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1. BEVEZETÉS

1.1. Az értekezés háttere

A világ a F. W. Taylor nevével fémjelzett menedzsmentforradalom óta rendkívüli

változásokon ment keresztül. Ezek a változások alapjaiban formálták és alakították át a

menedzsmenttudományt, illetve annak ágait az elmúlt száz évben. A minőség és annak

menedzselése a kezdeti minőség-ellenőrzési funkción hamar túlnőve napjainkra a vállalatok és

országok gazdasági, társadalmi erejének alapvető tényezője lett. A globalizálódó piacokon a

termékek és szolgáltatások minősége minden korábbinál jelentősebb mértékben határozza meg a

versenyképességet, a vállalatok fennmaradását és növekedését. Az üzleti verseny minőségi

versennyé is vált; a minőség aktualitása és szerepe nem vitatható. A minőségverseny, mint üzleti

környezet hatása a vállalatokra egyértelmű és szemmel látható. Ezen nagyon erős külső

nyomásra az egyes szervezetek a minőségmenedzsment stratégiát és taktikát tekintve eltérően

reagálnak.

Közismert, hogy a nálunk fejlettebb gazdaságok a mára kialakult szilárd

minőségkultúrájukat több évtizeden keresztül teremtették meg. Az úttörőnek számító USA

Taylor óta erős ipari alapokon, számos mélypontot túlélve, lépésről-lépésre jutott el a jelenlegi

szintre. Japán és a távol-keleti országok ugyanezt az utat jóval rövidebb idő alatt tették meg,

amelyben minden bizonnyal a társadalmi alapjaik is közrejátszottak. Ezekben a térségekben a

minőségmenedzsment nem koncentrálódott csupán a termelő szférára. Európában a fejlett

technológiai folyamatok nyújtotta több évszázados háttér szolgált és szolgál a minőség fő

zálogaként; itt – szemben az USA-val – még ma is nagyon erős az ipari hatás. A három minőség-

iskola közös vonása a rendszerszemlélet felé törekvés, vagyis annak felismerése, hogy egy

bizonyos szint után a rendszer optimalizálása és javítása eredményezi a továbblépést.

Magyarország és a hazai cégek ellentmondásos helyzetben vannak. Egyik oldalról nálunk

is erőteljesen érzékelhető a minőségverseny, és annak azon hatása, hogy a fejlett

minőségkultúrával rendelkező térségek megközelítésmódjait próbáljuk átvenni. Másrészt viszont

hiányzik az a „bejárt” út, azok az alapok, amelyekre ezek a minőségkultúrák építkeznek.

Meggyőződésem és tapasztalatom, hogy alapvetően ebben az ellentmondásban gyökereznek a

hazai vállalatok minőségmenedzsment-problémái. Az általános gyakorlat szerint a cégek nagyon

erősen ellenőrzés-központúak, a klasszikus értelemben vett minőséget próbálják javítani. Ezzel

szemben a cél a TQM-nek megfelelő rendszerközpontú működés.
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Egy másik jelenség részben hazánk európai voltából ered; ez pedig az ipar-központúság

(minőségmenedzsment szemszögből). Ez azt jelenti, hogy a hazai minőségmenedzsment-

törekvések fókusza a termelő szféra, amelyből következik, hogy itt találjuk meg a magasabb

szintű minőségkultúrát. Megfordítva a gondolatmenetet, azt is mondhatjuk, hogy a termelő

vállalatok általános minőségkultúrája jellemzi az ország maximális minőségügyi szintjét.

A rendszerszabványok (ISO9000, ISO14000, stb.) elterjedése szintén jelentősen

befolyásolja a minőségkultúrát. A szabványok alkalmazási hatékonyságának vizsgálata nem

tartozik a kutatás hatókörébe; azt azonban látni kell, hogy – amint erre az ellentmondásra fentebb

már utaltam – megfelelő minőségszabályozási alapok nélkül nem lehet hatékony egy ISO-bázisú

rendszer, ugyanakkor ez a szabványalapú megközelítésmód csak egy kezdeti lépés a magas

szintű rendszerek felé.

Ezek tehát a hazai dilemma meghatározói, utalva azokra a problémákra, amelyek a

minőségmenedzsment kutatások tárgyát képezhetik. Számos ilyen irányú kutatás folyt és folyik a

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ipari Menedzsment és

Vállalkozásgazdaságtan Tanszékén; részben ezek tapasztalataira is igyekeztem építeni. A

témában született egyik PhD értekezés Németh (2000) tanulmánya, amely TQM hazai

alkalmazásának kérdéseivel foglalkozik.

Értekezésemben három, egymással összefüggő témát érintek: (1) a rendszerszemlélet

hiányához kapcsolódó problémák, (2) a minőségmenedzsment rendszerek értékelésének

problémái, (3) a rendszerek fejlesztésének problémái. Kutatásaim alapvetően a hazai ipari

környezetre koncentráltak, de amint az látszani fog, a problématerületek sajátosságaiból adódóan

a megállapítások nagy része a nem termelő és szolgáltató ágazatokban is érvényes.

Az értekezés által bemutatott kutatás három fázisból tevődött össze. Az alapproblémát az

adja, hogy a mai hazai környezetben a vállalatok az ellenőrzésközpontú megközelítésmód miatt

nem rendszerben, hanem sokkal inkább módszerekben és szabványokban gondolkodnak. Mivel

ezeket már önmagukban minőségmenedzsment rendszernek tekintik, nem merül fel a rendszer

létjogosultságának kérdése. Elsőként így a minőségmenedzsment rendszerek rendszerelméleti

kérdéseit vizsgálom (MI A RENDSZER?). E „közös nyelv” megvilágítása után beszélhetünk

érdemben a minőségmenedzsment rendszer menedzselésének egyes vonatkozásairól. A

minőségverseny eredménye a folyamatos fejlesztés iránti kényszer. Mint minden szervezeti

változtatásnál, itt is tudnunk kell értékelni a rendszer adott állapotát. A rendszerértékelés

problémái képezik a kutatás második pillérét (MILYEN A RENDSZER?). A rendszerek

fejlesztésének témaköre adja a kutatás harmadik fázisát. A rendszerfejlesztés olyan

versenyelőnyt jelent, amelynek segítségével egy vállalat megerősítheti a piaci pozícióját és
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növelheti nyereségét. Kutatásaim utolsó részében a rendszerfejlesztés stratégiájának és a

stratégia adaptálásának problémáival foglalkoztam (HOGYAN JAVÍTSUK A RENDSZERT?). A

három problématerületen belül az elméleti alapokon kialakított módszerek, modellek,

megközelítésmódok gyakorlati alkalmazási példáin keresztül is tettem következtetéseket. A

kutatásaimban érintett vállalatok összesített listáját mutatja a 0. Melléklet; az empirikus kutatás

módját, módszerét mindhárom területen belül részletesen leírom.

Értekezésemben az 1. fejezet bevezető magyarázatai után részletesen kifejtem a problémát

a 2. fejezetben, majd a 3., 4. és 5. fejezetekben bemutatom a három problématerületen elért

tudományos eredményeimet, amelyeket a 6. fejezetben tézisek formájában összegzek.

1.2. Bevezető gondolatok

A minőséggel kapcsolatos tevékenységek fejlődésével összhangban különböző

minőségmenedzsment szinteket definiálhatunk. Egy, a témát igen jól összefoglaló tanulmány

(Balogh, 1999) szerint a legfontosabb szintek a következők: (1) minőségellenőrzés, (2)

minőségszabályozás, (3) minőségbiztosítás és (4) minőségmenedzsment – teljes körű

minőségmenedzsment.

Az egyes szinteknek megfelelő minőség-megközelítésmódok vállalati gyakorlatba történő

átültetése más és más módszereket igényel. Az alkalmazott módszerek köre a

minőségellenőrzéstől a minőségmenedzsment felé haladva egyre bővül, mind számát, mind

komplexitását tekintve. A minőségbiztosítás szintjén jelenik meg először az igény arra, hogy a

minőséggel kapcsolatos tevékenységek egy formalizált rendszer keretei közé kerüljenek, ami

lehet például egy ISO 9001 szabvány szerint kiépített minőségmenedzsment rendszer. Ezt

követően a vállalati minőségmenedzsment tevékenységek javítása a kialakított rendszer

fejlesztése révén lehetséges.

A megfelelő minőség biztosításának módszerei az elmúlt közel száz évben rendkívüli

változásokon mentek át. A minőséggel kapcsolatos tevékenységek elsődleges célja mindig is a

vállalati kimenet – legyen az akár termék, akár szolgáltatás – jóságának biztosítása volt. A

különbségek abban jelentkeznek, ahogy egyrészt a „jóságot” definiáljuk, másrészt ahogy az

ennek biztosítására szolgáló menedzsmenteszközök realizálódnak.

A „minőség” jelentéstartalmában bekövetkezett hangsúly-eltolódás jól mutatja a

minőségmenedzsmenttel szemben támasztott követelmények változásait. A globalizálódó és
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mindinkább nyitottá váló világpiacon a monopolista jellegű piacok kezdenek eltűnni, a

folyamatosan erősödő verseny egyre jobban kiélezte és kiélezi a vállalatok közötti

konkurenciaharcot. Ennek következtében a talpon maradás alapfeltétele lett a vevői kör

megtartására és újabb vevők megszerzésére irányuló törekvés. Nyilvánvaló, hogy stabil vevőkört

ilyen piaci körülmények között csak az elégedett vásárlók képezhetnek. A profitorientáltság

vevői elégedettségen keresztül történő érvényesítése napjainkra a vállalatok menedzselésének

szerves részévé vált. Eljutni idáig, vagyis a műszaki specifikációknak való megfelelés – mint

minőség – ellenőrzésétől a vevő tudatos elbűvölésének szándékáig, nagyon hosszú és összetett

folyamat volt.

1.1.1 ábra   „Kis Q - Nagy Q”-elmélet

A piac diktálta követelmények teljesítésének szükségessége a menedzsment módszereit is

átalakította. Különösen igaz ez a minőségmenedzsmentre, amely elsődlegesen felelős a szervezet

„minőségi szintjéért”. A minőségmenedzsment megközelítésmódjának orientációját érzékelteti

Juran (1993) „Kis Q - Nagy Q”-elmélete. Eszerint a csak a termékre, csak a gyártási

folyamatokra és csak a termelő iparágakra korlátozódó minőségbiztosítási tevékenységeket ki

kell szélesíteni minden kimenetre (termékre és szolgáltatásra), minden vállalati folyamatra,

minden ágazatban alkalmazható minőségmenedzselési tevékenységekre. (1.1.1 ábra)

A minőségmenedzsment fejlődési, evolúciós folyamata így az alkalmazott módszerek

kiszélesítését, kiterjesztését vonta maga után. Míg a minőségellenőrzés korai fázisában egy-egy –

főként a gyártáshoz kötődő – ellenőrzési művelettel próbálták „biztosítani” az akkori értelemben

vett minőséget; a későbbiekben a módszerek számának növekedését, mind több vállalati

területen történő alkalmazását tapasztalhatjuk. A fejlődés ezen trendje oda vezet, hogy minél

Q „KIS Q-ELMÉLET”
A kimenet minősége a (végső)
ellenőrzéstől függ.

Q = Termék minősége

„NAGY Q-ELMÉLET”
A kimenet minősége a vállalati
minőségmenedzsmenttől függ.

Q = Munka(folyamat) minősége
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több módszert próbáljunk alkalmazni egy közös cél érdekében. Abban az esetben, ha e

módszerhalmaz elemeinek működése nincs kellően összehangolva, nem várható a kívánt hatás

elérése. A minőségmenedzsment rendszer iránti igény tehát valószínűleg a vállalati

minőségmenedzsment tevékenységek komplexitásából ered.

Az eddigi gondolatmenetet az 1.1.2 ábrával szemléltetem; a bemutatott négyszintű

felosztás a szakirodalomban általánosan elfogadottnak tekinthető.

1.1.2 ábra   A minőségmenedzsment rendszer megjelenésének szükségszerűsége

1.3. Fogalmak

A menedzsmenttudományok viszonylagos fiatalságából eredően ezeken a

tudományterületeken sok a még kialakulatlan paradigma, aminek következménye a sokszor

ellentmondásos nyelvi fogalmazás. A nyelvi tisztázatlanságokat jelzi a napjainkban mind több, e

témában megjelenő írás vagy értelmező szótár (pl. Balázs – Fiser – Somorjai – Szűcs – Vincze,

1998). A minőségmenedzsment tudományos fejlődése többpólusú; meghatározói az amerikai, a

távol-keleti és az európai iskolák. Mindez szintén hozzájárul ahhoz, hogy jelenleg a magyar

szaknyelv nem egzakt, meglehetősen sok a fogalomzavar.

Minőség-
ellenőrzés Minőség-

szabályozás Minőség-
biztosítás Minőség-

menedzsment

~1910’s ~1940’s ~1960’s ~1980’s Ma
A MINŐSÉGÜGYI

RENDSZER IRÁNTI
IGÉNY

Az elsődleges cél: eladható termékek előállítása !!!

A specifikációknak való
megfelelés

A vevői igények
kielégítése

A vevői igények
túlteljesítése

A A termékek termékek minőségénekminőségének
ellenőrzéseellenőrzése

A A vállalati folyamatokvállalati folyamatok
minőségének menedzseléseminőségének menedzselése

MINŐSÉGMENEDZSMENT
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Mindenekelőtt a menedzsment fogalmát kell világossá tenni. E tekintetben a BME Ipari

Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszékén is elfogadott terminológiát tartom szem

előtt: „Menedzsment: emberi, fizikai, pénzügyi és információs erőforrások tervezése, szervezése,

irányítása és vezetése a szervezet céljainak eredményes és hatékony kitűzése és elérése

érdekében” (Pataki, 2002).

Mivel az 1.1.2 ábrára és annak – mondhatjuk, hogy paradigmaszerűen elfogadott – elveire

a későbbiekben többször fogok hivatkozni, a következő, 1.1.1 táblázat magyarázza, milyen

értelmezésben használom a minőségirányzatok elnevezéseit.

Fogalom Minőség-
ellenőrzés

Minőség-
szabályozás

Minőség-
biztosítás

Minőség-
menedzsment

Idegen elnevezés QC
(Quality Control)

SQC
(Statistical Quality

Control)

Am: QA
(Quality Assurance)

Eu: QS
(Qualitätsicherung)

[T]QM
([Total] Quality

Management

Értelmezés

A termékjellemzőkre
vonatkozó megadott

specifikációk
ellenőrzése a

gyártási folyamat
meghatározott

pontjain. Az
ellenőrzés

eredménye alapján
döntés a termék
további sorsáról.

A termékjellemzőkre
vonatkozó megadott

specifikációk
ellenőrzése a

gyártási folyamat
meghatározott

pontjain. Az
eredmények
statisztikai

kiértékelése után
visszacsatolás a

gyártási és
döntéshozatali

folyamatba.

Hibamegelőző és
korszerű elemző

módszerek
alkalmazása a

termelési folyamat
megfelelőségének

biztosítására.

Rendszer-
menedzsment a

TQM elvei alapján.

1.1.1 táblázat   Az 1.1.2 ábra alapfogalmai

A minőség fogalma az idők folyamán – kapcsolódva a minőségügy fejlődéséhez –

folyamatosan változott. Sokféle definíciója van, amelyek a klasszikus értelmezéstől egészen a

stratégiai jellegűig terjednek. Juran (1988) nézetei szerint a minőség annyi, mint

„használhatóság”; Deming a felső vezetésnek szánt javaslatai első pontjában leszögezi, hogy „ki

kell elégítenünk vevőink szükségleteit” (Walton, 1991). Crosby (1979) a maga megközelítésében

úgy definiálja a minőséget, mint a „vevő kívánalmaihoz való alkalmazkodás”. Számomra Tenner

– DeToro (1997) definíciója a legteljesebb: „A minőség alapvető üzleti stratégia, amelynek

folyamán született termékek és szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső, mind a külső

vevőket azzal, hogy megfelelnek a kimondott és kimondatlan elvárásaiknak.”
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A rendszerfogalom tekintetében az MSZ EN ISO 9000:1994 szabványok terminológiája

minőségbiztosítási rendszert említ, a 2000-es szabványsorozatban már minőségirányítási

rendszer megnevezést találunk. Az eredeti angol szövegben „Quality Management System”

szerepel, a félreértések elkerülése érdekében célszerű lett volna a magyar fogalmazásban is

megtartani a „menedzsment” elnevezést. Amint az az 1.1.2 ábrából is kitűnik, a magasszintű

rendszerek esetén átfogó vállalatmenedzsment-rendszerben kell, hogy gondolkodjunk. Az

értelmezési félreértések elkerülése érdekében a továbbiakban konzekvensen a

minőségmenedzsment rendszer (vagy röviden: rendszer) kifejezést használom. Emögött

azonban az annak szintjétől függő tartalmat kell érteni (minőségbiztosítási rendszer, átfogó

vállalatmenedzsment-rendszer, stb.).

A minőségmenedzsment rendszerrel kapcsolatos szabványok, ellenőrzőlisták, stb. mögött

mindig az érintettek valódi igényei húzódnak meg. Ezek az elvárások rendszerint különböznek

egymástól, hiszen a „jóságot”, a minőséget, minden érintett másként értelmezi és várja el. A

valós elvárásokat le kell fordítani a célszervezet számára valamilyen ellenőrizhető, érthető,

értékelhető formára; ez az elvárásokat közvetítő közeg. A továbbiakban a közvetítő közeget, mint

kritériumok összességét, követelményrendszernek vagy kritériumrendszernek hívom.

Értekezésemben elfogadom, hogy a követelmények halmaza rendszert ír le, nem vizsgálva, hogy

ez struktúra valóban rendszer-e.! A vállalat meglévő rendszerének értékelése során a vállalati

rendszert mérjük össze az adott követelményrendszerrel, mint (valamilyen szemszögből) ideális

minőségmenedzsment rendszerrel. (1.1.3 ábra)

1.1.3 ábra   Követelményrendszer fogalma

Többször használom a hatékonyság és eredményesség fogalmakat. A magyar szaknyelvben

ezek használata gyakran nem konzekvens, ezért fontosnak tartom meghatározásukat, Griffin

(1987) nyomán. Hatékonyság alatt azt kell érteni, hogy bizonyos dolgokat, teendőket

szisztematikus módon, minden lehetséges veszteség nélkül végzünk. Az eredményesség ezzel

VALÓDI
IGÉNYEK

KÖZVETÍTŐ
KÖZEG

VÁLLALATI
RENDSZER

Érintettek:
- Vevő,
- Tulajdonosok,
- stb.

Követelményrendszer:
- QS-9000,
- ISO14001,
- stb.
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szemben azt jelenti, hogy helyesen választottuk ki a teendőket, vagyis a megfelelő dolgokkal

foglalkozunk.

1.4. A minőségmenedzsment rendszer szerepe

Amikor a vállalatok a minőségmenedzsment tevékenységeik fejlesztése révén eljutnak egy

bizonyos pontra, szükségszerűvé válik egy formalizált rendszer létesítése, amely arra hivatott,

hogy az említett tevékenységeket összefogja. Seghezzi (2000) szerint: „A vállalatoknak mindig

szükségük van menedzselésre. A rendszer ezt szolgálja, biztosítva a szükséges eszközöket és

struktúrákat”. Ismételten alá kell húzni, hogy a cél, a minőségmenedzsment rendszer szerepe itt

is a vállalati kimenet „jóságának” garantálása. Más kérdés, hogy „jóság” alatt már nem a

specifikációknak való megfelelést, hanem a vevői igények teljesítését vagy túlteljesítését értjük;

és hogy ennek megfelelően jelennek meg az alkalmazott módszerek, illetve a szemléletmód is.

Koczor (1999) a minőségmenedzsment rendszer szerepét és céljait úgy fogalmazza meg,

mint: „a gyártó szervezet hatékonyságának növelése, a tervezett paramétereknek való minél jobb

megfelelés és a szervezet egységei közötti szinergiák növelése”. A minőségmenedzsment

struktúrájának kialakítása megközelíthető az operatív területek felől (Schonberger, 1982), de az

üzleti folyamatok oldaláról is (Dobyns – Crawford – Mason, 1991).

A piaci körülmények változásaiból eredően a legtöbb iparágban és szolgáltatási ágazatban

ma már nem elegendő „csupán” a rögzített vevői igények teljesítése; a biztos piaci pozíciók

megteremtéséhez és fenntartásához gyakran ezen igények túlteljesítése szükséges. Megfigyelhető

egy olyan tendencia is, hogy a vevők elvárásai fentről-lefelé vándorolnak, azaz egy ma még a

vevő által meg sem álmodott igény idővel alapvető és természetes szükségletté válhat. A vevői

igények ilyen irányú mozgása megköveteli a piaci szereplőktől, hogy tevékenységeiket,

folyamataikat állandóan fejlesszék. Ez vonatkozik a minőségmenedzsment rendszerre is, hiszen a

rendszer a szervezet egyik legfontosabb támogató struktúrája a üzleti céloknak megfelelő

működésben.
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2. A PROBLÉMA

2.1. A minőségmenedzsment rendszerek rendszerelméleti
problématerülete

Kutatásaim fókuszában a vállalati minőségmenedzsment rendszer áll. Ez a fogalom ma

mindennapos a minőségmenedzsmentben. A vállalati gyakorlatban is lépten-nyomon találkozunk

a minőségmenedzsment rendszer sokszor „túlmisztifikált”, alulértékelt, félreértelmezett

szerepével-helyzetével.

Mit is jelent ez a szó, hogy rendszer? A kifejezés nagyon általános és rendkívül széles

fogalomkört ölel fel. Valójában módszerességet, tervszerűséget, rendet és rendezettséget értünk

alatta. A rendszeres ellenpárja a kaotikus, rendezetlen. Egy ilyen helyzetben minden függ

minden mástól, a kölcsönhatások azonban teljesen ismeretlenek. A rendszerek hierarchikusan

rendezhetők: meghatározhatók a rendszerek rendszerei és a rendszerek rendszereinek rendszerei.

Bár a rendszer-témakör az alaptudományokban nagyon régóta jelen van, az átfogó

értelemben vett rendszerek kutatását Ludwig v. Bertalanffy a XX. század közepe táján emelte

tudományos szintre, rendszerelmélet néven. Egy minőségmenedzsment rendszerekkel foglalkozó

tudományos kutatás elején magától értetődően merül fel a kérdés, hogy van-e valamiféle

kapcsolat a rendszerelmélet és az általunk használt minőségmenedzsment rendszerfogalom

között? Valóban beleillik-e ez a rendszer a tudományos rendszer-megközelítésbe: ha igen,

miért?…ha nem, miért nem?

Napjainkban Magyarországon a minőségmenedzsment rendszereket szinte kivétel nélkül

az ISO 900x szabványoknak megfelelő rendszerrel azonosítják. Tudjuk, hogy az ISO

szabványok és a rendszer közé nem lehet egyenlőségjelet tenni, hiszen nem csak ez az egyetlen

rendszerszabvány létezik. A dolgozat nem vállalkozik arra, hogy a tudományos rendszerelmélet

szellemében kritikai vizsgálatnak vesse alá az ISO-alapú és egyéb más követelményrendszereket.

A cél nem ez, hanem annak vizsgálata, hogy egy szervezet minőségmenedzsment tevékenységei

mitől válnak rendszernek nevezhető struktúrává. Úgy is lehet fogalmazni, hogy keressük azt a

rendszer-megközelítésmódot vagy rendszerleírást, amely segítségével megítélhető, mikor

beszélhetünk valóban rendszerről.
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Ezt a problémakört – élve a kutató azon szabadságával, hogy a kutatott témakörét maga

választja meg – bevezető témakörnek szánom, amely meggyőződésem szerint azonban

nélkülözhetetlen ahhoz a közös tudományos nyelvhez, amelyen a probléma további területeit ki

kívánom fejteni.

2.2. A minőségmenedzsment rendszerek értékelésének
problématerülete

Az 1. Bevezetés fejezet fejtegetései alapján a minőségmenedzsment rendszer kiépítésének

elvi célja a vállalati kimenet „jóságának” elősegítése, és ezáltal a vevői elégedettség

megteremtése. Az állítást megfordítva azt mondhatjuk, hogy a piaci alapú, megfelelő termékekre

(szolgáltatásokra) vonatkozó vevői igények közvetve megkövetelik a vállalatoktól egy hatékony

és eredményes rendszer kiépítését, működtetését. Előfordul azonban az is, (napjainkban egyre

gyakrabban) hogy a vevő nem a kiváló termékekre vonatkozó igényét fejezi ki, hanem

közvetlenül a rendszer meglétét igényli (pl. ISO 9001 tanúsítvánnyal igazolva). Lehetséges az is,

hogy nem a vevőről, hanem tulajdonosról, részvényesről vagy egyéb, az üzleti tevékenységben

érintett partnerről van szó. Összetett üzleti tevékenység esetén nem ritka, hogy minden

érintettnek saját elvárása van a vállalattal szemben a rendszert illetően, amint azt a 2.2.1 ábra is

jelképezi. Ezeket az itteni értelemben mind egy-egy követelményrendszernek tekintem.

2.2.1 ábra   Elvárások a vállalat minőségmenedzsment rendszerével szemben

A minőségmenedzsmentben a követelményrendszereknek számos típusa létezik; a

leggyakoribb típusok:

• Vállalatspecifikus minőségszabványok (Ford Q1, Philips PQA-90, stb.)

• Ágazatspecifikus rendszerszabványok (QS-9000, TL-9000, stb.)

Minőségmenedzsment
rendszer

„Egyszerű vevő”:
ISO 9002!

Autóipari vevő:
QS-9000!

Tulajdonosok:
Nemzeti Minőségi Díj!

Helyi környezet:
ISO 14001!
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• Általános használatú rendszerszabványok (ISO 9000, ISO 14000, stb.)

• Minőségdíj-modellek (Malcolm Baldrige National Quality Award, EFQM-

modell, Deming-díj, stb.)

Itt jegyzem meg, hogy a minőségdíj-modellek nem pusztán követelményrendszerek, hanem

egyben egy értékrendet is hordoznak. Jelen kutatás azonban csupán a kritériumok oldaláról

foglalkozik velük (kiemelten majd az EFQM-modellel).

