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SzolgáItatás: Á szállító és a vásárló
kapcsolódási pontjain íolytatott Íevé-
kenységekből, valamint a száIIító belső
tevékenységeibőI kepződő eredmények
a vásárlói igények kielégítésére.

(MSZ rSO 9004-2)

Bevezetés

A rendsaerváItás, illetve a Varsói Szerzőtlés Íelbomlósa utáni gaz-
dasági körüImények, valamint a Magyar Honvédség létszám és szemezeti
vriltozásai megkövetelték a mííködéshez szükséges ellátási módszerek
me gv á lt o zt at ás át, k o r s ze r íís íté s é t.

l990 előtt a Magyar Néphadsereg és a gazdasági szféra közön foleg a

védelmi termékek elóállítására alakult ki közr'et]en kapcsolat. A honvéd_
ségi megrendeIéseket az ipar teljesítette. a honr édség minőségbiaosítási
szakemberei (KÜM-ök) az elkészült termékeket minosítenék. ezután a tel-
mék bekerült a honvédséghez felhasználásra' Szolgáltatrísi ter'ékenységek
iránti igény minimális volt (elektromos áram. r'iz. ipari javítások), a

tevékenységek jelentős részét a honr édség saját szen,ezetével biaosította
(avítások, mosás, étkeÍetés' objektum fennlart'ási munkák stb')

l990 után a védelmi iparunk piacai beszííkültek és ez a helyzet a védel-
mi Ípar leépülését eredményezte. Termékek beszerzésénél a közvetlen glártó
- vevő kapcsolat mellett glakran megjeIenik a kereskedő szervezet, minÍ szol-
gdltaű. A honvédség szenezeti vtiltozdsai utún megszííntek, illetve megszíin-
nek az eddigi szolgáltatdsi tevékenységet eIIátó szervezeti elemek, a technikai
tevékenlségeÍ végzők (javító búzisok), mint iindlló Rt-k mííködnek tot'tibb.

l' caá] Lajos közalkalmazott a HM Beszerzési Hivatal Minősé8biáosítási lgazgatóság'
Rendszertanúsító osztáIy föelőadója
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'\ honr'édség a tevékenységéhez szükséges egyéb feltételeket (mosás,

étlieaetés. objektum fenntartási munkák stb.) a |étszám csökkentés miatt

e5're na5'obb mértékben veszi igénybe különböző szolgáltatást nyújtó

szert ezetek tevékenységét.

N apj ain kb an a korszer íí minőségbÍztosítási folyamat fo kozatosan

tittér a termékek szétesköríí, költséges ellenőrzésériÍl a gyártó, illene szol-
gáttató minőségbiztosítási rendszerének, valamint képességeinek elle-
nőrzésére és ennek eredményeképpen a teÍmlikeken illetye a szolgóItaíás

teljesítéseknét csflk a minitruilis elknőrzés vtilik szükségessé.

A terméket elóállító szervezetek minőségbiztosítasi rendszerével,

annak éÍtékelésével már korábbi cikkeink foglalkoáak' így erre legfeljebb

hivatkozásként térek ki.

A szolgáltató szervezetek minőségbiztosítására az ISo szabványok is

csak útmutatást adnak (MSZ ISo 9004-2), a rendszer értékelése, illetve

tanúsíLísa MSZ ISo 9001 vagy MSZ ISo 9002 szabványok alapján törté-

nik és ezek összeegyeztetése jelentós problémát jelent a szervezetnek, de

gyakran az értékelést végzőknek is' A íovábbiakban ehhez az eg)ezte-

téshez iglekszem se7ítséget nyrijtani, kíléme, ahol sziikséges, a honvéd-

ség mint megbizó kockázatdra is.

A vevő célja igen sokféle lehet a megrendelt áruval kapcsolatban' a

száIlítő számÍrra gyakran nem ísmert az áru végső rendeltetése és fel-

használása. A vevő abban érdekelt, hogy a megállapodott vételiírért a

szerződésben meghatáfozott minőségű árut kapja meg. Érdekelt abban,

hogy az áru megfelelőségének biztosítása folyamatos és megbízható legyen'

Hatósági engedélyezés

Az élet, vagyon, egészség és kÖmyezetvédelmi kategóriájába tartozó

területen évtizedekkel ezelótt kialakult a hatósági követelmények rend-

szere.

A hatóságilag szabályozott területeken az áru forgalombahozaÍa|ának

előfeltétele, hogy megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban megfogalma-

zott követelményeknek és az áru forgalmazója ezt a feljogosított intézetek
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tanúsításával igazolja. Amennyiben az áru megfelel a vonatkozó nemzeti
előírásainak az iíru minden további néIkül forgálomba hozható.

Hatósági tanúsítási rendszer működik ma Magyarországon a
megfelelő minisáériumok, főhatóságok és intézmények kezelésében, de
szerepüket fokozatosan átveszik a különböző notifikáli intézmények. Ilyen
tanúsíltÍsok sziikségesek pI. (a teljesség igénye nélkül):

. az élelmiszerekre,

. a kozmetikai készíményeke,

. villamosipari termékekre,

. gyógyszerekre,

' . nyomástartó edényekre,

. hegesztett termékekre,

. építóipari anyagokra és termékekre,

. járművekre, stb.

