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Bevezetés 

 

Az elmúlt évtizedben lejátszódó politikai, gazdasági, technológiai és társadalmi változá-
sok alapvetően megváltoztatták a hatékony és sikeres vállalati működés feltételeit. A minőség-
irányítás stratégiai tényezővé vált, kikényszerítve a minőségfejlesztési kultúra intézményesült 
megteremtését. Egyetlen termelő vagy szolgáltató szervezet sem kerülheti el, hogy munkájában 
a minőségmenedzsment eszközeit és módszereit napi szinten alkalmazza. 

Bizonyos menedzsment rendszerek, filozófiák, módszerek szerepe hol felerősödik, hol el-
tűnnek egyes megközelítések, és újak jönnek a helyükre (Birnbaum, 2000). A sok új lehetőség 
közül a megfelelő menedzsment technológiák kiválasztásához és alkalmazásához napi ismere-
tek, szélesebb látókör és speciális tudás egyszerre szükséges. A jegyzet a minőségmenedzsment 
területen leginkább elterjedt megközelítéseket, és ezek gyakorlati alkalmazhatóságát mutatja 
be. Az anyag fókusza a szervezet-irányítási szint, a tényleges operatív, a működés legalsó szint-
jének feladatit csak szükség esetén tárgyalja.  
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Hogyan használja a tananyagot? 

 

 

A fejezet a teljes minőségmenedzsment tárgy fontos alapozója. A fogalmak pontos isme-
rete szükséges a későbbi részek elsajátításához, ezért minden fogalom/ismeretkör esetében a 
gyakorlati példákkal való alátámasztás elengedhetetlen. 
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1. A minőségmenedzsment alapfogalmai 

 

A fejezet célja 

A fejezet célja megismertetni az olvasót a minőségmenedzsment alapfogal-
maival. 

 

 

Tartalom 

1.1. A minőség fogalma 

1.2. Megfelelőség 

1.3. Igénykielégítési folyamat 

1.4. Minőség(megfelelőség) ellenőrzés 

1.5. Minőségszabályozás 

1.6. Minőségirányítási rendszerek 

1.7. TQM – Total Quality Menedzsment 

1.8. Folyamatos fejlesztés 

Felhasznált források  

A tanulást segítő további források.  

Ellenőrző kérdések 
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A minőség fogalma 

Napjainkban a minőség definíciók közül a stratégiai megközelítésű definíció került elő-
térbe, de érdemes áttekinteni néhány klasszikusnak számító megfogalmazást is.  

Tenner – DeToro szerint:  

„A minőség alapvető üzleti stratégia, amelynek folyamán született termékek és szolgálta-

tások teljességgel kielégítik mind a belső, mind a külső vevőket azzal, hogy megfelelnek kimon-

dott és kimondatlan elvárásaiknak.” 

Tehát röviden: Minőség = a vevők igényének való megfelelés. 

Feigenbaum szerint a termék és szolgáltatás minőségét a következők szerint határozhatjuk 
meg: a termék és szolgáltatás mindazon értékesítési, tervezési, gyártási és karbantartási jellem-
zőinek teljes összetettsége, amely által a termék és szolgáltatás a használat során kielégíti a ve-
vő elvárásait. 

Crosby szerint a minőség az „igényeknek való megfelelést, és nem az eleganciát jelenti”.  

Taguchi a minőséget a társadalomnak okozott veszteségként határozza meg. Sokak szerint 
e definíció negatív köntösben tünteti fel a minőséget. Taguchi szavaival élve, minél kisebb a 
termék társadalomnak okozott vesztesége, annál jobb a termék minősége (a társadalom itt ve-
vőt, gyártót jelent). 

David Garvin a minőségnek a következő megközelítésmódokat sorolja fel:  

− Transzcendens megközelítés: A minőség az, ami kiállta a próbát. Vagyis a mi-
nőséget nem lehet definiálni, azt az ember csak akkor ismeri fel, ha látja. 

− Termék alapú megközelítés: A minőség meghatározott tulajdonság jelenlétén 
vagy hiányán alapszik. Ha valamely tulajdonság kívánatos, akkor e definíció 
szerint az illető tulajdonság nagyobb mennyiségű jelenléte esetén a termék 
vagy szolgáltatás igen jó minőségű. 

− Termelés alapú megközelítés: Minőség az, amit a gyártó az adott eszközzel, az 
adott környezetben elő tud állítani, feltéve, ha a termék megfelel az előre meg-
határozott kívánalmaknak vagy specifikációnak. Ha nem sikerül megfelelni, az 
a minőség hiányát jelenti. 

− Felhasználó alapú megközelítés: A minőség azt jelenti, hogy képesek vagyunk 
a vevők igényeit, elvárásait vagy szükségleteit kielégíteni. 

− Érték alapú megközelítés: A minőség azt jelenti, hogy meghatározott tulajdon-
ságú terméket kínálunk a fogyasztónak elfogadható költséggel vagy áron. 

− Szabvány alapú megközelítés: A minőség a termék azon tulajdonsága, hogy 
megfelel-e a vonatkozó szabvány követelményeinek. 

Az MSZ EN ISO 9000:2005 szerint a minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti 
egy termék vagy szolgáltatás saját megkülönböztető tulajdonságainak egy csoportja a kinyilvá-
nított igényeket vagy elvárásokat, amelyek általában magától értetődőek vagy kötelezőek. 



 
 
 
 

Minőségmenedzsment – alapfogalmak 

 

5

Az európai minőségiskola felfogása szerint a termelőrendszerek minősége a társadalom 
kultúrájának megfelelő minőségszintre építhető, erre alapozható a teljesítmény minősége, és 
ennek eredménye lehet a termékminőség. 

A japán minőségiskola minőséget a célnak való megfelelés definíciójával határozza meg. 
A megfelelésnek négy szintje különböztethető meg: 

1. szint: Megfelelés az előírásoknak, szabványoknak, rajzoknak, megállapodásoknak 
Fő célja: a nem megfelelő termék ne kerülhessen a vevőhöz. 

2. szint: Megfelelés a használati alkalmasságnak: 
Fő célja a teljes gyártási folyamatban aktív szabályozással elérni a megkívánt minőséget. 

3. szint: Megfelelés a vevők nyilvánvaló igényeinek. 
Fő célja a teljes körű minőségirányítás. 

4. szint: Megfelelés a vevők rejtett igényeinek. Ez a minőségszint csak az olyan teljes kö-
rű minőségmenedzsment rendszerekkel biztosítható, amelyek „minőségileg” új elemeket visz-
nek a rendszer egészébe. 

 

Megfelelőség 

A minőség egyértelmű értelmezhetőségének nehézségeiből adódó problémákat részben 
megoldja az a tény, hogy a minőségügyben kialakult a minőség mellett a megfelelőség fogalma 
is. Egy termék, egy rendszer, egy folyamat vagy egy tevékenység (például a termelési és fo-
gyasztási folyamatok) megfelelőségén azt értjük, hogy meghatározzuk a termék, a rend szer, a 
folyamat, vagy tevékenység bizonyos mérhető, megfigyelhető tulajdonságainak értékét, a tulaj-
donságértékekre követelményeket írunk elő és megállapítjuk, hogy a termék vagy tevékenység 
kielégíti-e az adott követelményrendszer által előírt követelményeket. Ha a termék, a rendszer, 
a folyamat vagy a tevékenység kielégíti a követelményeket, akkor megfelelő (conform), ha nem 
elégíti ki, akkor meg nem felelő (nonconform). 

A megfelelőségtulajdonságok a termek, vagy tevékenység, vagy rendszer megfelelőség 
követelményrendszerében leírt tulajdonságai. A megfelelőségvizsgálati módszer a megfelelő-
ség követelményrendszerében leirt, a megfelelőségtulajdonság értékét meghatározó (vizsgáló, 
mérő) vizsgálati módszer. 

A megfelelőségvizsgálat a termék, vagy rendszer, vagy folyamat, vagy tevékenység meg-
felelőség követelményrendszerében leírt tulajdonságai előirt vizsgálati módszerrel meghatáro-
zott tulajdonságértékeinek a meghatározása. 

A megfelelőségtulajdonság-érték valamilyen metrológiai (névleges, sorrendi, intervallum- 
vagy arány-) skálán meghatározott tulajdonságérték. Itt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a 
vizsgálat bármilyen metrológiai értelemben vett „mérési skála" használatát jelenti, nem csak a 
szűkebb értelemben vett mérést. 

A megfelelőségkővelelmény az adott megfelelőségtulajdonság meghatározott értekére 
vonatkozó relációként megfogalmazott előírás, követelmény (reláció). Az Összes 
megfelelőségtulajdonságra vonatkozó mcgfelelőségkövetelmények együttese a megfelelőség 
követelményrendszere. 
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A megfelelőségmegállapítás (conformity assessment) azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, 
hogy a konkrét termék, rendszer, folyamat vagy minőségügyi tevékenység megfelelőség-
tulajdonságainak mért értékei kielégítik-e az adott megfelelőségi követelményrendszerben elő-
írt követelményeket (relációkat). 

Ellenőrzésnek, vagy megfelelőség-ellenőrzésnek (inspection) nevezzük a tágabban értel-
mezett megfelelőségmegállapítást, amikor általában nemcsak egyetlen termékminta, vagy fo-
lyamatminta, hanem a termelési folyamat megfelelőség-megállapítását végezzük. 

A megfelelőségmegállapítást a megfelelőségtanusítás (conformity certification) követi, 
amely az adott objektum adott követelményrendszerre vonatkozó megfelelőségének tanúsítását 
jelenti {részletesebben lásd a B részben).  

 

Igénykielégítési folyamat 

Emberi tenyészetünkből következően igényeink vannak. Az igényeink értékrendünkből 
fakadnak. Érték számunkra az, ami az értékrendünk alapján igényünket kielégíti. 

A minőségügy alapvető fogalma a piaci igénykielégítési folyamat. A piaci 
igénykielégítési folyamat lényege a termelő, azaz a gyártó, vagy a szolgáltató által végzett ter-
melési folyamat, amelynek eredménye a termék, azaz az áru, amely gyártmány, vagy 
szolgáltatmány (szolgáltatás), amely a fogyasztóhoz kerül, aki a fogyasztási folyamat során 
használja, felhasználja, elhasználja a terméket, a szolgáltatást. Az igénykielégítési folyamat lé-
nyege az 1.1. ábrán látható. 

 

 

 

1.1. ábra. A teljes igénykielégítési folyamat (Veress, 1999) 
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Az igénykielégítési folyamat lényege a gyártás esetén úgy értendő, hogy a termelés a 
gyártás, a tennék a gyártmány és a fogyasztás a termék használata, vagy fogyasztása. Az 
igénykielégítési folyamat a szolgáltatás esetén úgy értendő, hogy a termelés a szolgáltatás adá-
sa, a termék a szolgáltatmány (szolgáltatás) és a fogyasztás a szolgáltatás igénybevétele. 

Az igénykielégítési folyamat a gyártás és a szolgáltatás esetén általában különböző. Míg a 
gyártás esetén a gyártás térben és időben általában teljesen elkülönül a fogyasztástól, addig a 
szolgáltatás esetén a szolgáltatási (termelési) rendszer és a fogyasztási rendszer általában egy 
rendszert alkot és e közös rendszerben egyidejűleg játszódik le a szolgáltatás és a fogyasztás. 

 

Minőség(megfelelőség) ellenőrzés 

A minőségellenőrzés és a szabványok fejlődése évszázados közös múltra tekintenek visz-
sza. Évszázadokkal ezelőtt a céhes ipar sajátossága volt, hogy a kézművesek az egyéni szaktu-
dásuk, képességeik alapján határozták meg termékeik műszaki és minőségi színvonalát. Ennek 
megfelelően egyéniek voltak a minőségi előírások is, ezek betartása és ellenőrzése is a saját fe-
ladatuk volt. 

A F. W. Taylor által kezdeményezett, „tudományos menedzsment” néven ismert mozga-
lom hatására az irányítás különvált a végrehajtástól. Ekkor kezdtek először menedzselési mód-
szereket használni a hatékonyság növelésére. E folyamat részeként az ipari termelő folyama-
tokban a munkavezetők kezéből kivették a végtermék ellenőrzési feladatot, s önálló, kiképzett, 
független minőségellenőröket bíztak meg ezzel a feladattal. A minőségellenőrzés önálló disz-
ciplínává, szakmává vált, mely először a végtermék ellenőrzésével, minősítésével szabályozó 
elemként vált a gyártási folyamat elengedhetetlen részévé. 

A minőségellenőrzés egy termék, vagy szolgáltatás egy vagy több jellemzőjének mérése 
műszerrel, mérőeszközzel, idomszerrel, mérőberendezéssel történő vizsgálata, szemrevételezé-
se, érzékszervi minősítése stb. – valamint az esetek döntő részében az eredmények összehason-
lítása az előírt követelményekkel annak érdekében, hogy megállapítsuk: elértük-e a megfelelő-
séget minden egyes minőségjellemzőre nézve. 

A minőségellenőrzés alapelve, hogy állandóan érvényesüljenek az előre rögzített minősé-
gi követelmények.  

Az elsődleges cél a hiba-megállapítás, az alkalmazott módszerek közé tartozik a szabvá-
nyosítás, mérés. Jellemzője, hogy a minőségellenőrzési részleg felelős a minőségért. A minő-
ségellenőrzés nagy hátránya, hogy egyáltalán nem biztosítja a továbbfejlődést. A termelő és a 
minőséggel foglalkozó részlegek között folyamatosan érdekellentétek keletkeznek. Módszerei 
elsősorban a hiba megállapítására vonatkoznak a folyamat végén, így nem nyílik lehetőség a 
folyamat közbeni visszacsatolásra. További negatívum, hogy a felsőbb vezetők teljesen elsza-
kadnak a minőségügyi funkciótól, ezáltal egyre kevesebb információ jut el hozzájuk, krízis-
helyzetben így nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel. 

 

Minőségszabályozás 

A minőségszabályozás a tömeggyártás megindulásával alakult ki. Fejlődött a technológia, 
a munkaszervezés, a minőségellenőrzés tudománya. Az ipari termelés tömegszerűségének nö-
vekedése jótékonyan hatott a matematikai statisztikai elveken a minőségellenőrzésre. Már a 



 
 
 
 

Minőségmenedzsment – alapfogalmak 

 

8

gyártási folyamat közben végeztek a minőségre vonatkozó méréseket, és a folyamatok szabá-
lyozásával biztosították a termékelvárások megfelelő jellemzőit. Valószínűségelméleti számítá-
sok segítségével jutottak el arra a felismerésre, hogy a gyártott mennyiségből kivett minta szá-
mítható módon reprezentálja a sokaság jellemző tulajdonságait. Nem kellett már minden egyes 
gyártott darabot funkcionális vizsgálatnak alávetni, annak érdekében, hogy a végellenőrzés rá-
tegye a minősítő bélyegzőt a termékre.  

Minőségszabályozáson azokat az operatív tevékenységeket és módszereket értjük, ame-
lyek a minőségi követelmények teljesítését szolgálják a minőség megvalósításának teljes körfo-
lyamatában.  

A minőségszabályozás fő céljai egyrészt a folyamatok szabályozása, a megfelelőség sza-
bályozás (megfelelőség mérés) és a vevői/érdekelti igény és elégedettség mérés/becslés. A sta-
tisztikai mintavétellel történő minőségszabályozás esetén a minőséget már nemcsak ellenőrzik, 
hanem igyekeznek kézben tartani a folyamatot, és szerepet kap a helyesbítő tevékenység is. 

 

Minőségirányítási rendszerek 

Európa a minőségbiztosítás vállalaton belüli alrendszerré fejlesztésével a minőségügyi 
rendszerek irányába lépett tovább. Az alrendszer nem csak a termelő részlegeket és folyamato-
kat foglalja magába, hanem lényegében a vállalat minden, a vevő által megfogalmazott igények 
biztosításában közreműködő részlegét és folyamatait. A modell középpontjában a működő 
rendszer szabályozottságának megteremtése, és működésében az optimum elérése áll. A kiala-
kított minőségügyi rendszer biztosítja a vevők igényeinek teljesítésében közvetlenül, vagy köz-
vetetten résztvevő részlegek munkájának összehangolását. A minőségügyi rendszerek felépíté-
sének sokféle lehetősége van, de leggyakrabban az ISO 9000-es szabványsorozaton alapul.  

Az ISO 9000 szabványrendszernek megfelelő minőségirányítási rendszerekkel a későbbi-
ekben részletesen foglalkozunk. 

 

TQM – Total Quality Menedzsment 

A TQM olyan vezetési filozófia és vállalati gyakorlat, amely a szervezet céljainak elérése 
érdekében a leghatékonyabb módon használja fel a szervezet rendelkezésére álló emberi és 
anyagi erőforrásokat.  

A TQM felülről a vezetői szintről kiindulva építkezik. Átfogja az egész szervezet műkö-
dését, nem csak a folyamatokra terjed ki, hanem az irányításra és az erőforrásokra is. Közép-
pontjában a vevői elégedettség és a szervezeti működés folyamatos fejlődése. 

A TQM vezetési filozófiával a későbbiekben részletesen foglakozunk. 

 

Folyamatos fejlesztés 
 

A minőségügyi vonatkozásban a folyamatos fejlesztés célja az, hogy fokozza a vevők és 
más érdekelt felek megelégedettsége növelésének valószínűségét. A fejlesztés tevékenységei a 
következőkre terjednek ki: 
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a) a mindenkori helyzet elemzése és kiértékelése a fejlesztés területeinek megha-
tározására; 

b) a fejlesztés céljainak kitűzése; 

c) a lehetséges megoldások megkeresése a céléréséhez; 

d) e megoldások értékelése és megfelelő kiválasztása; 

e) a kiválasztott megoldás bevezetése;  

f) a bevezetés eredményeinek mérése, igazolása, elemzése és értékelése annak 
megállapítására, hogy elérték-e a célokat; 

g) a változtatások hivatalos elrendelése. 

Az eredményeket szükség szerint átvizsgálják, hogy meghatározzák a további fejlesztési 
lehetőségeket. Ilyen módon a fejlesztés folyamatos tevékenységgé válik. A vevőktől és más ér-
dekelt felektől érkező visszajelzés, továbbá a minőségirányítási rendszer auditja és átvizsgálása 
is felhasználható a fejlesztési lehetőségek feltárására. 
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3. Melyek a TQM alapelvei? 

4. Hogyan járulnak hozzá a TQM alapelvei a vállalati működés fejlesztéséhez? 

5. Mutassa be a folyamatos fejlesztés logikáját! 
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2. Minőségügyi jogi szabályozás 

 

A fejezet célja 

A fejezet a minőségügy Európai Uniós és hazai jogi szabályozóit foglalja 
össze. 

 

Szükséges előismeretek 

Európai Uniós alapismeretek.  
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Jogi szabályozás az EU-ban 
 

Az elsődleges jogszabály 

Mint minden polgárosodott ország, az Európai Unió tagországai is rendelkeztek hagyo-
mányos, nemzeti, műszaki tartalmú jogi szabályozási rendszerrel, jóllehet ezek nagyon külön-
böztek egymástól mind az érintett termékkört illetően, mind a követelményekben. Érthető volt 
tehát az a szándék, hogy ezeket harmonizálják, hiszen az Európai Unió egyik alapelve az áruk 
szabad mozgása, amelyet az alapdokumentum, az 1957. március 25-i Római Szerződés rögzít. 
A szabad mozgásról szóló előírások azt a célt szolgálják, hogy a tagállamok között megteremt-
sék az egységes belső piacot, amely mindenféle belső kereskedelmi korlátozástól mentes. Az 
alapszerződés szolgáltatja a keretet a tagállamok szabályozási tevékenységéhez, ezért “keret-
egyezménynek” illetve “elsődleges” jogszabálynak nevezik. 
 

A másodlagos jogszabályok 

A Szerződésben megfogalmazott jogköröknél fogva az Európai Unió illetékes szervei 
működési területük szabályozása céljából un. “másodlagos” jogi szabályokat dolgoznak ki és 
léptetnek hatályba. Másodlagosak azért, mert az alapszerződésben megfogalmazott célok elé-
rését szolgálják és az ott rögzített felhatalmazásból származtathatók. Másodlagos jogszabályt a 
Tanács (Council) és a Bizottság (Commission) alkothat. 

A másodlagos jogszabályoknak három fajtája létezik: irányelv (directive), rendelet 
(regulation) és határozat (decision). 

− Rendelet: “alkalmazása általános... egészében kötelező és közvetlenül alkal-
mazható minden tagállamban.” 

− Határozat: “egészében kötelező azokra nézve, akiknek szól.” 

− Irányelv: (a Szerződés 189. cikkely szerint) “kötelező az elérendő eredményt 
tekintve, minden egyes tagállamra nézve, amelynek szól, de az illető ország ha-
tóságaira kell bízni a forma és a módszerek megválasztását.” 

Az irányelv tehát a tagországok részére kötelezettségeket ír elő, de a nemzeti jogalkotók 
számára választási lehetőséget ad a hatálybaléptetés formájára és módszerére vonatkozóan. A 
nemzeti jogrendszerre bízza az irányelv bevezetésének, honosításának módját. Az irányelv 
nemzeti jogrendszerben való bevezetésére, érvényesítésére általában az irányelvhez kapcsolódó 
határozat szab határidőt. Az irányelv ugyanis csak az ország hatályosító intézkedései folytán 
lép hatályba. A határidő lejárta után azonban az irányelv esetenként közvetlen hatállyal is bír-
hat, ha eleget tesz a közvetlen hatályosság kritériumainak; azaz elég világos és pontos, feltétel 
nélküli, ami kizárja az önkényes értelmezést, illetve végrehajtást. Az irányelv kötelező ereje 
abban áll, hogy általa a jogalkotók szándékának kell érvényesülnie. 

 

A jogalkotás kiinduló, új és globális megközelítésének elve 

Az áruk szabad mozgása egyik alapvető szabadsága az Európai Uniónak. A Szerződés 
előírásai a szabad mozgásról azt a célt szolgálják, hogy az Unió tagállami között megteremtsék 
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az egységes belső piacot, amely a tagállamokra nézve mentes minden belső kereskedelmi kor-
látozástól, és egységes piacot jelent a külső világ számára. Ennek érdekében vámunió meg-
teremtése szükséges. A vámunió alapját a vám és vámjellegű díjak eltörlése képezi, ez azonban 
önmagában nem garantálja az áruk szabad áramlását. A tagországok ugyanis rendszerint olyan 
szabályokat alkalmaznak, amelyek az importot és az exportot korlátozzák, mennyiségi korlá-
tozások vagy hatásukban azzal egyenértékű, technikai jellegű intézkedések formájában. Ezek 
kiküszöbölése érdekében képezik a termékek és a szolgáltatások előállítására, forgalmazására 
illetve felhasználására vonatkozó szabályok a másodlagos szabályozás jelentős részét. Az aka-
dályok elsősorban a nemzeti jogszabályok közötti eltérésből erednek. Ezek felszámolását kell a 
jogi harmonizáció útján elérni. A harmonizálási folyamat során a tagországok közösen fogal-
maznak meg előírásokat és ezzel egyidejűleg megszüntetik az ezektől eltérő nemzeti előíráso-
kat. 

A kiindulási elv szerint kezdetben a harmonizálást igyekeztek mindenre kiterjeszteni, s az 
összes nemzeti jogszabályt közös szabályokkal igyekeztek helyettesíteni. Bebizonyosodott 
azonban, hogy ez keresztülvihetetlen és egyben szükségtelen is. A minden apró részletre kiter-
jedő harmonizálás helyett két új alapelv került előtérbe: a “kölcsönös elismerés” és “a lényeges 
követelményekre vonatkozó harmonizálás” (az “új megközelítés” elve). Egyre nyilvánvalóbbá 
vált azonban, hogy a termékekkel szemben támasztott követelmények összehangolása mellett a 
vizsgálati-tanúsítási eljárásokban levő különbségek is a kereskedelem műszaki akadályait ké-
pezhetik. Megszületett tehát a tanúsítási eljárások egységesítésének igénye, illetve ennek elve: 
a “vizsgálat és tanúsítás globális megközelítése”. 

 

A kölcsönös elismerés elve 

A műszaki szabályozások és szabványok teljes körű harmonizálásának feladása megköve-
telte a “kölcsönös elismerés” elvének bevezetését. Ennek az a lényege, hogy a termékek előállí-
tását és forgalmazását szabályozó, nem harmonizált nemzeti előírásokat a tagállamok kölcsö-
nösen elismerik. Ez azt jelenti, hogy az egyik tagországban az előírások szerint előállított és 
forgalmazott termék a másik tagországban szabadon forgalmazható. Az elv alkalmazása, bár a 
tagországokra vonatkozik, jelentős kihatással van az Unión kívüli, un. harmadik országokkal 
folytatott kereskedelemre is. Ha egy harmadik ország terméke szabályosan forgalomba kerül az 
egyik EU-tagországban, akkor a “kölcsönös elismerés” elve alapján a többi tagországban is 
forgalmazható.  

A nemzetközi kereskedelemben a műszaki tartalmú jogszabályok és a szabványok teljes 
körű harmonizációja, valamint a kölcsönös elismerési rendszerek együttesen fordulnak elő. Az 
Európai Unió éppen ezért törekszik harmadik országokkal kölcsönös elismerési megállapodá-
sok megkötésére. A kölcsönös elismerésnek ez a formája azonban az előbb ismertetett, az Uni-
ón belül működő rendszertől eltérően, kétoldalú megegyezéseken alapszik. A megegyezésre 
törekvő felek illetékes hatóságai megállapodnak, hogy mely műszaki tartalmú jogszabályokat 
tekintik egyenértékűnek. Az egyenértékűség azonban csak az egyik alapfeltétele az egyezmény 
megkötésének. A gyakorlatban igen fontos kérdés, hogy az azonos tartalmú jogszabályoknak és 
szabványoknak való megfelelőséget hogyan vizsgálják illetve tanúsítják. A vizsgálati és tanúsí-
tási eljárások eltéréséből eredő torzító hatás ugyanis igen jelentős lehet. A kölcsönös elismerési 
egyezmények tehát meghatározzák azt is, hogy milyen feltételekkel fogadják el a vizsgálati 
eredményeket illetve a tanúsítványokat. 
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Az új megközelítés elve 

Az Unió tagállamai széleskörű biztonságtechnikai, illetve fogyasztóvédelmi kötelezettsé-
geket rónak az üzleti élet résztvevőire. Az országonként különböző követelmények azonban 
gátját képezhetik a szabad termékáramlásnak. Az Európai Unió ezért már a kezdetek óta ezek 
megszüntetésére törekedett, mindenütt érvényes követelményrendszereket tartalmazó direktí-
vák bevezetésével. Ez azonban igen hosszadalmas, általában a részletekbe fulladó, a szükséges 
teljes egyetértést ritkán eredményező folyamatnak bizonyult.  

E folyamat felgyorsítására illetve a felhalmozódott és megoldatlan részletkérdések meg-
oldása érdekében hozta meg az EU Tanácsa a műszaki tartalmú jogszabályok harmonizációja 
és szabványok kérdésének új megközelítéséről szóló határozatát 1985 májusában. 

Az “új megközelítés” elve szélesebb, a termékkörrel és a termékkör használatával kapcso-
latos kockázatokon alapszik, szemben a “régi megközelítés” elvével, amely szerint a kötelező-
en betartandó műszaki paramétereket pontosan definiálták, leszűkítve ezzel a direktíva hatályát 
is.  

Az “új megközelítésű” direktívák tehát olyan, általános, alapvető követelményeket fogal-
maznak meg, amelyek feltételét képezik az adott termékek EU-beli forgalmazásának. Alapvető 
követelmény például az egészségvédelem, a higiénia, a tűzvédelem, az üzembiztonság, a kör-
nyezetvédelem. Az új megközelítésű direktívák egyik egyeztetett, általánosan elfogadott értel-
mezésének és alkalmazásának módját hivatottak meghatározni az ún. harmonizált (a direktí-
vával harmonizált) EU-szabványok. A harmonizált szabványnak való megfeleltetés auto-
matikusan az alapvető, azaz a direktíva követelményeinek teljesülését jelenti. Alkalmazhatók 
azonban más módszerek is, akár más szabványok, műszaki előírások, irányelvek alapján, ám 
ebben az esetben külön eljárással kell igazolni a direktívának való megfelelőséget. Minden 
esetben a direktívában előírt szintű védelem, a biztonság garantálása a lényeges. Ez tehát azt 
jelenti, hogy az EU-szabványok még akkor sem kötelezőek, ha direktíva hivatkozik rájuk. Az 
új megközelítésű direktívák esetében viszont egyértelmű és szinte behozhatatlan előnyt nyújt a 
bizonyítási eljárásban, hogy a szabványnak való megfeleltetés a direktívának való megfelelés-
sel egyenértékű. 

Az EU szabályozási gyakorlata alapján megállapítható, hogy a régi és az új megközelítés 
még nem zárja ki egymást. Az új megközelítés nem terjed ki az összes tevékenységre, amelyet 
az Unió a műszaki tartalmú jogi szabályozás és szabványosítás területén vállalt. Számos ter-
mékkategóriánál a régi megközelítést is, valamint a teljes és a részletes harmonizációt is alkal-
mazzák még. Az Unió továbbra is a régi megközelítés szerint szabályozza például az élelmisze-
reket, a gyógyszereket, mivel a nem kötelező szabványokat, a termékekből adódó közegészség-
ügyi és környezeti veszélyek miatt, alkalmatlannak tartja még a részletes előírások közreadásá-
ra is. A régi megközelítés a jellemző a motoros járművek, a traktorok, a mezőgazdasági gépek 
és a vegyszerek esetében, mivel a szabályozás már előrehaladott állapotban volt, amikor az új 
megközelítés kialakult. 

