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Minóség díj

A minőségügben kiemelkeúi ereilmérr!' íelnutató- szenqetek tevélrarységétwk elismerhe,

NMD2

A nemzai minőségügl tórténetében kiemelkedő jelentőségti
eredmény volt a Nemzeti Minőség Díj alapítása, a pályázat meg-
hírdetése, a páIydzatok énékelése és végüt a fejlett országol<hóz
hasonlóan a le§obb eredmény felmutató szervezetek minőségü-
gí tevéknységének elismerése. A díjakat 1996. december 15-én
a miniszterelnök adta ót. A díj odaítéIésének értékeási szempont-
jait a pólyózat kiírósa tartalmazta, alapjait pedig az önéftakeás
képezte.

A cikkben felsorolásra kerüInek mindazon területeN ame-
Iyek kellő adaptálás után bármely katonai szeryezet helyzeímeg-
ít é lé s éhez is felhavnálhatók.

Áz önértékeléshez killolgozott kérdéskörök különösen jól al-
kahnazhatók a közbeszené§ eljáróst lefolytató szervezet ajántati
felhívásónalg ajónlntok elbíráslásánaN a szetződés meglcötésé-
nek és a teljesítéÍ felügeletének fázisaiban.

Szerkesztóség

1 Füredi László nyá. mk. ezrede§, a Ma8yar Minósé8 Társa§ág minóségü8yi szaké.tóje

2 Nemzeti Minó§é8i üj
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Minőségü§ri díjak kialakulása

A minóségmozgalom az 1939-7945-s (II. Világháború) háború után
kezdódött azza|, hog be,lezették Japánban az amerikai vezetői tanács-
adók, különösen Dr. Rlward Deming, J.M. Juran és Philip Crosby veze-
tési technikáit.

Ezek először annak a megértéséból fakadtak, hogy a statisaika mi-
lyen szerepet játszhat a termékszabványok jaűtásában.

Azután egy széleskörű, inkább filozófiai felfogásból, amelyet kiala-
kítottak és es/ olyan japán g5rártóiparban vezettek be, amely vágyott
azokra a módszerekre, amelyekkel nemzeti büszkeségét helyreállíthatja
a nagy tekintélyvesztés miatt. Ez hábonús veresége és te$es demoralizá-
ciója, valamint két fó ipari városának lerombolása fo$án következett
be.

Az elmozdulás inkább azért jött létre, mert a japánok rájöttek arra,
hogy nagy kultúraváltás szükséges és nem azért, mert az amerikai szak-
értók által bevezetett filozófia és technika különösen megfelelt volna a
japán kultúrának. Nem így volt. A kultúra még lényegében feudális volt
és sok tekintetben még ma is az. Inkább az volt a hajtóerő, hogy meg-
nyerjék a békét, miután elve§ztették a háborút. Ez inkább új gazdasági
semmint katonai élú volt.

Az, hory Japán sikerrel járt és gazdasági 5rőztesként emelkedett ki
a huszadik század második felében, bizonyítja termékeik minősége és a,
ülágméretú kereslet irántuk.

Az Eryesült Álamoknak közel 30 évre volt szülrsége, hory észre
vegye a minőségirányítás filoófiájában, elveiben és 5takorlatában sok
olyan dolog van, ami saját teljesítő képességét is megiavíthatná.

A gondolat még hosszabb idó alatt érte el Euíópát, hory végül is
kapcsolódjon a brit é§ német nemzeti (ma már nemzetközi) szabványok
témaköréhez és már az elsó szakaszban alapul szolgáljon a minőség javí-
tásához tervek - (teljesítkőképesség) - szabványok és a minóségbiztosítás
útján.
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Nagr Britanniában és késóbb Németországban ehhez a független
tanúsftás módszerét és ryakorlatát tették hozzá, hos/ biztosítsálq hogy a

ryártrási folyamatnak legrcn irányítási rendszere még mielőtt a termék vizs-
gálatáteMgzik. Ez szavatoua és így biztosítja a vevőt arróI, bogy az összes

ierméket amelyet e§l idóben állítottak elő azza| a termékkel, amelyet

megvizsgáltak (esetleg roncsolássat), ugnnannak a szabvánl,szintnek meg-

felelóen ryártottak.

A kiváló koncepció a gyártott termékeknél - szolgáltatásoknáI, ahol
nagy számú az isméilódé§ - nagyon jól bevált a termelési folyamat minő-
ségjaűtásában. Az ISO 90ffi -9004 szabványoknak való megfelelés azon-

ban nem egletemres és bűvös csodaszer, amely teljes vevői elégedettséget

szavatol minden ipari (és nem ipari) tevékenlség során. Az ISO qnO

sorozat továbbfejlésztése és kiterjesztése - nem ipari és nem ismétlódő

folyamatoka - folytatódott.

