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A villanymotor-centrifugális szivattyúk gépi tanulás és mesterséges 

intelligencia alapú automatikus szakértői rendszere 

Valent András, tulajdonos, V-CMMS , s.r.o. Praha 

1. ÁTTEKINTÉS 

Az Industry 4.0 gyárakban minden gyártósor automatizált, nincsenek karbantartók. A 
gyártósor üzemzavarai dramatikusak. Ezeknek a gyáraknak minden gépen rendkívül 
megbízható diagnosztikai rendszerrel kell rendelkezniük a hibák kiküszöbölése érdekében, ami 
kizárja az egészség és a környezet károsodás veszélyét, továbbá gazdasági károk sem 
következnek be a gyárakban. 

 

A legmodernebb állapotfigyelő rendszerek nagyon tapasztalt szakembereket igényelnek, 
a kisebb vállalatok nem is tudják őket alkalmazni. A motor-centrifugális szivattyú egységekben 
fellépő problémák rendkívül jelentősek, amit – alapvetően - a mai szakemberek sem tudnak 
megoldani. A mechanikai tömítéssel kapcsolatos problémák a szivattyúk korai 
meghibásodásának fő okai. 

 
1. ábra: A szivattyú hibák okai és költségei 

 

Az Industry 4.0 gyár második problémája a DCS és SCADA rendszerek on-line 
információinak igénye a gyártósor aktuális állapotáról, a nem tervezett gyártási leállások 
elkerülésére. Szükségünk van a géphibák gyökereinek jelzésére, azok súlyosságára, a termelés 
tervezett leállásának megtervezésére és a korai hibák kialakulásának elkerülésére. Ezek a 
tényezők a legfontosabbak a gép élettartama előrejelzéséhez és megnöveléséhez. 
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Az online megfigyelő rendszerek a múltban igen drágák voltak. A korszerű IIoT 
technológiák lehetővé teszik a vezeték nélküli rendszerek használatát és lecsökkentik a 
költségeket a gazdaságilag elfogadható szint alá. 

Léteznek új generációs érzékelők, mikroprocesszorok és energiagazdálkodási modulok 
a forgógépek rezgés állapotának diagnosztizálására, amelyek lehetővé teszik megavalósítani a 
rendszereket kábelek, akkumulátorok és tápegységek nélkül. 

A kifejlesztett rendszerünk a következő elemekből áll: 

 új 3-tengelyes érzékelő, digitális; kimenet, LE Bluetooth és kábelkommunikáció, 
Energy Harvester modul, külső tápellátás nélkül. 

 DSP és FW adatbeviteli modul az adatok előfeldolgozásához, a kulcsmutatók 
kiszámításához és értékeléséhez, WiFi felhők (Cloud) közötti kommunikációhoz. 

 SW a felhőkben (Cloud) a kommunikációhoz és adatfeldolgozáshoz.  

 SW további elemzésekhez és szakértői rendszer. 

 Feldogozott esettanulmányok erre a szakmai területre, és kifejlesztett Machine learning 
rendszer. 

 Marketing és üzleti modellek a világszintű Cloud szolgáltatások és a termékek 
közvetlen értékesítése terén. 

A projekt eredményeként olyan kiváló termékeket szeretnénk előállítani, amelyeket az 
iparban nagy volumenben értékesíthetünk az egészség és a környezet veszélyeztetésének 
kiküszöbölése érdekében, költségeket és időt megtakarítani, valamint növelni a termelési 
hatékonyságot minden iparágban. Új HW-t fejlesztünk, amely a legújabb technológiákat 
alkalmazza a jelenlegi IoT követelményeknek megfelelően. A masszív és könnyű bevezetés 
érdekében a rendszer Cloud alapú, amely skálázható lesz. A mesterséges intelligenciát a Big 
Data Analyst segítségével alkalmazva a cél az, hogy bemutassunk egy modern, automatizált 
jövőt kiálló platformot, amely megfelel az aktuális Industry 4.0 követelményeknek. 

1.1. Kiválóság, kihívás és megoldás 

A nem tervezett leállás az első számú kihívás a gyártósorok számára. A nem tervezett 
leállások átlagos hatása csak a feldolgozó iparágakban 20 milliárd dollár, vagyis az éves 
termelés közel 5 %-a. Például a petrokémiai üzemek összes elveszett termelésének 2-5 %-a a 
nem tervezett leállásoknak tulajdonítható. A megbízhatósági szakértők becslése szerint, a nem 
tervezett leállások 10-szer annyiba kerülnek, mint a tervezett leállások. A nem tervezett 
leállások a készletek és a munkaerőköltségek 5-10 %-os emelkedését, valamint a késztermékek 
késedelmes szállítását eredményezik, mindez pedig a jövedelmezőséget jelentősen csökkenti. 
Valós idejű, vagy közel valós idejű adatok elengedhetetlenek minden üzleti vállalkozás 
számára, hogy versenyképesek legyenek, és ezeknek az adatoknak 24/7/365 idő horizonton 
elérhetőnek kell lenniük. Ez a tendencia növeli a szigorúbb integráció, valamint a több 
információ és elemzés iránti igényt. Hozzájárul továbbá a felhőalapú számítástechnika és a 
nagy adatátviteli alkalmazások elfogadásához, ami viszont biztonságos rendelkezésre állású 
rendszerek iránti igényt támaszt a nem tervezett leállások kiküszöbölésére. 

A mi rendszerünk pontosan ilyen modern módon fog működni. 

Erre a megoldásra hatalmas piaci lehetőség van. A globális szivattyúipar 38 milliárd 
dollár volumenű. Az elektromotoros hajtású centrifugálszivattyú egyike az iparág 
legelterjedtebb egységeinek. A legnagyobb piacok az olaj-, petrolkémiai-, a vegy- és víztisztító 
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iparágak. A szivattyú létfontosságú alkatrésze a rotor és az állórész közötti mechanikus tömítés, 
amely kiküszöböli a szivattyú szivárgását. A mechanikus tömítés piaca 2016-ban 3,2 milliárd 
Euró volt, 2021-ben 5,1 milliárd Euróra nő - várhatóan. A legjobb mechanikus tömítés 
élettartama 40.000-90.000 üzemóra, a legrosszabb alkalmazásban 100-10.000 üzemóra. Az 
ipar kihívása az, hogy növelje a tömítés és a szivattyú élettartamát, elkerülve a katasztrofális 
meghibásodásokat a gyúlékony folyadékoknál, vagy egészségkárosító anyagoknál. Ez óriási 
kihívás, de a rendszer bevezetésével megszüntetjük a tömítési hibákat és 10-szer 
meghosszabbítjuk a szivattyúk élettartamát. A világban már több milliárd szivattyú van 
telepítve, melyeket a technológiánkkal fel lehet szerelni. 

 

A legjobb karbantartás a legfontosabb a gép megbízhatósága szempontjából. A 
kulcsfontosságú buktatók és megoldásuk az ábrán látható. 

 

2. ábra: A gép diagnosztikai módszerei és a karbantartás típusai az élet folyamán 
 

Az ipar igénye az, hogy minimálisra csökkenteni a nem tervezett és tervezett leállásokat, 
növelni a gép élettartamát, elkerülni a környezeti és egészségügyi kockázatokat, és csökkenti 
a karbantartás költségeit a gép élettartama alatt. A legfontosabb cél az, hogy a diagnosztikának 
az egész gép életciklusa alatt, meg kell találnia a hiba okait, értesíteni a karbantartó 
személyzetet a jelenlétükről a gép leállásának elkerülése érdekében. Ennek eredményeképpen 
meghosszabbíthatjuk a tömítés, a csapágyak és a gép élettartamát 10-szer, a legjobb minősítésű 
osztály tartományában. Elkerüljük a gép javítását, a termelés leállítását és csökkentjük a 
tervezett leállás idejét, a karbantartási költségeket és elhárítjuk a kockázatokat az egészségi, a 
környezeti veszélyekre vonatkozóan. 

Rendszerünk a legmodernebb technológiákon alapul, a hibák gyökér okainak 
megfigyelésére / elemzésére. A leggyakoribb problémák – a nem kielégítően tervezett és szerelt 
csőrendszerek hideg és a termikus statikus erői, valamint a szivattyúk legjobb munka ponttól 
távoli üzemeltetése. A korszerű technikák összehasonlításában a rendszerünk lényegesen 
különböznek másoktól. 

Rendszerünk a következő komponenseket használja: 

 a szivattyúproblémák proaktív karbantartása, a hiba gyökér figyelés, 
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  technika a statikus erők deformációs hatásának megfigyelésére / elemzésére, 

  a szivattyúk legjobb munka ponttól távoli üzemeltetése és következményeiből eredõ 
problémák diagnosztikája és eltávolítása, 

 mechanikus tömítés komponensek érintkezése és / vagy károsodása érzékelése és 
eltávolítása, 

 nagy terhelés, károsodás, kenési problémák a korai fázisban, 

  új mérési helyek a szivattyú probléma felderítésére, 

  új méréstechnika, jelfeldolgozás, 

  automatikus jelelemző paraméterek, kulcsmutató számítása és az eredmény 
értelmezése, 

  a nagy adatok (BIG DATA) és a felhők (Clouds) tárolásának és kiszolgálásának 
csökkentése, 

 gépi tanulás technika (Machine Learning, Artifitial inteligence), 

 kapcsolódás az SCAD rendszerekhez és az eredmények megjelenítése bennük, 

 nagy pontosságú érzékelő elektronika. 
 

Összehasonlítva a jelenlegi legjobb technikákkal, amelyek nem megbízható 
megoldásokra épülnek a hiba észlelésére és monitorozására, rendszerünk megtalálja a hiba 
okait a teljes gépi életciklus alatt. Ennek eredményeképpen meghosszabbíthatjuk a tömítés, a 
csapágyak és a gép élettartamát 10-szer, a legjobb minősítésű osztály tartományába. Elkerüljük 
a gép meghibásodását, a gyártás leállását és csökkentjük a tervezett leállás idejét, a 
karbantartási költségeket és az egészséget valamint a környezetet fenyegető veszélyeket. 

2. A RENDSZER ELEMEI 

2.1. Szivattyú munka görbék, legjobb hatékonysági (munka) pont (BEP) 

 
3. ábra: A Q-H- görbe, BEP, problémák és a várható élettartalom (MTBF) 
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A Q-H-görbe mutatja a vízoszlop magasságát, amelyet a szivattyú képes egy adott 
mennyiséggel teljesíteni. Fontos kiválasztani egy olyan szivattyút, amely megfelel a folyadék 
szállítási követelményeknek és biztosítja, hogy a szivattyú a leghatékonyabb áramlási területen 
működjön. 

A legtöbb szivattyúrendszer (50-60%-a a rendszereknek finn tanulmány - internet) 
túlméretezett, és a szivattyúk a hidrodinamikai kiegyensúlyozatlanságának tartományában 
futnak. A szivattyúk működtetése a BEP + -10% tartományon kívül komoly 
következményekkel jár. 

2.2. Hidrosztatikus és hidrodinamikus Axiális és radiális erők 

A centrifugális szivattyú olyan nyomást hoz létre, amely tengelyirányú erőket gerjeszt a 
szivattyú mindkét: álló és forgó részén. Ezek az erők mechanikusan kiegyensúlyozottak a 
csapágyak segítségével. A szivattyú csapágyai speciálisan úgy vannak megtervezve, hogy 
felfogják a tengelyirányú erőket a járókerekektől. 

   

4. ábra: Csapágyhibák- a radiális és axiális erők következményei 
 

A radiális erők a házban lévő statikus nyomás következményei. Ezek a radiális erők 
elhajlítják a tengelyt, ami a járókerék- tömítő gyűrű, valamint a mechanikus tömítés részeinek 
kontaktusához vezet. A tervezett paraméterek a BEP + -10%-on való működésével számolnak. 
E korlátokon kívüli üzem nagy megterhelést okoz. A tervezőmérnökök sokkal kevesebb 
teherbírással számolnak, mint a helyszínen fellépő, ami azt eredményezi, hogy a tervezett 
kenőanyag alacsony viszkozitású, a kenőanyag film megsérül majd csapágykárosodás jön létre. 
Ez nagyon fontos tényező a görgőcsapágyaknál, amelyek ponton futnak, nem tervezett a vonali 
érintkezésen. A kétsoros axiális / radiális csapágyak szintén túlterheltek és korán sérülnek. 

2.3. Csövek nyomása- hideg és termikus növekedés (a problémák 70-80% -a, USA 

kutatás, V-CMMS mérések) 

Az extrém nagy erők, amelyek a szivattyúházat deformálják, a csővezeték 
pontatlanságaiból erednek, például a középpont elmozdulása vagy a karimák nem 
párhuzamosságából. Tágulási expandereket (flexibilis csatlakozásokat) kell felszerelni a 
csövekben fellépő expanzíciók / összehúzódások hatástalanítására, a folyadék 
hőmérsékletének megváltozása miatt. Ezek gyakran hiányoznak, amelyek a szivattyúház 
deformációját és csapágyak túlzott terhelését, a kenési film szétszakítását és a mechanikus 
tömítőelemek közötti száraz érintkezést okozzák. 
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5. ábra: A forgókerék és tömítés kontaktusa 
 

2.4. Csúszógyűrűs tömítés problémák 

A mechanikus tömítés álló helyzetű tagból (ülés) és forgó tagból (fejből) áll. A fej 
statikusan (vagy csaknem) lezáródik és elfordul a szivattyú tengelyével. Az ülést statikusan 
lezárják egy nem mozgó fedélre. A fej és ülés egy erősen polírozott, nagyon sima felület. 