2.2.3 ábra   A rendszermenedzsment alapfeladata

A 2.2.3 ábra illusztrálja a rendszermenedzsment alapfeladatát, vagyis azt, hogy a rendszert

a vastagon bekeretezett kritériumhalmaznak kell megfeleltetni. Az első probléma, hogy a

követelményrendszerek különböző mértékben fedik egymást. A közös kritériumok mellett

lehetnek olyan, csak az egyik vagy másik szabványhoz tartozó speciális előírások, amelyek

rendszerfejlesztési inkonzisztencia lehetőségét hordozzák magukban. Ezek kivédése csak úgy

lehetséges, ha ismerjük a különböző kritériumrendszerek összefüggéseit.

A közös követelmények általában nem jelentenek problémát a rendszer menedzselése

során. A valódi feladat az ún. „kilógó” (csak az egyik vagy csak a másik) kritériumrendszerhez

tartozó előírások harmonizálása. Viszonylag ritkán fordul elő, hogy két követelményrendszer

egy-egy előírása élesen ellentmond egymásnak (például az egyik megkövetel, a másik megtilt

egy módszert). A gyakoribb eset az, amikor több követelmény együttes és hatékony

megvalósítása korlátokba ütközik. Egy ilyen tipikus példa, amikor az ISO szabványok által előírt

belső auditokat és az EFQM-modell filozófiája szerint szervezett önértékeléseket kell

összehangolni. Mind a két módszer célja a rendszer szintjének értékelése, majd a meghozott

intézkedések megvalósítása révén az aktuális szint fejlesztése. Kérdés, hogy a belső audit vagy

az önértékelés által feltárt javítási prioritásokat vegyük-e figyelembe, illetve, hogy milyen

fejlesztő akciót kezdeményezzünk? Az is okozhat problémát, ha ugyanazon területek más

dimenzióban kerülnek (például minőségpolitika/üzletpolitika). Az ilyen, és ehhez hasonló

NMD kritériumok

ISO 14001

ISO 9002

QS-9000
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problémák elemzése és kezelése kulcsfontosságú, ha a rendszer fejlesztését hatékony módon

kívánjuk megvalósítani.

A jelen, 2.2. fejezetben eddig a rendszermenedzsmenttel szembeni ún. rövidtávú

elvárásokról volt szó, amikor az alapproblémát az jelenti, hogy a rendszert számos

követelménynek meg kell feleltetni, és ezek konzisztenciája esetleg nem biztosított. Külön

szükséges kitérni azonban az ún. hosszútávú elvárásokra is, amely alatt a következőket kell

érteni. Ahogyan arra már utaltam, a minőségmenedzsment rendszerrel szemben is fennáll és

érvényesül a folyamatos fejlesztés iránti piaci igény. Ennek szellemében a rendszert mindig más

és más (egyre fejlettebbnek tartott) követelményrendszerhez kellene hozzámérni. Ilyen esetekben

az inkonzisztencia problémája ugyancsak jelen van, kiegészülve a kritériumrendszerek

„fejlettségének” összemérési problémáival. Ez egy lényegesen komplexebb problémakörre vezet

át, ezért külön fejezetben mutatom be részletesebben.

2.3. A minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének alapkérdései és
problémái

A fejlesztés alapesetben mindig előremutató kell, hogy legyen, ezért lényeges ezt a

minőségmenedzsment rendszer változtatása során is szem előtt tartani. A rendszerfejlesztés célja:

„a jelenlegi minőségmenedzsment rendszert módosítsuk olymódon, hogy az új rendszer

magasabb minőség-szintet képviselve jobb vállalati kimenetet legyen képes nyújtani.” A

„minőség-szint” fogalmának értelmezésére a későbbiekben kitérek.

A 2.3.1 ábra általánosan mutatja a fejlesztések sajátosságát; vagyis, hogy kezdetekben

viszonylag könnyű kiemelkedő eredményeket elérni, majd ez egyre nehezebb, mivel telítődés

kezdődik. Egy idő után a fejlesztési lehetőségek tekintetében kimerül a rendszer, és csak

radikális változtatás után van mód további fejlődésre.

2.3.1 ábra   A fejlesztések jellegzetessége

idő (t)

fejlesztési
teljesítmény Telítődési szint
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Mint minden rendszer, a minőségmenedzsment rendszer is bizonyos fejlesztési

sajátosságokkal rendelkezik. Ennek következményeként a rendszerfejlesztési pálya

szakaszolható. E szakaszokat rendszeren belüli (elsőfokú) és rendszeren kívüli (másodfokú)

változtatásnak hívom. (2.3.2 ábra)

2.3.2 ábra   A rendszerfejlesztés folyamata

Az elsőfokú változás során a meglévő rendszert javítjuk, míg a másodfokú a rendszer

egészének módosítására irányul. Ahogy az a 2.3.2 ábrából is látható, e két fejlesztési szakasz

szorosan egymásra épül; állandóan javuló teljesítményt éppen ezért csak a rendszer

időszakonkénti átszervezésével lehetséges elérni. Azt is mondhatjuk, hogy a rendszer evolúciója

során törvényszerű a paradigmaváltás. A minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének

eredményeként tehát, a fejlesztés hosszútávú időhorizontját tekintve, különböző rendszerek

jönnek létre. (2.3.3 ábra)

2.3.3 ábra Rendszerfejlesztési görbe

Amikor egy működő minőségmenedzsment rendszert hozzámérünk egy megfelelő

követelményrendszerhez, mindig találunk „rést”, azaz van mód a rendszer jobbá tételére. Ily

módon adott a rendszer fejlődési lehetősége mindaddig, amíg elérjük a kritériumrendszer által

megtestesített „telítődési szintet”. Ezt követően egy másik követelményrendszerre van szükség

ahhoz, hogy ismét legyen tere a fejlesztésnek. Ez a mechanizmus biztosítja a rendszer

folyamatos javítását. Igen lényeges megteremteni, hogy az egymást követő – összemérési

bázisként használt – kritériumrendszerek egyre magasabb(!) minőségmenedzsment-

rendszerszintet reprezentáljanak. A minőségmenedzsment rendszerszint megítélése

tekintetében axiómaként elfogadom a minőségellenőrzéstől a TQM felé vezető utat, és a

kapcsolódó elveket, módszereket, mint a folyamatosan fejlődő minőségkultúra alapját (lásd

az 1.1.2 ábrát).

idő (t)

Rendszerszint

Telítődési szint

Elsőfokú változás

Másodfokú változás

Rendszerszint

idő (t)
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A minőségmenedzsment rendszerfejlesztés eredményeként a rendszerek különböző szintjei

adódnak (2.3.4 ábra).

2.3.4 ábra   A minőséggel kapcsolatos tevékenységek fejlesztése

Tényleges fejlesztésről csak akkor beszélhetünk, ha az egyben előremutató, ezért az időben

egymás után következő rendszerszinteknek mind magasabbaknak kell lenniük. Ez csak úgy

ítélhető meg, ha valami módon össze tudjuk hasonlítani a különböző kritériumrendszerek

szintjeit, viszonyát.

A rendszerértékelés előző fejezetben kifejtett pillanatnyi és jelen fejezetben magyarázott

fejlesztési problémáját foglalja össze a 2.3.5 a/ és b/ ábra.

a/ b/

2.3.5. ábra   A minőségmenedzsment rendszer szabványokkal való értékelésének problémái

A különböző kritériumok közötti összefüggés ismerete szükséges egyrészt a közös és nem

közös követelmények meghatározásához, másrészt pedig az inkonzisztenciát okozó

követelmény-párok azonosításához. Ezen túlmenően, a fejlesztés során hiába mérjük hozzá az

aktuális rendszert (S1, S2…Sn) egy-egy követelményrendszerhez (K1, K2…Kx); ha nem

ismerjük ezek közötti kapcsolatokat, nem fogjuk tudni azt sem, hogy a rendszerfejlesztés

mennyire hatékony és eredményes.

Minőség-
ellenőr-

zés

Minőség-
szabályozás

Minőségbiztosítás

Minőségmenedzsment

Minőségbiztosítási
rendszer

Vállalatmenedzsment-
rendszer
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S2 rendszerszint

Sn rendszerszint

⇔
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Jelen fejezetben a rendszerek értékelésére szolgáló kritériumok, követelmények vonalán

indultam el, vagyis az értékelés, a mérés oldaláról közelítettem a rendszerfejlesztés

problémáihoz. A különböző kritériumok elsősorban azt a gyakorlatot, az alkalmazott

módszereket értékelik, ahogyan és amelyeken keresztül a rendszer működik. Miután mindegyik

kritériumrendszer más és más szemszögből értékeli a minőségmenedzsment rendszert,

különböző módszerek gyakorlati bevezetésével lehet megfelelni az egyes

rendszerszabványoknak. Adódik a kérdés, vajon nincs-e inkonzisztencia az alkalmazott

módszerek között? Tovább folytatva a gondolatmenetet; tudjuk, hogy minden menedzsment-

módszer valamilyen menedzseri hitvallást, alapelvet, gondolatot képez le a gyakorlati élet

számára. A minőségmenedzsment módszerek mögött ezért mindig ott vannak valamely

minőségirányzat alapelvei. Az újabb kérdés: konzisztensek-e ezek az alapelvek? A 2.3.6 ábra

szemlélteti a rendszerértékelési kritériumok 2.3.5 ábrán már bemutatott problématerületének

kiterjesztésével a rendszerfejlesztés átfogó problémakörét.

2.3.6 ábra   A rendszerfejlesztés kiterjesztett problématerülete

Látható, hogy inkonzisztencia tekintetében beszélhetünk az alapelvek, a módszerek és a

követelményrendszerek síkjáról. Ez utóbbi volt az, amellyel az előző, 2.2. fejezetben és a jelen

fejezet első részében részletesen foglalkoztam. Axiómaként elfogadtuk a minőségellenőrzéstől a

TQM felé vezető utat, mint a mind magasabb minőségkultúrális szint megteremtésének

folyamatát. Ezt a folyamatot konzisztensnek tekintem, mivel dolgozatomnak nem célja a

minőségirányzatok által reprezentált alapelvek elemző kutatása. Szintén nem foglalkozom

önmagában a módszertani síkkal; egyrészt mert a módszerek rendszerint egyértelműen

kapcsolhatók (az előbb kizárt) minőségirányzati témakörhöz, másrészt pedig azért, mivel a

vállalati gyakorlatban fellelhető módszerek nagy száma és változatossága miatt ez a téma külön

E1 E2 E3Alapelvek
síkja

M1 M2 M3Módszerek
síkja

K1 K2 K3Követelmények
síkja
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kutatás tárgya lehetne. Túllépve a fent megfogalmazott két kérdésen, a továbbiakban nem a 2.3.6

ábra elvi és módszertani síkjának horizontális konzisztenciájára koncentrálok, hanem a vertikális

irányban értelmezett konzisztenciára. Ez átvitt értelemben az elvek, a módszerek és az értékelő

kritériumok hasonlóságának vizsgálatát jelenti.

Ezzel eljutottunk a minőségmenedzsment rendszerek folyamatos fejlesztésének egyik

legfontosabb problématerületéhez, a rendszerfejlesztés stratégiai kérdéséhez: az adott

időpillanatban (!) elfogadott minőségmenedzsment-alapelvek, az azokat leképező módszerek és a

kialakított rendszer értékelésére használt kritériumok harmonizációjának problémaköréhez. Ezen

belül kiemelten kell foglalkozni a vállalati sajátosságok figyelembevételével megvalósított

stratégiaadaptáció kérdéskörével, amely a téma lezárásaként a rendszer fejlesztési stratégiájának

gyakorlati vonatkozásait érinti. Meg kell jegyezni azt is, hogy a különböző síkok között nem 1:1,

hanem 1:n jellegű kapcsolatok vannak; ennek szerepére és értelmezésére a rendszerfejlesztési

területen belül kitérek.

2.4. A probléma összefoglalása és a hipotézisek alapja

Értekezésem hátterét az a vizsgálódás jelenti, amely arra keresi a választ, hogy hogyan

értelmezhető a rendszerszemlélet a minőségmenedzsmentben. Ennek érdekében meg kell nézni,

van-e tudományos alapja a „közismert” minőségmenedzsment rendszer-fogalomnak. Ez jelenti

egyrészt a kapcsolat megteremtését a rendszerelmélet és a minőségmenedzsment rendszer között;

másrészt a gondolatmenet továbbvitelével egy olyan megközelítésmód kialakítását, amely segít

megítélni, valóban rendszerként kezelhető-e az, amit egy vállalat adott esetben annak tart.

Miután ezen alapvető kérdéskört tisztáztuk, lehet csak érdemben beszélni – tudományos szinten

– a rendszer fejlesztésének további problémáiról.

A 2.4.1 ábra három egyszerűsített esetet ábrázol, jelképezve a rendszermenedzsmenttel

szembeni rövidtávú elvárások problémáját. Itt az okoz gondot, hogy az üzleti tevékenység

különböző érdekeltjeinek mind megvan a maga elvárása arra vonatkozóan, milyen előírásoknak

kell a rendszert megfeleltetni Az a/ esetben nincs probléma, hiszen az egyik kritériumrendszer

követelményeit teljes egészében magába foglalja a másik kritériumrendszer. A b/ esetben már

meg kell vizsgálni, hogy a két modell közös halmazon kívüli kritériumainak együttes teljesítése

nem vezet-e inkonzisztenciára. Különösen igaz ez a c/ esetre, amikor két teljesen független

követelményrendszerről van szó.
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       a/      b/ c/

2.4.1 ábra   A rendszermenedzsmenttel szembeni statikus elvárások problémája

A 2.4.2 ábra a rendszermenedzsmenttel szemben megfogalmazódó hosszútávú elvárások

okozta problématerületet jelképezi. A hatékony és eredményes rendszerfejlesztés érdekében

egymás után olyan követelményrendszereknek kell a minőségmenedzsment rendszert

megfeleltetni, amelyek lehetőleg konzisztensek (ha mégsem, harmonizációra van szükség!),

valamint egyre magasabb minőségmenedzsment rendszerszintet képviselnek, azaz a TQM

szemszögéből nézve egyre többet tartalmaznak. Az a/ eset azt az ideális állapotot mutatja,

amikor az egymás után alkalmazott kritériumrendszerek konzisztensek, és az alkalmazás

sorrendje is egyértelmű (feltéve, hogy a legnagyobb valóban például a TQM elveit képezi le). A

b/ eset már árnyaltabb; vannak lehetőségek az inkonzisztenciára, de ismét, ha például a

legnagyobb terület a TQM-rendszerek szintjének felel meg, az alkalmazás sorrendje egyértelmű.

A c/ eset a legösszetettebb; itt „bármi lehet”: részletesen kell elemezni a konzisztencia meglétét,

és azt; milyen sorrendben kellene megfeleltetni a minőségmenedzsment rendszert a három

kritériumrendszernek, hogy valóban fejlődő pályán mozogjunk.

       a/ b/ c/

2.4.2 ábra   A rendszermenedzsmenttel szembeni dinamikus elvárások problémája

A bemutatott pillanatnyi és fejlesztési problémakör kezelésével kapcsolatban első

lépésként össze kell tudnunk mérni úgy adott kritériumrendszereket, hogy lássuk:

• Van-e inkonzisztencia az előírások között?

• Milyen preferencia alapján kell megfeleltetni rendszerünket az egyes

követelményrendszerek előírásainak ahhoz, hogy javuló rendszert kapjunk?
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A minőségmenedzsment rendszerek értékelésére szolgáló kritériumok összemérési

eredményei képezik rendszerfejlesztési stratégia alapját. Mindenekelőtt – az

elvek/módszerek/kritériumok témakörével foglalkozó fejezet fejtegetéseit is figyelembe véve –

meg kell vizsgálni, hogy lehetséges-e megfogalmazni valamilyen általános rendszerfejlesztési

koncepciót vagy megalkotni egy rendszerfejlesztési modellt.

A 2.3.6 ábrán bemutatott vertikális harmonizáció szerepe az, hogy biztosítsa a

rendszerfejlesztési stratégia belső egyensúlyát. Ez tehát az elfogadott alapelvek, az alkalmazott

módszerek és a használt követelményrendszer összhangját jelenti. Meg kell vizsgálni, hogyan

építhető be ez a minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének menedzselési folyamatába.

Nem utolsósorban, ki kell térni a stratégia adaptációjának kérdéseire. Miután nincsenek

vállalatmenedzselési „sikerreceptek” a valódi kérdést az jelenti, hogyan lehet alkalmazni egy

adott vállalati környezetben a létező módszereket, elveket és stratégiákat. – Ez az adaptáció, amit

meggyőződésem szerint nem lehet kikerülni egyetlen olyan kutatás esetében sem, amelynek

megállapításai valamilyen mértékben konkrét vállalati gyakorlatokra vonatkoznak. Itt érintem

majd a rendszer vállalathoz, termék-/szolgáltatási környezethez való illesztését.

A probléma összegzése

1. A rendszerszemlélet értelmezése a minőségmenedzsmentben

„Mitől rendszer a minőségmenedzsment rendszer?” (A probléma HÁTTERE)

2. A minőségmenedzsment rendszerek mérésének-értékelésének lehetőségei

„Milyen problémákat vet fel a rendszer többfajta követelményrendszernek való megfeleltetése?”

(A probléma MAGVA)

3. A minőségmenedzsment rendszerek fejlesztési stratégiái és taktikái

„Milyen szabályokat kell figyelembe venni a rendszerek fejlesztési stratégiájának és taktikájának

meghatározásánál?” (A probléma KITERJESZTÉSE)

A dolgozat nem foglalkozik:

• a működő rendszerek megadott kritériumrendszerekhez való hozzámérésének

megbízhatósági kérdéseivel (a tanácsadó és az auditor tevékenységének – mint

zajnak – a kutatásával);

• a minőségmenedzsment rendszerek – és ezen keresztül a fejlesztések –

hatékonyságának és eredményességének értékelésével, számszerűsítésével.
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3. RENDSZERELMÉLETI PROBLÉMATERÜLET (I)

„A legtöbb emberrel általában nem az a baj, hogy
valamit nem tud, hanem inkább az, hogy amit tud, az
nem úgy van.”

/Boulding/

3.1. A problématerület lényege

„A problématerület arra keresi a választ, hogy hogyan értelmezhető a rendszerszemlélet a
minőségmenedzsmentben. Ennek érdekében meg kell nézni, van-e tudományos alapja a „közismert”

minőségmenedzsment rendszer-fogalomnak. Ez jelenti egyrészt a kapcsolat megteremtését a rendszerelmélet és a
minőségmenedzsment rendszer között; másrészt a gondolatmenet továbbvitelével egy olyan megközelítésmód

kialakítását, amely segít megítélni, hogy valóban rendszerként kezelhető-e az, amit egy vállalat adott esetben annak
tart. Miután ezen alapvető kérdéskört tisztáztuk, lehet csak érdemben beszélni – tudományos szinten – a rendszer

fejlesztésének további problémáiról.”

HIPOTÉZISEK:

1/1 A minőségmenedzsmentben is alkalmazhatók a rendszerelmélet megközelítései

1/2 A rendszerszemlélet alapján definiálhatók a minőségmenedzsment rendszer szükséges

elemei

3.2. Kapcsolódó szakirodalmi tapasztalatok

3.2.1. A rendszerszemléletről…

A rendszer görög eredetű összetett szó, a „systema”-ból származik. A systema két tagból

áll: sys (-val, -vel, együtt, együvé) + istemi (helyezni, csinálni, tenni, lenni). Az értelmezés

szerint a systema együtt vett, együvé tartozó, egymással kapcsolatban levő jelentésű. A rendszer

szó valódi jelentéstartalma megtartása érdekében olyan kifejezésként kell használni, amelyben

tükröződik az a tartalmi különbség, hogy az egymással kapcsolatban álló entitások együttese

minőségileg más, mint elemeinek puszta összege. Ezt a kérdést elemzi V. G. Afanaszjev (1973)

szummatív, illetve totális rendszerosztályozása is. Rendszer alatt tehát nem egyszerűen azt
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értjük, hogy kialakult valamilyen rend, rendezettség, sor, sorrendiség; hanem a rendszerelemek

szintézisének kell megvalósulnia.

Az általános értelemben vett rendszerekben való gondolkodás szükségességének

tudományos szintű vizsgálatával Ludwig von Bertalanffy foglalkozott elsőként, az ötvenes

években. Bertalanffy, aki egyébként biológus volt, a rendszerelméletet a tudományágak közötti

kölcsönhatások szemszögéből közelítette meg. Célja az volt, hogy általános keretet dolgozzon ki

a különböző tudományágak ismeretanyagának integrálására. Elméletének alapgondolata, hogy

„…gyakran igen fontos eredmények születnek a határterületeken az eredetileg egymástól

különálló tudományágak szintézise révén” (Bertalanffy, 1969).

Az általános rendszerelméletet összefoglaló publikációt (Bertalanffy, 1951) követően

hosszantartó tudományos vita alakult ki Bertalanffy elméletéről. Jelen dolgozatnak nem célja e

vita sem kritikai, sem tájékoztató bemutatása, csupán a téma szempontjából lényegesnek tartott

momentumokat emelem ki.

A későbbi fejezetek megalapozása érdekében feltétlenül meg kell említeni a Bertalanffy-

féle elmélet alapján Boulding (1969) által definiált kilenc szintből álló hierarchiát, amely egy

lehetséges megközelítési módja az általános rendszerelméletnek:

1. Statikus struktúra szintje.

2. Egyszerű dinamikus rendszer szintje.

3. Kibernetikai rendszer szintje.

4. A nyílt rendszer szintje.

5. A genetikai társadalom szintje.

6. Az állati rendszerek szintje.

7. Az emberi lény szintje.

8. A társadalmi szervezet szintje.

9. Transzcendentális rendszerek szintje.

E hierarchia segítségével minden vizsgált rendszer elhelyezhető a megfelelő szinten, és ez

jelentheti az első lépést az adott rendszer működésének megértése felé.

Bertalanffytól származik a következő definíció: a rendszer egymással kölcsönhatásban

levő elemek együttese. Ezen megfogalmazás túlzott általánossága sokakban – joggal – kételyt

kelt a gyakorlati alkalmazást illetően. Nélkülözhetetlen, hogy az összekapcsolt elemek halmaza

egy olyan egészet alkosson, amelynek tulajdonságai magára az egészre jellemzők, nem pedig az

alkotóelemeire. (Például a víz íze a folyadéknak a jellemzője, nem pedig a hidrogéné és az

oxigéné.)



3. RENDSZERELMÉLETI PROBLÉMATERÜLET

Háry András   PhD Értekezés 2002                                                                                                                           23

A rendszer tulajdonságainak feltárására használható Ashby (1969) „fekete doboz-

elmélete”. Ennek értelmében a rendszert egy felnyithatatlan, fekete doboznak kell tekinteni; a

bemenetek és a kimenetek közötti kapcsolatok ismeretében pedig kikövetkeztethető a doboz (a

rendszer) viselkedése. Ez az elmélet eredetileg az elektronikából származik, általános

alkalmazása gyakran korlátokba ütközik.

Checkland (1987) már egészen konkrétan említi azokat a jegyeket, amelyekkel egy

formális rendszer jellemezhető:

• A rendszernek valóságos célja, rendeltetése van.

• A rendszer teljesítményének van valamilyen mércéje.

• A rendszer döntéshozatali folyamatot tartalmaz.

• A rendszernek vannak olyan elemei, amelyekből a rendszer felépíthető.

• A rendszer elemei kölcsönhatásban vannak, amely a kapcsolódással jellemezhető.

• A rendszernek van egy nagyobb szuperrendszere, környezete.

• A rendszernek határa van.

• A rendszernek erőforrásai vannak.

• A rendszer folyamatosan működik.

Látható, hogy még ez a felsorolás is sok puha elemet tartalmaz, így gyakran valóban nehéz

meghatározni, mi is tekinthető rendszernek. A rendszer meghatározásához Checkland egy

módszert dolgozott ki. Ez a CATWOE-elemzés, amellyel meghatározhatók a rendszer

legfontosabb jellemzői:

C (Customer): a rendszer eredményének haszonélvezője;

A (Actor): a rendszeren belüli tevékenységeket végző;

T (Transfomation process):a rendszerfolyamat;

W (Weltanschauung): a rendszer szemléleti közege;

O (Owner): a rendszer felelőse;

E (Environment): a rendszer környezete.

Checkland megközelítésével összhangban vannak a Churchman által javasolt aspektusok,

amelyek a rendszer általa leglényegesebbnek tartott jellemzőit emelik ki (Jándy, 1980):

• a teljes rendszer célja és a rendszer teljesítményének mértéke,

• a rendszer környezete,

• a rendszer erőforrásai,

• a rendszer összetevői,

• a rendszer vezetése (a rendszer tervezése és irányítása).
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3.2.2. A rendszerszemlélet a vállalatmenedzsmentben

A rendszerelméleti kutatások tárgyát tehát az egymással kapcsolatban álló elemek egészet

alkotó összessége képezi. Attól függően, hogy milyen megközelítésben végezzük a vizsgálatot,

különböző rendszerelméleteket különböztethetünk meg (Kiss, 1984):

a) Általános rendszerelmélet(ek):

Ez(ek) egyrészt a rendszerek kezeléséhez szükséges általános elméletet,

másrészt pedig általános módszertani apparátust kíván(nak) kialakítani. Az

előző fejezetben ezen keresztül vezettem be a rendszerszemléletű

megközelítésmódot. Meg kell jegyezni azt, hogy egységesnek tekintett általános

rendszerelméletről nem beszélhetünk; amint az az irodalmi bevezetésből is

látható, sokféle egymástól különböző és egymással versengő változata létezik.

Ezek nagy része inkább irányzatnak, mint elméletnek tekinthető.

b) Matematikai rendszerelmélet:

Ez az elmélet a rendszerek leírására alkalmas „nyelvet” és formalizált

rendszermodellt határoz meg, amellett, hogy leírja a rendszerkutatás egzakt

matematikai módszertanát. Az, hogy egy vizsgált kutatási terület és annak

problémái beleférnek-e a formális matematikai keretekbe, illetve, hogy

alkalmazhatók-e a matematikai rendszerelmélet módszerei, csak empirikus

vizsgálatokkal dönthető el.

c) Specifikus rendszerelméletek:

A specifikus rendszerelméletek vizsgálódási területe egy, meghatározott

tulajdonságokkal bíró rendszerosztályra koncentrálódik. Ezek az elméletek

pontosítják az általános rendszerelmélet(ek) megállapításait és, ha célszerű,

alkalmazzák a matematikai rendszerelmélet modelljeit, módszereit. A jelen

fejezet további részeiben így a rendszerelmélet vállalat-, majd

minőségmenedzsmentben történő alkalmazását mint specifikus

rendszerelméletet fogom fel.

