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Turcsányi Károly, Virágh BélaI

A minőségüg1l korai gtökerei oda vezetlretők visszű, hogy a katonai
céIokra lelhasznált anyagokkal és eszközökkel szemben a történelem
során, azok sajátos felhasználásí körülményei miatt mindig is különle,
ges követelményekeí tóműsztott k. Ertelemszerűen az ilyen jellegű kö,
vetelmények érvényesítése kiterjeilt az ezeket a szolgóltatásokat nyújtó
szemezetek működésének a szabályozására is.

Az így kialakult és a katonai tevékenységhez kötődő sajátos köve-
telménytámasáás következtében összegyűlt és fe]lraszrrált tapasáalatok
adták egyrészt alapját a polgári minőségbiztosítási előírások kidolgozásá-
nak. Másrésá, a minóségbiztosítás előzménye a tudományos munkaszer-
vezés kialakulásához is köthetó, amikor a tömegtermelés folylatáséthoz
tudományos termelésirányítási módszereket dolgoztak ks. Ez Frederick
'l inslov Taflor amerikai gazdasági szervező mérnök nevéhez köthető,
aki az 1880-as évek végén az elvégzendő feladatokat apró részekre, ele-
mekre bontotta, és ilyen összefiiggésben elemeáe a jó minőséggel és ha-
tékonyar-r előáIlítható termék termelésszervezési kérdéseit.

Amikor gyakorlattá váIt a termék végellenórzése, létrejött a termék
minóségi szernpontból történő átvétele, amelyet kezdetben a munkafo-
lyarnat közvetlen irányítói, később az arra specializálódott ellerrőrök vé-
geztek. A későbbi nagy darabszámú termelés azonban a mindendarabos
ellenőrzést szinte lelretetlenné tette, ezért kialakult aZ úgynevezett repre-
Zentatív mintavételes ellenőrzés, ami a gyártott darabszámmal arányos
mennyiségű ellenórzést jelentette. Ennek értékeléséből követkeáettek a
legyártott teljes darabszám elfogadhatóságára. Késóbb eljutottak annak
felismeréséig, hogy a termék ellenőrzésről áttérjenek a gyártási folyamat
ellenőrzésére, és így szükség esetén a termék előállításának folyamatába
avatkozhassanak be.

l Prof. Dr. Turcsányi Károly mk. ezredes, ZMNE Haditechnikai tanszékvezető
egyetemi tanár, dékánh9lyettes.

Virágh Béla mk. alezredes, ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Fóiskolai kar,
Páncélos-és Gépjármútechnikai tanszék, tanszékv€zető.
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A milőségügt szakirodalma a kezdeti idősrukot, nint a mínőség
vizsgáIatának, ellenőrzésének időszakdt, az l950-es éveket a minőség-
szűbályozás, míg u l970-es és az 1980-as éveket ű minőségbiztosííás
időszakának nevezi, Az l990-es évektől, pedig a minőségirányítás úlján
vezet a fejlőtlés úüa a teljes körű minőségmenedzsmení (TQM') frIozó-
Jiájáig.

Ez a felismerés teímészetesen hosszú ideig tartott, éS számos szak-
embeí tevékenysé gének az eredménye ami néhány mondatban és érdem-
ben talán nehezerr foglallrató össze. Arra azonban elegendő, hogy jelle-
mezze azt a folyamatot, amely a rninőségügy kialakulásától a mai napig
elvezetett. A rninóségirár, yítási szabványok, amelyek kezdetben csak a
termelésre irányultak, az 1980-as évektől terjednek ki a szolgáltatásra is.
Ez meg)latfu oző szem]életváltás a rnirrőségbiztosítás területén, amelynek
gyakorlati kiteljesedése napjaink egyik fontos jellemzője.

A ma érvényben lévő minőségirányítási szabványok kialakulását
megelózően az USA-ban lroáak irrtézkedéseket a rninóség ellenőrzésére
és biztosítására. Itt születtek meg olyan mirrőségügyi rendszer előírások
(MIL-Q 98583) és ellenőrzési rendszer (MIL-I-45208a) követelmények,
amelyek még ma is érvényben vannak és amelyeket jelenleg is használ-
nak az amerikai lradiipari szerződésekben,

Késóbb évek rnunkájával fejlesáették ki és tették közzé, Jó Gyártási
Gyakorlatok (GMF) elnevezéssel az újabb szabványokat, először orvosi
eszközökre, majd emberi és állatgyógyszerekre. Ezek a szabványok adták
az alapjár 1963-ban, a NATO szervezetében ma használatos szabványso-
rozatnak, a Szövetségi Minőségbiztosítási Közteménleknek (AQAP). AZ
AQAP-l a minőségügyi rendszerre, az AQAP-4 a gyártásra, ellenőrzésre
és a vizsgálatra vonatkozó ellenőrzési rendszer előírásait, az AQAP-9
csak a rnegelózésre vonatkozó ellerrórzési rendszer előírásait íartalnazza,

2 TqM - Total Quality Management, Teljeskörű minőségirányítás.

' MrL-I-452o8 - Military specifications Inspection System, Katonai előírások az
ellenórzési rendszene.
4 MIL-t-+52o8- Military specificationS Inspecction System, Katonai elóírások az
ellenórzési rendszene.
5 GMP - Good Manufacturing Practice. Jó Cyártási GyakorIatok.
" AQAP - Allied Quality ASsuíance Pub]ications, Szövetségi Minóségbiztosítási
Közlemények.
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A jelenleg használatos ISO7 9000 szabványsorozat, tóbbek között az
előzőekben felsorolt szabványok tapasztalatait, illetve a BS8 5750 szab-
vány előírásait, valamint a különböző országok ezzel kapcsolatos infor-
mációit figyelembe véve és felhasználva készült eI.