A jó termékekhez és szolgáltatásokhoz több kell, mint a szabvány

. elóírások betartása és tóbb kell a jó vezetéshez, mint az ISO fiX) sorozat
20 ö§szetevője. Több kell mindkettó fenntartásához is, mint e$l függer
len tanrisítá§ a minőségbiztosítá§i s zabvány alapján Ezek azok a területelc,

ahol az ótfogó minőségirótlyítós (TQM) elé§ti ki az igenyeket:

teljes körű

minőség

irányítás

- eg szerve7Ét minden terúletét, szintjét és

minden tevékenységét lefedi

- meghatározott szabvány kielégítése

- elvégezteti a munkát az alkalmazottakkal. Ez
eg5dajta társadalmi folyamat.

Minőségüryi díjak fejlődése

A motiváció az emberiség legnagyobb anyagi hajtóereje, pl.: a sport-
versenyeken, a művészetekben, a tudományban és sok miás területen is,

ahol dijakat osztanak A csoportok átalakulnakjól motivált teamekké, a

dij és elismerés eryüttes elismerésért, amely a sikert követi.

A iapánok Dr. Edwards Deminget munkája elismeréseként kitün-
tetni ai<arták. Ó azt javasolta, hory leg|obb lenne a díjakat azoknak a
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vállalatoknak adni, amelyek a minőségre törekedtek és azt termékeik
gyártásában el is érték.

Az első díjat, amely Mc ARTHUR DÍJ-ként vált i§meítté, arról az
amerikai tábomokól nevezték e|, aki döntő szerepet játszott a távolke-
leti háborúban.

A díjat megalapították és aóta is fennmaradt.

1957-ben Japánban hozták láre a DEMING DÍJ-at. A Tetjeskörű
Minőségiránltás beiezetésében kiliáló eredményeket elért vállalatok elis-
merésére az Amerikai Egesült Allamokban 1987-ben, néhány éwel az-
után, hogy ráébredtek arra a fontos eredményre, amelyet Japánban a
teljesítőképesség (hasznáIati érték) és termelékenység terén a minóség-
iranyításban elértek, bevezették a IVIALCoLM BALDBIDGE DÍJ-at. A
díjat az USA elnóke adja át nagy külsóségek mellett, amely nemzeti te-
kintélyt kölcsönöz.

Öt éwel késóbb 7992-ben az európai ipar megalapította - Európai
Alapíwány Minős égtráryítá:;éxt - azEFQMJ Dli-at (Euópai Minósfo Dij) .

Ezt követóen számos ország alapított nemzeti minóség díjat, közülük
a holland, portugál, spanyol, belga, blasz, török, brit (angól, wels, skót)a
és ír minőségdíj az EUROPAI modellt vette át.

Az Európai Modell alapján nem a termék vagl a szolgáltatás minő-
ségét díjazzák,hanem az egész szervezet tevékeny§égét a teueskörű mi
nőség elérésében.

1996-ban Szlovénia, Maryarorság, Horváthország és Ausztria alkal-
mazza azF;ur,ópai Minőség Di| modellt.

3 European Foundatid! for Q4rality Mana8€maít

4l994-benaBritMiDóé8Alapítványlétréhoza,azE8ye§ültKirály§á8,banaBritkormálys€8ít§é-
gével a Bíit Mit!ó6ég üjat - mely alapvetóen az EURoPAI ííod€|lt alkaltnaáa -, de §ajáto§ éítel-
mezésben két kútiin csopoít lészéíe. Az wik a25| íó é§ e feleni alkalmazotti lét§ámú ha§zon-
ra dol8,ozó §zervezeteké, a másik a ki§ebb é§ köz€Pesvállalatoké,250 fói8 beáróIa8. l994-tó|
kifejlesztették az eljárást oktatá§i é§ e8,éyA€8,ü8yi intéZDéíyekfe i§.
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199Gban Norvégia a Baldridge-ról az EFQM-re tért át.

Franciaországban veryes rendszer van, ez Európában egyedüli.

Finnorság és Svédország Baldridge Díjat hasanál.

Olaszország, Oroszország és Németország felülvizsgálja, hogy mi-
lyen díjmodellt alkalmazzon.

A Malcolm Baldridge Díj modellt és pontszámait évente felül-
vizsgáljá( továbbfejlesztik Az Európai Minóség Dij modelljét és pont-
számait az elmúlt években változatlanul hagytá§ csak a kitériumok meg-
fogalmazásában tórtént kisebb módosítás.

Nemzeti Minőségi Díj

Úttörő esemény volt, hory Magyarors zágmár l9l}-bencsatlakozott
az" European Organisation for Quaüty" (Európai Minőségügyi Szervezet)
szewezsthez, amikor négy hatóság megalakította az EOQ Maryar Nem-
zeti Bizott§ágot.

