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1995. november 6-10. között negrendezésre került a IV. Maglar
Minőség Hét Nemz€tközi Konferencia a Ma5rar Honvédség Művelődési
Háában.

Az érdeklődésre jellemó, hory tóbb, mint 350 regiszffiIt, hazai és
kiilföldi szakember, érdeHődó vett részí a tendezvértyen. Az esemény-
nek a honvédelmi tárca is jelentóséget tulajdonított, a konferencia má-
sodik napján Dr. ,Iarua Károly mk altábomag úr, helyettes államtitkár,
mÁt a Magrur Minőség Társaság alelnöke, vá|lalta alevezető elnök tisz-
tét.

A konferencia szervezőbizottságának a élja volt - az iparilag fejlett
országokhoz hasonlóan - olyan minóségüg5ri fórum létrehozása, ahol vi-
lágosan körvonalazódnak a minőséggel kapcsolatos nemzetközi fejlődési
tendenciák és ezek hazai hatása. Aviták során szakrnai és szemé|yes kap-
csolat alakulhat ki a hazai és külföldi szakemberek köótL

A konferencia középpontjában az alúbbi krdések uerepelteoL

- a minóségirányítási rendszer integrálódása az informatikai rend-
szerbe;

- a minóségköltségei á összefüggáeik a szervezetek gazdaságos
működésével;

- a szolgáltatások minősége;

- a minőségközpontú fejlődés és a versenyképesség köótti ösz-
szefüggések.

1PáosEúilalezíedes,HMBeszerzésiHivatalMEFoRendszeítanl§ít6osáay,os^8yezetó,
Lakatos Lá§zlóné mk. ómagy HM Be§zerzési }lkatal MEFo Rendszeítánú§ító o§áály, o§ztáy-
vezetóhelyettes, Gaál Lajo§ közalkalmazott, HM B€szerzési Hivatal MEFo Reldszertanú§ító
oszlay
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A konferencia plenáris üléssel kezdódött.

A plenáris ülés el őadói az államigazgatás, a szabványosítási és az akk-
reditálá§ löztestiileteN a fognsnóvédelem és a temél<tanl^ítás vezető sze-
mélyei voltak

Egybehangzóan megállapították, hogy hazánkban még mindig csak
csírájában jelentkezik a kormányzati irányultság és ráhatás a minőségügy
szakkérdéseire. Ez a tény eg5ne hátrányosabb helyzetbehozza a magyat
nemzetgazdaságoí. Az úton, amelyen szándékunk szerint Európába me-
g5nink, a minőség vízum, enélkül termékeinket, szolgáltatásainkat meg-
á|lííják a határokon. A további késlekedés fe|építi az új vasfüggöny{, a
minóség vasfiiggönyét.

A Kormány 1992-ben hozta létre a tárcák minóségügyi feladatainak
meghatározására, koordinálására a Tárcaközi Bizottságot. A Bizottság
munkájának eredménye több Kormányhatározat és Kormánlrendelet,
amelyek a későbbiekben jogintézmények és szervezetek létrehozását ered-
ményezték. Az említettek az európai jogharmonizációs törekvésekkel
összhangban, euro-konform törvényeket, te§tületeket hoztak létre. Em-
lítáre méltó ekörben a terméldelel&§égi törv!ény, a nerzeti szabványosításról
és az alKkíeditálásról szóló törvények.

Nem született meg a fogyasztóvédelmi törvény, amivel a körülöttünk
lévő országok minderyike rendelkezik, még Oroszország is életbe léptet-
te 1992-ben! A magyar törvénl szabályozás helyett az évtizedek alatt
alkotott, számos tekintetben és helyen egymásnak ellrer.tmorLdí, közel
200 alacsonyabb szinni jogszabály képezi ma a magyar fogyasztóvédel-
met.

A nemzetgazdaság minőségképessége fejlődésénekjele a lassan nö-
vekvó számú, közel 300, tanúsítoft minőségbbtosítási rendszerrel rendel-
kező vállalat, gazdasági társasáq léte, a Maglar Minőség Díj, a Rend_
szeresen Ellenőrzött Magyar Terrné\ mint minőség védjegy megjelené-
se.