Az egyes szakteriiletekre vonatkozó követelményeket, valamint
eljaráSokat miniszteri rendeletek írjrík elő, amelyek kijelölik - ill"ték".
inté?eteket is (iellemzően egy területre egy intézetet flljogosíwa, amit a
hazai és a külft'ldi érdekek egyaránt kifogásolnak).

PL a nagyértékíí híradástechnikai termékek, saÍmítústechnikai eszkö-
zök csak akkor hozhatók kereskedetmí forgalomba, ha rendelkeznek:

' éIet_, egészség_, testi épség, üzem-, vagyonbiztonsági és vil_
lamossági szabványossági szempontból történő ellenórzés
és minősítés alapján kiállított Minősík! Irattal;

. Hírközlési Főfelügyelet zavaremisszió és zavarérzékeny ség
v izsgálata alapján kiadott forgalombahozatali engedéIyéve1;
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. a forgalombahozatal előtti előzetes minőségvizsgálatra kije-
lölt intéZetek szakvéleményével;

. magyar nyelvű használati-kezelési útrnutatóval és minoség-
tanúsítással;

. jótállási jeggyel.

A jogszabályokban meghatározott szolgáltatási tevékenységek
végzése hatósági engedélyekhez kötött, ilyen esetekben nem elegendő a
cégbíróságon bejegyzett tevékenység megléte, szükségesek az érvényes
hatósági engedélyek is.

A szolgtÍltató kivúlasztásdnál az egléb sztillílóhoz hasonllian értékelni
kell:

. a vállalt tevékenység jogosságát (cégbejegyzés, TEÁOR);

. a gazdasági stabilitását;

. a szükséges eróforrások meglétét;

. a Szükséges hatósági engedélyek meglétét;

. referenciákat;

' a minőségbiÍosítási rendszerét'

(Esetenként, ha a szolgáIatteljesítés megkívánja, nemzetbiztonsági
szempontok szerint is vizsgilni kell a szolgáItatót (pl. ha objektumokba
való belépés ezt megkívánja).

Szolgáltatás és szolgáltatás teljesítés jellemzői

A minoség elérése szükségessé teszi a szeÍvezet minden szintjén a
minőségi elvekkel szembeni teljes elkötelezettséget, a rendszer folyamatos
v izsgá|atát, jav ítását, a vevői reakciók értékelését, visszacsatolását.
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A minőségirányítás sikeres alkalmazása lehetőséget nyújt:

' ajobb szolgáltatási teljesítőképességre és a vevői megelége-

dettségre;

. a jobb termelékenységre, hatékonyságra és költségcsökken-
tésre;

. a jobb piaci részesedésre.

SZOLGALTATAS MINOSEGE

Szolgáltatásteljesités minősége

A szállitó összes tevékenysége,

beleértve a személyzetet és a
létesítményeket is.

A követelményeket úgy kell meghatározni, hogy megfigyelhetók
legyenek és összhangban legyenek a vásárlók által igényelt jellemzőkkel.

A jellemzők lehetnek:

. kvantitatíV (mérhető)

. kvalitatív (összehasonlító)
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Példák a jellemzőkre:

. eszközök, létsám, anyagmennyiség;

. várakozási idő, szállíüísi idő, szolgáltatas időszükséglete;

' higiénia' biztonság, m-egbízhatóság;

' készség, Ltozzáférhetőség, udvariasság, rugalmasság stb.

A szolgáltatrís teljesítés folyamatrínak jellege a teljesen gépiestól

(telefonhívás, üdítő automata) a teljesen személyesig (orvos, tanácsadás)

terjedhet.

A minőségügyi rendszer fő összetevői

A vásárlói elégedettség feltétele a vezetóség felelósségének, a szemé-

lyi és anyagállománynak és a minóségügyi rendszer felépítésének jó

Ósszhangja.

A vezetóség
felelőssége

Kapcsolódlís a

fogyasztókkal

Személyi és

anyag
állomány

Minóségiigyi
rendszer

struktúrája
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Á szolgáltató szew ezet minőségbiztosítási rendszerével
kapcsolatos követelmények

(MsZ EN Iso 9002 és az MSZ ISo 9004-2 alapján)

A felső vezetőség felelőssége

A vezetóség felelős a szolgáltatás minőségére és a fogyasaói
elégedettségre vonatkozó politika kialakításáért, Áelynek sikerJs meg-
valósítása a vezetőség elkötelezettségétől fugg.