1987-ben az akkori ipari miniszter felkérte a IIASA-I5, h ogy egy tíz
tagú magyar csapattal cselekvései programot dolgozzon ki a TQM beve-
zetésére a maryar iparban. A csoportmunkát dr. Shoji Shiba professzor
vezette. A program tiszteletdíját.Shiba professzor és Thomas Ire pro-
fesszor az IIASA akkori vezetóje felajánlotta ery maryarországi TQM
dii, a IIASA-§hiba Díj megalapítására, hasonlóan ahhoz, ahogy Deming
professzor, a kimelkedő amerikai statisztikai szakértő a Japánban meg-
tartott tömeges múvezetői és üzemvezetői §zintű §tatisztikai minóség-
ellenőrzési képzesek támogatiá§ának ti§zteletdúát ajánlotta fel Japán mi-
nőségdijának, a róla elnevezett Deming Díj megalapítására.

Az IIASA-Shiba Di| alapítása egybeesik a Malcolm Baldridge Díj,
az Eryesüt Álamok TQM díjának aIapításával.

5lnternationalln§litutefo.Appliedsy§temAnaly§i§(AlkalínazotlRend§zeíekNemzetkőziBlem-
zé§i lntézet€)
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Az IIASA-Shiba Díjat a Nemzeti Minóség Di| megalapozásának
tekintjük. Itt Kvánom megiegyezni, hory 1989{ől immár 7. éve adomá-
nyozott dúat 1996-ban a Herendi PorcelánmanufaktűraR.t "Herend útja
az ISO 9001-tőI a TQM felé" című pályázatával nyerte el. A.kuíatórium
IIASA-Shiba oklevéllel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Onkormány-
zat Elme- és ldeggyógyintézete, Narykálló pályázatát tüntette ki. A pá-
lyázat alapgondolata a gyógyító-megelózó szakellátás javítása és tökéle-
tesítése az ISO 900-es minőségbiztosítási rendszer,és a TQM bevezeté-
sének segítésével.

A Nemzeti Minőség Dii 1996. évi kiírásának elvi alapját az l94. eyi
EU/EFTA PIIARE6 Maryar Minőség Dii képezte. A díjat és annak kö-
vetelményeit az Országos Múszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) 199a,
júniusában hirdette meg.

A helyszíni szemlék során végzett értékelé§ eredményeit figyelembe
véve került sor a meghírdetett nés, kategória minderyikében az EU/EFTA
PIIARE Magnr Minőségü5d Dii odaítélésére.

A négy kategória: kisvállalat, középvállalat, nagyvállalat és szolgál-
tató vállalat vagy vállalkozás. Nem pályázhattak az EU/EFTA PHARE
Magyar Minóségügyi Díj elnyerésére kormánlzati szervek és tanácsadó
vállalkozrások. Adíj kritériumait az Európai Minőségügyi Dii kritériuma-
ira lehet visszavezetni, de figyelembe vették a magyarországi sajátossá-
gokat is.

A miniszterelnök 311996. (W.19.) ME rendeletével Nemzeti Minő-
§ég Díjat alapított, amely az Európai Minóségi Dij követelményrendsze-
rén alapul és pályázat útján nyerhetó el, Evente négy díj ítélhető oda a
termelő és szolgáltató vállalatoknak, vállalkozásoknak. A lebonyolítást
a rendelet az Ipari Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériumra bíz-
ta.

A pályázati kiírást és követelményrenüzert a mini§zterelnök által
kinevezett Nemzeti Minőség Dii Bizott§ág java§lata alapján, az érintett

ó B€tü§zó, Eíedetq Polaíld, Hun8ary A§sistanc€ for Reconstruction of Economy, azaz Támo8atás
Len8,yeloíság, Ma8yaror§á8 9a7ÁasáEi álalahiásáboz.
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miniszterekvéleményének firyelembevételével az ipari és Kereskedelmi
miniszter haryta jóvá. A Bizottságb an az ipar, az éúntett szakminisztéri
umok, a gazdasági és szakmai kamarák, valamint a szakmai érdekvédelmi
szervezetek voltak képüselve. Vezetője. dr. Hegyháti József he|yettes
államtitkár volt.

A pályázaton T7 gazdi|kodő sz,ervezet vett részt, felkészüésüket,
valamint az elbírálásban résztvevó auditorok utánképzését a PHARE
program által támogatott tanfolyamok §egítették.

A nyerte,s pályáók oklevelet és néwe sóló képómúvészeti kisplasz-
tikát kaptak teljesítményűk elismeréseként, amelyet a miniszterelnök iirr-

nepé|yes keretek között 196. december,16-án nyujtott át a d{azottaknak
a Parlament kupolacsarnokában.

Az 199ó. évi pályázat nyerte§i az alábbiak voltak

a.) A kis méretű termelíí kúegőriűm a LEHEL Hűtógépgál Ifi, Fa,
gasúdáda Gl,ára.