2. Minőségirányítással kapcsolatos alapfogalmak

Nem csak napjúnkban, de a társadalmi fejlőtlés sotán és konkré-
tan az áruíermelés óla, a7 emberek réslétőI szinte mindig felmerüIt egl
adott termékkel vag! szolgáltatással kapcsolatosan, hog! azt mely tulaj-
donsága alapján váIassza ki, pI. a várhaló hosszú ékttaítama, esetl.eg
korábbi kerlvező tapaszlalaía alflpján, vagy éppen a kedvező ára mian. A
mai értelemben vett minőség, vagl mennyiség kérdése már ekkor felve-
tfuIölt.

Az ipari forradalom következtében kibontakozó, e]sősorban terrnelői
kapacitások jelentós mértékű megnövekedése miatt, létrejött egy bizo-
nyos mértékű túlkírráIat. Ennek következtében lehetőség nyílott arra,
hogy az emberek nagyobb választékból és az áruk valamilyen számuka
vonzó tulajdonsága, vagy tulajdonságai alapján vásároljanak. Így tör-
vényszerűen létrejött a termékek azon köre, amely keresetté váltak, kö-
vetkezésképpen jó haszonnal eladhatóvá és voltak olyanok, amelyeket
nem, Va8y csak nehezen lehetett értékesíteni. Ezek a gyártó esetleg a ke-
reskedő tulajdonában maradtak, haszonta]anná váltak.

A rnirróség ekkortájt a keresett és eladható áru azon tulajdonságaiban
rejlett, ami miatt a fogyasztók szívesen választották az adott terméket.
Ezeket a tulajdonságokat, a kereskedelmi cikket gyártó mesterember ha-
tározta meg és valósította rneg a termék előálIítása során.

A minóséget, rnint kifejezést ma is sokszor sokféleképpen használ-
juk. Elég arra utalni, hogy gyakran találkozhatunk olyan szóösszetételek-
kel, ríinL ,,minőségi cípő", ,,minőségi paprika", stb., ahol a minőségi jel-
ző a terrnék kellemesebb, vonzóbb egyben elfogadhatóbb tulajdonságára
utal, Ez a kifejezés és értelmezésbeli sokszínűség nem véletlen, hiszen a

71So - International organization for Standardization, Nemzetközi Szabvány-
ügyi szervezet,
8 Bs - British standard, Brit szabvány.
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ninóség definiálása nem egyszerű feladat. A minóségügy fejlődése során
számos nemzetközileg elisrrrert szakember, kutató alkotott a rninőség fo-
galmáról különbözó meghatározásokat.

Az ISO 9000:2000 alapok és szótár fogalom meghatározása szerint a

minóség annak a mértéke, hogy a kinyilvánított igények vagy elvárások
milyen mértékben teljesülnek.

Egy másik fontos fogalmat, nevezetesen a rendszer fogalmát a minő-
ségügy úgy éríe|mezi, hogy az, az egymással kapcsolatban vagy kölcsön-
hatásban álló elemek ósszessége. kányítási rendszer alatt, pedig a köl-
csönhatásban lévő olyan elemek összességét érti, ame]yeket valamilyen
célok rnegfogalrnazása és elérése érdekében lroztak létre. Ma a minőség-
irányítást úgy lehet megfogalmazni, hogy az nem más, mint összehangolt
tevékenységek sorozata egy szervezet vezetésére és szabályozására az ér-
dekeltek szempontjábíl azza| a céllal, hogy a lezajlott folyamatok kielé-
gítsék a felmerült igényeiket.

Az elóbbiek figyelembevételével meghatározható a minóségirárryítá-
si rendszer (MIR) fogalma, amely olyan irányítási lendszer, melyet egy
szervezet - értj iik alatta valamely szernélyek csoportját a működési felté-
telrendszerükkel, a feIelősségi körükkel és a kapcsolataik elrendezésével
együtt -- vez€tésére és szabályozására lroztak létre a rnirrósóg szempontjá-
ből. Azaz ez egy eszköz a kinyilvánított rninőségpolitika és a megfogal-
mazott célkitűzések rnegvalósításához,

A mínőségíúnyíttísí rendszer elemeií {,z l. szúmú ábru szemlóIteti:
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A minőségszabáIyozás a minőségitányíttísi rendszer azon része,
amely a minőségi követelméq,ek teljesítésére összpontosít, azaz minda-
zon tevékenységek összessége, amely a termelési (szolgóltatási) folyamaí
adott, előírt mínőségének biztosítástl érdekében szabályozza azt, ezáltal
az előírt szinten biztosítja a tényleges minőséget. A szabályozás azonban
alsóbb szintekerr is rnegtörténik, konkrétan a középső szinten
rnegfelelőségszabályozással és az alsó szinten folyamatszabályozással.

A rnegfelelóségszabályozás alatt csak egy szűrést végzünk, amely
arra irányul, lrogy a keletkezett nern megfelelőségek megállapításra ke-
rüljenek, azaz azok az esetek kerüljenek feltárásra, amikor a kinyilvání-
tott igények Vagy elvárások nem teljesültek. Amennyiben a beköVetkezett
nerlr megfelelősógek feltárásra kerültek, azok okait is meg kell keresrri és
az okok megszüntetésével egy úgynevezett helyesbító tevékenységet kell
elvégezli. Azokban az esetekben, amikor nem megfelelőségek nem kö-
vetkezetek be, de azok bekóvetkezhettek volna, és ezeket észleljük szin-
tón szükséges a lehetséges ok, vagy okok kiküszöbölése. A minőségiig))
ezeket űz eseteket megelőző tevékenységnek neve7i.

Leghatásosabban a minőséget a legalsó szinten, nevezetesen a fo-
lyamatszabályozás szintjén lehet befolyásolni és ezzel azt is mondhatjuk,
hogy a rninőség alapvetően a folyamatok szabályozásátlál dől el. Egyéb-
ként folyamatnak olyan egymással kapcsolatban álló tevékenységek soro-
Zatát tekintjük, aho| a bemeneteket kimenetekké alnkítottuk át.

