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Füredi LószlóL

Minőségbbtosítás: (quality assurance)

A minőségrendszermz belüt alkalmazott és szük-
ség eset&t igazolt minden teruezett és rend,szeres
tevékenység ame Iy megfelelő bbtosítékot hiv a-
tou nyijtani atra, hogl, az egtség' teljesíti a mi-
n ő s é gköv e t e lmé ny e ke t,*

MSZ EN ISo 8402T (1995-10)

A Katonai Logisztikai folyóiratot rendszeresen olvasóknak talán fel-
tűnhet, ho§l 1994-ben, 1995-ben és 196-ban is foglalkomm ezze| a te-
mával. Megítélé§em szerint országosan, de a Maryar Honvédség vonal
kozásában figyelmet érdemel a kisvállalkozások minő§égbiztosítá§i rend-
szerének alakulása.

Felvetódik a kérdés, hory miért?, csa k címszavakban utalok rá:

- A Katonai Szállítói Rendszer (KSZR) szabályozása várhatóan rö-
vid időn belül bekövetkezik;

- Bevezetésre került a Közbeszerzési Törvény (Kbt.);

- A kisválla|atokltállalkozások megítélése az utóbbi evekben jelen-
tősen változott;

Füíedi László nynk.ez.ede§, a Ma8ya. Minóség Táísa§ág munkatáísa
Min6§é8íend§zer: A min&é8biztosítá§ megvaló§ítá§ához szuk§é8es §zervezeti felépítés, eljárá-
sok, folyamatok és eróforíá§ok.
E8y§é8: Minden, ami e8yedilet leírható és üzs8álható.
Minó§é8kirvetelméoy€k; Az e8y§é8 jellemzóire vonatkoá i8ények kifj€zéso, va8y átalakítá§a
mennyiédleg /va8y neíD m€Dnyisé8il€8/ me8határozott kóvetelrnényok t§§zes§é8ére, ho8y le-
hetóvé vájoa me8való§ítása és ü?lgáata.
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- A kisvállalkozások meghatározása is változott, közelít egpe jobban
az Európai Uniós normákhoz;

- A hadsereg fenntartásra jutó pénzeszközei egyre zsugorodnak;

- Kialakulnak és alkalmazásra kerülnek a költségkíméló eljárások a
kisvállalkozók rázére, a minőségbiztosítási renszer kialakítására vonat_
koáan.

A kisvállalatok/vállalkozások meghatározá§ával kapcsolato§ né-
hány gondolat. Magyarországon kisvállalkozásokkal kapcsolatos vala-
mennyi hivatalos adatot jelenleg erős fenntartással kell kezelni - hívják
fel a figyelmet a szakértők -, mivel a maryar statisztikai és pénzüg5ri nyil-
vántartásban nem jött létre a kis- és kózépvállalkozások megfigyelésére
alkalmas informá ciős rcndszeí. A zavar elóször is a definició körül van: mi
számít kicsinek, közepesnek, nagynak? Korábban az Európai Unióban
használt normából csak a létszámot vettük át. Ez most változott.

Áz Europai Unió (EU) ajánlása szeint egl vállalkozás akkor tekint-
hető kőzepes mérstilnek9 ha a foglalkoztatottak száma 50 és.250 közötti
és az eves forgalom nem haladja meg a 40 millió ECU-I, a kisvállalkozás
I<ritéiuma a maximum 50 fó és a legfeljebb 7 millió ECU-s foryalom, míg
d mikmvállalkozás létszáma nqn érheti el a 10 főt. Maglarországon az
Ipai és Kereskedelmi Minisztéium és a Központi Statisztikai Hivatal
( KSH) szakértői nemré§ben abban egteztek meg hogl a foglalkoztatottak
számát tekintve átveszik az Eu-ltritéiumokat, de az értékmutatókat a ma-
garorszúgi váIlalkozások teljesítóképességéhez szabva alacsonyabb szin-
ten rógzítik; eszeint a kisvállalkozás éves nettó árbevétele évi legfeljebb
500 millió foint, a középvállalkozás pedig 2, 5 milliárd, efölött nagúlla-
latről van szó.