 

A biztonsági záradék 

A direktívák, így az “új megközelítésűek” is biztonsági záradékként két alapvető kitételt 
(elvet) tartalmaznak: az egyik a piacra jutást, a másik a szabad mozgást szabályozza. Ezek szel-
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lemében a tagországok egyrészt megtilthatják a saját területükön az olyan termék forgalmazá-
sát, amely nem elégíti ki a vonatkozó direktívák előírásait, másrészt viszont nem akadályozhat-
ják meg az előírásoknak megfelelő termékek forgalmazását. Mindkét elv alkalmazása korlátoz-
ható, illetve felülbírálható, vagy akár meg is tiltható, ha a “CE” jelet viselő és a rendeltetés-
szerű felhasználásra kerülő termék veszélyt jelent emberre, állatra vagy a környezetre. A biz-
tonsági záradék tehát a tagország piac felügyeleti hatóságának nyújt lehetőséget a kérdéses 
termék forgalmazásának korlátozására vagy megtiltására. Ennek okai a következők lehetnek: 

− a termék nem elégíti ki az alapvető követelményeket, 

− a hivatkozott harmonizált szabványokat helytelenül alkalmazták,  

− a szabvány nem biztosítja az alapvető követelmények teljesülését. 

A két utóbbi esetben a harmonizált szabványra való hivatkozás törlését is lehet kezdemé-
nyezni. 

A biztonsági záradék kiegészítő védelmet biztosít az előre nem látható kockázatokkal 
szemben az esetleges visszaélési lehetőség kiküszöbölésére és azonos biztonságtechnikai szín-
vonal szavatolására az EU egész területén. A biztonsági záradék az ezzel a lehetőséggel élő 
tagország számára azonnali tájékoztatási kötelezettséget ír elő a Tagországok és a Bizottság fe-
lé. 

 

A globális megközelítés elve a vizsgálat és a tanúsítás területén 

Az EU-tagországok különféle struktúrákat és eljárásrendet működtetnek mind a jogilag 
szabályozott mind a jogilag nem szabályozott területeken a megfelelő követelményrendszerek 
szerinti termékvizsgálatra és tanúsításra. Az országonként különböző rendszerek a gyártók és a 
forgalmazók számára a rendszerek átjárhatóságát megnehezítik, így a szabad termékáramlást 
gátolják. 

Az EU-Tanács 1990 decemberében ennek a problémának a megoldására hozta a vizsgála-
ti és a tanúsítási kérdések globális megközelítése tárgyú határozatát. A határozat javaslato-
kat/irányelveket tartalmaz a vizsgálati, a tanúsítási és a felügyeleti tevékenységek nemzetközi 
koherenciájának javítására, valamint a nemzetközi kooperációk és a kooperációs struktúrák lét-
rehozására. Ezek kiterjednek a jogilag nem szabályozott területekre és a nem EU tagországok-
ban működő szervezetekkel kialakítandó kapcsolatokra is. 

A globális megközelítés elve szerint a direktívák megadják azokat a bizonyítási eljáráso-
kat (attestation procedures), amelyeken egy-egy adott terméknek át kell esnie ahhoz, hogy bár-
hol az Unión belül forgalmazható legyen. Az eljárások tehát termék- és direktíva függőek, azaz 
termékenként és direktívánként jelentősen eltérnek egymástól. Így például sokszor elegendő a 
gyártó vagy a forgalmazó megfelelőségi nyilatkozata az alapvető követelmények kielégítéséről, 
míg egy különösen nagyfokú veszélyt hordozó termék esetben egy független szervezet által 
végzett tanúsítás a kötelező, hasonlóan ahhoz, amikor a termék nem harmonizált EU szabvá-
nyok szerint készült. 

A különböző “új megközelítésű” direktívák követelményeinek való megfelelés igazolásá-
ra a globális megközelítés elve bevezette az un. modul rendszert. Ebből emelik ki a termék-
direktívák a gyártó által választható tanúsítási eljárás-változatokat. A terméktől függően a vá-
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laszték (eljárás) skálája igen széles lehet, a gyártói nyilatkozattól (A-modul), a teljes minőség-
biztosítási rendszer meglétének és tanúsításának (H-modul) igényéig. 

A kötelező tanúsítási szférában tehát a direktívák meghatározzák a megfelelőség igazolás 
lehetséges változatait (modulok, modulkombinációk). Ezek valamelyikét kell a gyártónak al-
kalmazni attól függően, hogy: 

− a termék előállítási folyamatának melyik fázisáról van szó (tervezés, prototí-
pus, gyártás); 

− a megfelelőség-vizsgálat mely típusát alkalmazzák (dokumentumvizsgálat, tí-
pusvizsgálat, típusazonossági vizsgálat, minőségbiztosítási rendszer vizsgálata, 
mintavételes vagy mindendarabos termékvizsgálat); 

− ki végzi a megfelelőség igazolását (a gyártó saját maga megfelelőségi nyilatko-
zattal vagy független harmadik fél). 

A direktívák a következő modulok, illetve ezek kombinációjának alkalmazását írhatják 
elő: 

− “A” modul: gyártói megfelelőségi nyilatkozat 

− “B” modul: típusvizsgálat (független harmadik fél végzi) 

− “C” modul: típusazonossági vizsgálat 

− “D” modul: a gyártás, a végellenőrzés és a vizsgálat minőségbiztosítási rend-
szerének tanúsítása és rendszeres felülvizsgálata (az EN ISO 9002 szerint) 

− “E” modul: a végellenőrzés és a vizsgálat minőségbiztosítási rendszerének ta-
núsítása és rendszeres felülvizsgálata (az EN ISO 9003 szerint) 

− “F” modul: mintavételes vagy mindendarabos termékellenőrzés 

− “G” modul: mindendarabos termékellenőrzés 

− “H” modul: a gyártó teljes körű minőségbiztosítási rendszerének tanúsítása és 
rendszeres felülvizsgálata (az EN ISO 9001 szerint). 

 

Notifikált testületek 

A kötelező tanúsítás területén a különféle modulok szerinti vizsgálatok vizsgáló és/vagy 
tanúsító szervezetek bevonását igényelhetik. Ezek kijelölése, valamint a többi tagország és az 
EU intézményei felé történő bejelentése (nofitikálása) a tagország illetékes kormányszervének 
a feladata. A notifikált testületeknek meg kell felelniük a vonatkozó direktívák által meghatá-
rozott általános követelményeknek, amelyek teljesítéséért a tagországok kormányai a felelősek. 

A nofitikált testületek feladata a forgalomba hozatal előtti megfelelőség-igazolási tevé-
kenység végzése (e tevékenység világosan elkülönül a hatóságok piacfelügyeleti tevékenységé-
től). A nofitikált testület harmadik félként végzi a vizsgálatot és/vagy a tanúsítást, és mint 
ilyen, független a megbízóitól és más érdekelt felektől. A notifikált testület által kiadott vizsgá-
lati jegyzőkönyvek és tanúsítványok kölcsönös elfogadása az Európai Unión belül automatiku-
san történik. 
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Az intézmények notifikációja direktíva-specifikus és bármely direktíva tekintetében egy-
nél több intézmény is notifikálható. A notifikált testületek lehetnek mind állami mind magán 
kézben, és mivel az állami szervek gyakorolnak felettük jogi felügyeletet az adott tagállam te-
rületén kell bejegyezve lenniük. Az EN 45000 vagy ekvivalens szabvány sorozat szerinti akk-
reditációjuk nem kötelező, de ajánlott.  

 

CE-jelölés használata 

A direktívákban rögzített alapvető követelményeknek való megfelelést a CE-jelölés al-
kalmazásával kell jelölni. A CE-jelölés nem minőségjel, feltüntetése a terméken azt jelenti, 
hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó direktíva/direktívák követelményeinek, tehát biz-
tonságos és erről az előírt módon meg is győződtek. A jelölés jogosságát a notifikált testület 
ellenőrzi, ha a direktíva ezt előírja. A CE-jelölés alkalmazásának kritériumairól az 1991. június 
5-i Tanácsi Szabályzat rendelkezik. 

A CE-jelölés azt mutatja, hogy a termék az EU-ban bárhol forgalmazható. Ha egy tagor-
szág ellenőrző szerve úgy találja, hogy egy termék nem felel meg a jelölés alkalmazhatósági 
kritériumainak, a korábban tárgyalt un. biztonsági záradéknál ismertetett módon járhat el. 

 
 

Fogyasztóvédelem 

A magyar kormány az EU fogyasztóvédelmi politikáját figyelembe véve határozta meg 
saját fogyasztóvédelmi politikáját. A fogyasztóvédelmi politika megvalósítását törvények, ren-
deletek, szabályok biztosítják. Ezek közül az egyik legfontosabb az 1997. évi CLV. törvény a 
fogyasztóvédelemről, amelyet az Országgyűlés annak érdekében alkotott meg, hogy olyan sza-
bályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és 
szolgáltatáshoz, a vagyoni érdekek védelméhez, a megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz, a 
hatékony jogorvoslathoz, továbbá a társadalmi szervezeteken keresztül történő fogyasztói ér-
dekképviselethez fűződő érdekek - védelmét, valamint az érvényesítésükhöz szükséges intéz-
ményrendszer továbbfejlesztését.  

 

Fogyasztóvédelmi törvény 

A törvény három részből és tíz fejezetből áll. Az első részben az általános és a fogyasztói 
érdekvédelmet biztosító rendelkezések kaptak helyet az alábbi bontásban: 

I.fejezet szabályozza a törvény hatályát, és az értelmező rendelkezéseket, 

II.fejezet szabályozza a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelmét, 

III.fejezet a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét, 

IV.fejezet rendelkezik a fogyasztók tájékoztatásáról, 

V.fejezet a fogyasztók oktatását, 

VI.fejezet a fogyasztói jogok érvényesítését segítő speciális jogérvényesítési rendszert 
szabályozza. 
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Második része a fogyasztóvédelem állami, önkormányzati és érdekképviseleti intézmény-
rendszerével, valamint a fogyasztóvédelmi felügyelőségek eljárási szabályaival foglalkozik az 
alábbi bontásban: 

VII.fejezet rendelkezik az állami fogyasztóvédelem intézményeiről, 

VIII.fejezet szabályozza az önkormányzatok fogyasztóvédelmi feladat- és hatásköreit, 

IX.fejezet az érdekképviseleti szervek jogköréről, 

X.fejezet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek eljárási szabá-
lyairól tartalmaz rendelkezéseket. 

A törvény Harmadik része tartalmazza a záró rendelkezéseket. 
 

A fogyasztói alapjogok 

Fogyasztóvédelmi politikánk és jogrendünk, az EU-hoz hasonlóan, a fogyasztói alapjo-
gokból indul ki. Az ENSZ már a 70-es évek elején deklarálta a fogyasztói jogokat. Ezek: 

− Az élethez, egészséghez és biztonsághoz való jog; 

− A vagyoni érdekek védelméhez való jog; 

− A tájékoztatáshoz, oktatáshoz és információhoz való jutás joga; 

− A jogérvényesítéshez való jog; 

− Az önszerveződéshez való jog. 

Az élethez, egészséghez és biztonsághoz való jog azt jelenti, hogy csak biztonságos árut 
és szolgáltatást lehet forgalomba hozni. A vállalkozásoknak tehát be kell tartani mindazokat a 
szabályokat, előírásokat, amelyek a termékek előállítása vagy forgalmazása során meghatároz-
zák a biztonságossági követelményeket. 

A vagyoni érdekek védelméhez való jog azt jelenti, hogy a fogyasztókkal kötött szerződé-
sekben nem csorbíthatják azokat, nem alkalmazhatnak velük szemben tisztességtelen szerződé-
si feltételeket, illetve nem csorbulhatnak a hiányos tájékoztatás miatt sem. Biztosítani kell to-
vábbá a fogyasztók szavatossághoz, jótálláshoz való jogát, amelyek mind-mind a vagyoni ér-
dekeik védelmét szolgálják. 

A tájékoztatáshoz, oktatáshoz és információhoz való jutás joga azt jelenti, hogy a fo-
gyasztónak joga van minden lényeges adatot megtudni az áruról vagy szolgáltatásról, a fo-
gyasztóvédelmi politikáról, jogszabályokról, mindenről, ami őt érinti. A fogyasztóvédelmi 
szervezeteknek ezért minden formát és fórumot ki kell használni ennek érdekében (pl. ügyfél-
szolgálati irodák, tájékoztató irodák, kiadványok, szakmai fórumok, média). Az oktatáshoz va-
ló jog azt jelenti, hogy a fogyasztóknak joguk van a továbbképzéshez jogaik megismerése és 
érvényesítése érdekében. Ezért a fogyasztók képzését, oktatását már az alapfokú képzésben 
meg kell kezdeni. 

A jogérvényesítéshez való jog azt jelenti, hogy biztosítani kell a leghatékonyabb jogérvé-
nyesítési lehetőségeket, amely a fogyasztói panaszok és reklamációk intézésénél kezdődik. Azt 
is jelenti, hogy biztosítani kell a fogyasztóknak a gyors és hatékony jogorvoslatra megfelelő 
alternatívákat is (a bírósági eljárás mellett a békéltetésen alapuló fórum). 
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Az önszerveződéshez való jog azt jelenti, hogy a fogyasztók civil szerveződéseket hoz-
hatnak létre, amelyre a fogyasztóvédelmi törvény széles lehetőségeket és keretet biztosít, to-
vábbá működésüket az állam is támogatja. 

 

Termékfelelősség, termékbiztonság 

A termelői felelősség lényege, hogy a szerződéssel megszerzett termék hibája által oko-
zott károkért a károsulttal szemben a termék előállítója köteles helytállni, és nem az a személy, 
aki a károsult fogyasztóval szerződéses jogviszonyban áll. 

A termelői felelősség tehát a szerződéses láncot kiiktatva a tényleges helytállásra köteles 
személy (gyártó) és a szerződéses lánc végén álló károsult között hoz létre jogviszonyt, min-
tegy behelyettesítve a kétszemélyes jogviszony eredeti kötelezettjét egy másik helytállásra kö-
teles személlyel. Végső soron ugyanez a helyzet a felelősségbiztosítási igényérvényesítések 
esetében is, azzal a jelentős különbséggel, hogy a biztosító helytállási kötelezettsége a tényle-
ges károkozó helyett nem törvényen, hanem kettejük szerződéses viszonyán alapszik. 

A termékfelelősség (proditct liability) nem foglalkozik a megfelelőséggel, sem a minőség 
hasznos tulajdonságaival, hanem csak a minőség káros hatásával, a nem megfelelő minőségből 
eredő kárral, ha az már bekövetkezett. A termékbiztonság (proditct safety) a termékfelelősség-
től abban tér el, hogy a káros következménynek nem kell bekövetkeznie, elég, ha a veszély 
fennáll. 

 

Szavatosság, jótállás 

A megvásárolt árunak vagy a megrendelt szolgáltatásnak azokkal a minőségi tulajdonsá-
gokkal kell rendelkeznie, amelyeket jogszabály, vagy szabvány határoz meg, vagy amelyekben 
a felek megállapodtak, illetve amelyek az adott termék rendeltetésszerű használatához szüksé-
gesek. 

Az áru megvételekor adás-vételiszerződés, a szolgáltatás megrendeléskor vállalkozási 
szerződés jön létre. Törvényi előírás, hogy a szerződéseket tartalmuknak megfelelően kell tel-
jesíteni. A terméknek és a szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt rendeltetésé-
nek, vagy a szerződésben kikötött célnak megfelelően lehessen használni. 

A teljesítés akkor minősül hibásnak, ha termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a 
törvényes, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A kereskedő és szolgáltató, 
mint kötelezett felel-szavatol- azért, hogy a termék a teljesítéskor rendelkezzen a törvényben és 
a szerződésben meghatározott tulajdonságokkal. Ez az un. kellékszavatosság, amelynek eseté-
ben a kötelezett csak akkor mentesül a szavatossági felelősség alól, ha a hibát a vásárló a szer-
ződéskötéskor ismerte. 

A hibás teljesítésért való felelősség a használt termékekre is érvényes, csak itt nem az új 
áruval szemben támasztott követelmények alapján kell elbírálni a rendeltetésszerű használatot. 

A jótállás az átlagosnál szigorúbb eszközökkel biztosítja a szerződésszerű teljesítést. Lé-
nyege, hogy az áru rendeltetésszerű használhatóságáért meghatározott ideig való helytállásról a 
kereskedő a kijelölt szervizek útján gondoskodik a termék díjmentes javításával. Jótállási köte-
lezettséget jogszabály is előírhat, és meghatározhatja annak legkisebb mértékét. Jótállási köte-
lezettséget azonban a felek szerződésben is vállalhatnak. 
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Az EU-ban az 1999/44/EK számú Irányelv szabályozza a hibás teljesítés egyes vonatko-
zásait. Meghatározza a szerződésszerű teljesítés kritériumait, egységes rendszert állít fel a fo-
gyasztót megillető szavatossági jogok tekintetében, rögzíti a szavatossági határidő alsó határát, 
a fogyasztó javára időlegesen megfordítja a bizonyítási terhet a hiba keletkezését illetően, for-
mai követelményeket állapít meg a fogyasztói adásvételhez kapcsolódó, a törvényes szavatos-
ságon túlmutató jótállásra vonatkozóan. 

A közösségi minimumszabályok a fogyasztót elsősorban a tagállamok területén hivatottak 
védeni. Magyarországon a 2003. július 1-én hatályba lépett 2002. évi XXXVI. Törvény módo-
sította a szavatosság és a jótállás szabályait, összhangot teremtve a közösségi jogi előírásokkal. 
Eszerint: 

Az eladó felel a fogyasztóval szemben a teljesítés időpontjában meglévő minden hibáért. 
Ha az áru nem felel meg a szerződésnek, a fogyasztót négyféle szavatossági jog illeti meg: 

− első lépésben térítésmentes kijavítást, 

− vagy kicserélést követelhet az eladótól, ahol a két jog közötti választásnál az 
arányosság elve az irányadó, 

Ha a kijavításhoz és cseréhez való jog lehetetlen, akkor: 

− árleszállítást követelhet, vagy  

− elállhat a szerződéstől. 

A fogyasztó szavatossági jogait olyan hibák esetében érvényesítheti, amelyek két éven 
belül jelentkeztek. 
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Felhasznált források 

Fogyasztóvédelmi törvény 

Veress Gábor (1999). Minőségügy alapjai.  Műszaki Kiadó, Bp. 

 
 
 
 

A tanulást segítő további források.  

Bálint Julianna: Minőség, tanuljuk, tanítsuk, valósítsuk meg és fejlesszük tovább. Terc, Buda-
pest, 2006 

 
 
 
 
 

Ellenőrző kérdések 

 

1. Mit jelentenek az elsődleges és másodlagos jogszabályok? 

2. Mit jelent az új és globális megközelítés elve? 

3. Melyek a tanúsítási eljárás válaszható moduljai? 

4. Mit jelent a CE jelölés? 

5. Mit jelent a notifikáció? 

6. Mi a termékbiztonság és termékfelelősség közötti különbség? 
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Hogyan használja a tananyagot? 

 

A fejezet felépítése a következő logikát követi. Minden témához kapcsolódik egy elméle-
ti/módszertani bemutatás, amely kisebb példákat, alkalmazásokat tartalmaz. Ezután minden 
részfejezethez kapcsolódik esetpélda, ami a gyakorlati alkalmazás megértését, elsajátítását tá-
mogatja. 
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3. Szabványosítás 

 

A fejezet célja 

A fejezet célja a szabványosítás szerepének, feladatainak megismeréséhez, il-
letve megértéséhez szükséges alapvető fogalmak, működési elvek tisztázása. 

 

Szükséges előismeretek 

Minőségmenedzsment alapfogalmai 

Európai Uniós ismeretek  

 

 

Tartalom 

3.1. A szabványosítás és a szabvány fogalma 

3.2. A szabványosítás szintjei 

3.3. Szabványügyi szervezetek 

3.4. Nemzetközi szabványügyi szervezetek 

3.5. Európai szabványosítás 

3.6. Az európai szabványok és szabványjellegű dokumentumok 

3.7. A nemzetközi és az európai szabványosítás összehangolása 

3.8. Nemzeti szabványügyi szervezetek 

Felhasznált források  

A tanulást segítő további források 

Ellenőrző kérdések 
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A szabványosítás és a szabvány fogalma 

A szabványosítás szerepének, feladatainak megismeréséhez, illetve megértéséhez minde-
nekelőtt az alapvető fogalmak, működési elvek tisztázására van szükség. Az alábbi fogalom-
meghatározások a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetek eljárási dokumentumain 
és a nemzeti szabványosításról szóló hazai törvény előírásain alapulnak. 

A szabványosítás nemzetközileg elfogadott meghatározása a következő: 

"Szabványosítás: olyan tevékenység, amely általános és ismételten alkalmazható megol-
dásokat ad fennálló vagy várható problémákra azzal a céllal, hogy a rendező hatás az adott fel-
tételek között a legkedvezőbb legyen. 

A tevékenység elsősorban a szabványok kidolgozásából, kibocsátásából és alkalmazásá-
ból áll. 

A szabványosítás egyik fontos eredménye, hogy fokozza a termékek, az eljárások és a 
szolgáltatások rendeltetésszerű alkalmasságát, elhárítja a kereskedelem akadályait és elősegíti a 
műszaki együttműködést." 

A szabvány nemzetközi meghatározása: 

"Szabvány: elismert szerv által jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan doku-
mentum, amely tevékenységekre vagy azok eredményére vonatkozik és olyan, általános és is-
mételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalma-
zásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb. 

A szabványnak a tudomány, a műszaki gyakorlat és a tapasztalat letisztult eredményein 
kell alapulnia, és a közösség érdekeit optimálisan kell szolgálnia." 
 

A szabványosítás szintjei 

A szabványosítás sokrétű, a gazdaságot és a társadalmat teljes keresztmetszetében átfogó 
tevékenység, amely különböző szinteknek megfelelően szabályozott. 

A szabványosítás szintje: a szabványosításban való részvétel földrajzi, politikai vagy gaz-
dasági kiterjedése. 

Nemzetközi szabványosítás: olyan szabványosítás, amelyben bármely ország illetékes tes-
tületei részt vehetnek. 

Regionális szabványosítás: olyan szabványosítás, amelyben a világnak csak egy földrajzi, 
politikai vagy gazdasági területéhez tartozó országok illetékes testületei vehetnek részt. 

Nemzeti szabványosítás: egy meghatározott ország szintjén végzett szabványosítás. 

Tartományi szabványosítás: egy ország valamely területi egységének szintjén végzett 
szabványosítás. 

Vállalati szabványosítás: egy adott vállalat, intézmény stb. tevékenységével kapcsolatos, 
a vállalat, intézmény stb. szintjén végzett szabványosítás. 
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Szabványügyi szervezetek 

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 1. számú melléklet 2. pont-
ja adja meg hazánkban azoknak a szabványügyi szervezeteknek a felsorolását, amelyek a ma-
gyar szabványosítás működése, kapcsolatrendszere szempontjából meghatározó jellegűek. 

Szabványügyi szerv: olyan szabványosító szerv, amelyet nemzeti, regionális vagy nem-
zetközi szinten elismertek, és amelynek fő funkciója – alapszabályzatából adódóan – a közös-
ség számára hozzáférhető szabványok kidolgozása és jóváhagyása vagy elfogadása. 

Nemzetközi szabványügyi szervezetek: 

− ISO: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, 

− IEC: Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság. 

Európai szabványügyi szervezetek: 

− CEN: Európai Szabványügyi Bizottság, 

− CENELEC: Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság, 

− ETSI: Európai Távközlési Szabványügyi Intézet. 

A nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekről, azok tevékenységéről bővebb 
ismertetést is adunk. 

A törvény hivatkozott 1. sz. mellékletének 10. pontja értelmében a nemzeti szabványügyi 
szervezet olyan önkormányzati elven alapuló testület, amely az alapszabályban megfelelően 
működik, és a nemzeti szabványosítással összefüggő feladatokat látja el a kormányzati felha-
talmazás alapján. 

 

Nemzetközi szabványügyi szervezetek 

Sorrendben először a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (International 
Electrotechnical Commission, IEC) jött létre, mert ezen a területen volt legégetőbb a nemzet-
közi megállapodás, részben a villamosságban rejlő, szemmel nem látható balesetveszély elhárí-
tása, részben a villamos készülékek csatlakoztathatóságát biztosító azonos feszültségszintek 
meghatározása céljából. 

Ezt követte az első világháború után a Nemzeti Szabványügyi Egyesületek Nemzetközi 
Szövetségének (ISA) megalakulása, amely minden egyéb terület szabványosítási igényeit volt 
hivatva kielégíteni. Tevékenysége a második világháború alatt megszűnt, de helyette 1946-ban 
megalakult a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organization for 
Standardization, ISO). 

Mindkét szervezet (az IEC és az ISO) eleinte ajánlásokat dolgozott ki a tagtestületek ré-
szére arra nézve, hogy ha a nemzetközi dokumentum témájában valamelyik országban szab-
ványt dolgoznak ki, az legyen összhangban a nemzetközi kiadvánnyal. Az 1970-es években az 
ISO áttért "nemzetközi szabványok" kiadására, azzal az elgondolással, hogy bátorítsa a gazda-
sági élet résztvevőit ezek érvényesítésére, és megkönnyítse a szabványokra való hivatkozást 
jogszabályokban és magánjogi szerződésekben. Később ezt a gyakorlatot az IEC is átvette. 
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Ma mindkét nemzetközi szabványügyi szervezet szabványait világszerte elismerik, a 
szabványokat számos ország nemzeti szabványügyi szervezete változtatás nélkül veszi át nem-
zeti szabványként. 

 

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet/ISO 

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organization for Standardization, 
rövid nevén az ISO) a második világháborút követően, 1947. február 23-án kezdte meg tevé-
kenységét. Létrehozását "az ipari szabványok nemzetközi koordinálása és egységesítésének 
elősegítése" céljából 25 ország nemzeti szabványosítással foglalkozó képviselői határozták el 
Londonban. 

Az új szervezetet demokratikus alapokon hozták létre. Az ISO-nak minden belépő or-
szágból egy tagja lehet, valamennyi ISO tag egy szavazattal rendelkezik. Ezek a szavazatok 
egyenértékűek, függetlenül attól, hogy az adott ország milyen méretű és milyen erős a gazdasá-
ga, mekkora szerepet játszik a világpiacon, mekkora súlya van a világkereskedelemben. 

A ma már 147 tagtestülettel rendelkező ISO, a nemzetközi szervezetek között kiemelkedő 
helyet foglal el. Szabványait világszerte széles körben alkalmazzák. 

Az ISO szabványokat a piac igényére, az ipari, műszaki és kereskedelmi szektorok szak-
értői dolgozzák ki, de a munkához gyakran csatlakoznak kormányzati, hatósági, vizsgáló testü-
leti, akadémiai, vásárlói képviseleti csoportok vagy más testületek. Az ISO szabványok az ér-
dekelt felek között létrejött nemzetközi műszaki megállapodások, amelyek lehetővé teszik a 
technológiák világméretű egyeztetését. Az ISO fő tevékenysége ezeknek a nemzetközi kon-
szenzusoknak a kialakítása. 

Annak ellenére, hogy az ISO szabványok alkalmazása teljes mértékben önkéntes, ezek 
egy részét — elsősorban azokat, amelyek egészségügyi, biztonsági vagy környezeti kérdések-
kel foglalkoznak — számos ország hasznosítja szabályozási rendszerében, jogszabályaiban hi-
vatkozik rájuk, mint műszaki alapokra. 

1947 óta az ISO mintegy 15000 nemzetközi szabványt publikált. A nemzetközi konszen-
zusok alapján végzett egységesítések megkönnyítették a technológiák adaptációját, és fontos 
szerepet játszanak az új technológiák kifejlesztésében is. Így például: 

− a gépelemek szabványosítása megoldotta a tartós fogyasztási cikkek javításá-
nak és karbantartásának alapvető problémáit; 

− a teheráru-konténerek méreteinek szabványosítása lényegesen gyorsabbá és ol-
csóbbá tette a nemzetközi kereskedelmet; 

− a figyelmeztető és információs szimbólumok szabványosítása révén megoldó-
dott az érzékeny vagy veszélyes szállítmányok felismerése a különböző nyel-
veket beszélő kezelőszemélyzet számára, így nemcsak gyorsabbá, de biztonsá-
gosabbá is vált a különböző nyelvterületek közötti áruszállítás; 

− az elektromos csatlakozók és bemenetek szabványosítása a más-más származá-
si helyű készülékek csatlakoztathatóságát és a különböző technológiák össze-
kapcsolhatóságát oldotta meg; 
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− a készülékek általános gyártási és biztonsági követelményeinek szabványosítá-
sa védelmet nyújt a felhasználó számára, ugyanakkor kellő szabadságot biztosít 
a gyártónak az előírt követelményeknek megfelelő saját megoldás megtervezé-
séhez; 

− a vizsgálati módszerek szabványosítása lehetővé teszi a termékek érdemi ösz-
szehasonlítását, megfelelőségük ellenőrzését, továbbá fontos szerepet játszik a 
kibocsátott szennyezések (kémiai, zaj, vibrációs stb.) mérésében. 

Az ISO ismertségét és elismertségét 1987-ben ugrásszerűen megnövelte a minőségirányí-
tás és -biztosítás kérdéseivel foglalkozó 9000-es szabványsorozat megjelenése. Ma már több 
mint 100 országban cégek tízezrei rendelkeznek tanúsítvánnyal arról, hogy tevékenységük 
összhangban áll e sorozat valamelyik szabványában foglaltakkal. 
 

Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság/IEC 

Az 1906-ban megalakult IEC tevékenysége az ISO létrejötte után, 1947-ben vált aktívab-
bá. Az ISO és az IEC egybeolvasztására irányuló törekvések nem vezettek eredményre, mert 
sok tagországban külön szervezet foglalkozott a villamossági szabványosítással, és ezek nem 
akarták feladni önállóságukat. Így sok helyen megmaradt a pénzügyi alapok különálló kezelé-
se, nemzetközi szinten pedig a két szervezet különállása.  

Az IEC-nek feleannyi tagja van, mint az ISO-nak, mert az IEC munkájában inkább csak 
azok az országok vesznek részt, amelyeknek számottevő villamosipari termelésük van. 

Az IEC eleinte főleg a villamos biztonság kérdéseivel foglalkozott, később egyre nagyobb 
teret kapott az elektronika. A munka itt is decentralizáltan, TC-kben folyik, akár az ISO-ban. 

