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A Maryar Minóség Társaság több §zervezettel eryüttműkiidvg
199ó. november 10-15. között tartotta az V. Maryar Minőség Hét elne-
vezésű rendezvónysomzatát, A rendezvénysorozatnak a Maryar Hon-
védség Művelódési Háza adott otthont Budapesten. A Konferenciát,
mint minden évben több rendezvény kísérte, ilyenek az Orságos Minő-
ségiigi Kiállíí,6s, a Maglar Minóség Háza Kiállítás, a Minőségügri Vi-
lágnap. Tóbb eg5rnapos szatellit előadás rendezvény kapcsolódott a Hét
programjához, mint az akkreditálásról, a mérésüg5l időszerú kérdéseiről
szóló előadások sora, valamint a Budapesti Ipari Kereskedelmi Kamara
szaltmai napja, melynek keretében az érdeklődók a katonai szállítói
rendszer kialakításával kapcsolatos elgondolásokól is hallhattak.

A rendezrrén},sorozat létrejöttét és sikerét nas/ban segítették a szpon-
zorok és védnökök, többek közótt a tárca minisztere, Ke leti Györgl hon-
védelmi miniszter úr is.

A program összeállításában nagy segítséget jelentett a P}IARE
TDQM (Technologt Deve|opmení Quality Managenent) Technológia
Fej|esztés, Minőség lrányítrás projekt által nyijtott szakmai, erkölcsi és

anyagi segítség, ami neves külföldi elóadók meghívását is lehetővé tette.

A Konferencia az eddigieknél is sze|esebben és mélyebben tárta fel
a minőségügy fejlődésének hazai és nemzetközi tendenciáít. Az igényes
előkészítés és program következtében a rendezvénysorozat kedvező fo-
gadtatásra talált a szakmai közvélemény körében; a részvétel jelentósen
meghaladta minden eddigi e tárg5ni rendezvény látoganttságát. A Kon-
ferencián ktzel négszázan, a szakosított rendezv ényeken kétszázötv enen,

a Víláglapon több, mint kétszázan vettek részt. A Kállítás lótogatóinak
száma is meghaladta a múlt évit, a kiáIlítók saját ki)Iön előadásai is jelentős

számú érdeHődőt v onzottak

1 Páos Eúil úk,alezíede§, HM B€sz€rzé§ Hivatal, R€nd§zertanú§ító o§ztály osááIyvezetó
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Mindezeket figyelembe véve, nem túlzás azt mondani, hory az V.
Minőségi Hét jelentős szakmai és társadalmi esemény volt, amely orszá-
gos érdeklődést keltett, alkalmat biztosítva az új szakmai ismeretek ter-
jesztésére. A szakmai ismeretekcseréje mellett a szakemberek személyes
ismerkedését, kapcsolatépítését a jó hangulatír állófogadrás, a Kiállítók
találkozója, a Meeting of Experts is biztosította.

A Konferencia sorón 49 előadás hangzott el a 2 plenáris és 4 szekció
ülósen,

A plenáris ülés

A plenáris ülést a Társaság elnöke, dr. Pózmónli Gyula nyitotta meg,
A szervezó bizotts áge|nőke, hof.dr. Veress Gábor a minőségügy és ezzel
együtt a Konferencia időszerű kérdéseit vázo|ta, Mag. Otío Neumayer,
az Európai Minőségügyi Szervezet (European Organization for Quality)
EoQ soros elnöke a szervezet előtt álló feladatokra mutatva utlat a szer-
vezeti és ismereti megujhodás, a szakmai erők egyesítésének szükséges-
ségére. Mindkét telrdntélyes vezető hangsúlyozta annak jelentősegét
hogy Magyarországon j6 az egrüttnúkiittés az EOQ Magyar Nemzeti
Bizottsága (EOQ MNB) és a Magrar Minős€g Társaság (MMT) között.

A plenáris ülés további előadói arra törekedtek, hory átfogó képet
nyújtsanak a minőségüg5l alakulásáról, jövőbeni tendenciáiról, a mai ma-

ryar valóság figyelembe vételével.

Dr. Vértes Andróg a Gazdaságkutató Intézet elnók-vezÉigazgatója
a magyat gazdaság jelenlegi helyzetét elemezve mutatott rá a minőség-
versenyképesség kapcsolatra. A mai maryar gazdasági teljesítőképesség
szenrléltetésére bemutatta: a világ országait fe,jlettségük tekintetében
rangsorolva, az első ötv€I között Maryarország a 46. helyen van. Az
eddig megtett intézkedések, melyeket a kormáfrIzdt tett, a gépipar és az
éIelmi u eip a r v on atkoz ó s ó b an árban és minóségben a versenyképességet
biztosították. A gazdaságunk többi ágazata csak vagy eg5rik, vagl másik
jellemó tekintetébenversenyképes. Apiacgazdaság körülményei között
rá kell ébredni minden gazdálkodóna&; aki a minőség és az ár, a verseny-
képesség kérdésével küzd, ne reménykedjen az állam segítségében: a leg-
fontosabb lépéseket saját magának kelI megtenni. A talpon maradásnak
az üzleti, piaci alkalmasság az alapfeltétele. Ehhez az út az általános kul-
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túíán túl, az ületi kultúra megismerése, elsajátítása, alkalmazása lépé,
sein át vezet el. Az üzleti kultúrába beletartozik az is: nem a másik elta-
posása, hanem a nyereséges együttmúkódés a cél.

Dr. Hegháti lóxef az IKIM helyettes államtitkára ismertette a tárca
minőségpolitikáj át. Elmondta: a minóségügy, a környezeWédelem és az
információtechnológia a három legfontosabb és egymással összefüggő
terület. A rendszerváltást elózően, a tervrrtasításos rendszerben, a KGST
piacon a minőségügy a retorika szintjén mozgott. Az eltelt hat év kevés
volt az átütő szemléletváhiásra. §ok helyen és esetben ma is elsód|eges a
mennyiségi szemlélet csak ezutánjön a vevóközpontú, minőségszemlé-
letű magatartás.