A szabályozást szabályozási körök megvalósításával végezhedük el,
a 2. számű ábrón bemutatott nég)l elem alkalmazásával.

sZAB^Ly07,ó

BEAVÁTKOZÓ

2, sz. óbra: A szabályoaisi kör modellje
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A minőségirányílási rendszernek mindegyik elemre megvon a vo-
natkozó követelménle, amelyek közüI pélilaként néhányat megernlítünk.
Mérési tevékenységet valósítunk meg akkor, amikor a rendszer működ-
tetése során a megelégedettség ellenőrzését, a vezetőségi átvizsgálást,
vagy éppen az auditot hajtjuk végre. Szabályozó tevékenység valósul
meg a végrehajtandó elernző, értékelő tevékenységek követkeáében. Be-
avatkoást a már korábban megemlített helyesbítő, megelőző, vagy a fej-
lesáő tevékenységgel végzünk.

A rninőségirányításnak aá a részét, amely a bizalornkeltés megle-
remtésére öSszpontosít azért, hogy a kinyilvánított igény vagy elvárás
teljesüljön, minőségbiztosításnak nevezzúk. Ezt a folyamat- és
megfelelőségszab á|yozás végzésével segítj ük megvalósítani.

A minőségíervezés a minőségírdnyítás azon része, amely a minő-
ségcélok kitűzésére, vflIamint a szükséges működési folyamatok és a
velük kapcs olatos erőfo rráso k meghatározás ára összp ontosít annak ér-
dekéberr, lrogy a rnirrőségcélok elérésre kerüljenek. A tervezés során a ki-
nyilvánított igényt, vagy elvárást elóírt jellemzőkké, megkülönböztető
tulajdonsággá alakítjuk át.

A minőségfejlesáési tevékenység során a kinyilvánított igény, vagy
elvárás teljesítési képességének a növelésére összpontosítunk. Ez a tevé-
kenység vonatkozhat a lerYezett tevékenységek megvalósításának és a
tervezett eredmények elérésének a mértékére (eredményesség) éppúgy,
mint az elért eredmérry és a fellrasznált eróforrások viszonyára (hatékony-
sác).

3. Szabványok és alapelvek

Mielőlt a szabvónyok és alapelveik isme etésébe keulenénk, fon-
tosnak tarjuk annak a glakoi kérilésnek a megválaszolását, hogy mií
eredményeznek a kiépített minőségiúnyítási rendszerek? A váIaszt fel-
sorolás szintjén a következőképpen adhatjuk meg: termelékenység ja-
vulást, költségcsökkentést, selejtcsökkentést, veísenyelőnlt, vevői bizal-
mat, továbbí kíbontakozist, hítelességet, össze ss égébe n nagyobb sike rt.

Ezek a|átámasztására Perry L. Johnson szerző, ISO 9000, Hogyari
feleljünk meg az íj nemzetközi szabványoknak? círnű körryvéből eme-
lünk ki egy példát. E szerint Angliában, 1978-ban elindítottak egy minő-
ségügyi programot, amelynek előzményeként egy a kormány által felkért
bizottság szerzői megállapították, hogy a brit gazdaságban l0 milliárd
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fontot kitevő minőségi kár keletkezik éveníe, Ez a sokkoló lratású összeg
akkor az angol GDP-nek a 10 7o-a körül volt, Az ezt követő intézkedésso-
rozatok egyik elemeként az angol kormány megfogalmazta minőségügyi
politikáját, amelynek leglényegesebb elemei a szabványosítás fejlesztósén
kívül, kiterjedtek a fúggetlen tanúsítási és nemzeti akkreditálási rendszer
kialakítására, valamint a működési feltételek megtererntésére. Az ipari
szektor azt fogalmazta meg, hogy ,,ipart csú jóI, jó minőséggel érdemes
művelni" és lépett életbe a nír korábban megeínlített BS 5750 számú
brit minőségügyi szabválryrendszer. Alapvetően ilyen és elrhez hasonló
intézkedések eredményeként jutott a brit gazdaság a jelenlegi helyzetébe,
melyról bővebben itt úgy gondoljuk nern szükséges szólni.

A továbbiakban rátérünk az ISO 9000-es szabványcsaládra, amelyet
abból a célból do]goztak ki, hogy bármelyik szervezetnek segítsen ered-
rnényes rninóségirányítási rerrdszert kiépíterri és fenntartarri.

A szabványcsalddba a köveíkező szttbvúnyok az alábbi jellemzőkkel
furtoznak:

'Azlií.SZ EN ISO 9000:2001 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és
szőtár, leirja a minőségirányítási rendszerek alapjait és meghatározza a
hasZnálatos terminológiát.

o Az MSZ EN ISO 9001:2001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmé-
nyek, meghatározza azokat az elvárásokat, amelyeket akkor kell kielégi
teni, ha a szervezetnek bizonyítani kell a követelmények teljesítésére vo-
natkozó képességét.

. Az MrSZ EN ISO 9004:2001 Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a
rnűködés fejIesztéséhez, olyan segítséget ad amellyel a rninóségirányítási
rendszerek eredményessége és hatékonysága fokozható az érdekelt felek
megelégedettségének a növelése érdekében.

. Az ISo l901l Minóségirányítási és környezetköZpontú irányítási rend-
szerek auditálása, amely ilyen rendszerek auditálásához ad útmutatást.