 
6. ábra: Csúszógyűrűs tömítés károsodás 

 

Működés közben a folyadék kenőanyagot képez a tömítőfelületek között. A 
tömítőfelületek nem engedhetők meg száraz (kemény) érintkezésben, mivel a súrlódási hő 
felhalmozódása nagyon gyorsan okozhat súlyos tömítőelemek károsodását, műanyag / gumi 
másodlagos tömítések károsodását és kiterjedt szivárgást. Mivel a felületek (károsodás nélkül) 
nem tudnak szárazon futni, úgy vannak megtervezve, hogy lehetővé teszik egy nagyon vékony 
(1µ) folyadékfilmnek a felületek közötti átmenetét és a vándorlását. 

Amikor a szivattyú tengelye elhajlik, a mechanikai tömítés részei között nyitott rés van, 
a szennyeződés (mint abrazív csiszoló anyag) károsodást eredményez a tömítés felületén és 
végleges szivárgást okoz. 

2.5. A gép rezgés okai 

Napjainkban a rezgések mérései az ISO 13373-1,2,3,4 nemzetközi szabványok szerint 
történnek. A hidraulikus gépeknél (2017-től szivattyúkra az új 7-es rész érvényes, a 9. rész 
pedig az elektromotorokra). 

Ezekben a szabványokban csak az alacsony frekvenciájú rezgések mérései vannak 
kidolgozva, a csapágyak meghibásodása korai diagnosztikáját, a kenés és a mechanikai tömítés 
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diagnosztikáját a szabvány nem említi. A mérések többsége csak az átlagos effektív érték és a 
csúcs / csúcs értékeken alapul, a legtöbb csoport nem méri a közepes és a magas frekvencia 
tartományokat, nem dolgozza fel a mért jelet fejlett technikákkal – frekvencia sávszűrők, Rain 
Flow, statisztika, FFT, Hilbert transzformáció,...  

A mi rendszerünk mindezeket a technikákat felhasználja. 

A 2017-es világszerte felmérés szerint a karbantartóknak csak 15%-a van megelégedve 
a diagnosztikai rendszerek eredményeivel. 65% nem elégedett- mivel az eredmények, a gépek 
problémájának csak a 10-20%-át oldják meg.  

A mi rendszerünk ezeket a megoldatlan problémákat is fel tudja ismerni és eltávolítani. 

 
7. ábra: A spektrum elemzése 

 

A folyamat mérések csak a nyomás és a csapágyhőmérséklet méréseken alapulnak, ami 
nem mutatja megbízhatóan, mi a valós probléma. 

A gép rezgés okai: 

1. dinamikus periodikus erők (nem keigyensúlyozottság, nem egytengelyűség, 
elektromágneses erők, lazaság, ...) 

2. impulzusok (tengelykapcsoló, csapágyhiba, fogaskerekek, ...) 

3. sztochaisztikus, véletlenszerű zaj (kavitáció, turbulenciák, kenési problémák, ...) 

4. a komponensek saját frekvenciáinak excitálása statikus vagy dinamikus erők által 
(száraz futás, az állórész és a rotor alkatrészei közötti érintkezés - mechanikai tömítés, 
csapágyak, tengelykapcsolók, sebességváltók ...) 

A technika jelenlegi állása csak alacsony frekvenciájú és korlátozott technikákat használ, 
például az 1.-2.-3. Nem tudja értékelni a statikus erők hatását, ami pl. a cső hőtágulásától 
származik, vagy a legjobb hatékonysági tartományon kívüli üzemelés, vagy kenéshiba, stb.... 
az előző részben említettek szerint. 

 

2.6. Megoldás a VALENT-CMMS-től 

A versenytárs rendszerek hibákat észlelnek, ellentétben a saját rendszereinkkel, ahol 
felismerhetővé válik a hiba okai is, és elkerüljük a gépi komponensek idő előtti károsodását. 
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A megközelítésünk eltér, hiszen mi mind a négy fenti típusú rezgést mérjük. A saját 
frekvenciák azt mondják meg, hogy mi rezeg, és milyen erősen rezeg. Az excitáló frekvenciák 
azt mutatják, mi okozza a rezgést. Nagyon könnyen megkülönböztethető a rotor, az 
elektromágneses és / vagy a csapágyprobléma. Megtalálhatóak a mechanikai tömítési 
problémák, a statikus erők hatása a csőterhelésből, a görbült tengely okozta csapágy túlzott 
terhelése, a kavitáció, turbulencia, ... 

 
8. ábra: A mérési helyek 

 

Ha van nyomás vagy más paraméter mérése, vagy mérési rendszer, akkor importáljuk az 
adatokat, ha nem, a lehetőség szerint opcionálisan felszerelhetjük a nyomás érzékelőket vagy 
egyéb méréseket a tömítés öblítő rendszerekhez. 

A mechanikus tömítőelemek kontaktusa, vagy a szárazon futás, valamint a csapágy korai 
stádiumbeli hibája nagyon alacsony szintű jeleket okoznak, amelyek a nagyon magas 
hidrodinamikai zajszinttel burkoltak. Ez az oka, hogy a szivattyú hagyományos 
diagnosztikájának mértéke nagyon alacsony hatékonysággal rendelkezik - csak 15%.  

Rendszerünk ezekre a mérésekre közeli mérési pontokat használ. Az adatok elemzése 
hatékony jelfeldolgozó technikával történik, mint az FFT, a Hilbert transzformáció több 
frekvencia tartományban, a fáradási paraméterek RAIN FLOW-val és az eredeti időjel, 
valamint a Hilbert transzformáció által átalakított időjelek statisztikai elemzésével. 

Az alacsony frekvenciájú rezgés értékeléséhez nem csak az ISO határértékeket 
használjuk, hanem a merevség mátrixát kiszámítjuk és értékeljük az összes gépen mért ponton.  

Ezekből a számításokból származó adatok nagysága hatalmas. Nem tudjuk őket átvinni 
az IIoT rendszerekben. A spektrumelemzés szállítói drága kábeleket használnak. 
Kifejlesztettünk egy nagyon érzékeny elektronikát, matematikai algoritmust az automatikus 
adatfeldolgozáshoz, amely mért adatokból a gépi komponensek különböző hibáinak 
kulcsmutatóit (KPI) számítja ki. 
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9. ábra: Az adatátvitel és távoli kiértékelés 
 

Az adatok radikálisan lecsökkennek, hogy azokat IIoT rendszerekben átvihessük. A KPI 
kiszámítása után az adatokat felvisszük a felhőkbe (Clouds), ahol a tény eseményekből adunk 
adatokat, és megismerhetjük a gépeket hibáikról, tájékoztatjuk az üzemeltetőket és a 
karbantartó személyzetet a gépi állapotokról és hibákról. Ezeket az eredményeket a SCADA, 
GUI és HMI rendszerekben lehet megjeleníteni. A legjobb eredmény érdekében 
exportálhatunk / importálhatunk adatokat a szakértői rendszer és a PLC, DCS rendszerek 
között, pl. szivattyú BEP, hőmérséklet, ... 

 

2.7. A fejlesztő csapat és metódusai. Eredmények 

A rendszer fejlesztő csapata 4 SW-, 2 elektromos-, 2 gépészmérnök, 1 marketing és 
közgazdász mérnökből áll. EU és külföldi tőke pénzügyi támogatásával fejlesztjük. 

A rendszert megtanítottuk (ML SW), milyen hiba, milyen paraméterek kombinációjával 
értékelhető ki. Ez a tanítási folyamat 2015- től mért gyárakban történt. 2 új és egy 12 éves gyár 
adatai az alapjai. Kb. 700 gép több mint 10 000 diagnosztikai mérése, kiértékelése és 
karbantartási adatai az alapja. Természetesen 35 év tapasztalata. 

A rendszer importálja a karbantartói rendszer adatait, a DCS rendszer üzemi adatait, 
technikai adatokat. Összehasonlítja a mért értékeket a több száz kiértékelt hiba alapján 
kigenerált értékekkel. A neuron hálózat kiértékeli a gép állapotát, és elküldi a szükséges 
karbantartási munka megrendelését. 
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10. ábra: A kiértékelő szakértői rendszer 

 

Ezeket az algoritmusokat és technológiákat több mint 300 szivattyú hibáival már 
leteszteltük. A vegyipari üzemben az első évben 20 kritikus szivattyúnál 64 szivattyúhiba volt. 
A mérések elemzése és a hibák eltávolítása után a 2. évben 0 hibát regisztráltak. A javítások 
költsége az első évben 35.000 EUR volt. A jótállási szivattyúcsere, a csőrendszerek átszerelése 
350.000 EUR-ba került. Az üzem állásidejének árát, ami a legnagyobb veszteség, nem 
kalkulálták ki. 

 
10. ábra: Egy újonnan épített vegyi gyár meghibásodás változása 2015 és 2018 között. 

Jelenleg nincs egyetlen hiba sem 
 

Ez óriási javulás az ökológiai- és az ember egészség veszélyeztetésének csökkentése, a 
rövidebb állásidő, a magasabb MTBF és a nyereség növelésének területén. 
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A szivattyú javításánál összehasonlítottuk az „előre jelzett hibát” a „megtalált hibával” 
és bizonyítottuk, hogy a diagnózis és a szakértelem nagyon megbízható. A korábbi 
rendszerünket fejlesztettük tovább és új jelfeldolgozó technikákat fejlesztettünk ki SW-ben. 
Most új HW és SW megoldásokon dolgozunk a technika és a tudás jelenlegi legmagasabb 
színvonalának bázisán. 

 
11. ábra: Egy 12 éves vegyi gyár meghibásodás változása 2017 és 2018 között. 

(piros /3.oszlop/ meghibásodás veszély, zöld /1. oszlop/ OK) 
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Bevezetés 

A pandémia és gazdasági válság fokozta a lakosság és a jogalkotás érdeklődését a 
kockázatkezelés és a kockázatmegelőzés iránt. A szervezetek ellenállóképességének, a 
bizonytalanság kezelésének döntő hatása lehet a fennmaradásra vagy a fenntarthatóságra. A 
compliance menedzsment egy olyan támogató funkció, mely a szervezeti jogsértések és a 
jogszabályok be nem tartásának kockázatát hivatott kezelni vagy minimalizálni. 

Ez az írás a compliance kockázatok kockázatértékelésére összpontosít. Feltételezzük, 
hogy a hibamód- és hatáselemzés (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA) és a kockázati 
mátrix módszerek kombinációja alkalmazható a compliance kockázatok felmérésére és 
nyomon követésére. Az említett módszerek kombinálásával a szervezetek intézkedéseket 
fogalmazhatnak meg a hibamódok gyakoriságának csökkentése, illetve a hibák és a hiba okok 
észlelésének javítása érdekében. 

Esettanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy az új kombinált FMEA és kockázati mátrix 
módszer mennyire alkalmas a kockázatértékelésre és a pénzügyi szolgáltató vállalatok 
compliance menedzsmentjének értékelésére. 

A cikk első része a compliance menedzsment áttekintése, a megfelelés kockázatának 
értékelésére összpontosítva. A nem felelés kockázata elsősorban két tényezőből áll: a 
szabályozási és a reputációs kockázatból. Ebben a részben bemutatjuk a vonatkozó 
szabványokat, mint például az ISO 31000: 2018, az IEC 31010: 2019 és az ISO 19600: 2014 
irányelveket. 

A második részben az FMEA és a kockázati mátrix hagyományos koncepcióját mutatjuk 
be. Az első módszer célja a meglévő vagy lehetséges hibamódok és hibaokok azonosítása, a 
hibamódok kockázatának becslése. A kockázati mátrixok két tényezőt alkalmaznak, amelyek 
a "valószínűség" és a "hatás" dimenzióinak becslésére szolgálnak. 

Ezt követően bemutatjuk a részleges kockázat fogalmát és az új PRIZMA módszert, 
amely az FMEA és a kockázati mátrix egyedülálló kombinációján alapul. Később egy 
bankszektorból származó esettanulmány bemutatja az újonnan javasolt módszer gyakorlati 
megvalósítását, majd következtetésekkel zárul az esettanulmány. 