Valamennl piaci szereplő számára fontos információ a üzsgálati és
tanúsítási rendszert illetó változá§. Ajelenlegi hatósági szerepkörben el-
járó intézmények, fófelúgyeletek fokozatosan megszűnnek eddigi alá-
rendeltségükben tevékenykedni, munlaijukat gazdasági tánaságoUcént

íoqiók íofutnL Ez a szándéksznrosan összefügg az államigazgatási rend-
szer folyamatos átalaKtásával. A notifikátt intézmények hálózataként
létrehozni kívánt üzsgálati és tanúsítási rendszer konform lesz az Euró-
pai Unio azonos celú rendszereivel. A múködési elvek azonossága esetén
megteremthetó a vixgálati eredmények és tanúsítványok kölcsönös el-
fogadása, ami az áruforgalmat nagnnértékben ryorsítja, biztonságát nö-
veli. A működési elvek azonossága alkalmas a bizalom megteremtésére,
ami a kölcsönösség alapja.

A jelenleg is sokrétű,kötelező ínzai vizsgálati és tanúsítási tevékeny-
ségről, az azokat végző intézményekről az INTERNETEN is elérhető
információ. Azok, akik nem rendelkeznek Internet hozzáférési lehető-
séggel, az IKIM (Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium)
Techonlogiapolitikai F6osztáIya ad a tárgyban felvilágosítiást.

Aközelmúltban elterjedt minóségbiztosítrás, minőségirányítás szem-
lélet mellett egtrre naryobb teret hódít a Környezetközponüú Inánltlósi
Rendszerek (KIR) kérdése. Hazránkban mo§t történnek az elsó lépések
a megismertetés, az elfogadtatás érdekébn. Ebben a lcezdeti időszalóan
legaMbb al<kora az értetlenség, mint a minőséglcözpondú irányítá§ rend-
szerek megjeknéselar volt. Azelú íeladatok eryike a von alko7ó nemzet-
közi szabványok átvétele és megielentetóse magyar nemzeti szab-
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ványként. Az ISO 14 000 jelű szabványsorozat MSZ jelzettel történő
kiadására az IKIM megfelelő fedezetet biztosít az MSZT r€szére.

Az előadó szólt még a fogyasztóvédelmi töwény mielóbbi megalko-
tásának szükségességéról. Jelenleg a fogyasztókat védó előírások közel
kétszáa különböó szintú jogszabályban, áttekinthetetlenül fordulnak elő.
Az új törvény az európai normákkal össáangban szabályozhatja a fo-
gyasztói érdekvédelmet.

}l\líi Lajos úr azOMFB üglvezető elnöke beszámolt anól, hogy prog-
ramjaik hogyan illeszkednek a magyar gazdaság szükségleteihez. A Bi
zottság több, nagyjelentóségű PIIARE program lebonyolításában vesz
részt, melyek kcizül a Konferencia szakterületéhez is kapcsolódó a PIIA_
RE TDQM HU 9305 jelű program.

Ennek a keretében több K+F egúttműködési projekt, három szol-
gáltatás képesség fejlesztési projekt, eszköz beszerzések, szakmai okta-
tások kerültek végrehajtásra. A HU 9305 projekt legnag]obb eredmé-
nyének a magyar felsőoktatás számára késátett minőségrigyi oktatási tan_
anyag megalkotiása tekinthető.

A projektek lefutása után továbbiaka van lehetőség, A PRAQ 96
III jelű (Regional Program of Quality Assurance) Regionális Minóség_
biztosítási Program, új projekt mintery 30 millió ECU támogatástjelent,
aminek a terhére a műszaki szabályozás, a szabványosítás, a vbsgáIatok
és tanúsító\ol{, a minőségbizto§ítiís és a metrológia szakterületein más for-
rásból nem fedezett fejlesztések kerülnek végrehajtásra.

Mokry J. Ferencnl, az OMFB főtanácsosa előadása során az EU mú-
szaki jogharmonizáció idószerű műszaki, technológiai, felkészülései fel-
adatit ismertette. Kiemelte, hogy a jogharmonizáció nem egyszeri fel-
adat; a remélt uniós tagság elnyerése érdekében folyamatosan kell majd
az idóben állandóan váltoá uniós joganyaghoz alkalmazkodni, azt kö-
vetni. Az állam szerepe a múszaki szabályozás terén abiztonság, az élet,
testi épség, vagyonvédelem területein marad meg; az egyéb területeken
a gazdasági társaságoknak kell az általános követelményeket ré§zletekre
lebontani, saját termékeik sámára a megfelelőségi követelményeket meg-
határozni. A hazaivállalkozásoknakviszonylag rövid idő alatt kell fejlesz_
tési feladatokat megoldani, fejlesztési, technológiai ismereteket adaptálni.
A jogszabályok hazai megielenése, bevezetése után az előírásoknak nem
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megfeleló termékek nem ühetők piacra. A vállalkozrások többsége nem
ismeri az EU múszaki követelményeit, az azolr.hoztattozó műszaki, tech-
nológiai színvonal megítélésére sem képes. Az EU követelményeket tar-
talmaó Fehér Könyv jogtárgyainak múszaki követelményei rnár ma is a
versenyképesség alapvető tényezői.

Dr. Kiíóty Ódön úr a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési
Rt. (ITD Hungary) vezérigazgató helyettese a kereskedelemfejlesztés
területén alkalmazott kúlönféle termékmarketing programok eredmé-
nyéről szólt. A magyar állam felismerte, hogy a honi termék csak akkor
válik versenyképessé, ha a termék kultúra felzárkózik a legfejlettebb or-
szágokban kialakutt minőségi követelményrendszerhez.

Az ál|ami minőség és eredetjelzó védjegprogram olyan hosszú távú
gazdaságfejlesztési eszköz a termékmarketing programok között, amely
minden iparág minden termékét cé|ozza és szigorú minőségi háttérrel,
pozitív piaci megjelöléssel emeli ki az arra érdemes magyfi teímékeket
a hasonló termékek kínálatából. Az állam ennek érdekéb€n alapította a
Rendszertsen Ellenórzött Kiváló Magrar Termék - REKMAT - ninő-
ség és eredeqielző védjege! melynek jogosultja az IKIM, a rendszer
fejtesztésének és működtetésénekjoga az ITD Hungaryé.