A szabványok kidolgozásának átlagos átfutási ideje 6 év, amit az ISO és az IEC egyaránt 
igyekszik csökkenteni, de a nemzetközi egyeztetés demokratikus módszerei eddig csak kisebb 
időmegtakarításokat tettek lehetővé.  
 

Egyéb nemzetközi szabványosító szervezetek 

Az ISO-n és az IEC-n kívül számos más nemzetközi szervezet ad ki nemzetközi szabvá-
nyokat vagy szabványjellegű dokumentumokat, amelyek egy-egy szakma területén többé-
kevésbé érvényesülnek. Mintegy 20 olyan nemzetközi szervezet létezik, amely már legalább 20 
nemzetközi szabványt tett közzé. Ilyen például a vegyi termékekkel foglalkozó IUPAC (Nem-
zetközi Elméleti és Alkalmazott Vegyészeti Unió). 

Egyes nemzeti szervezetek munkájának eredményei olyan széles körű nemzetközi elisme-
résre találtak, hogy szabványaikat vagy ilyen jellegű kiadványaikat világszerte úgy alkalmaz-
zák, mintha azok nemzetközi szabványok lennének, pl. magánjogi szerződésekben hivatkoznak 
rájuk. Ennek jellemző példája a vizsgálatokkal és anyagokkal foglalkozó amerikai társaság, az 
ASTM (Vizsgálatok és Anyagok Amerikai Társasága). 

Léteznek még egyéb olyan szervezetek is, amelyek kapcsolatban vannak a szabvá-
nyosítással, ilyen például a Világkereskedelmi Szervezet (WTO), amelynek nemzetközi szintű 
befolyása egyre inkább nő. Ez a szervezet az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény 
(GATT) utóda. A WTO – kormányok részére megfogalmazott – ajánlása a nemzetközi szabvá-
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nyok széles körű alkalmazására pozitív hatású a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítá-
sára, és támogatja a nemzetközi szabványok általános elismerését. 
 

Európai szabványosítás 

Az európai szabványosítás célja az Európai Gazdasági Térség egységes piacán az áruk és 
a szolgáltatások szabad áramlásának elősegítése. A tagországok nemzeti szabványaiként beve-
zetett európai szabványokkal elhárulnak a Térségen belüli kereskedelem műszaki akadályai, és 
e műszaki harmonizáció alapján érvényesül a termékekre vonatkozó vizsgálatok és megfelelő-
ség-értékelések kölcsönös elismerésének elve. 

Az európai szabványosítás vizsgálatakor mindig figyelembe kell venni a nemzetközi 
szabványosítás tevékenységét, célkitűzéseit és eredményeit. 

Mind az európai, mind a nemzetközi szabványok célja hasonló: a kereskedelem műszaki 
akadályainak elhárítása és a legjobb rendelkezésre álló technikák bevezetése a versenyképes-
ség javítása céljából. Az európaiak a következő három fő okkal indokolják, hogy európai szab-
ványokra is szükség van a nemzetköziek mellett: 

− Az EU-nak és az EFTA-nak a gazdasági politikája azon a követelményen ala-
pul, hogy az európai szabványokat nemzeti szabványként, mindenféle módosí-
tás nélkül kell bevezetni, ami nem vonatkozik a nemzetközi szabványokra. En-
nek ellenére vagy talán éppen ezért a CEN/CENELEC átvesz nemzetközi szab-
ványokat az ISO/IEC-vel kötött megállapodások (a bécsi és a drezdai egyez-
mény) alapján. 

− Az ISO-ban a CEN 28 országa kisebbségben van, és – bár ezek az országok a 
legaktívabbak között vannak – javaslataikat könnyen leszavazhatják. Ez bekö-
vetkezhet akkor is, ha új munka felvételét javasolják, és akkor is, ha valamely 
szabvány elfogadásáról szavaznak. Az ISO-tagok többségének érdekei szerint 
ugyanis más lehet a prioritás, mint az európai tagok számára. 

− A nemzetközi szabványok kidolgozása túlságosan sok időt vesz igénybe, ami 
nem elfogadható a dinamikusan fejlődő európai gazdaságok számára. 

 

Európai szabványügyi szervezetek: 

Három szabványügyi szervezet van, a CEN, a CENELEC és az ETSI. 
 

Európai Szabványügyi Bizottság/CEN 

A CEN lényegében véve az ISO regionális tükörszervezete, munkája a villamosságon kí-
vül minden területre kiterjed. 1975-ben hozták létre, székhelye: Brüsszel. 

A CEN tevékenységének kereteit alapvetően három tényező befolyásolja. 

Az első az, hogy a nemzetközi szabványosítás eredményeit át akarja ültetni európai síkra. 
Ennek érdekében számos ISO-szabványt átvett, illetve átvesz európai szabványként. Az ISO és 
a CEN szabványai közti összhang biztosítását szolgálja a két szervezet között létrejött Bécsi 
Egyezmény, amelynek értelmében a két szervezet összehangolja szabványosítási tervét, és 
egyes témák kidolgozásakor a szavazást egy közös eljárás szerint bonyolítják le, amely lehető-
vé teszi, hogy ugyanaz a dokumentum egyszerre váljon nemzetközi és európai szabvánnyá. 
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A CEN munkáját befolyásoló másik alapvető tényező az, hogy a CEN tagjai kötelezettsé-
get vállaltak az európai szabványok szó szerinti átvételére és az azoknak ellentmondó nemzeti 
szabványok visszavonására. Ez azt eredményezi, hogy a nemzeti szabványügyi szervezet az eu-
rópai szabványt csak akkor fogadhatja el, ha vállalni tudja annak bevezetését. 

A harmadik tényező az EU jogszabályalkotási rendjével függ össze. Az EU-ban a jogsza-
bályok összehangolására megalkották az "új megközelítés" ("new approach") elvét, amelynek 
értelmében a jogszabályalkotók a műszaki szabályozás területén csak biztonsági, egészségügyi, 
környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi kérdésekkel fognak foglalkozni, és ezek közül is csak 
az ún. "lényeges" követelményeket egységesítik, a részleteket pedig rábízzák a szabványosítás-
ra. A CEN szervezeti felépítése nagyon hasonlít az ISO-éhoz: a munka itt is TC-kben folyik. 
 

Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság/CENELEC 

A CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) két korábbi európai 
elektrotechnikai szabványosítási szervezet (a CENELCOM és a CENEL) egyesüléseként, 
1973-ban alakult meg. Központi titkársága Brüsszelben van (a CEN-nel közös székházban). 

A CENELEC az IEC regionális tükörszervezete, munkájának csaknem 75%-át az IEC-
szabványok átvétele képviseli. Ez nemcsak az egyes nemzetközi szabványok formális átvételét 
jelenti, hanem kötelezettségvállalást is maga után von az átvett szabványok (általában) válto-
zatlan bevezetésére, és a nekik ellentmondó szabványok visszavonására. 

Az ISO és a CEN közt létrejött bécsi egyezményhez hasonlóan létezik az IEC és a 
CENELEC közötti drezdai (korábban lugánói) egyezmény, amely hasonló együttműködést biz-
tosít a villamosság területén, mint amilyen a többi területeken megvalósul. 
 

Európai Távközlési Szabványügyi Intézet/ETSI 

Székhelye: Sophia Antipolis (Nizza mellett) 

A távközlés területén szükséges szabványosítási munkák ellátására 1988-ban jött létre, 
kissé más szervezeti alapokon, mint a CEN/CENELEC. Az ETSI-ben a nemzeti távközlési ha-
tóságok az érdekelt szakmai szervezetek közvetlenül is tagok lehetnek, továbbá olyan országok 
érdekelt szervei is részt vehetnek társult vagy megfigyelő tagként a munkában, amelyek nem 
tagjai sem az EU-nak, sem az EFTA-nak.  
 

Az európai szabványok és szabványjellegű dokumentumok 

EN - Európai Szabvány  

CEN/CENELEC-szabvány, amellyel az a kötelezettség jár, hogy azt nemzeti szinten be 
kell vezetni úgy, hogy megkapja a nemzeti szabvány státusát, és egyidejűleg vissza kell vonni 
minden vele ellentétes nemzeti szabványt. 

Az EN-eket súlyozott szavazással hagyják jóvá. A szavazáskor négy ország (Franciaor-
szág, Németország, Nagy-Britannia és Olaszország) szavazata egyenként 10-10 pontot, a többi 
tagé 1 és 8 közötti pontszámot ér. 

HD - Harmonizációs Dokumentum 
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CEN/CENELEC-szabvány, amelyet nemzeti szinten ugyancsak be kell vezetni, legalábbis 
úgy, hogy nyilvánosan meg kell hirdetni a HD számát és címét, és vissza kell vonni a vele el-
lentétes dokumentumokat. 

HD-ket akkor készítenek, ha egy EN elfogadása esetén nagyszámú B-eltérést kellene be-
levenni (vagyis olyan nemzeti eltéréseket kellene engedélyezni, amelyeket hosszabb ideig is 
fenn kell tartani). A CEN politikája újabban az, hogy nem ad ki a továbbiakban HD-ket. 

ENV - Európai Előszabvány 

A CEN/CENELEC által kidolgozott perspektivikus szabvány, amelyet a CEN/CENELEC 
IR-2 7. fejezetének megfelelően dolgoztak ki átmeneti alkalmazás céljából úgy, hogy vele el-
lentétes nemzeti szabványok vele párhuzamosan továbbra is érvényben tarthatók. 

Az előszabványokat a kiadásuktól számított 3 év múlva felül kell vizsgálni. Ennek során 
az előszabványt vagy át kell változtatni EN-szabvánnyá, vagy vissza kell azt vonni; illetve az 
ENV érvényességét további 3 évre ki lehet terjeszteni (de csak egyszer). 

CR - CEN/CENELEC Jelentés 

CEN/CENELEC publikáció, amelynek kiadását a Műszaki Igazgatóság hagyta jóvá, és 
amely információt tartalmaz. 

CWA - CEN Munkacsoport Megállapodás 

Közmegegyezésen alapuló specifikáció, amelyet egy speciális CEN-munkacsoportban, 
rövid idő alatt, dolgoztak ki; ("első kísérlet európai szabvány készítésére"). Ezt minimális bü-
rokratikus szabályok figyelembevételével hozzák létre, olyan módon azonban, hogy ebből 
könnyen lehessen majd európai szabványt készíteni. 

 

A nemzetközi és az európai szabványosítás összehangolása 

Annak érdekében, hogy a CEN és a CENELEC támaszkodni tudjon a nemzetközi szabvá-
nyosítás eredményeire, egyezményeket kötött nemzetközi partnereivel. 1991-ben a CEN meg-
kötötte az ISO-val a Bécsi Egyezményt, a CENELEC pedig az IEC-vel 1996-ban aláírta a 
Drezdai Egyezményt (korábban Lugánói Egyezményt). Ezek a megállapodások főleg a követ-
kezőkre vonatkoznak: 

− információcsere; 

− együttműködés szabványtervezetek kidolgozásában; 

− együttműködés munkák átadásában egyik szervezetből a másikba; 

− meglévő nemzetközi szabványok átvétele; 

− szabványok párhuzamos jóváhagyása. 

Ha ilyen párhuzamos jóváhagyást alkalmaznak, akkor a szabványt vagy az ISO-ban dol-
gozzák ki (ISO-témavezetés), vagy a CEN-ben (CEN-témavezetés). Mindkét szervezet körözi a 
szabványtervezetet hozzászólásra, és a jóváhagyást saját eljárása szerint folytatja. A beérkezett 
hozzászólásokat a vezető szervezet kezeli, de a szavazatokat külön-külön számolják. 

 

Nemzeti szabványügyi szervezetek 
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A nemzeti szabványügyi szervezetek többségét kb. 70 évvel ezelőtt hozták létre a nemzeti 
szabványosítási infrastruktúra megvalósítása céljából, de napjainkban ezek már az európai és a 
nemzetközi szabványosítási rendszerek elválaszthatatlan részeivé váltak. A nemzeti szabvány-
ügyi szervezetek főbb feladatai: 

− a képviselet ellátásának megszervezése a nemzetközi és az európai szabvány-
ügyi szervezetekben; 

− a nemzeti szakértők tájékoztatása, oktatása és kiküldése; 

− a nemzetközi és az európai szabványtervezetek közzététele felszólalásra; 

− a nemzetközi és az európai szabványok beillesztése a nemzeti szabványrend-
szerbe (bevezetés); 

− a nemzetközi és az európai Műszaki Bizottságok titkársági feladatainak ellátá-
sa; 

− a nemzetközi és az európai szabványok forgalmazása, jogosulatlan forgalmazás 
esetén a szükséges intézkedések megtétele; 

− a szerzői jogok érvényesítése; 

− a szabványosítással összefüggő javaslatok, bejelentések és panaszok elbírálása, 
szakvélemények készítése; 

− adatszolgáltatás a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetek részére. 

A nemzeti szabványügyi szervezetek tevékenységének fő része ma már az, hogy hozzájá-
rulnak az európai és a nemzetközi szabványosításhoz, úgy állítják össze, és úgy irányítják nem-
zeti műszaki bizottságaikat, hogy azok tükörbizottságai legyenek az európai és a nemzetközi 
műszaki bizottságoknak; biztosítják szakértőik tájékoztatását, motiválását és kiküldését oly 
módon, hogy azok kellőképpen otthonosan mozogjanak az európai és a nemzetközi szabványo-
sítási tevékenységben. Biztosítják, továbbá következetes nemzeti álláspont kidolgozását a 
közmegegyezés létrehozása érdekében; felelősek azért, hogy megszervezzék az európai és a 
nemzetközi szabványtervezetek körözését (és a tervezetek lefordítását a megfelelő nemzeti 
nyelvekre); biztosítaniuk kell azt is, hogy az európai szabványok beilleszthetők legyenek a 
nemzeti szabványrendszerbe; továbbá vállalják egyes titkárságok ellátását bizonyos európai és 
nemzetközi műszaki bizottságokban. 

 

Szabványok nemzeti bevezetése, publikálás 

Az európai szabvány végső szövegét a CEN publikálja, és ezek után az európai szabványt 
a tagtestületek nemzeti szabványként bevezetik. A CEN/CENELEC-tagoknak az európai szab-
ványt (EN-t) úgy kell bevezetniük, hogy az 

− nemzeti szabvánnyá váljon és 

− az EN-nek ellentmondó nemzeti szabványokat visszavonják. 

Az EN nemzeti megfelelőjének kiadása az igényektől és az erőforrásoktól függ. Ezért 
meg kell fontolni, hogy a bevezetés az adott ország nemzeti nyelvén történjen-e. Ugyanis hasz-
nos lehet esetleg kiadni a nemzeti szabványt a CEN valamelyik hivatalos nyelvén megjelenő 
EN-szabvány szövegével (angol, francia vagy német szöveggel) együtt.  
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Ha az EN nemzeti bevezetésekor az adott ország nyelvére lefordítják az európai szab-
ványt, akkor a vonatkozó nemzeti szabvány műszaki tartalmának, és szerkezetének – az alaki 
követelmények tekintetében – teljesen meg kell egyeznie az európai szabványéval Általában 
nemzeti szinten meg vannak azok az előírások, amelyek szabályozzák az ilyenkor követendő 
eljárást a bevezetés, a szerkesztés tekintetében (Magyarországon az MSZ 250). 

 

Magyar Szabványügyi Testület 

Az MSZT szervezeti felépítését tekintve, hasonló az európai országokban működő nem-
zeti szabványügyi szervezetek többségéhez és hasonló jogosítványokkal rendelkezik. 

Az MSZT 2003. január 1-jével vált mindhárom európai szabványügyi szervezet – bele-
értve az EU csatlakozás szempontjából fontos CEN/CENELEC – teljes jogú tagjává. 

A Testületnek teljesítenie kell a CEN/CENELEC belső szabályzataiban előírt kötelezett-
ségeket, különösen az alábbiakat: 

A CEN/CENELEC szabályzataiból adódó kötelezettség valamennyi európai szabvány 
megadott határidőn belüli (általában 6 hónap) bevezetése, a szavazási rend kialakítása. 

Legfontosabb a műszaki tartalmú jogi szabályozáshoz, az élet, az egészség, a vagyon, a 
környezet védelméhez és a biztonsághoz kapcsolódó európai direktívákon alapuló jogszabály-
ok megfelelő alkalmazását elősegítő „harmonizált szabványok” folyamatos bevezetése a nem-
zeti szabványrendszerbe. 

A kötelezettség azonban nem csak ezekre, hanem valamennyi európai szabványra kiter-
jed. 
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A fejezet célja 
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Az ISO 9000 szabványsorozat 

Az ISO 9000-es szabványrendszer első szabványait 1987-ben adta ki a Nemzetközi Szab-
ványügyi Szervezet. A szabványrendszer első elemei a vállalati minőségügyi rendszerek kiala-
kításának modelljeit és a kialakítás irányelveit tartalmazták. A szabványok alapját az amerikai 
hadiipari szabványokból született angol szabvány, a BS 5750 képezte. A szabványrendszer 
egyes elemei az elmúlt évek során folyamatosan fejlődtek, bővültek újabb elemekkel, és előírá-
sai a tapasztalatok alapján korszerűsítésre kerültek. A követelményszabványok közül jelenleg a 
2008-ban kiadott változat van hatályban. Az ISO 9000-es szabványokat a nemzeti szabványosí-
tással foglalkozó szervezetek nemzeti szabványként is kiadták, Magyarországon e szabványok 
MSZ-EN-ISO jelzéssel kerültek magyar nyelven kiadásra.  

Az ISO 9000 egy olyan szabványcsalád, amely tulajdonképpen a legjobb menedzsment 
gyakorlatok nemzetközi egyezménye, azzal a céllal, hogy biztosítanak egy olyan szervezeti tel-
jesítményt, amely időről időre képes a vevők minőséggel kapcsolatos követelményeit kielégítő 
termékeket és szolgáltatásokat nyújtani.  

Ezek a legjobb gyakorlatok a minőségmenedzsment rendszerrel szemben támasztott szab-
ványkövetelmények olyan összességét képezik, amelyeket a  szervezetnek ki kell elégítenie, 
függetlenül attól, hogy mit csinál a szervezet vagy mekkora a mérete. 
 

Az ISO 9000 minőségmodelljei 

Az ISO 9000-es szabványsorozat időben négy egymást követő kiadása (1987, 1994, 2000, 
2008) azért került újból és újból átdolgozásra, ill. javításra, hogy beépítsék azokat a kiegészíté-
seket és fejlesztési javaslatokat, amelyek megkönnyítik az alkalmazást a szolgáltató szektor 
számára is. A fejlesztések közül néhány fontosabb: a felső vezetés elkötelezettsége, az alkal-
mazottak részvételének növelése, és az üzleti folyamatok folyamatos fejlesztése. 

Az átdolgozott és jelenleg érvényes ISO 9000 szabványsorozat több szabványból áll. Ezt 
a szabványcsaládot azért dolgozták ki, hogy mindenféle típusú vagy méretű szervezetnek segít-
sen eredményes minőségmenedzsment rendszert bevezetni és működtetni. A szabványrendszer 
alkalmazásához 4 fontos szabvány előírásainak ismerete szükséges. Ezek az alábbiak: 

− ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár. Ez a szabvány 
leírja a minőségmenedzsment rendszerek alapjait, és meghatározza a minő-
ségmenedzsment rendszerek terminológiáját.  

− ISO 9001:2008 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények. Ez a szabvány 
meghatározza az olyan minőségmenedzsment rendszerre vonatkozó követel-
ményeket, amelyet egy szervezet akkor hoz létre, ha bizonyítania kell képessé-
gét olyan termékek nyújtására, amelyek kielégítik a vevő és a termékre vonat-
kozó jogszabályok követelményeit, és az a célja, hogy növelje a vevők megelé-
gedettségét.  

− ISO 9004:2009 - A szervezet tartós sikerének irányítása – Minőségirányítási 
megközelítés. A szabvány célja az, hogy az ISO 9001-et érdemben (és nem 
csak formálisan) használó cégeknek kívánjon segítséget nyújtani a szervezetük 
eredményességének, hatékonyságának továbbfejlesztésében. Ehhez mutat be 
olyan szemléletmódot és követelményeket, amelyeket már a különböző TQM-
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et (teljes körű minőségirányítási filozófiát) használó, értékelési és fejlesztési 
modellek használnak. 

− ISO 19011: 2011 - Útmutatást ad a menedzsment rendszerek auditjához.  

Ezeknek a szabványoknak az alkalmazása hazai vállalatok körében nagyobb ütemben a 
90-es évek elején kezdődött meg. A szabvány előírásait alkalmazó vállalatok száma az elmúlt 
esztendőkben rohamosan növekedett és jelenleg már több mint 8000 hazai szervezet rendelke-
zik valamilyen ISO 9001 szerinti minőségügyi rendszer tanúsításával.  

Ezek a szabványok együttesen alkotják a minőségmenedzsment rendszerszabványok ösz-
szefüggő sorozatát, amely az alkalmazó szervezetek esetén megkönnyíti a rendszerek kölcsö-
nös megértését és elfogadását a különböző üzleti vagy partneri kapcsolatokban.   

Az ISO 9000 szabványrendszer legfontosabb jellemzői: 

− A szabványcsalád a termelési és szolgáltatási folyamatra vonatkozó előírásokat 
fogalmaz meg. Az előírásai szerint kialakított minőségügyi rendszer a tág érte-
lemben vett termelő vagy szolgáltató rendszerre terjed ki.  

− Nem kötelező érvényű, minden alkalmazó önként vállalja e szabvány követel-
ményeinek teljesítését. 

− A követelményeket általánosan fogalmazza meg, és a felhasználóra bízza a tel-
jesítés részleteinek kialakítását. E tulajdonsága miatt nem csak a termelő és 
szolgáltató szervezetekre alkalmazható. A rendszert minden alkalmazó a szer-
vezete sajátosságait figyelembe véve alakítja ki, és nem ad konkrét előírásokat, 
módszereket és technikákat.  

− Piac által vezérelt szabvány, amely a vevő és a szállító közötti kapcsolatot a 
vevő szemszögéből szabályozza. 

− Rendszerelőírásokat tartalmaz és nem termékszabvány.  

− A minőségügyi rendszer előírásai minden, minőséget befolyásoló üzleti tevé-
kenységtől elvárják a tervezés, ellenőrzés és dokumentálás megvalósítását.  

− Az ISO 9001:2008-as szabvány szerint kialakított minőségügyi rendszerek 
harmadik fél, azaz tanúsító szervezetek által tanúsítatható. A tanúsítvány erősí-
ti a szervezet piaci pozícióját, és fokozza versenyképességét. A tanúsított mi-
nőségügyi rendszer megléte sok esetben a megrendelések elnyerésének alapfel-
tétele.  

− A tanúsítványt háromévi érvényességgel állítják ki az akkreditált szervezetek. 
A rendszer működését ez idő alatt évente, félévente a tanúsító cég ellenőrzi, a 
tanúsítás megújítható. 

A minőségirányítási rendszerekkel szemben támasztott követelményeket az ISO 
9001:2008 (magyar megfelelője MSZ EN ISO 9001:2009) szabvány rögzíti. Ez a szabvány egy 
olyan szervezet követelményeit írja le, amely képes a vevők igényeinek kielégítésére és felké-
szült e képességek független külső fél által végzett értékelésére. A szabvány arra az esetre vo-
natkozóan határozza meg a minőségügyi rendszerre vonatkozó követelményeket, amikor a 
szervezetnek azt a képességét kell bemutatnia, hogy következetesen elő tud állítani meghatáro-
zott követelményeket teljesítő termékeket és / vagy szolgáltatásokat.  
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A minőségügyi rendszer követelményeinek elsődleges célja a vevők megelégedettségének 
elnyerése azáltal, hogy a rendszer alkalmazása révén kielégíti a vevő követelményeit, a rend-
szert folyamatosan tökéletesíti és megelőzi a nem-megfelelőségeket. A szabvány a szervezetek 
tevékenységeihez kapcsolódik a vevő követelményeinek megfogalmazásától kezdve valameny-
nyi minőségügyi rendszerfolyamaton keresztül a vevők elégedettségének elnyeréséig. A szab-
ványban megfogalmazott követelmények általánosak és minden szervezetre alkalmazhatóak, 
függetlenül azok típusától és nagyságától. A cél az, hogy a jelen nemzetközi szabvány vala-
mennyi követelményét alkalmazzák, de a tárgy szűkítése bizonyos szituációkban elfogadható 
lehet.  

Ha a vevő követelményei, vagy a termék / szolgáltatás jellege nem kíván meg bizonyos 
minőségügyi rendszerkövetelményeket a szabványban meghatározott folyamatok számára, eze-
ket a minőségügyi rendszerkövetelményeket ki lehet zárni, és fenn lehet tartani az egyezőséget 
az ISO 9001:2008 szabvány fennmaradó alkalmazandó szakaszaival. 

 

Az ISO 9000 bemutatása 

Az ISO 9000 szabványcsalád bármilyen szervezet esetén alkalmazható függetlenül attól, 
hogy mekkora a mérete, vagy mi a fő profilja, milyen üzleti tevékenységeket folytat. Alkal-
mazható mind termelő, mind pedig szolgáltató vállalatok esetében, célja mindig az, hogy olyan 
színvonalú minőség legyen biztosítható, amelyet a világon mindenhol elismernek és elfogad-
nak.  

Az ISO 9000 kifejezés minőségmenedzsment rendszer kialakítására vonatkozó szabvá-
nyok sorozatának megnevezését takarja. Az ISO 9000 jelenleg három fontos minőségügyi 
szabványt foglal magába: 

− Az ISO 9000:2005 és az ISO 9004:2009 útmutatásokat, irányelveket tartal-
maznak,  

− Az ISO 9001: 2008 pedig követelményeket foglal magába. 

Ezek nem termékszabványok, hanem rendszerkövetelményeket fogalmaznak meg! Lehe-
tővé teszik, hogy a szervezet „jól” hozzon létre termékeket és szolgáltatásokat. Annak eldönté-
sében nem segítenek, hogy az egyes termékek és szolgáltatások „jók-e”, de meggyőzik azt a pi-
acot, amelyet egy szervezet a szabványkövetelmények mentén a termékei és szolgáltatásai ré-
vén képes kielégíteni.  
 

Minőségirányítási alapelvek 

Az új ISO 9000 szabványok 8 minőségmenedzsment alapelvre épülnek. Az ISO szerveze-
te azért jelölte meg ezen alapelveket, mert alkalmazásuk, megvalósításuk révén fejleszthető a 
szervezet teljesítménye és a siker elérésének valószínűsége növelhető.  

De hogyan győződhetünk meg arról, hogy a szervezetünk kielégíti az alapelveket? Vá-
lasz: implementálni kell egy olyan minőségmenedzsment rendszert, amely kielégíti az új ISO 
9001:2008-as szabvány követelményeit. Ha a szervezet ezt az utat követi, akkor automatikusan 
teljesülnek ezek az alapelvek, ugyanis ez a nyolc alapelv tulajdonképpen áthatja az új szab-
ványt, és a szabvány alkalmazásával ezek az alapelvek beépülnek minden olyan minőségme-
nedzsment rendszerbe, amelynek alapját ez a szabvány képezi.  
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Az új ISO 9001 súlypontja a struktúráról a folyamatokra helyeződött át és nyolc alapelvre 
épül: 

1. alapelv: vevőközpontúság 

A szervezetek a vevőiktől függnek, a vevőikre támaszkodnak, ezért a következőkre van 
szükség: 

− Meg kell érteni a jelenlegi és jövőbeli vevői igényeket, elvárásokat. 

− Ki kell elégíteni a vevői követelményeket. 

− Küzdeni kell a vevői elvárások kielégítéséért.  

A vevőközpontúság előnyei: 

− Növekvő bevétel és piaci részesedés, amelyek a piaci lehetőségekre adott gyors 
és rugalmas válaszok eredményeként adódik. 

− Növekvő hatékonyság a szervezet erőforrásainak felhasználásában, és ezzel 
növekvő vevői elégedettség. 

− Erősödő vevőhűség, amely hosszú távú kapcsolatokhoz vezet. 
 

2. alapelv: vezetői elkötelezettség 

A szervezetek sikeressége, eredményessége nagyban függ a vezetőitől, ezért a vezetők-
nek: 

− Célokat kell kitűzniük, meg kell teremteniük a szervezet céljainak konziszten-
ciáját, és meg kell határozniuk azt az irányt, amelyen a szervezetnek a jövőben 
haladnia kell. 

− Ki kell alakítaniuk és fenn is kell tartaniuk egy olyan belső légkört és környe-
zetet, amely bátorítja az alkalmazottakat a szervezet céljainak megvalósításá-
ban való aktív részvételre. 

A vezetői elkötelezettség előnyei:  

− Az alkalmazottak nemcsak megértik, de motiváltak is lesznek a szervezeti cé-
lok és tervek megvalósításának irányában. 

− A tevékenységek értékelése, sorba rendezése és implementálása egységes mec-
hanizmus útján történik. 

− A szervezeti kommunikációs zavarok minimalizálhatóak. 
 

3. alapelv: az alkalmazottak bevonása 

A szervezetek működésének sikeressége nagymértékben függ az ott dolgozó egyénektől: a 
szervezet tagjaitól. A szervezet tagjai a szervezet lényegét, magját jelentik a szervezeti hierarc-
hia bármely szintjén, és az aktív bevonásuk, részvételük növeli elkötelezettségüket a szervezeti 
céljai és a szervezet stratégiája iránt, és lehetővé teszi képességeik kiaknázását a szervezeti cé-
lok megvalósítása érdekében. Ennek érdekében a szervezeteknek: 

− A szervezeti hierarchia minden szintjén támogatni kell az alkalmazottak aktív 
részvételét. 
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− Segíteni, támogatni kell a szervezeti tagokat képességeik, készségeik kiaknázá-
sára és folyamatos fejlesztésére. 

Az alkalmazottak bevonásának előnyei: 

− Motivált, elkötelezett és aktív szerepet vállaló szervezeti tagok. 

