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Beszámoló az EOQ MNB
Élelmiszer Szakbizottság rendezvényérôl

Az Európai Minôségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságának
(EOQ MNB) Élelmiszer Szakbizottsága 1994. március 10-én egynapos
szakmai rendezvényt tartott „A minôségbiztosítási rendszerek
bevezetésének eredményei és aktuális feladatai”  címmel. A
rendezvény iránt igen nagy érdeklôdés mutatkozott. A résztvevôk
számának a terem befogadóképessége szabott határt, több jelentkezést el
is kellett utasítani. Ezért a továbbképzô szeminárium 1994. május 17-én
hasonló programmal, szintén figyelemre méltó érdeklõdés mellett
megismétlésre került.

Az elnöki megnyitót Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB ügyvezetô elnöke
tartotta, amelyben a következôkrôl szólt:

A minôségbiztosítás az élelmiszeriparban hagyományosan inkább
termékorientált, ami a minôség- és eredetjelzô védjegyek egyre növekvô
számában és fogyasztói elismertségében jelenik meg. Rohamosan
gyarapszik – különösen egyes nyugat-európai országokban – azon
élelmiszeripari vállalatok száma is, amelyek minôségbiztosító rendszerét
a dokumentációorientált ISO 9000/EN 29000 szabványsorozat
valamelyik tagja szerint tanúsították. Ugyanakkor az a felismerés is
általános, hogy a költségeket szigorúan figyelembe vevô
menedzsmentorientált TQM-rendszer fogja az élelmiszerminôség és -
biztonság döntô mértékû javulását eredményezni.

Nem véletlen, hogy egyre több szakosodott tanácsadó szervezet mûködik
hazánkban és ajánlja fel közremûködését az élelmiszerelôállítók részére.
Az EOQ MNB segítô figyelemmel kiséri ezt az aktivitást és értékeli az
elért eredményeket, az összegyûjtött tapasztalatokat. Elôadóként azokat
a tanácsadó szerveket kérte fel, amelyek ezen a területen –  nem csak az
élelmiszeriparban –  már igen eredményes és sikeres munkát végeztek. A
tanácsadó szervek által felkért referencia-vállalatok szerepeltetése azt a
törekvést szolgálta, hogy a rendezvény átlagon felüli eredményességet
és nagy hatékonyságot érjen el.

A szemináriumon az alábbiakban ismertetésre kerülô elôadások
hangzottak el:

Dr. Varga Lajos, ügyvezetô igazgató (SZENZOR P-E):

Az ISO 9000 minôségbiztosítási rendszer bevezetésének és a
nemzetközi tanúsítvány megszerzésének folyamata
Referencia:  Bajai Hûtôipari Rt.

A SZENZOR P-E angol-osztrák-magyar tulajdonban lévô 30 éves
szervezési-tanácsadói tapasztalattal rendelkezô cég, melynek fô
tevékenysége a minôségügyi tanácsadás. Munkamódszere az angol PE-
BATALAS-tól átvett know-how-ra épül. Minôségügyi filozófiája szerint
a Total Quality Control (teljes körû minôségszabályozás) a vállalati
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versenyképesség javításának legfontosabb eszköze. Mint piacorientált
tanácsadó cég, felmérve a magyar gazdaság és a vállalatok helyzetét azt
tapasztalták, hogy napjainkban még igen kevés hazai cég képes az öt-hat
éves idôigényû és több tízmilliós ráfordítással járó minôségszabályozási
rendszerek bevezetését célzó döntések meghozatalára, még akkor sem,
ha stratégiai céljai között ez megfogalmazódott. Ebbôl a ténybôl
kiindulva partnereinek a TQC-ra való felkészülés elsô lépéseként az
egy-másfél éves átfutási idejû és reálisan finanszírozható ISO 9000
minôségbiztosítási rendszer bevezetését és annak nemzetközi
akkreditálással rendelkezô testület általi tanúsíttatását ajánlják.