MinőségpoIitika

A szolgáItató szervezet minőségpolitikájáért viselt felelősség és
elkötelezettség a vezetőség legfelső szintjére tartozik. A minőségpoíitika
lérjen ki:

. a teljesítendő szolgáltatás fokozatára;

. a szolgáltató szewezet arculaÍára és minőségügyi hímevérel

. a szolgáltatás minőség céljaira;

. a minőségi célok megvalósításríLrrak elfogadott útjaira;

. a minőségpolitik4 megvalósításáért felelős vállalati sze_
é|yzet szerepére '

-A vezelőségnek biÍosítani kell, hogy a minőségpolitiká közzéte_
gyék, megértsék, bevezessék és megtartsák.

Szo lgákatós i ny ilatko zat

Ha el&intötték, hogy egy szolgáttatás ajrfulanak, a piackutatiísi ered_
ményeket, az e|emzést és a szállítói kötelezettségeket egy szállítói nyi-
Iatkozatba kell rögzíterri.
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Ez a nyilatkozal meghatólozza:

.a vásrírlók igényeit;

. a szolgáltató szervezet képességét;

. a követelmények és utasíüísok ryűjteményét.

A minőségérl viselt Íelelősség és hatáskijl

A vezetőség hozzon létre egy minőségügyi rendszer struktúrát, hogy
hatékonyan szabályozza, értékelje és fejlessze a szolgáltatiísteljesítés min-
den szakaszábarr a szolgáltatás minóségét.

Minden személy részére, akinek a tevékenysége befolyásolja a szo)-
gáltatrís minőségét, meg kell határozni a felelősségét és hatáskörét. Ez
legyen összhangban a szolgáltatrís minőségének eléréséhez szükséges esz-
közökkel és módszerekkel.

A felsó vezetóség felelós a minőségügyi rendszerre vonatkozó köve-
telmények kialakításáért. Vállaljon felelősséget vagy jelöljön ki egy yeze-

tóségi megbízottat, aki felelős a minőségügyi rendszer létrehoásáért,
felülvizsgálaüíért és folyamatos átv izsgáiásáért'

A minőségügyi rendszer magában foglalja az öSSZes feladatkört és

megkívánja az egész személyzet bevonását, elkötelezettségét és hatásos

együttműködését a folyamatos fejlesáés érdekében.

SzeméIyzet

Minden szervezetben a legíontosabb erőfonás a részfvevo szemé-

Iyzet, különösen a szolgáltató szewezeÍ\en, ahol az egyén magatartása és

teljesítőképessége közvetlenül befolyásolja a szolgáltatás minóségét.

A vezetőség:

' a személyzet kiválaszLísanál figyelje, hogy a meghatározott

munkaköri leírásnak hogyan képes megfelelni;
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. olyan munkakömyezetet teremtsen, amely a kiváló teljesít_
ményt és a biztos munkakapcsolatokat elősegíti;

. a szervezet minden tagjrínak biaosítsa az állandó. kreatív
munkamódszerek lehetóségét, érdekeltségét;

.biztosítsa, hogy a személyzet a feladatokat, célokat megért-
sék, lássák a minőségre gyakorolt hatrísukat;

. gondoskodjon róla, hogy mindenki érezze, hogy a szolgál-
tatIís minőségére befolyással bír;

. a minóséget elósegítő részvételt bátorítsa megfelelő elis_
meréssel;

. idószakonként értékelje a személyzetet motiváló tényezóket;

. vezessen be előmenetel tervezést, fejlesáést a szeméIyzet
részéte1'

. biáosítsa a személyzet szakképzettségi szintjének kor-
szerűsítését.

A v ezetős ég i ótv iug tÍl ás

A vezetőségnek biztosítani kell a mintlségügyi rendszer hivatalos,
ismétlődő és ftggetlen átvizsgálását, hogy megáltapítsa annak folyamatos
alkalmasságát és hatékonyságát a minőségpolitika megvalósíüísa érde_
kében. Az átvizsgálást a vezetőség megfelelő tagjai vagy megh atalmazott
ftiggetlen szeméIyzet végezze, amely közvetlenüi a felJ6 veáőségnek ad
jelentést.

A vezetőségi dtvizsgáIások és értékelések foglaljtik magukba:

. a szolgáltatás teljesítőképesség elemzésének megállapításait
a hatékonyságról és eredményességről;
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. a belső felülvizsgálati eredményeket;

' új technológiák, min<iségügyi elképzelések, piaci stratégiák

és a társadalmi vagy kömyezeti feltételek által okozott vál-
tozásokat.

A vizsgálat és értékelés tapasáalatait, következtetéseit dokumentálni
kell és szükség esetén programot kell kószíteni a minőség megiavítására.

Á minőségügyi rendszer felépítése

A szolgáltató szeÍvezet teÍvezzel és működtessen egy olyan
minőségiigyi rendszert, mellyel a szolgáltatrísi minoség kinyilvánított poli_

tikáját meg lehet valósítani. A rendszer nyújtson kielégít<! szabályozást és

biztosítást minden minőséget befolyásoló folyamat sorárr . (Lásd az ábrát')

szol gá,ltaiÁsi szerve?'t

o
E

szol gáLlt'rási i geíy/íedrneoy

szoiclá!í'i folyaÍlat

f_J s,,l6na*i tolyamat dokÜmeohma

Q s-lsaott *etae,"
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A minőségiigyi rendszer eljárásait létre kell hozni, hogy előírjrík a tel-
jesítőképességi követelményeket az összes szolgáltatrási folyamatra, bele-
érwe a fó intézkedési folyamatokat' marketing, tervezés, szolgálatatrís tel-
jesítés.