A REKMAT védjes/es termék a legszigorúbb minőségi követelmé-
nyek kielégítése mellett legalább ery tulajdonságában - technikai vagy
piaci - kiemelkedó. A védjeg5ne kezdetben az é|elmiszeripari termékek
pályázhattak, ma már más iparágak számára is készülnek a szakmaspeci-
fikus követelményrendszerek Igy hamarosan rendelkezésre áll a ülla-
mosipar, háztartási veryipar, kozmetikai ipar, a kenőanyagok ipara és a
szoftveí fejle§ztés számára a követelményrendszer.

A védjegl maga nemzeti színű összhatóst keltő, soltszögidomban elhe-
Iyezett magar korona köruonalíajzot tartalmaz, a kiilső határoló vonal
mentén körbeíutó felirattal: Rendszeresen Ellenőrzott, Kiváló Magyar
Termék.

A plenáris ülés külfóldi előadói a tanúsított minőségrendszerrel bíró
vállalatok piaci előnyhelyzetéról, a ülágméretű beszáütói rendszerek ki-
alakulásáról be,szeltek.
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Az ISO 9000 sorozat választott modelljének való megfelelést tanú-
sító okiratok kétségtelenül egy §zabványnak való megfelelési szintet ta-
núsítanak, de ennek ellenére, nincs feltétlen elfogadásuk a piacon. A
tanúsíwány elfogadását nag]rrnértékben befolyásolja, hogy melyik tanú-
sító szervezet adta ki. A legfejlettebb országokat tömörítő OECD 24 or-
szága közül csupán 7-8 országban kiadott rendszertanúsítványnak van
igazi piaci értéke; a többi iránt nincs meg a szükséges bizalom. Nincs
általánosan elfogadott akkreditáló szeívezet, így nincsenek általánosan
elfogadott akkreditált tanúsító szervezetek sem.

A|étező nehézségek ellenére a tanúsított minóségrendszerek száma

szerte avilágon növekszik. Az USAvállalatai sokáig ellenálltak az újpiaci
elvárásnak, de végül be kellett látniuk az alkalmazkodás szükségességét.
Íg 1992-ben csupán 880 cég rettdelkezett tanúLlított minőségrendszerre|

múra ez a szárn több, mint tbszeresére nóft: 9ó00.

A jelentős változást a ülágpiacon kialakult helyzet kényszerítette ki.
Hosszú évtizedeken keresztül az amerikai gazdaság vezető pozícióban
volt, ami elkényelmesedéshez, a vevói igények hiányos kielégítéséhez ve-
zetett.

Az agresszíven terjeszkedő áaiai gazdasággal szemben csak a saját
fegyverét lehetett szembefordítani: a minóség fegrver{t A piaci küde-
lem, a minőségközpontúság egyik látványo§ jele a tanúsított minőség_

rendszerek számának növekedése.

Az USA-ban nemzeti érdeklődés kís éri a nemzeti minőség díj, a Mal,
colm Baldige Award minden éves pályózatát, aháíom díjnyeítes kilétét.
A díj erkölcsi értékének komol1ságát jelzi, hogy a mindenkori amerikai
elnök adja át a nyerteseknek.

A világméretű gazdasági versenynek egyik eredménye a beszállítói
rendszerek eg5ne kiterjedtebbé válása. A legnaryobb végtermék kibo-
csájtók abban érdekeltelg hogy a minóségszintet ók hatáíozzákmeg; eb-
ben az igyekezetükben egyre többet követelnek a beszál|ítóiktól, azok
ezt bvÓ-bhárítva, a sajái'beszállítóiktól. Átalános követelmény, hogy
csak a legjobbat fogadják el, szigorúan határidőre történó szállítást kö-
vetelnek, nem vesznek át gyenge minőségű terméket és csak a megfelelő
minőséget fizetik meg.

L2l



A beszá|lítói rendszereket fenntartók és a beszállítók között haryo-
mányosan ellentmondásos volt a kapcsolat, alapvetően a bizalomhiányra
épült. Ezt a hagyományos és korlátozott kapcsolatot egyre inkább helyet-
tesíti a partneri ellátás, az erós, kölcsönösen előnyös, hosszú távú kap-
csolat a végtermék előállító és a beszállító között.

Az új fiIozófia alaptételei: a beszállítói lánc teljes költségei a domi-
nánsak; csak minóségbiztosítással rendelkező szállító jöhet szóba; a lánc
tagjai között a csoportmunka, együttmúködés érvényesüljön; a kölcsönös
nyereségérdekeltség tiszteleben tartása; a vetélytársak vesztenek, a part-
nerek nyernek.

A vezető cégek felismerték, hogy a végtermék felhasználó részéről
történő fogadtatása is összefügg beszállítóik teljesítményével; felismer-
ték, hogy a beszállítói láncot, mint egészet kell irányítani. Természetesen
a be§zállítók részéről ugyanilyen fontossággal bír ennek a partnerkapcso-
lat jellegnek a felismerése, az ehhez való alkalmazkodás.

A beszállító biztonságához helyzetének állandó, pontos ismerete szük-
séges. A helyzet értékeléséhez elengedhetetlen, hogy az egyes vállalatok
folyamatos szintfe|méréssel - benchmarking - mérjék össze magukat a

piac többi szereplőjével és tegyék meg a szükséges szervezetfejlesztó in-
tézkedéseket. A szintfelméró önértékelés eredményének felhaunálási
céIja: biztosítani, hogy holnap jobbak leryünk, mint a versenytársak.

A plenáris ülést követően megkezdódtek a szekció ülések. A Kon-
ferencia öt szekcióban folytatta munkáját. Az egyes szekciók a minóség-
ii,gl aktuá|is terüteteit túzték ngpirendjükre.

1. Szekció ülés

A szekció a szolgáltatások minóségbizto§ítá§a kérdéseit tírgyalta
meg. Ismeretes, hory a szolgáltatások részaránya eg5ne nagyobb a társa-

dalmi összfogyasztásban, szolgáltatásnak minősül a bankok pénzüryi te-
vékenysége, az egésxégügy gyógyító munkája, a gépkarbantartás-javítás,
az oktatás és még sok eryéb.