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján a rendszerelmélet jegyében megfogalmazott

gondolatok valódi haszna az a szemléletformáló hatás, amelynek szerepe rendkívüli a

vállalatmenedzsmentben, és így a minőségmenedzsmentben is.

„A modern üzleti életben folyó műveletek méreteinek, bonyolultságának és sokféleségének

nagyarányú megnövekedése miatt a vezetői feladatok ellátása hallatlanul nehézzé, ugyanakkor

azonban a vállalat eredményes működtetése szempontjából rendkívül fontossá vált. …aki a mai
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nagyvállalatnál meg akar birkózni az egyre bonyolultabb és egyre szerteágazóbb műveletek

irányításával, annak ismernie és alkalmaznia kell a rendszerelméletet. Ez olyan keretet

szolgáltathat, amelyen belül a vezető hatékonyabban hangolhatja és illesztheti össze műveleteit.”

(Johnson – Kast – Rosenzweig, 1969) A tanulmány szerint a rendszerelmélet hármas szerepe:

• a vállalatmenedzsment feladatok átgondolásának módja,

• lehetővé teszi az alrendszerek funkciójának felismerését,

• elősegíti a bonyolultság feloldását és a komplex problémák kezelését.

A menedzsment számos területén megjelent és elterjedt a rendszerszemléletű

megközelítésmód (termelési rendszerek, pénzügyi rendszerek, humán erőforrásmenedzsment

egyes alrendszerei, stb.). Külön meg kell említeni az információs rendszereket, amelyek

napjainkban kezdenek teret hódítani. Egy jól ismert tanulmány (Kiss, 1984) az általános

rendszerelmélet informatika területén való alkalmazását tárgyalja, mint specifikus

rendszerelméletet. A szerző az informatikai rendszert a vállalati rendszer részrendszereként

kezeli, és a következő tulajdonságokkal jellemzi:

• a társadalmi mozgásformákhoz tartozik,

• célratörő, önirányító, önszabályozó, öntanuló, önszervező,

• többszörösen hierarchikus, komplex,

• működő, nyílt, dinamikus, kibernetikai rendszer,

• határa van, tervezett, határozatlan és meghatározhatatlan.

Látható, hogy ezek a tulajdonságok szinte teljesen összhangban vannak a Checkland-féle

megközelítésmóddal, amellyel a formális rendszert jellemezte (lásd 3.2.1 fejezet vége).

Végső soron az egyes menedzsment-rendszerek fejlődése az integráció felé vezet, mivel

„az információ töredezettsége nagy vállalati szervezeteken belül” nem biztosítja a hatékony

működést (Davenport, 1999). Az értekezésnek nem célja a minőségmenedzsment rendszerek

fejlődésének rendszerintegráció oldaláról való megközelítése, ám ezt a vonatkozást sem szabad

figyelmen kívül hagyni.

3.2.3. A rendszerszemlélet jelei a minőségmenedzsmentben

A menedzsment minden ága, így a minőségmenedzsment területén is megfigyelhető az a

fejlődési tendencia, hogy amint haladunk a magasabb szint(ek) irányába, egyre szélesebb és
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komplexebb eszköztár áll rendelkezésünkre. Előbb-utóbb a mind bonyolultabb és szerteágazóbb

tevékenységek menedzseléséhez valószínűleg szükség lesz egy keretre, ez lehet a rendszer.

A minőségmenedzsment rendszerek kialakulásának oka tehát a minőséggel kapcsolatos

funkciók és tevékenységek szükséges koordinálása volt; ez elsőként a különösen komplex

szervezeteken belül jelentkezett igényként – ahogy Rubinstein (1991) is kezdi egy cikkét. A

minőségmenedzsment rendszert egyértelműen úgy említi, mint a minőségbiztosítási osztály

vezette vállalati minőségmenedzsmentet felváltó struktúrát.

Egy, a rendszerszemlélet minőségmenedzsmentben betöltött szerepével foglalkozó

konferencia összefoglalójában ez áll: „A rendszerszemlélet egyike azoknak a kapcsolódó

diszciplínáknak, amelyek segítik a minőséggel kapcsolatos erőfeszítéseket” (Chatzkel, 1996).

Cusins (1994) 7 alapelvet határoz meg, amelyeket szem előtt kell tartani a

rendszerszemlélet minőségmenedzsmentben való alkalmazása során:

1. Egy rendszer mindig komplex rendszerek halmazának a része.

2. Minden rendszer forrás (szállító) és felhasználói (vevő) rendszer is egyben.

3. Akár szűkítjük, akár tágítjuk a vizsgálat fókuszát, mindig találunk további (al-

illetve superior-) rendszereket.

4. A saját rendszerünkből csak a kimeneteket (output) látjuk; a következmények

megfigyeléséhez ki kell lépnünk a rendszeren kívülre.

5. A következmények előnyös vagy káros jellegét néha csak úgy lehet megítélni, ha

minden, a hatásláncban résztvevő rendszert megvizsgálunk.

6. A következmények előnyös vagy káros jellege sokszor csak bizonyos idő elteltével

válik nyilvánvalóvá.

7. A külső visszacsatolások alkalmazása a rendszert hatásosabbá, a belső

visszacsatolások hatékonyabbá teszik.

Cusins tehát a vállalatmenedzsment-rendszereket a fekete-doboz elmélet alapján közelíti meg:

forrás - bemenet - transzformációs folyamat - kimenet - használó - következmény. A

minőségmenedzsment rendszert úgy értelmezi, mint a szervezeten belüli szervo-mechanizmust,

amely az operacionális (operational) alrendszerekhez kapcsolódva működik. A

minőségmenedzsment rendszer fő funkciói: (1) adat- és tudásszerzés, (2) az adatok és tudás

elemzése, (3) a szükséges változtatások megtervezése, (4) a változtatások bevezetése. Rendkívül

figyelemreméltó és elgondolkodtató Cusinsnak az az állítása, hogy a teljeskörű

minőségmenedzsment filozófia megvalósítása esetén mindenki felelőssé válik a minőségért, így

már nincs szükség külön ilyen alrendszerre.
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Harrington – Carr – Reid (1999) a minőségmenedzsment rendszer fő jellemzőjeként azt

említik, hogy más, mint elemei egyszerű halmaza. Annak azonban, hogy ez teljesüljön,

kritériumai vannak. A legfontosabb az, hogy a rendszer képes legyen „hozzáadott értéket”

(emergent properties) előállítani. Ez csak úgy lehetséges, ha a rendszerelemek között megfelelő

kapcsolatok és kölcsönhatások működnek. A jó rendszer a célnak megfelelő és értéket képes

nyújtani a vevő számára. Szükség van továbbá visszacsatolásokra; bár ezek tovább növelik a

tevékenységek komplexitását, és az előnyök mellett kockázatokat is hordoznak magukban.

Harringtonék cikkükben rámutatnak, hogy az elemek közötti és azokon belüli kapcsolatok,

kölcsönhatások határozzák meg az adott rendszer komplexitását. Ez a komplexitás eredményezi

a „hozzáadott értéket”, de egyben egyéb problémák forrása is, mivel komplex rendszerek esetén

a ható zavarok könnyen káosszá alakíthatják a stabil állapotot. A szerzők a következő

alapelveket határozzák meg a rendszer értékelése és módosítása esetére:

1. Az elemek közötti kapcsolódási felületek meghatározása.

2. A komplexitás csökkentése.

3. A robusztus rendszerek alapja, hogy bár az elemeken belüli komplexitás esetleg

nagy, az elemek közötti komplexitás alacsony fokú.

4. El kell kerülni a túloptimalizálást.

5. A specifikus al-elemek menedzselése a specialisták feladata.

6. A zavarok menedzselése.

Napjainkban a rendszerekkel foglalkozó publikációk egyre gyakrabban

menedzsmentrendszerről beszélnek. Hoare (1995) a „jó” menedzsmentrendszert úgy említi, mint

ami kognitív, appreciatív és fenntartható. Eszerint a rendszernek képesnek kell lennie a

gyengeségei feltárására, azok kiküszöbölésére és a folyamatos fejlődésre. Hoare a rendszer

ismert mechanizmusain túl külön kiemeli – hivatkozva Checkland-re – a humán erőforrások

speciális alrendszerét („human activity system”).

Meg kell említeni, hogy a különböző rendszerszabványok és -követelmények (például

ISO9001, ISO14001, EFQM-modell) mind rendelkeznek valamiféle rendszermodellel. Ezek

azonban kevésbé általánosíthatók, továbbá általában az adott szabvány aspektusából ragadják

meg a rendszert. Értekezésemben éppen emiatt szándékosan nem ebből az irányból, hanem a

tudományos rendszerelmélet oldaláról közelítem meg a témát.
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3.3. A rendszerszemlélet alkalmazására kidolgozott megközelítésmód

3.3.1. Alapgondolatok

A minőségmenedzsment rendszereket elsőként elhelyezem a Boulding által definiált

kilencszintű hierarchiában. A rendszer, jellegéből adódóan túlmutat az első szinten, a statikus

struktúra szintjén. Mivel nyílt, kapcsolatban van a környezetével, és a transzformációs

folyamatai is az időbeliséggel együtt értelmezhetők, teljesülnek a második szint jegyei. A

következő szinten megjelenik az információtovábbítás és -feldolgozás. A minőségmenedzsment

sémáinak célja a rendszer szabályozottságának megteremtése és fejlesztése, ezáltal előtérbe kerül

az irányítási/szabályozási funkció. Ennek alapfeltétele az információk áramlása, így mondhatjuk,

hogy a rendszer a harmadik szinten értelmezhető. Ez a tulajdonság fogja elsődlegesen biztosítani,

hogy a minőségmenedzsment rendszer kölcsönhatásban van a vállalat többi alrendszerével

(például a humán erőforrás rendszerrel, információs menedzsment rendszerrel, stb.). Annak

ellenére, hogy egy fejlett minőségmenedzsment rendszerben a jól működő irányítás

eredményeként kvázi-önfenntartó és -önszabályozó mechanizmusok is megjelennek, a negyedik

szintre már nem jutunk el; az élő és élettelen világ különválásának határát nem tudjuk áttörni. A

fentiek akkor is igazak, ha figyelembe vesszük a minőségmenedzsment rendszerek 1.2 fejezetben

bemutatott evolúciós folyamatát; hiszen a jelen értelmezésben egy kevésbé fejlett (alacsonyabb

szintű) rendszer esetében is teljesülnek a harmadik szint jegyei.

Ha tehát elfogadjuk a Boulding által meghatározott kilenc szintből álló struktúrát, az

alkalmazott sémák és megközelítésmódok alapján a minőségmenedzsment rendszer a harmadik

szinten helyezkedik el; a kibernetikai rendszerek szintjén, bár az „anyag”, a nyolcadik szinten

található. Napjainkban a társadalomtudományok nagy része a második vagy harmadik szint körül

mozog. A továbblépés érdekében egyre puhább területek kutatása irányába kell elmozdulni,

amely eredményeként mind nehezebben formalizálható szabályokkal találjuk szembe magunkat.

Mindezekből azt a következtetést vonom le, hogy: A minőségmenedzsment rendszerekre

alkalmazható a rendszerelméleti megközelítésmód, ám számolni kell azzal, hogy a rendszer

viselkedése a programozhatatlan döntések miatt nehezen előrejelezhető. Az irodalmi kutatások

alapján a 3.3.1 táblázatban foglaltam össze a rendszer célját megfogalmazó állításokat.
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Johnson-Kast-Rosenzweig Rubinstein Chatzkel

A rendszerelmélet…olyan keretet
szolgáltathat, amelyen belül a vezető

hatékonyabban hangolhatja és illesztheti
össze műveleteit.

A minőségmenedzsment rendszerek
kialakulásának oka a minőséggel

kapcsolatos funkciók és tevékenységek
szükséges koordinálása…

A rendszerszemlélet egyike azoknak a
kapcsolódó diszciplínáknak, amelyek

segítik a minőséggel kapcsolatos
erőfeszítéseket.

3.3.1 táblázat   A minőségmenedzsment rendszer célja és szerepe

Látható, hogy ezek összhangban vannak az értekezésem bevezető fejezeteiben leírtakkal:

„A minőségmenedzsment rendszer iránti igény alapvetően a vállalati minőségmenedzsment

tevékenységek komplexitásából ered.”

3.3.2. A rendszer meghatározása

Az eddigiekből is kitűnik, hogy az egyes szerzők mind más és más módon közelítik meg a

rendszer fogalmát, bár vannak átfedések a különböző elméletek között. Az előző, 3.2. fejezet

alapján a 3.3.2 táblázatban összegeztem az általam legrelevánsabbnak tartott nézőpontokat. A

táblázatban a kiemelt szerzőkhöz felsoroltam azokat a jegyeket, amelyekkel ők a rendszert

jellemzik. Ez az összefoglalás is mutatja, hogy nincs egységes vélemény a témában; Checkland

és Cusins megközelítésmódja tekinthető a legteljesebbnek.

Checkland Churchman Kiss Cusins
Harrington

Carr
Reid

SAJÁT
MEGKÖZELÍTÉS

Környezete van Környezete van Hierarchikus
felépítésű

Komplex rendszerek
része

Superior rendszerei
vannak

Környezete van
TARTOZIK EGY

SUPERIOR
RENDSZERHEZ

Elemei vannak Összetevői vannak Komplex Alrendszerei vannak Elemei vannak ELEMEI VANNAK
Határa van Határa van HATÁRA VAN

Szükséges a
rendszer vezetése Tervezett

Célja van Célja van Célja van
CÉLJA VAN

Kapcsolódás van az
elemek között

Minden rendszer
szállító és vevő is

A kapcsolódó
rendszereket is

figyeljük

Kapcsolódás az
elemek között

Döntési folyamatot
tartalmaz

Visszacsatolások
alkalmazása

Visszacsatolások
alkalmazása

KAPCSOLÓDÁS VAN
AZ ELEMEK KÖZÖTT
(Visszacsatolásokkal)

Erőforrásokat
használ

Erőforrásokat
használ

ERŐFORRÁSOKAT
HASZNÁL

KIMENETE VAN
Teljesítmény-
mutatója van

Teljesítmény-
mértéke van

A teljesítményt
kívülről lehet látni

TELJESÍTMÉNY-
MUTATÓJA  VAN

Folyamatos
működésű Működése van

Az eltelt időnek
szerepe van

IDŐTÉNYEZŐ

3.3.2 táblázat   A minőségmenedzsment rendszer jellemzői
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Az utolsó oszlopban, mintegy következtetésként összegyűjtöttem az általam lényegesnek

tartott jellemzőket, amit a következőkben indokolok.

Mindenekelőtt a minőségmenedzsment rendszer (mint rendszer) meghatározását

véleményem szerint két részre kell bontani:

• rendszer részei, felépítése;

• rendszer működése-működtetése, az elemek közötti kapcsolatok.

E felosztást az teszi szükségessé, hogy a rendszermenedzsment alapját egy (fizikailag) létező

rendszer kell, képezze. Így elsőként mindig a rendszer felépítését, elemeit szükséges tisztázni,

ezután lehet tovább folytatni a működési feltételek megteremtésével a rendszerszemlélet

megvalósítását. A táblázat utolsó oszlopa ezért erre a két csoportra osztva tartalmazza a

rendszerjellemzőket.

Az első tulajdonság az, amelyben szinte kivétel nélkül minden szerző egyetért, nevezetesen

a környezetre vonatkozó megállapítás. Eszerint a rendszernek van egy meghatározható felsőbb

szintű rendszere, superior rendszere. A minőségmenedzsment rendszer esetén ez a

vállalatmenedzsment rendszer, esetleg (nagyvállalatoknál) a magasabb szintű szervezet. Szintén

teljesen egyetértésben említi mindenki a rendszer elemeit, mint következő jellemzőt. Ezek az

elemek képezik az alrendszerek alapját. E két tulajdonságból már következik a rendszerhatár,

amely azonban több, mint formalitás. Élesen meg kell ugyanis határozni, meddig terjed a

rendszer; ez különösen a minőségmenedzsment rendszer különböző szintjeinek definiálásakor

lesz lényeges. Ebből is látható, hogy a rendszerhatár megválasztása sok esetben önkényes.

A rendszer működtetésének kiindulópontját és bemenetét a célmeghatározás képezi, amely

tükrözi a tulajdonosok elvárásait, és épít az egyéb (pl. piaci, környezeti) információkra is. A

rendszer célját rendszerint a vállalat menedzsmentje definiálja, az üzleti tevékenység

érintettjeivel összhangban. Ezután következik a rendszer legfontosabb része, az elemek közötti

kölcsönhatások leírása. Ezt transzformációs folyamatnak is szokás nevezni. A kölcsönhatások

magukba foglalják nemcsak a klasszikus belső vevő-szállítói kapcsolatokat, hanem a méréseket,

formalizált visszacsatolásokat és döntési-beavatkozási folyamatokat is. Mint minden rendszer, a

minőségmenedzsment rendszer is erőforrásokat igényel; ezek lehetnek emberi, pénzügyi, stb.

erőforrások, továbbá ide sorolom a fizikai erőforrásokat is, például anyagok, infrastruktúra, stb.

Külön kiemeltem a kimenetet, mint rendszerjellemzőt. Ennek oka, hogy szükséges látni, mi az a

hozzáadott érték, amit az adott rendszer előállít – enélkül ugyanis nem biztosított a profitorientált

vállalati működés. Végül a rendszer általános teljesítménymutatója szerepel, ami, bár szorosan

összefügg a rendszer céljának és a kimenetnek az összevetésével, gyakran ennél többet jelent.
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Főleg a rendszer szintjének értékelésekor lesz ennek a jellemzőnek jelentősége, mutatva a

fejlesztési lehetőségeket.

Checkland és Kiss megemlítették a folyamatosságot is, valamint Cusins az idő szerepét;

ezeket a jegyeket közösen kezelem. A rendszer működésének alapját a folyamatok képezik, így

az időtényezőt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez azonban már a rendszer valóságos

működéséhez kapcsolódik; amivel – amint az látható lesz – kutatásaimban csak érintőlegesen

foglalkoztam.

Az általam definiált jegyek alapján és a minőségmenedzsment szakmai megfontolásai

figyelembevételével határoztam meg a 3.3.1 ábrán látható modellt, amelyen bemutatom a

formalizált minőségmenedzsment rendszer elemeit és a kapcsolódó elemeket. Jelen kutatásban

a rendszer struktúrájával foglalkozom, nem térek ki viselkedésének vizsgálatára. Emiatt

eltekintek a különböző zavaróhatásoktól is.

3.3.1 ábra   A formalizált minőségmenedzsment rendszer

A rendszer működésének elsőszámú információs inputját a rendszer célja képezi, amely

(üzleti) környezeti és egyéb külső információkon alapul; eredhet a tulajdonosi elvárásokból, de

származhat a vevői igényekből is. Ez határozza meg az elvárt teljesítményszintet, és mutatja a

rendszer irányultságát, amely rendszerint valamilyen módon kapcsolódik a vállalat profittermelő

képességéhez. A cél meghatározásáért általában a vállalat legfelsőbb menedzsmentje a felelős.

A szabályozókörök (control loops) elméletére támaszkodva, a rendszeren belül négy fő

funkciót (rendszerelemet) különböztettem meg:
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• Tervezés, célképzés: a cél által kijelölt elvárások beépítése a rendszer

működésébe, és konkrétabb, alsóbb szintű célokká való

lefordítása;

• Operatív folyamatok: a célok elérését segítő tevékenységsorozatok, amelyek a

végterméket előállítják;

• Elemzés: a rendszeren belüli tevékenységek (elsősorban az operatív

folyamatok) teljesítményszintjének mérés utáni

összehasonlítása a célokkal;

• Beavatkozás: az elemzés eredményeitől függően kezdeményezett

intézkedések, amelyek a rendszerműködés megfelelő

pontjain hatnak.

Az ábrán a szürke nyilak jelzik az ún. „normálfolyamatot”, a fehér nyilak a visszacsatolásos

folyamatirányra utalnak (mérés!).

A minőségmenedzsment rendszer működtetéséhez különböző erőforrásokra, anyagokra

van szükség. Ezek jelentik a klasszikus értelemben vett bemeneteket a rendszer működéséhez.

Bár a rendszermodellt fel lehetett volna állítani az input-output elemzés szemszögéből is, a

minőségmenedzsment rendszerek gyakorlati vonatkozásait is szem előtt tartva, nem ebből az

irányból indultam el. Kiindulási pontom volt, hogy a létrehozott struktúrának a fent említett

„cél”-t kell szolgálnia. Ebből a szempontból másodlagos, hogy ehhez mire van szükség:

emberekre, alapanyagokra, tőkére, stb. sőt, az is, hogy termelő vagy szolgáltató jellegű operatív

folyamatokról van szó. Így mindent, ami a rendszer működtetéséhez-működéséhez szükséges

(prioritások meghatározása nélkül), az erőforrások, anyagok csoportjába foglaltam. A

legfontosabbak:

• emberi erőforrások,

• felhasznált anyagok,

• pénzügyi erőforrások,

• infrastruktúra.

A már említett környezeti és egyéb információk jelentik a kapcsolatot a rendszer és

környezete, illetve a rendszer és superior rendszere között. A minőségmenedzsment rendszer

mindig a vállalatmenedzsment-rendszer alrendszere, hasonlóan a pénzügyi, termelési,

személyügyi, logisztikai, stb. alrendszerekhez. Ha azonban a rendszer „kitágul” általános

menedzsmentrendszerré, már a vállalati környezet képezi a szuperrendszert. A

minőségmenedzsment rendszer és a vállalat egyéb alrendszerei közötti kölcsönhatások vizsgálata
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külön kutatás tárgyát képezhetné, így – tudva, hogy ennek mélyebb figyelembevétele modellem

további finomításának egy lehetősége – erre nem térek ki részletesebben.

A vállalati minőségmenedzsment rendszernek is vannak – a 3.3.1 ábrán látható

rendszerfunkcióknak megfelelően – alsóbb szintű rendszerei, alrendszerei. Ezeket két módon is

meghatározhatjuk: beszélhetünk az elemekhez kötődő alrendszerekről (például tervezési

alrendszer, elemzési alrendszer, stb.), és beszélhetünk a  vállalati funkciókhoz kapcsolódó

alrendszerekről (például termelési alrendszer – tartalmazva a termeléstervezést, a folyamatokat,

az elemzést, a beavatkozást). Ismételten fontos leszögezni, hogy a rendszerhatár megválasztása

sokszor önkényes, illetve (esetünkben) kapcsolódik a minőségmenedzsment evolúciós

szintjeihez. Éppen ezért lényeges, hogy egyértelműen meghatározható legyen, milyen szinten,

értelemben, „kiterjedtségben” használja egy adott vállalat a minőségmenedzsment rendszer

fogalmát.

A rendszer működése során az erőforrások, anyagok és információk felhasználásával az

érintettek számára kielégítő végtermék, mint kimenet keletkezik, amely egyben hozzáadott

értéket kell, hogy hordozzon. A rendszerelemek kölcsönhatása révén létrejött hozzáadott értéket

a „minőség” bevezető fejezetekben magyarázott fogalma nyomán emeltem ki, nem pedig

gazdasági értelemben használom. Az output – az operatív folyamatok jellegétől függően – lehet

termék, szolgáltatás, kívánt vagy nemkívánt környezeti hatás, illetve ezek valamilyen

kombinációja.

Megfelelően megválasztott kvalitatív vagy kvantitatív mutató segítségével figyelhető a

rendszer teljesítménye. Miután a rendszer feladata a kimenet „jóságának” garantálása, e

mutatónak nem szabad elszakadnia sem a végterméktől, sem a rendszer eredetileg

megfogalmazott céljától. Ilyen értelemben a mutató számára információt szolgáltat maga a

rendszer, a végtermék és a rendszercél. Ezzel szemben viszont a mutató nyújtotta „kép” szintén

bemenete az említetteknek.

A fenti ábrán „t”-vel jelöltem az időtényezőt, utalva arra, hogy ezt sem hagyhatjuk ki a

rendszerrel kapcsolatos fejtegetésből. Bár kutatásaim a rendszer felépítésére és működésének

struktúrális alapjaira koncentráltak, néhány gondolattal kitérek az időbeli sajátosságokra is.

Véleményem szerint két szinten jelentkezik az idő hatása a minőségmenedzsment rendszer

működése során. Egyrészt a rendszer alapját alkotó folyamatok rendelkeznek valamilyen

ciklusidővel. A teljes folyamat átfutási ideje (tradicionális értelemben) az az idő, amely alatt – a

célokkal összhangban – az inputokból az output(ok) előáll(nak). Ezen cikluson belül (vagy azok

között) változások következhetnek be a rendszer elemeiben. Van azonban az időnek egy másik

szintű szerepe is; ez már a rendszer átalakításával és evolúciójával kapcsolatos. Törvényszerű,
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hogy időnként a vállalat minőségmenedzsment-szemléletmódjában paradigmaváltás következik

be, illetve a rendszer egészét hatások érik (például külső, piaci hatás). Ezek, értelmezésem

szerint szintén az időtényezőhöz (is) kapcsolható események szintén befolyásolják a

rendszerelemeket. E jelenségek részletes vizsgálata kutatásaim egy lehetséges folytatása.

Következtetésképpen megállapítható; a 3.3.1 ábra szerint meghatározott rendszeren belüli

és kívüli elemek, valamint azok kapcsolata eredményezik azt, hogy a rendszer valóban rendszer

legyen. Ebből az következik, hogy ha a gyakorlatban a rendszermenedzsment a modell

valamelyik részét figyelmen kívül hagyja, már nem beszélhetünk rendszerről – a

rendszerszemlélet értelmében.

3.3.3. Megközelítésmódom haszna

Kutatásaim során tehát arra a következtetésre jutottam, hogy a 3.3.2 táblázatban felsorolt

rendszerjellemzők teljesítése, illetve a 3.3.1 ábrán bemutatott rendszermodellnek megfelelő

struktúra megléte (mint szükséges feltételek) esetén beszélhetünk létező minőségmenedzsment

rendszerről. Ezzel választ kaptunk arra a kérdésre is, hogyan definiálhatók a

minőségmenedzsment rendszer jegyei.