A vásárló szemszögéből nézxe a szolgáItatás minőségét közvetlenül
befolyásolják ezek a folyamatok, valamint azok a beavatkozások, amelyek
a minőségjavíttíshoz hozzÍjóruló visszacsatolási intézkedésektől sairmaznak:

. adott szolgáltaüis sállítójának vizsgálata;

. a kapott szolgátatrís vrisárlójának vizsgálata;

. a minőségügyi rendszer felülvizsgálata.

A szolgáltaüísi elemeket, követelményeket és intézkedéseke! ame-
lyek a minőségügyi rendszerbe vannak épíwe, meg kell hatírozni és doku-
mentálni kell.

A minős ég ügl i dok ume ntóc ió :

Minőségügyi kézikönyv: ez a minőségügyi rendszer naprakész
leírását adja meg.

Tartalmazti kell:

. minőségpolitikát;

' minőségügyi célokat;

. a szervezet felépítését, felelősségeket;

' a minőségügyi rendszer leírrisát, az összes elemet, mely a
Íészét képezi;

. a szervezet minőségiigyi gyakorlatrít;

. a minőségügyi rendszerdokumentáció felépítését, szét-
osztását.



A szolgáltatás minőségügyi tervezése. A szabvány minőségügyi ter-

vezéssel kapcsolatos elóírásait a szolgáltatás teÍvezésére is lehet alkal_

mazni, kiegészíwe a vevőkkel való közvetlen kapcsolatból adódó szerve-

zési szempontokkal.

A tervezési folyamatba beépítendo döntési pontokon vizsgálandó

szempontokat a vállalat vezetőségnek kell kijelölni, és ezek dokumentált
végrehajüásríról gondoskodni.

A szolgáltatás bevezetésénél sok esetben szükség van a tevékenység

fol1.tatásához hatósági engedélyekre, a tervezés során a végső döntés ezen

szervek kezében van.

Az űj és a módosított szolgáltaLísokat és szolgáltatasteljesítési folya_

matokat jóvá kell hagyatni, hogy biztosítva legyen teljes kifejlesztésük, és

a szolgáltaüís kielégítse a vrásrárlók igényeit a feltételezett és az attól eltérő

feltételek mellett is. Az eredményeket dokumentálni kell.

Egy smlgóItatás kezdeti teljesítése előtt meg kell glőződni arróI, hogy:

' a szolgáltaLís megfelel a felhasználói igényeknek;

. a szolgáltatásteljesítési folyamat teljes;

' a teljesítéshez szükséges eszközök, anyagok és személyzet

rendelkezésre áll;

' a vonatkoztatható jogszabályok, irányelvek, szabványok,

rajzok és előírások ki vannak elégítve;

' a szolgáltatás használata sonín a vásárlók számára az infor_

máció hozáférhető.

Minőségiigyi terv: ennek kell leími a konkrét minőségiigyi gyakorla-

tot, eszközöket és tevékenységeket egy konkrét szolgáltatiísra.

Eljárások: előírjak a szolgáltatrísi szervezetben folyó tevékenységek

célját, Íárgyát, meghatározzák, hogy a tevékenységeket hogyan kell végezni,
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szabályozni, feljegyezni, hogy kielégítsék a felhasználó igényelt. Az eljá-
rások a személyzet részére hozzáférhetőek és érthetőek legyenek.

Szolgáltatási előírás meghatiározza a teljesítendő szolgáltaüís teljes
és pontos megh atiírozását.

Szolgáltatásteljesítési előírás meghatározza a szolgáltatás tel-
jesítéséhez szükséges módszereket, beleértve :

. a szolgáltaLís teljesítőképességét köZvetlenül befolyásoló
szolgáltatásteljesítési jellemzők pontos leírását;

o minden szolgáltaüísteljesítési jellemzti elfogadrísi szintjét;

. eszközkövetelményeket, amelyek részletesen leírják a
berendezesek, készülékek típusát és mennyiségé! amelyek
szükségesek a szolgáltatási előírások teljesítéséhez;

. a szükséges személyzet szÁmát és szakképzettségét;

. a beszerzett termékek és szolgáltaüísok alvállalkozóiban
való bizalmat.

A szolgáltatásteljesítési előírás vegye számításban a szolgáltató
szeÍvezet céljait' politikáját és képességét, valamint minden egészségügyi,
biaonsági, kömyezewédelmi vagy más jogi követelmén}t.