A terület solrszínúségének megfelelően, az elóadók az oktatás, az
egészségügy, a hírközlés, a szállítmányozá§ területének elismert szakem-
berei voltak.
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A minőség biztosítási rendszerekkel foglalkozó ISO 9000 szab_
ványsorozat kezd eItőI fogva azzal az igénnyel lépett fel, hogy az ipar min-
den területén alkalmazható. A gyakorlatban ez a szándék nem igazoló-
dott maradéktalanul, eryes területeken nern voltak a szabványok megfe-
lelően értelmezhetóek. Sajátos területet jelentenek a szolgáltatásoN
ahol ez az értelmezési, alkalmazási kérdés még hatványozottabban me-
rűlt fel. A sorozat újabb tagjai ezeket a hiányosságokat szűntették meg,
így került kiadásra a kimondottan szolgáltatások minóségügyi rendszere
kérdésével foglalkozó ISO 9004.2 A szolgáltatások irányelvei tárg5ni mi-
nóségügyi szabvány.

Az elóadók a soKéle szotgáltatás minóségbiztosításának közös kér_
deseit és azok megoldását keresték vagy muiatták be előadásaikban. A
fejlődő társadalmak eglre inkább a szolgáltatói társadalom felé tartanak,
tehát na§lon fonto§ a szolgáltatások minősége. szolgáltatást nyújtani
nem jelenti azt, hogy szolgának kell lenni: sokkaíinkább egy elhivatottsá-
8ol, hog}, segítőkészek leg5rűnk, hogy hajlandók leg5nink egyúttműködni,
mások érdekét szolgálni. Ennek a gondolatnak a megvalósítása a legna_
gyobb vezetői feladat egy szolgáltató szervezetben; a szolgáltatás minő-
ségét alapvetően az ernberi tényező befolyásolja, vagyis a §zolgáltató
szervezetben a vezetői tevékenység kulcsterülete a humán tényezó me-
nedzselése,

Az ál|ítás további bizonyításához érdemes a termék ttpusti áni és a
u o l gá lt a t á s típu s ú á ni közötti kűlönbséget üzsgálni. A szo|gálíaü{sok ja-
vára mutatkozó lényeges különbségek:

- A szolgáltatások nem kézzel foghatóak, hiszen cselekedetekból és
tapasztalatokból állnak, nem pedig konkét tárgyakból és precíz ryártási
előírásokból;

- A szolgáltatások heterogének, teljesítményük szolgáltatóról szol-
gáliatóra, vásárlóról vásárlóra, sőt napról napra változik;

- A szolgáltatások előállítása és fogyasztása sokkal inkább elválaszt-
hatatlanok. A szolgáltatás minősége igen gyakan a nyriijtiásakor valósul
meg, ami általában a vásárló és a szolgáltató közötti kölcsönhatás, a szol-
gáltatás, mint árú ebben a folyamatban kel életre;
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- A szolgrálatások minőségét a vásárló nehezebben tudja megítélni,
mint egy termék típusú áruminőséget;

- A vásárló nerncsak a szolgáltatás végeredményén, hanem magán a
szolgáltatás nyijtás folyamatán is méri a minőséget;

- A szolgáltatás minőségének értékelésekor a vásárlók batározzák
meg az igazán lényeges laitéiutnokat: nyttltotta-e a szolgáltató a vásárló
által elvárt teljesítménlt?

A különböző szakterületekről érkezett elóadók számos gyakorlati
példával szemlé|tették, hog5l saját területükön a szolgáltatásokban értel-
mezett vég§ő cél, az üryfél elégedettsége elérése érdekében, horyan és
mi\en minőségbiztosítiást valósítottak meg.

2. Szekció iiüés

A szekció tárrya a men€dzsment §tíatégiái és eszkiizei téma volú.
Hazai és külföldi elméleti és ryakorlati szakemberek fejtették ki vélemé-
nyüket a tárgykörben. Különösen érdekesek voltak azok az előadások,
melyek ery_egy ég, ha úg5l tetszik sikertörténetéról szóltak; horyan is-
merték fel a szülséges haladási iránfl, hogyan indultak el és jutottak el
a kitúzött célhoz.

A korábbi években az előadások zöme még arról sólt, hory a minó-
ségirányítási rendszerek fontossága mekkora és ho5lan lehet egy tanú-
sított rendszert létrehozni, működtetni. Mára ennek az újdonság jellege
megszűnt; lassan természetessé válik, hogy ery ég szabványos minóség-
ügyi rendszert működtet é§ azt tanú§íttatja. Haánlüan a tanú§ítoű §zer-
vezetek száma 400 felett van, a folyamatban lévő felkészítéseket figre-
Iembe véve, 1997 végére valószfuűleg eléri sámuk az 1000-t. A sok kér-
dés egrike: hogran tovább?

Az általánosan elfogadott, a továbblépáre alkalmas irány a teljes-
körű minőségirányítás, a Total Quality Management (TQM) megvalósí-
tása. A TQM teljeskörű vezetési felfogás, melynek három lényeges, egt-
má§sal kölcsönhaíásban lévó összeúevője van.
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1.) A stratégia; melynek elsódleges célja a versenyszférában a píaci
vezető szerep megszerzése, megtartása, az üzletvitel kiválósága.

2.) Aszewezés a stratégiai megvalósításához. Ez az egészsz,ewezs.t
minden szinten való összekapcsolását jelenti.

3.) Strukturált felfogás kialakítása mind a rendszer, mind a folyamat
javításra, valamint minőségeszközök és technikák alkalmazása.

A TQM megvalósításának útjára lépett cégek előtt úzleti kiválósá-
guk elismerésének egyik lehetséges módjaként a különbözó minőségdí-
jak megpályázása, elnyerése áll. Ilyenek az amerikai MaIcoIm Baldrige
Award, az Európai Alapítvány a Minóségiránltásért Díja (European
Foundation for Quality Management Award, AFQM dij), valamint ha-
zánkban első ízben ez óveben átadoít Maryar Minőség Dii.

A környezet megóvását követelő táísadalmi igény eg5ne több ország-
ban kényszedti ki a környezetKmélő gyártási technológiák alkalmazását,
a használat és a használatból való kivonás, a megsemmisítés során is kör-
nyezetkímélő, kórnyezetbarát termékek elóállítá§át.

