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1. rész 

Dr. Kazinczi lrt1d11 11)tÍ. altZreder, a hadtudomdn;ok doktora 

A hervenes évek derekától kezdődően a minőség szerepe lényegesen megnövekedett, nap
jainkban pedig kulcskérdéssé vált mind a termelésben, mind a szolgáltató tevékenységben. 

A félreértések elkerülbe érdekében pontosítani szeretném, hogy a kiszolgáló és a szolgáltató . 
tevékenység alatt - a fegyveres szervekre vonatkozóan - mit értelmezek. 

Ismeretes szervezési alapelv (amely valamennyi fegyveres erő és testület esetében is fennáll), 
hogy a fegyveres szerveket kötelékekbe szervezik. Ezek a kötelékek - rendeltetésüktől függően 
többfélék lehetnek. Pl. katonai egység, rendőrkapitányság, munkásőrkötelék, büntetésvégrehajtási 
szerv stb. Szervezeti felépítésük azonban sok vonatkozásban közös. így pl. valamennyi fegyveres 
alakulat rendelkezik vezető és végrehajtó szervekkel. Az alaprendeltetést megvalósító (végrehajtó) 
szervek feladatai megoldásának elősegítése érdekében minden kötelékhez tartoznak úgynevezett 
kiszolgáló részek, amelyek egyrészt elvégzik a személyi állomány ellátását ( élelmezési, ruházati, 
elhelyezési, egészségügyi stb. szolgálatok), valamint a (hadi)technikai eszközök anyagi-műszaki 
biztosítását (fegyverzeti, gépjármű, híradó stb. anyagi-teechnikai szolgálatok). A kiszolgáló szervek 
által végzett munkát értelmezem kiszolgáló tevékenységként. Ennek jellemzője, hogy a kiszolgáló 
tevékenység végrehajtása túlnyomórészt az adott alakulat saját erőivel és eszközeivel történik, 
zömmel az alakulat állománya számára és technikai felszerelése érdekében. 

Vannak olyan kiszolgáló tevékenységek, melyeket az érintett fegyveres szerv saját erőből nem 
képes megoldani Ezt rendszerint az elöljáró erőivel, vagy népgazdasági szervek igénybevételével 
oldják meg. Pl. mosatás, kórházi kezelés, magasabb szintű technikai kiszolgálás, javítás stb. Ez eset
ben - amikor az érintett fegyveres szerven kívülről történik kiszolgáló tevékenység elvégzése -
szolgáltatásról beszélünk. 

A szolgáltatás és a kiszolgáló tevékenységek egymással rokon cselekmények. Sőt a hierarchia 
felsőbb szintjein (pl. honvéd hadosztálynál, megyei munkásőr köteléknél, valamint megyei rend
őr-főkapitányságnál) működő kiszolgáló szerv által végzett kiszolgáló tevékenység, az alárendelt 
kötelékek (pl. alárendelt ezred, munkásőralegység, kapitányság) szempontjából szolgáltatásnak 
minősül. A kiszolgáló tevékenység általában folyamatos, a szolgáltatás pedig szakaszos. Ez utóbbi 
időtartamhoz, vagy feladathoz, illetve tevékenységkomplexumhoz lehet kötve. 

Mind a kiszolgáló tevékenység, mind a szolgáltatás (marxi értelemben véve) teljesítményhez 
köthető munka. Mennyiségileg és minőségileg (a termelő tevékenységekhez hasonlóan) mérhető 
és minősíthető. Éppen ezért minősége napjainkban (az intenzív gazdaságfejlesztés viszonyai 
között) nagyon fontos valamennyi fegyveres szerv szempontjából, mert kihat az alaptevékenysé
gek végzésére. Ebből következően a fegyveres szerveken belül a kiszolgáló tevékenység minősége 
legalább olyan kell, hogy legyen, mint a népgazdaságban az átlagon felüli. Csak így lehet az állo
mányról való gondoskodással azt az elvárást kompenzálni, amit bármely fegyveres szerv állomá
nyától az állami és pártvezetés megkövetel. 
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Következésképpen a kiszolgáló tevékenységet vezetó és végrehajtó állomány részéról (beosz
tásuknak megfelelően) szükségszerű fela<lattá vált a minőségi munka fokozása. Ehhez azonban 
sokoldalúan meg kell ismerni a minőség problematikáját, mert csak úgy lehet valamit hatékonyan 
megjavítani, ha ismerjük lényegét, törvényszerűségeit, követelményeit és azokat az eljárásokat, 
amelyek lehetővé teszik további tökéletesítését. E tanulmányban mindezek rövid bemutatására 
tesz szerény kísérletet a szemi 