Minőségszabályozási előírás meghatározza a szo|gáÍtatás és szolgál-
tatásteljesítés értékelésére és szabá|yozására szolgálő eljárásokat és
jellemzőket' Célszerű az összes tevékenységet folyamaüíbrában bemutat_
ni, mert a kapcsolatok, összefiiggések szemléletesen láthatók'

A szerződés átvizsgálása

Az ajrínlat elküldése, illetve a szerződés vagy megrendelés elfogadása
előtt a szállítónak át kell vizsgálni az aján\atot, a szerződést, vagy megren-
delést, hogl bizusítsa:

A követelrnények megfelelő meghatáfozását és dokumentálását, (szóban
érkező megrendeléseknél a követelményekben azok elfogadása elótt egyez-
zenek meg).
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A szolgáltatás}ran szereplő termék minőség meghatámzásának
módszerei

Minta szetinti sztillíttis: a szerződő felek kölcsönösen elfogadott és

meghatározott minta alapján határozzák meg az áru minőségét. A szá|litás
során az áru megfelelőségét a mintríhoz mérik. Szükséges meghatározni a
mintától való eltérés mértékét, a minta állagjellegét, a minta megőrzésének
idejét és helyét, valamint hitelesítésének módját.

Részlaes speciJikdció: az áru jellegétől fiiggően a partnerek a szer_
ződésben - általában annak mellékleteként _ részletesen meghatározzáú< a
minőségi paramétereket, rögzitve az eltérés lehetőségét vagy limitaljak a
me gen gedett tÍiréshatárokat.

Szabvány szerinti minőség: az áru pontos minőségének meghatáro-
zása meglehetősen összetett és terjedelmes feladat ezért célszerű egy adott
szabványra hivatkozva egyértelművé tenni a szállítandó á'ru minőségét. A
szabvány általában önkéntes jellegű, kötelezővé azáIÍal válik, ha a felek
ezt szerzódésben elóírjrík, illetve ha valamely törvény erejénél fogva teszik
alkalmazísát és betartását kötelezővé' A szabvríny szerinti minőség elő-
írrísánál a partnerek választísától fi.igg' hogy mely ország szabványát ve-
szik alapul. Ez egyaránÍ lehet a szállító vagy vevő országának, illetve egy
harmadik országnak a szabványa, nemzetközi vagy integrációs szabvány.
A honosított szabvány szerinti minőség meghatározása előnyös a gyártó és

száIIíÍő száLrnár a, mert termelésének racionalizálásánál csökkent}reti a

nemzeti előírások különbözőségébőI származő hátrányokat, ugyanakkor
értékesítésénél bóvíti a piaci lehetőségeket.

Egléb előírások: amelyek lehetnek a gyártő vagy szállító, illetve har-
madik fél belsó előírásai' a gyártásnál vagy a beszállítók kivá1asztásánál
alkalmazott követelményrendszer.

RÓgzíthetik:

. aZ ajánlat és a szerződés vagy megrendelés közötti eltérések

tisúátzását;

. a szállító rendelkezzen a szelzÁdés vagy megrendelés köve-
telményeinek teljesítéséhez szükséges képességgel, tudja-e
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haüíridőre' vállalt minőségben, a vállalási aron teljesíteni,
rendelkezik-e a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges enge_
délyekkel;

. tendereken való részvétel esetén az ajanlat elkészítése jelen-
ti a szerződés átvizsgálását.

(A szerződés átvizsgtiltÍsánil feljeglzést ke lI készíteni).

Dokumentumok és adatok szabályozása

A szolgáltató vállalatoknak ugyanúgy gondoskodni kell a folyamatok
dokumentálásiíLról, mint a termelő vállalatnak' A nehezen dokumentálható
szubjektív folyamatokon kívül minden technikai és szervezési folyamatot
dokumentálni kell a szabályozott, megbízható működéshez' Igen jelen_
tósek a vevők tájékozíatására szolgáló dokumentumok, amelyeket célszeni
a legfelső Vezetóséggel jöváhagyatni.

Minden dokumentíció legyen világos, olvasható változat, számmal és
dátummal ellátott, könnyen azonosítható és jóvríhagyott.

Eljarásokat kell kidolgozni a dokumentumok kibocsátiísára, elosaá-
sára, felülvizsgálatára és módosítására.

Beszerzés

Egy szolgáltató szeÍy ezeÍ által teljesített szolgáltatások minősége,
költsége, hatékonysága és biztonsága szempontjából kritikusak lehetnek a
beszerzett termékek és szolgáltatások' A beszerzésre ugyanolyan szintű
tervezéS, szabáIyozás és igazolás kell, mint a többi tevékenységhez. A
folyamatos minóségiavítás érdekében a szolgáltató szeÍvezet tartson fenn
munkakapcsolatot az alvállalkozóival, beleértve a szükséges vissza-
csatolásokat is.

A beszerzési kijvetelmény e k minimdlisan a következőket tartalmautÍk :

. beszerzés-megrendelések, leírások vagy elóírások for-
májában;

. minőSített alvállalkozók kiválasztása;

144



. megállapodás a minőségi, minőségbiáosítási követelményekre;

. megállapodás a minőségbiaosítási és igazolási módsze-

rekre;

. intézkedés a minőségi viLík rendezésére;

. a beérkező áru és a szolgáltatás ellenőrzése;

. a beérkező áru és a szolgáltatás minóségügyi bizonylatai.