A cé| a kömyezetkiizponúí irányíási rendszerek HalaHtásával, fenn-
tarúásával érhetó el. Ennek érdekében dolgozta ki az ISO illetékes szak-
bizottsága az ISo 14 000 környezetirányítási szabványsorozatot, melynek
tagjai folyamatosán jelennek meg. A szabvánporozat jelölése analógnak
tekinthető az ISO 9000 jelölési rendszerével. Az ISO 14 000 és ISO 14
004 az általános elvek, a kiválasztás és az alkalmazott elemek leírását, az
ISO 14 001 a szabványos környezetközpontú irányítási rendszermodellt,
az ISO 14 010-11-12 a környezetirányítási rendszer felülüzsgálatát írja
le.

A környezetirányítási rendszerek jelölésére a KIR röüdítés, illewe
az Environment Management System röüdítéseként az EMS szolgál. A
környezetirányítási rendszer a minőségirányítási rendszerrel integrálva
vagy attól függetlenül valósítható meg. A megvalósított szabványos kör-
nyezetirányítási rendszer uryanúgy tanúsítható, mint a minőségirányítási
rendszer,

Az irányzat komolpágát többek köztmutatja az atény, hogy október
elején életbe lépett Németonzágban a l(reislaufwirtschaft-ról, a zárt körfo-
lyamatú gazdaságról sáló törvény, melynek végrehajtása hulladékrnentes
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termelés, mint végső cel követáét és ezáltal a termázeti környezet meg-
óvását szolgálja.

Ma még csak egyes ágazatokban, ott is csak részben ismert a kocká_
zat elemzés, az egészség és bizton§ág követelményeinek rendszerbe fog-
lalása. A gyógyszeriparban, az élelmiszeriparban egyre inkább a piacké-
pesség, versenyképesség feltétele a IIACCP (Hazard Analysl§ and Cri-
tical Controll Points) kockázat elenzés és kritikus szabáIyoási pontok
rendszerének bevezetése és igazolt múködtetése,

Az Egészség és Biztonság Inánlúási Rendszer(ek) - EIR-, -BIR - a
munkavégzé§ és a termék vonatkozó feltételeinek biztosítása érdekében
kerül kialaKtásra. Ezen rendszerekre vonatkozik a BS 8800 Health and
Safety Management System (HSMS) szabvány. A tárgykörben a nem-
zetközi szabványosítás is megkezdte tevékenpégét, a tervek szeúnI az
ISO 17 000 jelű szabván}torozat fogja ezt a szakterületet szabályozni.

A felsorolásból láthatóan, az integrált vezetési rendszerekben a mi-
nőség-, a környezet-, akocHzat-, az egészség és biztonság irányíttís kő-
vetelményeit megvalósító rendszerelemeknek kell működni. Annak ki-
dolgozása és életképességük bizonyítása, hory ezek egymás melleti pár-
huzamos rendszerekként vagy totális integrációban múködtetve a leg-
eredményesebbek, még ajövőrevár. A nem túl távolijövőre nézve azon-
ban megbarátkozhatunk azzal, hogy ery sikeres piaci szereplő esetében
információt kérhetünk és kaphatunk az adott cég MI& KIR, EIR, BIR
rendszereiről.

Uryanígy valószínű, hory a minőségrendszerek általános tanúsítiása,
a környezetkózpontú irányítási rendszerek most kezdődő tanúsítása mel-
lé hamarosan az egészség, biztonság irányítási rendszerek tanúsíttatási
lehetősége és igénye is megjelenik.

A legtöbb előadó üsszatérő mondanivalója volt a pja cképesség ver-
s enyképe s ség fokozí s a, az ehhez alkalmazható módszereb benchmarking
az iizleü folyamatok fejlesztése, a vevőlózpontú irányítós.

A benchmarking szó eredeti jelentésében a földmérők által valamely
sziklán, szilárd helyen tett vonatkozási jelölést jelentett. Mai értelmében
ery összehasonlító folyamatot jelent, amelynek keretében egy cég eg5r

másik, sikeres szervezethez hasonlítja, méri magát, hory piaci helyzetét
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jaűtani tudja, az üzeleti tökéletesség, vevői igényeinek maradéktalan ki-
elégítése érdekében eredményes intézkedéseket tehessen.

.d benchmarking küldetése elónyt szerezni általa a versenytásakkal
szemben.

A benchnarking előnyei:

- Kiemelkedő teljesítmény elérését teszi lehetővé;

- Meghatározhatók az adott szervezet erősségei, gyenge pontjai;

- Elősegíti a versenytársak sikerének megértését.

Az üzleti folyamatok fejlesztése hatékonyan olyan folyamat keretó-
ben történik, amely biztosítja azok radikális fejlesztését, A TQM követ-
kezetes alkalmazása a folyamatok állandó, folytonos, delassú fejlesztését
eredményezi, a gyors és radikális változást a Busine§s Process Reengi-
n€ering - BPR - üzleti folyamatok újratewezése bizto§ít. A BPR alkal-
mazása különösen akkor aktuális, h a az adolt ég a íennmaradás vagy az
élretörés kérdésével küzd.

A BPR középpontjában is a benchmarking áll, az áItala szolgá|tata-
tott információ az eryik, de nem kizárólagos alapadat halmaz. E mellett
a tevékenység során törekednek a helyzet teljes feltárására, a gyengesé-
gek okainak megismerésére, megértáére. A teljes folyamat alatt nincse-
nek tabuk; az üzleti siker érdekében bármely szervezeti, technológiai té-
nyező megváltoztatható. A feltárás eredménye alapján készül a cselek-
vési terv, történik meg a folyamat újraszervezése.