Az állami szerepvállalás k<irében igen lényeges terület a termékek
és szolgáltatrások megfelelőségének ellenőrzése, felügyelete, tanúsítása,
különös tekintettel a műszaki-biztonságtechnikai szempontokra. A tevé-
kenységek és az intézmények körére egyaránt kiterjedő felmérés egy ha-
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tóságijogosítványokkal és egy piaci érdekek alapján működó intézmény-
rendszertvázol fel, ahol a jogilag szabályozott területeken kijelölés alap-
ján, egyéb tertlleteken pedig piaci igény alapján tevékenykedó szerveze-
tek végzik a megfelelőség tanúsítását.

Az állami szabályozások terüetén kiemelt jelentóséggel bír a 78lI94.
sz. Korm. rend., amely az egyes miniszterek minőségügyi hatáskórét és
feladatait bővíti. A rendelet a honvédelmi minisztert hatósági jogkörrel
ruházza fel a honvédelrni tevékenység körében, a minőség megfelelőség
tanúsítására és az aklaeditálá§ra vonatkoó jogszabrólyolrkal összhang-
ban; az intézmónyrendszer és működési rendje meghatámásában. A fel-
jogosítás alapján a szükséges további szabályozás kidolgozása folyamat_
ban van.

Az érintett köztestületek üg;yvezető igazgatói ismertették a törvényi
előírás alapján megalakult új köztestületeket. Budapesten, 1995. szep-
tember 28-án tartotta alakuló köz5nilését a Ma§] r Szabványosíúísi Tes_
tület (MSZT), valamint a Nemzeti Akkrediúálási Testiilet (NAT). A két
köztestület a piaci igények és a teljes önkéntesség elve alapján múködő
szabványosításnak, valamint a vizsgáló, kalibráló és tanúsító szervezetek
akkreditálásának teremti meg valamennf és ténylegesen érdekelt bevo-
násával a múködés feltételeit. A két köztestület megkezdte a kétoldalú
és többoldalú kölcsönös elismerések kialakítása érdekében a kapcsola-
tok felvételét a már működő európai rendszerekkel és azok tagjaival.

Az eurőpa felé vezető út igen jelentós mérföldköve a ternék meg-
felelőség tanúsítás. Az Unió tagállamaiban a termék vonatkozó mű§zaki
jogszabályoknak - direktíva - való megfelelését eg5l több modulból álló
megfelelőség tanúsítási rendszer szerint a glrártók, illetve erre kijelölt
tanúsító szervezetek vegák. A megfelelőség jele a CE betűjel. A jel iga-
zolja, hogy az adott termékvalamennf rávonatkoó előírásnak megfelel,
a Közösség piacárajogszerú a bejutása. Ajel használatát igen komolyan
vesák, a jogosulatlan alkalmazás büntetése minimum 100.0fi) német már-
ka. Ehhez képest a mai magyar üszonyok köótt egy hamis minőségiel
alkalmazása 1 0.000 forintos szabálysértésként értékelve, nem igazán vi§z-
szatartó erejű.

A plenáris ülést követóen két ós fól napon keresztiil öt szekcióban
konferencia zajlott s minóségü§., minóségbiztosítás aktuális kérdései-
ről.
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1. szekció: Az informatika a minóség szolgáIaúában.

Az előadások két téma köré csoportosultak:

1.) információtechnika, számítóstechnikd, mint a minóségbiztosítúst
támogató se4édeszköz;

2. ) a szofwerek minóségének bbtosítása.

1.) Napjainkban a §ámítógép€k jelentős §zerep€t töltenek be a váI-
Ialatok tevékenységében, az iníormatika egrrt inkább meghatámzóvá
válik a versenykóp€§sóg alakulásában. Ha a szervezet ISO 9000 szerinti
minósítésre készűl, vizsgálni kell, hogy minóségügyi rendszerében van-e
megfelelő adatszabályozrás és a megőrzött feljegyzések biztonságban van-
nak-e. A mo§t érvénybe lépett ISO 9000 sorozat egyértelrnűen rögzíti,
hog5l a dokumentumok lehetnek bármilyen adathordozón, amely erre a
célre biztonságosan alkalmazható.