Az alváIlalkozók kiválasztásakor a szolgáltató szefvezel vegye

Jígelembe a következőket:

. az a|válld'koző képességének, minóségbiztosítísi rendsze-

rének (elemeknek) a helyszíni minősítése és értékelése;

' az alváIl'a|kozói mintadarabok (áruminták) értékelése;

. a kiválasáott alvállalkozó minőségteljesítési múltja;

' hasonló alvállalkozók vizsgálati eredményei;

' más felhasználók tapasáalata.

Vevő által beszállítolt termék szabályozása

A szabvány ezen pontjában célszerűbb a vevő helyett a "megbízó"
fogalom használata, mert a szolgáltató számára a terméket átadót (gyártó'

bizományba átadó, javításra átadott, stb.) egyaránt érinti' ók ugyanis adott

szolgáltatás nyújtásával bízzák meg a szolgáltatót.

Bizományban adás esetén a bizományba adót terheli a termék eset_

leges hibáiért a felelősség.

A szolgáltató lészére átadott termékekért a szolgáItató felelősséggel
tartozik, gondoskodni kell anól, hogy a termék ne károsodjon, ne vesszen
el, csak az igényelt szolgáltatást Végezzék el rajta és ne kerülhessen i1leték-

telen kezekbe.
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Azonosítás és nyomonkövethetőség

Indokolt esetben a szolgáltató szeryezet azonosítsa és rögzítse egy
adott szolgáltatás részeit képező termékek vagy szolgáltatások szár_
mazásá| ezen belül a szolgáltatás teljesítése során végzett tevékenysége_
kért felelős személyek nevét, annak érdekében, hogy meg nem felelőség,
vásarlói panasz vagy egyéb felelosség kérdését felvető esetekben a nyomon
követhetőség biáosítva legyen.

A szolgáltatónak ezt a követelményt két terijleten kell énényesíteni:

1.) A szolgáltatás tárgyára vonatkozóan, hogy annak útja' az
elvégzendő műveletek pontosan megállapíthatóak legyenek minden
munkaflízisban, illetve a szolgáltatís különbözó helyszínein. (pl' átvételi,
megrendelési adatok rögzítése stb.)

2.) A szo|gáÍtAtást végző, illetve abban közreműködő személyeke
vonatkozóan fontos, hogy pontosan megállapítható legyen a szolgáltaüís
időpontj4 és a szolgáltatast végrehajtó személy neve. Ennek módja az
adott műveletek regisztrálása, vagy szám|ázásnál a szolgáltató nevének
rögzítése. (pl. időbeoszrís nyilvántartísa, név kitíízők stb.)

A nyomonkövethetőség követelménye azt jelenti, hogy adott esetben
meg lehessen állapítani a szolgáltaüís tárgyának űtját" az azon elvégzett
műveleteket' azok végrehajtójá! és végső soron meg lehessen találni a tár-
gyat, illetve az eltűnés helyét.

Folyamatszabályozás

A szervezetnek azonosítani és tervezni kell azokat a folyamatokat,
amelyek közvetlenül befolyrísolják a minőséget, és biztosítani kell, hogy
ezek a folyamatokat szabályozoItan hajtsák végre.

A vezetőség jelölje ki azokat a felelósségeket, akik a szolgáltatás tel-
jesítésében részt vesznek. ,4 szolgtíltalás teljesítése magában foglalja:

. a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó eloírások megtartását;
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' annak Íigyelemmel kisérését, hogy a szolgáltatasi előírást

kielégítették;

' a folyamat helyesbítését, ha eltérések fordulnak elő.

A folyamat kialakítása feleljen meg a jogszabályi, hatósági és szab-

vány követelményeknek, minőségügyi terveknek.

A szabáIyozollkörülményeknek tartalmazni kell a szükséges mély_

ségű dokumentált eljárásokat a szolgáltatiís végrehajtásának módjaról' a

megíeleló eszközök és szolgáltatasi kömyezet meghatánozásiLt, az előirt

szolgáltarísteljesítési jellemzők figyelését és szabátllyozását, a kivitelezés-

re vonatkozó kritériumok meghatározÁsát, a berendezések megfelelő mű_

szaki állapotának megőrzésére vonatkoző szabá|yozást.

Sziikség esetén külön szabályozni kel1 a beszerzendó eszközök, beren_

dezések beszerzésének jóváhagyását.

Ellenőrzés és vizsgálat

1.) szolgóItaíás míníÍségének sztÍllítói mínősítése

Ez a következőket tartalmazza.