Tapasztalataik alapján az ISO 9000 szabvány szerinti minôségbiztosítási
rendszer bevezetésére egy három fázisból álló munkaprogramot szoktak
javasolni:

I. fázis – a vállalat minôségügyi rendszerének átvilágítása

II. fázis – a minôségbiztosítási rendszer megvalósítása

III. fázis – elôértékelés (elõauditálás)
A minôségbiztosítási rendszer kialakítása után, kb. egy hónappal a
tanúsítás elôtt a SZENZOR P-E tapasztalatait felhasználva egy
elôértékelést végez, amelybe bevonja a felülvizsgálatra kiképzett vállalati
szakembereket is. Az elôértékelés megnöveli a sikeres tanúsítvány
megszerzésének valószínûségét, mivel minden rendellenesség kijavítható
a végsô értékelésig fennmaradó egy hónapban.

A rendezvényen referenciaként szereplô vállalata, a Bajai Hûtôipari Rt.
elsôként kapta meg az élelmiszeriparban az ISO 9002-es tanúsítványt a
Lloyd ‘ s Register-tôl.

Dr. Sebôk András, igazgatóhelyettes (MIRELITE PLC):
Közös Piaci vevôi követelmények és minôségrendszerek az
élelmiszeriparban
Referencia: Székesfehérvári Hûtôipari Rt.

A Mirelite Rt. Hûtôipari Fejlesztési és Minôségvizsgáló Intézete és a
Campden Food and Drink Research Association közösen vállalkozik
minôségbiztosítási rendszerek kiépítésére. A tanácsadó munkát az angol
és az Angliában kiképzett magyar szakemberek közösen végzik. A
rendszertervezés és az elkészült részek meghatározott idôközönkénti (2-
3 hónap) helyszíni felülvizsgálása az angol szakértôk feladata, míg az
oktatást, a továbbképzést és a vállalati csoportokkal való rendszeres
konzultációkat a magyar szakemberek látják el. Valamennyien jelentôs
élelmiszeripari tapasztalatokkal, a Közös Piac elvárásairól és szigorodó
jogi és élelmiszertörvényi követelményeirôl naprakész információkkal
rendelkeznek.

Az általuk javasolt rendszer három egymásra épülô alrendszerbôl áll:
− HACCP- veszélyelemzés a kritikus irányítási pontokon
− ISO 9000 szerinti minôségügyi rendszer
− TQM- teljeskörû minôségmenedzselési rendszer
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A HACCP olyan eszköz, melynek segítségével az élelmiszerbiztonsági
veszélyek, minôségrontó kockázatok, idegen anyaggal való szennyezôdés
stb. lehetséges forrásai elôre felismerhetôk, kézben tarthatók és
megelôzhetôk. Ma már Nyugat-Európában az élelmiszerbiztonsági
követelmények teljesítése egyre inkább alapkövetelmény, a vásárló az
élelmiszerbiztonsági szempontokat az egyéb minôségi szempontok elé
helyezi. Nemcsak a termékek hibamentességét várják el, hanem annak
bizonyítását is, hogy a gyártó megtett-e mindent az élelmiszerbiztonsági
veszélyek megelôzése érdekében. Ennek a tendenciának megfelelôen a
Közös Piac 1993. június 14-én új direktívát fogadott el az élelmi-
szerhigiéniáról, melynek egyik paragrafusa egyértelmûen elôírja a
HACCP alkalmazását élelmiszerelõállítás során. Ezt a szabályozást a
tagállamoknak 2 éven belül törvénybe kell iktatniuk. A HACCP
gyakorlati alkalmazási módszereinek tökéletesítésére és harmonizálására
irányul a közös piaci tagállamok u.n. FLAIR programja, amelynek
vezetôje a campdeni intézet munkatársa.

Az ISO 9000 szabvány azokat a management szempontokat és elvárásokat
összegzi, amelynek alkalmazása szükséges az egyenletes és megbízható
minôség eléréséhez. Az általuk felépítendô rendszer három szintû
dokumentumokból áll, amelyek kézikönyvbe és annak mellékleteibe vannak
rendezve a következôk szerint:

I. szintû dokumentumok: minõségpolitika
II. szintû dokumentumok: eljárások

III. szintû dokumentumok: gépkönyvek, képzési könyvek,
kezelési utasítások

A HACCP és ISO 9000 alrendszerek szorosan összefüggnek, a két
alrendszer egymásra épülô kiépítése tehát költség- és idô-
megtakarítással jár.