− A szervezeti célok elérésének támogatásához szükséges kreativitás és innová-
ció felszínre hozása. 

− Az alkalmazottak felelősek a saját teljesítményükért. 

− A szervezeti tagok lelkesen részt vesznek és elkötelezettek a folyamatos fej-
lesztés irányában. 

 

4. alapelv: folyamatszemlélet 

A szervezetek sokkal eredményesebbek és hatékonyabbak a kitűzött célok elérésében, ha 
a folyamatszemléletű megközelítést alkalmazzák. Ezért: 

− A szervezeteknek a tevékenységek és a kapcsolódó erőforrások menedzselésé-
ben a folyamatszemléletet kell alkalmazniuk.  

A folyamatszemlélet előnyei: 

− Növekvő bevétel és piaci részesedés, amelyek a piaci lehetőségekre adott gyors 
és rugalmas válaszok eredményeként adódik. 

− Növekvő hatékonyság a szervezet erőforrásainak felhasználásában, és ezáltal 
növekvő vevői elégedettség. 

− Erősödő vevőhűség, amely hosszú távú kapcsolatokhoz vezet. 
 

5. alapelv: rendszerszemléletű megközelítés 

A szervezetek sokkal eredményesebbek és hatékonyabbak a kitűzött eredmények elérésé-
ben, ha rendszerszemléletű megközelítést alkalmazzák. Ezért a szervezeteknek: 

− Azonosítaniuk kell az egymáshoz kapcsolódó folyamatokat, meg kell érteniük, 
hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és rendszernek kell tekinteni őket. 

− Rendszerszemléletet kell magukévá tenni, hogy menedzselni tudják az egy-
máshoz kapcsolódó folyamatokat.  

A rendszerszemléletű megközelítés előnyei: 

− Azon folyamatok integrálása és sorba rendezése, amelyek az elképzelt célok 
megvalósításában meghatározóak. 

− Biztosítja a kulcsfontosságú folyamatokra való összpontosítás képességét. 

− Bizalmat sugároz az érdekelt felek felé a vállalat hatékonyságát, eredményes-
ségét és konzisztenciáját illetően. 

 

6. alapelv: folyamatos fejlesztés 



 
 
 
 

Minőségmenedzsment – minőségirányítási rendszer 

 

6

A szervezetek hatékonyabbak és eredményesebbek, ha célul tűzik ki maguk elé a teljesít-
ményük folyamatos fejlesztését. Ezért: 

− A szervezeteknek elkötelezettnek kell lenniük teljesítményük folyamatos fej-
lesztése terén, a folyamatos javítás a szervezet fejlődésének motorja.  

A folyamatos fejlesztés előnyei: 

− A szervezet képességeinek folyamatos fejlesztése révén teljesítmény előny 
szerzése. 

− Stratégiai célból a szervezeti hierarchia minden szintjén a fejlesztési tevékeny-
ségek strukturálása. 

− Rugalmasságot biztosít, és lehetővé teszi a lehetőségekre való gyors reagálást.  
 

7. alapelv: tényeken alapuló döntéshozatal 

A szervezetek eredményesebbek, ha a döntéseik tényeken alapulnak: a döntéshozatal 
tényszerű megközelítésének fontossága. Ezért: 

− A szervezeteknek a döntéseiket tényszerű információkra és adatokra alapozva 
kell meghozniuk. 

A tényeken alapuló döntéshozatal előnyei: 

− Tájékozottságon alapuló döntések. 

− A múltban hozott döntések hatásosságának demonstrálásához szükséges képes-
ségek megnövekedése tényszerű adatokra való utalások alapján. 

− A vélemények és döntések felülvizsgálatának, kétségbe vonásának és megvál-
toztatásának növekvő képessége a szervezeten belül. 

 

8. alapelv: a beszállítókkal való szoros együttműködés 

A szervezetek sikeressége, eredményessége nagymértékben függ a beszállítóktól is; a 
szervezet és annak beszállítói kölcsönösen függnek egymástól és a partneri kapcsolat megnöve-
li mindkét fél értékteremtő képességét, megerősíti mindkét fél profittermelő kapacitását vagy 
képességét versenyhelyzeti előny megszerzésére. Ezért: 

− A szervezeteknek mindkét fél szempontjából előnyös kapcsolatot kell kialakí-
taniuk a beszállítóikkal. 

A beszállítókkal való szoros együttműködés előnyei: 

− Mindét fél kölcsönösen segíti egymást az értékteremtés folyamatában. 

− A piaci változásokra, valamint a változó vevői igényekre és követelményekre 
adott közös reagálás gyorsasága és rugalmassága. 

− A költségek és erőforrások optimalizálása. 
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4.1 ábra. Minőségmenedzsment rendszer 

 

Az ISO 9001:2008 szabvány fejezetei 

A szabvány egy bevezető fejezetet és azt követően további 8 fejezetet tartalmaz: 

1. Alkalmazási terület 

2. Rendelkező hivatkozások 

3. Szakkifejezések és meghatározások 

4. Minőségirányítási rendszer követelményei 

4.1. Általános követelmények 

4.2. Dokumentálás követelményei 

5. A vezetőség felelősségi köre 

5.1. A vezetőség elkötelezettsége 

5.2. Érdekelt felek igényei és elvárásai 

5.3. Minőségpolitika 

5.4. Minőségtervezés 

5.5. Felelősség, hatáskör és kommunikáció 

5.6. Vezetőségi átvizsgálás 

6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 

6.1. Általános követelmények 

6.2. Emberi erőforrások 
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6.3. Infrastruktúra 

6.4. Munkakörnyezet 

7. A termék és / vagy  szolgáltatás előállítása 

7.1. A termék-előállítás megtervezése 

7.2. A vevővel kapcsolatos folyamatok 

7.3. Tervezés és/vagy fejlesztés 

7.4. Beszerzés 

7.5. Termelési és szolgáltatási műveletek 

7.6. A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése 

8. Mérés, elemzés és fejlesztés 

8.1. Általános útmutatás 

8.2. Figyelemmel kísérés és mérés 

8.3. A nem megfelelő termék kezelése 

8.4. Az adatok elemzése 

8.5. Fejlesztés 
 

A dokumentált minőségmenedzsment rendszer alapját a 4., 5., 6., 7. és 8. fejezetek alkot-
ják. Ez az 5 fejezet specifikálja azokat a tevékenységeket, amelyeket figyelembe kell venni egy 
minőségmenedzsment rendszer megvalósításakor.  

A szervezetnek meg kell állapítania, hogy milyen folyamatokra van szüksége a termék 
előállításához, a vevők és más érdekelt felek követelményeinek kielégítésére. Ezáltal a 7. feje-
zet (A termék / szolgáltatás előállítása) azon részeit iktathatja ki, amelyek nem tartoznak köz-
vetlenül a szervezet tevékenységi körébe. Csak azon részek kizárása elfogadható és indokolt, 
amelyek követelményeit a 7. fejezet tartalmazza. A másik négy fejezet (4., 5., 6., 8.) minden 
szervezetre kötelező érvényű: a szervezetnek a minőségügyi kézikönyvön és egyéb dokumentá-
ciókon keresztül kell demonstrálnia azt, hogy e fejezetek követelményeit hogyan teljesíti.  

Az ISO 9001:2008 öt fejezete együtt határozza meg, hogy a szervezetnek mit kell követ-
kezetesen véghezvinnie annak érdekében, hogy olyan termékeket / szolgáltatásokat hozzon lét-
re, amelyek kielégítik a vevői igényeket és az alkalmazandó törvényi és jogszabályi követel-
ményeket. 

Ráadásul, a szervezet úgy szándékozik a vevők elégedettségét növelni, hogy folyamato-
san fejleszti minőségmenedzsment rendszerét. Amikor a szervezet adoptálja az ISO 9001:2008 
szabvány követelményeit, akkor egyúttal törekszik a vevő elégedettségének kivívására és a mi-
nőségmenedzsment rendszerének folyamatos fejlesztésére is. A folyamatos fejlesztés a szerve-
zet teljesítménye növelésének folyamata, célja, hogy a minőségpolitikában foglaltak és a kitű-
zött minőségcélok teljesüljenek. Az ISO 9001:2008 előírja, hogy a szervezetnek folyamatosan 
törekednie kell a folyamatai eredményességének és hatékonyságának fejlesztésére, és nem kel-
lene megvárnia, hogy egy probléma felmerülése fedje fel a fejlesztés lehetőségét. A szervezet-
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nek meg kell terveznie, és menedzselni kell azokat a folyamatokat, amelyek fontosak a minő-
ségmenedzsment rendszer folyamatos fejlesztése érdekében.  

 

ISO 9004:2009 szabvány 

Ez a nemzetközi szabvány irányelveket tartalmaz a vállalatok számára teljesítményük ja-
vításához. Átfogó irányelveket ad a minőségirányítási rendszer alkalmazásához és leírja, hogy 
a minőségmenedzsment rendszer folyamatainak mit kell felölelnie. Segíthet egy szervezetnek 
abban, hogy létrehozza és fejlessze minőségmenedzsment rendszerét. Lényege arra irányul, 
hogy javítsa a szervezet folyamatait a teljesítmény növelése érdekében.  

Egy szervezet minőségmenedzsment rendszerének megtervezését és bevezetését befolyá-
solják a változó szükségletek, a különös célok, az előállított termékek és/vagy a nyújtott szol-
gáltatások, valamint az alkalmazott folyamatok és a specifikus gyakorlat. A szabványnak nem 
célja, hogy a minőségmenedzsment rendszereket uniformizálja.  

A szabvány alkalmazása akkor célszerű, amikor a szervezet az ISO 9001 bevezetése, al-
kalmazása révén nyert előnyöket ki szeretné terjeszteni minden olyan érdekelt félre, amely ér-
dekelt vagy érintett a szervezet üzleti tevékenysége révén. Hiszen egy szervezet szerepe az, 
hogy vevőinek és más érdekelt feleknek (dolgozóinak, beszállítóinak, tulajdonosainak, a társa-
dalomnak) az elvárásait és szükségleteit kielégítse oly módon, hogy versenyképes előnyökre 
tegyenek szert, hatékony és gazdaságos módon. Ehhez párosul az általános szervezeti teljesít-
mény és szervezeti képességek elérése, fenntartása és javítása.  

Az ISO 9000:2005 által deklarált 8 minőségmenedzsment alapelv biztosítja a kiindulási 
alapot a szervezeti teljesítmény javításához, amelyhez az ISO 9004-es szabvány ad iránymuta-
tást. Az ISO 9004-es szabvány olyan információkat nyújt, amelyek segítséget nyújthatnak az 
ISO 9001-en való túllépéshez és a szervezet a működési hatékonyságának növeléséhez.  

Az adatok beszerzése mind belső, mind külső forrásokból ajánlott, hogy megállapítsuk a 
minőségmenedzsment rendszer céljainak alkalmasságát, helyénvalóságát.  

 

ISO 19011:2011 szabvány 

 lásd: audit fejezetben. 

 

 



 
 
 

 

Felhasznált források 

 

Hoyle, D. (2009): ISO 9000 Quality Systems Handbook - updated for the ISO 9001:2008 
standard. Jordan Hill, Oxford 

ISO 9001:2008 szabvány 

ISO 9004:2009 szabvány 

 
 
 
 

A tanulást segítő további források 

- 
 
 
 

Ellenőrző kérdések 

 

1. Mik az ISO 9000 szabványcsalád alapelvei? 

2. Hogyan épül fel az ISO 9001 követelményszabvány? 

3. Mi az ISO 9004 szabvány szerepe a vállalat működésének fejlesztésében? 

 

 

 
 
 



 
 
 

5. Dokumentációs rendszer 

 

A fejezet célja 

A fejezet célja a minőségirányítási rendszerek bevezetéséhez, működtetésé-
hez és folyamatos fejlesztéséhez szükséges dokumentációs rendszer áttekin-
tése. 

 

Szükséges előismeretek 

Minőségmenedzsment alapfogalmai 

Szabványosítás, szabványok alapvető ismeretei 

ISO 9001 szabvány 

 

 

Tartalom 

5.1. Dokumentáció a minőségügyi rendszerben 

5.2. A dokumentálás követelményei – a minőségügyi rendszer dokumentálása 

5.3. A dokumentációk típusai 

Felhasznált források  

A tanulást segítő további források 

Ellenőrző kérdések 

 

 

 
 



 
 
 

Dokumentáció a minőségügyi rendszerben  

A szervezetnek meg kell határoznia, és alkalmaznia kell azokat a folyamatokat, amelyek 
biztosítják azt, hogy a termékek / szolgáltatások megfeleljenek a vevői követelményeknek, el-
várásoknak. A meghatározott folyamatok bevezetése és demonstrálása eszközeként a szerve-
zetnek a szabvány követelményeit kielégítő minőségügyi rendszert kell létesítenie. A minőség-
ügyi rendszert be kell vezetni, karban kell tartani és folyamatosan javítania kell a szervezetnek. 
El kell készítenie a minőségügyi rendszer eljárásait, amelyek leírják a minőségügyi rendszer 
bevezetéséhez szükséges folyamatokat. A rendszer eljárásainak és utasításainak számát és ter-
jedelmét a szervezet mérete és típusa, a folyamatok bonyolultsága és kölcsönhatásai, az alkal-
mazott módszerek és a feladatokat, tevékenységeket végző személyzet szakismerete, képzettsé-
ge és képességei határozzák meg. Ezek magukban kell, hogy foglalják: 

− Azokat a rendszerszintű eljárásokat és utasításokat, amelyek a minőségügyi 
rendszer bevezetéséhez szükséges tevékenységeket írják le. 

− Azokat az eljárásokat és utasításokat, melyek azon folyamatok sorrendjét és in-
teraktív természetét írják le, amelyek a termékek és/vagy szolgáltatások megfe-
lelőségének biztosításához szükségesek.  

− Azokat a műveleti utasításokat, amelyek leírják a folyamat tevékenységeinek 
operatív gyakorlatát és ellenőrzését.  

Hat helyen szükséges az eljárásokat egyértelműen dokumentálni: 

− A dokumentumok kezelése 

− Minőségügyi feljegyzések kezelése 

− Belső auditok 

− A nem megfelelő termékek kezelése 

− Helyesbítő tevékenységek 

− Megelőző intézkedések 
 

A dokumentálás követelményei – a minőségügyi rendszer dokumentálása 

Kiemelt hangsúlyt kell fektetni a dokumentálási követelményeknek, amelyeket az ISO 
9001:2008-as szabvány 4.2.-es alfejezete foglal össze.  

Minden egyes rendszer esetén szükség van a nyomon követhetőség bizonyos szintjére, és 
így az írott formában történő dokumentálásra. Ez egy egyszerű listának tűnhet, amelynek pont-
jait teljesítéskor csak ki kell pipálnunk. Az ilyen jellegű dokumentálás biztosítja a múlt esemé-
nyeinek rögzítését, és lehetővé teszi a termékek / szolgáltatások előállításának jövőbeli fejlesz-
tését (CIP = a folyamatok folyamatos fejlesztése). 

A jól működő dokumentáció tulajdonképpen segíti a vállalat működését –függetlenül an-
nak méretétől-, és nem korlátnak kell tekinteni, hiszen a dokumentálás részletessége a vállalat 
méretéhez és a vállalat bonyolultságához, összetettségéhez mérten megválasztható.  

Az ISO 9001:2008 azt követeli meg a szervezettől, hogy a minőségügyi rendszer megha-
tározott szempontok szerint, megfelelően dokumentálva legyen. Ez magában foglalja a minő-
ségpolitikát, a minőségügyi célok nyilatkozatát, a minőségügyi kézikönyvet (tartalmazza a mi-
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nőségügyi rendszer elemeinek és kölcsönhatásainak leírását, valamint a rendszerszintű eljárá-
sokat és a rájuk történő hivatkozásokat), a szabvány által előírt minőségügyi eljárásokat, a fo-
lyamatok eredményes tervezését, működését, felügyeletét biztosító, a szervezet számára szük-
séges dokumentumokat, és a szabványban előírt minőségügyi feljegyzéseket.     

A minőségügyi rendszernek azon eljárásleírások és műveleti utasítások felhasználóbarát 
egyensúlyát kellene biztosítania, amelyek a szervezet tagjait mindennapos munkájukban segí-
tik, hiszen az egyes személyeknek szüksége van a munkája elvégzéshez megfelelő mennyiségű 
és minőségű információra. Ezek alapján kijelenthető, hogy a dokumentálás nem bürokráciát, 
felesleges papírmunkát vagy a rugalmasság hiányát kell, hogy jelentse. 
 

A dokumentációk típusai 

A szabvány szerint a dokumentációk két típusát különböztetjük meg: 

− A minőségügyi rendszer által kifejezetten igényelt, kötelező jellegű dokumen-
tumok: ezek a fentiekben (1.-5.) említett dokumentumok. 

− Kiegészítő dokumentumok: a folyamatok tervezését, működtetését, és ellenőr-
zését segítik. A szervezet határozza meg e dokumentumok formáját, tartalmát 
és terjedelmét, a szervezeten belüli specifikus igényekhez igazítva azokat. 

A szükséges dokumentáció mennyiségét az egyes alkalmazó szervezetek specifikus igé-
nyei határozzák meg.  

 

Eljárások 

Az eljárások azt írják le, hogy milyen tevékenységek zajlanak a szervezeten belül, meg-
adva ehhez a felelősségeket és a hatásköröket is. Elsősorban abban nyújtanak hathatós segítsé-
get, hogy tisztázzák a különböző feladatokat a szervezet tagjai számára, és e feladatok követke-
zetes szervezésében is nagy szerepet játszanak. Egy szervezet minőségügyi rendszere nem 
olyan eljárások összessége, amelyek a szervezet működését percre pontos részletességgel leír-
ják. Az eljárások hatékonysága elsősorban azon múlik, hogy hogyan alkalmazzák őket a szer-
vezeten belül. Más kifejezéssel élve, az egyes eljárásokat a szervezet sajátosságaihoz kell iga-
zítani, rá kell szabni az egyes szervezetekre.  

Egy kisebb szervezet esetén, ahol viszonylag kevesebb és egyszerűbb folyamattal és tevé-
kenységgel kell számolni, az eljárásoknak ennek megfelelően szintén korlátozott számúnak és 
egyszerűbbnek kell lennie. A „túldokumentálás” ilyen esetben könnyen felesleges bürokráciá-
hoz és rugalmatlansághoz vezethet.  

Sokkal komplikáltabb, összetettebb tevékenységekkel rendelkező nagyobb szervezetek 
esetén az eljárások is sokkal részletesebbek, de minden esetben a lehető leggyakorlatiasabbak 
kell legyenek.  
 

Minőségügyi kézikönyv 

A szervezetnek egy olyan minőségügyi kézikönyvet kell létrehoznia és karbantartania, 
amely a következőket foglalja magába:  

− A minőségügyi rendszer áttekintését, elemeinek és kölcsönhatásainak leírását. 
A 7. fejezet (termék / szolgáltatás előállítása) csak azon pontjai hagyhatóak el, 
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amelyek nem tartoznak szorosan a szervezet üzleti tevékenységéhez (nem a 
szervezet képességén vagy felelősségén múlik a vevői vagy egyéb szabályozá-
son alapuló követelményeknek való megfelelés), e pontok kizárását részletezni 
és igazolással indokolni kell. 

− Be kell mutatnia a minőségügyi rendszerhez kidolgozott rendszerszintű doku-
mentált eljárásokat, hivatkozásaikkal együtt. 

− A minőségügyi rendszer felépítő folyamatok sorrendjének és a közöttük lévő 
kölcsönhatásoknak a bemutatása.  

A minőségügy kézikönyv úgy funkcionál, mint a minőségügyi rendszer térképe. Egy átte-
kintést kell adnia arról, hogyan is működik a minőségügyi rendszer. A minőségügyi kézi-
könyvnek tartalmaznia kell az ISO 9001:2008 szabvány által megkövetelt 6 folyamatot, és 
minden más olyan dokumentált folyamatot is, amelyet a minőségügyi rendszerben használnak.  

A fentiekben említettük, hogy a minőségügyi kézikönyvnek tartalmaznia kell a folyama-
tok sorrendjének és a közöttük lévő kölcsönhatásoknak a bemutatását. Ennek a bemutatásnak 
világosan tükröznie kell, hogy a szervezet tevékenységei hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Ez 
leghatékonyabban egy folyamatábrán keresztül illusztrálható, de természetesen minden más 
olyan formátum, megjelenítés is használható, amely a minőségügyi rendszer folyamatai közötti 
kölcsönhatásokat, interakciókat bemutatja.  
 

A dokumentumok kezelése, ellenőrzése 

A minőségügyi rendszer által megkövetelt dokumentumokat felülvizsgálni szükséges. 
Ennek célja annak biztosítása, hogy a szervezeti tagok a megfelelő dokumentumok megfelelő 
verzióit alkalmazzák a feladataik végzése során. A nem megfelelő vagy elavult dokumentumok 
használata komoly következményekkel, hibákkal járhat, ami végül nem megfelelő termékekhez 
/ szolgáltatásokhoz vezethet.  

A dokumentumok ellenőrzése céljából, az ISO 9001:2008 szerint a szervezetnek egy 
olyan dokumentumkezelési eljárást kell kidolgoznia, amelyből azonosítható az egyes dokumen-
tumok éppen hatályos módosítási állapota.  

A szervezetnek készítenie kell minőségügyi rendszerszintű eljárásokat azon dokumentu-
mok kezelésére, amelyek a minőségügyi rendszer működtetéséhez szükségesek. Ezen eljárá-
soknak biztosítaniuk kell azt, hogy: 

− a dokumentumok megfelelőségét megvizsgálják és jóváhagyják kibocsátásuk 
előtt,  

− a dokumentumokat meghatározott időközönként átvizsgálják, szükség esetén 
aktualizálják, és újra jóváhagyják.  

− a változások és a dokumentumok hatályos állapota azonosítható, nyomon kö-
vethető legyen 

− a dokumentumok hatályos kiadása rendelkezésre kell álljon minden olyan he-
lyen, ahol olyan tevékenységet végeznek, amelyek lényegesek a minőségügyi 
rendszer hatékony működése szempontjából 
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− az érvénytelen dokumentumokat ki kell vonni a kiadás és használat minden he-
lyéről, vagy más módon meg kell akadályozni a nem tervezett felhasználásukat.  

− minden jogi, vagy ismeretanyag, vagy megőrzési céllal tartott érvénytelen do-
kumentum megfelelő azonosító jellel kell, hogy ellátott legyen.  

 

A minőségügyi feljegyzések kezelése 

A szervezet számára alkalmas minőségügyi feljegyzéseket kell nyilvántartani a minőség-
ügyi rendszer hatékony működésének és a követelményei kielégítésének igazolására. A szerve-
zetnek minőségügyi rendszerszintű eljárásokat kell készítenie és fenntartania a minőségügyi 
feljegyzések azonosítására, tárolására, hozzáférhetőségének, védelmének, megőrzési idejének 
és selejtezésének szabályozására. A feljegyzéseknek olvashatóaknak, könnyen azonosíthatóak-
nak és fellelhetőeknek kell lenniük.  

Fontos különbséget tenni dokumentum és feljegyzés között. A dokumentumok használa-
tának célja, hogy leírja vagy szabályozza a feladatok, tevékenységek elvégzésének módját, és 
lehetőséget biztosítson arra, hogy ha a körülmények megváltoznak, akkor ezek a változások a 
dokumentumok átdolgozása, javítása révén a dokumentumokban tükröződjenek. 

A feljegyzések valamilyen tevékenység eredményeként keletkeznek, és egy adott idő-
pontban fennálló tényeket rögzítenek.  

Például: a termékek / szolgáltatások beszállítóktól történő megrendelésére szolgáló űrlap, 
vagy formula dokumentumnak számít. Ezzel szemben egy kitöltött beszerzési megrendelőlap, 
amely tartalmazza azt, hogy pontosan mit, milyen mennyiségben rendeltek meg a beszállítótól, 
már feljegyzésnek tekinthető.  

A feljegyzések egyéb típusai: 

− vizsgálati jegyzőkönyvek, 

− ajánlatok, 

− vevői megrendelések, 

− audit jelentések, 

− a terveket áttekintő megbeszélések jegyzőkönyvei, 

− kitöltött reklamációk. 
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Az audit célja 

 

Az ISO 9001:2008 szerint kialakított MIR működtetésének fontos követelménye az állan-
dó javítás és fejlesztés megvalósítása. Ennek érdekében a rendszer működését folyamatosan 
felügyelni kell, vizsgálni kell a rendszer hatékonyságát, a szabvány követelményeinek megva-
lósulását. A felülvizsgálatok célja a szabályozásokban és a rendszer működésében lévő hiá-
nyosságok, gyenge pontok időben történő feltárása, ezek megszüntetésére és ismételt előfordu-
lásuk kiküszöbölésére javító intézkedések bevezetése, valamint ezen intézkedések eredményei-
nek figyelemmel kísérése a szabvány előírásainak való megfelelés és a rendszer működésének 
javítása érdekében (egyszóval a rendszer „önjavító” képességének megteremtése). 

A MIR felülvizsgálata során ellenőrzik, hogy 

− a rendszer és dokumentációja az érvényes szabványok előírásait kielégíti-e, 

− a rendszerbe foglalt tevékenységek megfelelnek-e a szervezet minőségcéljai-
nak, 

− a rendszer tevékenységei megfelelnek-e a rendszerépítés során kialakított eljá-
rásoknak (a működés a leírtak szerint történik-e), 

− az eljárásokat, folyamatokat egymással kölcsönhatásban, hatékonyan hajtják-e 
végre (6.1. ábra). 

 

6.1. ábra: Az auditok célkitűzései 

Az audit alapfogalmai 

 

Audit (felülvizsgálat) 

Audit bizonyítékok megszerzésére és azok objektív kiértékelésére irányuló módszeres, 
független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen 
mértékben teljesülnek. 
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Az audit során azt vizsgálják, hogy a felülvizsgált szervezet működése teljesíti-e az előírt 
követelményeket (kritériumokat). Ilyen előírt követelmény pl.: ISO 9001:2008 szerint a minő-
ségirányításra vonatkozó követelmény, szerződésben rögzített vevői követelmény, termékköve-
telmény (szabvány), stb. 

A módszeresség azt jelenti, hogy az auditok végrehajtását előírt módszerekkel irányítják, 
előzetes terv szerint ütemezik és hajtják végre. A függetlenség elve megköveteli, hogy a felül-
vizsgálatot végző személyek (auditorok) ne legyenek felelősek és érdekeltek a vizsgált terület 
eredményeiben, azaz legyenek mentesek minden olyan befolyástól, ami hatással lehet objekti-
vitásukra, pártatlanságukra. 

Az ISO 9001/9004 szabványok fontos alapelve a folyamatközpontúság, amely vonatkozik 
a felülvizsgálatokra is. Ezért előtérbe kerül a folyamatok felülvizsgálata a szervezeti egységek, 
illetve a szabványkövetelmények szerint végrehajtott felülvizsgálatokkal szemben. 

 

Auditkritériumok 

Összehasonlítási alapként használt előirányzatok, eljárások vagy követelmények összes-
sége. Kritériumok lehetnek pl.: szabványokban előírt követelmények, szerződések, törvények, 
rendeletek, a szervezet saját előírásai, stb. A felülvizsgálat céljának kitűzése mellett mindenkor 
pontosan meg kell határozni a felülvizsgálati kritériumokat is. 

 

Auditbizonyíték 

Az auditkritériumokra vonatkozó olyan ellenőrizhető feljegyzések, ténymegállapítások 
vagy más információk, amelyek az auditkritériumoknak való megfelelőség mértékének megál-
lapításához szükségesek. Minden esetben megfigyelésen, mérésen, vizsgálaton alapulnak. Jel-
legük szerint megkülönböztethetők a mennyiségi és minőségi auditbizonyítékok. 

 

Az audit megállapításai 

Az összegyűjtött felülvizsgálati bizonyítékok és az auditkritériumok összehasonlító kiér-
tékelésének eredménye. Tartalmazhatják a kritériumoknak való megfelelőséget vagy az eltéré-
seket, valamint a fejlesztési lehetőségeket. Mindig tényekkel alátámasztott, objektív auditbizo-
nyítékon kell alapulniuk. 

 

Az audit következtetése 

A felülvizsgálatnak az auditcsoport által az audit céljainak és valamennyi megállapításá-
nak figyelembe vételével összeállított végeredménye. Pl. tanúsító auditnál végeredmény lehet 
annak meghatározása, hogy a tanúsítvány kiadásához mely területeken kell javító-helyesbítő 
tevékenységeket végrehajtani. 

 

Auditor 

Az a személy, akinek megvan a felkészültsége az audit végrehajtására (bizonyított képes-
séggel rendelkezik a felülvizsgálathoz szükséges ismeretek és készségek alkalmazására). 
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A felülvizsgálatot végrehajthatja egyetlen felülvizsgáló (auditor) vagy egy felülvizsgá-
lókból álló csoport (auditteam). Ekkor a csoport munkáját a vezető auditor irányítja és felel az 
audit szakszerű lebonyolításáért. 

Az auditor(ok) munkáját szükség esetén szakértő támogatja, ha az auditorok között nincs 
olyan, aki megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik a felülvizsgálat területén. A szakértő 
speciális ismereteit és szaktudását bocsátja az auditteam (auditor) rendelkezésére. 

 

Megfelelőség 

Egy követelmény teljesülése. A követelmény lehet valamely auditkritériumban meghatá-
rozott vagy más – írásban nem is rögzített – követelmény. 

 

Eltérés (nem megfelelőség) 

Egy követelmény nem teljesülése. A felülvizsgált termék, folyamat, rendszer tulajdonsá-
gai, jellemzői közül legalább egynek a vonatkozó követelményektől, előírásoktól való külön-
bözősége. 

 

Auditprogram 

Meghatározott időtartamra tervezett, meghatározott célra irányuló egy vagy több audit 
menetét rögzítő program. 

 

Auditterv 

Az adott helyszínre vonatkozó tevékenységek és szabályozások leírása az audit számára. 