Amennyiben arra a kérdésre keressúk a yá|aszí, hogy miért volt
szükséges a régi szabványok megváltoztatása, a következő gondolatokat
fogalmazhatjuk meg. A korábbi szabványokat gyakran kritizálták annak
gyártásorientált Volta miatt és azért, mert az nem laítalmazott fejlesztési
módszereket, Továbbá az is megállapítható, hogy a korábbi ISO minő-
ségügyi szabványoknáI hiányzott a kapcso]at az üzleti kiválósággal, illet-
ve azok nehezen voltak ilIeszthetók a kapcsolódó szabványokhoz.
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Ezért az új szabványban olyan alapelveket fogalmaztak meg, ame-
Iyek eglértelműen segítik a szeívezet műkötlésének fejlesztését. Melyek
ezek az alapelvek?

1. Vevőközpontúság

A szervezetnek meg kell értenie mi szükséges a vevó számára, mind
most és mind a jövóben, Ezeket az elvárásokat teljesíteni kell, sőt töre-
kedni kell az elvárások felülmúlására.

2. Y ezetés

Minden szinten olyan környezetet kell kialakítani, hogy a munkatár-
sak teljes körű résztvevőkké váljanak a leghatékonyabban kifejtve képes-
ségeiket a szervezet javára, a célok elérése érdekében.

3. A munkatársak bevonása

Ebben az alapelvben olyan törekvés fedezhető fel, ami nyilvánvalóarr
a teljes körű rlinőségirárryítás sajátja, tehát egy fe|ismerés arra vonatko-
zóan, hogy a szeryezet sikere nem nélkülözheti a szeíyezet tagjainak ak-
tiVitáSát.

4. Folyamatszemléletű megközelités

Az elvárt eredlnény leghatékonyabban akkor érlretó el, ha a források
és tevékenységek folyarnatként vannak kezelve, a folyamatot ellenórzik,
a tapasztalatokat pedig visszacsatolják.

5. Rendszerszemlélet az irányításban

A szervezet gazdaságosságához és hatékonyságához nagyban hozzájá-
rul, ha az összefonódó folyamatok azonosítva vannak, megértik és egy
rendszerként kezelik azokat.

6. Folyamatos fejlesztés

A szervezet állandó célja kell, hogy legyen ennek az alapelvnek a

megértése és a megvalósítására való törekvés.

7. Tényeken alapú döntéshozatal

Hatékony döntések csak akkor hozhatók, ha azok az adatok és az in-
formációk alapos elemzése után születnek.
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8. Kölcsönösen előnyös kapcsolat a beszál|ítókkal

Egy szervezeí és beszállítói közötti kölcsönösen hasznos kapcsolat
egyértelműen fokozza mindkettőjük értékteremtő képességét.

A változások lényegéí az előzőekben felsoroltakon túl az adja még,
hogy csak egy szabvány van az ISO 900i amelyben nagyobb hangsúlyt
kapott a felső vezetőség felelőssége, továbbá az is várható, hogy az ada-
tok elemzésének kényszere eredményezni fog|a a folyamatos javulást.

4. Folyamatszemléletű minőségirányítási rendszer modellje é§
dokumentációs rendszere (MSZ EN ISO 90011 2001)

A minőségirány ítús i rendszere k kialakítás akor alapvetően Jelmerül
üz ű gondolűt, amely a bizalom megíefemtésére irányul, A minőségiró-
nyíhísí rendszer létrehozúsával meqteremtetett bizalom hórom irányba
keúI kiterjesztésrc, és pedig a saját szemezet felé azzal, hogy a kitűzött
céIt eléríék. Az egjütíműköílő partnereknek közvetlenüI, hiszen íűpűsz-
talja a változlisokat, illetve a partnernak közvetve a harmadík fél áItali
tanúsítás sal, a me gsze rzett tanúsítvánnyal.

Az MSZ EN ISO 9001 : 2001 nemzetközi szabvány a minőségirá-
rryítási rendszer kiaIakítását a folyamatszernléletű megközelítés alkalma-
zásával segíti eló. A folyamatszemléletű megközelítés azí jelenti, lrogy
egy szervezeten belül kölcsönhatásukkal, irányításukkal egyiitt határoz-
zák meg azokat a fo]yamatokat, arnelyek ott lezajlanak. Elónye az, hogy
gondoskodik a rendszeren belül az egyes folyamatok közötti kapcsolat-
nak, továbbá a folyamatok kombinációjának és kölcsönhatásának folya-
matos szabályozásáról.

Az eredményesség és a hatékonyság érdekében ezeket a folyamato-
kat ínegtervezetten, szabályozottan, ellenőrzötten és természetesen do-
kumentáltan szükséges megvalósítani.

A folyamatszemléletű minőségirányítási rendszernek a 3. számú áb-
ra szerinti motlellje9 szemlélteti a megköVetelt folyamatok közótti kap-
csolatot, de nem mutatja be a folyamatok részleteit. Jól megfigyelhetó az,
hogy a vevők milyen forrtos szerepet játszanak a követelmények bemenő

9 vsz pN lso qool:200l Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.
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adatokként való meghatározásában. A megelégedettség figyelemmel kísé-
réséhez értékelni kell azokat az információkat, amelyek a vevők vélemé-
nyét tükröZik anól, hogy L SZeíYeZet teljesíti-e az általuk meghatározott
vagy elvárt követelményeket.

Az inforrrráció áramlását a szaggatott vonalon lévő nyíl, az értéknö-
velő tevékenységet pedig a folyamatos vonalon lévő nyíljelöli,

Minden folyamat esetében alkalmazni lehet a PDCAI0 néven ismert
módszert. A PDCA röviden a következóképpen írható le: a tervezés alatt
azoknak a céloknak és folyamatoknak a megállapítása történik, amelyek a
vevói követelményeknek és a szervezet politikájának megfelelő eredmé-
nyek eléréséhez szükségesek. A végrehajtás alatt a folyamatok bevezeté-
sét értjük, rníg az ellenőrzés során végrehajtjuk a folyamatok és a termé-
kek figyelemmel kísérését és összehasonlítását a politikával, a célokkal és

a termékre vonatkozó követelményekkel, valamint bemutatjuk az elért
eredményeket. A szükséges intézkedések megtétele a folyarnat működé-
sének folyamatos fejlesztésére irányulnak.