A 3.3.1 ábra modellje több síkban is értelmezhető, úgymint a szervezet (általában a

menedzsment ágai mentén definiált) egyes alrendszerei: termelési rendszer, humán erőforrás

menedzsment rendszer, pénzügyi rendszer, stb. Ezeket a síkokat egymásra helyezve megkapjuk a

vállalat menedzsmentrendszerének terét (lásd Szabó, 1994 is), amit nemcsak az említett síkok

mentén, hanem a rendszerelemekre tagolva is fel lehet osztani: tervezési alrendszer, elemzési

alrendszer, stb. Ez utóbbi felosztás a vállalati gyakorlatban ritkább, bár vannak rá példák. E

kettős a gondolatmenetet kétdimenzióssá transzformálva képezi le a 3.3.3 táblázat.

3.3.3 táblázat   A formalizált minőségmenedzsment rendszer értékelése

Termékelőállítás Személyügy Pénzügy IT-menedzsm. Házmérnökség

Tervezés/célképzés

Operatív folyamatok

Elemzés

Beavatkozás

Kimenet

R
en

ds
ze

re
le

m
ek

Rendszercél

Felsőbb szintű rendszer

Meghatározott-e?

Kapcsolódás az elemek között

Felhasznált erőforrások



3. RENDSZERELMÉLETI PROBLÉMATERÜLET

Háry András   PhD Értekezés 2002                                                                                                                           35

A sorokban a rendszerjellemzők találhatók, az oszlopokban példaként néhány tipikus

területet emeltem ki. Ez a táblázat megközelítésmódom lehetséges gyakorlati alkalmazásának

illusztrációja, a rendszerjellemzőket össze is lehetne vonni, vagy tovább lehetne részletezni,

például az elemek közötti kapcsolódás tekintetében. – Ezt mindig az adott alkalmazási

környezetnek és kutatási célnak megfelelően kell mérlegelni. Az 1. Melléklet a táblázat egy

oszlopának értelmezését szemlélteti egy termelő vállalat példáján, utalva a gyakorlati

vonatkozásokra.

Amint már utaltam rá, a minőségmenedzsment rendszer különböző vállalati területeket,

funkciókat átfogó rendszer, sokszor nemcsak kapcsolatban, hanem átfedésben is van más

alrendszerekkel. A táblázat segítségével meghatározható annak a minőségmenedzsment

rendszernek a határa, amelyről beszélünk; ennek a menedzsment döntéseinél van óriási

jelentősége. Ezután vizsgálható (a táblázatban megjelölve), hogy a rendszer valóban rendszer-e,

vagyis a valóságban meghatározottak-e (léteznek-e) a rendszerjellemzők a definiált

rendszerhatáron belül. Így azonnal láthatók a minőségmenedzsment rendszer azon elvi hibái,

amelyek mindenfajta rendszerszemléletre épülő fejlesztési törekvést meghiúsítanak.

Az általam kifejlesztett megközelítésmód (beleértve a 3.3.3 táblázatot is) szerepe tehát a

következő:

 SEGÍTSÉGÉVEL EGYÉRTELMŰEN MEGHATÁROZHATÓ AZ ADOTT RENDSZER (ÉS ANNAK

HATÁRAI), KÖZÖS NYELVET BIZTOSÍTVA A MENEDZSMENT DÖNTÉSEIHEZ.

 LÁTHATÓVÁ TESZI AZOKAT A KRITIKUS PONTOKAT, – HIÁNYZÓ VAGY GYENGE

RENDSZERJELLEMZŐKET – AMELYEK LEHETETLENNÉ TESZIK A RENDSZERSZEMLÉLET

GYAKORLATBA VALÓ SIKERES ÁTÜLTETÉSÉT.

A következő részben bemutatom a megközelítésmód konkrét gyakorlati alkalmazását és a

segítségével levonható következtetéseket.

3.4. Gyakorlati vonatkozások

3.4.1. Alkalmazási példa

A 3.3.3 táblázat segítségével (amely ebben a formájában alkalmas termelő típusú

szervezetek vizsgálatára) értékeltem 8 vállalat minőségmenedzsment rendszerét; a 3.4.1 ábra
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mutatja a vizsgálat eredményeit. Az összehasonlítás alapja, hogy mindegyik cég termelő

szervezet, a tágan értelmezett gépiparhoz tartozik; továbbá mind rendelkeznek működő

minőségmenedzsment rendszerrel. A minőségkultúra tekintetében két szélsőséget választottam

ki; közülük 4 az ISO9002:1994 szabvány szerint tanúsított, de esetükben általuk is elismerten

„kényszertanúsításról” van szó; 4 pedig a magyar Nemzeti Minőségi Díjra pályázó vagy pályázni

szándékozó cég.

3.3.4 ábra   Rendszer-megközelítésmódom alkalmazásának példája
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A1)-A4) az ISO 9002 szintjének, B1)-B4) a NMD szintjének megfelelő minőségkultúrával

rendelkező vállalatokat jelenti. A vastag fekete vonallal bekeretezett terület mutatja, mit értünk

az adott vállalat esetében minőségmenedzsment rendszer alatt.

3.4.2. Az alkalmazási példából levonható következtetések

Az eredményekből látható, hogy vállalatonként eltérő a minőségmenedzsment rendszer

kiterjedtsége (scope). Ennek ismerete rendkívüli jelentőséggel bír, hiszen ez képezi a hatékony és

eredményes rendszermenedzsment alapját, függetlenül a rendszer szintjétől. Az A1)-A4) jelű

ábrák olyan vállalatoknál születtek, ahol a minőségmenedzsment egyenlő az ISO9002

rendszerrel, legalábbis nem több annál. A B1)-B4) ábrák ezzel szemben azt mutatják, hogy ezek

a cégek jelentős lépéseket tettek a minőségmenedzsment rendszer átfogó vállalatmenedzsment

rendszerré való fejlesztésére, minden bizonnyal a TQM elvei alapján.

Utalva az 1.2. fejezet gondolataira, a kutatás visszaigazolta azt, hogy a minőségkultúra

fejlődése a minőségmenedzsment rendszer átfogó vállalatmenedzsment rendszerré való

kiterjesztése felé vezet. A rendszer határainak tisztázatlansága helytelen rendszerfejlesztési

döntésekhez, és a szervezeten belüli minőség iránti elkötelezettség gyengüléséhez vezet.

A számos piros és sárga jelzés azokat a gyengeségeket mutatja, amelyek miatt ezeknél a

vállalatoknál valójában nem valósul meg teljeskörűen a rendszerszemlélet, bár rendelkeznek ISO

tanúsítvánnyal. A rendszer meglétéhez a hiányzó rendszerjellemzők kialakítása, bevezetése lenne

szükséges. (Megj. Az A1)-A4) vállalatoknál a személyügyi terület alatt elsősorban a szabvány

által megkövetelt humán erőforrás-menedzsment tevékenységeket kell érteni.)

Kitűnik, hogy a Nemzeti Minőségi Díjra pályázók esetében (magasabb

minőségkultúrájukból eredően) valós rendszerszemléletről beszélhetünk. Itt már nem a rendszer

kialakítása a kérdés, sokkal inkább annak fejlesztésén van a hangsúly.

A példából levonható fő következtetés, hogy az alacsony minőségkultúrával rendelkező

szervezetek esetében a rendszerszemlélet hiánya okozza a minőségmenedzsment problémáinak

gyökerét. A rendszerszemlélet erősíthető, ha a vállalat a pirossal jelölt pontokra koncentrál.

Rendszerelméleti alapokon nyugvó megközelítésmódommal ilymódon lehetőség nyílik arra,

hogy egy vállalat átfogóan meghatározza minőségmenedzsment rendszerét, és felmérje annak

gyenge pontjait a rendszerszemlélet megfelelő alkalmazása szempontjából. Természetesen a

fejlesztési döntések során a vállalati prioritásokat, esetleg a technológiát, termékeket,

szolgáltatásokat, stb. is figyelembe kell venni.
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3.4.3. Általánosítás

A megközelítésmód általánosan is használható, a következő megjegyzésekkel:

• A definiált rendszerjellemzők és rendszermodell általános érvényű a profitorientált

vállalati szektorban.

• Szükség szerint tovább részletezhetők (vagy adaptálhatók) a rendszerelemek.

• A modell egyik továbbfejlesztési lehetősége az elhanyagolt jellemzők (például

zavarok) figyelembevétele.

Így lehetőség van arra, hogy:

1) Egy szélesebb körben végzett kutatással képet kapjunk egy vállalati kör, egy

iparág, egy régió vagy akár az ország minőségmenedzsment rendszereiről, a

rendszerszemlélet alkalmazása tükrében.

2) Bármely vállalat feltérképezheti, hogy milyen mértékben valósul meg esetében a

rendszerszemlélet, valamint feltárhatja az ehhez kapcsolódó javítási

lehetőségeket.
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4. RENDSZERÉRTÉKELÉSI PROBLÉMATERÜLET (II)

„Mérjünk meg mindent, ami mérhető,
és tegyük mérhetővé mindazt,
ami nem mérhető.”

/Galilei/

4.1. A problématerület lényege

A minőségmenedzsment rendszer értékelési kritériumainak összemérése képezi a jelen problématerület alapját. Ezt
az összemérést megfelelő módon alá kell támasztani; csak így tárgyalhatók és kezelhetők érdemben a kapcsolódó
részproblémák. A problématerületnek két része van; a pillanatnyi és a fejlesztési elvárásokból eredő problémák. A

rendszermenedzsmenttel szembeni rövidtávú elvárások problémáját az okozza, hogy az üzleti tevékenység
különböző érdekeltjeinek mind megvan a maga igénye arra vonatkozóan, hogy milyen előírásoknak kell a rendszert

megfeleltetni. Ezen elvárások (követelmények) között érdekeltenként ellentmondások lehetnek. A
rendszermenedzsmenttel szemben megfogalmazódó hosszútávú elvárások okozta problémát az jelenti, hogy egymás

után olyan követelményeknek kell a minőségmenedzsment rendszert megfeleltetni, amelyek konzisztensek (ha
mégsem, harmonizációra van szükség), valamint egyre magasabb minőségmenedzsment-rendszerszintet

képviselnek.

HIPOTÉZISEK:

2/1 Ki lehet dolgozni egy módszert, amelynek segítségével a minőségmenedzsment

rendszerek értékelésére szolgáló követelményrendszerek összemérhetők annak

érdekében, hogy feltárjuk az inkonzisztenciát okozó összefüggéseket

2/2 Megállapítható, hogy van-e – és ha igen, hol – inkonzisztencia az előírások között

2/3 Megállapítható, hogy milyen preferencia szerint kell megfeleltetni rendszerünket a

kritériumrendszerek előírásainak ahhoz, hogy folyamatosan javuló rendszert kapjunk

2/4 A kapott információk felhasználásával megalapozható a rendszer fejlesztése

4.2. Kapcsolódó szakirodalmi tapasztalatok

Az irodalomban számos tanulmány foglalkozik eltérő kritériumrendszerek összehasonlító

elemzésével. Az egyik legközismertebb és legegyszerűbb az ISO 9001:1994 és az ISO

9001:2000 követelményeinek kapcsolatát vizsgáló táblázatos összehasonlítás (MSZT, 2001). Ez
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egyrészt a régi, másrészt az új szabvány szemszögéből mutatja a kapcsolatokat (lényegét lásd a

4.2.1 ábrán). Hátterében a szabványpontok tartalmi kapcsolatai állnak; összeállítása azonban a

szabványalkotók megítélése alapján történt.

4.2.1 ábra   Az ISO 9001:1994 és ISO 9001:2000 szabványok összehasonlításának logikája

Számos törekvés tapasztalható a kiválóság-modellek mögött levő kritériumrendszerek

kapcsolatának vizsgálatára, gyakran elemzik az EFQM-modell – Malcolm Baldrige kritériumok

összefüggését. Ennek egyik lehetősége az ISO szabványoknál már említett módszer (Qualitas

Fennica, www site).

Evans (1997) a Malcolm Baldrige díj követelményeinek belső kapcsolatait vizsgálja.

Először áttekinti az eredmény-kritériumok összefüggéseit, majd elemzi a módszerek

kapcsolódásait. Végül a kettőt integrálva mutat rá a teljes kapcsolatrendszerre. Az elemzés során

a kölcsönhatás-diagram technikáját alkalmazta; a kapcsolódási pontok keresése logikai úton

történt. Módszerének alapgondolatát mutatja a 4.2.2 ábra. Annak ellenére, hogy e módszer nem

két követelményrendszer kapcsolatát, hanem egynek a belső összefüggéseit értékeli, a

gondolatmenet – elsősorban részleteket feltáró képessége miatt – felhasználható különböző

kritériumrendszerek összevetésénél is.

4.2.2 ábra   Az Evans-féle módszer

………
………

ISO 9001:2000
követelményei

Kapcsolódó ISO 9001:1994
követelmények

………
………

ISO 9001:1994
követelményei

Kapcsolódó ISO 9001:2000
követelmények

Menedzsment
gyakorlatok

Üzleti
eredmények

Kimenetek
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Egy átfogó tanulmány kilenc díj követelményrendszere közötti kapcsolatokat próbálja

feltérképezni; módszere hasonló a fejezet elején említett ISO szabványok táblázatos

összevetéséhez (Puay – Tan – Xie – Gan, 1998). Az írás nemcsak a közös kritériumokat tárja fel,

hanem értékeli és magyarázza azok minőségdíj-modellenként eltérő súlyozását. (Például kitér a

távol-keleti modellek társadalmi hatást vizsgáló követelményeinek relatív fontosságára.) A

tanulmány ugyanakkor nem ismerteti elég részletesen a konkrét kritériumkapcsolatokat, így

kevésbé egzakt.

Stephens (1997) a Ford Q1 követelményrendszere és az ISO 9001 szabvány előírásainak

felméréssel alátámasztott összehasonlító elemzését mutatja be egy cikkében. Szakmai

megfontolásai alapján 24 TQM-elvet definiált, majd azt vizsgálta, hogy az ISO 9001-nek

megfelelő cégek, illetve Q1 rendszert működtető szervezetek hogyan felelnek meg ezeknek az

alapelveknek. A megfelelést ötpontos skálán mérve, 211 válaszoló alapján értékelve indirekt

módon tett következtetéseket a két követelményrendszer kapcsolatára.

Gyakran fellelhető az EFQM-modell és az ISO 9001 előírásainak összevetése is. Ez

utóbbival kapcsolatban meg kell említeni az EOQ felmérését, amely empirikus alapokon

vizsgálja az ISO szabvány és az EFQM-modell viszonyát (MIK, 2000). A kapcsolatot az EFQM-

modell fejezeteinek lefedettségével, oszlopdiagrammal mutatja be (4.2.3 ábra).

4.2.3 ábra   Az ISO 9001:1994 és az EFQM modell kapcsolata, empirikus kutatások alapján

Russell (2000) tanulmánya viszonylag mélyen, már szinte egzaktul definiált módszertani

alapokon megközelítve vizsgálja az ISO 9001:2000 és az EFQM-modell kritériumainak

összefüggését, de ő is csak meglehetősen puha eredményekig jut el – „alacsony/közepes/magas”

skálán megadva a szabvány hozzájárulását a kiválósági modell egyes kritériumaihoz. E

kapcsolatokat részletesen, logikai érvelésre támaszkodva magyarázza. Ezen túl megadja azt is
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(szintén táblázatos formában), hogy az EFQM-modell alkritériumaihoz pontosan mely

szabványkövetelmények kapcsolódnak.

A követelményrendszerek összevetésének szükségessége gyakran a rendszerintegráció

irányából is megjelenik. Seghezzi (1998) egy kapcsolódó írásában ennek problémáira mutat rá. A

minőségmenedzsment, a környezeti menedzsment és a munkabiztonsági alrendszerek

integrálásának problémáját három szinten vizsgálja:

• Szabályozó irányítás,

• Stratégiai irányítás,

• Operatív irányítás.

Bár ő is csak az említett három terület megfelelő ISO szabványainak kapcsolataival foglalkozik,

módszere koncepcionális keretet ad a különböző követelményrendszerek integrálására, amelynek

során a kapcsolódási pontok törvényszerűen a felszínre kerülnek.

A fent felsorolt tanulmányok mindegyike alapvetően a kritériumrendszerek kvalitatív

összehasonlításán alapul.

Az összemérés menedzsmentben gyakran alkalmazott eszköze a benchmarking, amelynek

Camp által tíz lépésből definiált folyamata (Camp, 1998) általános útmutatót jelent a módszer

alkalmazásához. A benchmarking inkább működő rendszerek (gyakorlati) összemérésére

használható, jelen értekezés nem erről az oldalról közelíti meg a rendszerek összemérésének

módszertanát.

A különböző (általános értelemben vett) rendszerek vizsgálatának egyik legkidolgozottabb

módszergyűjteményét Kindler és Papp könyve adja, így ezt meg kell említeni az ismeretháttér

bemutatásánál. – A könyv megfelelő részeire a későbbiekben konkrétan is hivatkozom.

4.3. A kidolgozott módszer

A fent említett összemérési gyakorlatok és módszerek egyike sem elégíti ki a fejezet elején

leírt elvárásokat. Annak ellenére, hogy alapul szolgálhatnak a definiált probléma megoldására,

mégsem adnak ehhez kielégítő megoldást. Célom ezért – a bemutatott módszerek átfogó kritikai

elemzésének mellőzésével – egy olyan módszer leírása volt, amely bizonyos ésszerű mértékben

kvantitatív elemeket is tartalmaz az összehasonlítás során, csökkentve a kritériumrendszerek

összemérésének szubjektivitását és „puha” jellegét.
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Módszerem alapja, hogy két követelményrendszer összehasonlításánál azok elemeit,

vagyis a kritériumokat kell páronként megvizsgálni, és ennek eredményét számszerűsíteni. Az

elemzés természetesen még mindig hordoz magában bizonyos kvalitatív jellegű megállapításokat

(például a harmonizációs kérdések vizsgálatánál), ám a cél nem a minden áron történő

számszerűsítés volt. Ez nem is lehetséges, hiszen maguk a kritériumrendszerek is szöveges

megfogalmazásokat jelentenek, amelyek értelmezése már önmagában is szükségszerűen

csökkenti az objektivitást. A módszer kidolgozásának a szándéka tehát az, hogy két érdekelt által

képviselt valós igényeket reprezentáló követelményrendszer kapcsolatát és összefüggéseit

kritériumaikon keresztül, szisztematikus módon tudjuk vizsgálni.

Módszerem csak kérdimenziós (azaz egyszerre két kritériumrendszert érintő)

összeméréssel foglalkozik, de a leírt gondolatmenet alapján az alapelv kiterjeszthető tetszőleges

dimenzióra.

4.3.1 A módszer lényege

Elsőként meg kell határozni a vizsgálat tárgyát, azaz azt a két modellt (itt: kiválóság-

modell) vagy szabványt, amelyet vizsgálni szeretnénk (például ISO 9001 szabvány és EFQM-

modell). Ezzel együtt szükséges definiálni a hozzájuk kapcsolódó kritériumrendszereket.

Kritérium alatt a továbbiakban „a vállalat minőségmenedzsment, illetve

menedzsmentrendszerére vonatkozóan szövegesen megfogalmazott utasításszerű állítást vagy

állításcsoportot” értem.

Például: „A szervezet a kulcsfontosságú folyamatokra koncentrál, és feltárja, hogy melyek

az üzleti siker szempontjából kritikus folyamatok. A folyamatmenedzsment-kultúrát ezek

elemzése, szabályozása és fejlesztése révén teremti meg.”

Minden követelményrendszer reprezentál egy adott minőségmenedzsment szintet (lásd az

1.1.2 ábrát is), felsorolva azokat a megközelítésmódokat, módszereket, rendszerformulákat,

amelyek megteremtik az adott érintett által elvárt valóságos rendszert. A kritériumrendszert a

kritériumok halmaza alkotja. Mivel a továbbiakban majd a kritériumokat vizsgálom, azok helyes

meghatározása, „megtalálása” rendkívül lényeges. Minden szabvány és modell esetében más és

más szinten találunk összehasonlítható „állításokat”. (Például az ISO 9001:1994 4. Fejezet 4.x.x

(esetleg 4.x.x.x) szintjének előírásait kell összemérjük az EFQM-modell X.a, b, c, stb…

megfogalmazásaival.)
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Egy adott kritériumrendszer k kritériumai így egy véges i elemű halmazt alkotnak. Ezen

halmaz elemei gyakran különböző súllyal szerepelnek, így minden k elemhez hozzárendelhetünk

egy s súlyszámot is. Az ISO rendszerszabványok esetében például minden szabványkövetelmény

azonos súllyal számít, az EFQM-modell kritériumai között viszont figyelemreméltó súlybeli

eltérések vannak. (Megjegyzés: a súlyszámokat %-ban értelmezzük, a későbbi alkalmazás

egyszerűsítése érdekében. Így Σsi = 1.) Ily módon definiálhatunk egy K ( ki; si )

kritériumrendszert, amit mátrixos formában is ábrázolhatunk:

Kritériumok (k) k1 k2 … … kn

Súlyszám (s) s1 s2 … … sn

Két különböző érintett által definiált szabvány vagy modell (pl. A és B) esetén feladat egy

KA(kAi; sAi) és egy KB(kBj sBj) kritériumrendszer közötti kapcsolat vizsgálata. Ezt alapvetően a

kritériumok, azaz a k-elemek hordozzák, ezért első lépésként az ezek közötti összefüggést kell

elemezni. Először KA(kAi; sAi) és KB (kBj, sBj) kritériumrendszerekből eltávolítjuk a súlyozó

tagokat, azaz az s-értékeket; s csak tisztán a k-kal dolgozunk.

Miután rendelkezésre áll a két kritériumrendszer (itt: a kritériumok összessége, súlyozás

nélkül), az áttekinthető összehasonlítás érdekében ezeket táblázatos formába rendezzük. (4.3.1

ábra) A táblázat (mátrix) kialakításánál felhasználtam a Cross-impact elemzés mátrixstruktúráját

és a Bridgman-módszer egyes elemeit (Kindler-Papp, 1977).

4.3.1 ábra   A kritériumrendszerek összehasonlításához használt alapmátrix

Az alapmátrix felső vízszintes sorában találhatók az egyik (A) kritériumrendszer egyes

kritériumai, míg a bal oldali függőleges oszlopban egymás alatt a másik csoport (B) kritériumai.

Az ábrán szimbolikusan jelölt kritériumok a valóságban természetesen mindig szöveges

megfogalmazásokat jelentenek.
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A 4.3.1 ábra mátrixa már egyben sugallja is az összemérés alapgondolatát, vagyis azt,

hogy a két követelményrendszer kritériumait páronként (az összes lehetséges

párkombinációban) kell összehasonlítani. Ez az összehasonlítás a kritériumok közötti

asszociáció vizsgálatát jelenti. Az asszociációs vizsgálattal azt szeretnénk megtudni, hogy a

követelmények között hol vannak kapcsolatok, és mennyire erősek ezek a kapcsolatok. Ezt

követően lehet majd értékelni azt, hogy a követelményrendszerek „szintjüket” tekintve milyen

viszonyban vannak – ez a rendszer fejlesztésének menedzselése szempontjából igen lényeges.

A módszer bizonyos tekintetben analógiát mutat a Bridgman-módszer és a KIPA-módszer

egyes elemeivel. Ismertek a két említett módszer alkalmazásának a túlzott kvantifikálási

törekvések miatt meglevő korlátai, ezért módszerem kidolgozásánál csak a szükséges mértékben

és a megfelelő szakmai megfontolások, elhanyagolások mellett törekedtem az erős elemeket

átvenni (pl. alapmátrix).

4.3.2. A kritériumrendszerek asszociációs vizsgálata

Az asszociációs vizsgálat során szöveges állításokat kell egymással összevetni, és

értékelni, van-e kapcsolat a kritériumok között, illetve, hogy ez a kapcsolat konzisztens vagy

inkonzisztens jellegű.

Ismert az, hogy az elemzés mélysége, a kritériumok elemeinek részletezettségi foka

befolyásolja az összemérés eredményét, ám módszeremmel a csupán minőségmenedzsment

oldaláról érdekes aspektusból vizsgálódom, a következő módon. A különböző kritériumok

megfogalmazásai az 5W+1H technika (Fehér, 1996) szerint tagolhatók, eszerint az előírások

meghatározzák, hogy: ki? mit? mikor? miért? hol? hogyan, mivel? végezzen el. Inkonzisztencia

áll fenn két kritérium között, ha ezen elemek tekintetében ellentmondásra találunk. Az

összemérés során tehát a két kritérium, mint állítás felsorolt elemeit vetjük össze. Amint az

látható, nem csak a „Hogyan”-ra koncentrálunk, a cél a kritériumok összefüggéseinek teljeskörű

vizsgálata. Az asszociációs kapcsolat jellemzésére szabályokat állítottam fel. Elsőként

megvizsgáljuk, hogy van-e tartalmi kapcsolat a követelmények között (bináris mérés), majd

értékelhetjük a konzisztenciát.

1) Van tartalmi kapcsolat két kritérium között (ezt a mátrixban pl. körrel lehet jelölni):

Ha a kritériumok tárgya – amit megkövetelnek – azonos vagy hasonló jellegű, úgy tartalmi

kapcsolat áll fenn. A „hasonló jellegű” alatt azt értem, hogy ugyanarról van szó, csak más
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szinten, más megközelítésben. (Például ISO 14001: „a vállalatnak értékelnie kell környezeti

hatásait” és EFQM-modell: „a vállalatnak mérnie kell a társadalomra gyakorolt hatásait”.

Nyilvánvalóan ez utóbbi, bár általánosabb, bizonyos mértékben magába foglalja az ISO 14001

említett követelményét.) A tartalmi kapcsolódásra közvetetten utalhat az is, hogy „miért” kell

valamely kritérium tárgyát teljesíteni. (Például az ISO 9001 megköveteli a Vezetőségi

átvizsgálásokat a rendszer értékelése érdekében. Ezzel szemben a NMD egyik kritériuma azt

vizsgálja, hogyan tekinti át és fejleszti a szervezet az Üzletpolitikáját és stratégiáját rendszeres

időközönként. Itt, bár a követelmény más, a cél, a „miért” ugyanaz, így szintén tartalmi

kapcsolatról beszélhetünk.)

