Pareto digram, SWOT).  

2011.04.29. 
9:00-17:00 

Iparfejlesztési 
Közalapítvány 
Sződi Sándor  

3 
Minőségi Díj modellek 
Önértékelési módszerek 
Az EFQM modell kritérium rendszere 
Díjak és pályázási lehetőségek 

3. 

Benchmarking politika, gyakorlati benchmarking 

2011.05.05. 
9:00-17:00 

Szövetség a 
Kiválóságért 
Közhasznú 
Egyesület 
munkatársa 

4. 
Az értékelés módszere - RADAR értékelő mátrix 

4. 
Az RADAR értékelés mátrix gyakorlati alkalmazása 

2011.05.06. 
9:00-17:00 

Szövetség a 
Kiválóságért 
Közhasznú 
Egyesület 
munkatársa 

3. 
A Nemzeti Minőségi Díj hasznossága / győztesek véleménye 
A vezetés meghatározó szerepe 5. 

NMD győztes pályázat alkritériumainak feldolgozás egyéni és 
csoportmunkában 

2011.05.12. 
9:00-17:00 

Iparfejlesztési 
Közalapítvány 
Sződi Sándor  

3. 
Önértékelést és pályázatírást segítő javaslatok 
Felkészülés a helyszíni szemlére 
Pályázatírás projekttervének elkészítése 
A Nemzeti Minőségi Díjak értékelésének tapasztalatai / általános hibák 
Az EFQM modell két alkritériumának komplett értékelése 

6. 

Visszajelzések készítése 

2011.05.13. 
9:00-17:00 

Iparfejlesztési 
Közalapítvány 
Sződi Sándor 

5. 
Projektmenedzsment 7. 
Stratégiai alkotás folyamata 

2011.05.19. 
9:00-17:00 

ISO 9000 FÓRUM 
Rózsa András 

5. 
Változásmenedzselés 8. 
Csapatépítés 

2011.05.20. 
9:00-17:00 

ISO 9000 FÓRUM 
Rózsa András 

3. 
9. 

Látogatás Nemzeti Minőségi Díjas szervezetnél 
2011.05.26. 
9:00-17:00  

5. 
Forráskeresés, pályázási lehetőségek 10. 
Vizsga 

2011.05.27. 
9:00-17:00 

Iparfejlesztési 
Közalapítvány 
Vadovics Kristóf 
Sződi Sándor 

JJeelleennttkkeezzééssii  llaapp  aa  kköövveettkkeezzőő  oollddaalloonn  
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Jelentkezési lap 
10 napos akkreditált önértékelési szakértő képzésre 

 

Modul Dátum Időpont 
1-2. 2011. április 28-29. 

3-4. 2011. május 05-06. 

5-6. 2011. május 12-13. 
7-8.  2011. május 19-20. 

9-10.  2011. május 26-27. 

9:00 – 17:00 

 
 

Jelentkezési határidő: 2011. április 21. 

 

Cégnév:______________________________________________________________ 

 

Cím:    _______________________________________________________________ 

 

Név:    _______________________________________________________________ 

 

Telefon: ___________________Fax: ________________E-mail: _________________ 

 

Részvételi díj: 200 000 Ft 
 
Az ár tartalmazza a tréning anyagot, az ebédet, a napközti üdítőt, kávét, valamint a vizsga díjat. 
Az ár szállásköltséget nem tartalmaz! 

 
Oktatási helyszín: IFKA oktatóterem - 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16. 

 
Közalapítványunk és képzésünk akkreditált, így a képzési díj ÁFA tárgyi adó mentes, a cégek számára a szakképzési hozzájárulás terhére 

elszámolható. 
 

További információkkal e-mail-en, telefonon szívesen állunk rendelkezésére. 
 

Kontakt személy: Sződi Sándor, Nagy Zsuzsanna 

e-mail: szodi@ifka.hu, nagyzs@ifka.hu 
telefon:+36 1 332-0362, fax: +36 1 332 0787 

 
A jelentkezési lap megküldése egyben fizetési kötelezettséggel is jár, ezért a részvételi díjat a számla kézhezvétele után a számlán megjelölt időpontban, a 

megjelölt számlaszámra átutalással kell befizetni. 
 
 
 
 

Dátum: ............................................................................  Cégszerű aláírás: 

 
 ................................................................................................... 

___________________________________________________________________________________________________  
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXXX..  éévvffoollyyaamm  0033..  sszzáámm  22001111..  mmáárrcciiuuss  
  

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  
SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  
Kockázatmenedzsment és kockázatértékelés – Dr. Balogh Albert Risk Management and Risk Assessment – Dr. Balogh, Albert  

A kockázatkezelés alkalmazási területei – Dr. Horváth Zsolt Application Fields of Risk Management – Dr. Horváth, Zsolt  

Kockázatok kezelése a kontrolling gyakorlatban - Szlávik Péter Risk Management in Controlling Practice – Szlávik, Péter  

A technológiai és minőségkockázatok csökkentési módszerei a 
gyógyszeriparban - Nagy Péter József, Kőhegyi Imre PhD

Methods of Reducing Technological and Quality Risks In the 
Pharmautical Industry – Nagy, Péter József, Kőhegyi, Imre 
PhD

 

 

Kockázatok csökkentése az autóiparban – Balázs István Reduction of Risk in the Automotive Industry – Balázs, István  

A kockázatkezelés fókuszai a Paksi Atomerőműben - 
Puskás László

Focuses of Risk Management at the Nuclear Power Plant 
Paks - Puskás, László  

Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Dr.Gutassy Attilával - 
Sződi Sándor

The Best among the Best –Report with Dr. Gutassy, Attila - 
Sződi, Sándor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Közgyűlés 
XX. Magyar Minőség Hét

General assembly 
20th Quality Week  

Díj a Magyar Minőség elektronikus folyóirat legjobb szerzőinek Award to the Best Authors of Electronic Periodical Magyar 
Minőség

 

 

HHAAZZAAII  ÉÉSS  NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  HHÍÍRREEKK,,  BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓKK  DDOOMMEESSTTIICC  AANNDD  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  NNEEWWSS  AANNDD  
RREEPPOORRTTSS  

10 napos akkreditált önértékelési szakértő képzés Accreditedited Self Assessment Expert 10 Days Training  

Neten a Cégem My Enterprise on the Net  

Minőségügyi Világkongresszus Budapesten Quality World Congress in Budapest  

Tájékoztató az online szabványkönyvtárról Information on On-line Standard Library  
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