A minő.régről dltalában 

A világgaz<lasági helyzet napjainkban a minőségnek ke<lvez. Korunk gazdaságaiban a ,Jó 
minőséget" ma már nem mindenáron akarják elérni, hanem gazdaságosan, olcsóbban, minél keve
sebbet felhasználva az egyre <lráguló nyersanyagokból és energiából. Egyes országokban - így 
hazánkban is - ez a feladat különös súllyal nehezedik a gazdaságra, nyersanyag- és energiahelyze
tünk, valamint külkereske<lelmi nyitottságunk miatt. Az egész világon érvényesülő jelenség az is, 
hogy az erőforrások egyre növekvő ára ( és korlátozott volta) az államot a minőségszabályozás 
terén egyre hatékonyabb beavatkozásra készteti. E beavatkozások következményeként kialakított 
gazdasági megfontolások olyan eredményre vezettek, hogy a piacokon visszaszorult a gyengébb 
minőségű termék, és így a nagyobb használati értékű, megbízható termékek élveznek előnyt. Ez 
nem más, mint a minőséget előtérbe helyező tendencia félreérthetetlen jelentkezése. 

Érdekes jelenség az is, hogy a tartós javak élettartamát növelő érdekek ütköznek a gyártók 
érdekeivel. Hazánkban is tapasztalhatók eltérések a minőség vállalati és népgazdasági megítélésé
ben. Ugyanis a vállalat az �lyan minőségi szintet tekinti előnyösnek, amely mellett a nyeresége 
maximális. A népgazdaság szempontjából viszont a termék olyan minősége a legkedvezőbb, 
amelynél a szükségletek minél hosszabb időre kielégíthetők. A két érdek közül egyértelműen a vál
lalat érdeke az alacsonyabb rendű! Következésképpen a fegyveres szerveknek - vállalati megrende
lések esetén - feltétlen érvényesíteni kell a népgazdasági érdeket. E téren már az árveréstől kezdve a 
gyártásközi ellenőrzésen keresztül a minőségi átvétel megejtéséig számos újszerű feladat jelentke
zik, amelyekre időben célszerű odafigyelni. Hazánkban ugyanis eltérőek a vélemények a termékmi
nőség kérdéseiben, főleg annak népgazdasági jelentőségét, gazdasági kihatását illetően. Egy tény 
azonban biztos: a minőségi hiányosságokból keletkező károk évről-évre növekednek. Amíg a 
minőségi hiányosságokból adódó veszteség a magyar iparban 1980-ban alig több két és fél milliárd 
forintnál (2,6 mdFt), addig ez 1981-ben már 2,8 mdFt, 1982-ben pedig már közel három (2,95) 
milliárd forint. A minőségből származó népgazdasági kár tehát milliárdos nagyságrendű.' Úgy 
tűnik, e téren a fegyveres erőknek és testületeknek is van mit tenni, még az esetben is, ha náluk a 
minőségből keletkező károk .csak milliós" nagyságrendűek. 

Célszerű tehát közelebbről megismerni a minőség fogalmát annak érdekében, hogy a minő
ségben keletkező károkat, veszteségeket megelőzhessük. Szélesebb értelmezésben a minőség filo
zófiai kategória. Értelmezésében sok, gyakran egymásnak is ellentmondó minóségdefinició létezik. 
Gyakorlatban két lényeges szemléletmód különböztethető meg: az egyik ( l) főként anyagi
műszaki kritériumokat fogad el alapvetőnek; míg a másik (2) a műszaki és a gazdasági tényezőket 
együttesen tartja meghatározónak. 