Abban az esetben, ha a tartalmi kapcsolat úgy áll fenn, hogy a két kritérium ugyanazt írja

elő, a konzisztencia magától értetődő. Szintén konzisztensek a követelmények, ha az egyik

kritérium teljesítése a magasabb szintű követelményrendszerből, mint keretmodellből eredően

maga után vonja a másik előírásainak automatikus megvalósulását.

Előfordulhat, azonban, hogy egy kritériumrendszer egyik kritériuma ütközik egy másik

kritériumrendszer ugyanarra a tárgyra vonatkozó egyik követelményével (például a „mikor”)

tekintetében. Ilyenkor inkonzisztencia áll fenn. Ezt a mátrixban szintén adott jellel lehet jelölni.

(Jó példa erre a már említett „Vezetőségi átvizsgálások” és az „Üzletpolitika és stratégia

áttekintése” kérdése. A gyakorlatban az első hosszabb időszakonkénti – féléves vagy éves –

átvizsgálást jelent, míg a második kvázifolyamatos – heti, havi, negyedéves, éves – áttekintések

rendszerét. Így, az ISO szabvány Vezetőségi átvizsgálásra vonatkozó követelményei elvben

külön ilyen áttekintés szervezése nélkül is teljesülnek. Egy ISO auditon viszont ez nyilvánvalóan

gondot jelent!)

2) Nincs tartalmi kapcsolat két kritérium között:

A fent leírt szempontok alapján az is lehet az összemérés eredménye, hogy nincs tartalmi

kapcsolat két kritérium között. Ilyenkor különösen fontos a konzisztencia ellenőrzése, hiszen az

esetek nagy részében az innen származó ellentmondás a hatékony és eredményes

rendszerfejlesztés-működtetés gátja.

Inkonzisztenciaként kell kezelni nemcsak a megvalósítás tekintetében ellentmondásos

kapcsolatokat (például Dokumentáció szükségessége – Dolgozók felhatalmazása), hanem azokat

az eseteket is, amikor a két követelmény együttes teljesítése szervezeti frusztrációhoz vagy

demotiváltsághoz vezethet (például Belső auditok – Önértékelés). Az inkonzisztenciát is célszerű

megjelölni a mátrix megfelelő cellájában.
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Ha két követelmény között nincs tartalmi kapcsolat és nem áll fenn inkonzisztencia, úgy

azok függetlenek. (Például a QS-9000 SPC alkalmazására vonatkozó követelménye és az ISO

14001 Környezeti politikát előíró kritériuma között nincs semmiféle kapcsolat. A két elemet

egymástól teljesen függetlenül kell és lehet megvalósítani.)

Az asszociációs vizsgálat eredményei alapján látjuk, hogy milyen jellegű a kapcsolat két

adott előírás között:

• független kritériumok,

• a két kritérium konzisztens,

• a két kritérium inkonzisztens.

4.3.3. A kritériumrendszerek szintjének összemérése

A kritériumrendszerek szintjének összemérésével arra keressük a választ, hogy milyen

preferencia szerint kell alkalmazni a követelményrendszereket, ha a minőségmenedzsment

rendszer folyamatos fejlődését szeretnénk elérni. Elsőként röviden kitérek a rendszerek

értékelésének méréselméleti alapjaira, mivel annak alapelveit felhasználom a későbbiek során.

4.3.3.1. A rendszerértékelés méréselméleti alapjai

A rendszerértékelési modellek kritériumai alapján való értékelés valójában egy mérés,

aminek eredménye a modell sajátosságaiból adódó pontszám vagy %-os megfelelőség. A mérést

úgy értelmezhetjük, mint: „számok hozzárendelése objektumokhoz, azok tulajdonságaihoz,

eseményekhez, a szabályok valamilyen halmaza szerint" (Stevens, 1951).

A definícióhoz kapcsolódóan beszélhetünk mérési skálákról, amelyek a mérési

eredmények értelmezéséhez szükséges információkat rögzítik. A mérés során alkalmazott

számsoroktól elvárt tulajdonságok alapján négy különböző skálatípust különböztethetünk meg:

(1) névleges, (2) sorrendi, (3) intervallum és (4) arányskála.

Érdemes megnézni, hogy a követelményrendszerek összemérésekor milyen skálákat

használunk vagy használjunk. Mivel a cél az, hogy meg tudjuk mondani két

kritériumrendszerről, hogy melyik a magasabb szintű, a névleges skála máris kiesik. Szintén

kiesik az abszolút skála, hisz ha létezne ilyen skála, a mérési gondok egyszerre megszűnnének.

Az értékeléssel azt is szeretnénk nyomon követni, hogy van-e tényleges fejlődés vagy nincs.

Ezen megfontolásokból adódik a sorrendi skála, mint lehetséges megoldás. Ezzel a skálatípussal
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dolgozva értelmezhető lesz az a preferenciasorrend, amit a rendszerfejlesztés során szem előtt

kell tartani.

A minőségmenedzsment gyakorlatában előfordulhat – bár ritka – az, amikor

intervallumskálán értelmezett összemérendő követelményrendszerekkel találkozunk (inkább csak

azonos alapú, például ISO-kritériumrendszerek esetén). Ilyenkor korlátok nélkül van lehetőség a

skálakonverzióra, egyébként (nem intervallum skáláknál) ez a konverzió már csak becslésként

fogadható el. Az általános mérési rendszert szemlélteti a 4.3.2 ábra.

4.3.2 ábra   Általános mérési rendszer

A működő minőségmenedzsment rendszer értékelése során a valóságot összevetjük az

előre definiált mérési kritériumokkal; ez az összehasonlítás adja a mérési mutató értékét. A

mérési információt közvetítő mutató a mérési skálán mozogva kapcsolódik a mérési

kritériumokhoz.

Esetünkben:

valóság : a működő minőségmenedzsment rendszer

mérési kritériumok : az adott követelményrendszer elemei

mérési mutató : a megfelelőség %-os értéke

mérési skála : %-beosztású skála

Ha a rendszerrel szemben több követelményrendszer is áll (K1, K2… Kn), mindegyikkel

szembeni értékelésnek lesz valamilyen eredménye (x1, x2… xn). A fejezet előző részeiben K1,

K2… Kn összefüggésének elemzésével foglalkoztam, a következőkben x1, x2… xn kapcsolatát

vizsgálom.

4.3.3.2. A rendszerértékelő modellek konverziójának elmélete

A különböző kritériumrendszerek által reprezentált rendszerszintek összemérése a fentiek

alapján úgy lehetséges, ha választunk egy bázis követelményrendszert, és ennek skálájára

Működő rendszer Követelmény-
rendszer (K)?

Mérési skála

Mérési mutató

x
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átkonvertáljuk a másik követelményrendszert. Ez a lényegét tekintve ismét a kritériumok

közötti kapcsolatok elemzését jelenti, viszont más aspektusból, mint azt az asszociációs

vizsgálatnál tettük. Kiindulási alapként itt is a kritériumok mátrixát használjuk.

kA1 kA2 … … kAn

kB1 c11 c12 … … c1n

kB2 c21 c22 … … …

… … … … … …

kBm cm1 … … … cmn

Elsőként el kell dönteni, hogy melyik követelményrendszer (A vagy B) legyen a bázis,

vagyis melyikre szeretnénk a másik mérési mutatóinak értékeit átszámítani. A fenti mátrixon egy

nyíl mutat a bázis, esetünkben a B irányába. Ez tehát azt jelenti, hogy arra keressük a választ:

„Az A követelményrendszer egyes kritériumai milyen mértékben fedik le B követelményrendszer

kritériumait?” – vagy másképpen: „Ha az A kritériumrendszer előírásai egy adott

minőségmenedzsment rendszer tekintetében 100 %-ban teljesülnek, akkor ebből milyen mértékű

teljesülés következik a B kritériumrendszer követelményeire nézve?”

A mátrixban levő c értékek az erre a kérdésre adott választ tartalmazzák. Ebből az adódik,

hogy a fenti kérdést fel kell tenni a mátrix minden elemében, az A és a B követelményrendszer

kritériumainak minden kombinációjánál. A cji a mátrix j-edik sorában és i-edik oszlopában

értelmezett, százalékban kifejezett érték, ami az értelmezés szerint soha nem lehet nagyobb, mint

100 %. A meghatározásának módját matematikai formulával így írhatjuk:

(1) kBj ∩ kAi ~ cji cji, és: 1 ≥ cji

Vagyis, a két összehasonlított kritérium metszetét feleltetjük meg egy %-os cji értéknek.

Ennek gyakorlati kivitelezésére a későbbiekben visszatérek. Következő lépésként figyelembe

kellene venni az A kritériumainak súlyozását; azt fogom kifejteni, hogy erre miért nincs szükség.

Az összemérés során arra keressük a választ, hogy A kritériumrendszer követelményeinek

teljesmértékű teljesítése milyen mértékű megfelelést eredményez a B kritériumrendszer

követelményeire nézve. Ebből az következik, hogy (1) meg kell keresni A és B

követelményrendszerek kapcsolódási pontjait – ez megtörtént az előző részben leírt módon – ,
majd (2) meg kell nézni, hogy a kapcsolódási pontokhoz tartozó A-beli kritériumok

összességében milyen mértékben teljesítik az egyes B-beli követelményeket. A gondolatmenet

kAi; i = 1…n

kBj; j = 1…m
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ezen pontján A súlyozása értelmét veszti, mivel teljesen mindegy, hogy egy B-t „támogató”

kritérium milyen súlyú volt az A követelményrendszerben. Tehát az A kritériumainak

súlyozásával egy A→B irányú összemérés esetén nem kell foglalkoznunk. Ez azt is

megmagyarázza, hogy a súlyozásnak mindig az adott modell keretein belül van értelme; vagyis

ott, ahol az összemérést jellemző számot – mint végeredményt – értelmezzük (lásd később

kifejtve).

Ha ezek után a mátrix elemeit soronként összegezzük, megkapjuk, hogy az A

követelményeinek 100%-os teljesítésével a B követelményrendszer egyes kritériumai milyen

mértékben fognak teljesülni. Feltételeztük azt, hogy a kritériumrendszerek elemei függetlenek,

amivel nem követünk el nagy hibát, hiszen a minőségmenedzsmentben alkalmazott

követelményrendszerekre tekintettel ennek az elhanyagolásnak a hatása csekély. Az értekezésnek

nem célja az egyes kritériumrendszerek belső konzisztenciájának vizsgálata.

kA1 kA2 … … kAn

kB1 c11 c12 … … c1n c’1

kB2 c21 c22 … … … c’2

… … … … … … …

kBm cm1 … … … cmn c’m

(2) c’j = Σcji és 1 ≥ c’j !

Fontos megjegyezni, hogy a gyakorlatban – ahogy az a később bemutatásra kerülő példán

is látható lesz – a szubjektivitás és a kritériumok puha jellege miatt nehéz a c-értékeket pontos

%-ban meghatározni, ezért sokszor célszerűbb először az asszociációs vizsgálattal megkeresni a

tartalmi kapcsolatokat (például körrel jelölve a mátrixban), majd ezután soronként egy %-os

értéket becsülni mondjuk a következők szerint:
1 : a jelölt elemekhez tartozó kA kritériumok követelményei összességében lényegében

megfelelnek az adott kB kritérium előírásainak.
0,75 : a jelölt elemekhez tartozó kA kritériumok követelményei összességében kisebb eltérések

mellett megfelelnek az adott kB kritérium előírásainak.
0,5 : a jelölt elemekhez tartozó kA kritériumok követelményei összességében csak részben

felelnek meg az adott kB kritérium előírásainak.
0,25 : a jelölt elemekhez tartozó kA kritériumok követelményei összességében csak egy-két

ponton felelnek meg az adott kB kritérium előírásainak.

Ahol pedig nem volt tartalmi kapcsolat:
0 : az adott kB kritérium előírásainak tekintetében nincs kapcsolat az A és B

kritériumrendszer között.

i
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Ezután történhet meg a bázis követelményrendszer (itt B) súlyszámainak figyelembe

vétele, mégpedig úgy, hogy a c’-értékeket megszorozzuk a megfelelő súlyokkal, így megkapjuk

a c’’-ket, amelyek már mutatják, hogy a B egyes kritériumait – a súlyokat is figyelembe véve –

mennyire képes lefedni az A kritériumrendszer.

kA1 kA2 … … kAn

sB1 kB1 c11 c12 … … c1n c’1 c”1

sB2 kB2 c21 c22 … … … c’2 c”2

… … … … … … … … …

sBm kBm cm1 … … … cmn c’m c”m

(3) c’’j = c’j ∗ sBj

Végül a c’’ elemek összege megadja az A kritériumrendszerrel elérhető lefedettséget a B

követelményrendszerben.

sA1 sA2 … … sAn

kA1 kA2 … … kAn

sB1 kB1 c11 c12 … … c1n c’1 c”1

sB2 kB2 c21 c22 … … … c’2 c”2

… … … … … … … … …

sBm kBm cm1 … … … cmn c’m c”m

P

(4) P = Σc’’j

Az átszámítási összefüggés tehát az (1), (2), (3), (4) összevonásával:

j

[cji * sBj ]= ∑ ∑
j i

P
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Látni kell, hogy ha a követelményrendszeren belüli kritériumok azonos súllyal szerepelnek

(például ISO szabványok), akkor a konverzió jelentősen egyszerűsödik. A 4.3.3 ábra – mintegy

az eddigiek összegzéseként – egy egyszerűsített teoretikus példát mutat, eredetileg is súlyozatlan

kA és súlyozott kB kritériumokkal.

4.3.3 ábra   Példa

Annak érdekében, hogy pontos képet kapjunk a kritériumrendszerek viszonyáról, az

összehasonlítást „visszafelé”, vagyis B→A irányultsággal is el kell végezni. A bemutatott eljárás

végén kapunk egy olyan P számot, amely mutatja, hogy egy adott minőségi modell vagy érintett

kritériumrendszere összességében milyen mértékben fedi le egy másik modell

kritériumrendszerét. A gyakorlatban az összehasonlítás igénye onnan is megközelíthető, hogy ha

egy bizonyos kritériumrendszer segítségével megmérjük a minőségmenedzsment rendszer

"szintjét", akkor előnyös lenne ismernünk, hogy ezen mért rendszerszint milyen szintnek felel

meg egy másik kritériumrendszerben.

4.3.4. A bemutatott módszer haszna

Módszerem szerepe kettős:

 EGYRÉSZT SEGÍTSÉGÉVEL FELTÁRHATÓ, HOL VANNAK (ÉS MILYEN JELLEGŰ)

INKONZISZTENCIÁLIS KAPCSOLATOK KÉT KÖVETELMÉNYRENDSZER KRITÉRIUMAI

KÖZÖTT;

 ÍTÉLETET TUDUNK ALKOTNI KÉT KÖVETELMÉNYRENDSZER VISZONYÁT ILLETŐEN.

kA1 kA2 kA3

kB1

kB2

kB3

LefedettségA
B kA4

Súly
[%]

Σ %

0,5

1

0

50

35

15

×
×

×

=

=

=

25

35

0

60

i

i

i - inkonzisztencia
O - tartalmi kapcsolat
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4.3.4.1. A kritériumok közötti kapcsolatok feltárása

Ha a kritériumok függetlenek, ez nem jelent problémát a minőségmenedzsment rendszer

működtetése vagy fejlesztése során, ám külön energiát, erőforrásokat, stb. igényel, hogy

rendszerünket megfeleltessük mindkét modell követelményei számára.

Ha a kritériumok közötti kapcsolat konzisztens, ez különösen előnyös, hiszen ilyenkor a

kritériumok egyidejű megvalósítása egymást erősíti, vagy a rendszer azoknak való

megfeleltetése hatékonyan biztosítható. A konzisztencia nem lehet kérdéses az ún. közös halmaz

esetén, vagyis azoknál az előírásoknál, amelyek a két kritériumrendszerben egyaránt

megjelennek (például belső auditok az ISO 9001, illetve az ISO 14001 rendszerében). Elvben

konzisztensek kell, hogy legyenek azok a kapcsolódási pontok is, ahol az egyik követelmény

teljesítése automatikusan azt eredményezi, hogy a rendszer teljes mértékben megfelel a másik

kritériumnak is (például ISO 9001: Minőségpolitika, illetve NMD: Üzletpolitika és stratégia). Ez

utóbbi esetben különböző szintű követelményekről van szó, ezért – bár elméletileg nem állhatna

fenn inkonzisztencia – megfontolandó, hogy a gyakorlati megvalósításban nem lesznek-e

nehézségek. (Például több üzletággal, de egy rendszerrel működő szervezeteknél többfajta

Üzletpolitika létezhet. Az esetleges közös részlegek (Személyügy) melyik Üzletpolitika

Minőségpolitikáját kövessék?) A gyakorlati megvalósítás során adódó problémák miatt már ezt

is inkonzisztenciának tekintem.

Az ellentmondás természetesen a tartalmilag nem kapcsolódó kritériumok között a

leggyakoribb. A rendszermenedzsment számára a valódi kihívást tehát azoknak a

követelményeknek a teljesítése jelenti, amelyek esetében az asszociációs vizsgálat

inkonzisztenciát tárt fel. Ilyenkor a rendszerfejlesztési stratégia kialakítása során ezt szükséges

figyelembe venni, és megfelelő mechanizmusokkal vagy módszerekkel át kell hidalni. Ezt

nevezem a különböző kritériumrendszerek harmonizácós feladatának. Szélsőséges eset az,

amikor nem lehetséges a harmonizáció, ilyenkor a rendszer adott kritériumrendszernek való

megfelelése tekintetében rés keletkezik. Ezt a rést a továbbiakban egyéb módszerekkel (például

tárgyalás a kritériumrendszernek való megfelelést előíró vevővel, a rés következtében fellépő

üzleti veszteség beépítése az üzleti tervbe, stb.) lehet csak kezelni.

4.3.4.2. A kritériumrendszerek viszonyának meghatározása

A bemutatott módszer segítségével következtetéseket lehet levonni két kritériumrendszer

szintjének kapcsolatát illetően. A mátrix kitöltése bizonyos mértékű szubjektivitást hordoz
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magában, ezért célszerű több független szakértő által is elvégeztetni az átszámítást. (Ez

egyébként minőségi értékelésnél mindig szükséges.)

A két követelményrendszer kapcsolatát akkor tudjuk teljes körűen feltárni, ha ún. „oda-

vissza” konverziót végezünk. Ilyen módon a két esetben kapott P-értékek teljes képet adnak az

összefüggésről. Ez azt jelenti, hogy az átszámítást kétszer végezzük el: először az A

kritériumrendszer a bázis, majd pedig a B. Attól függően, hogy milyen értékeket ad az

átszámítás a P-re, négy esetet különböztethetünk meg, amelyeket a 4.3.5 ábrán foglaltam össze.

A P=0 lehetőséget kizárjuk, mivel ekkor két teljesen heterogén (különálló) kritériumrendszerről

van szó. A beépített feltételrendszerből eredően P nem lehet 1-nél nagyobb, mivel ez nem

értelmezhető.

P<1 P=1

P<1 1 2
P=1 3 4

4.3.5 ábra   A kritériumrendszerek szintjének összemérési eredményei

A mezők értelmezése a következő:

1: A két kritériumrendszernek van közös és van nem közös része 2: A kritériumrendszer többet tartalmaz, mint B.
3: B kritériumrendszer többet tartalmaz, mint A.

4: A két modell kritériumrendszere teljesen megegyezik vagy nagyon hasonló (érdemes újraelemezni)

A → B

B
 →

 A
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4.4. Gyakorlati vonatkozások

4.4.1. Alkalmazási példa

Az előzőekben leírt módszer gyakorlati alkalmazását konkrét példán is bemutatom,

nevezetesen az ISO 9001:2000 szabvány, a Philips PQA modellje és az EFQM-modell

kritériumrendszereinek összehasonlításán keresztül. A továbbiakban ennek eredményei

következnek. Az elemzés során az ISO 9001:2000 – EFQM, illetve a PQA – EFQM

kritériumrendszer-párosokat vizsgáltam. A kritérimok listáját a 2. Melléklet a/ része tartalmazza.

Az összehasonlítás eredményeit a 2. Mellékletek /b és c/ részei mutatják. Amint az látható,

az összemérést úgy végeztem el, hogy mindkét esetben az EFQM modell volt az összemérési

alap. Ennek a későbbiekben, a következtetések levonásánál lesz jelentősége.

4.4.2. Az alkalmazási példából levonható következtetések

ISO-EFQM (lásd a 2. Melléklet b/ részét): Az összehasonlítás szerint önmagában az ISO

9001:2000 szabvány előírásainak teljesítése ~164 EFQM-pontos szint elérését teszi lehetővé.

Látható, hogy a szabvány és az EFQM-követelmények között meglehetősen gyenge és esetleges

a kapcsolat. A továbbiakban kiemelem a rendszermenedzsment szempontjából fő

megállapításokat.

A szabvány belső auditokra vonatkozó 8.2.2 előírása nem jelenik meg az EFQM-

követelményrendszerben, így ez egy független kritérium. Ez megítélésem szerint egyben

inkonzisztenciális pont, mivel a belső auditok és az EFQM-modell szerinti értékeléseket

megalapozó önértékelések frusztrációs állapothoz vezethetnek a szervezeten belül. A belső

auditok és önértékelések összehangolására ezért különös hangsúlyt kell fektetni.

A szabvány vezetőségi átvizsgálásokat előíró 5.6 pontja és az EFQM-modell üzletpolitika

és stratégia felülvizsgálatát vizsgáló kritériuma között feltétlenül asszociációs kapcsolat van.

Látni kell azonban, hogy ezek együttes megvalósítása ellentmondásokba ütközhet: a stratégia

felülvizsgálata kvázifolyamatos módon (pl. heti megbeszélések sorozatával) is teljesíthető; míg a

vezetőségi átvizsgálás egyszeri, nagyobb volumenű áttekintést jelent. Ezért itt is

inkonzisztenciális kapcsolatot kell feltételezni.

Az ISO 9001 dokumentumkezelésre vonatkozó 4.2 követelménye inkább csak közvetetten

jelenik meg az EFQM kritériumai között. Nem beszélhetünk teljes függetlenségről, viszont
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figyelembe véve a TQM kultúrával járó dolgozói felhatalmazás erősödését, ez a szabványpont

különös figyelmet érdemel. Így ezt inkonzisztenciális pontnak tartom, hozzátéve, hogy bizonyos

tekintetben (célok, politika) kevésbé érzékelhető ez a hatás.

Összegezve a megállapításokat, azt mondhatjuk, hogy az ISO 9001 előírásai alapot

jelentenek az EFQM-modell kritériumainak teljesítéséhez; néhány követelmény kiemelt

figyelmet érdemel a rendszermenedzsment és -fejlesztés során: 4.2 (dokumentumok kezelése);

5.6 (vezetőségi átvizsgálások); 8.2.2 (belső auditok).

PQA-EFQM (lásd a 2. Melléklet c/ részét): A vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy

csupán a PQA kritériumainak való megfelelés ~565 EFQM-pontos szintnek felel meg. Ez egy

nagyon erős középszintet jelent, figyelembe véve azt is, hogy a magyar Nemzeti Minőségi Díj

nyertesei általában 500-600 pont között teljesítenek.

A PQA fejlesztési célok lebontására vonatkozó 1.2.2 követelménye éves lebontásról

beszél. Az EFQM-modellben az időszak nem jelenik meg ilyen határozottan; ez adott esetben

gyenge ellentmondásra vezethet egy vállalaton belül, így itt inkonzisztencia áll fenn.

A PQA 2.4 követelménycsoportja a problémamegoldási folyamatot értékeli. Ezt az EFQM-

kritériumok magukba foglalják, ezért közvetlenül nem jelenik meg. Ebből eredően nem jelent

problémát e követelmények teljesítése.

Sokkal érdekesebbek azonban a PQA 3.2.1 és 3.2.2, 3.3.3 dokumentumkezelésre

vonatkozó kritériumai; itt is igazak az előző pontban, az ISO 9001 hasonló előírásainál

elmondottak. Így ezeknél reális az inkonzisztenciális veszély.

A PQA rendszerauditokra vonatkozó 3.3.1 követelménye teljesítésének nehézségei szintén

hasonlók, mint azt az ISO belső auditoknál kifejtettem, bár az ott leírt problémák a PQA

esetében sokkal kevésbé dominánsak.

A 3.3.2 követelmény, amely PQA és ISO auditorok képzettségére vonatkozik, független

követelmény; teljesítése problémát nem okoz az EFQM-modell kritériumainak tükrében.

Összegezve a megállapításokat, azt mondhatjuk, hogy a PQA egy köztes modell az ISO és

az EFQM-modell között, nagymértékben konzisztens ez utóbbival. Követelményeinek együttes

teljesítése az EFQM-kritériumaival csak néhány ponton okoz kisebb nehézséget: 1.2.2

(politika lebontásának ciklusa); 3.2.1, 3.2.2, 3.3.3 (dokumentumok kezelése); 3.3.1

(rendszerauditok).

A PQA, mint köztes modell szerepének igazolására megvizsgáltam 15 Nemzeti

Minőségdíj-nyertes, és 109 PQA-nyertes vállalatot. Ennek eredményeit a 4.4.1 ábra mutatja,

további részletek és megjegyzések találhatók a 2. Melléklet d/ részében.
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4.4.1 ábra   Különböző fejlesztési pályák

Az ábra átlagértékeket reprezentáló egyeneseiből látható, milyen ütemben érték el ezek a

vállalatok az ISO, PQA, illetve NMD-nyertes szinteket. A fekete vonal felvétele tapasztalati úton

történt; a piros és kék a felmérésből származik. Leszűrhető, hogy azoknál a vállalatoknál,

amelyek az ISO 900x szabvány után a PQA követelményeihez mérték hozzá a rendszert a

fejlesztés érdekében, dinamikusabb fejlődés valósult meg, mint ott, ahol egyszerre az EFQM

modellt kezdték alkalmazni.

Ilymódon adott a rendszerfejlesztési dinamika, amit a fejlesztési egyenes meredekségével

mérhetünk. Leszűrhető tehát, hogy a PQA-t alkalmazó vállalatok esetében (kismértékben)

meredekebb az egyenes, így e követelményrendszer alkalmazása hatékonyabbá teszi a

rendszerfejlesztést. Ez azt is magyarázza, hogy a meglehetősen alacsony ISO-szint után az

EFQM-követelményrendszer alkalmazása túl nagy ugrást jelent a vállalatok számára.