 

Az auditok csoportosítása 

A szervezet működésének felülvizsgálata, a MIR auditálása többféle célt szolgálhat. Az 
auditokat a felülvizsgálatot végző személytől vagy szervezettől függően a következőképpen 
csoportosíthatjuk (6.2. ábra): 
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6.2. ábra: Az auditok csoportosítása 

A belső audit (másképpen 1. fél által végzett audit) az adott szervezeten belül, annak ha-
táskörében történik. A belső felülvizsgálatot a szervezet saját erőforrásainak felhasználásával 
maga végzi, vagy megbízott külső szakemberekkel (pl. a rendszerépítésben is közreműködő ta-
nácsadóval) végezteti. Célja a MIR átvizsgálása, a hibák és hiányosságok feltárása a rendszer 
működőképességének értékelése és a működésmód javítása érdekében. A belső audit egyéb 
vállalati célok teljesülésének ellenőrzésére is irányulhat és a szervezet által kiadott megfelelő-
ségi nyilatkozat alapját is képezheti. A belső auditokat az ISO 9001:2008-as szabvány köve-
telménye szerint kötelezően dokumentált eljárás alapján kell végezni. A felülvizsgálat kritéri-
umait, rendszerességét a szabvány (8.2.2. pont) és az adott szervezet minőségirányítási rend-
szere tartalmazza. 

Külső auditnak nevezzük a felülvizsgálatot akkor, ha a szervezet minőségirányítási rend-
szerének felülvizsgálatát, értékelését külső, a vizsgált szervezettől munkajogi értelemben füg-
getlen auditorok végzik. A külső audit lehet: 

− Beszállítói audit (másképpen 2. fél által végzett audit), melynek során egy 
szervezet saját érdekében egy másik szervezetnél végez felülvizsgálatot (a vevő 
által a szervezetnél vagy a szervezet által a szállítónál végzett felülvizsgálat). A 
felülvizsgálat célja a szerződésben foglaltak teljesítőképességének ellenőrzése. 
A felülvizsgálatot a szállító saját üzleti érdekeinek figyelembe vételével enge-
délyezi, ezért általános jellemzőit nehéz pontosan meghatározni. Többnyire a 
vevő a szállító minőségirányítási rendszerét auditálja, melynek célja a szállító 
minőségképességének értékelése és annak javítása. A 2. fél általi auditot vé-
gezhetik a vevő vagy az általa megbízott külső auditorok. A felülvizsgálat kri-
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tériumait az auditáló szervezet minőségirányítási rendszere, az ISO 9001:2008-
as szabvány, valamint a két fél közötti szerződések tartalmazzák. 

− Tanúsító audit (másként 3. fél által végzett audit), amely az auditált szervezet-
től jogi értelemben független külső tanúsító szervezet által végrehajtott felül-
vizsgálat. Célja a tanúsítvány megszerzéséhez és/vagy a megtartásához (felü-
gyeleti audit) szükséges feltételek meglétének ellenőrzése. A tanúsító audit so-
rán a szervezet menedzsmentrendszerének értékelése az ISO 9001:2008-as 
szabvány, a vállalati célkitűzések (minőségcélok), valamint a vállalat minőség-
irányítási dokumentációja alapján történik. A felülvizsgálat kritériumait az ISO 
9001:2008-as szabvány tartalmazza. 

 

A felülvizsgálat célja szerint az auditok alábbi típusait különböztethetjük meg: 

− termék/szolgáltatás audit, 

− eljárásaudit, 

− folyamataudit, 

− rendszeraudit, 

− személyaudit. 

 

Termék/szolgáltatás audit 

A termékaudit célja a termék és a terméket létrehozó folyamatok megfelelőségének vizs-
gálata. Ennek során a felülvizsgálat kiterjed annak megállapítására, hogy 

− a termék mennyiben elégíti ki a vevő határozott és elvárt igényeit, 

− a termék megfelel-e a specifikációban megadott (szerződésben rögzített) minő-
ségi követelményeknek, 

− az elvégzett vizsgálatok megfelelőek-e és elegendőek-e a termék minőségének 
igazolására, 

− a tervezés, gyártás, kezelés során betartják-e az előírásokat és ezek alkalmasak-
e a követelményeknek megfelelő termék előállítására, 

− van-e lehetőség a termékminőség javítására. 

A termékauditot általában valamilyen jogszabályi előírás alapján kell elvégezni. Ekkor a 
gyártó kötelessége, hogy forgalomba hozatal előtt elvégeztesse az előírt vizsgálatokat, amelye-
ket általában akkreditált laboratórium hajt végre. Termékauditnak tekinthető az is, amikor a 
vevő igényli a termék megfelelőségének, a szerződés teljesülésének vizsgálatát, mielőtt a ter-
méket átvenné. 

A szolgáltatás felülvizsgálata során is a termékauditról leírtaknak megfelelően kell eljár-
ni, figyelembe véve a termék és szolgáltatás különbözőségéből adódó eltéréseket. A szolgálta-
tás audit során különös gondot kell fordítani a vevő elégedettség vizsgálatára.  
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Eljárásaudit 

Az eljárásaudit célja valamely eljárás minőségének, alkalmasságának az előírt követel-
ményeknek való megfelelőségének vizsgálata. A felülvizsgálat során ellenőrzik, hogy 

− az eljárás és a kapcsolódó előírások alkalmasak-e a tevékenységek (folyama-
tok) szabályozására, hatékony megvalósítására, 

− az eljárás végrehajtása során valamennyi vonatkozó előírást, szabályozást be-
tartják-e, 

− megfelelően dokumentálják-e a tevékenységeket, és a vonatkozó dokumentu-
mok és feljegyzések alkalmasak-e a folyamat megfelelőségének ellenőrzésére 
és igazolására. 

 

Folyamataudit 

A folyamataudit célja annak meghatározása, hogy az adott folyamatra vonatkozó kritéri-
umok milyen mértékben teljesülnek. A felülvizsgálat során feltárják a folyamat gyenge pontja-
it, hiányosságait a működőképesség javítása érdekében. A folyamataudit során megvizsgálják: 

− a folyamatra vonatkozó előírások (eljárás, munkautasítások, törvényi, bizton-
ságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírások) megfelelőségét és be-
tartását, 

− a folyamat irányítására vonatkozó előírásokat és feladatokat, a folyamatgazda 
tevékenységét, 

− az alkalmazott gépek, berendezések, eszközök megfelelőségét, karbantartását, 

− a gép- és folyamatképességet, 

− a mérő- és vizsgálóberendezések állapotát, megfelelőségét, 

− a folyamat eredményeit, 

− a dolgozók képzettségét, 

− az előírásoktól való eltérés mértékét, 

− a folyamat javításának lehetőségeit. 

 

Rendszeraudit 

A rendszeraudit célja a szervezet teljes minőségirányítási rendszerének felülvizsgálata a 
rendszer működőképességének fenntartása és folyamatos tökéletesítése érdekében. A felülvizs-
gálat kiterjed minden vonatkozó szabványelemre, az összes eljárásra és folyamatra, a rendszer-
be bevont minden szervezeti egységre és funkcióra. A rendszeraudit alapvetően a minőségirá-
nyítási rendszer dokumentumainak az ISO 9001:2008-as szabvány követelményeivel való ösz-
szevetéséből és a szabályozások előírásainak a gyakorlati végrehajtással való összehasonlításá-
ból áll, melynek során vizsgálják a vállalati célok teljesülését és a működésmód hatékonyságát 
is. Az első, második és harmadik fél által végzett auditok a rendszerauditok közé tartoznak. 
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Személyaudit 

A személyaudit során az adott személy felkészültségének, képességének, tulajdonságai-
nak a vonatkozó előírásoknak, követelményeknek való megfelelőségét határozzák meg. Hét-
köznapi szóhasználattal a személyaudit a vizsga, a vizsgáztatás fogalmának felel meg. (Példa –
kockába!) 

 

Az audit alapelvei 

Az alábbiakban ismertetett alapelvek betartása fontos előfeltétele annak, hogy a felül-
vizsgálók egymástól függetlenül, azonos körülmények között hasonló auditmegállapításokra 
jussanak. 

 

A felülvizsgálókra vonatkozó alapelvek 

− Etikus magatartás: bizalmas információkezelés, megbízhatóság, diszkréció; 

− Tényszerű ábrázolás: az auditdokumentációkban a felülvizsgálaton tapasztaltak 
valósághű, tényeken, bizonyítékokon alapuló rögzítése; 

− Szakmai gondosság: megfelelő szakmai hozzáértés, felkészültség és gyakorlat. 

 

A felülvizsgálatra vonatkozó alapelvek 

− Függetlenség: az auditoroknak a felülvizsgálandó területtől való függetlenségét 
biztosítani kell, az objektivitás és pártatlanság követelményét be kell tartani. 

− Az auditbizonyítékok igazolható tényeken alapuljanak, szükség esetén repro-
dukálhatók legyenek. 

 

Az auditprogram irányítása 

A minőségirányítási rendszerben előírt felülvizsgálatok végrehajtásához a szervezetnek 
megfelelő auditprogramot kell kidolgoznia. Az auditprogram célja az auditok jellegének, szá-
mának, ütemezésének rögzítése, a szükséges erőforrások meghatározása. Az auditprogram irá-
nyításának feladatait a 6.3. ábra mutatja be. 
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6.3. ábra: Az auditprogram irányításának feladatai 

A továbbiakban részletesen elemezzük az auditprogram irányításával összefüggő felada-
tokat. 

 

Az auditprogram felelősének kijelölése és feladatai 

Az auditprogram felelősének rendelkeznie kell az audithoz szükséges felkészültséggel, 
vezetési képességekkel és jogosultságokkal. Feladatai a következők: 

− a program céljának és terjedelmének meghatározása, 

− a felelősségek, eljárások rögzítése, gondoskodás az erőforrásokról, 

− a program végrehajtása, 

− a program felügyelete, értékelése, fejlesztése, feljegyzések elkészítése. 

Az auditprogram felelőse belső auditnál általában a minőségirányítási vezető, beszállítói 
auditnál a beszerzési részleg vezetője, tanúsító auditnál a tanúsító szervezet vezetője vagy kije-
lölt munkatársa. 

 

Az auditprogram meghatározása 

 

A felülvizsgálat céljának meghatározása 

A felülvizsgálatoknak a következő konkrét céljai lehetnek: 

− a vonatkozó szabványok (ISO 9001:2008 és más szabványok) követelményei 
teljesülésének ellenőrzése, 

− jogszabályi és szerződéses követelmények teljesítésének vizsgálata, 

− vevői követelmények teljesítésének, vevői elégedettség vizsgálatának ellenőr-
zése, 

− eltérések okainak feltárása,  



 
 
 
 

Minőségmenedzsment – audit 

 

9

− fejlesztési lehetőségek azonosítása, stb. 

 

Az auditprogram tartalma 

A felülvizsgálati program tartalma az auditok jellegétől, a szervezet méretétől és bonyo-
lultságától függ. Belső auditok esetén a program folyamatok és/vagy szervezeti egységek felül-
vizsgálatainak sorozatából áll. 

Az auditprogramot dátum szerinti és/vagy eseményektől függő felülvizsgálatokból lehet 
összeállítani. Auditot kiváltó események lehetnek pl.: 

− külső felülvizsgálat lehetősége (pl. beszállítói audit), 

− működési problémák (növekvő selejt, vevői reklamáció), 

− változások a szervezetben, folyamatokban (termék, technológia, folyamatfej-
lesztés), 

− jogszabályi előírás, szerződéses követelmény az audit elvégzésére, stb. 

 

Az auditprogramok tervezése során figyelembe kell venni még: 

− az előző auditok eredményeit, 

− a folyamatok bonyolultságát, állapotát, fontosságát, 

− a felülvizsgálandó terület leterheltségét, 

− a rendelkezésre álló erőforrásokat, stb. 

 

A fentiek alapján összeállítható az auditprogram, amely tartalmazza általában: 

− a felülvizsgálat területét (folyamatok, tevékenységek), 

− a felülvizsgálat tervezett időpontját, gyakoriságát, időtartamát, 

− a felülvizsgálat kiterjedését (szervezeti egységek, telephelyek), 

− az auditorok megnevezését, 

− az audit kritériumait. 

Az auditprogramot időközönként át kell vizsgálni, naprakész állapotban kell tartani, vég-
rehajtását ki kell értékelni a fejlesztési lehetőségek kidolgozása érdekében. A programot módo-
sítani kell akkor, ha az átvizsgálás problémákat tár fel, vagy korábban nem ismert, új követel-
mények merülnek fel. 

 

Az erőforrások meghatározása 

Az auditprogram végrehajtásához szükséges erőforrások: 
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− pénzügyi erőforrások a program megtervezéséhez, megvalósításához és tökéle-
tesítéséhez, 

− felülvizsgálók és szakértők, felkészültségüknek (képzésüknek), rendelkezésre 
állásuknak biztosítása, 

− az auditok egyéb feltételeinek biztosítása (pl. kiküldetés, utazás, szállás, stb.). 

A felülvizsgálatok megfelelő erőforrásokat igényelnek. A belső felülvizsgálatok során pl. 
a belső auditorok munkaidejének jelentős részét veszi igénybe a képzés, a felkészülés, a felül-
vizsgálat, jelentés elkészítése, a javító tevékenységek ellenőrzése. Emiatt munkahelyi feladata-
ikat át kell ütemezni vagy másokkal kell elvégeztetni. 

 

Az auditprogram eljárásai 

Az auditprogram irányítását rögzített eljárás (pl. a belső auditra vonatkozó kötelező eljá-
rás az ISO 9001:2008-ban) szerint kell végezni. Az erre vonatkozó eljárásnak tartalmaznia kell: 

− az auditok megtervezését és ütemtervét, 

− az auditorok és vezető auditorok felkészültségének biztosítását, 

− auditorok (auditteam) kijelölését, feladataik és felelősségeik rögzítését, 

− a felülvizsgálatok és követő intézkedések végrehajtását, 

− feljegyzések és jelentés készítését a programról a vezetőség számára, 

− az auditprogram eredményességének és javításának ellenőrzését. 

 

Az auditprogram végrehajtása 

Az auditprogram a következő feladatok végrehajtása által valósul meg: 

− a program megismertetése az érintettekkel, 

− az auditorok (auditteam) kijelölése, felkészültségük biztosítása, 

− az auditorok számára a szükséges erőforrások biztosítása, 

− az auditok program szerinti végrehajtása, feljegyzések elkészítése, 

− az auditjelentések áttekintése és szétosztása az érdekelteknek, 

− a követő intézkedések végrehajtása. 

 

Az auditprogramhoz kapcsolódó feljegyzések 

Feljegyzéseket kell vezetni: 

− az egyes auditokról, ezek a rögzített eljárás szerint lehetnek: 

− audittervek, 
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− auditjelentések, 

− eltéréslapok, 

− jelentések a javító, helyesbítő és megelőző intézkedésekről. 

− az auditprogram átvizsgálásáról, 

− az auditorokról: 

− az auditorok (auditcsoport) kiválasztásáról, 

− az auditorok képzéséről, felkészültségéről, 

− az auditorok értékeléséről. 

 

Az auditprogram ellenőrzése és átvizsgálása 

Az auditprogram végrehajtását folyamatosan ellenőrizni kell annak megállapítására, hogy 
teljesülnek-e a célkitűzések, a felülvizsgálatok a program szerint folynak-e, illetve van-e lehe-
tőség a program fejlesztésére. 

Az ellenőrzés az auditprogram felelősének (belső auditnál a minőségirányítási vezető) a 
feladata, az átvizsgálásért pedig a szervezet vezetése felelős. Erre többnyire a vezetőségi át-
vizsgálás alkalmával kerül sor, amelyen a felső vezetőség – a minőségirányítási vezető előter-
jesztése alapján – áttekinti és értékeli a belső és külső auditok eredményeit valamint meghozza 
a szükséges javító és fejlesztő intézkedéseket. 

Az auditprogram ellenőrzésének szempontjai (mutatószámai): 

− az auditorok képessége a felülvizsgálati terv végrehajtására, 

− az auditprogram teljesülése (pl. %-ban), 

− visszajelzések a felülvizsgálat résztvevőitől, 

− az egyes auditok és a teljes program végrehajtásának időtartama. 

 

Az auditprogram átvizsgálásánál figyelembe kell venni: 

− az ellenőrzés eredményeit (mutatószámait) és a tendenciákat, 

− az eljárások szerinti végrehajtást, 

− a felülvizsgálat résztvevőinek igényeit és elvárásait, 

− az auditprogram feljegyzéseit, 

− az audittechnikák változását, új audit gyakorlatot. 

 

Az auditprogram átvizsgálása alapján meghozhatók a szükséges javító intézkedések, el-
végezhető a program módosítása, tökéletesítése. 

 

Audittevékenységek 
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A rendszerauditok végrehajtása meghatározott feladatok sorozatából áll az alábbiak sze-
rint: 

− az audit előkészítése és indítása, 

− a dokumentáció felülvizsgálata, 

− a helyszíni audit előkészítése, 

− a helyszíni audit végrehajtása, 

− az auditjelentés elkészítése, 

− az audit lezárása, 

− a követő intézkedések végrehajtása. 

 

A továbbiakban részletesen ismertetjük a felsorolt feladatokat és a hozzá tartozó előíráso-
kat. 

 

Az audit előkészítése és indítása 

Az auditcsoport vezetőjének kinevezése 

Az auditprogram irányítójának első lépésként ki kell neveznie az auditcsoport vezetőjét (a 
vezető auditort), hiszen a további feladatok végrehajtását már ő fogja irányítani. Kisebb szer-
vezeteknél egyetlen auditort jelölnek ki, ez esetben ő felelős minden felülvizsgálattal kapcsola-
tos feladat végrehajtásáért. 

 

Az auditcélok, az auditterjedelem és az auditkritériumok meghatározása 

Az auditprogramon belül egy-egy auditnak különböző konkrét céljai lehetnek. Az audit 
céljának meghatározása a felülvizsgálat megrendelőjének (belső és tanúsító auditnál az adott 
szervezet vezetősége, a 2. fél általi auditnál a vevő) a feladata. 

Az audit terjedelmében és kritériumaiban a megrendelő és a vezető auditor állapodik meg 
a felülvizsgálati eljárásnak megfelelően. Az auditterjedelem alatt a felülvizsgálat kiterjedését 
és határait értjük, amely függ az auditcéloktól, a szervezet tevékenységétől, méretétől, folyama-
tainak bonyolultságától. Meghatározása során ki kell jelölni a felülvizsgálandó 

− helyszíneket, telephelyeket, 

− szervezeti egységeket, 

− tevékenységeket, folyamatokat és eljárásokat. 

Az auditkritériumok azok a viszonyítási alapok, amelyekhez a felülvizsgálat során a mű-
ködést hasonlítjuk, ezért meghatározásuk az előkészítő szakaszban alapvető fontosságú. 

 

Az audit végrehajthatóságának vizsgálata 
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A vezető auditornak meg kell győződnie arról, hogy az audit végrehajtásához elegendő 
információ, idő, erőforrás, a vizsgálandó szervezet részéről megfelelő együttműködési szándék 
áll-e rendelkezésre. Hiányosságok esetén az audit megrendelőjének és a vezető auditornak kö-
zösen kell megoldást keresni. 

 

Az auditcsoport kiválasztása 

A felülvizsgálatot auditor egyedül, vagy nagyobb szervezeteknél, vállalatoknál auditcso-
port végezheti. Csoport esetében a megfelelő felkészültségű és független auditorokat az audit-
program irányítójának a vezető auditorral egyetértésben kell kijelölnie. A csoport nagysága és 
összetétele függ: 

− az audit céljától, terjedelmétől, kritériumaitól, tervezett időtartamától, 

− az audit céljának eléréséhez szükséges felkészültségtől, 

− integrált rendszer együttes felülvizsgálatáról van-e szó, 

− jogszabályi, szerződéses vagy más követelményektől. 

Ha a szükséges ismeretek megléte nem biztosítható az auditcsoportban, akkor szakértőt 
kell bevonni a csoport munkájába. Érdekütközés esetén az auditált szervezet kérheti a kifogá-
solt auditor részvételének mellőzését. 

 

Kapcsolatfelvétel a felülvizsgálandó szervezettel 

A kapcsolatfelvétel az auditprogram irányítójának vagy a vezető auditornak a feladata, 
célja a felülvizsgálat módszerének és menetének ismertetése, valamint a felülvizsgálathoz 
szükséges következő információk cseréje: 

− az auditcsoport összetételének ismertetése, 

− az audit időbeosztásának egyeztetése, 

− a helyi sajátosságok (pl. műszakbeosztás), biztonsági előírások megismerése, 

− az audithoz szükséges dokumentumok megnevezése, hozzáférési lehetőségek 
tisztázása, 

− előkészületek az audithoz. 

Belső auditnál a kapcsolatfelvétel az audit időpontjának, időtartamának, a helyszíneknek 
és a résztvevők körének egyeztetését foglalja magába. 

 

A dokumentáció felülvizsgálata 

A helyszíni audit előtt kell elvégezni az auditálandó menedzsmentrendszer előíró és iga-
zoló dokumentumainak felülvizsgálatát annak megállapítására, hogy az megfelel-e a vonatkozó 
auditkritériumoknak. A felülvizsgálat során az alaki és formai követelmények mellett vizsgálni 
kell, hogy 
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− a dokumentáció és a szabályozások alkalmasak-e a minőségcélok elérésére, 

− nincs-e ellentmondás a szabályozások között, 

− kötelezően elrendelték-e a szabályozások bevezetését. 

A felülvizsgálat során felmerülő kérdések egy részét a helyszíni auditon kell tisztázni. A 
dokumentáció felülvizsgálat elősegíti, hogy az auditor megismerkedjen a szervezet folyamatai-
val és megtervezze az audit súlypontjait, a felülvizsgálat lefolytatását. 

A dokumentáció vizsgálat eredményéről a vezető auditor előzetesen tájékoztatja az 
auditálandó szervezetet, illetve az auditprogram irányítóját. Ha a dokumentáció nem felel meg 
az auditkritériumoknak (olyan eltérést találnak, amely a szabvány valamely alapvető követel-
ményével ütközik), akkor a helyszíni auditot nem kezdik meg addig, amíg az eltérést ki nem 
javítják. 

 

A helyszíni audit előkészítése 

Az előkészítés során össze kell állítani az audittervet, gondoskodni kell a feladatok elosz-
tásáról az auditcsoporton belül és elő kell készíteni az audit munkadokumentációit. 

 

Auditterv készítése 

A vezető auditornak a vonatkozó auditprogram alapján el kell készítenie az audittervet (a 
felülvizsgálat részletes programját), melynek célja a felülvizsgálati tevékenységek ütemezése 
és koordinálása. Az audittervnek tartalmaznia kell: 

− a felülvizsgált szervezet adatait, dátumot, technikai kérdéseket, 

− az audit célokat, kritériumokat, vonatkozó dokumentumokat, 

− az audit végrehajtásának fázisait, terjedelmét (felülvizsgált rendszerelemek, 
szervezeti egységek, folyamatok, helyszínek), 

− audit időpontjait, időtartamát, az egyes területeken eltöltendő időt, 

− az auditorok nevét, szerepét, felelősségét, munkamegosztását, 

− a szervezet képviselőit (audit-partnereket), auditjelentés határidejét, szétosztá-
sát. 

A fentiek szerinti részletes terv csak felülvizsgálatok sorozatánál szükséges (pl. tanúsító 
auditnál). Olyan belső auditnál, amely egyetlen területet vagy folyamatot érint, elegendő lehet 
szóbeli egyeztetés is. 

Az audittervet az audit megbízója fogadja el és továbbítani kell az auditálandó szervezet-
hez, amely kérheti a terv módosítását. 

 

Feladatok elosztása az auditcsoportban 
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Az auditorok munkamegosztását és felelősségét általában az auditterv tartalmazza, ezért a 
vezető auditornak egyeztetnie kell azt a csoport összes tagjával. A feladatkiosztás során figye-
lembe kell venni az auditorok függetlenségét, felkészültségét, az erőforrások hatékony felhasz-
nálását. 

 

Az audit munkadokumentációjának elkészítése 

A felülvizsgálatok legfontosabb munkadokumentumai a következők: 

− súlypontjegyzék, 

− ellenőrző listák (kérdéslisták), audit mintavételi tervek, 

− formanyomtatványok feljegyzések készítéséhez (eltéréslapok). 

A súlypontjegyzéket az auditprogram irányítója készíti. Célja, hogy megjelölje az audit-
csoport számára a felülvizsgálat súlypontjait, rámutasson arra, hogy az auditkritériumok és a 
megelőző tapasztalatok alapján mely szervezeti egységek, területek, tevékenységek, folyama-
tok felülvizsgálatára kell leginkább koncentrálni. 

A kérdéslistát a súlypontjegyzék alapján az auditorok készítik saját felülvizsgálati felada-
taikhoz a vezető auditor irányításával. A kérdéslistát az auditprogram irányítója akkor hagyja 
jóvá, ha összhangban van a súlypontjegyzékkel és elősegíti az audit célkitűzéseinek teljesülé-
sét. A kérdéslista a helyszíni audit fontos segédeszköze lehet, mert: 

− lehetővé teszi a helyszíni audit gondos megtervezését, 

− megőrzi az audit tárgyilagosságát, 

− fenntartja az audit ütemét és folyamatosságát. 

A kérdéslista felépítése követheti a szabvány elemeit vagy az egyes folyamatok alapján is 
megszerkeszthető. A kérdéseknek ki kell térniük a szabályozásokra, azok gyakorlati végrehaj-
tására, az elért eredményekre. A jól megszerkesztett kérdéslistán feltüntethetők: 

− a felülvizsgálat tapasztalatai, az auditbizonyítékok, 

− az auditmegállapítások, 

− az eltérések jelzése. 

Az ellenőrző lista készítését nem írja elő szabvány, azonban a tanúsítók többsége saját 
szabályozásaiban előírja alkalmazásukat. Kisebb szervezetek felülvizsgálatánál elegendő vagy 
a súlypontjegyzék, vagy a kérdéslista használata is. 

A munkadokumentációt a vonatkozó eljárásban leírtak szerint meg kell őrizni, hiszen ez 
alapján készül majd az auditjelentés. 

 

A helyszíni audit végrehajtása 

Indító megbeszélés 
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Az indító megbeszélést a vezető auditor irányítja és az auditálandó szervezet vezetősége 
és képviselői, valamint az auditcsoport tagjai (szakértők) vesznek részt rajta. A megbeszélés 
főbb témakörei: 

− a résztvevők bemutatása, ismerkedése, 

− az audit céljának, terjedelmének és az auditkritériumoknak az ismertetése, 

− az audit programjának, módszereinek és eljárásainak egyeztetése, 

− a felülvizsgálat feltételeinek megállapítása, 

− a felmerülő kérdések tisztázása. 

A vezető auditor feladata olyan oldott légkör megteremtése, amely lehetővé teszi a hiteles 
információk gyűjtését és az objektív tényfeltárást. Belső auditnál a nyitó megbeszélés lényege-
sen leegyszerűsödik. 

 

Kapcsolattartása felülvizsgálat során 

Az auditcsoport tagjai rendszeresen találkoznak az információcsere, az audit előrehaladá-
sának ellenőrzése és szükség esetén a feladatok átcsoportosítása miatt. 

A felülvizsgálat alatt (külső auditnál) a vezető auditornak rendszeresen tájékoztatni kell a 
szervezet képviselőjét az audit állásáról, a felmerült eltérésekről. Ha a felülvizsgálat közben 
kiderül, hogy az auditcélok nem érhetők el, akkor a vezető auditornak egyeztetnie kell a felül-
vizsgált szervezettel és az audit megrendelőjével. Ekkor a lehetséges intézkedések: az audit cél-
jának, programjának, terjedelmének módosítása, vagy az audit félbeszakítása. 

A belső audit során általában nincs szükség ilyen megbeszélésekre. E helyett inkább az 
auditprogram irányítójának közvetítő és összehangoló szerepe válik fontossá. 

 

A kísérők és megfigyelők szerepe, felelőssége 

A felülvizsgálat nyitott, részt vehetnek rajta kísérők és megfigyelők, akik gyakran a szer-
vezet megbízásából tanúként vannak jelen és az auditorok kérésére felvilágosítást vagy a he-
lyes információk megszerzéséhez segítséget adhatnak. 

A kísérők (akik többnyire belső auditorok) feladatai: 

− a helyszínek és személyek közötti kapcsolat létesítése, 

− az audit közben felmerült felülvizsgálói igények teljesítése, 

− a munkavédelmi és más előírások betartatása az auditorokkal. 

A tanúsítók általában elvárják a kísérők biztosítását. 

 

Információk gyűjtése és igazolása a helyszíni auditon 

A helyszíni felülvizsgálaton az auditorok szúrópróbaszerűen választják ki a szükséges in-
formációkat, vagyis miközben minden kritérium szempontjából ellenőrzik a vizsgált terület 
működését, a tevékenységekből, dokumentumokból, feljegyzésekből jellemző mintát vesznek. 
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Az információk megbízhatóságának ellenőrzése és igazolása után azok már auditbizonyítéknak 
tekinthetők, amelyeket az auditkritériumokkal összevetve értékelés végezhető, 
auditmegállapítások fogalmazhatók meg. 

Az információk, auditbizonyítékok gyűjtésének módszerei: 

− szóbeli megbeszélés, kérdésfeltevés (az elhangzott kijelentések figyelembevé-
telekor fontos jelentősége van az illetékességnek), 

− betekintés a dokumentációkba, adatok és elemzések vizsgálata, 

− tevékenységek, munkafeltételek megfigyelése. 

 

A helyszíni felülvizsgálat fontos alapkérdései a következők: 

− A szabályozásokat, utasításokat ismerik-e a dolgozók, azok megtalálhatók-e 
valamennyi felhasználási helyen? 

− A szabályozásokat a dolgozók értik-e, azok alapján végzik-e munkájukat, meg-
történik-e a végrehajtás dokumentálása? 

− Vannak-e a folyamatokban hibák, hiányosságok, fejlesztési lehetőségek? 