3. sz ábra: A folyamaíszemléletű minőségitányíttísi
rendszer modellje

A minőségirányítási rendszer
fejlesztése

MEG_
ELÉGE-
DETT_
sÉGE

KöVE_
TEL-
MÉ_
NYEI

l0 PDCA -Plan-Do-Check-Act, Tervezés-végrehajtás-EllenőrZés-IntézkedéS.
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A minőségirányíttís i re ndsze re k do kumentációj aként eg! lraglo-
mányosnak mondhaló háromszitttű tlokumentációs rendszer szolgáI,
ami a 4, számú ábrán kerüI bemutaűsra, A dokumentáció része a minő-
ségirányítási kézikönyv, a minőségirányítási eljárások, a rnunkautasítások
és a rendszert támogató formanyoíntatványok gyűjteménye, me]yet egyes
irodalmak a dokumentációs rendszer negyedik szintjeként is rnegfogal-
maznak.

l. szint

2. szint

3. szint

l 4. szint l
l- _ _ - _l

1. szint: minőségi rány ítási kézi
könyv

2. szint: minőségirányítási eljarások

3, szint: munkautasítások

4. szint: formanyomtatványok gyűj-
teménye

4. sz ábm: A minőségirúnyítősi rendszer dokumentációja

A minőségirányítási kézíkönyvrű azt mindenképp kell tudni, hogy
e|készítésének kettős célja van. Egyrészí rögziti a szervezeti szabályozást,
másrésá bemutatja a minőségügyi rendszert. Taítalmazza a minóségpoli-
tikát, a felelősségi viszonyokat, az organogramot, a kialakított mirrőség-
ügyi szervezetet és az eljárások vázlaíát, A kézikönyv kidolgozásának a
nagy előrrye az is, hogy más partner rendelkezésére lelret bocsátani a rni-
nőségügyi rendszerünket tájékozódás céljából úgy, hogy az aprólékos és
általunk átadni nem kívánt elemeket nem tesszük nyilvánossá, ezáltat azt
magunknál tarthatjuk.

A minőségirányítási eljánísok részletesen leírják valamely tevé-
kenység elvégzésének a módját. Követelmény velük szemben az, hogy
dokumentáltak legyenek, öSszhangot teremtsenek a szabvány köVetelmé-
nyeivel és a kinyilvánított rninóségpolitikával, valarlirrt hatékonyan ve-
zessék be a minóségügyi rendszert.

A munkautasítás egy helyi|eg alkalmazott, lépésróI-Iépésre szóló
tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy hogyan kell egy bizonyos tevékeny-
séget eIvégezni. A munkautasíüísokat olyan területre célszerű kidolgozni,
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ahol régebben nem megfelelőségek keletkeztek, vagy a tevékenység fon-
tossága alapján ezt elkészíteni indokolt,

A bizonylaíok, forman!omtatványolr a mirrőségügyi rendszer műkö-
dését hivatottak támogatni, amelyeket egy mintairat készletben folyama-
tosan karbantartott állapotban kell kezelni. Altalános gyakorlat, hogy
egyrészt fel kell használni a korábban alkalmazott és jól bevált nyomtat-
ványokat eredeti formájukban, esetleg módosítva, másrészt be kell vezer
ni a szabvány által megköVetelteket.

A dokumentumok és az adatok kezelésének az a célja, hogy azok
bárrnilyen irrformációhordozón is készüljenek az előirt formában és mó-
dorr, a kívánt helyen elérlretők legyenek. Egyébként dokumentumok alatt
a minőségügy azokaí az iratokat érti, amelyeket a szervezet haszrrál, illet-
ve fel akar ismemi. Á ilokumentáció csoportosííását elvégezhetjük az
alóbbi módon, néhány példával alótámasztva:

1. Mirrőségügyi alapdokumentumok (mirrőségirányítási kézikönyv).

2. Egyéb ellenórzött iratok (alváIlalkozók listája),

3. Úrlapok (nem megfelelóségi jelentés).

4, Egy éb típusdokumentációk (gépkarbantartási utasítás).

A minőségügy különbséget íesz az iratok között, azok rninősítése
alapján is, így megkülönböáet ellenőrzött és nem ellenórzött iratot. A
kettő közül az ellenőrzöít iratnak van azonosítása (sorsáma), kiadási
száma, módosítási állapota, meg van nevezve az a személy, akinek az ki
van adva, illetve rerrdelkezik még iratszámmal. A nem ellenőrzött iratrrak
van neve, kiadási száma, módosítási állapota és iratszáma.

5. Minőségirányitási rendszer kiépítése és tanúsítása

A minőségirányítási rendszer kiépííésének megkeulésekor elemezni
szükséges a meglévő helyzelel, amely kitér a jelenlegi szemezet műkötlé-
sének értékelésére. Az értékelés során a hűnyosságok és a gyenge pon-
tok meghatározásán kívül, javaslatokat kell tenni az indokoltnak tartott
szerv ezeti é s dokume ntácübelí vóItoztatásokra,

A rendszer kiépítést projektkénl kell kezelni annak néhány ismérvé-
vel együtt, úgymint a célmeghatározás, az időkorlát, valamint a hozzá-
rendelt eszközök és az emberi erőforrás. A rendszer kialakítást célszerű
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tanácsadó cég bevonásával elvégezni, hiszen a nagy gyakorlattal rendel-
kező tanácsadó sámos olyan ötletet, kész megoldást adhat, amely lerövi-
díti és egyben hatékonyabbá teszi az elvégzeridő munkát.