' a fő folyamati tevékenységek mérését és igazoliísát, a nem

kívánatos tendenciiík illetve a vásárlói elégedetlenség el_

kerülése miatt;

' a szolgáltatást teljesítri személyzet á|tal végzett önellenőr_

zést, mint a folyamatrnérés szerves részét;

' a szállító szolgáltatási végminősítését a vrásárlói kapcsolódási

pontokon, hogy a szolgáltatris minőségéról összképet adjon'

2.) A szotgáIíatús minőségének vtistÍ óí minősítése

A vásrírlói minősítes aZ utolsó szolgáltatrásminőségi mérószám' A
vissszahatás lehet azonnali, későbbi és visszatekintő. A vásárlók gyakran

14'7



nem közlik maguktól a szolgáltatás értékelését, hanem az elégedetlen
vásárlók abbahagyják a szolgáltatiís igénybevételét anélkül, hogy értesítést
adnának, ami lehetrjvé tenné a helyesbítő beavatkozást' A szolgáltató
szeryezet vezesse be a vásrírlói elégedettség folyamatos vizsgálatát és
mérését. Keressék mind a pozitív, mind a negatív visszahatásokat és azok
várható hatását a további üzletmenehe.

A saját és a vásárlói minősítés eredményeit értékelni, összehasonlítani
kell, a szükséges helyesbítő intézkedéseket meg kell hozni.

Ellenőrző-' méró- és vizsgáló berendezések

A szolgáltatrís mérésére hasmált rendszer figyelésére és fenntartására
eljárásrendet kell kialakítani. A szabályozáshoz tartozik a gyakorlott személy-
zet, a mérési eljárások és a méréshez, illewe vizsgálathoz hasznáit vala-
mennyi elemzési modell és szoftver. Minden mérést és vizsgálatot,
beleérrve a vásárlók elégedettségének vizsgálatát és kérdőíveit vizsgálni
kell érvényesség és megbízhatóság szempontjából. A szolgáltatatás tet-
jesítésben vagy a minősítésben alkalmazott összes mérő- és vizsgáló_
berendezés haszná|atáÍ, hitelesítését' kalibrálását és karbantartását szabá-
lyozni kell, hogy a mérési adatokra alapozott döntésekben vagy beavat-
koásokban bizalmat keltsen' A mérési hibát össze kell hasonlítani a
követelményekkel, eltérés esetén be kell avatkozni.

A szolgáltaíási szferában is szükség van mérőeszközökre (mérleg'
hosszmérő stb.), amelyeken a hitelesítési/kalibráltsági időszakot fel kell
tiintetni.

A legfontosabb mérések közé t?-|ÍÍozik az idómérés és a vevői elé-
gedettség mérése. A szolgáltatiís időszükségletét szervezési intézkedé-
sekkel lehet csökkenteni, illewe időbeli alakulását különböző akciókkal.
d íjkedvezményekkel lehet alakitani.

Az elégedettség mérésére kiadott kérdöíveket jóv;ihagyottan, érvé-
nyességi idő feltüntetésével kell alkalmazni.
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Ellenőrzött és vizsgált állapot megielölése

A szolgáltatás teljesítésének folyamatában rögzíteni kell az egyes
fazisokban elvégzeÍt munka jellemzőit annak meghatározására' hogy
mennyire sikerült kielégíteni a szolgáltatás előírásait.

Nem megfelelő termék kezelése

A nem megfelelő szolgáltatások megállapítása és jelentése a szolgál-
tató szervezetben lévő minden egyén kötelessége és felelőssége. Mindent
meg kell teruri, hogy a szolgáltalási nem megfelelőségeket megállapítsák,
mielőtt az a vásarlókat érintené. A minőségügyi rendszerben meg kell
határozni a hibakiigazító tevékenységekért viselt felelősségeket és

hatasköröket.

A nem megfelelő, krírosodott, eladhatatlanná vált árukat, termékeket

meg kell jelölni és elkülönítve kell tárolni, kizárva a véletlenszerű
értékesítés lehetőségét. Az illetékes szeméIyek döníenek az áru tovtibbi
sorsáról, mely lehet:

. jav ítás, konigálás;

' tárolási idő meghosszabbítása (a szükséges vizsgálatok

elvégzése utiín)l

' értékcsökkentéssel forgalmaás;

. forgalomból kivonás;

. az ügyfél kártalanítása.

Helyesbítő intézkedesek és hibamegelőzés

A szolgáltaüási folyamatok működésének folyamatos értékelését el kell
végezni, hogy megállapítsák és hatékonyan kövessék a szolgáltatásminóség
javítrásának lehetóségeit. Ennek érdekében a vezetőséghozzon létre és tart_

son fenn egy információs rendszert, hogy az adatokat minden vonatkozó
fonásból összegyűjtsék, illetve szétküldjék. A vezetóség az információs
rendszene és a minóségjavításra vonatkozó felelősségeket jelölje ki.
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Ha nem megfelelőséget állapítanak meg, be kell avatkozni, hogy ezt
feljegyezzék, elemezzék és kijavítsak. Gyakran kél szakasza van:

. először egy közvetlen beavatkoás az igények kielégítésére;

. másodszor a hiba ismétlődósének megakadályozIísa.