A Székesfehérvári Hûtôipari Rt., referencia vállalat képviselôje
elmondja, hogy üzemükben befejezôdött a HACCP elemzési fázisa,
jelenleg a dokumentálás fázisában vannak.

Dr. Erdôs Zoltán, minôségügyi mérnök (OHKI):

A minôségbiztosítási rendszerépítés élelmiszeripari sajátosságai
Referencia:  Ceglédi Húsfeldolgozó Rt.

Az elôadás tárgya: rövid beszámoló az Országos Húsipari Kutatóintézet
húsipari minôségbiztosítási tapasztalatairól. Az OHKI három évtizede
foglalkozik a húsipar minôségi kérdéseivel. Az elmúlt években felkészültek
a minôségbiztosítási tevékenységre is. Munkájuk egy része a húsiparhoz
kötôdik, más része egyéb élelmiszeripari területeket is érint.

AZ OHKI négy húsipari vállalat minôségbiztosítási rendszerének
kialakításában mûködik közre, ezek egyike a referenciaként most
közremûködô Ceglédi Húsfeldolgozó Rt.

A beszámolóban az elôadó elôször a részletes kezdeti helyzetfelmérés
jelentôségét hangsúlyozta, amely alapján a gyártási gyakorlat és a
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hagyományos termelési dokumentáció szükséges ésszerûsítésére is sor
kerül. Ehhez többek között többszáz kérdést tartalmazó szakmai
kérdésjegyzéket dolgoztak ki.

Ugyanilyen fontos az élelmiszeripari sajátosságok figyelembe vétele is,
amelynek kiemelt területe a higiénia biztosítása. Az ehhez kapcsolódó
HACCP az ISO szabványok szerinti minôségbiztosítási rendszer
integrált részeként kerül kialakításra.

A rendszerépítés egy funkcionális modellen alapul, amely a feltételek –
folyamatok – anyagok szerinti rendszerezést a szabályozás – ellenôrzés
– dokumentálás összefüggésében dolgozza fel.

A helyesbítô tevékenység team-munkáját a meglévô vezetési
módszerekkel ötvözve hatékony minôségfejlesztés valósítható meg.

A Ceglédi Húsfeldolgozó Rt. képviselôje elmondja, hogy 1992
áprilisban történt a szerzôdéskötés az OHK-val, 1994. februárjában
készült el a minôségügyi kézikönyv. Jelenleg az eljárási utasítások
kidolgozása és betanítása folyik.

Szekeres István, igazgatóhelyettes (QUALITEST):

QUALITEST a minôség szolgálatában
Referencia:  Acélmûvek Kft.

A DUNAFERR QUALITEST Minôségügyi Kft., amely elsôként vezette
be saját szolgáltatásaira az ISO 9002 szabvány követelményeinek
megfelelô minôségbiztosítási rendszert és amelyet a nemzetközileg
elismert norvég DET NORSKE VERITAS cég tanúsított, a minôségügy
területén végzett eddigi tevékenységének elismeréséül 1993.
decemberében IISA-SHIBA díjban részesült. A világpiacon a fejlôdés
irányvonala a magasabb minôségi követelmények felé halad. A növekvô
követelmények fokozottan jelentkeztek a Kft. szolgáltatási területein:

− a minôségügyben,
− az anyagvizsgálatban,
− a környezetvédelemben.

A több évtized alatt összegyûjtött és megszerzett tapasztalat és a
módszerekben való jártasság tette elég erôssé szervezetüket ahhoz, hogy
megfeleljenek az Európában általános elvárásoknak, mert csak egy
független – pártatlan – korrekt vizsgálat hitelessége zárhat ki minden
kétséget. Szolgáltatásaikban a teljeskörûségre, komplexitásra és a
nemzetközi színvonal megtartására helyezik a hangsúlyt. Megbízás
esetén vállalják és garantálják, hogy a megadott határidôre a megbízó
minôségbiztosítási rendszerének megfelelôségét harmadik fél tanúsítja
az ISO 9000 szabványsorozat követelményei alapján. Nagy gyakorlattal
rendelkezô szakértôik az elôkészítés, tervezés, bevezetés és tanúsítás
fázisaiban szervezéssel, oktatással, tanácsadással állnak a megbízók
rendelkezésére.
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Referenciájuk a minôségfejlesztés területén: A Qualitest szakértôi
készítették fel a Dunaferr vállalatcsoport értékesítési szempontból
legjelentôsebb 12 területét az ISO 9001/9002 szerinti minôségbiztosítási
rendszerek tervezésére, bevezetésére és tanúsítására. Valamennyi
minôségbiztosítási rendszert a Det Norske Veritas tanúsította.