A minőségirányílási rendszer kiépítése soún az ISO 9000 két alap-
igényél szükséges kielégíteni, amelyek közül az első a ílokumenkiltság-
ra, a második, pedi? a megtervezett, szabáIyozoít és ellenőrzött folyama-
tok kíalakításóra vonatkozik Erinek érdekében, a már meglévő doku-
mentációkat és alkalmazott módszereket felhasználva - az elfo1adhatőt
megtartva vagy módosítva, a hiányzót pedig pótolva - kell összhangot te-
remteni a nemzetközi szabvány követelményeivel.

Nagyorr fontos feladatnak kell tekinterri aá, lrogy a kiépítendő minő-
ségirányítási rendszer a már korábban jól működő folyamatokat alkal-
mazza. Valamint azt, hogy a kiépítést a saját szervezet aktív közrernűkö-
désével érjük el és ne egy harmadik fél (tanácsadó) által legyen ránk
szabva, kiküszöbő|ve ezzel azt a problémát, amit általában az emberek
újjal szembeni tartózkodása okoz. Ez utóbbi elképzelést támasztják aiá
azok a gyakorlatban szetzett tapasztalatok, amelyek akkor keletkeztek,
amikor a már meglévő elméleti tudást, a már meglévó dokurnentációkat
és a gyakorlatban alkalmazott módszereket vagy azok módosításait he-
lyezték elótérbe a minőségirányítási követelmények kielégítése érdeké-
ben,

A kidolgozott eljárásokat javasok fokozatosan bevezetni, mivel íg1
Iehetőség nyíIik ttzok elemzésére, értékelésére és az esetleges korrekci-
ókra. A k:építés során a szervezet munkatársait folyamatosan kell tájé-
koztatrri arról, hogy mi történik, lriszen nélkülük a rendszer kiépíthető, de
nern fog működni. Részükről egy korábbihoz képest eltérő szernléletvál-
tásra van szükség, illetve a nagyon gyakan elóforduló rnegszokásból
adódó kényelern legyőzéséről van szó. Az általános minőségügyi tájé-
koztatás lehetőség szerint a szervezet összes tagjára, níg az egyéb oktatá,-
sok, tréningek, mint például a felsővezetői ismertetó, a belső auditor kép-
ző csak az arra kijelölt, vagy az abban érintett állományra vonatkozik. A
szabvány elvárja, hogy a képzés ne csak, mint esemény kerüljön rögzítés-
re, hanem annak hatékonyságának értékelése is megtörténjen valamilyen
visszakérdezési formában.

A bevezető fázís iűíszakában tétre ketl hozni a minÁégirányítási
rendszer fenntartásáért íelelős szervezetet, az űgynev ezett minőségügyi
szeryezoteí, melynek tagjai a későbbiekben a minőségügyben közvetlenül
fognak tevékenykedni. Ennek összetétele és nagysága a szervezet alapte-
vékenységének, struktúníjának a fiiggvénye és tagiai küIönböző felada-
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tokkal lehetnek megbízya. Minden esetben ki kell jelöInünk minőség-
ügli vezeíőt, belső aaditorokat és kijelölhetünk más megbízatósokat el-
hító személyeket, úgy mínt minőségüglli titkáft, dokumentációs-, vagy
kalibrációs felelőst. Fontos kérdés, hogy ezek a személyek hogyan tago-
zódjanak az adoíí szeívezet struktúrájába, amely ismét csak az alaptevé-
kenység és a szervezet összetételének a fiiggvénye.

Szabványi követelmény, hogy a minőségügyi vezetőnek a felsó ve-
zetés tagiának kell lerrnie és feladata a minőségügyi szervezet irányííása,
a minőségüggyel összefiiggó elemzések végzése, a vezetői döntések elő-
készítése, az auditok szervezése és lebonyolítása. Péklaként a Zfinyi
Miklós Nemzelvédelmi Egletem, Bolyai János Katonai Műszaki Főis-
kolai Kar két tanszékén, nevezetesen a Póncélos és Gépjárműtechnikai
Tanszéken, valamint a Fegyverzettechnikai Tanszéken (korábban Gé-
pészmérnök szak) kiépített MSZ EN ISO 9001:1996 minőségbiztosítási
rendszer minőség ügy i vezetőj é ne k né hány fekulatdt is nwrtetj ük.

A minőségügyi vezető feladaía, hogy a szabvány igényeinek kielé-
gítését beiktassák és karbantartsák. Első fokon felelős a tanszékek minő-
ségügyi programja struktúrájáért, azért hogy az megegyeztk a szabvány
előírásaival, a vevói igényekkel, ajogrendszer igérryeivel, valamint a tan-
szék saját minősógügyi céljaival és politikájával. Felelósségi körébe tar-
tozik a minőségpolitika meghatározásárr kívül minden minőségügyi do-
kumentum jóváhagyása, kiadása és módosítása.

Tevékenysége kiterjed a nem megfelelősségek átvizsgálására, a rö-
vidtávú hibajavító tevékenység biáosítására és a hosszú távír megelőzó
intézkedés megtételérrek biztosítására. Végzi a minóségügyi belső felül-
vizsgálatok (auditok) megszervezését, amelyekhez képzett minőségügyi
auditorokat alkalmaz, valamint annak biztosítását, ho1y az audit feltárá-
sait kezelésben részesítik. Megszervezi a minőségügyi oktatást, a rniriő-
ségiranyítási iratok gondozását és rendszeresen jelentést tesz a minóség-
ügyi rendszer állapotáról, a FeIső Vezetés Minőségügyi Atvizsgáló
É rt ekezletnek ( F V M Á É ).