A minőség műszaki aspektusú meghatározása szerint: " .. . a minőség azoknak a tulajdonsá
goknak az összessége, amelyek a termék rendeltetésszerű alkalmasságát jelzik." ( 2) Ezen értelmezés 
szerint a minőség egy meghatározott termék vagy szolgáltatás tulajdonságainak és jellemzőinek 
összessége, ami megmutatja (meghatározza)), hogy egy adott célra alkalmas-e. A minőség ilyen 
értelmezése alapvetően előírásokra, szabványokra támaszkodik, ami a minőségnek szükséges, de 
nem elégséges feltétele. Ennek a nézetnek az a hiányossága, hogy ily módon a minőség ellenőrzése 
lényegében a késztermékek minőségének megállapítására ( osztályozás, selejt, kiszűrés stb.) össz
pontosul. Nem tekint meghatározónak olyan fontos minőségi kritériumokat, mint pl. a piaci 
szempontok, továbbá a minőségszabályozó (minőségbiztosító) tevékenységek. 
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A másik minőség·szemléletmód a piaci és gazdaságossági szempontokat is beleépíti a minő· 
ség fogalmába. Ezen belül feltétlenül célszerű két értelmezést áttekinteni,. Egyik ilyen az ún. funk· 
cionális értelmezés, mely szerint: "A minőség attól függ, hogy mennyire felelnek meg a termék 
tulajdonságai az előirányzott felhasználásnak."' Tehát nem a maximális, hanem az optimális minő· 
séget tekinti célnak. E nézettel rokon (a világon valószínűleg legjobban elterjedt) ún. Juran féle 
.minőségi kézikönyv" megállapítása, amely szerint: .Piacorientált gazdasági termelési rendszerek· 
ben a minőség fogalmán csakis a piaci (kereskedelmi) minőség értendő."� Vagyis a minőséget dön· 
tően az határozza meg, hogy valamely termék milyen mértékben elégíti ki bizonyos fogyasztási kör 
igényeit. 

A piaci és gazdaságossági szempontokat is magába foglaló minőségszemlélet két dologban tér 
el a csupán műszaki kritériumokon alapuló felfogástól. Az első és a legfontosabb, hogy a minőségi 
elvárások alapja a fogyasztók igénye. Fontos azonban az is, hogy nem az abszolút legjobb minősé· 
get követeli, hanem - a fogyasztói szükségeletek meghatározott feltételei mellett - az optimálisat 
célozza meg. Az említett feltételek közül leglényegesebb a termék ára (illetve az ehhez kapcsolódó 
termelési költség), továbbá a felhasználási funkció közötti viszony ( értékelemzési megközelítés· 
ben). Amennyiben az említett két tényező (ár és igény) között összhang van, akkor a termék 
minősége a fogyasztó számára még akkor is elfogadható, ha az a vonatkozó minőségi előírás vagy 
szabvány szerint másod· vagy harmadosztályú.1 

A minőség fogalmának értelmezésekor egyértelműen hangsúlyozni kell, hogy a minőségi 
szintek időben nem tekinthetők állandónak. A minőség nem abszolút fogalom. Így a jó minőség 
sem csupán a legjobb tulajdonságok összessége, hanem csak egy adott időpontban ( vagy időszak· 
ban) meghatározott fogyasztói igények szempontjából értelr:nezhető valamely minőség legjobbja· 
ként. Az adott minőségű terméket (szolgáltatást) a piacon időközönként minőségileg új termékek 
váltják fel, mert a régiek műszaki színvonala az idők folyamán leértékelődik, erkölcsileg elavul. 
Ebből a törvényszerűségből és a minőség fogalmának dinamikus jellegéből következik, hogy a 
minőségi színvonal állandó emelése folyamatos feladatként jelentkezik a fegyveres erők és testüle· 
tek gazdasági (kiszolgáló·szolgáltató) tevékenységeiben is. 

A mi116sig megítéléséről 
A minőségi színvonal emelésének egyik fontos előfeltétele a minőség mérhetősége. E célra 

számos ( esetenként v-itatható) módszer van használatban. A minőség számszerűsítésének nehézsé· 
gei miatt a szakemberek többnyire összetett (komplex) minőség·értékelést tartanak célirányosnak. 
A minőség megítélésében a hazai elmélet és gyakorlat elmarad az élenjáró külföldi eredményektől. 

A világpiaci verseny éleződésével a minőség növekvő színvonala és a termék (szolgáltatás) 
megbízhatósága a versenyképesség legdöntőbb tényezőjévé vált. Nagy előnyre tettek szert azok az 
országok, amelyek időben felismerték és előtérbe helyezték a minőség problematikáját. Jellemző 
példája ennek a világs�erte emlegetett japán „gazdasági csoda", ami lényegében a minőségre orien· 
tált gondolkodásmód és a minőségre törekvő - főleg ipari szemlélet - elterjesztése érdekében tett 
( elsősorban állami) erőfeszítéseknek köszönhető." A japánok a minőség fejlesztése terén eljutottak 
addig, hogy a külföldtől megvásárolt licenctermékek minőségét oly mértékben emelték, hogy az 
eladót kiszorították vele a piacról. 