Különösen fontos ez a megállapítás a hazai vállalati környezetben, ahol a vállalatok

minőségkultúrája erősen az ISO szabványalapú rendszereken alapul, ahogy erre a későbbiekben

majd rá is mutatok. Ilyen környezetben a köztes modell szerepe nem csupán a fejlesztési

dinamikára gyakorolt hatásban, hanem a stabil minőségkultúra megalapozásában rejlik.

Következtetésemet erősíti, hogy a PQA esetében az adathalmaz statisztikailag megbízhatónak

tekinthető, míg az NMD-nyerteseknél a valóságban (általában) a jelzettnél hosszabb idő

szükséges a díj elnyerésére.
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4.4.3. Általánosítás

A módszer általánosan is használható, a következő megjegyzésekkel:

• Az asszociációs kapcsolat erősségének értékelése szükség szerint finomítható vagy

egyszerűsíthető.

• A módszer alkalmas a minőségmenedzsment rendszerek határterületein alkalmazott

egyéb kritériumrendszerek (ISO 14001, stb.) vizsgálatára is.

• Az összemérés eredményét befolyásolja az adott szervezet is (például a bemutatott

alkalmazás esetén több üzletággal rendelkező vállalatnál a minőségpolitika és az

üzletpolitika harmonizálása kulcskérdés lehet).

• A módszer kiterjeszthető n dimenziós összemérésre.

Így lehetőség van arra, hogy:

1) Elemezzük különböző követelményrendszerek integrálásának problémáit a

kritériumok konzisztenciája tekintetében.

2) Értékeljük a követelményrendszerek alkalmazási sorrendjének hatását a

rendszerfejlesztésre.

4.5. A kritériumrendszerek összemérését megjelenítő technika

4.5.1. A technika lényege

Most már láthatjuk, hol vannak, és milyen jellegűek a kapcsolatok két kritériumrendszer

elemei között. Az ilyen jellegű információk grafikus megjelenítésére több lehetőség is

kínálkozik, ezek irodalmi áttekintésétől itt eltekintek, mivel a 4.1 pontban már érintettem őket.

Az általam vizsgált problématerület esetében azonban „speciális” igényeink vannak, vagyis látni

szeretnénk a csak az egyik követelményrendszer kritériumait / csak a másik

követelményrendszer kritériumait / a közös kritériumokat. Erre a Venn-diagramos ábrázolás

részben alkalmas lenne, ám esetünkben az ismertetett mátrix-alapú összemérés logikáját kellene

folytatni. Az említett információk szisztematikus rendezésére érdekében kidolgoztam egy

grafikus technikát, amelyet a 4.5.1 ábra mutat be, alapul véve a 4.3.3 ábra példáját. Ez, az

értekezés gondolatmenetét folytatva már a rendszerfejlesztés alapjaihoz közelítve értékeli a

követelményrendszerek kapcsolatát.
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4.5.1 ábra   Az összehasonlított kritériumrendszerek előírásainak összefüggései

A kritériumok által alkotott két halmaz (a követelményrendszerek) elemeit három részre

oszthatjuk: (1) közös előírások, (2) csak az A kritériumrendszerben szereplő előírások, (3) csak a

B kritériumrendszerben szereplő előírások. Alapvető feladat e három csoport szétválasztása,

hiszen ezek határozzák meg a minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének stratégiai és taktikai

feladatait.

• A 4.5.1 ábrán szereplő diagram megrajzolása úgy kezdődik, hogy egy függőleges

vonal (x) bal és jobb oldalára – egyenlő vonalhosszon – oszlopdiagram formájában

megjelenítjük az egyes kritériumokat, figyelembe véve azok súlyozását is.

• Ezután – illeszkedve az elemzés A→B irányultságához – a kB kritériumok

lefedettségét bejelöljük az oszlopokon. Azt is fel lehet tüntetni, hogy az A

követelményrendszer mely kritériumai fedik le a megfelelő B-beli

követelményeket.

• A bal oldalt is megvizsgálva szemléltethető, hogy az A követelményrendszer

kritériumai közül melyekben vannak a B-ben nem szereplő követelmények, és

milyen mértékben. Az ábrán üresen maradó részek mindig a független kritériumok!

• A példában kA3 követelményei nem teljesítik biztosan a kB2 előírásait. A B

kritériumrendszer teljesen magában foglalja a kA1 és kA4 követelményeket, és

részben tartalmazza a kA3-at.

• Az i jel az inkonzisztens kapcsolatokat mutatja.

4.5.2. A technika haszna

A fenti ábrán kapott összefüggő sokszög területe – tartalmazva a megfelelő kritériumokat –

három részre osztható, ezzel megkaptuk a keresett három kritérium-csoportot:

x

A kritériumrendszer
követelményei

B kritériumrendszer
követelményei

kB3

kB2

kB1

kA4

kA3

kA2

kA1

kA1
kA3

kA1
kA4

(3)
(1)

(2)
i

i

i
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(1) közös rész: a közös előírások (kA1, kA3 egyes részei, kA4, kB1 egyes részei, kB2)

(2) az x tengelytől balra levő fehér terület: csak A előírásai (kA2, kA3 egyes részei)

(3) az x tengelytől jobbra levő fehér terület: csak B előírásai (kB1 egyes részei, kB3)

A rendszerfejlesztés A→B módja akkor tekinthető előremutatónak, ha az elemzés szintén

A→B irányultsága esetén azt mondhatjuk, hogy a (3) kritériumok teljesítése feltételezi, magában

hordozza a közös (1) kritériumok megerősítését, egyidejűleg pedig a (2) csoport üreshalmaz

vagy csak kevés kritériumot tartalmaz. A fejlesztés irányának megítélésekor azt sem szabad

figyelmen kívül hagyni, hogy a rendszerek evolúciója a teljeskörű vállalatmenedzsment

rendszerek irányába mutat (lásd 1.1.2. ábra). Ebből a szempontból a követelményrendszerek

sorrendbe állítása a gyakorlatban általában nem okoz nehézségeket.

A bemutatott példa elemzéséből tehát azt szűrhetjük le, hogy az A→B irányú

rendszerfejlesztés – feltéve, hogy az illeszkedik az adott vállalat üzleti elképzeléseibe – helyes

stratégia lehet, hiszen a B kritériumrendszer csupán 60 %-os lefedettsége az A kritériumainak

szempontjából mutatja a a tényleges fejlesztési lehetőségek meglétét, ám a különbség mégsem

olyan nagy, hogy az hátráltató tényezőként jelentkezne. A minőségmenedzsment rendszer

fejlesztésének megvalósítása az lehet, hogy meghatározott időbeni ütemezéssel teljes mértékben

megfelelünk az A kritériumrendszer követelményeinek, majd a „kilógó” B kritériumokra

koncentrálunk, szem előtt tartva a közös kritériumok gyakorlatának megerősítését, figyelembe

véve a harmonizációs kérdéseket is.

Az általam kidolgozott technika szemlélteti:

 AZ INKONZISZTENCIÁLIS PROBLÉMÁKAT (I);

 A KÖVETELMÉNYRENDSZEREK ÖSSZEFÜGGÉSÉT (A SZÜRKE TERÜLET ARÁNYOS A P

ÉRTÉKÉVEL).

EZÁLTAL FONTOS INFORMÁCIÓKAT TUDUNK SZOLGÁLTATNI A MINŐSÉGMENEDZSMENT

RENDSZER FEJLESZTÉSÉHEZ.

4.6. Gyakorlati vonatkozások

4.6.1. Alkalmazási példa

A 4.4. fejezetben bemutatott összehasonlítást a kidolgozott grafikus technikával

szemléltetve a 4.6.1 ábra diagramjai adódtak.
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4.6.1 ábra   Példa a kritériumrendszerek összemérését támogató technika alkalmazására
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A PQA kritériumokkal lefedett szürke területek:
1: 1.1.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
2: 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 2.3.1, 3.1.1
3: 1.4.2, 4.1.1, 4.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3
4: 1.1.2
5: 1.1.3, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4
6: 1.2.1, 1.2.2X, 1.4.3
7: 1.1.3
8: 2.3.2, 2.3.3
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Az ISO-kritériumokkal lefedett szürke területek:
1: 4.2, 5.1, 5.2, 5.3
2: 5.5.2, 8.4, 8.5.1
3: 5.2
4: 5.2
5: 5.2, 5.4.1
6: 4.2, 5.6X
7: 5.4.1
8: 5.3
9: 6.2
10: 5.5.3, 7.4
11: 6.1, 6.3, 6.4, 7.6
12: 6.4, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.3
13: 4.1, 4.2, 5.4.2, 5.5.1
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4.6.2. Az alkalmazási példából levonható következtetések

A 4.6.1 ábra nyomán megállapításaim a következők:

• Mindkét ábra a dupla vonaltól balra levő fehér területekkel mutatja az ISO 9001,

illetve a PQA előírásainak EFQM-modellből kilógó elemeit, amelyekre az előző

pontban már kitértem.

• A szürke területek a közös követelményeket tartalmazzák; ezek tartoznak az ISO

9001-hez, illetve a PQA-hoz, és az EFQM-hez egyaránt. Ez a szürke rész arányos

az előző pontban meghatározott 164, illetve 565 pontszámmal.

• A dupla vonaltól jobbra eső részen látható fehér részek utalnak az EFQM-modell

„érintetlen” előírásaira, vagyis kijelölik a továbbfejlesztés irányvonalait.

• A fekete vonallal bekeretezett terület mutatja a rendszerfejlesztés teendőit,

amelyeket a későbbiekben pontosítok.

Ismert, hogy a rendszer általános minőségi szintjének emelésével a szervezettség is javul.

Ezáltal a dokumentáltság természetessé válik, így várhatóan egy magas EFQM-szinten

teljesülnek mind a PQA, mind az ISO 9001 erre vonatkozó előírásai. A másik lényeges „fehér

terület” a belső auditok/rendszerauditok kérdése. A minőségmenedzsment rendszerek teljeskörű

menedzsmentrendszer irányába való fejlesztésének jellemzője, hogy a belső ellenőrzés szerepe

nő, ez kezdetben auditot, a későbbiekben önértékelést jelent. E két ellenőrzésfajta kombinálása

azt eredményezi, hogy nem sérülnek az alsóbb szintű kritériumrendszerek követelményei. A már

említett harmonizációs kérdéseket megvizsgálva megállapítható tehát, hogy a közös halmazon

kívüli követelmények, megfelelő menedzselés esetén nem hátráltatják a rendszer fejlesztését. A

többi inkonzisztenciális pont viszonylag könnyen kezelhető.

Az eddigieket összegezve azt mondhatjuk, hogy a vizsgált három követelményrendszer

alkalmazása során a helyes rendszerfejlesztési fázisok sorrendben a következők:

• Következetesen és ütemezetten kiépíteni az ISO 9001-nek megfelelő rendszert.

• Ezután maradéktalanul teljesíteni a PQA követelményeit, kiemelten kezelve a

dokumentumkezelést és a vezetőségi átvizsgálásokat.

• Az EFQM kritériumoknak való megfelelés ellenőrzésével továbbfejleszteni a

minőségmenedzsment rendszert teljeskörű menedzsmentrendszerré. Ezzel

párhuzamosan folyamatos kontroll alatt tartani a dokumentumok kezelését,

biztosítani a belső auditok és az önértékelések összhangját, valamint a célok

lebontását az éves tervezési ciklushoz kapcsolni.
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4.6.3. Általánosítás

A technika általánosan is használható, a következő megjegyzésekkel:

• Segítségével egyszerre csak két kritériumrendszer kapcsolatai jeleníthetők meg.

• A technika alkalmas a minőségmenedzsment rendszerek határterületein alkalmazott

egyéb kritériumrendszerek (ISO 14001, stb.) vizsgálatára is.

Így lehetőség van arra, hogy:

1) Definiáljuk a rendszerfejlesztési stratégia hatókörét.

2) A rendszerfejlesztési stratégia szemléletesen tervezhető.

3) Láthatóvá tehetjük a fejlesztés során érintett beavatkozási pontokat, és  ismertek a

fejlesztés szempontjából lényeges kritériumcsoportok (csak A, csak B, A és B).
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5. RENDSZERFEJLESZTÉSI PROBLÉMATERÜLET (III)

„Az embereknek mindenben a tökéletességet kell
kitűzniük maguk elé, még akkor is, ha meghaladja
erejüket… Ha azt hinnénk, hogy csak oda jutunk el,
ahová valójában eljutunk, sohasem indulnánk
útnak.”

/Fontenelle/

5.1. A problématerület lényege

A rendszerfejlesztési stratégia témakörének tárgyalása kapcsán mindenekelőtt meg kell vizsgálni, hogy lehetséges-e
megfogalmazni valamilyen általános rendszerfejlesztési koncepciót vagy megalkotni egy rendszerfejlesztési

modellt. Kulcsfontosságú megteremteni a rendszerfejlesztési stratégia belső egyensúlyát; ez az elfogadott alapelvek,
az alkalmazott módszerek és az alkalmazott követelményrendszer összhangját jelenti. Meg kell vizsgálni, mindez

hogyan építhető be a minőségmenedzsment rendszer folyamatos fejlesztésének menedzselési folyamatába.
Nem utolsósorban, ki kell térni a stratégia adaptációs kérdéseire. Miután nincsenek vállalatmenedzselési

„sikerreceptek”, a valódi kérdést az jelenti, hogyan lehet alkalmazni egy adott vállalati környezetben a létező
módszereket.

HIPOTÉZISEK:

3/1 Kidolgozható a minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének modellje és stratégiája

3/2 A rendszerfejlesztés stratégiájának definiálható szabályszerűségei vannak

3/3 Meghatározhatóak a rendszerfejlesztési stratégia adaptációjának irányelvei a vállalati

körülményeket és sajátosságokat figyelembe véve

5.2. Kapcsolódó szakirodalmi tapasztalatok

Az eddigiek alapján a minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének modelljével szemben

felállítható elsődleges követelmény, hogy tükröződjön a fejlesztés folyamatos jellege, valamint

az, hogy a fejlődési folyamat az 1.1.2 ábrának megfelelő irányba mutasson, természetesen

megfelelő gyakorlati megvalósítási „iránymutatás” mellett. Ilyen értelemben itt nem tekintem

rendszerfejlesztési modellnek azokat a vállalatok által gyakran alkalmazott és használt

„modellszerű” koncepciókat, amelyek csupán egy adott minőségirányzat (például TQM)
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megvalósítását tűzik ki célul (Például: General Motors – Quality Network; Philips – Centurion

Program; Herendi Porcelánmanufaktúra – TQM-ház, stb.). Ezek a modellek inkább koncepciók,

amelyek a rendszerfejlődés egy adott szakaszára érvényesek, ahogy arra Hayashi (2000) is

rámutat egy konferenciaelőadásában.

5.2.1. Ismeretháttér

A szakirodalomban rengeteg publikáció foglalkozik a minőségmenedzsment

fejlesztésekkel. Berling (2000), írásában megemlíti a legnevesebb japán megközelítésmódokat:

Shingo – Poka-yoke; Ohno – Toyota Production System; Imai – KAIZEN. Az amerikai

irodalomból Harringtont (1991) emelném ki, mint a folyamatok fejlesztésével foglalkozó neves

kutatót. Európában a Seghezzi (1997) nevével fémjelzett irányzat tekinthető mérvadónak. Polgár

V. Á. a vevőkapcsolatok és a folyamatok fejlesztését említi, mint „továbbvivő” elemeket (Polgár

– Carson, 1996).

Ezek a tanulmányok azonban a folyamatos fejlesztést mindig egy-egy sajátos

módszerspecifikus oldalról közelítik meg (folyamat, termelékenység, hibamentesség, stratégia,

stb.). Nem törekednek rendszerintegrációra, azaz az adott rendszer keretein belül maradó

fejlesztésekre koncentrálnak, és ezzel együtt kevésbé rendszerszemléletű fejlesztési

irányzatoknak tekinthetők. Másrészt, a formalizált feljesztési módszertan ellenére nem

rendelkeznek kiforrott modellel, amelynek alkalmazása segítené a teljes rendszer javítása

irányába történő elmozdulást.

Több szerző viszont túllép a módszer-oldali megközelítésen, és magasabb szinten tárgyalja

a fejlesztések menedzselését. Az egyik ilyen klasszikus mű Crosby (1979) nevéhez fűződik, aki a

minőségmenedzsmentet úgy fogalmazza meg, mint egy út a szervezeten belüli, tervezett

tevékenységek hatékony végrehajtására. Az általa leírt „Maturity Grid” egy kezdetleges

fejlesztési modellnek tekinthető. Ishikawa (1985) hasonló szemléletben tárgyalja a japán TQC

lényegét, és fő elemeit. Berry könyve (1991) – mint azt a bevezetőjében A. B. Godfrey, a Juran

Institute elnöke is leszögezi – alapvetően gyakorlati szemszögből kísérli meg egy folyamatos

fejlesztési modell bemutatását. A szerző talán túlságosan csak az „elvégzendő” egymás utáni

lépésekre koncentrál anélkül, hogy a teljes rendszer menedzselésének kérdéseit tárgyalná. Ezek a

modellek tehát, annak ellenére, hogy megjelennek bennük az általános fejlesztési modellek

csírái, szintén nem rendszerszemléletű megközelítésben kezelik a folyamatos fejlesztés

problémakörét. Ebből adódóan nehéz a leírtakat átvetíteni a rendszermenedzsmentre.
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Kutatásaim eredményeként három olyan modellt emelek ki, amelyek nézeteim szerint

kapcsolhatók a problématerülethez, nevezetesen alapul szolgálhatnak a minőségmenedzsment

rendszerek továbbfejlesztésének stratégiai keretéhez.

A minőségmenedzsment egyik legismertebb modellje Juran (1993) minőségspirálja (5.2.1

ábra), amely a mind magasabb minőségi szintre való törekvést jelképezi.

5.2.1 ábra   Juran minőségspirálja

A spirál azt mutatja – Juran szerint –, hogy számos egymás után következő tevékenység

tökéletes elvégzése szükséges a kimenet megfelelő minőségéhez. Ezeket a tevékenységeket

ilymódon a minőséget közvetlenül befolyásoló tényezőknek kell tekinteni. Juran már megemlíti,

hogy a spirált mint rendszert is lehet kezelni, ami alrendszerek vagy altevékenységek hálózatából

épül fel.

A szakirodalom legalapvetőbbnek, legegyszerűbbnek és ezáltal legáltalánosabbnak tartott

fejlesztési modellje az 5.2.2 ábrán látható Deming-kör vagy más néven a PDCA-ciklus (Walton,

1988).

5.2.2 ábra   PDCA-ciklus
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Az elvében már Shewart jóvoltából a II. világháború előtt is alkalmazott, de később ismert

formájában Deming által az 50-es években kidolgozott modell nem elsősorban rendszerekre

készült, de alapgondolata minden fejlesztési tevékenység során fellelhető.

Egy másik ismert modell a Brocka – Brocka (1992) által leírt minőségfejlesztési modell

(5.2.3 ábra).

5.2.3 ábra   Spirális minőségmenedzsment modell

A spirál a minőségmenedzsment koncepcióit és alapelveit tartalmazza. Az ábra négy

szelete jelenti a négy fő alapelvet; ezek a szerzők szerint: jövőkép, felhatalmazás, folyamatos

értékelés, vevőközpontúság. A spirál közepéből kiindulva az első réteg tartalmazza a fontosabb

elveket, a második a szükséges menedzsmenttevékenységeket, a harmadik pedig az

alkalmazandó eszközöket.

5.2.2. Nehézségek az említett modellekkel kapcsolatban

Az 5.2.1 táblázat mutatja a három modell összehasonlítását, három szempont szerint.

Gyakorlatiasság Folyamatos fejlesztés
kifejezése
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minőségmenedzsment

irányába
PDCA

Juran minőségspirálja
Spirális

minőségmenedzsment modell
Érvényesül Részben érvényesül Nem érvényesül

5.2.1. táblázat   A fejlesztési modellek összehasonlítása
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A PDCA-ciklus fő előnye a gyakorlatban is könnyű alkalmazás, illetve a folyamatos

fejlesztés elvének egyértelmű kifejezése; ugyanakkor ez a modell nem tartalmaz rendszerszintű

elemeket. Juran minőségspirálja szintén egyértelműen mutatja a folyamatos jobbítást, ám

kevésbé találhatók meg a gyakorlati teendők, és a TQM elveinek beépítése sem igazán látható. A

Brocka – Brocka féle modellben a gyakorlatiasság és a TQM elvei felé haladás egyaránt

megmutatkozik, viszont kevésbé szembetűnő a véget nem érő fejlesztés hangsúlyozása a másik

két modellhez képest.

Összességében azt lehet mondani, hogy egyik modell sem elégíti ki kellően a

megfogalmazott hármas követelményt. Problémaként említendő az is, hogy a

minőségmenedzsment rendszerekre – mint rendszerekre – csak közvetetten alkalmazhatók

eredményesen.

5.3. Modellem a rendszerfejlesztési stratágia kialakítására

5.3.1. A modell bemutatása

A fentiek alapján a célom egy olyan rendszerfejlesztési modell kidolgozása volt, amely

magába foglalja a taglalt modellek előnyeit, megpróbálva kiküszöbölni azok hátrányosságait.

A modell kialakításánál a már felsorolt három fő szempontot tartottam szem előtt:

a/ A teljeskörű minőségmenedzsment irányába való törekvés beépítése

Az 1.1.2 ábrának megfelelően kiindulópontként elfogadtam az ott leírt

minőségmenedzsment fejlődési folyamatot. Ennek érdekében a rendszer fejlődése

során be kell, hogy épüljenek a működésbe a mind magasabb szintet jelentő

minőségmenedzsment elvek, alapelvek.

b/ A folyamatos fejlesztés megjelenítése

A rendszermenedzsment feladata egy állandóan növekvő pályán tartani a

minőségmenedzsment rendszert, vagyis biztosítani a „spirálon” való folyamatos

felfelé haladást.

c/ Gyakorlati alkalmazhatóság

A modellnek olyan, a gyakorlatban is alkalmazható elemeket kell tartalmaznia,

amelyek lehetővé teszik a cél, azaz a folyamatos fejlesztés valóra váltását.

A mindezekkel összhangban kialakított modellt az 5.3.1 ábra mutatja.
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5.3.1 ábra   A minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének modellje

A minőségmenedzsment minden egyes irányzatának megvannak a maga irányelvei,

amelyek együttesen adják azt a koncepciót, amely az adott vállalat minőségről alkotott képét

jellemzi (lásd a 3. Melléklet a/ részének ábráját is, amely a modell egy metszetét mutatja). E

koncepció elveinek gyakorlatba való átültetését segítik a különböző minőségmenedzsment

módszerek, -technikák, -eszközök. Nyilvánvalóan a különböző irányzatok részben más és más

eszköztárat használnak. Számos lehetőség kínálkozik arra, hogy a vállalat értékelje, milyen

hatékonyan és eredményesen valósította meg a minőségmenedzsment alapelveit a rendelkezésre

álló eszköztárral. A leggyakoribb és leginkább alkalmazott értékelési mód a valamilyen

rendszerszabványhoz (pl. ISO 9001 szabvány) vagy követelményrendszerhez (pl. EFQM-

kritériumok) történő hozzámérés. Az értékelés eredménye alapján lehet meghozni a döntést a

további teendőkkel kapcsolatban. Szükség esetén korrigálni kell az eszköztárat, a módszerek

alkalmazását. Abban az esetben, ha a koncepciót módosítják – vélhetően a teljeskörű

minőségmenedzsment irányába – már egy magasabb szintet jelentő síkra jut el a

minőségmenedzsment rendszer. Ez nyilvánvalóan összefüggésben van a minőségmenedzsment

rendszer 1. és 2. fejezetekben tárgyalt evolúciós folyamatával, illetve az ehhez kapcsolódó

paradigmaváltásokkal.

A modell ezen leegyszerűsített gondolatmenetét követve így a minőségmenedzsment

rendszer valóban folyamatosan javuló teljesítményt képes nyújtani. A modell illeszkedik az 1.1.2

(Q
) –
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nt

MEGVALÓSÍTÁSKONCEPCIÓ ÉRTÉKELÉS

BEAVATKOZÁS

MEGVALÓSÍTÁSKONCEPCIÓ ÉRTÉKELÉS

BEAVATKOZÁS

MEGVALÓSÍTÁSKONCEPCIÓ ÉRTÉKELÉS

BEAVATKOZÁS



5. RENDSZERFEJLESZTÉSI PROBLÉMATERÜLET

Háry András   PhD Értekezés 2002                                                                                                                           70

ábrához, és utal arra, hogy a rendszer csak úgy fejleszthető, ha kilépünk a klasszikus

minőségbiztosítási rendszer kereteiből. Ez nyilvánvalóan átértelmezi a minőség fogalmát is (lásd

1.1.1 ábra is), erre utal a zárójelbe tett Q (=Quality).

5.3.2. A minőségmenedzsment rendszer fejlesztési stratégiája problémáinak

bemutatása a kidolgozott modell segítségével

A továbbiakban a kidolgozott modell segítségével vizsgálom a rendszerfejlesztés

problémáit. A modell szerint a minőségmenedzsment rendszer folyamatos továbbfejlesztése

három pillérre épül:

• koncepció: azoknak a minőségmenedzsment elveknek az összessége, amelyek

alapján a rendszert működtetjük;

• megvalósítás: azok a módszerek, amelyekkel a koncepciót megvalósítjuk;

• értékelés: az a mód, ahogy a rendszer működését és teljesítményét értékeljük.

Külön nem emeltem ki a „Beavatkozás”-t, a PDCA-ciklus negyedik elemét, mivel ez

rendszerint egy döntési tevékenységet jelent az értékelés eredményének függvényében, és a jelen

tárgyalás értelmében nem tekintem különálló rendszerfejlesztési elemnek.