A Nemzeti Minóség Díj elnyerésében fontos §zerepe volt:

_avá|tozásésállandófejlesztésrnellettelköte|ezettfelsó-és
középvezetésnek;

- a vevókkel és beszállítókkal kiépített közós fejlesztési rend-
szereknek;

- a folyamatok kimagaslóan jó szabályozásának;

- a gyártási folyamat folyamatos racionalizálásának;

- a sajátos és újszerű Minóségűgyi Információs Rendszer (MIR)
múködtetésének;

- a dolgoói elégedettség rendszeresen végzett felmérésének;

- a kömyezetbarát és energiatakarékos technológiai alkalmazásá_
nak;

- a minőségjavító munkakapcsolatok és egyének támogatásának
es elismerésének.

b.) Krzepes mérelü termelő lrategói,íban a BURTON,ÁPTA TúláIló-
arrlag l(ft.
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Az eredmény elérésében meghatdrozó volt:

_ a vezetés elkötelezett és aktív tevékenységének a minóségkul-
túra kiépítésében;

- a vevóközpontúság és a folyamatos fejlesztés alkalmazásának;

- az emberi erőforrásokban rejlő lehetőségek kihasználásának, a
dolgozók kreativitásának a minóségfejlesztésben való alkalma-
zásának;

_ a továbbképzésre létrehozott oktatóbázi§, tanulmányutak és to-
vábbtanulás támogatásának;

- a teammunka széles körű alkalmazásának a fejlesztesek során;

- a folyamatok irányítására létíehozott folyamatgazda-rendszer
kiépítésének;

- a folyamatos technológiai megújulásnak és sajátos fejlesztésnek,
valamint

- a kiemelkedő pénzügyi tervezésnek és pénzüryi eredmények-
nek.

c.) a nagt méretű termelő lralegóriában a HERENDI Porcelhwonufac-
tum Rl.

A díj megszenésében kiemelkedő szerepe volt annak, hogl:

a vállalat vezetése tudatosan és terve?Étte;n törekedett a TQM
módszerek alkalmazására, amelybe bevonta a dolgoókat is,

a vállalat szorosan esúttműködött vevőivel, fejleszteseibe be-
vonták a vevóket és a technológia adta lehetóségek keretein
belül a beszállítókat is,

a rendszeresen kö zzéteít üzleti terv é§ stratégia jól kapc§olódott
a TQM elvekhez,

a vállalaton belül a célokat, elveket és eredményeket rend-
szere§en közzétették, valamint mérhető paramétereket alkal-
maztak a minóségteljesítmény nyomon követésére;
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_ a pénzü§ri erőfoírások felhaszrrálása teíyezett és céltudatos
v,olt, ennek eredményeként az úzleti te|jesítmények kiemelke-
dóek voltak;

_ minden üzemrészben hibajaűtó teamek működtek;

_ a cég rendkívül sokat tett a TQM-szemlélet vállalaton kívüli
terjesztéséért, a dolgozói elégedettség növelésének nem anyagi
módon (döntésekbe történó bevonás, oktatás, motiválá$ ttirté-
nó elérése terén.

d.) a smlgáltaíó l@regóriába&WESTEL 900 GSM Mobil Távkiiz]ái Rt.

A Nemzeti Minósé§ Díj elnyerésébm meghatározó szerepe volt:

_ a felső vezetők minóség iránti elkötelezett§égén€k;

_ a §zervezet minden szintjére kiható vevőközpontú üzletpolitiká-
nak, stratégiának;

- a TQM szellemében, az ügjrfelektől érkező észrevételek, meg-
keresések kezelésére és feldolgozására kiépített informatikái
hátterének;

_ az új szolgáltatások bevezetésénél a vevói igények kielégítésére
végzett proaktív fejlesztésnek, a saját és versenytársak teljesí,t-
ményének mérésére végzett nemzetközi és ágazati Benchmar-
kingnak' és vevófelmérésnek;

_ annak, hog;l az eredmények és a cé|ok ósszevetésével rend-
szeresen felüIüzsgálják és aktualizálják az üzleti terveket, vala_
mint

- f9koz9lt.h9lgsúlyt helyeztek a dolgoók feladat szerinti képzé-
sére és kiválasztására.

Ez év májusóban kerül kiírúsralkiadósra az 1997. évi Nemzeti Minó-
yq Oi|j pltyazau. Remélhetőleg a kezdeti eredmények hatásóra több pá-
lyázó vág bek a díjén folyó venetrybe.

7 Külöúbözó cé8ek "bizolyo§" §zintjeinak ij§szeha§onlítá§a
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A Minóségi Díj elnyerésének alapfeltétele a minóségüs/i önértéke-
lés, amely eg.úttal biztosítja a §tratégiai fejlesztéshez szűlséges kiin-
duló információkaü

A minőségügyi önértékelés a gazdálkoaó szeívezelek folyamatos

fejlódésének meghatároá eleme. A minöségügyi önértékelés nem mrás,

mint a gazdálkodó szervezet kulcsfontosságú tevékenységeinek sziszte-

matikui mérése es áMxgálása. Nincsen olyan vállalat/szervezet, amely

a TQME felé vezető úton haladhatna anélkül, hogy ne legyen képes meg_

határozni a piaci helyzetét, idő§zakos fejlódését és a lehetséges tovább-

fejlődés irányait ft órom különböző szempont szeint:

- Vevők megelégedettsége;

- Alkalmazottak megelégedettsége;

- Folyamatok minósége értékelése.