A haglomótryos számít ástechnikgi eszkijzrendszer hatékonyan alkal-
mazható a mínős égbiztosítósi rendszerek telj e s v ertilalmában:

- a marketing és a tervezés adatainak tárolrására;

- dokumentáció készítése, elosztása, tárolása;

- beszállítók nllvánLartása;

- raktárkészlet nfllvántartás;

- anyag, termék azonosítás, nyomonkövetés (pl. vonalkód segítségé-
vel);

- folyamatok, gépek vezérlése, szabályozása;

- gyártásközi- és végellenórásek mérési adatainak rögzíté§e, érté_
kelése;

- mérőeszközök, berendezések és azokkal kapcsolatos adatok nyil-
vántartása;

- személyzettel kapcsolatos adatok nyilvántartása;

- minőségköltségek nyilvántartása, figyelése;

- selejtanalítika;
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- megfele|ó §zoftverrel a statisztikai módszerek alkalmazása, stb.

Biztosítani és ellenőrizni kell a tárolt információk naprakészségét,
hozzáférhetőségét, megfelelő jogosultsági rendszer kialaKtrását, a tárolt
információk, adatok megfelelő védelmét.

Azon szervezetek (fóként külföldön), akik bevezették a §Zámítógép-
pel támogatott minőségbiztosítási rendszert, a számítógépben e5l nagyon
költséghatékony eszkózre leltek,

2.) A szoftverek minősóge nemcsak a szoftvergyártók ürye, a szoft-
vert felhasználók is biztosítékot szeretnének kapni, hogy valóban meg-
felelő minőségű, megbíáatóágu terméket kapnak a pénzükért. Az anyagi
természetú javakkal ellentétben, nehéz a szoftver, mint szellemi termék
minőségét pontosan meghatároá kritériumokat megfogalmazni, a szoft-
vertermékek minőségét megfelelően méró módszereket és eszközöket
kidolgozni.

A sajwemifuisegkétdésénak rrregközelít6ét az §O 900 szabványsorozat
me$elenése döntően megváltoztatta- Szoftvergyártó égek többsége igyek-
szik minőségbiaosítási rendszert alkalmazni a piaci igények hatására. (A
szoftverek minőségbiztosítási rendszerét az ISO 9)00-3, illetve MSZ ISO
9000-3 szabvány írja le.)

Nemzetközi tapasztalatok, kutatási eredmények igazolják, hogy az
ISO 9000-3-ra támaszkodó szoftver minőségbiztosítási rendszer csak ak-
kor életképes, ha a kidolgozásában, bevezetésében a szabvány előírásain
kívül odafigyelnek a ryártó, illetve felhasználó eryéni igényeire is. Hasz-
nos felismerni, hory a szoffuer előállításában a szabványok által hangsú-
lyozott fólyamatokon kívtiü az erőforrrások is jelentős szerepet játszanak.

A szofwer termékek minőségét döntően meghatáro zza a szoflver fej-
lesztési folyamat minősége, mive| a termékek jelentós része egyedi meg-
rendelés alapján készül, így a termék minőség előzetes vizsgálata nem
lehetséges.

Bemutatásra került az Európai Közósség szoftver minőségbiztosítrási
szervezete, a Bootstrap Intézet és az általa alkalmazott szoftver vizsgálati
módszer.
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A szekcióülés utolsó előadója a szoftver minőségbiztosítás hazdi hely-
zetét ismertette.

2. szekció: A minőség és gazdaságosság összefúggései.

A minőségügyi rendszeí felépítáének és működésének ráfordításai
számszerűsíthető költségeket jelentenek. Ugyanígy jellemezhető a mi-
nóségügyi rendszerekkel elérhetó eredmények meghatározása is,

A vállalat hosszabb távon nem vállalhat olyan tevékenységet, amely
ráfizetése,s. Rendkívül fontos olyan mérési rendszer kialakítása, működ_
tetése, amellyel jól meghatározhatók a minőségügyi ráfordítások és az
általuk elért eredmények, illetve ezek összevetésével a rrrinőségügyi rend-
szer gazdasági hatékonysága.