1. Kockázatértékelés a compliance menedzsmentben 

Minden üzleti tevékenység bizonyos mértékig kockázatos, és ezeket a kockázatokat lehet 
mérni, elemezni, csökkenteni, kezelni, azaz egy bizonyos szint alatt tartani. A kockázatkezelés 
feladata a lehetséges hatások valószínűségének megtartása valamilyen tudatos szinten. A 
compliance elsősorban a jogi és szabályozási követelményekre összpontosít. Szigorú, kemény 
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megközelítés szerint a törvényes működés nem szempont, hanem csupán követelmény. A 
gyakorlatban a compliance funkció egyedülálló compliance kockázatokat (pl.: 
fogyasztóvédelem, adatvédelem, pénzmosás elleni védelem) kezel. Sok esetben a jogszabályok 
értelmezése bizonyos fokú szabadságot ad a döntéshozóknak, így a mérlegelési jogkör nem 
egy adott kockázat vállalásának vagy elutasításának szintjén jelenik meg, hanem abban, hogy 
az adott megoldás mennyire „megfelelő”, ez az úgynevezett puha compliance. 

A compliance kockázat elsősorban két tényezőből áll: a meg nem felelésért járó 
büntetésekből és a jó hírnév elvesztésének kockázatából. A szabályozási kockázatokat az 
esetleges büntetés és a lebukás valószínűsége alapján értékelik. Ezért egyfelől figyelemmel kell 
kísérni a szervezetre vonatkozó szabályozásokat, követelményeket és jogszabályi változásokat. 
Másfelől minden más megfelelőségi tevékenység feltár információkat arról, hogy a szervezet 
hol észlel hiányosságokat vagy hibákat a célkitűzéseivel kapcsolatban, és hogyan lehet a 
kockázatkezelést folyamatosan javítani. Leegyszerűsítve, a megfelelés menedzsmentje a 
kockázatkezelési módszertan és a kapcsolódó belső kontrollok kidolgozásának folyamata. 

Világszerte erőfeszítéseket tesznek egy compliance minőségbiztosítási keretrendszer 
meghatározására, szabványoknak való megfelelés által. Kiemelendők az ISO 31000: 2018, az 
IEC 31010: 2019 és az ISO 19600: 2014 irányelvek. 

Az ISO 31000: 2018 útmutatást nyújt a szervezetek által tapasztalt kockázatok 
kezeléséhez. Minden szervezet testre szabja ezeket az irányelveket a működési környezetének 
és a gyakorlati működésnek megfelelően. Az irányelvek segítenek minden tevékenységben, 
beleértve a döntéshozatalt is, minden szinten. Az irányelvek előszava alapján a 2009-es 
változathoz képest két fő változásra szeretnénk felhívni a figyelmet. 

1. „a felsővezetés szerepének kiemelése és a kockázatkezelés integrálása, kezdve a 
szervezet irányításával; 

2. nagyobb hangsúly a kockázatkezelés iteratív jellegére, megjegyezve, hogy az új 
tapasztalatok, ismeretek és elemzések a folyamat minden szakaszában a folyamatelemek, 
cselekvések és kontrollok felülvizsgálatához vezethetnek. ” (ISO 31000:2018) 

Az iteratív kockázatkezelés fontossága a szövegben több helyen megjelenik; ebben 
felismerhető a teljeskörű minőségmenedzsment (TQM) folyamatos fejlesztésének gondolata. 
A vezetés és az elkötelezettség, valamint az inkluzív felelősség hangsúlyozása, „a szervezetben 
mindenki felelős a kockázatok kezeléséért” (ISO 31000:2018), szintén összhangban van a 
TQM filozófiával. 

Az IEC 31010:2019 az olyan kockázatértékelési technikák kiválasztását és alkalmazását 
irányítja, amelyek segítenek döntéseket hozni bizonytalanság esetén (IEC 31010:2019). Az 
irányelvek 2019-es kiadása megnövekedett számú technika összefoglalását tartalmazza, 
hivatkozva más olyan dokumentumokra, amelyek részletesebben leírják a módszereket és 
technikákat. "A szabvány mind a kockázatkezelési folyamat részeként, mind az opciók és 
lehetőségek összehasonlításakor hasznos, hogy a döntések a kockázat jó megértésén 
alapuljanak" - mondta Jean Cross professzor (Naden, 2019). 

Az ISO 19600: 2014 compliance menedzsment rendszerek tekintetében jelenleg az egyik 
legfontosabb nemzetközi ajánlás, amely leírja a compliance menedzsment és a kockázatkezelés 
közötti együttműködést (ISO 19600: 2014). A compliance menedzsment rendszerek 19600: 
2014 irányelvei közel állnak az ISO 31000 kockázatkezelési szabványhoz. Az 1. táblázat 
mutatja be a folyamatok összehasonlítását. 
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1. táblázat: Az ISO-szabványok szerinti menedzsment folyamatok, nem teljeskörűen 
ISO 31000: 2018 ISO 19600: 2014 

Kommunikáció és konzultáció Kommunikáció 

A kontextus megteremtése 
(terjedelem, környezet, kritériumok) 

A kontextus megteremtése (terjedelem, 
környezet, kritériumok) és Compliance 
Menedzsment Rendszer kialakítása 

Kockázat azonosítás Compliance kötelezettségek és kapcsolódó 
compliance kockázatok azonosítása 

Kockázatelemzés Kockázatelemzés – a nem-megfelelőség 
valószínűsége és hatása 

Kockázatértékelés Kockázatértékelés – rangsorolás és priorizálás 

Kockázatkezelés Kockázatkezelés – kontrollok megtervezése és 
bevezetése 

Feljegyzés és jelentéskészítés Teljesítményértékelés és jelentéskészítés 

 

A folyamatban lévő környezeti változások mélyreható megértése elősegíti a kockázatok 
pontosabb felmérését. Az informatika szerepe jelentős a megfelelőségi incidensek 
felderítésében, mivel a hagyományos szakértelem adatelemző eszközökkel történő kiegészítése 
feltárhatja a visszaélésre utaló gyanús mintákat és tendenciákat (Ambrus, Farkas, 2019).  

Összefoglalva, a megfeleléskezelés szoros kapcsolatban áll a legáltalánosabb értelemben 
vett kockázatkezeléssel. Az ISO 19600: 2014 nemzetközi ajánlás elismeri a megfelelés 
kockázatalapú megközelítését, összetett szervezeti kockázatok kezelését. A cikk következő 
fejezeteiben egy új módszertan kerül bemutatásra, amely ezt a lépést segíti. 

2. Kockázatértékelés a hibamód és hatáselemzés (FMEA) és a kockázati mátrix alapján 

A FMEA módszer az 1960-as években született meg. A módszer az elmúlt hatvan évben 
jelentős fejlődésen ment keresztül, mind a módszertan felhasználási területének, mind a 
módszertani fejlesztések tekintetében (Liu et al., 2013). Az FMEA célja a vizsgálat tárgyát 
képező kockázatok felmérése, általában egy termék vagy folyamat esetében, majd ezek 
csökkentése cselekvési tervek révén (Huang et al., 2020). A tradicionális FMEA egy 
csoportmódszer, mely a csoporttagok csoportos diszkussziója során kialakuló 
csoportértékelésre épít. Először a kockázatértékelési folyamatba bevont csoporttagok 
meghatározzák, hogy a vizsgálat tárgyában milyen hibák fordulhatnak elő, ezeknek milyen 
hibaokai és következményei lehetnek, majd több tényező révén megbecsülik a rendszerben 
lévő kockázatokat (Lo, Liou, 2018).  

Az FMEA módszere az alábbi három tényezőn keresztül értékel: a következmény 
súlyossága, az előfordulás gyakorisága, az észlelhetőség valószínűsége (Zhang et al., 2019). A 
kockázat értékeléséhez a módszer mindhárom tényező esetén segédtáblázatokat használ, 
melyek segítségével a kockázatok általában, de nem feltétlenül egytől tízig terjedő skálán 
jellemezhetők. Minél nagyobb a kockázat annál nagyobb az adott tényező számértéke. A három 
tényező értéke alapján kiszámítható az eredő kockázat, melyet a módszertan kockázat prioritási 
indexnek (Risk Priority Number, RPN) nevez és értékét az alábbi képlet szerint kapjuk meg: 

 

RPN = S ∙ O ∙ D 
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A képletben az „S” jelzi a súlyosságot, az „O” az előfordulást (gyakoriság), és a „D” az 
észlelhetőség tényezőre kapott kockázati értéket. A három érték szorzatából adódik, hogy az 
RPN értéke egy és ezer között veheti fel elméleti szélsőértékeit. 

A vizsgált eseteket az RPN szám szerint csökkenő sorrendbe rendezve, azonosíthatók a 
legkockázatosabbak, amelyeknél célszerű priorizálni a kockázatcsökkentő akciókat. Az akciók 
elvégzését követően a kockázatértékelést megismétlik. Az RPN számra csökkenő sorrendbe 
rendezett új lista alapján a kockázatcsökkentő eljárás újra kezdődik. 

Az FMEA egyik célja, hogy lehetővé tegye a kockázatértékelést, legalább az intervallum 
skála mérési szintjén. A gyakorlati életben viszont ez a szándék a legritkább esetekben teljesül, 
mert a súlyosság, gyakoriság, észlelhetőség skálázása jellemzően nem teljesíti e mérési szint 
előfeltételeit. Ebből fakadóan az RPN szám is leginkább arra használható, hogy értékei alapján 
sorrendi skálákat képezzünk.  

Az elmúlt évtizedekben széles körű elméleti konszenzus alakult ki a kutatói közösségben 
arról, mely skálákat érdemes használni az egyes kockázatértékelési dimenziók értékeléséhez 
(Liu et al., 2013). A gyakorlatban a skálákat gyakran módosítják, hogy megfeleljenek az 
elemzett termék vagy folyamat mérési vagy becslési követelményeinek (Bognár, Gáspár, 
2012). Napjainkban az FMEA legjelentősebb kutatásfejlesztési területe a többkritériumú 
döntéshozatali (MCDM) módszereken alapul. (Liu et al., 2019) 

3. Kockázati mátrix 

A kockázati mátrixok a kockázatértékelési módszerek másik, széles körben alkalmazható 
csoportját képviselik. Az FMEA módszertanhoz hasonlóan a kockázati mátrixot egy adott 
objektum kockázatának felmérésére kifejlesztett értékelési tényezők építik fel. (Qazi et al. 
2021) Míg az FMEA három tényezőt alkalmaz, a kockázati mátrixok csak két tényezőt 
alkalmaznak, amelyeket általában a "Gyakoriság" és a "Súlyosság" dimenziók becslésére 
használnak. (Wang, Wang, 2020) Így a kockázatértékelő eszköz általános szerkezete egy 
mátrix, amint az az 1. ábrán látható. 

 
1. ábra: Példa a kockázati mátrix szerkezetére 

 

Általában a módszertan 1-3, 1-4 vagy 1-5 skálán becsüli a kockázatot. Az FMEA-hoz 
hasonlóan, minél magasabb a tényezővel kapcsolatos kockázat egy adott hibamód esetén, annál 
magasabb az értékelési tényező értéke. Gyakran előfordul, hogy a kockázati mátrix tényezői 
különböző skálahosszúságúak. Ilyen esetben a kockázati mátrix nem egyenlő számú sort és 
oszlopot tartalmaz. 
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A kockázatértékelés a „Gyakoriság” és a „Súlyosság” értékelési tényezők pontszámán 
alapul. Ha mindkét minősítési tényezőnek magas értékei vannak, akkor a kapcsolódó 
kockázatot magasnak ítélik meg, míg ha a minősítési tényezők alacsonyak, akkor azokat 
alacsonynak kell értelmezni. Amint az 1. ábrán látható, minél sötétebb egy mátrixcella színe, 
annál nagyobb a hibamód kockázata. 

Ami a kockázatértékelés eredményét illeti, a további lépésekhez különböző cselekvési 
kategóriák állnak rendelkezésre, amelyek célja a meghatározott kockázati szint csökkentése. A 
mátrixcella színe és a kockázati szint alapján különböző műveletek indíthatók el, a "nincs 
tennivaló" kategóriától az "azonnali beavatkozás"-ig. Így a módszertan a meghibásodási 
módokat különböző csoportokba sorolja, míg a csoportok rangsorokkal rendelkeznek, és a 
meghibásodási módok csak csoporthoz tartozó azonosítóval rendelkeznek. 

Mindkét módszer hatékony kockázatértékelő eszköz, amely mindig az adott termék, 
folyamat vagy rendszer fejlesztésére összpontosít. A cikk következő fejezetében egy olyan 
módszertant írunk le, amely mind az FMEA, mind a kockázati mátrix erősségeire épít, új, 
robusztusabb és praktikusabb módszertant létrehozva. 

4. A részleges kockázat meghatározása és a PRIZMA módszertan 

Azokban az ágazatokban, ahol a compliance menedzsment rendszereknek magas szinten 
kell működni és össze kell kapcsolni a más üzleti folyamatokkal, a kockázatbecslésnek 
fontosabb szerepe van, mint más működési területeken. Ebben a fejezetben egy új 
kockázatértékelési módszert ismertetünk, amely a hibamód és a hatáselemzés és a kockázati 
mátrix kombinációján alapul.  