A világ legjelentósebb vállalatai/szewezetei ma erősen elkötelezet_
tek a íninő;égügyi önértékelés irányában; legtöbbjük a Minőségüryi Dí-
jak modelljeii (Lazánkban NMD'96' Pá|yázati űtmutató) es a_megköze-

lítését taríalínazaa vary ezekból származtatott ha§onló modellt.

A minőségüryi önértékelés követelményei

1.) Vezetés

Ez a kritérium értékeü avállalat/szervezet vezetóinek a magatartá§át

abból a szempontból, hory az mennlrc jfutl|hozzá aszeí,te?Étteljeskörű
min ő s é girányít ó s ón a& megvalósításához- A kitérium teljesítéséhez szük-

séges olyan bizonyítékot felmutatni, amely igazolja a vezetés minőségirá-

nyításában betöltótt hatékony §zerepét.

8

9

Áf 08ó minóségráoyítás v. teljeskörü minó§é8irányitás

Nemzeü Minó§é8 üj
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2.) Üzletpolitike és stratégia

Ez értékeli a vállalaílsznrlezet értékeit, élkitűzeseit és stratégiai
irányvonalát, valamint azokat a módszereket, amelyek alkalmazásával
ezeket elérni képes. Olyan bizonyílték szükéges, amely igazolja, hogy a
vállalatlszewezet miként alakította ki TQ koncepciójan aÉputó iiztefro_
litikáját é§ stratégiáját.

3.) Dolgozók irányítása

EZ a kritérium azt értékeli, hogy a vát|alat/szervezet dolgoóit, alkal-
mazottait hogyan ir,ányítják azzal a szándékkal, hogl az üzleti tevékeny-
ségek folyamatos fejlesztésére megfelelő személyek álljanak rendeké-
zésre. Olyan bizonyítékot kell felmutatni, amely igazoljá a legfontosabb
rcnesle_cet rej|9sztését, új dolgozól(alkalmazottak feMtelével, képzé-
se_kkel és az előmenetel támogatiásával. Emellett igazotni kell olyan te_
vékenységeket is, hogy a vállalat/szerveznt vezetőségea dolgoák/alkal-
mazottak számára a TQ megvalósítására részvételt javasol és hory ez a
részvétel milyen széles körben mutatkozik meg.

4.) Erőforrások

Ez a kritérium azt értékeli, hory hog5ran irányítjálq hasznosítják, il-
letve őrzik meg a rendelkezésre álló eróforrásokat. Be kell mutatni, hogy
az eóforrások optimális felhasználásával horyan fejleszti folyamatosan
a v ál|a|at l szerv ezet az üzleti tevékenységeit.

5.) Folyamatok

Ez a kitérium értékeli az összes értéknövelő tevékenységet a válla-
latnáUszewezetnél. olyan bizonyítékokat kell szotgáltatni, aáe$ek be-
mutatják, ho5, a kulcsfontosságri folyamatokat, valamint a folyámatok
teljesítményét jelző paramétereket hogyan használják a folyamatok fe-
lülvizrgálatához; továbbá hogyan történik a folyamitok megváltoztatása
és a változrás értékelése.

6.) Vevői elégedettség

Ez a kritérium azt értékeli, hogy a vállalattal/s zeívezÉtíel szemben
milyen a külsó vevői érzékenpég, Olyan bizonyítékot kell felmutatni,
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amely azt igazolja, hory a vállalat sikeresen kielégíti a vevői igényeket és
elvárásokat.

7.) Dolgozói elégedettség

. Ez a kritérium a vállalatbarr/szervezetben dolgoák/alkalmazottak
magatartását és érzéseit vizsgálja. Olyan bizonyítékot kell felmutatni,
amely azt igazolja, hogl a vállalVszewezet sikeresen kielégíti a dolgoó-
inak/alkalmaZottainak igényeit és elvárásait.

8.) Társadalmi kihatás

Ez a kritérium 
^zt 

ilzsgaja, hory a vállalat/szewezet milyen érzÁ-
kenységet mutat €ry nary közösség tészsként, azaz,hory milyen megkö-
zelítést alkalmaz az élet minősége, a környezet és a globáüs eróforrások
megőrzése érdekében.

9.) Üzleti eredmények

Ez a kritérium azr izsgálja, hog5l mit ér el a vállalat/szerlezet az

- ületi tervben meghatározott eredményekhez viszonyíwa. Pénzügyi és

, nem pénzüryi értékelést is be kell mutatni.

A minóségii8§ri önértékeló§ legfontosabb lépései

1.) Az elkötelezett§ég kifejlesztése.

2,) A minőségügyi önértékelési ciklus megtewezése.

3,) A modell és a jelentéskészítési rendszer létrehozása.

4.) A tewek isrnertetése.

5 -) A személyz-er képzÉse.

6.) A rninóségüryi önértékelés végrehajtása.

7.) Tevékenységterv elkészítése.