A továbbiakban kiemelünk egy példát a rnirrőségüggyel kapcsolatos
elemzések közúl és egyben ezen keresztül bemutaduk annak a szabályo-
zási körnek a megvalósulását is, amelyet a folyamatszabályozásnál rnár
leírtunk.,4 tanszékeknéI működő minőségitánJ,ítúsi rendszef negköve-
teli, hogy minden tanfolyam, vagy a kíképzésí év végén az azon résztve-
vőket fel keII kérni egl kiértékelési kérdőív kitöIíésére, amely során a 6,
kérdés kivételével értékelik 1-5 kakötti sz,riqiegglel az alábbí kériléseket:

l.Ertékelje a foglalkozási helyek kialakítását!
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2. Milyennek ítéli meg a foglalkozások elméleti megalapo-
zottságát?

3. Értékelje a levezetett foglalkozások alatt szerzett gyakorlati
ismeretek mértékét !

4, Milyennek ítéli rneg a foglalkozásvezetó teljesítményét?

5, ÉrtékelIe a szervezés színvonalát!

6. Mit hiányolt a megbeszélt témák közül?

Eaúán a minőségügli vezető íeladata ezeket a kérdőíveket kiérté,
kelní, A kiéttékdésre kiválaszt egy módszert, péIdád az oszlopdiagram
alkalmazását, amelynek elvégzése során a vízszintes tengelyen (x) az
egyes kérdésekre adandó válaszok értékeinek megfelelő tartományokat
(1-5), a fiiggőleges tengelyen (y), a gyakorisággal arányos mértékű osz-
lopokat jeleníti meg. Az így megrajzolt oszlopok vizuálisan is jól szem-
lé|tetik a foglalkozás, tanfolyam levezetésének a résztvevők általi éftéke-
lését a megválaszolt kérdések alapján, amelyet az 5, számű ábráll
mutatunk be.

A bemutatott példánál amennyiben fe]tételezzük, hogy azt az I.
számú kérilésre vonatkoztatva végeztük el, megállapíthatja, hogy ennek
az 54 fős tanfolyamnak a résztvevői a kitöltött kérdóíveken adott vá]a-

szok alapján, alapvetóen megelégedettségüket fejezték ki. Következés-
képpen ennél a konkrét kérdésnél, a foglalkozási helyek kialakításában a

további tanfolyamok lebonyolításában a változtatások nem indokoltak.
Hasonló módon jár el és végzi el minden kérdés értékelését. Ezután, el-
végezi az egyes kérdések összehasonlítását egymással azáltal, hogy a víz-
SZintes tengelyen az egyes kérdéseket (1-5) tünteti fel, a fiiggóleges ten-
gelyen, pedig az adott kérdésekre kapott összpontszámot, így kimutatva
az adott foglalkozás, tanfolyam dominanciáját. A 6. kénlésre adott vála-
szokból egy összegzett javaslatot alakít ki, amelynél a tendencia jelleget
célszerű figyelembe venn i.
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Y (értékelók száma. fő)

l5

20

l0

x (ponlszám)

5, sz, ábra: Tanfolyatn értékelése oszlopdiagram segítségéveI

A, minőségügli vezető az éríékelésl u negyedévente összeiilő
FVMAE elé terjeszti, amely követkeüetést vott le, és dötltést hox a szük-
séges módosításokra. Ez a döntés, anrely jegyzőkönyvben rögzítésre ke-
rül, vonatkozhat egy tematika módosítására éppúgy, mint a személyi,
Vagy tárgyi feltételek módosításának szükségességéíe. A következtetéSek
és a hozott döntések helyességének megállapítása, amely a folyamatos
fejlődést eredményezi egy következó hasorrló jellegíi foglalkozás, tarrfo-
lyam értékelésének az elvégzésével és összehasonlításával lehetséges. Az
elózőekben leírtakkal kapcsolatban fol]tos azt hangsúlyoznunk, liogy
nrirrden kérdóívnek tanulnrátryozásra kell kerülnie. Továbbá azt, lrogy
amenlyiben lriányosságok meriilnek fel, az igények szerinti helyesbító
tevékenységet le kell folytatni és a szükséges változtatásokról az ér|níet-
teket, táiékoZtatjuk.

A rnár korábban megen-rlített belsó auditorokat azzal a céllal kell ki-
jelölni és felkészíteni, hogy |egyenek olyan szakemberek, akik a belső
ellerrőrzéseket e|őírásszeriien tudják nrajd végrelrajtani. Természetesen az
ó későbbi tevékenységüket eIórryös egy a rendszerre kidolgozott kéfdés-
lista alapján végezni. A kérdésIisíával kapcsolaíosan a következőket céI-
szerű rögzíteni. Az audit kérdéslista a saját magunk, azaz az elsó fél által
végrehajtott auditáIást szolgálja, ameIy végrelrajtásának alapvető oka an-
nak igazolása, l-togy a rendszer nlegfelelően működik. Azonban ezen títl-
merrően auditálni sziikséges azért is mert, ezt a szabvá1,1y elóírja. Továbbá
a nem lnegfelelóségek feltárásának és kijavításának ez egy nagyon jó lehe-
tősége, nem megfeledkezve arról, hogy ezí szelvezet magának és a saját
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érdekében végezi. Az e]készített kérdéslistának az előnye, hogy az tár-
gyilagos, fenntartja aZ audit ütemét és folyamatosságát, Valamint csök-
kenti a munkaterhelést.

A kérdéslista természetesen összhangban van a leírt folyamatokkal,
teháí az azokía ad,ott igen, vagy nem válasz a folyamatok megvalósulását,
esetleg azok hiányát jelenti. A következő péIdában a kérdéslistából mu-
tatunk be, amelyek a már korábban megnevezett tanszékek minő-
ségírányítási renilszerének folyamatszabállozlisi eljdrásának eg! részé-
re vonaíkoznak.

1. Évente hány alkaloínmal történik anyagigénylés és vételezés?