A definícióban való megállapodás uryanakkor nem jelenti azt, hogy
a statisztika valóban méret szerint kóvetni és bontani tudja a kis- és kö-
zépvállalkozók gazdasági teljesítményet, egymáshoz és a nemzetgazd,a-
ság egészéhez üszonyított arányait, legfeljebb - inkább naryobb, mint
kisebb hibahatárral - becsülni képes azokat.

A kisvállalkozások megitélése az elmúlt évek alatt pontosodott, a
foglalkoztatottak száma szerint meghatározÁ (lásd: táblázatot), mert a
foglalkoztatottaknak mintegy 97 Vo-a a a mikró- és kisvállalatoknál dol-
gozik.
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A regisztrált vállalkozások megoszlása a foglalkoztatottak
száma szerint / 1995. december /

Az ipari termelés l0,7?o-ár á|líLják elő a kisvállalátok.
/lásd: az óbra,/.

Az ipari termelés mego§zlása vállalati
méretkategóriánként

1995-ben

50 főDél keves€bb 5l - től 300 fóig

ITVG300 fő felett

Felvetődik a kérdés, hory a foglalkoztatottak száma és az ipari ter-
melés megoszlása miért ilyen? Elősór is megállapítható, hory a kisvál-
lalkozók eg5l része a szolgáltatás területén tevékenykedik, másrészről a
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termelékenység, a technikai színvonal, vagyis a hatékonyság jelenleg is a
nagyobb szervezeteknél valósul meg.

Megállapításaimat jól igazolja a GDP-termelés vállalati méretkate-
góránkénti bemutatása, illetve igazolható, hogy az Európai Uniós nor-
mákhoz közeledünk és struktúra változásunk jó irányba halad.

A G DP-termelé s vóIlalati mé retkategóiónként

Az általános helyzetkép bemutatása után kitérnék a költségkímélő
csoportos felkészítésre a kisvállalkozások vonatkozásában. Hangsűyoz-
ni szeretném, hogy a kózölt adatokvalósak 1996-évben, itt elsősorban a

költségadatokra utalnélc

Ma már Magnrorszógon 400 köül van azoknak a cégeknek a száma,
akik minősített ISo 9000 kompatibilitású minőségliaosítdsi rendszerrel
rendelkeznek Talán több ezerre becsülhetó azoknak a szervezeteknek a
száma, akik ISO 9000-t szeretnének maguk részére bevezeííetni és azt
minősíttetni.

Mi az oka annak, hogy ezeknek a szewezeteknek a zime csak "ól-
modik" azISO 9ffi-ről? Két komoly tényezó befolyásolja őket.

Az egik a MIuég a másik pedig a project esetleges áfutási ideje.

Magyarországon
(,! ggil_ben)

Az EU-b9n
(í ggo.ben)

mikrovállalkozás

ki§vállalkozás

középvállalkozás

nagyvállalat

Fo.rás: A kormány kis- és középvállalkozás-íejlesztési koncepcióia
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Közismert tény az, hogy egy, egy földrajzi területen dolgozó, egy te_
vékenységi kört folytató szervezet ISO 9000 kompatibilis minőségbizto-
sítási rendszerének kidolgozásáért a tanácsadók manapság 2-4 millió
forint körüli munkadíjat számolnak fel. Ehhez mé ghozzákell tenni az
illetó rendszer minősítésének költségeit, Egy fenti jellegű cég minősíté-
sére egy nemzetközi minősítőház, költségeivel együtt 1,3 millió foriDt
körüli összeget sz ám|áz. Ilyen kölxégek mellex nem meglepő, hogl sokan
halogatjákminőséqbiztosítási rendszerük kifejlesztését mindaddig amígte-
hetik Sajlos ezekvégil ráébrednek arra, hogy már minden túl késő, és
csak tehetetlenül tudják figyelni költségvetésük, tevékenységi körük (pi-
acuk) kivédhetetlen zsugorodását.