8.) A tevékenységtervben megfogalnazott feladatok megvalósítása.

9.) A fejlődés felü}vizsgálata.

.- Majd a ciklus kezdődik elölról.
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A minósegiigi önértékelés többek kiizött az alábbi céIokat smlgátja:

1.) A vállalatiÁzeruezetí személyzet részvételt nyer és elkötelezettje
lesz a folyamat megvalósításában.

2. ) Olyan minőségügyi önértékelési modell alakul ki, amely figyelem-
be veszi a vállala tlszerve7pt igényeit.

3.) A vállalat/sze rvezeí " erős" és "javítandó" (ryenge pontjait) terü-
leteit szisztematikusan vizsgálja.

Ennek a célnak megvalósításával a minőségügyi önértékelés egy-
részt a jcivőbeni stratégia, másrészt pedig eg5l fejlesztési tew kialakítására
szolgáltat alapot.

A minösegüpi önértékelés megvalo§ítá§iónak lehetőségei

Többféle módon lehet megvalósítani a minőségügyi önértékelés fo-
lyamatát a gyakorlatban.

1.) "Minőségi Díj" stilus

Egy csapat kidolg oz egy "díj" típusű értékelési dokumentumot (max.
75 oldal terjedelemben). Egy képzett minóségügyi értékelőből álló cso-
port ezek után minden egye§ kritérium alapján pontozásos módszerrel
értékeli a vállalatotlszsrvezntet, me1hatáíozza a g,en1e pontokat és a
javítandó területeket.

ITZETÉs

rOoó

(í00 Pol{í)

FoLYA-
MAToK

14%

(140 PoNTl

ü?LET"I
ERED_
.dNTEK

15%

(150 PoNT)
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2.) Rövidebb írásos dokumeníum vasl előre elkészített forma-
nyomtatványok alkalmazása

Szintén egy csoportot alakítanak, amely vagy elkészíti egy értékelés
dokumentumait - kb. 20-30 oldal terjedelemben - va§/ nyomtatványokat
használ, amelyek egyenként taítalmazzák a kritériumokat. Egy képzett
minőségügyi értékelőkből álló csoport ezek után minden egyes kritérium
alapján pontozásos módszerrel elvé gzi az értéke|ést.

3.) Irányító személy álta| vezetett csoport

A vállalat/szervezet felsővezetóiből egy olyan csoportot állítanak
össze, amelyben a vezetők a minőségügyi önértékelés alá esó területeket
teljes mértékben ismerik.

Az irányító csoport két ülést tart; az elsőn a minőségügi önértéke-
lést végző csoport irányítója ismerteti a modellt á az értékelés alapjául
szolgáló folyamatokat. A vezetők ezután feladatul kapják kritériumok
szerint összeg5nij teni az adatokat. l második ülés sotán a vezetők beszá-
molnak az általuk végzett értékelés eredményéről, pontszámairól, majd
a csoport közösen meghatározza a gyenge pontokat, a javítandó terüle-
teket és az összpontszámot,

4.) Kérdőívek vagy ellenőrző kérdéslisúák használata

A modell kritériumait a vállalatnak/szervezetnek megfelelő ellenőr-
zó kérdések formájában képezik le. Egy egyszerű pontozásos rendszerrel
minden kérdésre kapott választ pontoznak é§ 0-1ú % közötti értéket
kapnak végső eredményként.

A fenti négl modell megközelítési rnódszerét kombinúlva is lehet alkal-
mazni.

A "Minőség Díj" modellen elapuló önértékelés szempontjei két fő
csoportra oszthatók:

A.) Az adottsá4ok csoport szempontjai arra világítanak ró, hogt:

1,) A vál|alat hogyan közelíti meg a TQ kérdését.

2.) Milyen széles körben érvényesítik ezt a megközelítési módot.

l4l



B.) Az eredményekl<thóu figelembe lehet venni a kóvakezó szempon,
tokat:

1.) A kulcs paramétereket, amelyekkel az eredményességet mérik.

2.) A kulcs paraméter összehasonlít ást az előző évek eredményeivel
(a vállalat/szervezet terveivel és amennfben lehetséges veísenytársa!
nak és a szakmai elismert képüselóinek eredményeivel)-

3.) A vállalat/szewezet összes tevékenységének mekkora hányadát

érintik a megadott paraméterek.

4.) A paraméterek egymáshoz üszonftott jelentőségét.

A kiértékelést ún. hibrü eljóróssal végzik

Az adottságok kitériumainak értékelését és pontozását a pályáó
gazdálkodó szervezetek végz|k el ery kérdőíves segédletben megadott

pontskála segítségével, itletve figyelernbe veszik a szöveges önértékelést.
Az értékeléskor arra keresnek választ, hogy a vállalat/szervezet hogyan

éri, érte el eredményeit.

A kérdóíveket valamennf területi igazgató, minden igazgatá§i terü-
letról ery felső ve zatő, egy középvezetó, eg;y beosztott vezető és két be-

osztott tölti ki.

