
„H a az orvos operációt 
végez egy nemesem
beren, és ezzel a ne

mesember halálát okozza, vagy ha 
a szemüreg műtétje során a beteg 
elveszti a  látását, vágassék le 
az orvos egyik karja” – Hammurápi 
babilóniai király közel négyezer éve 
kőbe vésett törvénykönyvében így 

fogalmazta meg a történelem első, 
írásban megmaradt minőségbizto
sítási szabályát.

Egyiptomban a fáraók bebalzsa
mozása zajlott szigorúan meghatá
rozott szabványok szerint, s végül 
az egész folyamatot figyelemmel 
kísérő főellenőr igazolta pecsétjével, 
hogy az istenkirályt felkészítették 

a túlvilági utazásra. A Római Biro
dalomban mintegy száz, különféle 
termékek előállítására vonatkozó 
írásos szabványt tartottak számon, 
s bár a kora középkor jelentős kul
turális visszalépést jelentett Rómá
hoz képest, a minőség iránti vágy 
akkor is tovább élt. Több templom
építésnél például az állványok eltá
volítása előtt a főhajó közepére állí
tották az építőmestert: ha valamit 
elszámolt vagy elrontott, az életével 
fizetett a hibáért.

Míg a középkori céhekben nem 
volt szükség külső minőségellen
őrzésre – a pályájukat tanoncként 
kezdő tagok folyamatosan tanultak, 
s mestervizsgán kellett számot 
adniuk a tudásukról –, a manufak
túrákban, majd az első gyárakban 
már különvált a termelés és az elle
nőrzés. A munkamegosztás miatt 
az alkalmazottak csupán részfel
adatokat láttak el, és már nem is 
voltak olyan jól képzettek, mint 
a céhmesterek. A manufaktúrák
ban és a gyárakban a beérkező 
alapanyagokat és a végterméke
ket is ellenőrizték, ám az egymástól 
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ki a termékek-szolgáltatások vásárlóit.
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ban, a kormányzatban vagy akár 
a nonprofit szektorban is alkalmaz
ható ISO 9000 szabványsorozat 
a NagyBritanniában az 1970es 
évek végén kidolgozott BS 5750 
szabványon alapult. Az egységes 
brit minőségügyi rendszert az után 
alkották meg, hogy egy néhány 
évvel korábban készült tanulmány 
megállapította: a nem megfelelő 

minőségű termékek okozta kár 
eléri a szigetország GDPjének 
a 10 százalékát. Az ISO 9000 szab
ványcsaládot az Európai Közösség 
is átvette, Magyarország pedig 
1991ben MSZ EN 29000 néven 
ismert szabvány alapján kezdte el 
alkalmazni.

A minőségirányítás rendszeré
ben a munkafolyamat valamennyi 
résztvevője előre kidolgozott és 
jóváhagyott utasítások alapján végzi 
a tevékenységét, a munkaadó pedig 
szavatolja, hogy a munkavállaló 
jóváhagyott eszközökkel dolgozik. 
A munkafolyamatokat állandóan 
megfigyelik, s az eredmények isme
retében továbbfejlesztik a szabá
lyozást. A minőségbiztosítás egyik 
legfontosabb eleme az állandó 
dokumentálás, az egyik fő jelmon
dat szerint amit nem dokumentáltál, 
az meg sem történt.

AZ ISOszabványok után jöhet 
el a teljes körű minőségirányítás 
(TQM) korszaka. Míg az ISO 9000 
egy olyan vállalati alrendszer, amely 
a különféle szervezeti egységek 
munkájának koordinálásával sza
vatolja az állandó jó minőséget, 
a TQM inkább egy olyan vállalatirá
nyítási filozófia, amely folyamatosan 
támogatja a fejlődést. A TQM tér
nyerésének hátterében az élesedő 
piaci verseny áll: a minőség már 
egyre inkább alapfeltétele a termék 
vagy a szolgáltatás eladhatóságá
nak, s további fejlődést csak úgy 
lehet elérni, ha az egész szervezet 
tevékenységét a minőségcentri
kusság jellemzi. A TQM abban is 
különbözik az ISOrendszerektől, 
hogy ott nincs kívülálló tanúsító, 
a vállalat vezetői – akik beindították 
és működtetik a TQMet – önállóan 
értékelik az elért eredményeket. ¬

független üzemek nem feltétlenül 
bíztak meg egymásban, így maguk 
is megvizsgálták a mástól vásá
rolt, náluk alapanyagnak számító 
termékeket.

A XVIII. század elején az újító 
orosz cár, Nagy Péter állított össze 
sajátos hangú minőségirányítási 
rendszert, miután felháborította, 
hogy a tulai fegyvergyár használha
tatlan fegyvereket és lőszert sózott 
a hadseregre. A tulajdonost, Kor
nyila Beloglazovot megkorbácsol
tatta és többéves kényszermunkára 
ítélte, a gyárba pedig állami alkal
mazásban lévő minőségellenőröket 
küldött, akik éjjelnappal figyelték, 
rendben folyike a gyártás. „Az új 
tulajdonos, Nyikita Gyemidov min
den használhatatlan puska után 
kapjon 25 korbácsütést, a főellenőrt 
pedig addig üssék, amíg eszméletét 
nem veszíti” – parancsolta a cár.