5.3.2.1. Ideális eset

A fejlesztés során a fő feladatot a koncepció, a megvalósítás és az értékelés összehangolása

jelenti. Ideális esetben e három elem tökéletesen összehangolt. Ez azt jelenti, hogy valamilyen, a

rendszer adott szintjének megfelelő alapelveket megtestesítő koncepciót az ezekhez az

alapelvekhez tartozó módszerekkel próbálunk megvalósítani. Az értékelési mód szintén megfelel

a rendszer szintjének, így illeszkedik az alapelvekhez és az eszköztárhoz. (5.3.2 ábra)

5.3.2 ábra   Egyensúlyi rendszerfejlesztés

KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁS ÉRTÉKELÉS
„szint”



5. RENDSZERFEJLESZTÉSI PROBLÉMATERÜLET

Háry András   PhD Értekezés 2002                                                                                                                           71

Az 5.3.3 ábrának megfelelő állapotot „egyensúlyi rendszerfejlesztésnek” is nevezhetjük,

hiszen ez egy olyan rendszerfejlesztést jelent, amikor a koncepció, a módszerek és az értékelés

illeszkednek egymáshoz, és egyben a rendszer aktuális szintjéhez is. A PDCA-hurkon körbeérve

várhatóan a rendszer minőségi szintje emelkedik, így az újabb koncepció, alapelveiben, a

teljeskörű minőségmenedzsment irányába való elmozdulást fog megjeleníteni. Ezen új koncepció

megvalósítása nyilvánvalóan újabb módszerek bevezetését igényli, és az értékelési szisztémán is

módosítani kell, hiszen már azt is „túlhaladta” a rendszer. Ez a mechanizmus így a rendszer

egyre magasabb minőségi szintjét eredményezi.

5.3.2.2. Az ideálistól eltérő esetek

A/ Nem megfelelő koncepció

Az 5.3.3 ábra szemlélteti azt – a gyakorlatban egyébként sokszor előforduló – esetet,

amikor a vállalat olyan elvek alapján próbálja fejleszteni a minőségmenedzsment rendszerét,

amelyek nem illeszkednek az alkalmazni kívánt módszerekhez és az értékelési módhoz. Ez a

fajta stratégia azért lehet hátrányos, mert:

• nincs meg az elkötelezettség az alkalmazott módszerekhez (5.3.3/a ábra),

• nincsenek tettek a hirdetett alapelvek mögött (5.3.3/b ábra).

a/ b/

5.3.3. ábra   Nem megfelelő koncepció alkalmazása

Az a) eset jellemző gyors rendszerfejlesztésre törekvő vállalatokra (pl. multinacionális

szervezetek), míg a b) eset megfigyelhető a statikus üzleti környezetben működő cégeknél (pl.

jelentős állami befolyás esetén).

B/ Nem megfelelő módszerek

Az 5.3.4 ábrán látható esetekben az alkalmazni kívánt módszerek nem felelnek meg a

koncepció és az értékelési mód szintjének. Ez megint azt eredményezheti, hogy:

KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁS ÉRTÉKELÉS
„szint”

KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁS ÉRTÉKELÉS
„szint”
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• a módszerek hatékony gyakorlati alkalmazásához nincs meg a kulturális háttér és

elkötelezettség (5.3.4/a ábra),

• nem történik meg az elvek, alapelvek gyakorlattá való lefordítása (5.3.4/b ábra).

a/ b/

5.3.4 ábra   Nem megfelelő módszerek alkalmazása

Az a) eset szintén a gyors rendszerfejlesztésre törekvő vállalatokra jellemző,

kritériumrendszer-nyomás nélkül (pl. autóipar), míg a b) eset megfigyelhető a statikus üzleti

környezetben működő cégeknél, ha az ISO szabványoknak kell megfelelniük (pl. régebbi

kultúrájú vállalatok, ISO tanúsításra való felkészülés során).

C/ Nem megfelelő értékelési mód

Amint az az 5.3.5 ábrán is látható, problémát jelent az is, amikor az értékelés módja nem

megfelelő. Ez jelentheti azt, hogy:

• az értékelési követelményrendszer túl alacsony szintű, vagyis nem mutatja valósan

a rendszer hibáit és nem jelent kihívást sem (5.3.5/a ábra),

• az értékelés mércéje túl magas; ilyenkor pedig a követelmények irreális, szinte

teljesíthetetlen elvárásokként fogalmazódnak meg (5.3.5/b ábra).

a/ b/

5.3.5 ábra   Nem megfelelő értékelési követelményrendszer alkalmazása

Az a) eset jellemző azokra a cégekre, ahol tanúsítás és minőségdíj-elismerések nélkül is

erős a fejlesztési tevékenység (pl. elektronikai iparban működő vállalat). A b) eset tipikus

KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁS ÉRTÉKELÉS
„szint”

KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁS ÉRTÉKELÉS
„szint”

KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁS ÉRTÉKELÉS
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„szint”
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például akkor, amikor egy vállalat az ISO tanúsítvány megszerzése után egyszerre az EFQM-

modell követelményrendszerével méri össze a rendszerét.

D/ Kombinált esetek

A fent felsorolt problémák halmozottan is jelentkezhetnek, ha a vállalat az említett

problémákat többszörösen is elköveti. Ilyenkor a 3. Melléklet b/ részében látható esetek adódnak.

Ezek azonban felbonthatók az előbb ismertetett A/, B/, C/ pontok alaphelyzeteire, és így a

tárgyalt jellegzetességek itt is igazak.

5.3.3. A modell szerepe a rendszerfejlesztési stratégia kialakításánál

Az általam kifejlesztett rendszerfejlesztési modell szerepe a fenti részletes kifejtés alapján

tehát a következő:

 ÁLTALA MEGHATÁROZHATÓ A MINŐSÉGMENEDZSMENT RENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK

STRATÉGIÁJA.

 SEGÍTSÉGÉVEL FELTÁRHATÓK A FEJLESZTÉSI STRATÉGIA HIÁNYOSSÁGAI, ÉS KERETET

AD A FEJLESZTÉSI PROBLÉMÁK ELEMZÉSÉHEZ.

A következő részben bemutatom a modell egy lehetséges gyakorlati alkalmazását és a

segítségével levonható további következtetéseket.

5.4. Gyakorlati vonatkozások

5.4.1. Alkalmazási példa

Összesen kilenc vállalatnál mélyinterjú keretében próbáltam feltérképezni a

minőségmenedzsment rendszer fejlesztési stratégiájának sajátosságait. A kutatás során

felhasználtam a bemutatott rendszerfejlesztési modellt, megállapításaimat ennek három

dimenziója (koncepció, módszerek, értékelés) mentén tettem meg. Az eredmények

összefoglalását a 4. Melléklet tartalmazza. Látható, hogy minden vállalat szükségesnek ítélte a

rendszerfejlesztést, így van alapja a később levont következtetéseknek.
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5.4.2. Az alkalmazási példából levonható következtetések

Kézenfekvőnek tűnik, hogy az „egyensúlyi rendszerfejlesztés” stratégiájának megfelelően

kellene kialakítani a fejlesztési megközelítésmódot. Az empirikus kutatások alapján azonban

látható, hogy a vállalat minőségmenedzsment rendszerének szintje is befolyásolja a helyes

rendszerfejlesztési stratégiát (5.4.1 ábra).

Amikor egy szervezet elkezdi kiépíteni a minőségmenedzsment rendszert, a dolgozók még

nem rendelkeznek a általános minőségügyi ismeretekkel és tapasztalatokkal, ezért hatékony

lehet egy „értékelés-húzta” stratégia. Ennek oka az lehet, hogy a követelményrendszer konkrét

megfogalmazásai útmutatást adnak a vállalatnak arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni.

A későbbiekben, a rendszer folyamatos továbbfejlesztése során előtérbe kerülnek a

módszerek, mivel rendszerint ilyenkor a hangsúly a gyors eredmények elérésének szándéka

felé tolódik el. A dolgozókat a gyakorlati „tettek” motiválják, ezért a módszertárral lehet igazán

segíteni a rendszer fejlesztését.

A minőségmenedzsment rendszer magas szintjén, a minőségkultúra megerősödése után

lehet azokra a kifinomult alapelvekre helyezni a hangsúlyt, amelyek valóban teljeskörűvé

teszik a menedzsmentrendszert. Ezen a szinten, ahol a „minőség már nem kérdés”, ahol a

folyamatos fejlesztésben való részvétel mindenki számára egyértelmű, a koncepciót is fel lehet

zárkóztatni a módszerek és az értékelés módja mellé, vagy adott esetben át lehet billenteni a

stratégiát „koncepcióorientált” szakaszba.

Az eddigiekből kitűnik, hogy az egyensúlyi rendszerfejlesztés a fejlesztés legstabilabb,

önfenntartó állapota. Ezt azonban, amint az látható, csak a magas szintű rendszerek esetén lehet

megvalósítani. A gondolatmenet végkövetkeztetése így az, hogy a minőségmenedzsment

rendszer átfogó menedzsmentrendszerré való fejlesztése nélkül nem érhető el a hatékony

(versenyképes) és eredményes (összehangolt) rendszerműködés.

5.4.1 ábra   Az alkalmazott minőségmenedzsment stratégia fejlesztési folyamata

A fejlődés iránya
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5.4.3. Általánosítás

A modell általánosan is használható, a következő megjegyzésekkel:

• Csak olyan üzleti környezetben van létjogosultsága az elmondottaknak, ahol a piaci

verseny érvényesül, így a rendszer fejlesztése iránti igény fellép.

• Lehetőség van mind magasabb és magasabb szintű értékelő kritériumrendszerek

alkalmazására – ezt senki nem gátolja meg.

Így lehetőség van arra, hogy:

1) Kialakítsuk a vállalat minőségmenedzsment rendszerének fejlettségi szintjéhez

illeszkedő fejlesztési stratégiát.

2) Értékeljük az aktuális helyzetet, a tervezett stratégiához viszonyítva.

3) A rendszerfejlesztési stratégia helytelensége esetén egyértelműen meghatározzuk

a szükséges intézkedéseket.

5.5. A rendszerfejlesztési stratégia adaptálása

5.5.1. Az adaptáció lényege

A rendszerfejlesztés egy szervezeten belüli változtatás (változtatás a munkában, változtatás

a módszerekben, változtatás a szemléletben, stb.), ezért a vállalat ezirányú képessége szintén

hatást gyakorol az alkalmazott rendszerfejlesztési stratégia hatékonyságára és eredményességére.

Az előzőekben kifejtett gondolatok alapján lehetőség nyílik az alkalmazott/alkalmazandó

koncepció, módszerek és értékelő követelményrendszer harmonizálására. A következő feladat

ezek gyakorlatba való átültetése. Itt említem meg, hogy az adaptáció kérdésköre szorosan

kapcsolódik a rendszerillesztés (vállalathoz, termékekhez/szolgáltatásokhoz való illesztés)

problémájához. Bár értekezésemben ezzel nem foglalkozom részletesen, mindkét esetben a

rendszer menedzselésének és a vállalat környezetének harmonizálásáról van szó.

A koncepciót alkotó alapelvek a minőségkultúra TQM irányába vezető pályájának egyes

fázisaiból adódnak. Például a vevőközpontúság a rendszerkialakítás kezdetén megjelenik, a

fejlesztés egy adott szakasza már folyamatorientációt is megkövetel, magas szintű rendszerek

pedig elképzelhetetlenek a dolgozók teljes elkötelezettsége és bevonása nélkül. Ezen elvek

tekintetében nincs túl sok választási és mérlegelési lehetőség. Ezen túl, e kérdéskör rendszerint a
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vállalat legfelsőbb szintű döntéshozóinak hatáskörébe tartozik. Mindezek miatt az adaptáció

keretében a koncepcióval nem foglalkozom.

Hasonlóan korlátozott a helyzet az értékelést szolgáló követelményrendszerek

alkalmazásával. Bár itt jóval nagyobb szabadsága van a rendszermenedzsmentnek (lásd a

rendszerértékelési problématerület következtetéseit), a minőségmenedzsmentben jelenleg

rendelkezésre álló kritériumrendszerek korlátos halmaza határt szab a gyakorlatnak.

Más történik azonban a módszerek esetében. Ismert, hogy a menedzsment eszköztára

rendkívül gazdag, és – mivel mindig van mód új módszerek kialakítására – azt is mondhatjuk,

hogy korlátlan. E rendkívül tág halmaz elemeiből való válogatás így szorosan kapcsolódik a

rendszerfejlesztési stratégia megvalósításához. A továbbiakban a leírtakból eredően csak ezzel a

témával foglalkozom; ezt tekintve a stratégia adaptálási kérdéskörének alapjául (5.5.1 ábra).

5.5.1. ábra   A rendszerfejlesztési stratégia adaptálásának feladata

5.5.2. Az adaptáció megalapozásának egy lehetősége

A minőségmenedzsment különböző irányzatainak vállalati megvalósítását kutató szerzők

gyakran foglalkoznak a szükséges vállalati kultúraváltás elemzésével. Az egyik legismertebb

Deming (1982) 14 pontja, ebből is talán a második, amely „az új filozófia elfogadását” taglalja. –

Ehhez kapcsolódik Hayden (1992) tanulmánya is. Demski (1993) a változatlanság forrásainak

áttekintésével értékeli a TQM bevezetésének sikertelenségét. A változásmenedzsmentnek

számos irányzata kínálkozik, amely segítségével a problémakört vizsgálhatjuk. Gyakorlati és

általános vállalati vonatkozásai miatt a Nadler-féle (1988) változásmenedzsment-elmélet

segítségével közelítem meg a kérdéskört. Eszerint a változtatásokkal kapcsolatos fő területek: (1)

a változtatás motiválása, (2) az átmenet menedzselése, (3) a változás politikai dinamikája.

A változtatás motiválása biztosítja azt a hajtóerőt, amely elengedhetetlen elsőként a

fejlesztés elindításához, másodsorban a fejlesztés végigviteléhez. A motivációnál

megkülönböztetek ún. külső és belső motivációt. Külső motiváció alatt értem azt, hogy a

minőségmenedzsment rendszer környezete igényli-e a rendszer fejlesztését. Ha ez, mint

KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁS ÉRTÉKELÉS
„szint”
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alapfeltétel nincs meg, megkérdőjeleződik minden további erőfeszítés. A továbbiakban a külső

motivációs tényezőket Elvárásoknak hívom. Belső motivációnak tekintem azokat a szervezeten

belül indukált erőket, amelyek közvetlenül hatnak a dolgozók rendszerfejlesztés iránti

elkötelezettségére; ez a klasszikus értelemben vett Motiváció.

A változtatás menedzselési folyamata átfogó értelemben a teljes transzformációs

folyamatot magában foglalja. Jelen kutatás célja a téma változásokat gátló tényezők oldaláról

való megközelítése. Figyelembe véve minőségmenedzsment szakmai megfontolásokat is, e

ponton két elemet ragadtam meg. Feltételezve, hogy a megfelelő motivációval a háttérben a

dolgozók „akarják” a rendszer fejlesztését, a következő akadályt a hiányzó ismeretek, a

Szaktudás jelenti. Folytatva a gondolatsort; ha ez is rendelkezésre áll, gyakran a fizikai lehetőség

nem adott a rendszer fejlesztésére. Ez a gyakorlatban mindig valamilyen Erőforrás

korlátosságában nyilvánul meg.

A változtatás politikai dinamikája azokat a teendőket foglalja magába, amelyek folyamatos

(„láthatatlan”) támogatást adnak a teljes változtatási folyamathoz. Ez jelenti a kulcsfontosságú

hatalmi csoportok támogatását, a vezetők viselkedésének felhasználását, a változtatás

energiájának kihasználását és a stabilitás megteremtését. Mivel az adaptáció keretében

kifejezetten a módszer-oldallal foglalkozom, a Nadler-elmélet ezen részét nem használom fel

későbbi következtetéseimhez. Helyette egy másik, a fejlesztést „láthatatlan” módon támogató

hatást emelek ki, ami a következő.

A minőségmenedzsment rendszer javításának menedzselése végsősoron valamiféle

vállalati teljesítményjavulást kell, hogy eredményezzen. Enélkül nem teremt hozzáadott értéket a

rendszerfejlesztés, és szerepe megkérdőjeleződik. Megfordítva az állítást, amennyiben egy

vállalatnál sikerül prezentálni a rendszerfejlesztés hasznát és az elért eredményeket, ettől

kezdődően a fejlesztés létjogosultsága vitathatatlan lesz. Ilyen értelemben ezért következtetéseim

szerint az Eredmények szemszögére is szükséges koncentrálni.

Ezen megfontolások alapján adódtak azok az aspektusok, amelyek meghatározóak a

rendszerfejlesztés, mint változtatás kivitelezése tekintetében (5.5.2 ábra).

5.5.2 ábra   A stratégia adaptálásának egy lehetősége

Elvárások
Motiváció
Szaktudás

Erőforrások
Eredmények

Aspektusok, amelyek mentén
értékelni kell a fejlesztést gátló

tényezőket

VÁLASZTÁS

A minőségmenedzsment eszköztára

TECHNIKÁK

MÓDSZEREK

ÖSSZETETT ESZKÖZÖK
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5.5.3. A bemutatott adaptáció szerepe

Az előző pontban leírtam, hogyan közelíthető meg a rendszerfejlesztési stratégia

adaptálásának kérdésköre a változásmenedzsment oldaláról. A bemutatott okfejtés haszna:

 MEGHATÁROZOTTAK AZOK AZ ASPEKTUSOK, AMELYEKRE TEKINTETTEL KELL LENNI

A RENDSZERFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN.

 A DEFINIÁLT ASPEKTUSOKAT KONKRÉT KÉRDÉSEKRE FORDÍTVA ÉRTÉKELHETŐ AZ

ADOTT VÁLLALATI KÖRNYEZET KOCKÁZATA A MINŐSÉGMENEDZSMENT RENDSZER

FEJLESZTÉSÉRE.

 AZ ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYE ALAPJÁN KIVÁLASZTHATÓK A MINŐSÉGMENEDZSMENT

ESZKÖZTÁRÁNAK AZON ELEMEI, AMELYEK ILLESZKEDNEK A VÁLLALATI

SAJÁTOSSÁGOKHOZ, UGYANAKKOR NEM SÉRTIK A RENDSZERFEJLESZTÉSI

STRATÉGIÁT SEM.

Tekintettel az e témakörben rejlő lehetőségekre, az előzőekre építve szerveztem egy

széleskörű adatgyűjtést, amelynek segítségével (reprezentatív minta alapján) lényeges

következtetésekre nyílik mód a stratégia adaptálásának sajátosságaira vonatkozóan.

5.6 Gyakorlati vonatkozások

5.6.1. Az adaptációs folyamat sajátosságait kutató felmérés

Az adaptációs kérdéskör kapcsán arra keressük a választ, milyen vállalati tényezők hatnak

(és milyen módon) a rendszerfejlesztési stratégia módszer-oldalának helyes megválasztására. A

témát a változásmenedzsment irányából közelítettem meg, az előző pontban magyarázott

aspektusok mentén.

Így tehát azt kell kutatni, mi befolyásolja a rendszer megváltoztatását, mint gátló erő.

Ennek feltérképezésére egy széleskörű adatgyűjtést folytattam a Magyarországon működő

termelő vállalatok körében a rendszer fejlesztését hátráltató tényezőkre vonatkozóan. A felmérés

során a vállalatok minőségügyi vezetői 1 általános (nyitott) és 10 specifikus (zárt) kérdés

megválaszolásával azt értékelték, hogy a felsorolt tényezők mennyire akadályozzák az

előrelépést a rendszerfejlesztés terén.
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A kialakított kérdőív az 5. Melléklet a/ részében található. A vállalatok minőségügyi

vezetői “nem igaz”, “részben igaz” vagy “igaz” válaszokkal értékelték a 10 feltett kérdést.

Vegyük észre, hogy az 1. és 4. kérdések a rendszerrel szembeni Elvárások, a 2., 3. és 5. kérdések

a Motiváció, a 6. és 7. kérdések a Szaktudás, a 8. és 9. kérdések az Erőforrások, a 10. kérdés

pedig az Eredmények témaköréhez kapcsolódnak, az előző elméleti fejtegetéssel összhangban. A

felmérés egyik fő célja az volt, hogy kapjunk egy általános képet a minőségmenedzsment

rendszerfejlesztés hazai helyzetéről. A másik szándék a vállalati sajátosságokból adódó

jellegzetességek kimutatása a rendszerfejlesztés tekintetében. Látni kell, hogy a felsorolt

kérdések általánosan vizsgálják a fejlesztést gátló tényezőket. A példa végén el fogok jutni oda,

hogyan szűrhetők ki a felmérésből az 5.5.1 ábra „módszer” részére vonatkozó következtetések.

Ugyanis ez az, amit az adaptáció keretén belül elsődlegesen vizsgálni szeretnék.

5.6.2. A felmérés célcsoportja

A kutatás kijelölt célcsoportját a magyarországi ISO 900x szabvány szerint tanúsított

termelő cégek (TEÁOR „D” osztály) képezték. 2000 elején hazánkban 3250 ISO 9001 vagy ISO

9002 szabvány szerint tanúsított cég volt (MMT adatbázis, 2000). Egy kutatás (Farkas, 2000)

szerint ezek közül 1788 vállalat a termelő szférában működik.

Miután a jelenleg Magyarországon tanúsított vállalatok szektoriális besorolásáról eltérő

információs bázisok találhatók, egy speciális módszert használtam a célcsoport definiálására. A

vállalatok hivatalos neve alapján 357 olyan céget választottam ki, amelyek esetében a működési

terület (az ipari ágazat) egyértelműen meghatározható volt. Ez 13,7%-os arányt jelent a 3250

összes tanúsított céghez képest. A célcsoport tagjait személyesen, faxon vagy e-mailen keresztül

próbáltam elérni. A mintegy féléves kutatás alatt (2000 áprilisától 2000 októberéig) 119

értékelhető kérdőívet kaptam vissza. Az ún. ágazatonkénti Reprezentativitási arányt

(Representativity Ratio) a visszaérkezett kérdőívek számát a célcsoportban levő vállalatok

számával elosztva számítottam ki. A különböző ipari ágazatok lefedettsége többé-kevésbé

hasonló volt. Az egyedüli kivétel az élelmiszeripar – a kevés visszaérkezett válasz miatt. Az

üveggyártás esetében a célcsoport tagjainak alacsony száma a magyarázata a magas

Reprezentativitási arányszámnak: itt csak egy megcélzott vállalat szerepelt, és egy kérdőív

érkezett vissza. Ha összehasonlítjuk a visszaérkezett kérdőívek számát (119) az összes tanúsított

termelő vállalat számával (1788), a minta mérete 6,7 %-ra adódik. A kutatást ezért

reprezentatívnak lehet tekinteni, amely így képes valós képet adni a vizsgált témáról a hazai
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tanúsított termelő cégek körében. Az 5. Melléklet b/ részének diagramja mutatja a felmérés

adatbázisát.

5.6.3. Az eredmények kiértékelése

5.6.3.1. Az eredmények - különböző aspektusokból

A következő szempontok – mint vállalati jellemzők – alapján csoportosítottam a felmérés

eredményeit; a szempontok kiválasztásánál támaszkodtam a Griffin (1987) által ismertetett

tagolásra:

• A vállalat mérete

• A vállalat kora

• A vállalat országon belüli földrajzi elhelyezkedése

• A tevékenységi kör

• A tulajdonos nemzetisége

• Az ISO-tanúsítvány kora

A következő diagramok ezeknek a szempontoknak megfelelően mutatják az eredményeket.

A cél az, hogy feltárjuk a kockázati tényezőket a rendszer fejlesztése tekintetében, amelyek

jellemeznek egy bizonyok korú, méretű, stb. vállalatot. Ezért a továbbiakban csupán az

átlagértékektől való eltéréseket magyarázom. Az átlagprofilt minden diagramon szürkített cellák

jelzik, az értelmezés szerint a legtöbb vállalat által megjelölt válasz-kategóriát jelenti.

A/ Értékelés a vállalat mérete alapján

Volt egy olyan feltevés, hogy a vállalat létszáma befolyásolja a minőségmenedzsment

rendszer fejlesztés adottságait. Ez a hatás azonban, amint az az 5.6.1 ábrán is látható, nem

érzékelhető, hiszen a profil hasonló az átlagprofilhoz. Az egyedüli megfigyelhető jellegzetesség,

hogy a kisvállalatok esetében a korlátos pénzügyi erőforrások és a túlterheltség kiemelt

problémát jelent. Ennek oka az lehet, hogy egyrészt ezek a vállalatok viszonylag alacsony tőke-

és pénzügyi forgalommal működnek, másrészt pedig az ISO dokumentációs követelményei

nagyobb túlterheltséget jelentenek számukra, mint egy nagyobb vállalat esetén.
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Kérdések 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nem igaz ABC ABC ABC ABC B
Részben

igaz ABC ABC ABC BC BC AC

Igaz A A
D!

5.6.1 ábra   Az eredmények a vállalat mérete alapján

B/ Értékelés a vállalat kora alapján

Amint az 5.6.2 ábrán is látható, számos eltérés mutatkozik az átlagprofilhoz képest, de

három esetben nem lehetséges megalapozottan következtetéseket levonni a kisszámú minta

miatt. Mindazonáltal az kitűnik, hogy a korlátozott pénzügyi erőforrások inkább az idősebb

vállalatok számára jelentenek nehézségeket, valamint számukra a rendszerfejlesztés haszna sem

egyértelmű. Ennek oka talán a profitabilitásban kereshető. A 4-12 éves vállalatok vannak a

legkedvezőbb helyzetben a feltett kérdésekre adott válaszok tükrében.

Kérdések 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nem igaz BC BC ABC ABC B
Részben

igaz ABC BC ABC B ABC C

Igaz A C
M! M! M!

5.6.2 ábra   Az eredmények a vállalat kora alapján

C/ Értékelés a vállalat országon belüli elhelyezkedése alapján

Az 5.6.3 ábra jelez néhány sajátosságot a vállalat országon belüli elhelyezkedéséből

leszűrhetően. Tisztán látható, hogy azokban a térségekben, amelyek gazdaságilag kevésbé

fejlettek (például Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl), a pénzügyi erőforrások hátráltatják a

rendszer fejlesztését. A rendszerfejlesztés haszna nem egyértelmű Nyugat-Magyarországon és

Észak-Magyarországon. Figyelemre méltó, hogy éppen ezek az országon belüli tipikus ipari

régiók; az pedig szintén ismert, hogy az ISO 900x szabványok elsősorban a termelő cégeket

célozták meg. Az 5. és 10. kérdések esetén látható eltérésekre nem sikerült a kutatás során

magyarázatot találni.

Kérdések 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nem igaz ABCD
EFG BE ABCD

EFG
ABCD
EFG

ABC
DG B ABDF

Részben igaz ACD
FG ACDF ABCD

EFG E BDFG ADF CEG

Igaz BEG CE

D! ??? D! D! ???