A külföldi minóségfokozási módszerek között olyan eljárásokat találunk, amelyek a minőség 
problémáját komplexen kezelik. Ez azt jelenti, hogy pl. egy félkész termék minőségét már a gyár· 
tásközi ellenőrzés folyamán eszközlik. Az USA·ban pl. a néhány éve bevezetett ún .• termékfelelősi 
rendszer" értelmében a szállítók a termék minőségéért teljes felelősséggel tartoznak." Ez a gyakor· 
latban azt jelenti, hogy a szállítónak a szerződés értelmében egy meghatározott (sokszor hihetetle· 
nül magas) összeget kell letétpe helyezni arra az esetre, ha az általa szállított (pl. félkész) termékek 
hibájából eredően a megrendelőnek valamilyen kára keletkezne. Itt jegyezném meg, hogy konkrét ·  
példa is akad olyan esetre, amikor egyik magyar vállalat általa az USÁ·ba szállítandó termékért nem 
tudta letétbe helyezni a kívánt összeget és így elesett az üzlettől. 
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Hazánkban a gazdaság intenzifikációja a minőség frontján is sürgetően követeli a robbanás
szerű változást. Ez tulajdonképpen az intenzív gazdasági munka egyik kulcsproblémája. Nálunk 
elsősorban { több-kevesebb sikerrel) a végtermék minőségére összpontosítanak. Ez a módszer a 
kívánt gazdasági szerkezetváltás bekövetkezése esetén tarthatatlanná fog válni. Ugyanis az igényes 
külföldi megrendelők nem csupán a termék minőségét vizsgálják, hanem a szállító vállalat műkö
dését, pl. technológiát, szervezettséget, minőségszabályozási rendszerét, munkakultúráját, higié
niát stb. 

Minderre azért kell hangsúlyozottan utalni, mert hazánkban mind a termelékenység alacsony 
szintje, mind pedig a termékek minőségi hibái miatti reklamációk kb. kétharmad részben a terme
lés és a gazdálkodás vezetési, szervezési és irányítási problémáinak tulajdoníthatók. Csupán egy
harmad részben a nem kellően korszerű technológiai követelményeknek.9 Hasonló következteté
sekre juthatunk a kereskedelmi áruforgalom általános tapasztalatait elemezve is. A vevők minőségi 
reklamációinak fele ered gyártástechnológiai lazaságokból ( tehát vezetési és szervezési hiányossá
gokból), és csak egynegyede származik a minőségellenőrzés elhanyagolásából." 

Összevetve a fejlett ipari és agrárországok, valamint hazánk minőséggel kapcsolatos magatar
tását, azt tapasztalhatjuk, hogy amíg a fejlett országok a minőséget a gazdasági tevékenységek 
szinte minden folyamatában fontosnak tartják, addig nálunk a minőség vizsgálatát ( ellenőrzését 
szem előtt tartását) legtöbb esetben csupán a termelésre - azon belül is a végtermékre - korlátoz
zák. Mindezt látva olyan megállapítást tehetünk, hogy a hazai gazdasági tevékenységben a minő
ségi problémák megoldása csak akkor lehetne sikeres, ha a gazdasági környezet vonatkozásában 
pozitív értelemben gyakorolna hatást a gazdasági egységek minőség-politikájára. Azokon a terüle
teken, ahol a kereslet-kínálat egyensúlya még nincs meg és hiánygazdálkodás folyik {ami nálunk 
még jelentős arányt képvisel), ott a termelők {szolgáltatók) nincsenek arra kényszerítve, hogy 
figyelmet fordítsanak a minőségre. Ebből következően belföldön még sok alacsony minőségű ter
mék és szolgáltatás értékesíthető hosszú időn keresztül magas, sőt sokszor még növekvő árakon 
is. 1 

E törvényszerűségre kétszeresen is fel kell figyelni a fegyveres erők és testületek kiszolgáló
szolgáltató tevékenységeit irányító {igénybe vevő) vezetőinek, valamint végrehajtóinak is. Az oda
figyelés egyik oldala a saját kiszolgáló szervek tevékenységében a minőségi követelmények erősí
tése. A másik oldal pedig abban jelentkezik, hogy nem lehetnek elnézőek a külső szolgáltatások 
minőségét illetően sem, legyen az az elöljáró vezetési szint kiszolgáló szervének ( vagy éppen egyik 
népgazdasági szerv) szolgáltatása. Itt térnék ki arra, hogy a népgazdasági szervek termékeinek, 
szolgáltatásainak átvételekor - sok esetben - bizonyos fokú elnézés (engedmény) tapasztalható a 
fegyveres erők és testületek részéről. Az ilyen magatartást a jövőben fel kell számolni. Ugyanis az 
említett eredmények - amellett, hogy az érintett fegyveres szervek vonatkozásában kézzel fogható 
minőségi kárral járnak - a vállalatoknak még nagyobb kárt okoznak azon keresztül, hogy nem ser
kentik őket versenyre termékeik, szolgáltatásaik további tökéletesítése, korszerűsítése érdekében. 
Vagyis a fegyveres erők és testületek nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy elvtelen 
engedményeikkel segítsék az arra érdemtelen vállalatok {termelő és szolgáltató szervek) fennmara
dását. Ezzel közvetve kárt okoz"'.a a népgazdaságnak, ami szinten nem engedhető meg. 