A vevóközpontú iranyítás, a Custoner Management hogram - CMP -

keretében a cég vevőkörének megtartása a cél. A piaci magatartás vizs-
gálatai során megállapították, hogy pusztán a vevó egyszeri megelége-
dettsége, (Customer Satisfacíion, SC) ennek kinyilatkoztatása nem ele-
gendő a vevő me Etaításához. Az élesedő versenyben a termék mellé kí-
nált, n}^ijtott támogató szolgáltatások (Support Services, SS) jelentősé-
ge rendkívüli módon megnőtt. A vevó megelégedettsége mellett kiemel-
ten kell foglalkozni a vevó hűségével, márkahúségével, elkötelezettségé-
vel (Cusíomer Commitment, CC).
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A CMP keretében értékelésre kerül a vevói megelégedettség és hű_
ség. Segítségével olyan stratégiát tud a ég kifejleszteni és alkalmazni,
melynek alkalmazás ával javítj a a vevői kapcsolatait, ezenbelül névre szó-
lóal tájékoztatja vevőit, ismeri a vevői követelmények telje§ítettségének
mértékét, a fontosság és a jawlás értékelóét, valamint a versenfársak_
kal szemben elfogla|thelyét Az eredmény. a CMP risszességében és erye-
dekre bonwa képes kimutatni a vevői elégedettségi indexet, ami a vevői
elkötelezettség növelését céló beavatkozások alapja.

3. Szekcióiilés

A szekció témája a ryármánytenezés és minőségbiztosítrás infor_
mációs rendszerei voltak, A témakörön belül kerültek ismertetésre a
minőségirányítási rendszerek dokumentációának elkészítésével, karban-
tartásával á mindennapi alkalmazásával kapcsolatos megvalósítási pél-
dák, a fejlesztés és termelésirányítiás eszköztára.

Az ipari, kereskedelmi, minőségbiztosítási folyamatokban az infor-
máció és annak minden megjelenési formája növekvő jelentóségű erő-
forrás. Az alkalmazott informatikai eszközrendszerek, módszerek, elvek
rendkívül ryors fejlődé§t mutatnak. Az információs folyamatokban a szá-
mítástechnika, az információs hálózatok, a távközlési technika új ered-
ményei valóban minden eddiginél gyorsabb, minóségében új típusú j avu-
lást tesznek lehetóvé.

Avállalkozások folyamatos megújításában központi sz.erepel kap az
információkezelés, az integrált információ rendszer. Az infonnációs rend-
§zer€k tervezé§e, §pecifikálása, telepítése, liarbantaríása önálló szakmává
vált. Kialakultak azok a módszerek, melyek alkalmasak az információs
rendszerek hatékony analízisére és szirll.ézisére. Az 6j rendszerek létre-
hozása némi nehéxéggel is jár, az okok köze tartozik az eszközök egy
részének kiforratlansága, a fejlesztés és az alkalmazás párhuzamossága,
szervezeti és érdek koníliktusok, szakemberhiány.

Ery vállalat menedzsmentjét t&nogató információ rendszer sámos,
modulárisan fejleszthetó összetevőből áll. Ezek servele§ munkaállo-
máso\ lokáIis hálőzsl\ hálómti operációs rendszer, háIózaimenedzs-
menq adatbáziskezeló rendszer. Az információs rendszer felépítése az
eszközökön túl korszerűsítő tevékeqnégeket is igélyel. Ezek kózül né-
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h ány : az ijzleti tolyamatok modellezése,szert ezet íelülüzsgálatok és fej-
lesztés, adatmodellezés, humán erőforrás fejlesztós.

A termelésiránfitás, a logisztika, a ninóségbiztosíás szoms kap-
csolata egrséges adatbázis és adatkeze|ést igényel. Ezt az elvárást csak
a korszerú cliens-server struktúrával lehet megvalósítani.

Az információs rendszernek szakmai szempontunkból kiemelt figye-
lemmel kílsért része a minőségrendszer információkészlete. Ebbe a fo-
galomba a minóségrendszert leíró, azt működtető információt, valamint
a minőségfelügyelet, ellenőrzés, vizsgálat során keletkezett információ-
halmaz értendő. A minőségrendszer saját dokumentumai, mint a Minó-
ség Kézikönyv, az eljárás utasítások, a munka és ellenőrzési utasítások,
valamint a követelmény és igazolás dokumentumok a hagyományos, pa-
píralapú információ hordoák alkalmazásával hatalmas, rengeteg admi-
nisztratív munkával karbantartható papírhalmazt jelentettek.

Az ISO 9üX) szabvány sorozat 1994. évben végrehajtott felüüzsgálata
é§ tartalmi módosítása lehetővé tette, hogy a minóségrendszer dokumen-
tumai, információi számítástechnikai eszközökben is tárolhatók, kezel-
hetők legyenek, így hatalmas papírmennyiséget feleslegessé téve, a nap-
rakészséget igen jó hatékonysággal biztosíwa, megteremtette a minden
érdekelt általi egn zerű bozzáférés lehetőségét is.

A lehetőség és a tapasztalatok alapján több minőségügyi tanácsadó
szervezet készített olyan szoftver csomago! ami a kiválasztott minőség-
biztosítási rendszermodellnek rnegfelelően, az adott cég szÉl.vezotéíe, te-
vékenységére aktualizálva, a minőségügyi dokumentáció elkészítését,
elektronikus tárolását és kezelését biztosítja.

A termelés folyamán keletkezett minőséginformációk gyűjtáét az
adott technológiához illeszkedő adatg5níjtő rendszerek képesek megva-
lósítani. A g5rűjtött adatokat különbözó módon és eszközök útján lehet
az információs rendszerbe juttatni. Az adatok kezelese, feldolgozása ered-
ményeképpen a legrciüdebb időn belül befolyásolhatóak a technológiai
paíaméterek, végrehajtható a gyártó eszközök optimalizálása, a megkí-
vánt határok köótti ingadozással tartható a minőségszint.