Az FMEA hasznos a különböző meghibásodási módok és hatások kockázatának 
rangsorolásában, és a módszertan általában az RPN értékére összpontosít. Jelentős probléma 
azonban, hogy a szorzás elfedheti az egyes minősítési tényezők által birtokolt részletes 
információkat. Egy adott hibamód alacsony RPN értékkel rendelkezhet, míg a hiba részleges 
kockázata viszonylag magas lehet. A 2. táblázat példákat mutat részleges kockázatú esetekre. 

 

2. táblázat: Példa a részleges kockázatokra 

Eset 
Gyakoriság 
(O) 

Súlyosság (S) Észlelhetőség (D) RPN 

Eset 1 1 10 5 50 
Eset 2 1 7 7 49 
Eset 3 10 4 1 40 

 

Amint a 2. táblázat mutatja, az összes eset viszonylag alacsony kockázatú az RPN érték 
alapján. Mindazonáltal a gyakoriság tényező értékének viszonylag kismértékű növekedése 
jelentősen emelheti az RPN értéket az első és a második esetben. Az észlelhetőség tényező 
értékének kismértékű növekedése jelentősen emelheti az RPN értéket a harmadik esetben. Ha 
a két minősítési tényező szorzásának eredménye magas, míg a harmadik minősítési tényező 
értéke viszonylag alacsony, akkor felmerül a részleges kockázat jelenléte. 

A kockázati mátrixok három különböző összefüggés alapján értékelhetik a részleges 
kockázatokat: „Gyakoriság kontra súlyosság” és „Gyakoriság kontra Észlelhetőség”, valamint 
„Súlyosság kontra Észlelhetőség”. Mindhárom elemzést egyszerre elvégezve a részleges 
kockázatok kellő mélységben feltárhatók. A 2. ábra a három különböző részleges elemzés 
térképét mutatja. 
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2. ábra: A PRIZMA (Részleges Kockázati Térkép, Partial Risk Map) kockázatértékelési 

módszertan általános modellje 
 

Az általános modellben a minősítési tényezők skálahossza azonos, ezért a „k”, „n” és 
„m” értékek egyenlők egymással. A skála hossza azonban eltérő lehet, ha a gyakorlati eset ezt 
megköveteli. Továbbá, minden "k", "n" és "m" érték eltérő lehet. 

A térkép színezése hasonló a hagyományos kockázati mátrixhoz. Így minél sötétebb egy 
mátrix cella színe, annál nagyobb a hibamód rejtett kockázata. A térkép színei 
megváltoztathatók a gyakorlati probléma és az alkalmazás igényei szerint. 

A PRIZMA módszertan szerint egy adott hibamód potenciálisan kockázatos, ha a 
következő kritériumok bármelyike teljesül: 

 

1. az RPN érték eléri a szakértők által korábban meghatározott egyedi mutatóértéket; 

2. a Gyakoriság és Súlyosság minősítési tényezők értékei alapján a hibamód helyzete az O 
vs. S mátrix azon részén belül van, amelyet kockázatosnak tekintünk; 

3. a Gyakoriság és Észlelhetőség minősítési tényezők értékei alapján a hibamód helyzete 
az O vs. D mátrix azon részén belül van, amelyet kockázatosnak tekintünk; 

4. a Súlyosság és az Észlelhetőség minősítési tényezők értékei alapján a hibamód helyzete 
az S vs. D mátrix azon részén belül van, amelyet kockázatosnak tekintünk. 

 

Ha az (1) kritérium más kritériumok teljesítése nélkül is teljesül, a meghibásodási mód 
kockázatosnak tekinthető a teljes RPN érték miatt. Ha a (2), (3) vagy (4) kritériumok 
bármelyike teljesül az (1) kritérium teljesítése nélkül, akkor a meghibásodási mód 
kockázatosnak tekinthető a részleges kockázat miatt. 

5. Esettanulmány 

Esettanulmányunk 2021 januárjában készült az egyik hazai kereskedelmi bank 
compliance szakértőinek bevonásával. A fókuszban a tágan értelmezhető megfelelési 
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kockázatok között, a bankfiók adminisztrációja állt. Minden esetben a hangsúly oda tevődött, 
hogy a banki ügyintéző nem a megfelelő döntést hozza egy adott döntési helyzetben, így a 
rossz döntés következtében fennáll a compliance kockázat (ami az FMEA módszertana szerint 
értelmezett hibamódnak felel meg). 

A műhelymunka során a résztvevők az értékelés javasolt skáláit módosították, és 
mindhárom minősítési tényezőben (Gyakoriság, Súlyosság és Észlelhetőség) 4 fokozatú skálát 
hoztak létre, melyeket a 3., 4. és 5. táblázat mutat be. 

3. táblázat: A gyakoriság skálája 
Az előfordulás valószínűsége Előfordulási gyakoriságok Érték 

Magas Hetente 4 

Mérsékelt Havonta 3 

Alacsony Évente 2 

Nagyon alacsony Ritkábban, mint évente 1 

 

4. táblázat: A súlyosság skálája 

A hatás mértéke A következmény súlyosága Érték 

Kritikus 
Súlyos pénzügyi, hírnévre vonatkozó, 
illetve jogi következmények. 

4 

Jelentős 
Jelentős pénzügyi, hírnévre vonatkozó, 
illetve jogi következmények. 

3 

Mérsékelt 
Kisebb pénzügyi, hírnévre vonatkozó, 
illetve jogi következmények. 

2 

Alacsony 
Nincs vagy elhanyagolható pénzügyi, jogi 
következmények, illetve a hírnév nem 
sérül. 

1 

 
5. táblázat: Az észlelhetőség skálája 

Az észlelhetőség mértéke Az ellenőrzés általi észlelés valószínűsége Érték 

Nem észlelhető 
Az ellenőrzés nem veszi észre a hibát vagy 
a hibaokot, vagy nincs ellenőrzés.  

4 

Nehezen észlelhető 
A belső ellenőrzés észreveszi a hibát vagy 
a hibaokot. 

3 

Könnyen észlelhető 
A második védelmi vonal észreveszi a 
hibát vagy a hibaokot. 

2 

Szinte biztosan észlelhető 
A fióki szintű ellenőrzés észreveszi a hibát 
vagy a hibaokot. 

1 

 

A szakértők úgy ítélték meg, hogy javító intézkedéseket kell indítani, ha az RPN értéke 
a maximális 64 pontból húszat elér. A következő lépésben a szakértők megállapították, hogy a 
kockázati mátrixok alapján két jelentős eredményt lehet javasolni, amint azt a 3. ábra mutatja. 
A mátrixok szürke cellái jelzik a korrekciós intézkedések szükségességét, mivel a részleges 
kockázat magas; a fehér cellák alacsony részleges kockázatot jeleznek, ezért nincs szükség 
korrekciós intézkedésekre. 

A rendelkezésre bocsátott esetek közül véletlenszerűen hatot választottunk ki, mivel a 
módszer működésének szemléltetésére ez az esetszám is elegendő. A műhelymunka során a 
szakértők egyenként hat megfelelőségi eseményt értékeltek. A független értékeléseket 
követően, szóbeli egyeztetéssel közös minősítés jött létre, amint azt a 6. táblázat mutatja. 
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6. táblázat: Compliance kockázatok értékelése 

Eset Folyamat-
lépés 

Potenciális 
meghibásodás 

Potenciális 
következ-
mény/hatás 

S A meghibá-
sodás okai 

O Jelenlegi 
folyamatkontroll 

D 

A készpénz 
felvétel a 
bankfiókban 

idős ügyfelet 
fiatal kísérője 
képvisel 

az ügyfél 
vagyon-
vesztése 

3 külső 
befolyásolás 

2 az ügyfelék aktív 
bevonása az 
ügyintézésbe és 
megbizonyosodni 
róla, hogy 
valóban 
szándékában áll a 
tranzakciót 
végrehajtani 

4 

B Számla-
betekintés 

a vállalati mobilra 
érkező hívás után 
ismerős 
számlájának 
megtekintése 

szabály-
talan 
eljárás 

1 eljárásrend 
ismeretének 
hiánya vagy 
be nem 
tartása 

4 véletlenszerű 
teszthívások, 
fiókvezetői 
ellenőrzés 

3 

C ügyfél 
kérdésére 
válaszadás 
illetéktelen 
hozzáférés-
sel 
kapcsolatban 

téves informálás, 
az incidens nincs 
bejelentve a 
bankbiztonság 
felé  

az ügyfél 
vagyon-
vesztése, 
bank-
biztonsági 
incidens 

2 eljárásrend 
ismeretének 
hiánya vagy 
be nem 
tartása 

2 képzés 4 

D készpénz 
felvétel és 
számlazárás 

kiskorú ügyfél 
törvényes 
képviselője 
felveszi a teljes 
számlaösszeget, 
és lezárja a 
számlát 

kiskorú 
ügyfél 
vagyon-
vesztése 

2 eljárásrend 
ismeretének 
hiánya vagy 
be nem 
tartása, 
hiányos 
eljárás 

1 személyes 
dokumentumok 
ellenőrzése az 
eljárás részeként 

4 

E új számla 
nyitása 

A banki ügyintéző 
új számlát nyit 
egy családtagja 
számára 

összeférhet
etlensége, 
eljárás 
megsértése 

1 eljárásrend 
ismeretének 
hiánya vagy 
be nem 
tartása 

3 fiókvezetői 
ellenőrzés 

2 

F utasbiztosí-
tás kötése 

külföldi 
bankkártya 
használat előzetes 
bejelentésének 
hiánya 

bankkártyá
val való 
visszaélés 

2 hiányzó 
eljárás 

4 nincs 4 

 

A hat eset kockázata az RPN érték alapján rangsorolható, a Gyakoriság, Súlyosság és 
Észlelhetőség értékek szorzata alapján, amint azt a 7. táblázat mutatja. Minél magasabb egy 
adott hibamód RPN értéke, annál alacsonyabb a rangsorolási érték. 

7. táblázat: A esetek kockázati index értékei és rangsora 

Eset 
Gyakoriság 
(O) 

Súlyosság 
(S) 

Észlelhetőség 
(D) 

RPN 
Rangsor 

A 3 2 4 24 2 
B 1 4 3 12 4 
C 2 2 4 16 3 
D 2 1 4 8 5 
E 1 3 2 6 6 
F 2 4 4 32 1 
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A 3. ábra kockázati mátrixai a részleges kockázatokat a három különböző összefüggés 
alapján jelenítik meg: „Gyakoriság kontra súlyosság” és „Gyakoriság kontra Észlelhetőség”, 
valamint „Súlyosság kontra Észlelhetőség”. 

 
3. ábra: Az esetek megjelenítése a PRIZMA térképen 

 

Az RPN értékek és a PRIZMA minta alapján részletes kockázatértékelés végezhető el. 
Az értékelés eredményeként nyilvánvaló, hogy az "F" a legkockázatosabb eset, mivel az RPN 
értéke meghaladja a korábban meghatározott határértéket. Az "A" eset szintén eléri az RPN 
érték korábban beállított határértékét, és kétszer jelenik meg a PRIZMA mintában. Bár a "C" 
eset nem éri el az RPN -korlátot, a PRIZMA mintában kétszer jelenik meg, ezért ebben az 
esetben is korrekciós intézkedéseket kell indítani. A "B" és a "D" eset az RPN határérték alatt 
vannak, de mindkettő egyszer szerepel a PRIZMA mintában, ezért korrekciós intézkedéseket 
kell végrehajtani esetükben is. Az "E" eset az RPN korlát alatt van, és nem jelenik meg a 
PRIZMA mintában. Ezért ez az egyetlen eset, amikor nincs szükség intézkedésekre. 

 

8. táblázat: A PRIZMA elemzés részletes eredményei 

  

Eset 
Javító intézkedésre van szükség 

az RPN érték alapján 
Javító intézkedésre van szükség a 

PRIZMA mintázat alapján 
A x x 
B  x 
C  x 
D  x 
E   
F x x 

 

A 8. táblázat összefoglalja a kockázati szint csökkentéséhez szükséges korrekciós 
intézkedéseket minden megfelelési esetben. A korrekciós intézkedések alkalmazása után új 
kockázatértékelést célszerű elvégezni, ezzel a kockázatcsökkentő folyamatot ciklikussá tenni. 
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6. Értelmezés 

A PRIZMA módszertanában a hagyományos kockázati mátrixot alkalmazzuk a 
hibamódok előfordulásához és súlyosságához kapcsolódó részleges, parciális kockázatok 
becslésére. Egyidejűleg két módosított kockázati mátrixot is alkalmazunk az előforduláson és 
az észlelésen alapuló parciális kockázatok, valamint a súlyosságon és az észlelésen alapuló 
parciális kockázatok becslésére. Egyértelmű, hogy a hagyományos FMEA három tényezőjét 
alkalmazzuk a PRIZMA módszertanban. Továbbá, a PRIZMA RPN-alapú rangsorolást is 
létrehozhat a különböző hibamódokról. 