A minőségellenőrzés és irányí
tás a modern gyáripar kialakulásá
val indult valóban gyors fejlődésnek. 
Az üzemekben – ahol a hatalmas 
mennyiség miatt már nem lehetett 
valamennyi elkészült terméket ellen
őrizni – megjelentek a külön minő
ségellenőrző osztályok (meo), ahol 
a munkatársak a többezres gyártási 
sorozatokból kiemeltek néhányat, 
s azok bevizsgálásából vontak le 
matematikai alapú statisztikai követ
keztetéseket. Ebben a korszakban 
zajlott le a minőségirányítás egyik 
legfontosabb változása: már nem 
a vétkesek megbüntetése volt a fő 
cél, hanem a gyártási folyamatok 

hibáinak felismerése, illetve a selejt 
megelőzése. A meósok elkezdték 
megfigyelni a gépeket, s rájöttek 
például arra, hogy a présszerszá
mok kopása miatt nő a selejt ará
nya. Azt is felismerték, hogy a hibák 
túlnyomó többsége néhány gépen, 
illetve néhány termelési szakaszban 
keletkezik, az általában hibamentes 
gyártási szakaszokra felesleges időt 
és pénzt pazarolni.

A másik nagy változás az egyes 
iparágakra vonatkozó, illetve álta
lános minőségbiztosítási szabvá
nyok kidolgozása volt. Ennek az volt 
a célja, hogy a megrendelők meg
bízhassanak a minőségbiztosítások 
rendszerében részt vevő beszállí
tókban, s így megspórolhassák 
a drága és párhuzamos ellenőrzési 
láncokat.

A szabványokat kidolgozó  leg
nagyobb nemzetközi tömörülés, 
a  genfi székhelyű Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 
1947ben alakult meg, s mára 161
re nőtt a munkájában részt vevő 
államok száma. Az ISO ugyan már 
1951ben közzétette első szabvá
nyait, ám a minőségbiztosítással 
és irányítással foglalkozó csak 
1987ben jelent meg: ez volt a sokat 
emlegetett ISO 9000. Amely után 
jött a többi különféle minőségbizto
sítási  és irányítási szabvány, köztük 
a leggyakrabban alkalmazott ISO 
9001es.  

Az általánosan, azaz nemcsak 
az iparban, hanem a közigazgatás
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A  Standard & Poor 500as 
listáján szereplő nagyvál
lalatok átlagos élethosz

sza 2027re 12 évre csökken: az új 
technológiák megjelenése, a gaz
dasági válságok, a piacot felforgató 
vetélytársak megjelenése és a kihí
vásokra való elégtelen felkészülés 
miatt sorra tűnnek majd el a ma 
még komolynak számító vállalatok. 
Ebben a környezetben tette közzé 
legújabb minőségirányítási szab
ványát a Nemzetközi Szabványügyi 
Szervezet (ISO): az ISO 9004 célja, 
hogy a tartósan sikeres vállalatok 
stratégiájából és gyakorlatából 
levont következtetésekkel tegye 
eredményesebbé a többieket. „Ez 
a szabvány nemcsak a túléléshez 
nyújt segítséget, hanem a fenntart
ható sikerességhez is” – mondta 

újságíróknak a szabvány egyik 
kidolgozója, Charles Corrie. AZ ISO 
műszaki bizottságának elnöke hoz
zátette: „A vállalati kudarcok oka 
gyakran az, hogy a cég képtelen 
adaptálódni a megváltozott kör
nyezethez. A szabvány útmutatást 
ad arra, hogy mérettől és iparágtól 
függetlenül miként készülhetnek 
fel a szervezetek a jövőbeli nehéz
ségekre.” Az új 9004es szabvány 
a 2009es első változat átdolgozott 
kiadása; a Magyar Szabványügyi 
Testület várhatóan szeptember 
elején vezeti be az angol nyelvű 
dokumentumot Magyarországon.

A modern minőségbiztosítási 
szabványok átvételével már sokan 
értek el jó eredményt. Az egyik 
legjobb példa talán a második 
világháború utáni Japán, ahol 

rövid idő alatt látványos gazda
sági fellendülés következett be. 
Az eleinte rossznak tartott japán 
termékek minősége az után javult 
meg szinte varázsütésre, hogy 
két amerikai szakember, William 
Edwards Deming és Joseph Juran 
meghonosította a szigetországban 
az egész vállalatra kiterjedő minő
ségbiztosítás rendszerét. Deming 
– aki csalódott az USAban, mert 
a háború után az amerikai cégek 
visszafejlesztették minőségellen
őrző programjaikat – annak elle
nére a teljes körű minőségirányítás 
(TQM) atyjának számít, hogy szak
könyveiben egyszer sem használta 
ezt a kifejezést. 