5.6.3 ábra   Az eredmények a vállalat országon belüli elhelyezkedése alapján

Magyarázat:
A   Dél-Alföld
B   Észak-Alföld
C   Észak-Magyarország
D   Közép-Magyarország
E   Dél-Dunántúl
F   Közép-Dunántúl
G   Nyugat-Dunántúl
D!  Nincs jelentős eltérés

Magyarázat:
A   < 3 év
B   4-12 év
C   > 12 év

M!  A minta mérete túl kicsi
volt egzakt következtetések
levonásához

Magyarázat:
A   Kisv. (1-100 fő)
B   Közepes v. (101-450 fő)
C   Nagy v. (>450 fő)

D!  Nincs jelentős eltérés
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D/ Értékelés a vállalat tevékenysége alapján
Amint az 5.6.4 ábra is mutatja, ezen szempont szerint történő felosztásnál figyelemreméltó

eltérések találhatók az átlagprofilhoz képest. A kis elemszámú minta miatt nehéz megalapozott

következtetéseket levonni, de az látható, hogy a bútoriparban a felsorolt tényezők

dominánsabban jelentkeznek problémaként, mint a többi ipari ágazat esetében.

Kérdések 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nem igaz ACDE
FG AD ACEF

G
ABCD
EFG

ACEF
G E B FG

Részben
igaz B CEFG ACG ABCD

EFG D ACDF ACF ACE

Igaz F BG DE B

D! M! ??? ??? ??? D!

5.6.4 ábra   Az eredmények a vállalat tevékenysége alapján

E/ Értékelés a vállalat tulajdonosának kultúrája szerint

Ahogy az 5.6.5 ábra is mutatja, a jelenlegi szinttel való elégedettség az amerikai és a távol-

keleti cégek esetében kevésbé gátolja a minőségmenedzsment rendszer továbbfejlesztését, mint a

magyar és az európai vállalatoknál. Érdekes az is, hogy az európai talajdonoskultúrával

rendelkező szervezetek a rendszerfejlesztés hasznát említették, mint részben kritikus tényezőt.

Kérdések 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nem igaz BCD AD ABCD ABCD ABC D AC
Részben

igaz BC ABC ABCD BC ABCD B

Igaz D

M! M!

5.6.5 ábra   Az eredmények a vállalat tulajdonosának kultúrája alapján

F/ Értékelés az ISO-tanúsítvány „kora” szerint

Az 5.6.6 ábra tanúsága szerint a korlátos pénzügyi erőforrások különösen azon vállalatok

számára okoznak gondot, amelyek fiatal (kevesebb, mint 3 éves) ISO 9001 vagy 9002

tanúsítvánnyal rendelkeznek. Megfigyelhető az is, hogy az első vagy második felügyeleti auditon

túllevő cégek megemlítették a rendszerfejlesztés nem egyértelmű hasznát, mint a fejlesztést

hátráltató tényezőt.

Magyarázat:
A   Amerikai
B   Európai
C   Magyar
D   Távol-keleti

M! A mintaméret túl kicsi
egzakt következtetések
levonásához

Magyarázat:
A   Élelmiszeripar
B   Fa- és bútoripar
C   Gépipar
D   Papíripar
E   Textilipar
F   Üvegipar
G   Vegyipar
D!  Nincs jelentős eltérés
M!  A mintaméret túl kicsi
egzakt következtetések
levonásához
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Kérdések 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nem igaz ABC BC ABC BC B
Részben

igaz AC BC ABC C ABC AC

Igaz AB

M!

5.6.6 ábra   Az eredmények a vállalat ISO-tanúsítványának „kora” alapján

5.6.3.2. Elsődleges következtetések

A rendszerfejlesztést hátráltató vállalatspecifikus tényezők összefoglalására meghatároztam

egy ún. “Rendszerfejlesztési Kockázati Mátrixot”, ami az 5. Melléklet c/ részében látható. A

mátrix a hazai ipari környezetben alkalmazható, statisztikai adatokkal alátámasztott

megfontolásokon alapul. Azt mutatja, hogy egy adott vállalat rendszerfejlesztési stratégiájának

megvalósításakor bizonyos kockázatokat különös gonddal kell kezelni.

A célcsoportot különböző dimenziókban (méret, kor, stb.) szegmensekre osztottam. Ezen

szegmenseket reprezentáló vállalatok válaszai alapján külön-külön, dimenziónként

megjelölhetők a kiemelt (ún. Speciális) kockázatok. E kockázati tényezők, mint eltérések az

átlagprofiltól, csak az adott dimenzió adott szegmensének szereplői esetén jelentenek akadályt a

rendszerfejlesztés számára. A mátrixban „X” jelöli a feltárt kockázati tényezőket. Például az

európai tulajdonossal rendelkező cégeknél a jelenlegi helyzettel való elégedettség várhatóan

gátló tényezőként meg fog jelenni a rendszer fejlesztése során.

A mátrix szerepe az, hogy rámutat azokra a potenciális veszélyekre, amelyek ismerete

nélkül csak hosszabb idő eltelte után, frusztráció révén, többletköltséggel válna nyilvánvalóvá,

hogy egy-egy módszert hibásan alkalmaztunk. A minőségmenedzsment nagyon széles

eszköztárral rendelkezik, ezért mindig van mozgástér a kialakított rendszerfejlesztési stratégia

taktikai elemeinek kidolgozása-bevezetése során. Ez azt jelenti, hogy egy-egy alapelv

megvalósítására számos módszer kínálkozik, vagy egy-egy módszert többféleképpen is be lehet

vezetni. A fent említett példához kapcsolódóan, ha nem érzékelhető szándék a jelenlegi

helyzeten való változtatásra, közvetett változást eredményező módszerekhez kell nyúlni: például

a munkafázisok egyszerűbbé tétele (poka-yoke) – minőségfejlesztő csapatok felállítása helyett.

Vagyis, a rendszerfejlesztési stratégiát úgy kell adaptálni (a taktikai elemeket megválasztani),

hogy lehetőleg a kockázatos területeket elkerüljük.

Magyarázat:
A   0-1 év
B   2 vagy 3 év
C   >3 év

M! A mintaméret túl kicsi
egzakt következtetések
levonásához
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A leírt mátrix és annak tartalma az adaptációt kutató széleskörű adatgyűjtés elsődleges

következtetése. A továbbiakban az összesített eredmények elemzésével vezetem a

gondolatmenetet az erősebb megállapítások irányába.

5.6.3.3. Összesített eredmények

A hazai ISO-tanúsított cégek válaszai szerint a rendszerfejlesztés hatékonysága általánosan

elfogadható szintű. Az 5.6.7 ábra mutatja a felmérés összesített eredményeit. A legtöbb vállalat

által megjelölt válaszokat szürke cella jelzi. Ez megegyezik azzal az átlagprofillal, amelyre az

5.6.3.1 fejezet részkövetkeztetései épültek. Most magából az átlagprofilból leszűrhető

megállapításokat magyarázom és indoklom.

Kérdések 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nem igaz

Részben igaz
Igaz

5.6.7 ábra   A felmérés összesített eredményei

Általánosságban elmondható, hogy a vállalatok számára a minőségmenedzsment rendszer

fejlesztése során nem jelent gátló tényezőt az, hogy a vevők nem várják ezt el, a felsővezetés

nem támogatja, a rendszerfejlesztés nem stratégiai cél, vagy hogy nincsenek megfelelő

gyakorlatok Magyarországon. Az említett, részben igaz hátráltató tényezők: a vállalat elégedett a

jelenlegi helyzetével, a dolgozók nem motiváltak, nincs megfelelő minőségmenedzsment

szaktudás, a pénzügyi erőforrások korlátozottak, a dolgozók túlterheltek és a rendszerfejlesztés

haszna nem egyértelmű. Nincs a harmadik (Igaz) sorban jel, ami arra utal, hogy egyik tényező

sem emelhető ki, mint a rendszerfejlesztést határozottan gátló faktor a hazai ipari szférában. Azt

azonban meg kell jegyezni, hogy az 1-4 kérdések esetén kevesebb, mint 10 %-a válaszolt „Igaz”-

zal az említett tényezőkre. Ez azt jelenti, hogy ezek minden bizonnyal nem kritikusak, amikor a

minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének stratégiáját adaptáljuk egy vállalatnál. Tehát az

igazolt rendszerfejlesztést hátráltató tényezők:

• A vállalat elégedett a jelenlegi helyzetével

• A dolgozók nem motiváltak a minőségfejlesztés érdekében

• A dolgozók nem rendelkeznek megfelelő minőségmenedzsment szakismeretekkel

• A pénzügyi erőforrások korlátozottak



5. RENDSZERFEJLESZTÉSI PROBLÉMATERÜLET

Háry András   PhD Értekezés 2002                                                                                                                           85

• A vállalat dolgozói enélkül is túlterheltek

• Nem egyértelmű, milyen hasznot hoz a rendszer fejlesztése

Amint az a listából is látható, az említett tényezők megerősítik azt a hipotézist, hogy a

magyarországi tanúsított vállalatok nagy része meglehetősen alacsony, az ISO 900x

követelményeknek megfelelő minőségkultúrális környezetben működik. Ezen a szinten a

szabványkövetelmények (különösen a dokumentációra vonatkozó előírások) jelentős

többletmunkát jelentenek a dolgozók számára, ezért a dolgozók nem motiváltak és általánosan

elfogadott a „Minőség pénzbe kerül” állítás, így a rendszerfejlesztést korlátozzák a pénzügyi

erőforrások. A dolgozóknak nincsenek mélyebb minőségmenedzsment szakismereteik (az ISO

ezt nem követeli meg!), és a minőségkultúrára az is jellemző, hogy nem egyértelmű a

rendszerfejlesztés haszna.

A magyarországi termelő vállalatok általános minőségkultúrája utal a

minőségmenedzsment rendszerek átlagszintjére. Ennek a szintnek meghatározott jellemzői

vannak; definiálhatók azok a gátló tényezők is, amelyek a továbbfejlődést hátráltatják. Ezek

voltak azok a tényezők, amelyeket a válaszadók megjelöltek. A rendszer jobbítása szempontjából

ezeket a területeket különös gonddal kell kezelni, mivel várható, hogy ellene hatnak a

fejlesztésnek. Ilyen értelemben az említett tényezők általános (ún. Normál) kockázatot jelentenek

a rendszermenedzsment számára.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy csak a minőségmenedzsment rendszer folyamatos

fejlesztése és az ISO 900x szabványok által előírt követelményeken való túllépés jelentheti a fent

felsorolt elemek mögötti problémák megszűnését. Ehhez kapcsolódnak egy 6 európai ország

gépipari és élelmiszeripari szektorában végzett minőségmenedzsment-kutatás megállapításai is

(Köper – Zaremba, 2000).

5.6.4. A felmérés alapján levonható végkövetkeztetés

Mindezek alapján azt szűrhetjük le, hogy ma Magyarországon a vállalatok nagy részének

rendszerfejlesztési problémái az 5.3.4 b/ és 5.3.5 b/ ábrán látható esetek valamelyikéhez

kapcsolódnak. Mindkét esetben arról van szó, hogy az ISO 9001 vagy 9002 szabványoknak való

megfelelés módszer-oldala gyenge. Úgy is mondhatnánk, hogy az ISO tanúsítvánnyal rendelkező

cégek többségénél nem élő, a gyakorlatban kevésbé jól működő rendszerrel van dolgunk.

Ennek okainak vizsgálatára a felmérés adatbázisát leszűkítettem azokra a vállalatokra,

amelyek tanúsítványa nem idősebb 3 évnél. Esetükben minden bizonnyal az említett két
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rendszerfejlesztési stratégiai probléma valamelyike áll fenn. A válaszokat átlagolva (nem = 0;

részben = 0,5; igen = 1) az 5.6.8 ábra szerinti képet kapjuk.

5.6.8 ábra   A stratégia adaptációs problémáinak okai

A felmérés végkövetkeztetése tehát (amely egyben értekezésem végkövetkeztetése is),

hogy a dolgozók motivációja, szakismeretei, a pénzügyi és idő-erőforrások jelentik a módszerek

hatékony bevezetésének/alkalmazásának gátját. A rendszermenedzsment és a

vállalatmenedzsment feladata az, hogy ezen akadályokat elhárítsa, különben nem lehetséges a

fejlődés első lépcsőjét jelentő ISO 9001 vagy 9002 szabványok szintjén való túllépés és az

elmozdulás a magasabb minőségkultúra irányába.

5.6.5. Általánosítás

Megjegyzések az általánosításhoz:

• Az előző részben bemutatott mátrix a megfelelő megfontolásokkal nem ipari

környezetben is alkalmazható.

• A rendszerfejlesztési stratégia adaptálásának ilyenfajta megközelítése mindig

alkalmazható, ha van lehetőség a módszerek megválasztására.

Így lehetőség van arra, hogy:

1. Felmérjük a minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének kockázatait.

2. A kockázati tényezők ismeretében kialakítsuk a rendszerfejlesztési taktikát
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6. A KÖVETKEZTETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA
/ TÉZISEK /

6.1. A rendszerelméleti problématerülethez kapcsolódó kutatási
eredmények

1. TÉZIS A minőségmenedzsment rendszer meghatározása

Megállapítottam, hogy a Boulding által meghatározott kilenc szintből álló struktúrában,

az alkalmazott sémák és megközelítésmódok alapján a minőségmenedzsment rendszer a

harmadik szinten jelenik meg; a kibernetikai rendszerek szintjén.

Rámutattam, hogy a minőségmenedzsment rendszer iránti igény alapvetően a vállalati

minőségmenedzsment tevékenységek komplexitásából ered. Az általam definiált jegyek alapján

és a minőségmenedzsment szakmai megfontolásai figyelembe vételével kialakítottam egy

modellt, amely bemutatja a formalizált minőségmenedzsment rendszer elemeit és a kapcsolódó

elemeket. (6.1.1 ábra) A modellhez kapcsolódó táblázatos forma segítségével meghatározható a

minőségmenedzsment rendszer határa.

Modellem gyakorlati alkalmazásával bemutattam a minőségmenedzsment rendszerhatár

meghatározásának egy lehetséges módját. Empirikus kutatásaim megerősítették, hogy a

minőségkultúra fejlődése a minőségmenedzsment rendszer átfogó vállalatmenedzsment

rendszerré való kiterjesztése felé vezet.

Tézisem gyakorlati jelentősége, hogy megközelítésmódom alapján egyrészt egy szélesebb

körben végzett kutatással képet kaphatunk egy vállalati kör, egy iparág, egy régió vagy akár az

ország minőségmenedzsment rendszereiről; másrészt általa bármely vállalat feltérképezheti,

hogy milyen mértékben valósul meg esetében a rendszerszemlélet, valamint feltárhatja az ehhez

kapcsolódó javítási lehetőségeket.
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6.1.1 ábra   A formalizált minőségmenedzsment rendszer

6.2. A rendszerértékelési problématerülethez kapcsolódó kutatási
eredmények

2. TÉZIS A minőségmenedzsment rendszer értékelése

Két követelményrendszer kapcsolatának elemzésére asszociációs vizsgálaton alapuló

módszert dolgoztam ki, definiálva az asszociációs kapcsolat értékelésének szabályait. A

kritériumrendszerek (mint követelmények halmaza) kapcsolatának számszerűsítésére a

következő összefüggést határoztam meg:

Kifejtettem, hogy módszerem segítségével – attól függően, hogy milyen értékeket ad az

átszámítás P-re – meg tudjuk különböztetni a kritériumrendszerek viszonyának négy

alapesetét, ami fontos információt szolgáltat a rendszermenedzsment számára.

CÉL

A rendszer
teljesítményét mérő

mutató(k)

TERVEZÉS,
CÉLKÉPZÉS

OPERATÍV
FOLYAMATOK

Termék /
Szolgáltatás/

Környezeti hatás

Rendszer

ELEMZÉS BEAVATKOZÁS

Környezeti és
egyéb külső
információk

Erőforrások,
anyagok

t
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Módszerem gyakorlati alkalmazásával rámutattam, hogy az ISO900x szabványok után az

EFQM-követelményrendszer alkalmazása túl nagy ugrást jelent a vállalatok számára, ezért

célszerű lehet egy köztes kritériumrendszer beiktatása. Igazoltam, hogy a Philips PQA

követelményrendszere egy ilyen köztes modell.

Tézisem gyakorlati jelentősége, hogy a leírt módszerrel egyrészt elemezhetjük a különböző

követelményrendszerek integrálásának problémáit a kritériumok konzisztenciája tekintetében;

másrészt értékelhetjük a követelményrendszerek alkalmazási sorrendjének hatását a

rendszerfejlesztésre.

3. TÉZIS A rendszerfejlesztés megalapozása

Két kritériumrendszer elemei közötti kapcsolatok bemutatása és szisztematikus rendezése

céljából kidolgoztam egy grafikus technikát. (6.2.1. ábra)

6.2.1 ábra   Az összehasonlított kritériumrendszerek előírásainak összefüggései

A technika alkalmas arra, hogy pontosan meghatározzuk a rendszerfejlesztés

szempontjából döntő jelentőségű három kritériumcsoportot: közös kritériumok / csak A

követelményrendszerhez tartozó kritériumok / csak B követelményrendszerhez tartozó

kritériumok. Segítségével kifejtettem, hogy mely feltételek mellett tekinthető a

rendszerfejlesztés módja előremutatónak.

Gyakorlati alkalmazási példákon keresztül bizonyítottam, hogy a technika alkalmas a

rendszerfejlesztés fő teendőinek meghatározására és annak szemléltetésére, hogyan jelentkezik

a különböző kritériumrendszerek alkalmazási sorrendjének hatása.
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Tézisem gyakorlati jelentősége, hogy a leírt technika segítségével definiálhatjuk és

szemléltethetjük a rendszerfejlesztési stratégia hatókörét, valamint láthatóvá tehetjük a fejlesztés

során érintett beavatkozási pontokat.

6.3. A rendszerfejlesztési problématerülethez kapcsolódó kutatási
eredmények

4. TÉZIS A rendszerfejlesztés stratégiája

Kialakítottam a minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének stratégiai modelljét,

amelynek fő pillérei: koncepció / megvalósítás / értékelés (/ beavatkozás). (6.3.1 ábra)

6.3.1 ábra   A minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének modellje

Bemutattam, hogy a rendszerfejlesztési modell alkalmas a rendszerfejlesztés stratégiai

problémáinak vizsgálatára; általa azonosítottam és magyaráztam a lehetséges koncepció-

megvalósítás-értékelés viszonykombinációkat.
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Az empirikus kutatások alapján feltártam, hogy a vállalat minőségmenedzsment

rendszerének szintje is befolyásolja a helyes rendszerfejlesztési stratégiát; ennek alapján előbb

egy „értékelés-húzta”, majd egy „módszerközpontú” végül a minőségkultúra magas szintjén

egy „koncepcióorientált” stratégia alkalmazása célszerű.

Gondolatmenetem következtetése, hogy a minőségmenedzsment rendszer átfogó

menedzsmentrendszerré való fejlesztése nélkül nem érhető el a hatékony és eredményes

rendszerműködés.

Tézisem gyakorlati jelentősége, hogy modellemmel egyrészt kialakítható a vállalat

minőségmenedzsment rendszerének fejlettségi szintjéhez illeszkedő fejlesztési stratégia; másrészt

segítségével értékelhetjük az aktuális helyzetet, a tervezett stratégiával összevetve és annak

helytelensége esetén egyértelműen meghatározhatjuk a szükséges intézkedéseket.

5. TÉZIS A rendszerfejlesztési stratégia adaptálása

A témát a változásmenedzsment oldaláról közelítve meghatároztam azokat az

aspektusokat, amelyek dominánsak a rendszerfejlesztés, mint változtatás kivitelezése

tekintetében. (6.3.2 ábra)

6.3.2 ábra   A stratégia adaptálásának egy lehetősége

A rendszerfejlesztést hátráltató vállalatspecifikus tényezők összefoglalására

meghatároztam egy ún. “Rendszerfejlesztési Kockázati Mátrixot”, amely mutatja, hogy egy

adott vállalat rendszerfejlesztési stratégiájának megvalósításakor mely tényezőket kell különös

gonddal kezelni.

Felméréssel igazoltam azt a feltételezést, hogy a magyarországi tanúsított vállalatok nagy

része a fejlett minőségkultúrával rendelkező térségekhez viszonyítva alacsony, az ISO 900x

követelményeknek megfelelő minőségkultúrális környezetben működik.
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Szaktudás

Erőforrások
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értékelni kell a fejlesztést gátló

tényezőket

VÁLASZTÁS

A minőségmenedzsment eszköztára

TECHNIKÁK

MÓDSZEREK

ÖSSZETETT ESZKÖZÖK



6. TÉZISEK

Háry András   PhD Értekezés 2002                                                                                                                           92

Végkövetkeztetésem, hogy a dolgozók motivációja, szakismeretei, a pénzügyi és idő-

erőforrások jelentik a módszerek hatékony bevezetésének/alkalmazásának gátját. A

rendszermenedzsment és a vállalatmenedzsment feladata az, hogy ezen akadályokat elhárítsa,

különben nem lehetséges a fejlődés első lépcsőjét jelentő ISO 9001 szabvány szintjén való

túllépés és az elmozdulás a magasabb minőségkultúra irányába.

Tézisem gyakorlati jelentősége, hogy a bemutatott módon felmérhetjük a

minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének kockázatait, és a kockázati tényezők ismeretében

kialakíthatjuk a rendszerfejlesztési taktikát.
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Abstract

The dissertation is based on a research on features of improvements of the quality management

systems. First the application of the system theory in the quality management was studied and an

approach was developed which clarifies the understanding of the quality management system.

Then a matrix-based method was worked out in order to show the potential inconsistencies of

different system requirements. Attached to that a technique is showed to arrange the system

requirements as establishment of the system improvements. A specific model was set-up that

serves as a basis of the quality management system improvement strategy and the problems of

the various strategies were discussed in detail. Finally the aspects of adaptation of the system

improvement strategy were explained and the findings in this area were explained.



SUMMARY

My researches are based on the examination of features of the quality management system

improvements. The dissertation processes three strongly linked area of problems: the problems

due to the lack of system approach, the problems derived from the evaluation of the systems and

the problems related to the system improvements.

In part I (systems theory) the application of the system approach in the quality management

was examined. The goal was on one hand to establish the relationship between the systems

theories and the meaning of system in the quality management, on the other hand with the

continuation of the thoughts to develop an approach which helps to judge the structure believed

by a company as a system. After the evaluation and review of the general systems theories the

characteristics of the quality management system were determined. Based on them a possible

approach for the formalised quality management system was outlined.

The root problem of part II (systems evaluation) is that all the stakeholders have their own

requirements on the quality management system. The task of the system management is to ensure

the fulfilment of these requirements. Beyond to that, taking into account that the pressure to

improve the quality management system continuously is present, it is necessary to know the

preference of the different system requirements. The goal was to work out relevant and applicable

methods for these problems. The basis of the matrix-based method worked out is the assessment

of the association of the different system requirements. Next to that, a technique was added which

helps to sketch the scope of the system improvement.

Part III (systems improvement) deals with the strategic questions of the improvement of

quality management systems. The problem of adaptation according to the specific company

features was also examined. There was developed a system improvement model that serves as a

tool to discover the problems of the system improvement strategy. The different strategies and

their characteristics were discussed in detail. Aspects for the adaptation of the strategy were

determined and a survey was performed according to them in order to identify the hampering

factors of the improvement of quality management systems.



ÖSSZEGZÉS

Kutatásaimban a minőségmenedzsment rendszerek fejlesztési sajátosságaival foglalkoztam.

Értekezésemben három, egymással szorosan összefüggő problématerületet érintek; a

rendszerszemlélet hiányához kapcsolódó, a minőségmenedzsment rendszerek értékeléséből eredő

és a rendszerek fejlesztéséhez kötődő problémákat.

A rendszerelméleti részen belül megvizsgáltam, hogyan értelmezhető a rendszerszemlélet a

minőségmenedzsmentben. Célom volt egyrészt a kapcsolat megteremtése a rendszerelmélet és a

minőségmenedzsmentben használt rendszerfogalom között, másrészt a gondolatmenet

folytatásával egy olyan megközelítésmód kialakítása, amely segít megítélni, valóban

rendszerként kezelhető-e az a struktúra, amit egy vállalat annak tart. Az általános rendszerelmélet

tükrében való értékelés után meghatároztam a minőségmenedzsment rendszer jegyeit. Ezekre

építve felvázoltam a formalizált minőségmenedzsment rendszer egy lehetséges

megközelítésmódját.

A rendszerértékelési rész alapproblémája onnan ered, hogy a vállalati működéssel szemben

igényeket támasztó érintetteknek mind megvan a maguk elvárása a minőségmenedzsment

rendszert illetően. A rendszermenedzsment feladata pedig biztosítani az ezeknek való megfelelést

és feltárni az esetleges inkonzisztenciát. Ezen túl, mivel a minőségmenedzsmenttel szemben is

érvényesül a folyamatos fejlesztés iránti kényszer, szükséges ismerni azt is, milyen preferencia

szerint kell megfeleltetni rendszerünket az egyes követelményrendszereknek a fejlődés

érdekében. Célom volt megfelelő módszerek kidolgozása e problémák kezelésére. Módszerem a

kritériumrendszerek kapcsolatának asszociációs elemzésén alapul, amelynek szabályait

részletesen definiáltam. A módszert kiegészítettem egy technikával, amely segítségével

körvonalazható a rendszerfejlesztés hatóköre.

A rendszerfejlesztési rész a minőségmenedzsment rendszerek fejlesztésének stratégiai

problémáival foglalkozik; célom volt megvizsgálni, hogy lehetséges-e megfogalmazni

valamilyen általános rendszerfejlesztési modellt. illetve a vállalati sajátosságok

figyelembevételével megvalósított adaptáció kérdéskörét. Kialakítottam egy olyan

rendszerfejlesztési modellt, amellyel feltárhatók a rendszerfejlesztési stratégia problémái.

Részletesen tárgyaltam a különböző rendszerfejlesztési stratégiákat és azok jellemzőit.

Kidolgoztam a stratégia adaptációjának szempontjait, az erre épített széleskörű adatgyűjtés

alapján meghatároztam a minőségmenedzsment rendszer fejlesztését hátráltató tényezőket.