A PRIZMA módszertana a kockázati mátrix és az FMEA kombinációjaként és 
kiterjesztéseként értelmezhető. A módszertan célja a parciális kockázatok leírása, amelyek 
rejtve maradnának, ha csak az FMEA-t vagy a kockázati mátrixot alkalmaznánk. Így a 
módszertan hatékonyabb és részletesebb képet ad a kockázatértékelési eredményről, amely 
szükséges lehet a megfelelésre érzékeny és biztonságot igénylő rendszerek számára. Az RPN 
értékek és az esetlegesen fennálló parciális kockázatok alapján kockázatcsökkentő cselekvési 
tervek készíthetők és indíthatók. 

A felhasználók a PRIZMA módszertanát az értékelés célterületéhez igazíthatják, és a 
PRIZMA hasznos lehet, ha meg kell határozni a korrekciós intézkedések fókuszát. Mivel az 
értékelés eredményeként parciális kockázatok azonosíthatók, részletesebb kockázatcsökkentő 
intézkedés alakítható ki. 

A PRIZMA egy hibrid módszertan, amely az FMEA és a kockázati mátrix alapvető 
jellemzőire épít. A paraméterezés alapján a PRIZMA olyan módszertanként alkalmazható, 
amely a kockázatértékelés során jobban épít az RPN értékére, vagy inkább a parciális 
kockázatokra koncentrál. Így a módszertan széles körben testreszabható a felhasználói igények 
szerint. Például a 4. ábra az RPN-központú kockázatértékelés (a) és a parciális kockázat-
központú kockázatbecslés (b) testreszabási lehetőségeit mutatja be. 

 
4. ábra: A PRIZMA módszertan testreszabása 

 

Amint az a 4. ábrán látható, a testreszabás kritikus tényezője a szürke cellák mintázata, 
ami magas parciális kockázatot jelez. Az a) eset egy példát mutat be, ahol a szürke cellák csak 
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a minősítési tényezők legmagasabb értéke körül vannak. Ebben az esetben az RPN alapú 
kockázatértékelés nagyobb hatással van a PRIZMA elemzésre. A (b) eset mutat be egy példát, 
ahol a szürke cellák lényegesen kiterjedtebb mintázatúak, mint az (a) esetben. Ebben az esetben 
a parciális kockázat alapú értékelés nagyobb hatással van a PRIZMA elemzés eredményére. 

Egyértelmű, hogy a PRIZMA módszertana több és különböző korrekciós intézkedési 
kategóriát is alkalmazhat. Ebben az esettanulmányban csak két cselekvési kategóriát 
határoztunk meg: "korrekciós intézkedés szükséges" és "nem szükséges korrekció". Más 
esetekben azonban több címke támogathatja a részletesebb és érzékenyebb cselekvési tervet. 

A szerzők megjegyzik, hogy a PRIZMA elemzés az RPN értékek figyelembevétele 
nélkül is elvégezhető. Ebben az esetben az FMEA módszertan egyetlen hozzáadott értéke a 
kockázatértékelési folyamat során az, hogy a PRIZMA módszertana a hagyományos FMEA 
észlelhetőségi tényezőjét használja. 

7. Következtetések 

A folyamatosan változó külső szabályozások és a belső fejlődés eredményeként 
manapság a megfelelés sajátos problémaként jelenik meg. A legújabb irányelvekben, mint 
például az ISO 19600: 2014, a kockázatkezelés és a compliance menedzsment integrációja 
kerül kiemelésre. 

A hagyományos FMEA módszertant alkalmazható a potenciális vagy meglévő 
meghibásodási módok kockázatainak azonosítására és felmérésére, az egyes meghibásodási 
módok súlyosságának, előfordulásának és felismerhetőségének becslésére. Az RPN értéke 
alapján a hibamódok rangsorolhatók a legkockázatosabbak megtalálásához. Az FMEA-n 
alapuló korrekciós intézkedések célja a kockázatok csökkentése. Ezenkívül a kockázati 
mátrixok két minősítési tényezőt alkalmaznak, amelyek általában az "előfordulás" és a 
"súlyosság" dimenziókat becsülik. Az FMEA és a kockázati mátrix módszertan egyaránt 
hatékony kockázatértékelési eszköz. 

Jelen írás bemutatta a parciális kockázat fogalmát és az új PRIZMA módszertant, amely 
egyesíti és meghaladja az FMEA és a kockázati mátrix erősségeit, új, erőteljesebb és 
gyakorlatias módszertant hozva létre. A parciális kockázati térképek a parciális kockázatok 
jobb megértéséhez vezethetnek, és a megelőző és korrekciós intézkedések alapjául 
szolgálhatnak. 

A paraméterezés alapján a PRIZMA könnyen testreszabható, hogy inkább 
összpontosítson az RPN értékre, vagy inkább a parciális kockázatokra. A felhasználók több és 
különböző korrekciós intézkedési kategóriát alkalmazhatnak a részletesebb és érzékenyebb 
cselekvési terv támogatása érdekében. 
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Karbantartás és tervezett elavulás 

Dr. Kovács Zoltán, egyetemi tanár, Pannon Egyetem 

1. A tervezett elavulás 

A tervezett elavulás (planned obsolescence, built-in obsolescence) egyaránt vonatkozhat 
a termék fizikai állapotának romlására és az erkölcsi elavulásra. A fizikai romlás esetén a 
termékek „eredeti”, „természetes” kádgörbéje változik meg. (1. ábra) 

 

1. ábra: A tervezett elavulás előbbre hozza a termék öregedését 

Már az 1920-as években felfigyeltek arra, hogy bizonyos gyártók szándékosan 
csökkentették az izzólámpák élettartamát. Ennek modern megfelelője lett a bizonyos számú 
tintacsepp után leálló tintasugaras nyomtatók története. Újabb probléma a világító LED-ek 
esete, amelyek a kezdeti tapasztalatok során nagyon hosszú élettartamúak lehet(né)nek. A 
kérdéskör nagyon összetett: műszaki, jogi, etikai, munkahely megtartási, 
környezetvédelmi/fenntarthatósági vonatkozásai vannak. Néhány tervezett elavul(tat)ási 
megoldás: 

 A tartósság korlátozása pl. izzók és LED lámpák, gyermekjátékok. Üzemcsarnokok 
világításának karbantartása esetén fontos kérdés a csere időköze, mértéke.  

 Nem, vagy nehezen javítható termékek, pl. beforrasztott akkumulátor. Erőteljesebben 
jelenik meg a gyártói illetve márkaszerviz általi karbantartás.  

 A javítási költségek magason tartása, pl. vaku, elektronika, ahol nem alkatrészek, 
hanem csak teljes részegységek cserélhetők, A moduláris felépítésű termékekkel került 
előtérbe.  

 A javítási szolgáltatások, tartozékok hozzáférhetőségének rontása, pl. szupermarketek 
bizonyos műszaki cikkei. 

 Gyors modellváltások, tényleges, vagy csak cikkszámban jelzett változtatások 
(systematic obsolescence), amik jelenthetnek erkölcsi elavulást vagy indokot a javítási 
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szolgáltatás, alkatrészellátás megszüntetésére, Ilyen lehet bizonyos méretek, 
csavarhelyek megváltoztatása, szoftverek visszafelé kompatibilitásának, követésének 
megszüntetése, frissítési lehetőség leállítása. További példák: a személygépkocsik 
évenkénti modellváltása (modellév), a mobiltelefonok, szerszámok akkumulátora 
geometriájának megváltoztatása a régi és új modellek közötti cserélhetőség 
megakadályozása érdekében, operációs rendszerek, alkalmazói szoftverek. 

 Programozott elavulás: például nyomtatók leállítása bizonyos mennyiségű nyomtatás 
után. Ilyen gyanút vet fel az is, amikor a TV készülék frissítés után rosszabbul működik, 
mint előtte.  

A felhasználók körében felzúdulást váltott ki az Apple-nek az a vitatható gyakorlata, 
hogy– a csökkenő akkumulátor teljesítményre hivatkozva – a régebbi modellek működési 
sebességét csökkentette. A gyártói érvelés szerint ez a felhasználók érdekében, a működési 
stabilitás megőrzésére történt. A tiltakozás hatására a változtatást visszavonták. A tervezett 
elavulással és annak karbantartási vonatkozásaival egyre több tudományos közlemény 
foglalkozik.  

Empirikus tanulmány készült az NSZK-ban a fogyasztói cikkek terén (Hennies & 
Stamminger, 2016). A felmérés célja az volt, hogy adatokat gyűjtsön öt háztartási készülék 
karbantartási és kiselejtezési előzményeiről Németországban, 1075 magánháztartásban. A 
felmérés egy internetes kérdőívvel történt. Fontosabb megállapítások: 

 A drágább termékek hosszabb ideig tartanak.  

 A termékek javítása nem hosszabbítja meg az élettartamot.   

 A kisméretű készülékeket, például a vízforralókat és a kézi keverőket ritkán javítják, és 
el kell dobni, még akkor is, ha még mindig működnek.  

 A mosógépeket és a laptopokat nem mindig dobják ki, még akkor sem, ha hibásak. A 
mosógép élettartama, a többi megfigyelt terméknél jobban függ a vételártól és a 
használati gyakoriságtól.  

Úgy tűnik, hogy a fogyasztók gondolkodása korlátozó tényező a műszaki eszközök 
tényleges élettartama szempontjából. Az élettartam rövidebb, mint fogyasztók elvárása. 
Ezenkívül a fogyasztók jelentik a láncszemet a termék életciklusának meghosszabbításában, 
mivel az újrafelhasználás és a halasztott ártalmatlanítás csak az ő támogatásukkal oldható meg. 
Az elavulás nemcsak a gyártóhoz intézendő kérdés, hanem a fogyasztó felelőssége is. 

A fogalom ellentmondásosságára mutat rá Karakus Umar & Beyaz (2021) tanulmánya. 
Félig strukturált, mélyinterjúkat készítettek 21 szakértővel. A vizsgálat két megközelítést 
azonosított a tervezett elavulás fogalmával kapcsolatban. Az első megközelítés szerint a 
tervezett elavulást a társadalmi, gazdasági, technológiai és ökológiai fejlődés szükséges és 
etikus koncepciójának tekintik. A tervezett elavulást „pozitívan” fogadták, mivel ez lehetővé 
teszi a fogyasztók számára, hogy megszabaduljanak a javítási és karbantartási költségektől, és 
alacsonyabb jövedelmű csoportok is hozzáférjenek a szolgáltatásokhoz. A második 
megközelítés szerint a tervezett elavulást a környezetet szennyező, a fogyasztókat 
kizsákmányoló, az erőforrásokat pazarló és az embereket bűnözésre kényszerítő jellemzők 
összegének kell tekinteni. 

Sprinkle (2017) USA Nemzeti Park példáján történeti áttekintésben tárgyalja a 
fenntartási vonatkozásokat kiterjesztve a gondolkodásmódra.  
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Néhány országban tilos a tervezett elavulás alkalmazása. A LED lámpák esetében 
törekvés van a megegyezésre a gyártók és a fogyasztói érdekképviseletek között. A különböző 
eszközök beszerzésekor figyelembe kell venni a gyártó vagy szállító tervezett elavulással 
kapcsolatos politikáját. Hasonló kérdéseket vet fel a lízing konstrukció is. A tervezett elavulás 
kérdése folyamatosan bekerül az egyetemi tankönyvekbe is (Kovács, 2019). 

2. A tervezett elavulás karbantartási vonatkozásai 

A karbantartás célja éppen ellentétes a tervezett elavulással, az eszközök, rendszerek 
funkcióképességének fenntartása, lehetőleg hosszú időtávon. Az életciklus felhasználó általi 
kiterjesztésének a gyártók (Nguyen, 2007) szerint többféle módon próbálnak gátat szabni: 

 A kiadások hatásának maximalizálása műszakilag elavult cikkekre (először a kritikus 
elemekre, következetes, globális alkalmazás). Ekkor csak egyre növekvő karbantartási 
költségekkel tartható fenn a rendszer funkcióellátó képessége.  

 A műszakilag elavult elemeket tartalmazó rendszerek életképességének 
maximalizálása. Különösen a függő meghibásodások esetén veszélyes, mert 
másodlagos hibák miatti javítások is szükségesek.  

 A műszakilag elavuló kulcsrendszerek meghibásodásaiból eredő megbízhatóság 
befolyásolási lehetőségeinek csökkentése. Például a nem, vagy nehezen felújítható 
elemek.  

A műszaki elavulás gyorsításának többféle módszere lehetséges, ezek közül néhány a 
pótalkatrészekkel kapcsolatosan: 

 Kritikus komponensek, amelyek már nincsenek használatban, vagy nem hozzáférhetők.  

 A pótalkatrészek már nem állnak rendelkezésre.  

 A gyártó által nem támogatott rendszer / szoftver.  

 Költséges egyedi/utángyártott alkatrészek szükségesek.  

 Eredetileg más területre szánt használt alkatrészek használata.  