A minőség szabályozásában az államnak (legyen az szocialista vagy tőkés állam) kiemelt sze
repe van. Sajnos nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy a szocialista országokban a központi 
(minőség-) ellenőrzés kézbentartása minden vonatkozásban erősebb, mint a tőkés országokban. 
Erre egyik legiellemzóbb példa Japán, ahol - döntően külpiacra orientált - erősen centralizált 
minőségellenórzés működik. Itt a minőség kritériumait - országos szabványokra való hivatkozás
sal - kormányrendeletek határozzák meg. A japánok a gyengébb minőségű termékek kiszorítását 
pl. az exporttermékek kötelező felülvizsgálatával és engeJélyeztetésének el6írásaiv:1l segítik elő. 

Az államnak tehát, mint azt a j,1pán pélJa is tanúsítja, lényeges szerepe lehet a min6ség szabá
lyozásában. Ez alapvetően két lényeges funkció gyakorlásán keresztül biztosítható. Egyik a minó-
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ségszabályozó funkciú, amely a fogyasztási cikkek forgalmában érvényesül, l:s olran jelenségekben 
nyilvánulhat m<:g, mint: a kötelező szab,ány előírása; az előírt minősl:g bemutatása, terhesebb 
adórendszabályok előírása a gyengébb termékekre; központi adabzolg.íltatás ;1 termékekre beérke· 
zctt rekLimációkról; fogyasztói érdekvédelmi szervek működtetése stb. A másik funkció, amikor 
az állam maga is fogyasztó (megrendelő) szerepében lép fel. Ebből kifolyólag jelentős verseny ala· 
kulhat k1 ;t vállalatok között az áll,tmi megrendelések megszerzésl:ért. Ilyen konjunkturális verseny· 
ben a termlk (szolgáltMis) minősége. valamint megbíntósága döntő lehet. Itt léphet be a fegyve· 
res erők és testületek minőségszabályozó szerepe a haui g;1zdaságba. Ugyanis, ha a termékek és 
szolgáltatások biztosításának teljes folyamatfüan (a mcgrendebtől kezdve az ü1emcltetési költse:· 
gek vetületéig heziróL1g) az optimális minósc'.:get tartj,ík szem előtt, akkor - ,1 jó min,iségű termek 
vagy srnlg:íltatás mellett is - elősegítik az állam minőségszabályozó tevékenységét, ami (lévén a 
fegyveres erők és testületek is az állam szervei) feltétlen kötc:lességük . 

.A lfrmil (szolgd/t,11tir) 111ÍI/IÍr,g01tk lonzmí lürdtl111i1�)ti 

Amikor a termék ( s?Olgáltatás) mrnősfgém:k korszerű követelményeiről ejtünk szót, világo· 
san Lítni kell, hogy milyen a hazai ipar termékeinek korszerűségi szintje. A rendelkezürc ,ílló ada· 
tok szerint11'ml'gáll:tpítluto, hogy az 1980. évi helyzetet alapul véve, a magyar ipar termékei megle· 
hetűsen elöregedtek. Akkor átlagos életkoruk 15 év, ugyanakkor az cxportgyártmányok átlagos 
lletkora 11 év volt Még kedvez6tknebb a kép, ha azt is figydembe vess,ük, hog)' a rubelért cl· 
adott termékek 11, a nem rnbclért értékesítettek viszont átlagosan közel 17 lvesek voltak. Lassú a 
termékcserél6dés és korszerűsítés iiteme is. L 980·ban az álbmi iparban gyártott termékeknek 
mindöss1e 2,610-a bizonyult új tcrmc'.:knck. Ennek azonban fele csup.ín hazai piacon mrnősült 
újnak. A g) ártm,inyoknak pedig mindösszt· csak alig több mint 5%·a volt olyan, amelyet az előző 
évben kihozott konstrukcióhoz képest korszerűsített<:k, tökéletesítettek, vagy módosítottak. S,lJ· 
nos megállapítható, hogy erőteljesebb s1crkczeti és minőségi változások jdci mpjarnkban sem 
érzékelhetők. Továbbra is azt tapasztalhatjuk, hogy az új termékek btvczctésétől ( és az ezzel kap· 
csolatos kockázatvállalástól) inkább fokozódik, semmint csökk<:nt a tartózkodás.11 