A rendezvényen referencia vállalatként jelenlévô Acélmûvek Kft.
képviselôje beszámolt arról, hogy ôk a minôségügyi kézikönyvet a
mûvelet- és eljárásleírások után készítették el. A bevezetés során csak
azon beszállítókat minôsítették, akik lényeges hatással voltak termékük
minôségére.

Kormány Tamás, ügyvezetô igazgató (CONTROLL):

Vevôi követelmények és a minôségbiztosítás kapcsolata
Referencia:  Miskolci Hûtôipari Vállalat, Nagykôrösi Konzervgyár

A CONTROLL Minôségfejlesztési Tanácsadó Iroda Magyarországon és
Közép-Kelet-Európában elôször kapta meg az ISO 9001 szerinti
nemzetközi tanúsítást. Az alábbi szolgáltatásokra vállalkoznak,
amelyekkel egyúttal hozzájárulnak a partner üzleti sikereihez:

Minôségbiztosítás:
− Elvégzik a partner mûködési folyamatainak átvilágítását.

− Kialakítják minôségbiztosítási rendszerét.

− Felkészítik a független tanúsításra.

Minôségfejlesztés:
− Kialakítják és vezetik a megbízó TQM projektjét.

− Kidolgozzák veszteségcsökkentô programját.

− Megtanítják a problémamegoldás módszereit.

Statisztikai folyamatszabályozás:
− Megvizsgálják a megrendelô folyamatainak minôségképességét.

− Kiépítik a folyamatok szabályozókártyás rendszerét.

− Kihelyezik és betanítják az egyik legelterjedtebb adatfeldolgozó
statisztikai programcsomagot (STAT-X).

Marketing:
− Piackutatást és konkurenciaelemzést készítenek.

− Kialakítják a marketingstratégiát.

− Elvégzik az image-vizsgálatot.

Vezetési tanácsadás:
− Kialakítjuk a feladatok elvégzésére alkalmas szervezetet.

− Kiépítik a partner vállalati információs rendszerét.

− Meghatározzák a felelôsség- és hatásköröket.
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Controlling:
− Kiépítik a megbízó controlling-rendszerét.

− Megteremtik a controlling-rendszer szervezeti hátterét.

− Felkutatják a gazdaságtalan folyamatokat.

Logisztika:
− Optimalizálják a szállítási folyamatokat.

− Meghatározzák a leggazdaságosabb készletszintet.

− Minimalizálják a raktározás költségeit.

Termékfelelôsség:
− Elemzik a folyamatok kockázati tényezôit.

− Közremûködnek a mindkét fél számára elônyös biztosítás
kidolgozásában.

Mindkét referencia vállalat képviselôje elmondta, hogy a
minôségbiztosítási rendszer kiépítését kikényszerítette az a körülmény,
hogy tôkés piacra exportálnak és az árukészlet ellenôrzése helyett, a
minôségbiztosítási rendszer iránt érdeklôdik a külföldi partner. A
Miskolci Hûtôipari Vállalat pedig a magyarországi Mc Donald’s
hálózatot látja el hasábburgonyával és ezt a továbbiakban csak akkor
teheti, ha rendelkezik minôségbiztosítási rendszerrel.

Dr. Papp László, üzletág igazgató (CONSACT):

Tanácsadói tapasztalatok az élelmiszeripari vállalatok
minôségbiztosítási rendszerének kiépítésében
Referencia: Fôvárosi Sütôipari Rt., Petôfi Nyomda Rt.

A CONSACT Minôségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Iroda két évvel
ezelôtt alakult, már eddig 34 minôségügyi projektet irányított.

Tevékenységeik röviden összefoglalva:

Minôségbiztosítás:

− Vállalkozások, gyártási folyamatok, szolgáltatások minôségügyi
átvilágítása, auditálása.