A minőség gazdaságosságának vizsgálata a szervezeteknél létkérdés
kell, hog5l legyen, A minőséggel kapcsolatos költségek és hozamok értel-
mezése áttekintést ad a minőség gazdasági összefüggéseiről, a minőségi
színvonal fokozásával kapcsolatos ráfordításokról és hozamokról.

A qazdaságossáq elemzésekor figelemmel kell lenni a kjvetkezőlae:

- költség, veszteség, hozam, megtérülés;

- a minőségjavítás,- fenntartás, minőségfejlesztés költség;

- az úElnevezett minőségköltségek elemzésére;

- tevékenység és költség üszonyára.

A haglományos modell Európában abból indul ki" hogl kelló körüI-
tekintéssel az összes ráfordítás hórom jól ekijlöníthaő minőségvonzaű költ-
séqcsoportot képez:

- megelőzési kölségek;
- üzsgálati költségek;
- hibaköltségek,

A minóségköltség elemzési modell a váüalat vezetői információs rend-
szerének részeként kezelhető. Csak az olyan modell életképes és hasz-
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nos, amely a vállalat számüteli rendszerére épül és annak részeként mű_
ködik.

A minőségk<iltség elemzái modell a vállalat vezetői információs rend-
szerének részeként kezelhetó. Csak az olyan modell életképes és hasz-
nos, amely a vállalat számüteli rendszerére épül és annak részeként mú-
ködik.

A szekció ülésen ismertetésre került az Eureka-Monquis projekt ma-
gyar munkacsoportjában kidolgozott munkahelyi-, minósító- á hibaköl!
ség számító és elemző módszer és szoffuer, valamint az EU,{EFTA által
támogatott PRAQi91 Program, amelynek kedvezményezettjei Bulgária,
Cxehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia.

A PRAQ/9l akció célja az EU-hoz a kózeljövóben csatlakozni kívá-
nó országok ipari termeláe veszteségeinek és költségeinek értékelése
és csökkentése. Kúlföldi példák azt mutatják, ho5l a belső tartalékok
íe|íárása, a veszteségek kiküszöbölése révén 20-40 Vo-os megtakatítás
érhetó el.

3. szekció: A szolgáltat:ísok minősege,

7994 végéighazánkban elvétve akadt csak olyan kiz átólag szo|gálta-
tással foglalkozó cég, amely ISO 9000 szabvánlsorozat valarnely tagja
szerint tanúsítva lett. Ezen cégek többsége minóségügyi tanácsadó cég.

Jelenleg javulást mutat ez a helyzet, meít több szolgáltató vállalko-
zás, közüzemi szolgáltató, szállítmárryoző, áruházvan felkészítés, illetve
tanúsítás alatt.

A szolgáltatási ágazatbai a folyamatok kevésbé automatizálhatők,
nem kerülhető meg az az ember, aki a vevóvel tart kapcsolatot. A szol-
gáltató szervezetek esetében ezen személyek szerepe meghatároóbb,
mint a gyártó cégeknél, mert a vevői igények, dicséretek, panaszok nála
csapódnak le közvetlenúl. Kiemelkedó szerepevan a kommunikációnak,
kommunikációs készségnek is.

Nehezíti a szolgáltató vállalatok felkészítését, hogy a szolgáltatrások-
ra tanúsítási követelmény szabvány még nem készúlt, az MSZ ISo 9004-2
irányelv nem kötelező érvényő, értelmezése nem erységes.
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Továbbiakban az előadók a FÓTÁV Rt., Zala megyei Kórház, Wes-
tel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. minóségügyi rendszerének kialakítása
során szerzett tapasztalataikat ismertették.

4. szekció: Te|ieskörű minősegnenedzsment (TQM).

Az ISO 9000 jelű szabványsorozat térhódítása a ülágban számotte-
vő.1994végén több, mint 70.000 tanúsított vállalat volt világszerte, ebból
több, mint 50 7o az Egyesült Királyságban. Az eddigi hazai tendenciákat
firyelembe véve, a tanúsítások száma évenként 2,5-3-szorosára növek-
szik. Jelenleg ez a szabvánlsorozat a tanúsítások szempontjából a meg-
határozó hazánkban is.