AZ USAban először úgy tartot
ták, Japán kizárólag az alacsony 
áraknak köszönhetően vált ipari 
óriássá. Ám miután az amerikai 
költségcsökkentési kísérletek nem 
hozták meg a várt eredményt, ott is 
terjedni kezdett az ISOszabványok 
használata.

Magyarországon a  2004es 
EUcsatlakozás és a 2008ban 
kezdődött gazdasági válság közötti 
időszakban futott fel a minőség
biztosítási tanúsítvánnyal rendel
kező vállalatok száma. A csúcson 
mintegy 12 ezer ilyen cég volt, ám 
a recesszió és a vállalatmegszűné
sek miatt ez a szám nagyon gyor
san a felére esett. „Most ismét 
beindult a növekedés, jelenleg 78 
ezer, tanúsítvánnyal rendelkező cég 
van az országban” – mondja Szabó 
Mirtill, a Magyar Minőség Társaság 
(MMT) elnöke, aki szerint azonban 
a 12 ezres csúcsot még jó ideig 
nem fenyegeti veszély. A növeke
dés motorjának a multinacionális 
cégek számítanak. „A jövőre Deb
recenbe települő BMWgyár is nagy 
lökést adhat, hiszen a multiknak 
fontos, hogy a beszállítók nemzet
közileg elfogadott tanúsítványokat 
tudjanak felmutatni” – magyarázza 
az MMT elnöke.

Gondot jelent, hogy Magyaror
szágon még mindig nagy szerep 
jut azoknak a tanúsítványt kiadó 
vállalkozásoknak, amelyek nem 
akkreditáltatták magukat a Nem
zeti Akkreditáló Hatóságnál (NAH). 
Ez pedig azt jelenti, hogy bárki 
kiadhat tanúsítványokat, s mivel 
ezek jóval olcsóbbak, mint a mint
egy háromtucatnyi akkreditált cég 
által ajánlottak, sok vállalat inkább 
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Több ország és számtalan vállalat példája igazolja, hogy a minőség -
biztosítással és -irányítással hatékonyabbá lehet tenni a cégeket. 
Magyarországon ismét nő a tanúsítvánnyal rendelkező cégek száma, 
ám gondot okoz, hogy sok tanúsítócég nem akkreditált.  
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hatékonyabban működik, mint 
2015ben megszüntetett elődje, 
a Nemzeti Akkreditáló Testület. 
„A NAH sok segítséget ad, a hazai 
vállalkozásokért dolgozik, és kész 
a partnerségre” – jelzi a szervezet 
törekvéseit.

A minőségirányítási szabványok 
fejlődéséről szólva azt hangsú
lyozza, hogy azok egyre nagyobb 
szabadságot adnak a felhaszná
lóknak: kevesebb a definiált köte
lezettség és előírás, s nagyobb 
szerep jut az egyéni kreativitásnak. 
A másik fontos fejlemény az, hogy 
a folyamatosan megújuló szabvá
nyok egyre nagyobb teret engednek 
a digitalizációnak. Miközben sok 
hazai vállalat továbbra is nyűgnek és 
felesleges adminisztrációnak tartja 
a minőségirányítási rendszereket, a 
tanúsítók már nem ragaszkodnak 
a papírokhoz. „Nem papírt kérünk, a 
cégek akár egy applikációval vagy a 
szervereken lévő információkkal is 
igazolhatják megfelelőségüket” – 
magyarázza. ¬

a valódi tartalmat nem adó, viszont 
feleannyiba sem kerülő szolgálta
tást választja. Sokszor nemcsak 
az olcsóság számít, hanem az is, 
hogy a nem akkreditált szolgáltatót 
megbízó cégek jó része a szakmai
lag felkészült cégektől valószínűleg 
nem is kapná meg a tanúsítványt. 

Részben az akkreditáltak és a 
„szabadúszók” közötti harc az oka 
annak, hogy manapság már nincs 
pontos kimutatás a tanúsítvánnyal 
rendelkező vállalatok és szerve
zetek számáról. Kiderült ugyanis, 
hogy amíg volt pontos lista, néhá
nyan a névsorból nyert adatokkal 
visszaélve próbálták elszipkázni 
az akkreditáltak tanúsítványhosz
szabbítás előtt álló ügyfeleit.

A piaci anomáliák hátterében 
részben az áll,  hogy míg a nem
zetközi cégek beszállítóinak gya
korlatilag kötelező az akkreditáltak 
által kiadott tanúsítvány, nagyon 
sok olyan közbeszerzés van, ahol 
elfogadják a valódi minőséget nem 

szavatoló papírokat is. A „kalóz
vállalkozások” alkonya még annak 
ellenére sem jött el, hogy a szak
emberek szerint a nem akkreditált 
tanúsítók által kiadott okiratok 
többsége hemzseg a  szakmai 
hibáktól. „A NAH nem foglal állást 
az  ügyben, azt hangsúlyozza, 
hogy a hatóság nem nyomozó 
hivatal” – mondja Szabó Mirtill, 
hozzátéve azonban, hogy a NAH 
ennek ellenére sokkal jobban és 
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