Fz a hel)'Zet - többek között - abból is következik, hogy hazánkban még mindig nem tudato· 
sodott kellő mértékben a minőség javulás.ínak a piaci részesedés növelésében játszott szen:pe, 
vagyis az ilyen értelemben vett kifizetődése, hatékonysága. Miért kulcskérdés ez? Azért, mert nyíl· 
vánvaló, hogy egy külkereskedelmi szempontból nyitott gazdaság (amilyen hazánk is) nem épül· 
het fd elavult, komerűtkn, gyenge minőségű gyártmányokra és szolgáltatásokra. Egyértelműen és 
világosan kell látnunk azt, hogy a piaci pozíciókat, a versenyképességet, az eredményes gazdálko· 
<lást csak rontja, ha - hitelekkel is támogatott - beruházások révln olyan termelői rendszereket 
működtetünk, amdyeknél az árbevétd jelentős részét garancifüs hibák javítására, a technológiai és 
gy:1nási hibák felkutatására, kiküszöbölésére, valamint a selejtes termékek kicserc'.:lésére, Újbóli 
grártására, bevizsgálására kdl fordítanunk. E tarthatatlan helyzet fdszámolása érdekében tudomá· 
sul kell venni minden gazd.isági és technikai szakembernek, ho1:,iy "napjainkra a minőség világszerte 
a gazdasági stratégia fe1:,iyvrrévé vált". 12 

A min6ségszínvonal emelése nem csupfo óhaj, illetve clhatároús kérdése. A megvalósítás - a 
tudomány rendelkezésére álló eszköztárának igénybevétele mellett - éveken át magasan képzett 
szake;mbere;k kitartóan kemény és fegyelmezett munkáját, valamrnt együttműködését igényli. Pl. 

Jap,ínban közel két évtizedet vett igénybe a termékszerkezet minőségi javítás jegyében történő vál
tása. Ennek sor.ín az érintett vezetők mellett közel 8 millió munkás vett részt a munk:i és a gyárt· 
mányok minőségének iavitáskJ foglalko,ó (e célra tervezett) speciális tanfolyamokon.Jdenleg 
Japánban az ipar újabb kb. 12 évre kiható szerkezetátalakitásán dolgoznak.12 Másik megold:ísként 
említek a mrnóségi stratégia szerepének kiemelése érdekében egy CSA példát. A Texas lnstru· 
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ments Konszern közel 100 gyarának vezct<iit az ,íltaluk elért groirtmánpninős<'.:g ahpjfo rangso
rolja. A rangsorb,in elfoglalt hclpttükhöz mérten bpjak a fi7etb,emdé<,t cs a prémiumot. Sőt az 
USA· ban már egyre gyakoribb, hogy egy adott gpr igazgatój,ír azfrt mentik fel állásából, mert 
minőségileg kifogásolható termék<.:t (szolgáltatást) bocsátott ki, illetv<.: hozott forgalomba. Pozi· 
tív inínyú változás mut:ltkozik a KGST relációban is, amelynek hclyzetel<.:mzéséről'1 és hazai fel
adat.mól' •kininií tanulmánrok jelrntck meg mag}".lr verz<ik tollából. Alapvető feladatként Jelent
kezik szinte valamennyi KGST-orsz.íg ganl.lságáhan -így hazánkban is - a legújabb tudományos 
trcdménrckcn és elj:ír.ísokon nyugvó termtkmimisító rendszer létrd1(lzása, kidolgc)l;ba. 

A következókbcn - a magpr wdománros kutaú,i c:rc:dményekn: t.ímas,kodva'' ll -m<.:gkí
sérkm a termék (szolg(1ltatás) minősC:·gC:vcl szcmbcn t.ímamandó követelmények) remélhetőleg 
az alsóbb szintű gazdasági vezetők részére is közúth<.:tó) rcndszc:rbt foglalását. Ennek folyamatá
ban első léphként rögzít<:ni kell azokat az összctevökn, melyet az érintett gazdasági vezetésnek 
cgp:rtclmú<.:n meg kdl fogalmaznia a szándékolt minfoq,Javítás frdckébtn. T11111, l ,dr,11ri1mik11.r lépi
r,i ti kiJ11tkfZ!ík: 

l. Ki kell jelölni a 111i1uír11t11.l1í lermild (szolgáltatások) ford. 