 Jelentős módosítások szükségesek a rendszer működtetéséhez (az új alkatrészek már 
nem kompatibilisek) 

Ezek kihívást jelentenek a karbantartásnak akkor is, ha nem tervezett az elavulás, hanem 
figyelembe veszik a termékek életciklusát. Néhány lehetőség: 

 A gyártói támogatás elemzése (discontinuation).  

 Alkatrészek/tevékenységek kockázatelemzése, kategorizálása, a kritikus elemek, 
rendszerek azonosítása.  

 A várható élettartamok, végdátumok nyilvántartása.  

 Erőforrástervezés az elavulás kockázata alapján ((alternatív) beszerzés, készletek, 
(után)gyártás, műszaki tevékenységek, kompetenciamenedzsment, …).  

 Döntések, akcióterv, készenléti tervek.  

 Események naplózása.  

 Felülvizsgálatok. 
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Példa a kritikussági kategorizálásra:  

KRITIKUS: Már nem gyártják, korlátozott számú tartalékkal rendelkezünk, nehezen 
beszerezhető (ha egyáltalán) és nem javítható.  

SÜRGŐS: A beépített alkatrész életkora végén jár, a rendszer várható élettartamához 
képest korán, a pótalkatrész nem javítható és nehezen beszerezhető.  

KÖVETÉS: A beépített komponens rendelkezésre áll, várhatóan kibírja a rendszer 
életciklusának végéig.  

MEGFIGYELÉS: A termék könnyen beszerezhető. Kibírja a rendszer életciklusának 
végéig.  

BESZERZÉS: A pótlás gyorsan megoldható beszerzéssel a rendszer várható életciklusán 
belül. 

A jelenlegi, COVID utáni (és a következő hullám előtti) helyzetben, - amikor az ellátási 
láncokban a készletek leépültek, a pótalkatrészek beszerzése is megnehezülhet - még 
fontosabbá válik, hogy a karbantartás eredményesen működjön és a meghibásodásokat 
megelőzzék. 

3. Tervezett elavulás, vagy mérnöki hülyeség? 

Gyakran nem megállapítható, hogy tervezési hibáról, alacsony költségekre történő 
tervezésről, vagy szándékos élettartam csökkentésről van szó. Példaként egy fűkasza 
damilvágó pengéjének tartóját mutatjuk be. A 2-4 ábrákon egy alapvető tervezési hibát, annak 
következményét és a lehetséges megelőzését látható. Lehetséges, hogy az alapvető ok a 
műagyag granulátummal történő takarékosság volt.  

A 2. ábrán a tartó penge nélkül, felülnézetben látható. Megfigyelhetők a sík, éles szögben 
találkozó felületek. 

 
2. ábra: Éles sarok, kezdődő törés 
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3. ábra: Éles sarok, megtörtént törés 

 

A töréshez valószínűleg hozzájárult  

 a pengetartó geometriája,  

 a hosszú vágópengén a vágáskor kialakuló nyomaték,  

 az anyagválasztás.  

A törés megelőzhető az éles sarkok megszüntetésével, támasztó felületek alkalmazásával 
(4. ábra). A 2. képen látható. hogy terveztek támasztóbordákat, ez azonban nem volt elégséges. 

 
4. ábra: Élessarok, törés megelőzés 

 

A terméken nem a pengetartó az egyetlen gyenge pont. Az 5. ábrán a komplett fűkasza 
kb. 1 éven belüli hibalistája látható. 
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5. ábra: Hibalista 

4. Következtetések 

Az élettartamra tervezés lehet pozitív és negatív. Eredményezhet megtakarítást az ellátási 
lánc szereplőinél, de bosszúság és költségek forrása is lehet.  

Első pillantásra szinte mindegy, hogy a rossz konstrukció miből adódik. A tervezett 
elavulás azonban sok jogi, etikai kérdést felvet. Sok esetben jogilag nehezen bizonyítható, 
egyszerű, szokásos tervezési hibának tűnik, de sokszor az is. A karbantartóknak mindkettővel 
kell számolniuk. 
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A tablet az új kockásfüzet? - A karbantartás digitalizációjának elmélete és 

gyakorlata informatikus szemmel 

Pató Sándor, ügyvezető, Silver Frog Informatika 
Harazin Tibor, projektigazgató, Silver Frog Informatika 
Simon Ádám, PMP, ipari digitalizációs szakértő, Silver Frog Informatika 

A cikk célja közelebb hozni a megértését annak, hogy mire lehet és mire képes az ipari 
digitalizáció a karbantartás támogatásában és ennek milyen gyakorlati akadályai vannak. 
Megoldási koncepciót adunk arra, hogy a gyakorlati nehézségeket hogyan lehet átugrani, 
megkerülni, vagyis mi az „ipari digitalizációs Nirvana” elérési útvonala szerintünk. 
Megjegyzendő, hogy informatikával foglalkozunk, azonban mindhárom szerzőnek jelentős 
gyártás-, gyártástámogatási tapasztalata van, elsősorban FMCG illetve autóipar területéről. A 
nehéziparban lehet, hogy nem minden következtetésünk implementálható változtatás nélkül. 

1. Mit tud az ipari digitalizáció hozzátenni az iparhoz? 

A korábban Ipar 4.0-nak, ma simán csak ipari digitalizációs folyamatnak nevezett 
jelenséget sokan sokféleképpen definiálták, a legáltalánosabban használt két megközelítés a 
következő: 

(1) A közvetlenül a berendezésből származó műszaki adat részt vesz az üzleti 
döntéshozatali folyamatban.  

(2) Az ipari digitalizáció már a gépek hálózatáról szól, vagyis arról, hogy a különböző 
rendszerek (vagy akár kisebb egységek) összeköttetésben állnak egymással és ez a 
hálózat a tagok egymásnak való információszolgáltatása által sokkal okosabban 
támogatja a működést, mint az önállóan álló rendszerek.  

Az ipari digitalizációba szokás sorolni még a hálózatba kötött ipari rendszereken (iIoT) 
túl a big data, mesterséges intelligencia, 3D nyomtatás, virtuális valóság és még néhány 
technológiát. De milyen valós működési hasznosságot nyújtanak ezek a technológiák? 

Kiemelt gyártási ágazatokban (autóipar, elektronikaipar) a hálózatba kötött ellátási lánc 
szereplői évek óta JIT (Just in Time) és JIS (Just in Sequence) gyártási rendszerekben 
működnek. Folyamataikat úgy alakították ki, hogy azok alkalmasak legyenek az online 
megrendelések és a tervezés kezelése mellett a teljes termelés és termék nyomonkövetésének 
megvalósítására is. Ezen integrált rendszerek működtetésének feltétele, hogy a beszerelendő 
alkatrészeknek a beépítés sorrendjében és időpontjában, előzetes készletezés nélkül a szerelés 
helyszínén hiánytalanul rendelkezésre álljanak.  

Ezzel szemben a KKV szektor egyes területein a gyártási folyamatok szervezettségének 
alacsonyabb szintje a jellemző. Értjük ez alatt a raktárkészet napi szintű nyomonkövetését, a 
napi munkavégzés szervezését és tervezését, a félkész, kész termékek azonosítását, a gyártási 
folyamat eredményességének objektív mérhetőségét. A raktározási, gyártáselőkészítési és 
gyártási folyamatok naprakész nyomonkövetése, támogatása digitális eszközökkel 
megoldható.  

 

A karbantartásban már nem ennyire egyértelmű az ipari digitalizáció lehetőségeinek 
kiaknázása. Az adaptív karbantartási rendszerekben a karbantartási mix elemeit és a 
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meghibásodások elhárítását is jól támogathatják a digitális hálózatok. A különféle karbantartási 
stratégiák lehetséges megtámogatása1: 

1. A meghibásodásig hajtás (RTF) stratégia esetén a meghibásodás idejében az azonnali 
információáramlás és gyors diagnosztika a távdiagnosztika és riasztási hálózatok 
segítségével; 

2. Az elhasználódás alapon kiírt feladatok esetén (UBM) a valós futásokat figyelembe 
véve, segít beütemezni a karbantartási feladatokat pontosan akkorra, amikor az 
elhasználódás mértéke eléri a megengedett szintet. Egy MES-sel összekötve és ismerve 
a gyártási tervet még pontosabb előrejelzés és a gyártási tervbe történő jobb 
illeszthetőség is elérhető; 

3. Az állapot alapú karbantartás (CBM) esetén lehet a legnagyobb a hozadék, hiszen 
ilyenkor egy online diagnosztikai rendszer által kiértékelt állapot alapján írjuk ki a 
következő esedékes karbantartás idejét és feladatait. Különösen, ha kombináljuk az 
elhasználódás alapú módszer tudásával, vagyis, hogy mikor mennyit lesz gyártásban a 
gép és mikor illeszthető bele a gyártási tervbe a karbantartás. 

A hibaelhárítás felgyorsításához szintén nagy segítség egy jó digitális diagnosztikai 
rendszer, amely közvetlenül a karbantartó kezébe adja a meghibásodás adatait: mi romlott el, 
milyen alkatrészt vigyen magával, azt hol találja, és segít bekategorizálni is a hibát, hogy 
mennyire sürgős a kezelése.  

Ahogy egy karbantartási vezető mondta egy nem túl régi kutatási interjúban: „engem 
nem érdekel hogyan csinálja, csak azt mondja meg, hogyan javítsam meg gyorsan.” 

Egy nagyon hurráoptimista, pár évvel ezelőtti konferencián egy neves autóipari TIER1 
gyártó által bemutatott jövőkép az volt, hogy a gyártósor prediktív karbantartási rendszere előre 
jelezte, mely részegység, mikor fog elromlani, ennek legyártását rábízta egy 3D nyomtatóra, 
ami kinyomtatta az alkatrészt és amikor elkészült azt rárakták egy drónra. A drón odavitte a 
gyártósorhoz, amihez addigra odaért a karbantartó, és kiterjesztett valóság szemüvegen mutatta 
neki a rendszer, hogy hol mit kell kicserélni. És a gyártás közben szinte meg sem állt. 

2. A valóság korlátai 

Ahhoz, hogy a valóság korlátait (állapotadatbázis, eseményadatbázis, IT biztoság) 
részletesen végig tudjuk venni, szükséges az elméleti alapozás ahhoz, hogy miként tud 
felépülni egy önműködő, hiba előre jelző diagnosztikai rendszer, vagyis ami megmondja, hogy 
mi fog elromlani, mikor és milyen beavatkozás kell az elkerüléséhez. 

 

1. ábra: az önműködő hibaelőrejelzés elméleti modellje 

 

 

                                                            
1 KARBANTARTÁSI STRATÉGIÁK TÁMOGATÁSA IPAR 4.0-ÁS KARBANTARTÓ SZOFTVERRENDSZERBEN – 
XXX. Nemzetközi Karbantartás Konferencia 2018. kiadványa 
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Egy ilyen rendszer elvi felépítése: 

 Széleskörű gépadat: folyamatos és online adatgyűjtés során a berendezés 
állapotadatai hosszú időre visszamenőleg rendelkezésre állnak és az adatok 
megbízhatóak (tisztítottak); 

 Események illesztése: ehhez az állapot adatbázishoz idővonalon illesztve van egy 
pontos időbélyegekkel rendelkező, szintén megbízható meghibásodási és 
beavatkozási katalógus;  

 Adatelemzés, mintakeresés: a fenti kettőt összeillesztve már lehet mintákat keresni, 
hogy ha ilyen vagy olyan állapotban van (lesz) a gép, akkor milyen esemény 
várható. Ezt a mintát már létre lehet hozni különböző automatizált mintakereső 
eszközökkel, ha van elég, széleskörű, megbízható adat. Ha nem elég széleskörű az 
adat akkor is lehet szabályrendszert felállítani, de manuális szakértői munkával, 
diagnosztikai szaktudással. Így előáll egy empirikus állapotmodell. 

 Fontos paraméterek azonosítása: ebben az állapotmodellben már azonosíthatók 
azok a paraméterek melyek a kulcsállapotokra utalnak és érdemes őket valamilyen 
trendelőrejelzési rendszerrel a jövőre nézve is előre kalkulálni.   

 Előrejelzés és beavatkozás: ha már az empirikus modell szerint tudjuk mely 
állapotparaméterek a kulcsparaméterek a működésben, akkor azokra a 
paraméterekre becslő algoritmusokkal előrejelzést lehet adni, és így jövőbeli 
szcenáriókra alkalmazni a modellt, és meg is érkeztünk az előrejelzéshez. Az előre 
jelzett állapot alapján megfogalmazhatók a beavatkozások, amellyel az előre jelzett 
szcenárió elkerülhető. 

Az állapotadatbázis hiánya 

Ahogy az elméleti felépítésből látszik az intelligens előrejelzés alapja a széleskörű, 
minőségi adat, amiben mintákat lehet keresni, ami általában nem áll rendelkezésre a következő 
okok miatt: 

A berendezésekről nem gyűjtenek adatbázisba releváns állapot adatokat. Még a 
magas automatizáltságú technológiákban is ritka, hogy diagnosztikához használható folytonos 
adatgyűjtést végeznek. Az állapotszenzorok megdrágítják a berendezéseket és a megrendelő 
elvárásai között nem szerepel az állapotadatok gyűjtése későbbi felhasználásra.  