2. Hogyan történik az anyagok igénylése?

3. Ki igényel anyagot?

4. Kinek a tulajdonában van a tanszékeken használt eszköz, illetv€
anyag2

5. Ki és hogyan veszi át az anyagokat?

6. Kik kezelik az átvett anyagokat?

7. Milyen rendeleteket, utasíásokat ismernek az anyagnemfeIelősök?

8. Ki végzi az anyagnemfelelősök táj ékoztatását?

A végrehajtoft auditdlás során, amelyről audit jelentés készül, ilyen
és ehhez hasonló kérilésekre kell a választ megailni, temészetesen az
objektív bizonyítékok keresésével és megnevezésével akár az előírtísok-
nak meglfelelően töfténnek a dolgok, akár nem. Azokban az esetekben,
amikor az auditor nem megfelelőséget állapított meg, kitöIti a nem meg-
felelőségi jelentést, amit az auditjelentése mellé csatol.

A minőségügyi vezető értékeli ezeket az audit jelentéseket a nem
megfelelőségi jelentésekkel együtt_, és a levont következtetéseiből jelen-
tést készít. Ezt a jelentést a FVMÁÉ elé terjeszti, ahol mindig egy ;llan-
dó napirendi pont a minőségirányítási rendszer auditálásának helyzete. A
felső vezetés ekkor hozza meg döntését a szükséges módosításokról,
amely a FVMAE jegyzőkönyvében kerül rögzítésre. A minőségirányítási
rendszer módosítása ennek alapján következhet be, amely változásokat a
minőségügyi vezetőnek a dokumentumokban be kell vezetnie és az érin-
tettek tudomására ke|l hoznia, Az auilííáI.ásra egy audü tervet készítünk,
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amelyben havi borrtásba betervezzük az ellenórzéseket, úgy hogy azokra
évente legalább két alkalommal minden területen sor kerüljön.

A rnirrőségirányítási rendszer kiépítésének további fazisában a belső
auditra több fokozatban kerül sor. A bevezetett rendszert tervszerűen kell
auditálni, hiszen az ilyenkor feltárt hiányosságok kiküszöbölésével ér-
kezhetünk el egy fiiggetlen minóségi tanúsító szervezet által végrel-rajtan-

dó rnirrósítéshez, nevezetesen a minősógirányítási rendszer tanúsításához.
Fontos hangsúlyozni azt, hogy csak a rendszerműködtetés során feltárt
hiányosságok kiküszöbölése után vállalhatjuk a fi.iggetlerr minóségügyi
tanúsító §zervezet által végrehajtandó tanúsító auditot.

A kiépííett rendszer tahúsítása tulajdonképpen a tanúsító szervezet

auditotának ellenőrzése arra vonatkozógn, hog1l a szabvány követelmé,
nyei kielégítést nyernek-e. Ennek teljesüIése esetén fogadják eI a kiépí,
íett minőségügyi rendszett, illeíve adják ki az erről szóIó oklevelet.

6, Befejezés

Joggal vetőtlhet fel bárkiben l kérdés, hogt milyen célokat lehet
megfogalmazni a kiépítésre kerüI ő minős ég irány ítás i rendszerrel kap-
csolatosan:

1. A gyenge pontok f€ltárásával és kiiktatásával elérhető, hogy a

működés szempontjából egy hatékony rendszer épüljön ki, A ki-
alakítandó minőségirányítási rendszer hatékony módszereket ik-
tat be a nem rnegfelelóségek feltárására, kezelésére és azok is-
métlódésének a megelőzésére, úgy hogy e tevékenységben a
szervezet teljes állománya részt vesz. Ez kifejezetten azért kl-
emelendő, mert egy minóségirányítási rendszer működtetésérrek
alap-vetó feltétele, lrogy a keletkezett nem rrregfelelőségek keze-
lésben részesüljenek.

2. A dokumentáltság javításával megelőzhetők az esetleg bekövet-
kező nem megfelelőségek, felismerue azt, hogy a szervezet ne

csak a rninőségüggyel kapcsoIatos dokumentumokat keze\je sza,
bályozottan, hanem mindazon szabályozásokat, amelyek érintik,
vagy befolyásolják az ö tevékenységét.

3. Megtervezett, szabályozol|, ellenórzött folyarnatok kidolgozásá-
val rnegvalósítlrató az, lrogy a minőség nem véletlen, lranem tu-

datosan létrehozott eredmény legyen,
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5.

Olyan vezetési rendszert lehet működteüri, ahol a szervezet mű-
ködése úgy történik, ahogy azt elteívezték és akarják, valamint
olyat, ahol a vezetés és a szabályozás módszeresebbé, áttekint-
hetőbbé válhat.

Fokozni lehet a szervezettel kapcsolatba kerüló személyek velük
szemben táplált bizalmát.

Befejező gontlolatként mindenképpen kiemelést érdemel, hogy egy
kiépítendó rendszer nem nélkülözlreti a már korábban műktidő és jói m-ti-
ködő_ folyamatokat, vagy dokumentumokat, hiszen a meglévő dokumen-
tációkat és alkalmazott módszereket felhasználva - az eliogadhatót meg-
tartva vagy rnódosítva, a hiányzót pedig pótolva - kell összhangot terem-
teni a szabvány követelményeivel.

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy kiépített minőségirányítási rendszer
nem a párhuzamok kialakulását jelenti, harrem egy meglévő, vaiamilyen
rerrdszer irrdokolt mértékű fejlesáését az újabb kOvetelriényei szerint.

..,Végezet I azt is küelenthetjük, hogl a minőségirányítási rentlszer
működése során a megelőzés Jilozófiája előtérbe kiúl a detektá]ással
szemben, A krííikus pontok, kimenetek folyamatos ellenőrzés alutt van-
nak tartva és javító célzatú beavatkoztlsok történnek. A dokamentumok
gotttlos kezelése és hatékony ellenőrzése melleít kinlakul a személyí áI-
Iomány minőségi elkötelezettsége és erősötlik n bizatonl
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