2. Jl.kg kdl lut.irorni termékenként (szolgálutísonkc':nt) külön-külön azok legfonto,ahbnak 
vllt 111/,IJdom.�1;,111. 

3. 1'011/1,s.r.tf!,111:· neri111 r,111gs()ro/11i kell az t"mlítctt tuLtjdomágokat. 

l. Vtlcményt kell ,1lkotni arról, hogy 1elenlcg a termék (szolg:íltatis) 111i9,11 -11ii11í:11gil,�jtlla11-
zill - ,,JZl,il) b11 1,11111zik. Ennek a véleménynek tartalmaznia kc:11, bog): 

- :i termék (szolgáltatás) tuLijdonsága mily<.:n minőségileg jdlemz<.:tt osztályba t1rro1ik (fol
kért v:1gy kijelölt) szakc':rtók szerint; 

- mások vélcmén}·e szerint minősé·gileg milyen osztályba tartozik {p.1rtm:r és konkurencia 
, élcmlnye ); 

- bizonyos idő dtdtlvcl várhatóan miként ,·.iltozik majd az O'>ltálybasoroLí.s az adott ter
mekre (szolgáltatásra) vonatkozóan. 

5. Nyilatkozni kell arról, hogy amennyiben a jövőben az érintett termék (szolgáltatás) tulaj
donságát minőségilC"g javítani szándékoznak, akkor az milyen szintet érjen cl. 

A felsorolt elv.írások kialakítás;iboz dióhéjban nd1foy tanárn>t, illetve támpontot a követ 
kc,ő magyar.íz.1tból nyerhetünk. 

J-lwz: A minősítendő termékek ( szolgáltatások) körének kijclfü{:s<.: azért szüksegcs, mert a 
minfüégpvítúst minden hHáskörbe tartozó terméken vagy szolgáltat,íson cgyidtjúltg nem lehet 
elkezdeni. Így kellő diffr:rc:nciálással olyan fontosabb tcrmékc_k, szolgáltatások kijelölc'.-s<.: «'.·lszC"rú, 
,1mclyek az adott fegyveres szerv fő feladata teljesítése St\:mpontjából ki<.:m<:lt<.:n fontosak, illet,e 
drágák, magas bekerülési értéket és üztmdtetési ki\lr-égt:kct képvisdn<.:k, v.1gy minőségük javítása 
a további munka szempontj,í.11ól feltétlen ,ziikslJ.s<.:S ,tb. 

2-hiiz: A t<.:rmék ( szolg.íltatás) ltgfontos:1hb tulajdonságainak meghatározása már bonyolul
tabb frladat. Elt rc:ndszuint koll<.:ktívan, megfdclő szakemberek bevonásával cc:-Iszerú elvégez
tetni, akilt a tulajdonság meghatározásához megfclclö dmc':leti és gr;1korlati 1smtrctekkcl rcndd
kezn<.:k. A gazdasági és műszaki szakembcrekntk a fontos tulajdons,ígok m<.:ghatározásához r,r,11r/
g11/ rzo�r:,,ílh1111.d; 

- a "maximális n�hízhatósági h\:mrolás" módszere, :1mely 0-1 értékek között kvantit:1tívc 
rangsorolja a tu!Jjdonsagobt, és hozzá irodalom 16· " is rcndelkezé·src áll: 

- :1 tulajdons:ígok súlyozásfoak mindkét fél ( termelő és ds,írló) sz:ím:\r:1 clfogadh:1tó rend· 
szer kialakításával. amely a csillagásHth:1n alkalmazott (Titius·llodc) sz:1b:1lyból van surma,tttva a 
tulajdonságok szakaszos,m konvex (amikor csupán néhfoy legfontosabb tulajdons;ígn:1k v;in a 
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tobbihez képest kiemelkedően lcnyeges szerepe), illetve konkl.ív (amikor a tula1donságok 
n,1gyobb hányadanak van kiemelkedően lényeges szerepe) súlyrendszerének egyfajta saj.ítos eljárá
son alapulo elö.illítására t.imaszkodik, kellő irodalmi megalapozottsaggal.18 

A tulajdonságok meghatározásánál a kollektív bölcsességre történő támaszkodás mellett töre
kedni célszerű .irra, hogy a szakértők esetleges eltérő vélemémye esetén is kialakulion a terméktu
la1domágok optimális kompromisszumon nyugvó preferencia sorrendje. 

3·ho7: A legfontosabb (leglényegesebb) tulajdonságok kiválasztása, majd ezt követően súlyo· 
zása utin választ kell adni arra, hogy (a szakértők véleménye, illetve minősítése alapJán) hogyan 
osztályozzuk az egyes termékek tula1dons,ígaic. 