A tanúsítások számának növekedésével gondolhatnánk, hogy most
már minden rendben van, a tanúsíwány kézhewétele után egyidejűleg
megnyílik az út minden piac felé, a vállalat eredményes és nyereséges
lesz. A valóság viszont azt mutatja, hog5l ez csak részben igaz, nem egy
tanúsított vállalat hamarosan tónkrement.

Miért?

Mi az oka, hogy a tanúsított viállalatok eredményessége nem garan-
tálható az ISO 9000 tanúsíwány megszerz-&ével?

Mint tudjuN az ISo 9000 szerinti minőségliztosítái rendszer:

- nem szüIségszerűen teljeskörú;

- nem minden terméket, tevékenységet von be a rendszerbe;

- nem foglalkozik az üzleti eredményekkel, az eredményességgel.

A HoGYAN TovÁBB? kérdésre a vóIlalatok óbbféIe váIasszal kí-
sérlaeztek:

- egyszerűsíteni kell a minóségügyi rendszer dokumentumait;

- legyen eryszerűbb a minőségügyi felépítés;

- kerüljón decentralizálásra a minóségért viselt felelósség;

- csökkenjen a rendszerben alkalmazott dokumentumok száma.
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Áz időleges ja+ulós után további lépések igénye merült fel:

- hozzunk létre vevőközpontú minőségüg5ri rendszert;

- ismerjük meg a vevók növekvő igényeit;

- helyezzük a vevót a minőségbiztosítási politika központjába;

- minósítsük a vevői megelégedettséget;

- állítsunk össze eszközdket a teljesítés figyelésére;

- vonjuk be az összes szervezeti szintet a vezetés jaűtásába.

Afelsorolt lépések sora egy minóségileg új szintre vezet, ami a Total
Quality Managemen! a Teljeskörii Minőségiránltás nevet viseli. Ak-
korválikigazán eredményessé, amikor már nem valami régebbi, megszo-
kott mellett párhuzamosan működik, hanem amikor minden egyes alkal-
mazott azl érzi már: igen, a TQM naga a MUKODES.

Természetesen, ez még nem a csúcs. l_víég mindig van tovább. A TQM
továbbépítéseként alkult ki az Egyesült Allamokban 1994-95-ben a Hos-
hin Managemetr! mint vezetési módszer.

Iellettaői:

- múködő és tanusított minőségbiztosítási rendszerre épül;

- a marketingre, az emberi kreativitásra építve fejleszti tovább azt.

A Hoshin Management kialakításának fő fázisai:

- a minóségköltség rendszer kialakítása;

- a vevők ismert éS látens (rejtett, ki nem mondott) igényeire alapuló
fejlesztési stratégia kidolgozása, a proaktív fejlesztés bevezetése, alkal-
mazása;

- a külső és a belső vevőkkel való együttműködésen alapuló, teljes-
körű minóségalapú vezetési rendszer kiterjesztése a szervezet minden
szintjére.

A Hoshin management az áttörés bbtosítéka.
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5. szekció: Minősegbiztosítrás - tanúsííás.

Az utolsó szekció előadói - többségükben tanűítást vég ző szerveze-
tek képüselői - minóségbiztosítiási rendszertanúsító tevékenységük gya-
korlati tapasztalatairól számoltak be.

A tapasztalatokbóI leszűrhető általónos igaaágok egt része:

- Az ISO 9001, 9002,9003 jelű szabványoknak való megfelelőséget
igazoló tanúsítványok mindössze ezen szabványokban lefektetett alap-
követelményeknek való megfelelést igazolják. Közvetlen kihatásaik a
minóségre nem törvényszerűek. Na gy bazerző szervezetek - ilyenek bár-
mely állam közbeszerzéssel foglalkozó szervezetei is - ezéttneme|égsze-
nek meg pusztán az ISO tanúsíWánnyal, szállítóik megítélésében ez csu-
pán egy szempont a sok további között. Amikor ninden szállító rendel_
kezik már tanúsíWánnyal, akkor a tanúsítvány birtokliása már nem előny.