Az integrált rendszer a belső információk kezelése mellett a külsó
információs forrásokkal való kapcsolattartást, információ szerzést és el-

l29



osztást is biztosítja, A különböző zárt hálózatok mellett nagyjelentőség-
gel bírnak a nyilvános hálózatok, az ezeken e|érllető fizetó vagy díjmen-

ies adatbázisok. A válta|kozások piaci, gazdasági, jogi, múszaki és más
információval való ellátottságq kapcsolatrendszerük fejlesztése érde,

kében az IKIM kezdeményezésével és támogatrásával kezdődött meg a

NETCALL 3ó jelű, Gazdaság és Kapcsolatfejlesztó Uzletközpont e|ne-

vezésű információs rendszer kialakítrása, felópilése, amely ma már IN-
TERNET elérési lehetőséggel, kisérleti jelleggel működik

A NETCALL 36 eg5r kilenc virtuális épületbó| álló rendszer, ahol
az épületek emeletekre, az emeletek termekre vannak osztva, A konkrét

infoimációk a termekben vannak elhelyezve. A rendszer a könyvtári ka-

talógus rendszer vizuá'Lis vá|tozaía. Azegyes épületekbena fő gazdasági

tevé-kenységek vannak összegyijtve; íry van ipar, kereskedelem, szolgál-

ratás, mezőgazlaság, élelmiszeripar, pélrvilrág, egészég, üdülés, turiz-

mus, ingatlan bemuiató épület. Aszaképületeken kívül van egy általános

információkat nyijtó, úgynevezett központi épület.

A NETCALL 36 az információkat mas/ar, angol, nénret nyelven

nyújtja a vállalkoások rÉszére a maryarorsági és a külföldi (pl: CEF-
TA Órizágokon belüli) minőségi, vám és egyéb gazdaságjogi elóírásokról,
forgalomúahozatal előtti vizsgálatra kötelezett termékekől, a vizsgál.a,

tokat végző szervezetekről, stb, Ez a rendszer nag5rmértékben segíti az

Eu-val iötött társulási szerződés egyes pontjainak ieljesítését is,

Az említett hazai kezdeményezés mellett, bérelt vagy kapcsolt táv-

közlé§i összeköttetéseken át Magyarországról is elérhetóek az Eunópai
Unió hivatalos kiadójq az European Oíficial Publisher (EUR-OP) által

fenntartott infoímácós és statisztikai adatbázisok. Az egyes adatbázisok
meghatározott hostokhoz tartoznak.

A nagyszámú adatbázis közül a CELEX JUSTICE{ említem meg,

amely az Únió teljes hatályos joganyagának elérését biztosítja, valamint

a TEb-et (Tender Electric Daity), amely az Unió hivatalos lapja, a min-

den nap megjelenó OíIicial Journal (OJ) harmadik a S (§upplement)
jelű füzetben megielentetett, a tárgynapon az Uniótan, valamint a GATT
eryezményhez taitozó államokban kőzzétett közbeszerzái ajánlati fel-

hívások vary dönté§ek adatait taítalmazza.
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4. Szekció ülés

A szekció ülés a tanúsitás és a versenyképesség összefüggésének
kérdéseivel foglalkozott.

Az elm(llt évtized során a gazdaságilag fejlett világban eglte jobban
terjedt a szabványos minóségbiztosítási rendszerek megvalósításának és
tanűíttatásának száldéka. Az ok eglértelmű: a piacravaló betörés, a pi-
acon való bentmaradás szü}ségessége egyaránt kénpzeríti a vállalatokat
arra, hogy a vevők bizalmát megnyerjék, ezután pedig megtartsák.

A minóségirányítási rendszerek kialakítása, tanúsítása volt az első
lépés abban a sorban, amit jelen cikk is fentebbi részleteiben vázol és tart
tovább a kömyezetirányítrási, egésaég-biztonság irányítási rendszerek lét-
rehozása, tanúsíttatása irányába.

A különböző célú rendszerek kiépítésére nem véletlenül áldoznak
a cégek. A piaci, üzleti kiválóság egyik jól érvényesíthető, bizonltó erejű
dokumentuma a független tanú§ító szewezet által kiadott minőségrend-
szer, környezetirányítási rendszer megvalósítását igazoló tanúsítvány.

Kétségtelen, hogy bármelyik irányítási rendszer megvalósításáról is
legyen szó, sok pénzbe kerül, Itt a pénz 1-10-100 milliós nagruágrendet
jelent, a konkrét érték a cég proíilja, nagysága függvénye, Igaz, hogy a
befektetés a bemutatott példák szerint, fél-két éven belül a magasabb és
e$/enletesebb minóségszint eredményezte piaci siker, üzleti kiválóság
növekedésból kifolyólag, megtérül. Figyelemre méltó, hogy az általános
hiedelemmel ellentétben, a tanúsításig való eljutás költségeiben nem a
külsó tanácsadókra fordított összeg a meghatározó. Az összegen belül
átlag 70 száza|ék a cég á|tal végzett saját munka, a rendszerszervezés,
fejlesztés, épület, gyártóeszkóz beruházás. A marad ék30 százalékíeÁezi
a tanácsadói, a felkészító oktatások, a tanúsítási díjakat, az ehhez kap-
csolódó dologi kiadásokat.

A tanúsított rendszerek múködtetése látványos eredményeket hoz-
hat a cég belsó életében is: a kialaKtott szervezeti rend, a megvalósított
fizikai rend a teljes munkahelyi kö zérz.etet, ennek révén a teljesítményt
javítja. A céghez érkező ületfelek számára a minóségdokumentumok a

hatékony minóségirányítást, a ryári rend a megvalósítás biztonságát iga-

l3l



zolják. A pozitív benyomások az üzleti tárgyalás során javítják a cég po-
zícióit, lehetóvé teszik előnyös szerződési feltételek érvényesítését.

Az ISO 9000 sorozat, éppen általános alkalmazhatósága miatt, nem
tartalmaz szakmaspecifikus követelményeket. Jelenleg két, különböző
irányba mutató törekvés létezik az egrik szerint a jelentősebb iparágak
létrehoztá\ illew e hozzák azlSo 9000 alapú, de a saj át iparáguk köve-
telnény specialitásaival kiegészített minőségbiztosítási köwetelménytend-
szerét tartalmazó normatív dokumentumot. Ezt a folyamatot nevezik aZ

ISO 9000 sorozat diverzifikációjának.

A folyamat €ddigi eredményei:

- A QS 9000 autóípari beszállítók minőségbiztosítási követelmény-
rendszere, amit elsősorban a nagy amerikai autógyárak alakítottak ki.

- TE 9ü)0 (Tool and Equipment) szerszám és berendezés szolgáltató
beszállítókra vonatkozó követelmények

- Az EN 46 000 jelű szabvánporozaí a gyówászati eszközcik, előál-
lítói részére létrehozott követelményrendszer, ami szintén ISO fi[ ala-
pú. Elengedhetetlen feltétel az adott gyógyászati eszköz termék-megfe-
lelőségének igazolását jelentő CE jel megszerzáséhez, a piacképességé-
hez.