 

Fontos, hogy a felülvizsgált személy ne legyen feszélyezett, az auditor oldott, konstruktív 
légkört, jó kapcsolatot teremtsen a felülvizsgált személlyel. Lehetőleg nyitott kérdéseket kell 
feltenni, az objektív és valós információszerzés érdekében. A helyszínen feltett kérdés legyen 
egyszerű, érthető, célratörő, pontos és megfelelő szakmai háttérrel rendelkezzen. A felülvizsgá-
lat során a képzett auditor értékes információt szerezhet a felülvizsgált személy nem verbális 
kommunikációjából. 

A felülvizsgálat során szerzett tapasztalatok, auditbizonyítékok, megállapítások feljegy-
zése a vonatkozó kérdéssel egy helyen, a kérdésjegyzéken történik, az eltérések rögzítése pedig 
az audit eltérési lapon. A rögzített információknak igazolhatóknak kell lenniük. 

 

Az auditmegállapítások meghozatala 

Az auditcsoport az auditbizonyítékokat az auditkritériumokkal összehasonlítva értékeli. 
Az értékelés során tett megállapítások utalhatnak a kritériumoknak való megfelelőségre vagy 
az azoktól való eltérésre, illetve ha az audit céljai között szerepelt, a fejlesztési lehetőségek 
azonosítására. 

Követelmény annak dokumentálása, hogy mely területeken és folyamatokban állt fenn a 
megfelelőség. Az eltéréseket és azok bizonyítékait eltérési lapon (eltérés jelentésben) kell rög-
zíteni, melynek célja az eltérés felfedezésétől okainak megszüntetéséig tartó folyamat követé-
sének biztosítása. Az eltérési lapnak az azonosító adatokon túl tartalmaznia kell: 

− a tapasztalt eltérés leírását az auditbizonyíték és a nem teljesített követelmény 
rögzítésével, 

− a vizsgált terület képviselőjének véleményét, új szabályozás szükségességét, 

− a helyesbítő intézkedéseket és értékelésüket. 
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Az eltéréseket osztályozni lehet. Jelentősnek minősül az eltérés, ha a szabvány valamely 
eleme, lényeges követelménye nem teljesül, ami a rendszer hiányát vagy hibáit jelenti. Az ilyen 
eltérések megszüntetéséig tanúsítvány nem adható ki. Kis eltérésnek számít az előírások elszi-
getelt megszegése. 

Az eltéréseket az auditált szerkezettel együtt ki kell értékelni annak igazolására, hogy az 
auditbizonyítékok helyesek, az eltéréseket értik és elfogadják. Ha nem sikerül egyetértésre jut-
ni, akkor ezt a jelentésben rögzíteni kell. 

 

Az audit következtetések kidolgozása 

Az auditcsoportnak a záró megbeszélés előtt a következő feladatai vannak: 

− az auditcélokkal összehasonlítva kiértékeli az audit megállapításait, 

− kidolgozza a következtetéseket (figyelembe véve a mintavételes módszerből 
adódó bizonytalanságokat), 

− fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg, ha ezt az auditcélok tartalmazzák, 

− megtárgyalja a követő intézkedéseket, ha ez szerepel az audittervben. 

A következtetés lehet tanúsításnál a tanúsítványra való felterjesztés vagy annak elhalasz-
tása a helyesbítések végrehajtásáig, vevői auditnál a kapcsolatok fenntartása vagy megszünte-
tése. Belső auditnál a következtetések a rendszer működésének értékelésére és fejlesztésére 
irányulnak. 

 

Záró megbeszélés 

A záró megbeszélés célja az audit tapasztalatainak és következtetéseinek bemutatása és 
érthetővé tétele az auditált szervezet számára. A megbeszélést a vezető auditor irányítja, részt-
vevői ugyanazok, akik az indító megbeszélésen jelen voltak. A megbeszélés főbb témakörei: 

− a felülvizsgálat célja, kiterjedése, kritériumai, 

− a tapasztalatok összefoglalása, a pozitívumok kiemelése, a következtetések is-
mertetése, 

− az eltérések és osztályozásuk ismertetése, 

− nyitott kérdések, ellentétes vélemények megvitatása, 

− megállapodás a helyesbítő tevékenységekben és végrehajtásuk határidejében. 

A felülvizsgálat során az auditorok feladata az eltérések megállapítása mellett a fejleszté-
si lehetőségek feltárása, azonban azok megoldása és kidolgozása már a szervezet feladata. Bel-
ső auditnál a záró megbeszélés általában az audit megállapítások és következtetések ismerteté-
sére korlátozódik. 

 

Az auditjelentés elkészítése, jóváhagyása és elosztása 
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A felülvizsgálati jelentés összeállításáért és tartalmáért a vezető auditor felelős. A jelen-
tésnek tartalmaznia kell: 

− az audit megrendelőjét, az auditcsoport tagjait, az audit dátumait és helyszíneit, 

− az audit célját, terjedelmét, az audit kritériumait, 

− az audit megállapításokat, a megfelelőségeket, pozitív jelenségeket, az eltéré-
sek számát és értékelését, 

− az audit következtetéseket (a kritériumoknak való megfelelőség mértékét). 

 

Az auditjelentés kitérhet még a következőkre: 

− auditterv, a felülvizsgálati eljárás összefoglalása, 

− javítási, fejlesztési javaslatok (ha az auditcélok ezt tartalmazzák), 

− egyeztetett követő intézkedések, 

− jelentés elosztási lista, mellékletként az eltéréslapokat csatolva. 

A jelentés készülhet kötetlen formában vagy formanyomtatványon. Az utóbbi előnye, 
hogy alkalmazásával a jelentések egymással jobban összehasonlíthatók, a rendszer változásai, a 
fejlődés jobban nyomon követhető. 

Az auditjelentést jóváhagyása után az audit megrendelőjének kell elküldeni a vele egyez-
tetett határidőn belül. A jelentés másolatait a megrendelő által megjelölt érintetteknek kell to-
vábbítani. 

 

Az audit lezárása 

A felülvizsgálat akkor ér véget, ha az audittervben megjelölt valamennyi tevékenységet 
végrehajtották. Az audit dokumentumait az auditprogram eljárásának megfelelően kell meg-
őrizni vagy selejtezni a vonatkozó jogszabályi és szerződéses követelményeket figyelembe vé-
ve. Az audit dokumentációt bizalmasan kell kezelni. 

 

Az audit követő intézkedéseinek végrehajtása 

A felülvizsgálat során észlelt és az auditjelentésben dokumentált eltérések kijavítására 
szolgáló helyesbítő intézkedésekben és azok határidejében általában a záró megbeszélésen 
megállapodás születik (előfordul, hogy az auditált szervezet csak később határozza meg a javí-
tó tevékenységeket). Tanúsító és vevői auditot követő helyesbítő tevékenységek végrehajtását 
és megfelelőségét célszerű először belső audittal ellenőrizni. 

Az ellenőrző (követő) felülvizsgálat az eredetihez hasonló módon történik, azonban csak 
az eltérések kapcsán érintett területekre korlátozódik. A követő felülvizsgálat módszereit az el-
térések súlyossága határozza meg: 

− a helyszíni audit megismétlése (utóaudit), 
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− a javító tevékenység végrehajtását bizonyító feljegyzések, dokumentumok át-
vizsgálása, 

− ellenőrzés a következő (pl. felügyeleti) auditon. 

Az ellenőrzés módszerét az auditor választja meg, egyeztetve a megbízóval és az auditált 
szervezettel. 

 

Az auditorok felkészültsége 

Az audit megbízhatóságát és eredményességét nagymértékben befolyásolja az auditorok 
felkészültsége (ismeretei és felülvizsgálati készségei), személyes tulajdonságai, motiváltsága. 

 

Ismeret és készségek, személyes tulajdonságok 

Az auditorok számára szükséges ismeretek egy része általános jellegű, más részük speciá-
lisan a MIR felülvizsgálataihoz szükségesek. 

 

Általános ismeretek 

− az audit alapelvek, eljárások és technikák ismerete, alkalmazásának készsége, 

− az irányítási rendszerek és dokumentumainak ismerete, 

− szervezési ismeretek, 

− törvények, előírások ismerete, 

− szakterületi követelmények ismerete. 

 

A vezető auditor számára szükséges további ismeretek 

− az auditok tervezése, az erőforrások eredményes felhasználása, 

− az auditcsoport szervezése, irányítása, képviselete, 

− konfliktusok megelőzése, kezelése, auditjelentés elkészítése. 

 

Személyes tulajdonságok: 

− pártatlan, nyitott gondolkodású, diszkrét és diplomatikus, 

− logikus gondolkodású, figyelmes, gyors felfogóképességű, 

− kitartó, önálló cselekvésre, döntéshozatalra képes, megbízható, 

− érdeklődő, együttműködésre és alkalmazkodásra képes. 

 

Végzettség, auditori képzés és tapasztalat 
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Az auditoroknak az előírt felkészültség megszerzéséhez az alábbi feltételeket kell teljesí-
teniük: 

− Megfelelő iskolai végzettség és szakmai tapasztalat (gyakorlat) megszerzése, 
amely lehetővé teszi az ismeretek és készségek elsajátítását; 

− Auditori szaktudást biztosító auditorképzésben való részvétel (auditori tanúsít-
vány szerzése); 

− Auditori gyakorlat megszerzése, tapasztalt vezető auditor irányításával. 

A vezető auditornak ezen túl rendelkeznie kell csoportvezetési gyakorlattal, amelyet ké-
pesített vezető auditor mellett igazolt módon kell megszereznie. A felkészültség szükséges 
szintjét a felülvizsgálatokat végző szervezeteknek kell meghatározniuk. 

 

A felkészültség fenntartása és fejlesztése 

Az auditoroknak elméleti és gyakorlati ismereteiket, készségeiket folyamatosan (igazol-
hatóan) fejleszteni kell. Ennek eszközei: szakmai képzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon, 
auditokon (megfigyelőként vagy gyakornokként) való rendszeres részvétel. 

Az auditoroknak felülvizsgálati képességeik fenntartásához rendszeresen és igazolhatóan 
részt kell venniük az auditok végrehajtásában. 

 

Az auditorok értékelése 

Az auditorokat rendszeres időközönként, tervezett módon, az auditprogram eljárásával 
összhangban az alábbi időpontokban kell értékelni: 

− az auditor első értékelése (felülvizsgálóvá váláskor), 

− az auditcsoport kiválasztásakor, 

− az auditori teljesítmény folyamatos értékelése a felkészültség fejlesztése érde-
kében. 

 

Az értékelési folyamat fő lépései: 

− Az auditprogram követelményeinek teljesítéséhez szükséges ismeretek és kés-
zségek szintjének meghatározása; 

− A végzettség, szakmai tapasztalat, auditori képzettség és tapasztalat (értékelési 
kritériumok) rögzítése; 

− Az értékelés módszereinek meghatározása (pl. feljegyzések átvizsgálása, kér-
désfeltevés, megfigyelés, információgyűjtés); 

− Az értékelés végrehajtása az értékelési kritériumok és az auditorról szerzett in-
formációk összehasonlításával. 
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Ha az auditor nem teljesíti a követelményeket, akkor továbbképzést, szakmai, auditori 
gyakorlatszerzést kell számára előírni. 
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Felhasznált források 

 

ISO 19011 szabvány 

 

 
 
 
 

A tanulást segítő további források 

- 
 
 
 

Ellenőrző kérdések 

 

1. Hogyan definiálja az auditot? 

2. Mik az audit céljai? 

3. Mik az audit alapelvei? 

4. Mutassa be az audit folyamatát? 

5. Mik az audit eredményei? 
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7. Total Quality Management 

 

A fejezet célja 

A fejezet célja a TQM vezetési filozófia logikájának megismerése, a szervezeti al-
kalmazások során előforduló megközelítések/módszerek elsajátítása. 

 

Szükséges előismeretek 

Minőségmenedzsment alapok 

Szervezetelméletek 

Humán menedzsment  

 

 

Tartalom 

7.1. TQM filozófián alapuló minőségmenedzsment rendszerek. 

7.2. A TQM-re alapozott minőségmenedzsment rendszerek működési jellemzői. 

Felhasznált források  

A tanulást segítő további források.  

Ellenőrző kérdések 
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TQM filozófián alapuló minőségmenedzsment rendszerek 

A TQM általános menedzsmentmódszer, illetve menedzsmentfilozófia, amely a 80-as évek veze-
téstudományának eredménye. A TQM definiálására több megfogalmazás született, amelyből néhányat 
kiemelek: 

− A TQM a szervezet olyan irányítási módszere, amelynek középpontjában a minőség 
áll, amely valamennyi tagjának a részvételén alapul, és azt célozza, hogy hosszú távon 
sikerrel szerezze meg a vevő megelégedettségét, valamint hasznára legyen a szervezet 
összes tagjának és a társadalomnak (ISO 8402:1994). 

− A TQM olyan menedzsmentfilozófia és ennek megvalósítási gyakorlata, amelynek 
célja a rendszer anyagi (technikai) és emberi erőforrásait hasznosítani a rendszer cél-
jainak leghatékonyabb úton való elérése érdekében (BS 7850:1992). 

A Total Quality Management különféle diszciplínákkal ötvözött menedzsmentfolyamat, melynek 
célja, hogy a szervezet minden tevékenységének folyamatos javításával, tökéletesítésével, valamint 
minden dolgozó minőség iránti teljes elkötelezettségével a vevő teljes mértékű megelégedettségét érje 
el a termék vagy a szolgáltatás használata során. A TQM három alapelvre támaszkodik:  

− a vevőközpontúság,  

− a folyamatos javítás, és  

− a munkatársak teljes körű elkötelezettségének elvére.  

A TQM az alapdefiníciója szerint olyan megközelítés, mely mind a szervezeti célok, mind a me-
nedzsment eszközök, mind a munkatársak elkötelezettsége oldaláról tudatosságot vár el. Mindhárom 
„pillér”-t elsődleges menedzsmentelvként kezeli idealisztikus elvárásokkal. Ennek következtében nem 
is alakult ki olyan formalizált elvárás rendszer, mely a TQM-nek behatárolt leírást adna. Egy dinami-
kus megközelítés, mely vezetői felelősségnek tartja a működés rendszerszerűségét, annak vevőkre ori-
entáltságát, a belső működés összhangját. A TQM modell akkor válik be a gyakorlatban is, ha az elvek 
sikeres és hatékony lebontása megtörténik a gyakorlati eszköztárakban. Ez a jellegzetesen folyamat-
orientált, gyártási és ismételt szolgáltatásokat nyújtó folyamatokban is elvárható. Ki kell azonban 
emelni, hogy a „sajátos folyamatok” esetén léteznek olyan problémák, melyekre a TQM elvi megkö-
zelítései, esetre aktualizáló módszere szinte kizárólagosan alkalmasak.  

A TQM a szervezetnek olyan menedzsment módszere, amelyre a minőségközpontúság és a 
teljeskörű részvétel a jellemző. A TQM teljes körű minőségmenedzsmentet jelent, nem cél, hanem egy 
olyan folyamat, amelynek sosincs vége.  

Nem a termék vagy a szolgáltatás minőségéről, hanem az egész szervezet tevékenységének és 
működésének a kiválóságáról szól. A TQM olyan vezetési filozófia és vállalati gyakorlat, amely a 
szervezet céljainak elérése érdekében a leghatékonyabb módon használja fel a szervezet rendelkezésé-
re álló emberi és anyagi erőforrásokat. Vezetői szintről kiindulva fogja át az egész szervezetet, nem-
csak a folyamatokra, hanem az irányításra és az erőforrásokra is kiterjed. Nem lehet tanúsíttatni, nem 
vállalatirányítási rendszer, még csak nem is önértékelés, hanem, mint korábban írtam, egy filozófia. A 
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vállalatoknak el kell jutniuk arra a szintre, hogy csak az a szervezet tud hosszú távon fejlődni és 
fennmaradni, amelynek a célja az üzleti működés minőségének javítása. 

 

 
 

7.1 ábra: TQM (Topár, 2005) 
 

Ez a modell tehát a TQM három alapvető elvére, valamint 6 kiegészítő elemre épül. Alapelvek: 

− összpontosítás mind a külső, mind a belső vevőkre;  

− összpontosítás a folyamatok javítására abból a célból, hogy megbízható és elfogadha-
tó szolgáltatások/termékek jöjjenek létre; 

− összpontosítás arra, hogyan hasznosítsuk a velünk együtt dolgozók aktivitását.  

 

Kiegészítő elemek: 

− vezetők elkötelezettsége,  

− oktatás és képzés,  

− támogató struktúrák,  

− kommunikáció,  

− jutalmazás és elismerés,  

− mérés. 

 
Alapelvek 
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Vevőközpontúság: A minőségi szolgáltatás nyújtása azon a koncepción alapszik, hogy mindenki-
nek van vevője, és hogy a vevők igényeit, szükségleteit és elvárásait mindenkor és minden alkalom-
mal ki kell elégíteni ahhoz, hogy a szervezeti célok megvalósulhassanak. Ehhez a koncepcióhoz a ve-
vők igényeinek alapos feltérképezésére és elemzésére van szükség, és amikor már ezekről az igények-
ről világos képet kapunk, olyan működési módot kell biztosítani, hogy ki is elégítsük azokat.  

Folyamatos fejlesztés: A folyamatos fejlesztés koncepciója szerint a munka egymással szorosan 
összekapcsolódó lépések és tevékenységek sorozatának végeredménye; a folyamat végén egy kimenet 
(szolgáltatás vagy termék) születik. A folyamat valamennyi lépését szüntelenül figyelemmel kell kí-
sérni és fejleszteni annak érdekében, hogy csökkentsük az eltéréseket és javítsuk a folyamat megbíz-
hatóságát. A folyamatos javítás első célja, hogy megbízható folyamatok jöjjenek létre, abban az érte-
lemben, hogy minden egyes esetben a kívánt kimenetet kapjuk, eltérés nélkül. Ha az eltéréseket mini-
malizáltuk, és az eredmény még mindig elfogadhatatlan, a folyamat javításának második lépése a fo-
lyamat újjátervezése, hogy ily módon olyan kimenet jöjjön létre, amely jobban ki tudja elégíteni a ve-
vők igényeit. A folyamatok szüntelen javításával kapcsolatos szemléletet jól tükrözi a következő. 
TQM-es gyakorlatban gyakran elhangzó mondat: „Ha folyton azt teszed, amit eddig tettél, akkor foly-
ton csak azt kapod, amit eddig is kaptál." Ugyanakkor a TQM vezetési filozófia alapvető célkitűzése a 
folyamatos versenyképes pozíció megteremtése és megtartása az alkalmazó szervezet számára. Ehhez 
nélkülözhetetlen a folyamatok folyamatos javításának napi gyakorlatban történő széles körű alkalma-
zása. 

Teljes körű elkötelezettség: ez a megközelítésmód a szervezet felső szintű vezetőinek aktív irá-
nyításával kezdődik, és olyan intézkedéseket foglal magában, amelyek hasznosítják a szervezet vala-
mennyi alkalmazottjának tehetségét, és ennek segítségével tesznek szert piaci előnyökre. Az alkalma-
zottak minden szinten széles körű jogosítvánnyal rendelkeznek arra. hogy javítsák termékeiket és fo-
lyamataikat, méghozzá úgy, hogy új és rugalmas munka struktúrákat alakítsanak ki a problémák meg-
oldására, a folyamatok javítására és a vevők kielégítésére. Mindebbe a beszállítókat is bevonják, akik 
bizonyos idő elteltével partnerekké válnak oly módon, hogy együtt dolgoznak a széles körű felhatal-
mazással rendelkező alkalmazottakkal az egész szervezet hasznára. 

 
Kiegészítő elemek 

Vezetők elkötelezettsége: a vállalati és szervezeti vezetők saját viselkedésmintával mutatnak pél-
dát, alkalmazva a TQM eszközeit és nyelvezetét, megkövetelve a konkrét adatok felhasználását, és el-
ismerésben részesítve azokat, akik sikeresen alkalmazzák a TQM koncepcióit. Amikor a TQM-et 
kulcsfontosságú menedzselési folyamatként bevezetjük, az intézményi vezetőknek szószólóként, ta-
nárként és „vezérként" játszott szerepét kell hangsúlyozni. Bármely szervezet vezetőjének tökéletesen 
tudatában kell lennie, hogy a vevők igényei mit követelnek a szervezettől, és a versenyképesség meg-
őrzése érdekében mit kell tenniük. E tényekkel való szembesülés rá fogja ébreszteni az intézményi ve-
zetőket arra, hogy a saját részvételükkel is elő kell segíteniük a szervezet küldetésének, jövőképének 
és értékrendjének kialakítását, valamint azokat a lépéseket, amelyeket felhasználhatnak e célok eléré-
séhez. A vezetőknek meg kell érteniük, hogy a TQM egy olyan folyamat, amely azokból az alapelvek-
ből és kiegészítő elemekből áll, amelyeket nekik kézben kell tartaniuk ahhoz, hogy sikerüljön megva-
lósítani a minőség folyamatos javítását és a szervezet folyamatos sikeres működését. 

Oktatás és képzés: A minőség az alkalmazónak mindegyikének rátermettségén alapszik és azon, 
hogy értsék: mit kívánnak tőlük. A minden alkalmazottra kiterjedő oktatás és képzés ellátja Őket 
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azokkal az információkkal amelyekre szükségük van a szervezet küldetésével, jövőképével, haladási 
irányával és stratégiájával kapcsolatban, továbbá itt szerezhetik meg azokat a készségeket, amelyekre 
a minőség javításához, a hatékonyság és a teljesítmény növeléséhez és a problémák megoldásához 
szükségük van. A képzés biztosítja, hogy az egész cégen belül közös nyelvet és közös eszköztárat 
használjanak és rendelkezzenek a folyamatos fejlesztéshez és javításhoz szükséges ismeretekkel és 
készségekkel. 

Támogató struktúrák: a TQM folyamatának megvalósításában a vezetésének támogatásra is 
szüksége van az olyan változtatások bevezetéséhez, amelyek szükségesek a minőségi stratégia megva-
lósításához. Ilyen támogatást nyújthatnak például a külső szakértők. Nyilvánvalóan sokkal jobb hely-
zetben van egy szervezet, ha egyedül megáll a maga lábán. Ennek az önállóságnak elnyerését mozdítja 
elő. ha egy támogató, szakértői kör segíthet a vezető csoportnak abban, hogy megértse a TQM kon-
cepcióját, és segédkezik a szervezet más részeiben tevékenykedő minőségmenedzserekkel kialakítan-
dó hálózat létrehozásában is. 

Kommunikáció: A kommunikációt minden minőségi célokat követő környezetben más-és másfé-
leképpen kell megfogalmazni ahhoz, hogy az összes munkatárssal megértessük a változás iránti őszin-
te elkötelezettség fontosságát. Ideális esetben a vezetőknek személyesen kell találkozniuk a munkatár-
saikkal annak érdekében, hogy terjesszék az információkat, irányt mutassanak, és válaszoljanak a leg-
különbözőbb helyről jövő kérdésekre. Az egyes egyének és csoportok sikertörténetei, a minőségme-
nedzselés eszközeinek sikeres alkalmazási példái és a vevők elégedettségének javulása —mind a mi-
nőségi kommunikáció anyagát képezik. 

Jutalmazás és elismerés: A teameket és egyéneket, akik sikeresen alkalmazzák a minőségmene-
dzselési folyamatokat, elismerésben kell részesíteni, lehetőleg megjutalmazni. hogy ily módon a szer-
vezet többi tagja is tudja, mik az elvárások. Ha elmulasztjuk egy olyan személy kitüntető elismerését, 
aki sikeresen használja a fennen hirdetett minőségmenedzselési folyamatot, az olyan üzenetet fog 
közvetíteni, hogy nem ez a megfelelő út a munkahelyi sikerhez, a lehetséges előléptetéshez és általá-
ban a személyes sikerhez. Bármiféle alapvető változásnak, különösen egy új menedzselési folyamat-
nak a korai stádiumaiban az alkalmazottak figyelik a vezetés igazi szándékait, igazi motivációit közve-
títő finom jelzéseket. A minőségi mozgalom sikeres gyakorlati alkalmazóinak elismerése példaképet 
állít a szervezet többi tagja elé. 

Mérés: Az adatok felhasználása különösen fontos TQM-folyamat bevezetésében. Nyilvánvaló, 
hogy a szubjektív vélemények helyébe az adatoknak kell lépniük, és mindenkinek meg kell értenie: 
nem az a fontos, hogy mit gondol, hanem hogy mit tud! Az adatok felhasználásának előkészítéséhez 
mérni kell a külső vevők elégedettségének fokát, hogy meghatározhassuk: milyen mértékben elégítjük 
ki szükségleteiket. A vevőekre vonatkozó adatok gyűjtése a teljesítmény objektív, valósághű felméré-
sét teszi lehetővé, és mindenkit arra sarkal, hogy a valódi problémákkal foglalkozzék. 

 

A TQM-re alapozott minőségmenedzsment rendszerek működési jellemzői 

A TQM egy szemlélet, vagy filozófia, ezért ahhoz, hogy rendszerként működjön, tudatosan tel-
jessé kell tenni a menedzsment és a szervezet valamennyi tevékenységére. Az eltérő minőségügyi fe-
ladatok esetén a TQM keretei között is jól hasznosítható a más minőségfilozófiai megközelítéssel (pl. 
EFQM, ISO 9000-es, Six Sigma) kialakított eszközök jó gyakorlata. Vannak azonban esetek, ahol a 
menedzsmentnek nem egyszerűen a problémához illeszkedő megoldási utat kell kijelölni, hanem a 
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munkatársak elkötelezettségét és minőségérzékenységét kell arra a szintre fokoznia, hogy a problémá-
ra érzékenyek, a megoldásra kreatívak legyenek. A minőségkoncepciók közül a TQM ismerte fel a 
szervezeti kultúra hatásának fontosságát, s támaszkodik az ezzel foglalkozó szervezetfejlesztési meg-
közelítésekre. 

A TQM irodalom két jelentős prioritást hangsúlyoz különböző módon, TQM alapján működte-
tett gyakorlati fejlesztésekből (sosem zárva ki a további fontossá váló fejlesztendőket, hogy a „teljes 
körűség” ne sérüljön). Az egyik a folyamatok kezelése, ahol a folyamatos fejlesztés, az innovatív 
megközelítés válik fontossá, a másik a folyamatértékelés, a „folyamatérettség” fogalmának egységesí-
tő megközelítése.  

A folyamatok modellezése és kritikusság szerinti besorolása megalapozza a hatékony beavatko-
zást. Ezek gyakran formalizált megoldásokban jelentkeznek (pl. folyamatábrák), de valós céljuk a fej-
lesztési pontok áttekinthető értékelése. A folyamatos fejlesztésnél kiemelt szerepe van néhány szerep-
lőnek 

− a vevőknek, illetve érintetteknek,  

− a folyamat közreműködőinek,  

− a beszállítóknak és  

− a folyamat gazdájának.  

A folyamatok értékelését azok eltérő tartalma miatt nehéz elvégezni. Az érettségi szint egységes 
kezelése a folyamatteljesítmény irányultsága szerint lehetséges. Ennek megfelelően alakult ki többek 
között a folyamatok, az üzleti folyamatok, a projektek és a vállalat/szervezet érettségén alapuló meto-
dikák és fejlesztések. A folyamatok (önmagához képesti egyedi értékelés) és érettség (a szervezeti 
kölcsönhatások és teljesítmény szempontjából való) értékelés többszintű besorolással válik lehetővé, 
hogy azok összemérhetőek legyenek.  

A TQM tudatos menedzsment centrikus megközelítése során a filozófia rendszerré válhat. A 
szervezet irányítási rendszerének teljességét, a célok meghatározása (stratégiai rendszer), a tervezett-
ség, a megvalósítási folyamatok optimalizálása, a szabályozás, a szükséges erőforrások biztosítása az 
alapelvekből következetesen felülről lefelé alakítható ki. A hatékony rendszerépítés biztosítéka a be-
vonás, mely a célok közössé tételével érdekeltté teszi a munkatársakat. A rendszer működőképességét 
a tények nyilvánossá tett, objektív meghatározása segíti (minőségmutató-rendszer), a külső környezet 
igényeinek folyamatos változásához való illeszkedési képességet a rendszerben kialakított értékelési 
módok segítik. A problémák megoldása során jól alkalmazhatóak a TQM eszköztárába tartozó, vagy 
azzal harmonikus minőségügyi módszerek és technikák: 

− a minőség monitorozása objektív értékeléssel, mutatórendszer kialakítása, BSC, 

− benchmarking használata a saját intézményrészek, a hasonló hazai és nemzetközi 
szervezetek minőségügyi gyakorlatára. 

A rendszer működésének biztosítéka az elkötelezett munkatársi hozzáállás. Ennek fejlesztésére 
magas szintű vezetői tudatosság szükséges, de ezen a területen is kialakultak minőségügyi technikák, 
mint a folyamatos humánerőforrás és szervezetfejlesztés tanulási elvárások és csoportmunkák alkal-
mazása. 
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8. Szervezeti kiválósági modellek 

 

A fejezet célja 

A fejezet célja a Szervezeti kiválósági modellek működtetési logikájának és a szer-
vezetirányításban betöltött szerepének megismerése, a szervezeti alkalmazások során 
előforduló megközelítések/módszerek elsajátítása. 

 

Szükséges előismeretek 

Minőségmenedzsment alapok 

Rendszerszemlélet 

Humán menedzsment  
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Szervezeti kiválósági modellek - bevezetés 

 

A világban alkalmazott Szervezeti Kiválóság Modellek jellemzően három alapmodellre (Ázsiá-
ban elsősorban a Deming díjra és a Malcolm Baldrige díjra, Európában elsősorban az EFQM modell-
re, Amerikában és Afrikában pedig elsősorban a Malcolm Baldrige modellre) vezethetőek vissza. Ne 
feledkezzünk el arról, hogy mind a Baldrige modell, mind pedig az EFQM modell a nyugati kultúrá-
ból indul ki. Értelemszerűen a nyugati menedzsment megközelítések alapján keresnek válaszokat a 
nyugati társadalmak gazdasági kihívásaira. 