Az atábbiakban bemutatok példaként két kórdóívet a vezetés kiér-
tékelése vonatkozásában. Az egyik a NMD pályazatból van véve, a másik
pedig 1996. évi OMFB - PIIARE pályázat a kiscsoportos felkészítésre.
Hu u két ké.dőíuet összehasonlítjuk lényeges különbséget nem lehet fel-
fedezni. Ezt a tényt jeleztern cikkem ekjén is.
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NMD 96 pálvázat

1. A VEZETÉS KIÉRTÉKELÉSE

A vóIlalko?ás összes vezetőjének a Tel.iesköú Minőség (TQ) megvalósítására irdnyuló
maqatartása.

Az ü8yvezetés €s nind€n nr!ís vezelő hogyarl se8íti, valósítja mc8 a Tcljesköd Mirlősé8et (TQ)
mint a váüaltozás folyámatos fejl€sztésél biztosító alaptevékenysé8et_

A vezetők._-

l. .,. világosán mcgfoga_tmazolt iíanyvonala}at haürozna}-e meg? 5 4 3 2

2. ,., példát mulatna}-§ a fejlesztési folyarnalok irányíüsa során? 5 4 3 2

.], ,.. In.8híu8alj,ík-e mások ótlcteit, és s§8ítik-c azok me8_ 5 4 3 2
valósítá§ál?

4, ,,.1örekszenek-e sájál szenlélyfs lcljesítményiik javíására tovább- 5 4 3 2
képzés útján. és me8kérdezik-e beosztolljaikal árról. ho8y ók minl
veze!ők hog],al feilődheltének?

l0

l0

l0

lo

_5, ,,, biztosítják-€ a képzés t€h€tőségét. iletve a fejl€sz.ósi techni-kák
el§ajádtását beosztotljaik szántáa']

6, ... biztosítrmak-e IneÉfe.lelő erőfoírásokat az ö§szes. általuk indí-
tott kezdernényezés táIno8aüísára']

7. ... idóten §üsnlerik-e beosztoitjaik erőfe§zítés€it mind a Teljes-
körű Minósé8 lrányít& ('LQM). mind a napi munkat€rülelén'l

ll, ,., elkóvetnck-e rlind€nt ázért. ho8y halékony kapcsolatokal épít_
csn§k ki a kűlső vevőkk§l?

9, ,., elkövemek,c l i denl azéft. ho8y hatékony kapcsolatokar épíl-
senek ki a kül§ó b€szíűtóu.a]']

l0, ,,, nre8teremlik-e üínogatj,ík,e a cé8 élték§it és célkilíízéscit a
vállálaton belül:

ll. .,, há§znáüat_e nlutatósaímokát áZ egyének él á szerv€z€ii
c8ysé8€k fejlódésének mérésórc?

l2, ,., t&Do8árják-e a helyi szcrvezet€k€t?

l:]. clőse8íúk-e a vá alat külső megítélésé! előadások táttá§áva] va8y
pU bükícióvall

5,1 :] 2l0

5432l0

5432l0

s4 32l o

5432l0

5432l0

54"t2l0

5432Io

s4_]2lo
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1996 OMFB-PHARE pálvázat

L A VE,aETES KIÉRTEKELÉSE

A \,állalaí összel vezetőjének a Teljeskörű Minőséqírőnyítás rrrcgvalósítására irányuló

A vezetők törekvése, holT a Teljeskóff Minősé8irányítás §e8ítségével
íblyamatos

javulást éIjenek el.

l, vilá8osan megfoga]Inazott célokar úznek-e k? 5 4 3 2 I o

2, Példát mu!álnak_€ a fejlődesi folyainatokbal? 5 4 3 2 l o

3, Me8háti8alják-€ rná§ok ótleielt. és se8Itik-e azok rneAválósIri§át? -5 4 3 2 l 0

4 Törekcdn€k_e saját személyes t€tje§ílnlényük javítására tovább- 5 4 3 2 1 o
kcpzés útját, és nle8kérdezik-e beosztottjaikat árról. ho8y ho8yan
javulhalndnál]

5, Biztosítanak-e képzési lchetőségél, beoszlottjaik szán}ára'l 5 4

6, Bizto§ílaDak-e megfel€Iő €rőfomísokát az összes. átaluk indított 5 4
kezdemény€zé§ nfu logatá§iira?

7, Etismerik_e beosztotljaik erőfeszítesei! mind a Tcljesköní 5 4
Minőségirányítás (TQM), mind a napi nunkaleriiletén?

8, Elkőv€tn€k_e núndent azérl, ho8y hatásos kaPcsolalokal épít- 5 4
sert§k ki a külső vevók}el?