- A tervezetként létezó ISO 15161 az élelmiszeripar számára készü-
lő, ISO 9001 alapú szabvány, ami az élelrniszerbiztonsági kóvetelmények
megvalósítrására, a HACCP és a GHP (Good Hygienic Practice), a jó
higiéniai gyakorlat, valamint a visszahívhatóság (Recall) alkalmazására
épít.

A másik irányzat az ISO TC 176 szabvánlalkotó műszaki bizottság
álláspontja:

A VISION 2000 neű progíam, ami szerint az ezredfordulóra egy
olyan szabványsorozat kialakítását túzik célul, ami az iparági vezérfona-
lak helyett ery egységes értelmezésű, iparág semleges szabványsorozat
kialakítását jeIenti.
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Addig is, amíg ezek a viták folynal a piacon a helyzet változatlan
marad: a vevő bizalmának megnyeréséért, megtartásáért folyo küzde-
lemben versenyelőnyben van az a szervezet, amelyik minőségképességét
független szervezet által kiadott tanúsítvánnyal tudja bizonyítani.

A független tanúsító szervezet kiválasztásánál célszerű figyelembe
venni, hogy az adott tanúsító szervezet a piacotjelentő élországban vagy
saját tevékenpége, vagl az ót akkreditáló §zervezet révén elismert elfo-
gadott legyen, íg az általa kiadott tanúsító irat valóban piaci elismert-
séggel bírjon,

AMinőségügyi Világpap

A Konferencia hetében, de attól függetlenül, nemzetközi rendezvé-
nyekhez igazodóan megtaított esemény volt a Minósegii5ri Világnap
rendezvény.

A Minóségüg5ri Világnap (Quality World Day, QWD) 1984 óta kerül
megrendezésre, 1995 óta azBurőpai Minőség Hét keretében, minden év
november második hetének csütörtökén.

Ebben az éveben a ülágnapi rendezvény témája a minőség tárgyú
oktatás helyzetének, tananyagának, intézményi lehetőségeinek áttekin-
tése volt.

Acikkben már említett PHARE TDQM programon belül a IIU 9305_1
alprojekt keretében és finanszírozásával történt meg a magyar felsőok-
tatási intézményekben alkalmaáató minőségüryi tananyag kidolgozása.

Az anyag szerkezetének felépitése:

- Alapfogalmak;

- Átaláno§ isme retek;

- Szakmodulok, melyek az egyes szakterületek szakmaspecifikus mi-
nóségügyi ismere teit tafialmazzák

Az alapfogalmak és alapismeretelq minőégtechnikák, eszközök, szol-
gáltatiások és ipari alkalmazások általános anyaga 10 kötetr€ tervezett. A
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szakmaspecifikus ismereteket 18 §zakmodul tartalmazza. A terjedelmes
anyagmennfség szakmai közvéleménynek történő bemutatása ez év vé-
géig folyamatosan megtörténik.

A kidolgozott tananyag állami tulajdon. Megjelentetése azon mú-
tik, milyen feltételekkel találnak rá kiadót. A megjelenés után gyakorla-

tilag bárki, magánszemély és oktatrási intézmény megvásárolhatja és al-

kalmazhatja.

A Budapest Ipari és Kereskedelmi Kamara szakmai napja

A kimondottan minőségügyi szakembereknek sóló rendezvények
mellett zajlott egy párhuzamos rendezvény is, a Budapesti Ipari és Ke-
r€skedelmi Kamara (BIKK) szaknai napja. Ez a rendezvény számunkra
azért említesre méltó, mert ennek keretében hangzott el Kopasz Jenő
mémök ezredes úr, a HM Beszerzési Hivatal vezérigazgatój ának előadása
a Katonai SzáIlítói Rendszerrel kapcsolatos elgondoíásokról. Az előadds
anyagót olvasóink azonos cím alatt az előző számban talóIjók meg

A szakmai nap során néhány érdekes adat mutatta be a Kamara he-

lyé! tevékenységét, Aszervezot 1850-ben, császári és királl rendelettel
jött létre; ma Európa eryik legynagyobb kamarája. Hosszú látszattevé-
kenpég után, 1989-ben pezsdült meg a kamarai élet i gazál,majd az!994.
évi XVI. sz. törvény mondta ki a vállalkozások működáének egyik kö-
telező feltételeként a valamelyik szakmai kamarához való tartozá§t.

A kamara tagsága által végzett ipari kereskedelmi munka értéke
a nemzeti összúermékben minte5l 5O %o-t tesz ki, és az export 58 ?o,át
adja. Csak Budapesten 10 000 vegres vállalat műkiitlik és iagia a Ka-
maránalr; ide tartoznak olyan neves égek is, mint a Tungsram GE.

Avegyes vállalatok foglalkoztatásban betöltött foDtosságát mutatja,
hogy minden 3.-4. alkalmazottat ezek a vállalkozások foglalkoztatnak.
Természete§en, a kamarai tagok sorában az elóbb említett óriások kate-
góriája mellett számban sokkal többen vannak az egyszemélyes, a mikro-
mini vállalkozások, melyek speciális szakmai tevékenységűkkel létező
társadalmi igényt elégítenek ki.

134



A szakmai nap előadásai sorában kétség kívül a legnapobb visszhan-
got, a szünetbe is benyúló kérdés feltevéseket a katorrai száIlítói kijvetelmé-
nyelct ismenető előadás váltoua ki. Az érdeklőtlők számára megnyugtató-
nak bizonyult, hogl olyan áttekinthető követelményrendszerrel ismerked-
hettek meg amelynek való megfelelés a törvényesen magas szalonai szín-
vonalon, a korszerú minőségbbtosítós elveit megvalósítóan működő, sza-
bályosan, kiegtensúlyozottan gazdúlkodó vóllalkozások számára nem
okoz túlzott nehézséget, a megfelelőek óItaI elnyerhető cím viszont pozitív
piaci megkülönböztetó értékkel bftva, az üzlei helyzet, a cég image javítá-
sára alkalmas-
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