− Minôségbiztosítási rendszerek kiépítése, bevezetése.

− Minôségi Kézikönyv elkészítése.

− Minôségbiztosítási eljárások kidolgozása.

− Munkautasítások és minôségdokumentumok kialakítása.

− Az ISO 9000-es szabványsorozat szerinti minôségtanúsításra történô
felkészítés.

− Statisztikai Kézikönyv elkészítése.
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Minôségfejlesztés:

− Teljes körû minôségszabályozás (TQM/TQC) alkalmazása,
bevezetése.

− Technológiai folyamatok minôség szempontú optimalizálása.

Statisztikai folyamatszabályozás:

− Minôségi problémák megoldása számítógéppel segített statisztikai
folyamatszabályozási módszerek (SQC/SPC) alkalmazásával.

− Minôségi információs rendszerek adatbázisának kifejlesztése, az
adatok számítógéppel támogatott statisztikai feldolgozása.

− A legelterjedtebb magyar számítógépes statisztikai programcsomag
a QUALISTAT vállalatspecifikus adaptálása.

Marketing:

− Marketingkutatás; reklámhatékonyság-elemzés, termék-
összehasonlító kutatás, értékesítéselemzés, piackutatás,
piacelemzés, konkurenciaanalízis, image-vizsgálat.

− Marketing stratégiák kidolgozása globális és célpiacra.

Vezetési tanácsadás:

− Stratégiai tervezés.

− Változás management.

A referenciaként jelenlévô Fôvárosi Sütôipari Rt. és Petôfi Nyomda Rt.
is ISO 9002 szabvány szerinti minõségbiztosítási rendszerrel
rendelkezik, melyrõl mindkét minõségbiztosítási vezetõ szemléletes
beszámolót tartott.

Tunkli Gábor, ügyvezetô igazgató (BBL):

Minôségbiztosítás az italiparban
Referencia: Olympos-Top Élelmiszeripari Kft.

A BBL Tanácsadó Kft. 10 éves aktív piaci jelenlétre tekinthet vissza,
hiszen 1984 óta dolgozik a tanácsadás és a minôségügyi képzés
területén. Minôségügyi tanácsadási tevékenységüknek két tipusa létezik:

Rövid programok:

− MSZ EN 2900 (ISO 9000) szerinti minôségügyi felülvizsgálat
(audit), amit a BSI (British Standard Institution) által kibocsájtott
oklevéllel rendelkezô vezetô auditálóik végzik a nemzetközi
auditáló szervezetek elôírásainak figyelembevételével.

− Elszigetelt minôségügyi problémák okkeresési és probléma-
megoldási folyamatának elemzése, ill.  végigvitele.
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Nagyléptékû, hosszú távú projektek:

− MSZ EN 29001-29003 (ISO 9001-9003) szerinti minôségtanúsításra
való felkészülés segítése tanácsadással, a rendszer kialakítástól a
bevezetés mûvezetésén keresztül a minôsítô audit megszervezéséig.

− Total Quality Management (TQM) vállalati honosítása,
minôségközpontú szervezetfejlesztés.

− Számítógéppel támogatott minôségbiztosítási rendszerek
kialakításának és bevezetésének megvalósítása.

− Az egész szervezet napi mûködésének javítása (szisztematikus
munkahatékonyság-növelés, rejtett tartalékok feltárása).

− 5S módszer – azaz a rendezett, tiszta vállalati munkakörnyezet –
kialakítása és fenntartása.

Az élelmiszeripar minôségi kérdéseinek megválaszolása során
figyelembe kell venni az élelmiszeripar specialitásait is. Az
élelmiszeripar piaci helyzete az egész agrár-ágazatot meghatározza.
Megoldandók az értékesítési problémák, amelyek egyrészt abból
adódnak, hogy a hagyományos KGST piacok megszûntek, másrészt a
hazai piacon élvezett monopol szerep elvesztése is komoly gondokat
okoz. Az élelmiszeripar sajátosságait figyelembe veszi a BSI útmutató
(elsô kiadása: 1989), amely megmutatja, hogyan kell alkalmazni az ISO
9000 szabvány sorozatot élelmiszeripari vállalatok esetében.