- Sokvállalat a tanúsíwány elnyerését és nem a vállalat minőségének
és minóségkultúrájának emelését tartja az elsődleges célnak. A tanúsító
audit előkészítése során a ryorsan realizálhatő szervezeti megoldások
kerűlnek előtérbe a jobb, de több előkészítő munkát igénylő megoldá-
sokkal szemben.

- A tanűítvány elnyerése után kiújulnak a konfliktusok a felelós-
ségekkel és a hatáskörökkel kapcsolatban, Gyakran teszik felelőssé a mi-
nőségügyi vezeíőt, a vállalatvezetés helyett az alsóbb szintekre történt
hatás és jogkör nélkűli felelósség delegálás miatt.

- Sok vállalat egy terjedelmes dokumentációs rendszert épít ki, amely
nem mindenki számára érthető, az egyéb létező vállalati rendelkezések_
kel ellentétben áll. Az általános gazdasági vezetést hiányosan csatlakoz-
tatják a minőségügyi rendszerbe, íry konfliktusok sora áll elő,

- Abelső auditok sok vállalatnál a minőségrendszer szigorú ellenór-
záének és nem továbbfejlesztésének eszközei.

Természetesen a tanúsiíási twékenys€g &laű §ámos poziűv tapa§z-
talat is szüleíett.
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A jól felkészült vállalatok a tanúsítrás megtörténte után nem csak
üzemeltetni akarj ák rendszerüket, henem már is a továbblépés lehetősé-
geit keresik. A legeg5nzerűbb forma a partnering, a partnerség gondo-
latának érvényesítése, egy olyan gondolatnak, amely két vag5l több érde-
kelt fél hosszútávú közös érdekeinek felismerésén alapul.

A tanúsítás alapjául szolgáló szabványrendszer is fejlódik. Az ISO
szabványok felülvizsgálat utáni új, érvényes kiadása 1994-ben lépett ha-
tályba; ezek maryar kiadásának elókészítése az MSZ EN ISO 9000 jel-
zettel folyamatban van. NéMny új köveíelmény emlitése a terveási ered-
mények megfelelőségének igazolása - veifikálás -; a termék használati
alkalmasságának igazolása vizsgálattal - validálás -; az alvállalkoók el-
lenórzése módja, terjedelrne, dokumentumaira vonatkoó követelrnények,
folyamatképesség, gyártóeszközbiztosítás, javítás dokumentálása; ellen-
órzési feljegyzések tartalmi követelményei; statisztikai módszerek alkal-
mazási követelményei.

A minő s é gb iz t o s ít á s i mo d,e llköv e t e lé ny e k me llé fo Iy a mat o s an khl olgo -

zásra kerüIö, újabb követelményendszerek jelennek tneg a megbfuhatí-
ságirányítrás követelményei, a kömyezetirányítás követelményei és mint
legújabb, az egeszs'ég- s a bizt onságirányítás követelrnényrendszerei. Né-
hány év múlva a rendszertanűítvány fogalom elveszti a mai értelmét és
értékét; a tanúsított vállalat alatt a fenti rendszereket eryüttesen működ-
tető szervezetet érthetünk majd.

Záró plenáris ülés

A konferencia záró ülése az elhangzott előadások, a hozzrászólások
és viták alapj án AJ,(NLÁS-I fogalmazo tt meg. Az ajónlós megfogabnazza
azokat a kívónatos teendóket, amelyeket az illetékes államigazgatósi, tár-
sadalmi, szalanai, oktatási, gazdasági szervezetelcrck meg kellene tenni an-
nak érdekébm, hog Maglaroruágon a minőségugl fejlődése, annak ered-
ményei a fejlett gazdasági világ színvonalát a lehető leglorcabban, legha-
télanyabban közelítse, mihamaróbb érje eL A Konferencia egl szakmai
rendenény levén, ajónlását erővel érvényesíteni nem udja, de szól a Kor-
mányzathoz is, mindenkihez, aki értőleghallani akarja. Az eredmény mind-
annyiunk hasznára válilg elmaradása az egész tórsadalom kára.
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