Amennyiben a szervezeti kiválóság modelleket keretrendszernek tekintjük, akkor alkalmazható 
egy modell minden ágazatra. A modell alkalmazóinak azonban óhatatlanul szükséges a szervezeti spe-
cialitásokon túl az ágazati sajátosságokat is értelmezni, s értő módon alkalmazni a modellt. Ez alapos 
felkészültséget igényel, s nehezítheti a modell alkalmazását. Az EFQM modell esetében nem léteznek 
ágazat specifikus modellek, míg a Malcolm Baldrige modell esetében az oktatási és egészségügyi ága-
zat számára készült ágazat specifikus modell. 

Minden Szervezeti Kiválóság Modell két alapvető logikára épül (8.1. ábra).  

1. Az adottságok (szervezeti képességek) határozzák meg az eredményeket, s ezen ke-
resztül a szervezet tartós sikerességét. 

2. A PDCA logika alkalmazásával valósítható meg a szervezet fejlődése. 
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Adottságok
(szervezeti

képességek)
Eredmények

Szervezeti tanulás, fejlõdés

Eredmények elérése
a szervezeti képességek

(adottságok) révén

DO

ACT

CHECKPLAN

 
8.1.ábra: A SZKM-ek kettős alaplogikája (Koczor et al., 2011) 

 

A PDCA logika általánosan alkalmazható minden szervezet esetében, így a folyamatos fejlesztés 
megvalósítása során sem a szervezeti, sem az ágazati sajátosságok nem gyakorolnak jelentős hatást.  

A szervezet szükséges képességei, valamint az ezekből következő eredmények is ágazat és szer-
vezet specifikusak. Ugyanakkor a szervezeti képességek területei (Szervezeti Kiválóság Modell nyel-
ven kritériumok) azonos logika szerint rendszerezhetők.  

A Malcolm Baldrige és az EFQM modell felépítése (8.2. és 8.3. ábrák) egyaránt mutatja a Szer-
vezeti Kiválóság Modellek kettős alaplogikáját. 
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8.2.ábra: Baldrige Kiválósági kritériumok 8.3.ábra: Az EFQM Excellence Modell alapján 
a Nemzeti Minőség Díj modellje 

 

Az Európai Kiválóság modellje - EFQM-modell 

Az EFQM Kiválóság Modell egy nem előíró jellegű keretrendszer, amely 9 kritériumra tagoló-
dik: öt „Adottságok” és négy „Eredmények” kritériumból áll. Az „Adottságok” kritériumok azt tar-
talmazzák, amit a szervezet tesz céljai elérésének érdekében. Az „Eredmények” kritériumok pedig azt 
mutatják meg, hogy mit ér(t) el a szervezet. Az „Eredmények”-et az „Adottságok” okozzák, az 
„Adottságok” pedig az „Eredmények” visszacsatolása révén javíthatóak, fejleszthetőek.  

A Modell, amely elismeri, hogy a fenntartható szervezeti kiválóság elérésének számos megköze-
lítése létezik a szervezeti működés minden területén, az alábbi alapgondolatból indul ki:  

A vevői és dolgozói elégedettséget, a pozitív társadalmi hatást a vezetés, megalapozott üzlet-
politikával és stratégiával, a dolgozókra építve, valamint a partnerkapcsolatok, az erőforrások 
és a folyamatok menedzselésével éri el, amely kiváló eredményekhez vezet.  

Az EFQM Model szerint az innováció és a tanulás segíti az Adottságok javítását, továbbfejlesz-
tését, amelyek így még jobb eredményekhez vezetnek és hozzájárulnak az egyre kiválóbbá váláshoz. 

 

A Modell tartalma és felépítése 

A Modell 9 fő egysége mutatja azokat a kritériumokat, amelyekhez mérten értékelni kell / lehet a 
szervezet előrehaladását a kiválóság felé vezető úton. A 9 kritérium mindegyikéhez tartozik egy defi-
níció, meghatározás, amely átfogóan értelmezi az adott kritérium tartalmát.  Az egyes kritériumokhoz 
számos alkritérium tartozik, amelyek segítik az átfogó követelmények részletesebb kibontását. Az 
alkritériumok sok olyan kérdést vetnek fel, amelyeket javasolt tekintetbe venni az önértékelés során.  

Végül, minden alkritérium alatt további listák (gondolatébresztő, iránymutató menüpontok, al-
pontok) találhatóak. Ezeknek az alkalmazása nem kötelező, és maguk a listák sem teljesek, kimerítő-
ek. Szerepük, hogy további példákkal szemléltessék az alkritérium jelentését, azt, hogy az 
alkritériumok esetében milyen tipikus szempontokra kell koncentrálni. 

A díj elnyerése és az elismerés mellett az önértékelés nagy előnye, hogy lehetőséget biztosít a 
problémák feltárására, korrigálására, és jól összehasonlítható a vállalat változása is az idők folyamán.  
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A vevői és a dolgozói elégedettséget, a pozitív társadalmi hatást a vezetés, megalapozott üzletpo-
litikával és stratégiával, a dolgozókra építve, valamint a partnerkapcsolatok, az erőforrások és a fo-
lyamatok menedzselésével éri el, amely kiváló eredményekhez vezet. Az EFQM Modellben látható 
nyilak jelentik a Modell dinamizmusát. Azt mutatják, hogy az innováció és a tanulás segíti az Adott-
ságok javítását, továbbfejlesztését, amelyek így még jobb eredményekhez vezetnek és hozzájárulnak 
az egyre kiválóbbá váláshoz. 

A Kiválóság alapelvei bármely szervezetre vonatkoztathatóak, függetlenül annak méretétől vagy 
ágazati és iparági hovatartozásától, működési területétől. Ezek az alapelvek képezik az EFQM Kiváló-
ság Modell alapját és megjelennek, tükröződnek a Modell követelményrendszerében is. Ahogy az az 
ábrából is leolvasható, az értékelendő területeket két részre osztják: az adottságokra (vezetés, erőfor-
rások, üzletpolitika, dolgozók, folyamatok) és az eredményekre (üzleti eredmények, dolgozói elége-
dettség, társadalmi hatások, vevői elégedettség). 

Az EFQM 2009-ben felülvizsgálta és átdolgozta az EFQM Kiválóság Modellt és közzé tette a 
2010-től érvényes új követelményrendszert (EFQM Modell 2010). Az új modellben hangsúlyosabb 
szerepet kapott az innováció, a kockázat menedzsment és a fenntartható fejlődés. A modellben meg-
tartották a 9 kritériumos rendszert (8.4. ábra), a 8 kiválóság alapelvet és a RADAR értékelési mód-
szertant, bár mindegyik területen történt változás.  

A 8 kiválóság alapelvben történt változások a következők: 

− Kiegyensúlyozott eredményeket elérni (korábban: Eredményorientáltság) 

− Értéket teremteni a vevő számára (korábban Vevőközpontúság) 

− Vezetni jövőorientáltan, inspiráltan és tisztességesen (korábban Vezetés és célok szi-
lárdsága) 

− Folyamatokon alapulva vezetni (korábban Tényeken és folyamatokon alapuló vezetés) 

− Sikeresnek lenni az emberek által (korábban Dolgozók fejlesztése és bevonása) 

− Táplálni a kreativitást és az innovációt (korábban Folyamatos tanulás, fejlesztés és in-
nováció) 

− Partnerkapcsolatokat építeni (korábban Partnerkapcsolatok fejlesztése) 

− Felelősséget vállalni a fenntartható jövőért (korábban Társadalmi felelősség). 
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8.4. ábra: EFQM Modell 2010 kritériumai 
 

A kritériumok megnevezésében is történt változás. Stratégia lett a korábbi 2. Politika és stratégia 
kritérium, Emberek a korábbi 3. Emberi erőforrás-fejlesztés kritérium, Folyamatok-Termékek-
Szolgáltatások a korábbi 5. Folyamatok irányítása kritérium és Kulcsfontosságú eredmények a korábbi 
9. Kulcsfontosságú teljesítmény eredmények kritérium elnevezése. 

Az alkritériumoknál is történt változás. Az 1. Vezetés kritériumban új elemként bekerült az eti-
ka, az átláthatóság, a rugalmasság és a döntési képesség a változásokra való reagálásban. A Stratégiá-
ban (2. kritérium) új elem, hogy a szervezet hogyan építi be a stratégiájába a fenntarthatóságot. A 3. 
Emberek kritériumnál be kell mutatnia az intézménynek, hogy az emberi erőforrás tervek hogyan kap-
csolódnak a stratégiájához. A 4. Partnerkapcsolatok és erőforrások kritériumban a beszállítók szerepét 
a korábbinál jobban kiemeli a modell. Az 5. Folyamatok-Termékek-Szolgáltatások kritériumban a 
termékek és szolgáltatások életciklusának vizsgálatára is ki kell térni, és a vevő számára értékkel bíró 
termékek és szolgáltatások fejlesztésére helyezi a modell a vezetők felelősségét. A Kulcsfontosságú 
eredmények kritériumban (9. kritérium) a szervezet stratégiai kulcseredményeit kell bemutatni. 

A RADAR értékelő mátrix alkalmazása során az Adottságok területek értékelésénél új, fontos 
szempont a hatékonyság, a gyorsaság, a rugalmasság, a fenntarthatóság, az optimalizálás, valamint az 
innováció, a kreativitás és a cselekvésre orientálás. Az Eredmények értékelésénél új szempont az 
eredmények szegmentált bemutatása és az eredmények jövőbeni fenntarthatóságának képessége. 

A modellben a kritériumok súlyszáma is változott, egyszerűsödött. Minden kritérium 10 %-ot ér, 
kivéve a Vevői eredmények (6. kritérium) és a Kulcsfontosságú eredmények (9. kritérium), amelyek 
15-15 %-os súllyal szerepelnek. Növekedett a súlya az Embereknek (3. kritérium), az Emberek ered-
ményeknek (7. kritérium), a Stratégiának (2. kritérium), a Partnerkapcsolatok és erőforrásoknak (4. 
kritérium) és a Társadalmi eredményeknek (8. kritérium), megmaradt viszont a korábbi hangsúllyal a 
Vezetés (1. kritérium) és a Kulcsfontosságú eredmények (9. kritérium), valamint csökkent a Folyama-
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tok-Termékek-Szolgáltatások (5. kritérium) és a Vevői eredmények (6. kritérium) súlya, bár utóbbi 
jelenleg is kiemelt, a legmagasabb súlyt képviseli. 

Az EFQM ötszintű elismerési rendszert alkalmaz: a háromszintű elismerésen kívül további két 
alsóbb szintű elismerést vezetett be annak érdekében, hogy ösztönözze a szervezeteket az önértékelés 
és a kiválóság modell egyre szélesebb körben való sikeres alkalmazására. Az ötszintű elismerési rend-
szer lényege, hogy elismerje az elért eredményeket és motiválja a szervezetet a továbbfejlődésre. Ez 
egy hosszú távú program, melynek folyamán azonban elérhető mérföldkövek állnak, amelyeknél 
megmérettetheti magát a szervezet. Az elért eredmények egyúttal  a munkatársak, beszállítók, partne-
rek és vevők számára is felmutathatóak. Az ötszintű elismerési rendszer a következő elemekből áll: 

− Kiválóság Díj nyertes (Excellence Award Winner),  

− Kiválóság Díj (Excellence Award Prize),  

− Kiválóság Díj Döntős (Excellence Award Finalist),  

− Elismerés a Kiválóságért (Recognised for Excellence),  

− Elkötelezettség a Kiválóságért (Committed to Excellence).  

Az EFQM Szervezeti Kiválóság Elismerési Szintjeinek bármelyikére bármely szervezet pályáz-
hat. 

Az Elkötelezettség a Kiválóságért esetén a szervezetek a kiválóság útjának egy korai szakaszá-
ban van. Már megvalósultak egyes fejlesztések, azonban lehetséges, hogy az egyes folyamatok még 
nem rendeződtek rendszerbe. Az elismerés megszerzése két fázisból áll. Az első fázisban a pályázó 
egy „átvilágító” jellegű, szervezetfejlesztést támogató önértékelést készít az EFQM Modell 9 kritéri-
uma alapján. Az önértékelés eredményeként a szervezet erősségeket és fejlesztendő területeket azono-
sít, majd ezt követően, a fejlesztendő területeket módszeresen rangsorolva, fejlesztési tervet készít. A 
második fázisban a pályázónak, a rangsorolás alapján, a fejlesztendő területeken fejlesztési projekte-
ket kell indítania, és a fejlesztések elindításától számított 6-9 hónap múlva legalább 3 fejlesztési pro-
jekt megvalósulását kell részletesen bemutatnia. A szervezet önértékelésének eredménye nem éri el a 
300 pontot.  

Az Elismerés a Kiválóságért esetén a szervezet legfontosabb eredményei az utóbbi három év fej-
lesztéseinek tudhatók be, és a szervezet használ külső összehasonlításokat (benchmarkok) is. A szisz-
tematikus fejlődés mindennapivá vált a szervezet életében az elmúlt három évben és a kulcsfolyama-
tok ellenőrzése és fejlesztése folyamatosan megvalósul (PDCA). A szervezet eredményesen alkalmaz-
za a TQM módszereit, és nagy eséllyel pályázhat a Nemzeti Minőség Díjra. Az önértékelésre a szer-
vezet az EFQM Modellt használja és legalább 300 pontot ér el.  

A Kiválóság Díjra pályázó szervezetek legfontosabb eredményei az utóbbi három-öt év fejlesz-
téseinek tudhatók be. A szervezet az EFQM Modell 9 kategóriájában jó, néhány kategóriában kitűnő 
eredményt ér el. A szisztematikus fejlődés mindennapivá vált a szervezet életében és számos, a szer-
vezet egészére kiterjedő fejlesztési programot valósított meg. Már több önértékelést végzett a szerve-
zet az EFQM Modell szerint, valamint legalább 450 pontot ért el.  

 

Malcolm Baldrige Díj 
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Az Amerikai Egyesült Államokban a minőségfejlesztés ösztönzésére 1987-ben alapították meg a 
Malcolm Baldrige Díjat. A díjról törvény rendelkezik, mely szerint minden évben a legjobb nagy és 
közepes gyártóvállalat, a legjobb szolgáltató és a legjobb kisvállalat kaphatja meg. 1995-től a díjra az 
ipari és szolgáltató vállalatokon kívül az egészségügy és az oktatás területén működő, TQM-ben kivá-
ló eredményeket elérő szervezetek is pályázhatnak. 
A teljeskörű minőségirányításban követelmény a szervezet folyamatos fejlődése. A Malcolm Baldrige 
Díj kiírása is tükrözi ezt a folyamatos fejlesztést, mivel a díj kritériumrendszerét évről évre felülvizs-
gálják és kisebb-nagyobb mértékben változtatják. A kritériumok és az alkritériumok pontszáma évről 
évre változik. 

A pályázónak önértékelés keretében kell kifejtenie, hogy az egyes kritériumokban mit és hogyan 
tett a teljes körű minőségirányítás bevezetésében és alkalmazásában a szervezeténél. Az önértékelés 
során be kell mutatni, hogy az ún. alapvető értékeket (a vevő által elvárt minőség, vezetés, a folyama-
tos fejlesztés és tanulás, az alkalmazottak részvétele és fejlődése, a gyors reagálás felelőssége, a minő-
ségtervezés és probléma-megelőzés, a hosszú távú jövőben való gondolkodás, a tényeken alapuló ve-
zetés, rendszerszemlélet, innováció menedzsment, az együttműködésen alapuló fejlesztés, a szervezeti 
felelősség és az eredményorientáltság) a teljes szervezetre és mind a 7 kritériumban hogyan alkalmaz-
ta a pályázó. A modell 7 kritériumát az 8.5.ábra tartalmazza (Baldrige National Quality Program 
2009-2010).  

 

 

 

8.5. Ábra: Malcolm Baldrige Nemzeti Minőségi Díj kritériumai 
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A Vezetés kritérium a következő alkritériumokat tartalmazza: (1) misszió, küldetés, értékek és 
kommunikáció és szervezeti teljesítmény, (2) szervezet irányítása és jog szerinti és etikus viselkedés. 

A Stratégia tervezés kritérium a következő alkritériumokat tartalmazza: (1) stratégiai tervezés fo-
lyamata és stratégiai célok, (2) stratégiai akciótervek kidolgozása és lebontása. 

A Vevői fókusz kritérium a következő alkritériumokat tartalmazza: (1) termékek ajánlása, vevők 
támogatása, vásárlói kultúra kialakítása, (2) vevői igények és elégedettség információinak megszerzé-
se és elemzése. 

A Mérés, elemzés és tudásmenedzsment kritérium a következő alkritériumokat tartalmazza: (1) a 
szervezeti teljesítmény mérése, elemzése és fejlesztés, (2) információ, tudás és IT menedzselése. 

A Humán erőforrás fókusz kritérium a következő alkritériumokat tartalmazza: (1) humán erőfor-
rás fejlesztés, (2) munkakörnyezet. 

A Folyamatmenedzsment kritérium a következő alkritériumokat tartalmazza: (1) szervezeti mű-
ködési rendszer tervezése, (2) szervezeti kulcsfolyamatok tervezése, irányítása és fejlesztése. 

Az Eredmények területen a modell széles körűen lefedi egy szervezet fontosabb eredményterüle-
teit: (1) termékkel kapcsolatos eredmények, (2) vevőkkel kapcsolatos eredmények, (3) pénzügyi és pi-
aci eredmények, (4) humán erőforrás eredmények, (5) folyamat hatékonyságának eredményei, (6) ve-
zetéssel kapcsolatos eredmények. 

A díjkiírás tartalmaz egy egyszerű és áttekinthető táblázatot az erősségek és fejlesztendő terüle-
tek azonosítására, akciótervek és felelősök azonosítására 
(www.baldrige.nist.gov/Business_Criteria.htm). 

A modell értékelési szempontjai némiképp eltérnek az EFQM által használt szempontoktól. Az 
1-6. kritériumokat (Adottságok kritériumok) a következő négy szempont alapján értékeli a modell: 
Approach (Megközelítés), Deployment (Alkalmazás), Learning (Tanulás), és Integration (Integrálás) 
(ADLI). Az Eredmények kritérium esetén (7.1-7.6) a használt négy szempont a következő: Levels 
(Szintek), Trends Trendek), Comparisons (Összehasonlítások), és Integration (Integráltság) (LeTCI). 
Az 1-6. és a 7. kritériumokhoz is rendelkezésre áll egy táblázat az értékeléshez a következő felosztás-
sal: 0-5%, 10-15-20-25%, 30-35-40-45%, 50-55-60-65%, 70-75-80-85%, 90-95-100% felosztással. 
Mindegyik kritériumot a korábban bemutatott 4 értékelési szempont szintje alapján sorolják be a meg-
felelő százalékértékhez. 

A pályázó vállalatok mindegyike az értékelő szakértőktől egy részletes értékelést kap a saját 
szervezetéről, tevékenységeiről minden kritériumcsoportban, ebben megtalálja a szervezete erősségeit 
és fejlesztendő területeit, elősegítve ezzel a következő év sikeresebb pályázatát. 

 

Deming díj 

A második világháborút követő időszakban a japán ipart az olcsó és alacsony minőségű termé-
kek gyártása fémjelezte. Deming támogató tevékenységét követően a tömeggyártás minőségjavítását 
matematikai statisztikai módszerek elsajátításával és fokozatos gyakorlatba ültetésével kezdték. Meg-
győzték a japán ipar egyes vezetőit arról, hogy ha a folyamatok minőségének (és ezen keresztül a ter-
mékek minőségének) javítását előtérbe helyezik, akkor a minőség javulása a költségek csökkenését 
fogja eredményezni növekvő termelékenység mellett, és versenybe szállhatnak az amerikai vállalatok-
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kal. A japánok a TQM elvek megértésével és elsajátításával az ipar számos területét megreformálták, 
és a minőség fejlesztésére koncentrálva költségeik is jelentősen csökkentek. Nem kellett sok időnek 
eltelnie ahhoz, hogy mindez a nemzetközi versenyben is éreztesse hatását. A japánok minőségfejlesz-
tés melletti elkötelezettsége a költségek egyidejű csökkenése mellett növelte a japán termékek iránti 
keresletet a nemzetközi piacokon. 

A Japán Tudósok és Mérnökök Egyesülete (JUSE) hozta létre 1951-ben a Deming Díjat 
(Deming Prize). amelyet három kategóriában ítélnek oda: 

− Egyéneknek illetve csoportoknak (Deming Prize for Individuals): elismerve azokat az 
egyéneket és csoportokat, akik kiemelkedő eredményekkel működtek közre a TQM 
vagy a TQM területén alkalmazott statisztikai módszerek tanulmányozásában, illetve a 
TQM terjesztésében: 

− Szervezeteknek vagy szervezeti egységeknek (The Deming Application Prize): elis-
merve azokat a szervezeteket, illetve szervezeti egységeket, amelyek kiemelkedő tel-
jesítményjavulást tudnak bizonyítani a TQM alkalmazása révén egy adott évben. 

− Szervezetek termelő egységeinek (The Quality Control Award for Operations Busi-
ness Units): az előzőekhez hasonlóan vállalatok olyan termelő egységét díjazzák e ka-
tegóriában, akik kiemelkedő teljesítményjavulást értek el a minőségmenedzsment, il-
letve QC (Quality Control) elvek alkalmazása révén egy adott év leforgása alatt. 

 

A díj olyan TQM rendszert ír le, amely biztosítja és szüntelenül javítja a termékek és vagy a 
szolgáltatások minőségét. A pályázó szervezetek amellett, hogy megismerik a minőségmenedzsment 
új megközelítését, felismerve üzleti környezetük elvárásait eredményes minőségmenedzsment mód-
szereket fejlesztenek ki. ezek megvalósítása érdekében új struktúrákat hoznak létre, és a módszereket 
a gyakorlatba ültetik át. A Deming Díj lényege, hogy a pályázónak kell feltárnia és meg kell értenie 
saját jelenlegi körülményeit, meghatároznia céljait és fejlesztési területeit, és mindezt a vállalat teljes 
egészére kell alkalmazni. A pályázatok értékelői nem csupán az eredményeket és az alkalmazott fo-
lyamatokat vizsgálják, hanem a jövőbeni eredmények lehetőségeit is. 

A vállalat értékelése két kérdőív segítségével történik, ezek közül az egyik egy általános kérdőív 
a munkatársakra és a középvezetésre vonatkozóan, a másik pedig egy felső vezetést érintő specifikus 
kérdőív. 

 

 
8.6. Ábra: A Deming díj keretrendszere 

 



 
 
 
 

Minőségmenedzsment – audit 

 

41

Az általános kérdőív 10 kritériumot és 41 alkritériumot tartalmaz, és egy olyan kiegészítő függe-
lék részt, amelyben a vállalat legjobb példáit bemutathatja. 

1. Vezetés, jövőkép és a top menedzsment által kijelölt stratégiák: a munkatársak nyilat-
koznak arról, hogy a vezetés mennyire van tisztában a vállalat vezetéséhez szükséges 
feladataival és felelősségi köreivel annak érdekében, hogy az erőforrásokat hatéko-
nyan használják fel. és a vállalati célok és tervek megvalósulhassanak. 

2. TQM keretrendszerek: e kritérium tárgyalása kapcsán számos kérdés megválaszolásá-
ra kerülhet sor, mint pl. 

i. a szervezeti struktúra és a menedzsment rendszer összhangja, 

ii. a   szervezeti   egységeket   átívelő   tevékenységek   koordinálása:   az 
operatív felelősségek definiálásának egyértelműsége, 

iii. a szervezet által kialakított menedzsment rendszer megfelelősége, azaz 
tartalmazza-e a célok felállítását, a célok elérése felé való mozgósí-
tást, az implementálást, valamint a célok mérését és azok elérésének 
értékelését, 

iv. a TQM célok bevezetését és terjesztését megfelelően kommunikálják-e 
a munkatársak felé, 

v. érti-e az egész szervezet, hogy a teljes körű minőség egy hosszú távú 
tevékenység. 

3. Minőségbiztosítási rendszer: a minőségbiztosítási rendszer léte és megfelelő működé-
sének felmérése, a vevői elégedettség növelése érdekében tett tevékenységek megfele-
lő koordinálása és gyakorlatba ültetése. A vállalat mennyire aktív új termékek és szol-
gáltatások, ill. új technológiák kifejlesztése terén, és ehhez megfelelő minőségme-
nedzsment módszereket használnak-e (pl. QFD-t). A folyamatok elemzését és fejlesz-
tését hatékonyan és eredményesen végzik, a szervezet érti a folyamatok fontosságát és 
megfelelően ellenőrzi azokat. A minőség értékelése és a minőségauditok lefolytatása 
megfelelő. 

4. Üzleti szempontok menedzsment rendszerei: a menedzsment keresztfunkcionális üzle-
ti elemeit világos működési szabályok mentén kell kialakítani, és más menedzsment 
rendszerekkel Össze kell hangolni. A szervezet megfelelő indikátorokat kell, hogy vá-
lasszon a termelési folyamat, a készletek és átfutási idők mérésére. A szervezetnek 
meg kell tennie a szükséges intézkedéseket megfelelő módszerek és eszközök alkal-
mazása révén annak érdekében, hogy a költségeket csökkenteni tudja. 

5. Emberi erőforrások fejlesztése: a szervezet deklarálja, hogy a szervezet legfontosabb 
erőforrását a munkatársai jelentik, és megfelelő képzési és fejlesztési rendszer kialakí-
tása révén fejleszti a munkatársak képességeit és kompetenciáit. 

6. Az információ hatékony felhasználása: a szervezetet körülvevő üzleti és piaci környe-
zethez illeszkedő információgyűjtési, - elemzési és - felhasználási rendszer kialakítá-
sa, az információ megfelelő megosztása, a vevőkkel, beszállítókkal kialakított infor-
máció rendszerek, adatbázisok léte, megfelelő adatelemzési módszerek alkalmazása, a 
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kvalitatív és kvantitatív információk elemzése, a döntéshozatal támogatása, a doku-
mentációs rendszer digitalizálása és a megfelelő hozzáférések biztosítása. 

7. TQM koncepció és értékek: vevői elégedettséget növelő projektek és folyamatok gya-
korlatba ültetése, alkalmazása: tényeken alapuló elemzési és döntési folyamatok; a 
PDCA logika folyamatos alkalmazásának megértése. 

8. Tudományos módszerek: célok elérése érdekében adaptált módszerek alkalmazása, 
amelyek a technológiai fejlesztésekhez és új módszerek kialakításához, vagy már al-
kalmazott módszerek újfajta módon való alkalmazásához járulnak hozzá. Probléma-
megoldó módszerek alkalmazásának, ill. új tennék és szolgáltatások létrehozásának 
képessége. 

9. Szervezeti képességek (magtechnológia, vitalitás, sebesség): a szervezetnek tisztában 
kell lennie főbb. versenyelőnyt jelentő kompetenciáival, menedzselnie kell alkalma-
zott technológiáit, és megfelelő menedzsment rendszert kell kialakítania szabadalmai 
és szellemi Tulajdona védelmének és hasznosításának érdekében. A szervezet döntés-
hozatali folyamatainak gyorsnak, világos szabályok szerint működöknek kell lenniük. 
A vezetők vállalkozási képességei és kreativitása mellett a munkatársaknak is elköte-
lezetteknek kell lenniük a változások irányában. 

10. A szervezeti célok eléréséhez való hozzájárulás: a szervezet vevőivel való kapcsolatok 
minőségének megalapozása és menedzselése, a munkatársi elégedettség alakulása, a 
munkahelyi biztonság és munkavégzési feltételek kialakítása, a menedzsment átlátha-
tósága. a beszállítókkal való együttműködés minősége, tulajdonosi értékmaximalizá-
lás. 

11. Kiegészítő melléklet: TQM jellegzetességek (vállalati példák bemutatása). A szerve-
zetnek népszerűsítenie kell a TQM irányú törekvéseket, új TQM módszerek, techno-
lógiák kialakításához kell hozzájárulnia annak érdekében, hogy a jövőbeli stakeholder 
elvárásoknak elébe menjen. 
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A tanulást segítő további források 

- 
 
 
 

Ellenőrző kérdések 

1. Mik a szervezeti kiválósági modellek jellemzői? 

2. Mik az EFQM és a Baldrige modell közötti kritérium szintű különbségek? 

3. Mik a szervezeti kiválósági modellek szerepe az önértékelésben? 

 

 
 
 



 
 
 
 

Minőségmenedzsment – audit 

 

44

 

9. Önértékelés 

 

A fejezet célja 

A fejezet célja az önértékelés során használt módszerek szervezeti alkalmazásának 
áttekintése. A szervezetek érettségétől függően célszerű a módszereket alkalmazni a 
várható eredmények függvényében. 

 

Szükséges előismeretek 

Minőségmenedzsment alapok 

Folyamatos fejlesztés 

Szervezeti kiválósági modellek 
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9.1. Az önértékelés lényege 

9.2. Az önértékelés végrehajtása 

9.3. Az önértékelés módszerei  

Felhasznált források  

A tanulást segítő további források.  

Ellenőrző kérdések 
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Az önértékelés lényege 
 

Az önértékelés alapvetően (szervezet) megfelelőség vizsgálat, amelynek két fő formáját külön-
böztetjük meg. Létezik megfelelőségi önértékelés, ahol a hangsúly a tevékenységek teljesítésének el-
lenőrzésén van. Míg a fejlesztésorientált önértékelés azt jelenti, hogy a szervezetek stratégiájuk kidol-
gozásához és megvalósításához fejlesztéseket indukáló önértékelést végeznek. 

Az önértékelés célja a teljes szervezet teljesítményének magasabb minőségi szintre emelése, 
stratégiai szintű fejlesztése, a szervezeti kiválóság elérésére való törekvés, amelynek érdekében a 
szervezet helyzetelemzést végez, kijelöli tevékenységének fejlesztendő területeit, rangsorolja azokat, 
és beépíti stratégiájába ezen elképzeléseket. Az önértékelés a szervezet tevékenységeinek és eredmé-
nyeinek szisztematikus, rendszeres és összehasonlító felülvizsgálata, amely támpontot nyújt a szerve-
zet erősségeinek és fejlesztendő területeinek meghatározásához. Az önértékelési tevékenység eredmé-
nyeképpen a szervezet azonosítja erősségeit és fejlesztendő területeit, és kijelöli azokat a fejlesztési 
tevékenységeket, amelyek megvalósulását folyamatosan nyomon követi. 