A rendezvényen referencia vállalatként szereplô Olympos-Top Élelmi-
szeripari Kft. képviselôje szemléletes ismertetést adott az ISO 9002
szabvány bevezetésének nehézségeirôl, a vezetõi feladatokról és az
eddig elért eredményekrõl.

Komáromy Attiláné dr., kutatási szakértô (KÉKI-ÉLMINFO):

Élelmiszer Minôségügyi Információs Centrum élelmiszerjogi
szolgáltatásának tapasztalatai és eredményei
Referencia: Cukoripari Kutató Intézet

A Központi Élelmiszeripari Kutató Intézeten belül 1991. közepén
teremtôdtek meg a szervezeti és pénzügyi feltételek az Élelmiszer
Minôségügyi Információs Centrum létesítéséhez. A Világbank ugyanis
kívánatosnak tartotta, hogy Magyarországon létrejöjjön egy ilyen
Centrum. Megvalósítására az Agráripari Korszerûsítési Program nyújtott
lehetôséget, ez annak alprogramjaként indulhatott be. A Centrum
megvalósításának szükségességét az támasztja alá, hogy a Világbank
vizsgálatai és megállapításai szerint az országban sok helyen van
minôséggel kapcsolatos információ, de sehol sem teljes körû és nincs
feldolgozott formában. A külföldi és nemzetközi minôségi elôírások
(jogszabályok, szabványok, mûszaki irányelvek, specifikációk)
összegyûjtve és feldolgozva az elôállítók, külkereskedelmi vállalatok,
kutatóintézetek, minôségellenôrzô intézmények stb. számára jelenleg
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nem állnak rendelkezésre. Ezek az információk viszont feltétlenül
szükségesek a megfelelô mûszaki szabályozáshoz, a piacorientált
gyártás- és gyártmányfejlesztéshez, a minôség és ezáltal a
versenyképesség javításához. Az élelmiszeripari vállalatoknak a
privatizáció idôszakában is nagy szükségük van ezen információkra. EK
csatlakozási törekvéseink és exportérdekeltségünk miatt különös
jelentôséggel bír, hogy a magyar élelmiszergazdaság minél gyorsabban
tudjon igazodni az EK elôírásokhoz.

A Centrum feladatai:

− Az élelmiszer szakágazatai számára – számítógépen általánosan és
termékspecifikusan – feldolgozott hazai, külföldi és nemzetközi
minôségi elôírások gyûjteményének kialakítása és gondozása.

− A minôségi elôírások mellett a követelmények ellenôrzésére és
vizsgálatára szolgáló élelmiszeranalitikai módszerek beszerzése.

− A Centrum szolgáltatási körébe tartozik minden, az élelmiszerek
minôségével kapcsolatos konzultációs és szaktanácsadói
tevékenység.

A továbbiakban részletes ismertetésre kerültek a Centrum birtokában
lévô legfontosabb dokumentum-csoportok, a Centrum felszereltsége, a
partnerek és a megbízók.

Az Élelmiszer Minôségügyi Információs Centrum élelmiszeripari
minôségügyi információs szolgáltatás nyújtására vállalkozik. A
tapasztalatok szerint információs szolgáltatásait az élelmiszeripari
elôállítók és intézmények átalánydíjas éves megállapodás keretében
tudják a leghatékonyabban hasznosítani, mivel a Centrum az
átalánydíjas megbízók - az egyedi kérések teljesítésén túlmenõen - az
adott helyre érvényes minôségi elôírásokat állandóan figyelemmel
kíséréi és külön kérés nélkül a szerzõdéses partnerek számára
automatikusan rendelkezésre bocsájtja. A vonatkozó elõírások magyar
nyelvü címjegyzékét is ágazatorientáltan tartja karban és szerzõdéses
partnereinek rendszeresen megküldi. A Centrum az elmúlt két év során
már több szerzôdéses partnerrel kötött ilyen keret-megállapodást és az
eddigi tapasztalatok igen kedvezõk.

A referenciaként jelenlévô Cukoripari Kutató Intézet képviselôje
elmondta, hogy  miért szükséges a cukoripar számára az EK
jogszabályok ismerete, valamint azt, hogy az információkat a jövôben is
folyamatosan igénylik.

Komáromy Attiláné
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