Az osztályozás mércéje pl. a következő kritériumok lehetnek: "oszdlyon felüli", "kiváló", "jó", 
"közepes", _megfelelő", "gyenge" E célbol három osztályoúsi eljár.ht mutatok be, melyek ;1 

kiizel kmii: 
- az "R" osztályozás módszerével a tulajdonságot ahhoz a kritenumhoz soroljuk, ahová a 

megítclo szennt a legnagyobb valószmuseggcl tartozik; 
- a "W" osnályozás módszere finomabb, árnyaltabb a, előzőnél, ugyanakkor reálisabb is, 

mert ezen eljár.is során a K -adik tulajdonság 1-edik osztálybasorolásának valószínúségevcl súlyoz
zuk; 

- a 
"W" osztályozás az előzőnél egyszerűbb ( és egyben durvább), mert itt a súlyokat egyfor

mán választjuk meg, vagyis simán átlagolunk. 

A próbaszamítások szerint a " W" osztályozással szemben az "R" és a" W" osztályozás ák1lá
ban 20°0-os eltérést mutat.19 

4-h,z: Az előzőekben elvégzett osztálybasorolás értékelése folpmán kapott (a termék egé
szére vonatkozó summázottan kialakított eredmények alapulvételével a termékeket (szolgáltatáso
kat) kategóriába kell sorolni. Az előző pontban említett hat osztályból egy vagy több osztály alkot
hat egy kategónát. A ki.11r"' ,mik u ko1 ttka.ók lehetll(k: 

1. kategóriába a világszínvonal feletti; 
- II. kategóriába a versenyképes; 
- lll. kategonába az eladhato; 
- IV. kategóriába a nehezen értékesíthető termékek (szolgáltatások) kerülhetnek. 

Eg> példu u tmnik k,1hgóriJh.1 .wro/J.ri.1ri.1: 
K,11er.óna 

1. világszmvonal feletti 
11. versenyképes 

II l. eladható 
IV. nehezen értékesíthető 

Oszldlwz,ui krileri11m 
"Osnályon felüli" 
"Osztályon felüli", "Kiváló" 
"Jó", "Közepes" 
.Megfelelő", 

"
Gyenge" 

5 -höz: A minőségjavításra vonatkozó szándékot célszcrú osztálybasorolás1 kritériumok és a 
kategóriák megielölésével meghatírozni. Í.1,'} a minóség fokoz.bira iranyuló szándék egyértelmúvé 
válhat. Például egy eladható kategóriába tartozó termek (szolgáltatás]- amely Jelenleg a Jó" osz
tályba sorolható - minőségét fokozhatjuk, amennyiben "Kiváló" osztílyba h:lhozzuk, és így az 
eladhat<> kategoriaból a versenyképesbe került át 

Amikor a fegyveres erók és testületek érintett vezetői a minőségi kö{�telmén)·ek figyelembe· 
vételével ki szándékoznak alakítani ,1 minőség konkrét javítására vonatkozó clgond0Lís,1ibt, kcz· 
detben minden bizonnyal informáoóhiányba fognak ütközni. Ez .1zonhan - amellett, hogy l1(}" 
minőségjavításra orientált mform:ícíórendszer léqogosultság:ít kéts<'.·ghevonnám - nem lthet alap
vető .1kic.Lílya a minőség pvítás.ír:1 ir:ínyuló munka megkezdésenck. llgpnis a minőségjavító mun· 
k.ít nem tanácsos .1 legbonyolult1bh probléma megoldásá\ .tl kezdeni, hanem egyszerűbb, kcvesbé 
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információigényes minőségjavító feladatok megoldásával. E területen is - mint más kreatív tevé
kenységekben bevált eljárások esetében - célszerű az egyszerűtől a bonyolult felé haladás elvét és 
gyakorlatát választani. A minőségjavító szándék, illetve elhatározás kialakításának elősegítése érde
kében a következőkben bemutatok néhány gazdasági területen már alkalmazott és többségében 
bevált minőségjavító módszert, melyek alkalmazása a fegyveres erők és testületek minőségjavító 
tevékenységében is ajánlott. 

A hazai ér kii/földi. szerzőknek e témában mef!Jelmó publikációik, il!ttre a küliinbözó statirztikai 
érkön,rekbm szerepló adatokra hiratkozó - mintel',} 33 - irodalomjeg)zék megteki11thetó a fol;óirat mrke.rz
tóségébm, il/etie a 86! 3. szdmban kiizzétett II. RÉSZ-t tartalmazó cikk tégén. 
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