Félreértésre adhat okot, ha a termék nyomonkövetésére használt rendszerekben 
(Traceability System) lévő adatokat szeretnénk diagnosztikai tevékenységekhez felhasználni. 
A termék nyomonkövetés célja a termék egyedi azonosításának és visszakövethetőségének a 
megteremtése, annak érdekében, hogy az esetleges termékmeghibásodásból származó 
veszteségeket a vállalat minimalizálni tudja. A termék nyomonkövetés során általában az 

A teljességhez hozzátartozik, hogy létezik egy másik útja is az önműködő előrejelzésnek, 
az pedig a felépítés alapú modell szimuláció. Ez szintén egy megvalósítható út, de általában 
olyan összetett és sok állapotparaméteres rendszerekről beszélünk melyek gyakorlatban 
nem rakhatók össze szimulációs modellben. A különböző komponensek elhasználódási 
szintjei rettenetes variációs lehetőséget okoznak. Ennek a kiváltása lehetne a digitális iker 
technológia, viszont annak is alapfeltétele az első kettő „doboz”, vagyis a széleskörű kezdeti 
gépadat és a pontos esemény adatbázis, így digitális ikerből is csak az empirikus változat 
használható. 
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alábbi adatok kerülnek rögzítésre: egyedi azonosító, termék előállítás dátuma, cikkszám, 
gyártás helye, gyártó azonosító, alkatrész azonosító, szerszám szám, gyártó eszköz azonosító, 
vevő azonosító, kiszállítás dátuma… stb. A nyomonkövethetőségi rendszer csak abban az 
esetben tudja növelni a vállalat karbantartásának digitális érettségét, ha a nyomonkövetési 
rendszerben tárolt termék előállítási idő adatok összepárosíthatók az adott gyártó berendezés 
időadataihoz tárolt gépbeállítási paraméterekkel és azok között egyértelmű kapcsolat vagy 
hatásmechanizmus mutatható ki. A gyártó gépre jellemző állapotparaméterek nem azonosak a 
gépbeállítási paraméterekkel így azt más helyről kell kinyernünk. 

Az állapotadatok egy része jól kinyerhető a berendezés vezérléséből, azonban mivel nem 
ezzel a szándékkal van a vezérlés felépítve, lehet, hogy további állapot szenzorokat kell 
felszerelni. Ez a régebbi technológiákra fokozottan igaz. Amikor utólag egészítünk ki egy 
berendezést állapotszenzorokkal, adatgyűjtéssel, azt barnamezős digitalizációnak hívjuk. 
Érdemes még egy rövid szóra kitérni a bekezdés elejéről. A berendezés vezérléséből „jól” 
kinyerhető állapotadat nem magától értetődő. A legtöbb berendezés vezérlése zárt, és ritka az 
olyan gépszállító, aki utólag segít a vezérlés adatainak hozzáféréséhez. Ez is egy külön 
probléma, ha nem akarunk teljesen új szenzorhálózatot telepíteni. 

Kihívás feloldása: 

 Állapotadatok folyamatos és automatizált gyűjtése, elérhetőségének megkövetelése 
a gépszállítótól; 

 A szükséges plusz rendszerek (szenzorok, adatgyűjtők) felszerelése; 

 Az új berendezéseknél az állapotadatok gyűjtésének megkövetelése, ezek 
meghatározásához a karbantartás bevonása a gépbeszerzésbe. 

Eseményadatbázis hiánya 

Egy pár évvel ezelőtti cikkben2  már tettünk rá utalást, hogy mennyire nincsenek pontos 
üzemeltetési naplók. Mi a baj a karbantartás munkalapokkal és a kockásfüzettel?  

A hibaelhárítások közben másodlagosak a pontos időbélyegek, sőt gyakran a pontos 
beavatkozások feljegyzése is, ezt a legtöbb helyen nem is teszik meg. Ahol mégis, ott is papír 
alapú az információ, és általában nem elég részletes ahhoz, hogy az állapotadatbázissal 
párhuzamba lehessen állítani.  

A kockás füzethez képest határozott előre lepésnek számít, ha a karbantartásnak van saját 
menedzsment szoftvere (CMMS), de ez sem mindig elég. Tapasztalatunk szerint még a 
legnagyobb gyárakban is jellemző, hogy a karbantartás szoftverek a vállalatirányítási rendszer 
egy moduljaként, főként az alkatrészkészletek és esetleg a munkaidők megfelelő költséghelyre 
könyvelésére fókuszálnak csak. Ezek persze fontos funkciók, de ha a középpontban nem a 
berendezések, az azokhoz kapcsolódó karbantartási mix, a gyors hibaelhárítás és a részletes, 
pontos gépnapló áll, akkor nem az üzemeltetést, hanem a könyvelést támogatja. 

A legjobb minőségű eseménynapló létrehozásának módja, ha a berendezés „létrehozza” 
a meghibásodási naplóbejegyzéseket a karbantartás-menedzsment szoftverben, melynek 
tartalmát a karbantartásnak már csak a részletesen eljárási adatokkal (milyen beavatkozás, 
milyen alkatrészek stb.) kell kiegészítenie. 

 

 

                                                            
2 AUTOMATIZÁLT ÁLLAPOTALAPÚ KARBANTARTÁS MEGVALÓSÍTÁSA AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓKNÁL – 
2019 -  Nemzetközi Karbantartás Konferencia XXXI kiadvány 
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Kihívás feloldása: 

 Pontos üzemeltetési napló vezetése, digitálisan; 

 Ha lehetséges, Ipar 4.0 rendszerből származó, tűpontos időbélyegek szerint. 

A két alap adathalmaz hiányának problémáját ilyen tisztán egy 2 éves kutatási program 
keretében azonosítottuk, amiben számos üzemet és karbantartási csapatot kerestünk fel a “Új 
típusú zaj- és rezgés-diagnosztikai rendszer kifejlesztése LDV (Laser Doppler Vibrometer) 
szenzor és gyártó rendszerek minőségbiztosítási, illetve intelligens karbantartási módszereinek 
alkalmazásával” című projekt alatt. Azonban az azóta eltelt időben is csak tovább erősödött a 
bennünk kialakult kép, miszerint a fentiekben leírtak a valóságban leginkább jellemzők. 

IT biztonsági kérdések 

A fenti két alapprobléma megoldásán felül van egy, a karbantartás világától távolabb eső 
korlát is. Az IT biztonság kérdése az ipari digitalizáció farvizén bekúszott a gyártás területére 
is a korábbi irodai területről. Akármennyire távol áll a karbantartás területétől a kérdés, mivel 
közvetlenül érinti a projektjei megvalósíthatósága, jó tisztában lenni vele. 

Az IT biztonság kérdése alapvetően az adatok védelméről szól, hogy arra mint 
vagyonelemre egy cég hogyan vigyáz. Ehhez fontos tisztázni, hogy milyen adatokról van is 
szó, illetve, hogy milyen szempontból kell ezekre az adatokra vigyázni. Védendő adatnak 
tekintünk minden olyan adatot, amely az üzletmenet (gyártás) fenntartásához szükséges, illetve 
ami bármilyen szempontból érték a szervezet számára, lásd ipari titok. Sokan itt a különböző 
speciális gyártáseljárásokra, beszerzési árakra vagy a dolgozók személyes adatira gondolnak, 
pedig ennél sokkal szélesebb a kritikus adatok köre. Pár éve egy kerekasztal beszélgetésen az 
MVM egy képviselője fejtette ki, hogy nagyobb üzemeknél már kritikus üzleti adatnak számít 
az aktuális áramfelvétel szintje is, hiszen abból működésre, sebezhető időszakokra lehet 
következtetni.  

Ha már a védendő adatok körét kicsit megtapintottuk, nézzük milyen szempontból kell 
védeni az adatokat. Az adatok felügyeletének három aspektusa van: 

 Rendelkezésre állás – álljon rendelkezésre amikor szükség van rá; 

 Bizalmasság – csak az férjen hozzá, aki arra jogosult, ne kerüljön illetéktelen kézbe; 

 Sértetlenség – megbízhassak abban az adatban, hogy senki illetéktelen nem 
módosította, ezért építhetek rá. 

Érdekes itt egy pillanatra a kockás füzet és a tablet analógiát elővennünk ebből az 
aspektusból: 

Adatvédelmi szempont Kockás füzet Tablet (IT rendszer) 
Rendelkezésre állás Korlátozódik arra, aki írta, és 

akinél van, fontos, hogy ne 
vesszen el, ne semmisüljön meg 

Széles körben, 
szabályozhatóan elérhető 
információk 

Bizalmasság Mivel nem elérhető sokaknak, 
ezért viszonylag bizalmasnak 
tekinthető,  

Bizalmas a jogosultsági 
rendszer mentén, de védeni 
kell 

Sértetlenség Sok szubjektumot tartalmazhat, 
egy tollal felülírható, igaz ez 
legalább látszik 

Pontosan visszakövethető, 
naplózható minden változás, 
korábbi állapotok 
visszanézhetők, 
visszaállíthatók. 
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Jól látszik, hogy a kockás füzet az első szempontnál elesik. A többi tényezőnél is tartja 
az informatika az előnyét, ha megfelelően van védve. Mit jelent ez? 

A nem ipari informatikai rendszereknél megszokott és elvárt, hogy folyamatos behatolás, 
vírus, feltörés elleni, stb. védelmi rendszerekkel rendelkezik. Vannak szakemberek, akik 
értenek hozzá, viszonylag széles körben megszerezhető tudás a rendszergazdai, 
rendszermérnöki ismeret ahogyan biztonságosan üzemeltethető egy informatikai rendszer (sőt 
remek szabványok vannak rá, pl.: ITIL, ISO27001). A laptopunknál szokványos, hogy 
biztonsági frissítések érkeznek rá, ha valamiről kiderül, hogy támadható valamilyen 
szempontból azt a gyártó folyamatosan javítja. A sérülékenységek felderítésére, 
nyilvántartására jól bejáratott rendszerek vannak, a NIST (Amerikai Szabványügyi Hivatal) 
nyilvántartásában például szinte minden kezelendő probléma benne van. Ma már 
sérülékenység-menedzsment rendszerek támogatják a rendszergazdák ezen munkáját. 

Ezzel szemben az ipari informatika területe fekete ló az IT biztonsági szakemberek 
szemében. Ennek okai: 

 Nincsenek még kész jó gyakorlatok az iIoT (Industrial Internet of Things) 
rendszerek biztonsági szempontú kezelésére; 

 Amint hálózatba, sőt internetre kilátó hálózatba köti az ipari IT rendszereket, úgy 
kell kezelni őket biztonsági szempontból, mint az irodai környezet hálózatát; 

 Rengeteg az IT szempontból elavult rendszer, az informatikában az 5 éves eszköz 
öregnek számít, míg az iparban középkorúnak, vagy a nehéziparban még csak a 
bejáratás vége fele közeledik. De például a rajta lévő Windows 7 ma már tele van 
ismert lyukakkal, frissíteni nem merik, hátha rossz hatással lesz a berendezés 
működésére; 

 Ún. „árnyék IT” elemekkel van tele a gyártás területe, itt egy plusz kamera, ott egy 
plusz Teamviewer, amott egy mobilinterneten kommunikáló jelzőrendszer (árnyék 
informatikának nevezzük azokat az elemeket, amelyekről a IT üzemeltetés nem tud 
és ezért nem is kezeli, üzemelteti); 

Ezen okok miatt próbálják az IT üzemeltetők bezárva tartani az ipari hálózatot, 
szeparáltan az irodai hálózattól és még messzebb tartani az Internettől. 

Kihívás feloldása: 

 Klasszikusan az ipari hálózaton belül, offline tartani minden ipari diagnosztika és 
karbantartás menedzsment rendszert is – ez nem lesz fenntartható túl sokáig; 

 A gyártás hálózattól szeparált diagnosztikai IP alapú hálózat fenntartása; 

 IT biztonsági szakemberek bevonásával megtervezett adatáramlási utak az iIoT 
rendszereken; 

 IT osztály bevonása az üzemi projektek tervezésébe; 

 Ipari IT rendszerek biztonsági kezelése (frissítése, „árnyék” felderítése stb.) 
akárcsak az irodai hálózatokban. 

(A fenti elmélet forrása egy több éves IT biztonsági kutatási projekt, „Innovatív, kiemelt 
informatikai biztonságot támogató, aktív közreműködésű szoftvergép létrehozása IT 
üzemeltető szervezetek számára” címmel, illetve a több mint 50 szervezet IT üzemeltetése által 
szerzett mindennapi rendszerintegrációs tapasztalatunk.) 
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3. Megoldási utak 

Szinte mindegyik kihíváshoz fogalmaztunk meg feloldó javaslatokat, megpróbáljuk 
ezeket egy szerintünk járható, gyakorlatban is használható struktúrába összegezni. 