Maryarországon elterjedt benyomás az, hory egy minőségbiztosítási
rendszer kifejlesztésének, beiktatásánakés minősíté sének az átfutási ide-
je másfel, két ev. Ez egy tévhit. A csoportos felkészítést alkalmazó minő-
ségügyi tanácsadó iroda üryfelei 6-8 hónap alatt jutnak el a minósítésü-
kig, ütemes, célratöró, §Zervezetorientációs munka eredményeként.

Van lehetséges alternetív út a költségek kérdésében is. Ez a megol-
dás ajánlott a kisvállalkozók részére. Ez a megoldás azílgynevezett"c§o-
portos felkeszítél'. Ezt a megoldást a Maryar Minősé gTársasághozzáfér-
hetővé teszi a kisvállalkozók részére.

A csoportos felkészítés abból áll, ho gy 10-12 kiválaszott, hasonló jel-
legű szervezet eg]§zerre, egymással párhuzamosan, csoportosan készül
fel a tanácsadók vezetése, irányítása és általuk végzett oktatás alatt az
ISO 9000-es minősítésre. Ez tíz alkalommal, háromhetenként történő,
egésznapos ósszejövetel (30 hét) alatt folyik, Természetesen minden
összejóvetel magyar nyelven történik.

Minden találkozás alkalmával a résztvevő cégek képviselói friss el-
méleti oktatásban részesülnek. " Házi feladatot' is kapnak, melynek kivi.
telezése folytán apránként megalkotják saját minőségbiztosítási rend-
szerüket. Ezeket a feladatokat meg kell csinálniuk szervezetüknél a kö_
vetkezó összejövetelig,

Aházi feladatok megoldásához (kivitelezéséhez) elméleti és gyakor-
lati útmutatástis kapnak, amelynek felhasználásával a feladatok könnyen
megoldhatóak. E mellett minden összejövetelkor a korábbi alkalommal
feladottházi feladat megvitatásra kerül, hogy eg5nnás problémáinak meg-
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tárgyalásán keresztül a résztvevők képesek leryenek rendszerük kialakí-
tására és beiktatására.

Minden összejövetel alkalmával az aktuális témakörhöz csatlakozó-
an segédanyagot is kapnak a résztvevők, amely fokozottan elősegíti mun-
kájukat. Ahogy a csoporto§ felkészítés halad, a résztvevők mintákat is
kapnak mindazoknak a minőségügyi dokumentumoknak (minőségügyi
kézikönyv, minóségbizto§ítási eljárásköteg minta, valamint kűlönbözó
pro-forma és egléb dokumentumok) megalkotásához, amelyek elkerül-
hetetlenek a minőségbiztosítási rendszerük sikeres kialaKtásához és mú-
ködtetéséhez.

Az összejöveteleken átadásra kerülő anyag megfelelő ahhoz, hogy
egy résztvevő ég hiánytalanul sikert érjen el. Ennek ellenére előfor-
dulhat, hory ery részwevő cég a saját forrásainak hiányosságai miatt to-
vábbi segítséget vagy támogatást igényel. Az ilyen igényt a tanác§adók ki
tudják elégíteni a c§oportos felkészíté§en kívül.

Noha minden segédanyag (és az abból kifejlesztett minőségbiztosí-
tási rendszer') szenői joga a tanácsadólotál marad, a részwevő irúézmé-
nyek felhatalmazást kapnak az íg5l kifejlesztett rendszerük saját célú fel-
hasznánálására, üzemeltetésére és továbbfejlesztésére.

A csoportos felkészítés alatt a részwevó szervezetek képviselőit a
tanácsadík kiképzik belső auditomak is, és ugyancsak megtanítják őket
a minóségbiztosítási rendszerük eredményes használatára és működte-
tésére.