Ebből következik, hogy az önértékelés elsődleges célja a fejlesztés ösztönzése és a fejlesztési te-
vékenységek mederbe terelése. Az önértékelés módszere akkor lesz eredményes, ha a szervezetek nem 
egyszeri fejlesztési projektként alkalmazzák, hanem folyamatosan, szisztematikusan megismétlik. 

Az önértékelés alapjául szolgáló kritériumrendszer lehet általános (pl. Deming Díj, az amerikai 
Malcolm Baldrige Díj, az Európai Kiválóság Díj, és a nemzeti minőségi díjak), illetve szektor specifi-
kus (Felsőoktatási Minőségi Díj, IPMA). Mindegyik által használt kritériumrendszere elmondható, 
hogy a cél, hogy keretet adjanak a szervezetek számára az önértékelés elvégzéséhez. Az önértékelés 
alapjául szolgáló kritériumrendszerek alapvető célja, hogy az eltérő és egyedi mutatókkal, teljesítmé-
nyekkel és eredményekkel rendelkező szervezetek számára olyan általános szempontrendszert adja-
nak, amelyet bármilyen típusú szervezet vagy annak szervezeti egysége (tevékenysége) alapul vehet. 
Ez a szempontrendszer a szervezeti szintű önértékelés fontos támpontja, ezt a szempontrendszert a 
szervezeti teljesítmény értékeléséhez a szervezet rendszeresen, szisztematikusan és elkötelezetten kell, 
hogy alkalmazza. Ennek hiányában pedig nem áll rendelkezésre az a mérőeszköz, amely támpontként 
szolgálhat a szervezeti eredmények és a hatékony működésnek a megítéléséhez.  

 

Az önértékelésnek számos bevált módszere ismert, a szervezeteknek kell meghatározniuk, hogy 
a módszerek közül melyik számukra a legalkalmasabb, a leghatékonyabban és legeredményesebben 
alkalmazható. Ebben a fejezetben az alábbi öt módszert mutatjuk be:  

− kérdőíves módszer, 

− mátrix módszer, 

− vezetői team módszer, 

− pro forma módszer, 

− díjszimuláció. 

A módszerek bemutatása előtt röviden szólunk az önértékelés végrehajtási folyamatáról. 
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Az önértékelés végrehajtása 

Az önértékelés végrehajtása döntően módszer függő, ezért módszer függő lépéseket az egyes el-
terjedt módszertanok szerint külön pontokban tárgyaljuk. Ugyanakkor mindegyik módszertan esetében 
közösek az alábbi pontok: 

− Belső kommunikáció 

− Értékelő eszköz fejlesztés/adaptálás 

− Adatgyűjtés 

− Adatok feldolgozása 

− Értékelés 

 

A szervezet egészének tájékoztatása (belső kommunikáció) 

Az egész szervezetet tájékoztatni kell az önértékelés végrehajtására vonatkozó elhatározásról és 
a döntés hátteréről. Ezzel egyrészt a munkatársakat biztosítják afelől, hogy az önértékelés fejlesztési 
eszköz, amely az egész szervezet teljesítményének bizonyítékok alapján történő javítását szolgálja. Ez 
azt jelenti, hogy az alkalmazottak többsége tapasztalni fogja, hogy munkája minőségéről bizonyítékot 
várnak, és mindenki részvétele szempontjából létfontosságú, hogy megértse a folyamat jellegét. Az 
önértékelés célja NEM bűnbakok keresése, hanem hogy mindenki teljesítménye javuljon. Ez fogja 
egyik oldalról megerősíteni a vezetés elkötelezettségét a munkatársak szemében az önértékelés iránt, 
továbbá ez a tájékoztatás teremti meg a lehetőséget, hogy felkeltse az érdeklődést a munkatársakban a 
folyamat megvalósítására.  

Az egész szervezetet tájékoztatni kell (vagy – a szervezet kultúrájától és jellegétől függően – a 
döntéshozatalban az egész szervezetnek részt kell vennie) a következőkről: 

− miért döntött a vezetőség az önértékelés végrehajtása mellett, 

− milyen célkitűzések és célok állnak a középpontban, 

− milyen módszerrel zajlik az önértékelés, 

− mi az önértékelés tervezett ütemezése, 

− kik fognak és milyen szerepekben részt venni az önértékelésben, 

− várhatóan mikor teszik közzé az eredményeket. 

 

Az önértékelés módszerei 

Kérdőíves módszer 

A kérdőíves módszerrel végrehajtott önértékelés folyamatát az 9.1. ábra mutatja be.  
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9.1. ábra. A kérdőíves módszerrel végrehajtott önértékelés folyamata 

 

Kérdőív létrehozás 

A legegyszerűbb önértékelési módszer a kérdőíves felmérés. Alkalmazása nem igényel különö-
sebb módszertani ismereteket, ugyanakkor ez a módszer adja a legkisebb pontosságú értékelést, és 
hátránya, hogy a kész kérdőív alkalmazása nagyon kis mértékben veszi figyelembe az adott intézmény 
sajátosságait. A kérdőív szervezet specifikus kialakításával növelhető az értékelés pontossága, ez már 
azonban a modell mélyebb ismeretét is feltételezi. A kérdőív kialakítás során alábbi szempontokat ér-
demes figyelembe venni: 

1. Kérdőív komplexitása 

1. Választott referencia modell. 

2. Értékelési szempontok. 

3. Érettség. 

1. Kérdések száma. 

2. Kiterjedtség és részletezettség. 

2. Kitöltés módja  

1. Papír, elektronikus 

2. Anonimitás, statifikálás 

3. Tesztelés, módosítás 

 

Kitöltött kérdKitöltött kérdKitöltött kérdKitöltött kérdőívekívekívekívek    

NagyNagyNagyNagy    szórást mutató észórást mutató észórást mutató észórást mutató ér-r-r-r-
tékelési területektékelési területektékelési területektékelési területek    

KérdKérdKérdKérdőívek kitöltése ívek kitöltése ívek kitöltése ívek kitöltése 
(adatgy(adatgy(adatgy(adatgyűjtés)jtés)jtés)jtés) 

    
Az Az Az Az 

önéönéönéönér-r-r-r-
téktéktéktéke-e-e-e-
lés lés lés lés 

végrevégrevégrevégre
hajtáshajtáshajtáshajtás
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KérdKérdKérdKérdőívek ívek ívek ívek 
feldolgozásafeldolgozásafeldolgozásafeldolgozása    

ÉrtékelésÉrtékelésÉrtékelésÉrtékelés    

Válaszok statisztikai Válaszok statisztikai Válaszok statisztikai Válaszok statisztikai 
eredményeieredményeieredményeieredményei    

KérdKérdKérdKérdőív létrehozásív létrehozásív létrehozásív létrehozás KérdKérdKérdKérdőívívívív    

KommunikációKommunikációKommunikációKommunikáció Felkészült szervezetFelkészült szervezetFelkészült szervezetFelkészült szervezet    
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A választott referencia modell jelentősen befolyásolja a kérdőív komplexitását. Az önértékelés 
céljától függően a kérdőíves módszer esetében is lehetséges, a referencia modell egyes területeire való 
fókuszálás, azaz nem tér ki a kérdőív a referencia modell összes területére. Ez természetesen korlátoz-
za a kapott eredmények kiterjedtségét is.  

A kérdőív készítés során végig kell gondolni a vizsgálati, értékelési szempontokat, s ezeknek 
megfelelően érdemes kialakítani kérdés csoportokat és kell megfogalmazni a kérdéseket. Így például 
hiába vagyunk kíváncsiak a munkatársak véleményére, megítélésére a vezetés fejlesztés támogató ma-
gatartásáról, ha nem teszünk fel erre vonatkozó kérdést, kíváncsiságunk kielégítetlen marad. 

A kérdőív készítés során a válaszok skálázását is végig kell gondolni. A gyakorlatban elterjedtek 
a pontértékekre átváltható skálázások annak érdekében, hogy az eredmények számszerűsíthetők le-
gyenek. Ezekben az esetekben a skálákat és a pontértéket pontosan kell definiálni.  

A tapasztalatok szerint a 30 percnél hosszabb kitöltési időt igénylő kérdőívek esetében draszti-
kusan csökken a válaszadási arány. Éppen ezért fontos az önkorlátozás a kérdések számának tekinte-
tében. Amennyiben egy-egy részterület (pl. a beszerzési folyamatok végrehajtása) esetében részletes 
képet szeretne kapni a vállalat, akkor az ezen területen megnövekedett kérdésszám más területek rová-
sára képzelhető el csak. Minél kiterjedtebb az önértékelési terület, annál inkább csökkenni kell a rész-
letezettségnek, annak érdekében, hogy munkatársak valóban elvégezzék a kitöltést. 

Általánosan javasolható, hogy elsősorban elektronikusan kitöltendő kérdőíveket alkalmazzanak a 
vállalatok. Ugyanakkor tekintettel kell lenni azon munkatársakra is – pl. karbantartók, takarítók – akik 
nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, vagy alkalmazás gyakorlattal, így az ő esetükben papír 
alapú kérdőívekre van szükség. Az elektronikusan kitöltendő kérdőívek esetében meg kell jegyezni, 
hogy ezek létrehozására általában alkalmasak a feldolgozást is elvégző célszoftverek. 

A kérdőív kitöltését lehet anonim módon, és névvel ellátva (un. nyílt módszer) is elvégezni. 
Mindkét módszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai.  

Az anonim kitöltésnél nagy valószínűséggel szívesebben leírják megítélésüket a kitöltők, így a 
kapott adatok reálisabbak lehetnek. A név szerinti kitöltés magában hordozza a veszélyt, hogy egyes 
önértékelők nem merik felvállalni valós véleményüket, a kiértékelés vélt retorziói miatt. 

Azt, hogy melyik megoldást választja a szervezet számos más tényező is befolyásolhatja, de 
minden esetben a szervezetnek kell eldöntenie, hogy nála mely módszer alkalmazható nagyobb biz-
tonsággal, úgy hogy valóban reális képet adjon az önértékelés. Mindenestre az anonimitás kérdését 
célszerű összekapcsolni a statifikációs adatok kérésével. 

A kérdőív készítés során azt is végig kell gondolnia a szervezetnek, hogy milyen statifikációs 
adatokra (pl. nem, életkori csoportok, végzettség, intézményi munkaviszony hossza, stb.) van szüksé-
ge. A statifikációs adatok teszik lehetővé az adatok részletes elemzését. Anonym kérdőívek alkalma-
zásának esetében korlátozni kell a statifikációs adatok alkalmazását, mert visszatetszést és így vagy a 
válaszadási arány csökkenését, vagy a válaszok őszinteségének csökkenését okozza az a helyzet, ami-
kor anonym ugyan a kérdőív, ám a statifikációs adatokból azonosítható a kitöltő.  

Az elkészült kérdőíveket érdemes tesztelni, azaz szűk felhasználói körben kitölteni és az ered-
ményeket feldolgozni, annak érdekében, hogy kiderüljenek és javíthatók legyenek a kérdőív esetleges 
hibái (nem érthető, vagy félreérthető kérdés, kimaradt értékelési szempont stb.). 
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Adatgyűjtés (kérdőívek kitöltése) 

Az adatgyűjtés időtartamát a belső kommunikációban egyértelműen rögzítette már a szervezet, 
de szükséges ezt a tényleges adatgyűjtés indításakor ismételten megtenni, illetve a kitöltéshez és a 
visszaküldéshez kapcsolódó információkat is közzétenni. Általában nem célszerű 2-3 hétnél hosszabb 
kitöltési időt meghatározni.  

A kitöltési időszak során érdemes nyomon követni a válaszolási arány alakulását, s szükség ese-
tén ismételt kommunikációval erősíteni a válaszadási hajlandóságot. Célszerű, ha a kitöltési időszak 
alatt elérhető a vállalaton belül az a személy, aki segítséget tud nyújtani a kitöltésben, ha valamelyik 
munkatárs elakad annak során.  Fontos, hogy a dolgozók önállóan, másokkal nem egyeztetve töltsék ki 
a kérdőíveket.  

 

Kérdőívek feldolgozása 

A kérdőívek feldolgozásának célja az egyéni kérdőívek során gyűjtött adatok összesítése, ami az 
alapját képezi az önértékelésnek. Ennek során kerül sor a kérdőív egyes kérdéseihez, s az egyes kér-
déscsoportjaihoz kapcsolódó válaszok megoszlásának és a számszerű értékelések eredményeinek ki-
számítására. A kiszámítás és grafikus és táblázatos megjelenítés célszerűen kiterjed az alábbiakra: 

1. Kérdésenként statisztikai feldolgozás 

1. Átlag 

2. Szórás 

3. Medián 

4. Válaszadási arány 

2. Témakörönkénti (pl. alkritérium) összesítés 

1. Átlag 

2. Szórás 

3. Medián 

4. Válaszadási arány 

 

Értékelés 

Ennél a lépésnél lehet eldönteni a feldolgozott eredmények alapján, mely kérdések és területek 
esetében állapíthatóak meg egyértelműen a szervezet erősségei és fejlesztendő területei, illetve tapasz-
talható eltérő megítélés.  

Az összesítés alapján lehet megállapítani, hogy a kérdőív kitöltői  

− mely területeket értékeltek közel egységesen átlagon felülinek, vagy alulinak, hiszen 
ezek jelenti a szervezet erősségeit, illetve fejlesztendő területeit. 
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− mely terültekkel kapcsolatban látják másképpen a szervezet működését, illetve a szer-
vezet eredményeit, azaz nagyok a szórások. 

A számszerű adatokból meghatározható, hogy a működés mely területét, illetve milyen eredmé-
nyeit látják a munkatársak a rendelkezésre álló információk alapján erősebbnek, vagy éppen gyen-
gébbnek, azaz mely területen lehet szükség fejlesztésre. Ugyanakkor a számszerű adatokból igen tág 
határok között mozognak a fejlesztési lehetőségek. A fejlesztendő területek esetében a számszerű ér-
tékelések általában nem teszik lehetővé – hacsak a kérdés nem volt nagyon jól és specifikusan megfo-
galmazott - a fejlesztések pontos meghatározását. Így számos esetben pótlólagos vizsgálatra lehet 
szükség. Ugyanez igaz azokban az esetekben is, amikor ellentétes a munkatársak vélekedése, megíté-
lése egyes kérdésekben, vagy területeken.  

 

A kérdőíves módszer előnyei: 

− egyszerű használat: egyszerűbb az eredmények feldolgozása, bemutatása, 

− a szervezet sok munkatársat vonhat be az önértékelési folyamatba, 

− a szervezet visszajelzést kaphat funkciók és szervezeti szintek szerint csoportosítva, 

− a vezetői-team módszerrel együtt is használható, hogy a vezetőség reálisabb képet 
kaphasson a fejlesztési lehetőségekről, 

− elősegíti a csoportok közötti vitákat. 

Hátránya lehet, hogy ha túl sok kérdőívet osztanak ki, akkor romlik a válaszadási hajlandóság, és 
a kérdőívek csak arra adnak választ, hogy a dolgozóknak mi a véleménye egyes kérdéseket illetően, de 
arra nem, hogy miért úgy gondolják. Nem biztos, hogy kérdőíves módszerrel feltárható a szervezet 
összes erőssége és fejlesztendő területe, és a kapott eredmények alkalmasak a más szervezetekkel való 
összehasonlításra. Végül, de nem utolsó sorban, az eredmények hitelessége a feltett kérdések minősé-
gétől függ. 

 

Mátrix módszer 

A mátrix módszerrel végrehajtott önértékelés nagyon hasonlít a kérdőíves módszerre. Alapvető 
különbség abban van, hogy itt nem kérdéseket teszünk fel, hanem állításokat fogalmazunk meg. Ezen 
állítások célja a szervezet „állapotának” skálázása.  

 

Mátrix létrehozása 

A mátrix módszer alkalmazása nem igényel különösebb módszertani ismereteket, ugyanakkor ez 
a módszer, hasonlóan a kérdőívhez, adja a legkisebb pontosságú értékelést, és hátránya, hogy alkal-
mazása nagyon kis mértékben veszi figyelembe az adott vállalat sajátosságait. Általában elmondható, 
hogy célszerű saját, szervezet specifikus állításokat létrehozni. A kialakításuk során alábbi szempon-
tokat érdemes figyelembe venni: 

1. Állítások komplexitása 
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1. Választott referencia modell. 

2. Értékelési szempontok. 

3. Érettség. 

1. Állítások száma. 

2. Kiterjedtség és részletezettség. 

2. Kitöltés módja  

1. Papír, elektronikus 

2. Anonimitás, statifikálás 

3. Tesztelés, módosítás 

 

A választott referencia modell jelentősen befolyásolja a mátrix komplexitását. Az önértékelés 
céljától függően a mátrix módszer esetében is lehetséges, a referencia modell egyes területeire való 
fókuszálás, azaz nem tér ki az állítássor a referencia modell összes területére. Ez természetesen korlá-
tozza a kapott eredmények kiterjedtségét is.  

A mátrix készítés során végig kell gondolni a vizsgálati, értékelési szempontokat, s ezeknek 
megfelelően érdemes kialakítani állítás csoportokat és ennek megfelelően kell megfogalmazni az állí-
tásokat. Így például hiába vagyunk kíváncsiak a munkatársak véleményére, megítélésére a vezetés fej-
lesztés támogató magatartásáról, ha nem teszünk be erre vonatkozó állítást, kíváncsiságunk kielégítet-
len marad. 

A mátrix készítés során a válaszok skálázását is végig kell gondolni. A gyakorlatban elterjedtek 
a pontértékekre átváltható skálázások annak érdekében, hogy az eredmények számszerűsíthetők le-
gyenek. Ezekben az esetekben a skálákat és a pontértéket pontosan kell definiálni.  

A tapasztalatok szerint a 30 percnél hosszabb kitöltési időt igénylő mátrix esetében drasztikusan 
csökken a válaszadási arány. Éppen ezért fontos az önkorlátozás az állítások számának tekintetében. 
Minél kiterjedtebb az önértékelési terület, annál inkább csökkenni kell a részletezettségnek, annak ér-
dekében, hogy munkatársak valóban elvégezzék a kitöltést. 

A mátrix módszer informatikai támogatottsága és a kitöltés anonimitására ugyan azok a szabá-
lyok érvényesek, amelyeket a kérdőíves módszernél már bemutattunk.  

Az elkészült állítássort érdemes tesztelni, azaz szűk felhasználói körben kitölteni és az eredmé-
nyeket feldolgozni, annak érdekében, hogy kiderüljenek és javíthatók legyenek az esetleges hibák 
(nem érthető, vagy félreérthető állítás, kimaradt értékelési szempont stb.). 

 

Adatgyűjtés (mátrix kitöltése) 

Az adatgyűjtés időtartamát a belső kommunikációban egyértelműen rögzítette már a szervezet, 
de szükséges ezt a tényleges adatgyűjtés indításakor ismételten megtenni, illetve a kitöltéshez és a 
visszaküldéshez kapcsolódó információkat is közzétenni. Általában nem célszerű 2-3 hétnél hosszabb 
kitöltési időt meghatározni.  
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A kitöltési időszak során érdemes nyomon követni a válaszolási arány alakulását, s szükség ese-
tén ismételt kommunikációval erősíteni a válaszadási hajlandóságot. Célszerű, ha a kitöltési időszak 
alatt elérhető az a személy, aki segítséget tud nyújtani a kitöltésben, ha valamelyik munkatárs elakad 
annak során. Fontos, hogy a munkatársak önállóan, másokkal nem egyeztetve töltsék ki a mátrixot.  

 

Mátrixok feldolgozása 

A feldolgozás célja az egyénektől gyűjtött adatok összesítése, ami az alapját képezi az önértéke-
lésnek. Ennek során kerül sor az egyes állításokhoz, s az egyes állításcsoportokhoz kapcsolódó vála-
szok megoszlásának és a számszerű értékelések eredményeinek kiszámítására. A kiszámítás és grafi-
kus és táblázatos megjelenítés célszerűen kiterjed az alábbiakra: 

1. Állításonként statisztikai feldolgozás 

a. Átlag 

b. Szórás 

c. Medián 

d. Válaszadási arány 

2. Témakörönkénti (pl. alkritérium) összesítés 

a. Átlag 

b. Szórás 

c. Medián 

d. Válaszadási arány 

 

Értékelés 

Ennél a lépésnél lehet eldönteni a feldolgozott eredmények alapján, mely állítások és területek 
esetében állapíthatóak meg egyértelműen a szervezet erősségei és fejlesztendő területei, illetve tapasz-
talható eltérő megítélés.  

Az összesítés alapján lehet megállapítani, hogy a mátrixok kitöltői  

1. mely területeket értékeltek közel egységesen átlagon felülinek, vagy alulinak, hiszen ezek 

jelenti a szervezet erősségeit, illetve fejlesztendő területeit. 

2. mely terültekkel kapcsolatban látják másképpen a szervezet működését, illetve a szervezet 

eredményeit, azaz nagyok a szórások. 

A számszerű adatokból meghatározható, hogy a működés mely területét, illetve milyen eredmé-
nyeit látják a munkatársak a rendelkezésre álló információk alapján erősebbnek, vagy éppen gyen-
gébbnek, azaz mely területen lehet szükség fejlesztésre. Ugyanakkor a számszerű adatokból igen tág 
határok között mozognak a fejlesztési lehetőségek. A fejlesztendő területek esetében a számszerű ér-
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tékelések általában nem teszik lehetővé – hacsak az állítás nem volt nagyon jól és specifikusan meg-
fogalmazott - a fejlesztések pontos meghatározását. Így számos esetben pótlólagos vizsgálatra lehet 
szükség. 

 

Vezetői team módszer 

A vezetői team módszerrel végrehajtott önértékelés folyamatát a 9.2. ábra mutatja be.  

 

 

9.2. ábra. A vezetői team módszerrel végrehajtott önértékelés folyamata 

Az öt módszer közül bizonyos értelemben ez kakukktojás. A vezetői munkacsoport esetében le-
hetséges a proforma módszer alkalmazása (tényeken alapuló), de van példa a mátrix módszerre is (vé-
leményeken alapuló), így egyfajta átmenetet képez a két csoport között. Ahogy bemutattuk korábban, 
a véleményeken alapuló módszerek az önértékelést végző szervezet munkatársainak megkérdezésén 
alapulnak. A tényeken alapuló módszerek alkalmazása során a szervezeti működés adatainak, tényei-
nek összegyűjtése történik, s maga az értékelés ezeken nyugszik.  

A vezetői csoportmunka legnagyobb előnye, hogy a vállat vezetői közvetlen tapasztalatokra 
tesznek szert az önértékelésben. Sikeres esetben ez egyfelől a szervezeti működés mélyebb megérté-
séhez vezet, másfelől pedig az önértékelés folyamatának a megismeréséről és megértéséről. Ezek az 
élmények erősítik az önértékelés hasznosságának felismerését, s ezen keresztül a vezetői elkötelezett-
ség növekedését, s fontos üzenetet közvetítenek a szervezet felé az önértékelés vezetői támogatásáról 
és elfogadottságáról. Sikertelen esetben ezen hatások ellentéte jelentkezik, mely általában az önértéke-
lés gyors elhalásához, vagy azonnali befejezéséhez vezet.  

A vezetői munkacsoport módszer alkalmazásának feltétele, hogy a vezetők elsajátítsák a mód-
szerrel kapcsolatos elméleti hátteret. Ez nagyjából 1 napos felkészítő tréninget jelent.  

E módszer alkalmazása során az önértékelést végző szervezeti egység vezetőségének aktív bevo-
nása szükséges, és a vezetőség felelőssége az önértékeléshez szükséges anyagok összegyűjtése, rend-
szerezése és értékelése. 
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Az adatgyűjtést követően kerül sor a kiértékelési értekezletre, amelyen a vezetőség tagjai megvi-
tatják az értékelés által feltárt tényeket és adatokat, és megegyezésre jutnak az erősségeket és fejlesz-
tendő területeket illetően. Majd egy második megbeszélés és döntéshozó folyamat során kerül sor a 
szóba jövő fejlesztési tevékenységek rangsorolására, a felelősségek kiosztására, és a fejlesztési felada-
tok ütemezésére. 

A módszer előnyei: 

− a vezetőség megérti az önértékelés lényegét, módszerét, szempontjait és elkötelezi 
magát amellett, hogy a fejlesztéseket ezek alapján fogja elvégezni; 

− az erősségek és fejlesztendő területek megállapítása felett generálódó viták lehetővé 
teszik, hogy a vezetőség körében kialakuljon egy kép a szervezet jelenlegi helyzetéről; 

− kialakul egy vezetői team az önértékelés érdekében; 

− az erősségek és fejlesztendő területek alapján jelölik ki a fejlesztési terveket. 

A módszer hátránya lehet, hogy a vezetőség megfelelő előkészítéséhez képezni kell őket, ehhez 
pedig megfelelő képzettségű szakemberekre van szükség, és előfordulhat az is, hogy a folyamat irreá-
lis értékeléssel zárul. 

 

Proforma módszer 

A proforma módszerrel végrehajtott önértékelés folyamatát a 9.3. ábra mutatja be.  
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9.3. ábra. A proforma módszerrel végrehajtott önértékelés folyamata 

 

A proforma módszer alkalmazása a díjszimulációs módszertől több dologban is különbözik. Itt 
két fő szempontot emelünk ki. Egyrészt a proforma nem biztosít olyan mélységű értékelést, mint a 
díjszimulációs módszer. Ugyanakkor ráfordítás igénye (idő, ember, költség) kisebb, ezért olyan ese-
tekben javasolt, amikor nem szeretne a vállalat minőségi/kiválósági díjra pályázni. 

A pro forma módszer az önértékelésre való felkészülést támogatja azáltal, hogy a felkészüléssel 
egy időben dokumentálják a folyamatot, ezáltal időt és energiát takarítanak meg. A módszer azon ala-
pul, hogy az önértékelést végző szervezeten belül az önértékelő team kialakít egy önértékelési doku-
mentumot, az ún. proformát vagy sablonformát, amely tulajdonképpen előre elkészített formanyom-
tatványok sorozata az önértékelési kritériumoknak megfelelően előkészítve. Tartalmazzák az adott re-
ferenciamodell egyes alkritériumait, az adott alkritériumhoz tartozó erősségeket, fejlesztendő területe-
ket, és bizonyítékokat. Az így elkészített és kitöltött dokumentumokat képzett értékelők értékelik, akik 
pontozzák az értékelési szempontrendszer alapján. Ez a módszer is akkor lehet hatékony, ha a szerve-
zet rendszeresen megismétli a folyamatos fejlesztés elvének érvényesítése érdekében. A 
díjszimulációs módszerrel szemben a fő előnye az, hogy az alkritérium szintű dokumentumok elkészí-
tése kevesebb időt vesz igénybe, mint egy díjszimulációs önértékelési anyag megfogalmazása. 

A módszer előnyei: 

− lehetővé teszi, hogy dokumentálhatók legyenek azok a bizonyítékok, melyek alapján 
az értékelők pontozzák az egyes alkritériumokat, és meghatározzák az erősségeket és 
fejlesztendő területeket, 

− mindezek alapján kidolgozhatók a konkrét cselekvési tervek, 

− a pontszámok megközelítőleg tükrözik a díjszimulációs önértékelés során kapott pont-
számokat. 

A módszer hátránya, hogy az elkészített formanyomtatványok összegyűjtése csak egy helyzetké-
pet mutat a szervezetről, és a felszínes, nem tényalapú információgyűjtés veszélyeztetheti a reális kép 
kialakítását. 

 

Díjszimulációs módszer 

A díjszimulációs módszerrel végrehajtott önértékelés folyamatát a 9.4. ábra mutatja be.  

A díjszimulációs módszer alkalmazása időigényes, kiemelten fontos az adatgyűjtés alapossága. 
A módszer alkalmazása módszerfüggő tudás és kompetencia igényes, ellenkező esetben a ’mérőesz-
köz’ nem reális eredményt fog mutatni. Elsősorban az önértékelés területén tapasztalt, minősé-
gi/kiválósági díjakra pályázó szervezeteknek ajánlható. 

A díjszimuláció esetében a pályázati anyag pontosabb, mint a proforma lap. A módszer haszná-
lata a fejlődés bemutatására alkalmas, ez mind tényekben, mind pontszámokban megjelenhet. A 
díjszimulációs módszerrel történő önértékelés eredménye egy olyan önértékelési dokumentum, ame-
lyet képzett értékelőkből álló csoport pontozásos módszerrel értékel, majd a benyújtott dokumentum 
alapján sorra kerülő helyszíni szemlén szerzett tapasztalatokkal bővíti az értékelését, és ennek ered-
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ményeként az értékelő csoport tapasztalatai alapján kijelöli az erősségeket és fejlesztendő területeket a 
szervezet számára. 

A módszer előnyei: 

− képzett értékelők végzik az önértékelés értékelését, 

− írott jelentések, dokumentációk kísérik végig az értékelési folyamatot, 

− lehetőséget teremt a szervezeten belüli kommunikáció javítására az önértékelés során, 

− egyszerű lehetőség a szervezet számára, hogy módszereit, folyamatait és eredményeit 
más szervezetekkel összevesse, és megossza másokkal jó gyakorlatait, 

− a helyszíni szemle és az értékelők részéről készített visszajelzés hasznos segítség lehet 
az intézmény számára. 

 

 

9.4. ábra. A díjszimulációs módszerrel végrehajtott önértékelés folyamata 
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A tanulást segítő további források 
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Ellenőrző kérdések 

1. Mutassa be az önértékelés folyamatát! 

2. Mi a mátrix módszer lényege? 

3. Mi a kérdőíves módszer lényege? 

4. Mi a pro forma módszer lényege 

5. Mi a díjszimuláció módszer lényege 

6. Mi a vezetői team módszer lényege 

 