9. Elkövetnek-c nind€nt azfo, ho8y hátásos kapcsolatokat épít- 5 4
senek k a küI§ő bcszáuílókial?

l0. Me8felelő szinlen kidol8oz!ík-c a vállalati ioléZkcdési énékesí_ 5 4
lési.5lb. straté8iá1?

l |, Hogyan értókelik a dol8ozok leljcsítrnényél, l'ejlőd ését i 5 4

12, Töíck§zen.k,€ jó kapcsolatokra a helyi közósséxck}e], !árs_ 5 4
váIalalokkal'l

13, El6se8ítik-e a váIalat hjmev&ek €lőadások laílásávál, va8y 5 4
Publikációk}al?

3210

32l0

32t0

32|0

:]2l0

32l0

.]2]0

32l0

321o

A íészer€dnály kiszánításához kéíjiik a pontokal összeadni, az ös§ze8et Inegszorozni 1,54-€I, és
egé§z száínra k€r€kílcni

5,

4.

3,

2.

t.

0,

E tcvékcnység és cnn.k felűlvizs8álata termész€tes része az áltálunk hashált
lnu kámódszeí€knfk.
voliak ilyen átfo8ó alíciók, áJnclyck.l értékettek és hatásosnat bizonyultak,
Voltal ilyen tevékenységck, de n€m értékelték ezeket, va8y nenl bizonyulta}
lulísosna}
Vollat ilycn akciók, de ez€k elszi8ctcltek és be neíD lervezeltek vollat,
HáIlotlaln ólletekól és szándékokról, ténylcses levékmysé8€t ázonban ncrn lí!tám,
N€m fudok ezzel kapcsolato§án s€mmilyen ötletrőt, szlíndék6t va8y tcvékenysé8-
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Az eredmények kitériumok értékelésénél a témakörre vonatkozó
szöveges ő fóként grafikus, ábrákkal készített önértékelés alapján ala_

kítják ki a pontszámokat. Itt azt üzsgálják, hogy a vrállalat/szervezet mit
ért el,

Példaként bemutatnán az ertdnények - vevői elegedettség értéke-
lését.

A külsó vevók hogran látják a ég szervezetét termékeit és szolgá-
latatásait?

l.) Á megcéIozandó területek:

- egyszerű, megfeleló és pontos dokumentáció,

- előírá§ok te|e§ítésének képessége,

- hibák, hirányosságok, selejt mértéke,

- következetesség, reprodukáló képesség,

- műszaki-technikai segítségnyújtás,

- termék dokumentáció,

termékkel kapcsolatos képzés,

karbantarthatóság,
" 

- kereskedelmi támogatás,

- tartósság.

2.) A megcéIozand,ó terül€tek:

- idóre történő szállítás, - fizetési feltételek finanszírozása,

- hiánfla|an szállítrás, - termékfejlesztés,

- logisztikai információ, - reklamáció kezelés,

-szállításiglakoriság, -§zolgáltatás-minőségjavítás,

- fogékorynág és rugalmasság, - pótalkatrész utánpótlás,

- tetmékhozzáíérhetőség, - jótállás és garancia,

- kulcsfontosságú személyzet - a vevői problémák ismerete,

_- elérhetősége.
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3.) A megcélozandó terüktek:

- reklamációk sáma,

- vevói visszáruk (értéke és mennyisége),

- garanciális kölségek,

- újramunkálási költségek,

- kapott elismeresek és diiak.

í992 t993 19!t ,9!16

idóí. törtónó 9allítl.

l9l2 !99:l !994 l!l!l5
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A pályáák közül 2-3 leg|obbnál helyszini értékelé§t i§ tartanak. A
helpzíni értékeléskor a pá|yázatban leírt adatok, tények helyességéről
és gyakorlatáról győződnek meg az értékelők.

Ávégső értékelés eredménye a páIyázatok elbírálásának és a helyszínen
történő értékelés eredményének összessége. Nem előny, ha a pályázó az
Ónértéklés során a reálisnáI magasabb összpontszámra értékeli önmagát
- ez jellemző még nálunk. Itt jeglezném meg hogl az európai vállalatok
nag többsége 250-450 közötti, az ameikai vállalatok nagl része pedig 450-
650 közötti Pontszámot ért el az értékeléskor (az USA,ban magasabbak a
pontszámolg rflivel ott már 5-10 éves taPasztalattal rendelkeznek a cégek

a TeljeskönX Minőség bevezetésében). Az Európai Minőség Díj rryertesei

ó00-750 közóxi pontszómot értek eI az elmúlt néhány évben.

Felhasznált irodalom:

1.) Magyar értelmezó kéziszótár, Akadémiá Kiadó - Budapest 1972.

2.) Múszaki Irxikon 3, kötet, Akadémi Kiadó - Budap*i 1974,

3.) Műszaki Lexikon kiegészítés; Akadémia Kiadó - Budapest 1978.

4.) Vezetési, szervezési, információs és számítástechnikai értelmező
szótár, KGM MTTI - Budapest 1974.

5.) M. B. Maynard: Gazdasági mérnöki kézikönyv, Műszaki Könyv-
kiadó - Budapest 197.

6.) Dr. Ábrahám KáImán: Aközőíiközlekedés kézikönyve 1-2. kó-
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