Programot kell kidolgozni a teljes sZolgáltatási tevékenység
hatékonyságának és hatrísosságának állandó javítására.

Kezelés, tárolás, csomagotás, állagmegőrzés, szállitás

A szolgáltató szervezsthozzon létre hatékony szabályozást a megbízó
azon tulajdonrínak kezelésére, raktározÁsára, csomagolására' szállitására
és védelmére, amelyért a szolgáltató szeryezet felelos vagy amellyel kap-
csolatba kerüI a szolgáltatás teljesítése során.

Minőségügyi feljegyzések

A minőségügyí rendszer fejlesztése során jelentósen megnő a szolgál_
tatónál a minőségügyi feljegyzések száma, mert megnő a bizonylatolási
követelmény.

A minőségügti bizoryIatok leglene k:

. hitelesítettek;

. könnyen visszakereshetők;

. kljelölt idotartamon át megőrizve;

. üírolás közben védve krírosodástól, elveszéstől és romIástó1.

A vezetőség szabályozza a minőségügyi feljegyzések hozáférését.

Belső minóségiigyi feliilvizsgálatok

Belső minőségügyi felülvizsgálatot kell végezrri időszakosan, hogy
igazoljak a minőségügyi rendszer megvalósítiását, hatékonyságát és
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megfelelőségét a szolgáltaüísi előírás, a szolgáltatasteljesítési előírás és a
minóségszabályozási előírása szerint.

A belső mínóségügyi felülvizsgálatokat dokumentílt eljrírásokkal
összhangban kell megtervezni, elvégezni és feljegyezrri a kijelölt szemé-

lyeknek. A felülvizsgálatot végző szemé|yzet legyen fiiggetlen a felülvizs_
gált tevékenységtól vagy területtől.

A felülvizsgálat megállapíüísait dokumentálni kell, és a felső vezető-
séghez fel kell terjesneni. A felülvizsgált területért felelős vezetőség gon-

doskodjon anól, hogy a felülvizsgálat megállapítrísai alapján szÜkséges és

megfelelő helyesbítő intézkedéseket vezessenek be. Minősíteni kell a

korábbi felülvizsgálatokból eredő helyesbítő intézkedések megvalósítását
és hatékonyságát.

Képzés

Szolgáltató szervezeteknél a képzésnek még nagyobb jelentősége van,

mint a termelésben, mert a fogyasztói divatok, a vásárlási szokások és az
aruválaszték olyan gyorsan változik, hogy követésük csak rendszeres

képzéssel lehetséges. A képzésnek részben szakmai ismereteke, részben

pedig a vevok kezelésével kapcsolatos ismereteke kell irányulni.

A vezetőség alakítson ki eljárásokat annak előírására és igazolásríra,

hogy a szemé|yzet megfelelő oktatasban részesült'

A vezetőség gondosan mérje fel a személyzettel kapcsolatos hivatalos
minősítési követelményeket'

Vevőszolgálat

A szolgáltató szewezeteknél sokszor gondot jelent az alaptevékeny_

ségük és a vevőszolgálati tevékenység különválaszüísa. A választóvonalat
ott lehet meghúzni, hogy a szolgáltatasi fótevékenység mindig szerződés-

es keretek köá zajlik, ide tartozik a vevő kiszolgálása' és a vételhez kapc_

solódó szolgáltaLísok nyújtísa, míg a vevőszolgálati tevékenység a vevők
előzetes tiíjékoztatása, kötelezettségként nem vállalt tanácsadás és infor_

mációnyrijLís.
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A vezetőség hozzon létre hatékony együttműködést a vásarlók és a
szolgáltató szervezetközött. Ez a|apvető fontosságú a vásárló által érzékelt
szolgáltatási minőség szempontjából.

statisztikai módszerek

A különféle célú adatgyűjtés és feldolgozás során a legtöbb esetben a
statisáikai módszerek nyújthatnak Segítséget, legyen a cél akár vásarlói
igények feltrárása akar egy döntés előkészítése a folyamatszab áIyozás, a

minőségképesség vizsgel' 
't 
az elórejelzés, a minóségmérés területén'

Szolgáltató szervezetek esetén a Statisztikai módszerek terúletei''
Várakozási idők becslése, reklamációs okok elemzése, vevóköI összetételé-
nek elemzése, vásárlási gyakoriság stb.

Következtetések

Egyjól működő minőségbiztosít ísi rendszer garanciát ad arr4 hogy a

megrendelt termék vagy szolgáltatás az elvárt minőségben teljesül.

Célszeríi az ajánlatkérésekben meghatározni, hogy az fiánhttevő űz
ajánlatúhoz egy minőségtervet készítsen, amelyben rögzíti' hogJ) az aján-
Iat tdrgydban konkrétan mil1en minőségbiztosítdsi eljárdsokat'
ellenőrzéseket foganatosíÍ. Ez ű minőségterv segítséget nyújt az cjánlat-
t ev ők k iv áIas zt tis án áI.
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