Az alkalmazotí c§oportos fe|ké§zítési mód§zer kezelni tudja annak
eshetóségót is, hogl a résztvevók között lehetnek olyan vál|alkoáso\
melyek egnnással kereskedelmi versenyben állnak Ezért a problémák
megvitatása úry történil hory az üzl€ti titoktartás órdekei ne sérülje-
nek Továbbá, a csoportos felkészítés időtartama alatt a probléma meg-
válaszolás és segítés céljával a felkés zítéstvezető tanáaadők"foró drót" -

ot biztosítanak a ré§ztvevőknek. A résztvevők így elfaxolhatják kérdése-
iket a tanácsadóknak, amelyekre a következő nap választ is kapnak.

A csoportos felkószítés kb. hét hónapig la;rt. Ezalatt a résztvevők
elkészítik (a tanácsadók irányítása, eryüttműkódese és ellenőrzése alatt)
az ISO 9000 kompatibilis minóségbiztosítiási rendszerüket. Ezt követően
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a tanácsadók átvizsgálják (auditálják) a résztvevő cégek minőségbiztosí-
tási rendszereit és azok beiktatását.

Ugyancsak elvégzlk az esetlegesen szükséges módosításokat is, A
tanácsadók a felkészítés keretén belül lefordítják angol nyelvre a minó-
sítéshez szükéges dokumentációt, lgyanÁ egy későbbi kiválasztandó bit
minősítőhdz ha1tja majd végre a minósítéseket.

Ezután következhet a résztvevő cégek egyedi előauditja és végminő-
sítése, amelyek a csoportos felkészítésnek az utolsó feltétlen elemei. Ha
a minősítés folyamata, esetlege§en íendszerhiányosságra mutatna rá, azt
a tanácsadók orvosolják a programon belül.

A csoportos felkészítés hatalmas előnye, annak költségkíméló mi-
volta. Könnyen felismerhető, hogl milyen lehetőségek nyíln ak a "re§e"
költségek korlátozására. A munka nagy részét az ana felkészített részt-
vevők interaktívan végzik el. A költségek függnek azonban a résztvevó
cégek méretétől is, Hozzávetőlegesen ötven alkalmazott lótszámig, az
egt résztvevó cégre eső eglségár (bec§űlt Dasr§ágr€nd) az 1,3 nillió fo-
rint körüli költség környezetbé esik, Ebbe a látványosan költségcsök-
kentő (komplex) szolgáltatásba már bele van kalkulálva a felkészítést
követő minósítés költsége is egy nemzetközi minisítőházzal| Ha a részt-
vevők között van olyan intézmény, amely több telephellyel működik vary
magasabb a munkatársainak létszáma, a rájuk eső költségeket minimáli-
san (az auditálási és minősítési költségek növekedése miatt), egyedi kal-
kuláció alapján kell majd növelni.

Az elmondotta\ horyan hatnak ki a Magyar Honvédség beszerzé-
sére? A Közbeszerzési Törvény és a KSZR megköveteli a magasszintű
minőségi követelmények teljesítését. Ezt még alátámasztja az a tény is,
hogy a költségvetés egyre kevesebb pénzt - reá|értékben - biztosít az el-
látásra a Maryar Honvéds ég részére. Tehát a honvédség szállítóinak el
kell érniük, hogy működésképes minőségbiztosítási rendszeriik leryen,
azaz feleljenek meg az ISO 9000 szabván}torozat valamelyik elemének
és a KSZR speciális követelményeinek Arra is fel kcll készülni, hogl a
száIlítók egre inkább kis szenezetek leszneN ezek tanúsítására szolgil az
elmondott m szer,

A Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatalának a beszállítói
vag5l majdani beszállítói felé eryre inkább tudatosítani kell az elváráso-
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kat. Nyugodt szíwel fel lehet hívni a figyelmet, hogy állandóan vannak
pályázatok, melyek elnyerése csökkentheti ezeket az eínlített felmerülő
kő|tségeket. Itt jeyem rne& hog/ a Maglar VállalkozásfejlesztésiAlapít-
vóny (MVA) 1991-95- között az Európai Unió PllARE-programjától 60
milliós ECU-I, a költségveté§tól pedig 6 milliárd fointot kapott a mag)ar
kísvállalkozási szelaor fejlesztésére
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