1. Legyen pontos mutatószámrendszer.  

Minden javítás alapja a jó mérés, az „almát az almával” történő összehasonlítás. Ezért 
javasoljuk, hogy ott, ahol nem pontos az OEE, MTTR, MTBF, állásidők, stb. mérése, erre 
alakítsanak ki minél előbb egy jó rendszert. Digitalizálják a TPM kártyát, legyen digitális a 
hibabejelentés (az sem baj, ha még nem gépből jön a riasztás), legyenek pontosak a kapcsolódó 
időbélyegek. 

Ez fontos szempont a digitalizációs projektek finanszírozásához is, a jó mutatószámokat 
lehet érdemben javítani, azon az evidenciát beszerezni, hogy mely projekt sikeres és melyik 
nem. 

2. Legyen részletes és megbízható eseménynapló. 

Az első ponttal szorosan összefügg, de ez a pont a berendezésről szól. Legyen mihez 
viszonyítani, hozzányúlni később, legyen min értelmezni az állapotparamétereket. Gyűjtsük az 
állásindokokat, hogy azokat párhuzamosan elemezve a diagnosztikai adatokkal ki tudjuk szűrni 
azon eseményeket amik nem a gépállapottal vannak összefüggésben. 

3. Kezdjünk el gépállapot adatokat gyűjteni. 

Ahhoz, hogy később a fejlett eszközöket (M.I. vagy big data elemzések) tudjuk használni, 
el kell kezdeni gyűjteni az adatokat amire ráillesztve az eseményeket, előre lehet majd jelezni 
az állapotot. Mivel az algoritmusoknak minden problémából, meghibásodásból több 
előfordulásra van szüksége az adatminták azonosításához. ez több évnyi adatgyűjtést feltételez. 
Ha van öreg kritikus berendezésünk, szereljük fel utólagos szenzorhálózattal és diagnosztikai 
adatgyűjtővel. 

4. Új gépet csak diagnosztikával. 

Ha még nem így van, érjük el a szervezetben, hogy az új gyártástechnológiák 
beszerzésébe vonják be a karbantartást is, és minden esetben fogalmazzuk meg az elvárásainkat 
a berendezéssel kapcsolatban. Az a minimum, hogy gyűjtsön diagnosztikai adatot, ami 
valamilyen módon ki is nyerhető, és a berendezés kritikus kopóelemeiről ha lehet, szerezzük 
meg a 3D modelleket a gyártóktól, hogy a pótalkatrészeket le tudjuk gyártatni (ez a 
célgépgyártóknál már működik!). 

A szaktudás ereje – egy rövidítőút 

Van egy út, ami lerövidíti a megtérülését a fenti rendszereknek. Eddig szinte csak arról 
beszéltünk, hogy adatelemzéssel a diagnosztikai adatokon mintákat keresünk és abból jelezzük 
előre a bekövetkező eseményeket. De ahogy fenti is írtuk, ez több évnyi adatgyűjtést feltételez.  

Ennek az útnak a lerövidítése, hogyha a berendezéshez értő szakemberek határozzák meg 
ezeket az adatmintákat, egyrészt a tapasztalatukkal, másrészt a kockás füzetet lefordítva. Ebben 
az esetben is digitális állapot-adatgyűjtést kell használni, de az adatgyűjtést a szakemberek 
diagnosztikai tudásával egészítjük ki mint egy hagyományos szakértői rendszerben. Ennek 
módja határértékek, együtt állások meghatározása, használhatunk hozzá FMEA elemzést vagy 
bármilyen egyéb logikai keretrendszert. Ilyen módon a keresendő állapotmintákat átadjuk a 
fejünkből az informatikai rendszernek. 
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A módszer további előnye, hogy nem kell, hogy tűpontos legyen, folyamatosan lehet 
finomítani. Csak kapjunk riasztást, ha egy bizonyos állapotba kerül a technológia és tudassa 
velünk: erre most rá kell nézni. Miután megnéztük és eldöntöttük, hogy beavatkozunk vagy 
még nem szükséges, tovább finomíthatjuk a szabályrendszert, hogy legközelebb még 
pontosabban riasszon. 

Ezen az úton viszonylag gyorsan el lehet indulni, és hamar van eredménye, és elérjük azt 
is, hogy az egyre csökkenő releváns szakember egyre több berendezést tud felügyelni, mivel a 
magas szintű szaktudásnak csak a riasztásokkor kell jelen lenni.  

Vannak további kihívások ezen az úton, de a főbb nehézségeket összeszedtük, és 
mindegyik megugorható, átléphető, odafigyeléssel, nyitottsággal, felkészültséggel és jó 
partnerekkel. 

4. Összefoglaló 

A cikkben összegeztük azokat az akadályokat, amelyek az ipari digitalizációnak a 
karbantartásban való hasznosíthatósága előtt állnak. De adja magát a kérdés: Meg akarunk 
ezekkel küzdeni? Van akkor haszna? A válasz megadásához gondoljuk végig az alábbiakat: 

 A gyártástechnológia egyre összetettebb; 

 A hatékonyság folyamatos növelése alapkövetelmény; 

 Egyre vékonyabb a releváns szakértőréteg, vagyis egyre több gép fenntartása jut 
egy-egy jó szakemberre. 

Nyilván még lehetne jónéhány érvet felhozni, de a válasz szerintünk egyértelmű. Igen, a 
digitalizáció nem elkerülhető a karbantartás területén sem, a kihívások tisztán látszanak, de 
szerencsére vannak megoldási utak. A kockás füzetnek ugyan leáldozott, de a benne lévő tudás 
nagy érték, ezt a tudást meg kell tanítsuk az informatikai rendszereknek, hogy a kockás füzetet 
a vitrinbe állíthassuk, akárcsak a gőzgépet vagy a Commodore 64-et. 

 

 



 

Szabványos irányítási rendszerek sikertényezői válsághelyzetben: Vezetői 

szerepvállalás és kommunikáció 

Dr. Csizmadia Tibor egyetemi docens, Pannon Egyetem GTK Menedzsment Intézet 
Dr. Ködmönné Pethő Henrietta mesteroktató, Pannon Egyetem GTK Menedzsment Intézet 

1. Bevezetés 

Válsághelyzetben a menedzsment rendszerekhez kapcsolódóan többek között a vezetői 
szerepvállalás és a kommunikációra épülő szabvány követelmények kerültek fókuszba, mint 
ahogy azt Csizmadia és Ködmönné Pethő (2020) publikációjában megállapította. 

Krízishelyzetben lényeges a vezetőség szerepe, hogy az egyébként is bizonytalan 
helyzetben hogyan tudják a szervezeten belül megőrizni a munkatársak bizalmát, hogyan 
tudnak a válsághelyzetben kommunikálni, úgy, hogy az a belső és külső érdekelt felek 
megelégedésére történjen. 

Az ISO 9001 szabvány alapelvek közé sorolja a vezetői szerepvállalást, szabvány 
elemként pedig részletezi, milyen követelményeknek kell megfelelni egy irányítási rendszert 
működtető szervezet felső vezetőinek, hasonlóan a kommunikációra vonatkozó 
követelményekhez. 

Az ISO/TS 9002 szabvány segíti a szervezeteket azáltal, hogy az ISO 9001szabvány 
követelményeihez, mint irányelv nyújt segítséget a vezetői szerepvállalás és a kommunikációs 
követelmények vonatkozásában is. 

A MEBIR szabvány mindkét területet sikertényezőnek tekinti, mely kulcstényezők 
hozzájárulnak a munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszer 
eredményességéhez.  

Ebben a cikkben azt mutatjuk be, hogy a vezetői szerepvállalás és kommunikációra 
vonatkozó szabványkövetelményekhez, mint válsághelyzetben prioritásokhoz milyen 
követelményeket rendel az ISO 9001 irányítási rendszer szabvány, ezen követelmények 
megvalósításához mennyiben járul hozzá az ISO/TS 9002, mint irányelv szabvány, valamint 
az ISO 45001 szabvány hogyan segíti a vonatkozó követelmények megvalósítását. Bemutatjuk 
továbbá, hogy az ISO 45001, mint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság első globális 
szabványa, egységes és egyértelmű keretet biztosít a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság vezetői szerepvállalásra és kommunikációra vonatkozó teljesítményének arányos és 
proaktív fejlesztéséhez is. 

2. Vezetői szerepvállalással kapcsolatos szabványkövetelmény elemzése 

A hatályos irányítási rendszerszabványok középpontjában a vezetői szerepvállalás és 
elkötelezettség áll, mely szabványkövetelmény előírásainak való megfelelés válsághelyzetben 
iránymutatást ad a szervezet vezetésének. 

Ebben a fejezetben a vezetői szerepvállalással kapcsolatos szabványos előírásokat, 
útmutatókat mutatjuk be és elemezzük az ISO 9001, az ISO/TS 9002 és az ISO 45001 
szabványok alapján. 
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2.1. Vezetői szerepvállalással kapcsolatos elvárások az ISO 9001 szabványban 

Az ISO 9001 szabvány 0.2 Minőségirányítási alapelvek szabványszakasza 
minőségirányítási alapelvként fogalmazza meg a vezetői szerepvállalást, mint egyik 
legfontosabb alapelvet menedzsment rendszerek működtetése során. 

Az ISO 9001 szabvány az 5.1 Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség 
szabványszakaszban részletezi a vonatkozó követelményeket, úgymint: 

A vezetőség 

 vállalja az elszámoltathatóságot a minőségirányítási rendszer eredményességéért; 

 biztosítja a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározását, valamint ezek 
összhangját a szervezet környezetével és stratégiai irányvonalával is; 

 biztosítja az irányítási rendszer követelményeinek beépülését a szervezet üzleti 
folyamataiba; 

 folyamatszemléletű megközelítést és kockázatalapú gondolkodásmód alkalmazását 
segíti elő; 

 az irányítási rendszerhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását biztosítja; 

 kommunikálja az eredményes minőségirányítási rendszer és ehhez kapcsolódóan a 
irányítási rendszer követelményeinek való megfelelés fontosságát; 

 biztosítja, hogy az irányítási rendszer elérje tervezett eredményeit; 

 bevonja, irányítja és támogatja a munkatársakat abban, hogy hozzájáruljanak az 
irányítási rendszer eredményességéhez; 

 a fejlesztést előmozdítja; 

 az egyéb lényeges irányító szerepkörben lévőknek támogatást nyújt, hogy 
bizonyíthassák a felelősségi területeikhez kapcsolódó vezetői szerepvállalásukat. 

Az ISO 9001 szabvány áttekintése alapján megállapítható, hogy részletezi ugyan a 
vezetői szerepvállalásra és elkötelezettségre vonatkozó szabvány követelményt, de 
iránymutatásokat a konkrét megvalósításra nem ad. 

A tanulmány következő fejezetében a vezetői szerepvállalás értelmezéséhez az ISO/TS 
9002 szabványt hívjuk segítségül, hogy az irányelvek az ISO 9001 alkalmazására vonatkozó 
szabványban milyen mértékben kapnak útmutatót a felhasználók a szabvány követelmények 
teljesítésére vonatkozóan. 

2.2. Vezetői szerepvállalással kapcsolatos útmutatások az ISO/TS 9002 szabványban 

Az ISO/TS 9002 szabvány az alábbi iránymutatásokat adja a vezetői szerepvállalás és 
elkötelezettséggel kapcsolatban. A felsővezetőség többek között azzal bizonyítja vezetői 
szerepvállalását, hogy aktív szerepet vállal az irányítási rendszer eredményességének és 
teljesítményének támogatásában, elősegítésében, kommunikálásában, valamint figyelemmel 
kísérésében. Ez vonatkozik a válsághelyzetben való aktív szerepvállalásra is. Azoknál a 
szervezeteknél, ahol a vezetők azonnal a válság stáb élére álltak a kialakult helyzetben, ott a 
munkavállalók elkötelezetten, együttműködve támogatták a vezetőt a válság kezelésében. Ahol 
a munkavállalók nem érezték ezt a vezetői elkötelezettséget, például megfutamodott a vezető 
a feladat és felelősség elől, azok a szervezetek nem, vagy csak részben tudtak reagálni a 
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kialakult helyzetre, elbizonytalanodtak a munkavállalók a további vezetői támogatottsággal 
kapcsolatban is. 

Fontos, hogy a felső vezetőség egyértelművé teszi, hogy érti és elszámoltatható a 
rendszer eredményességéért azzal, hogy felelősséget vállal a tevékenységeiért. Bár bizonyos 
felelősségek és hatáskörök delegálhatók, az elszámoltathatóság a felső vezetőségnél kell, hogy 
maradjon válsághelyzetben is. Egy személyben kell vállalnia döntéseiért a felelősséget egy 
krízis helyzetben is akár jók, akár kevésbé jó döntések azok. A csapata élére kell állnia nem 
csak akkor, amikor a sikert és a nyereséget kell ,,bezsebelni”, hanem a bizonytalan, válságos 
helyzetekben és az ehhez kapcsolódó döntések során is. 

Azoknál a szervezeteknél, ahol az irányítási rendszer eredményeit időnként a rendszer 
vagy a részfolyamatok helyesbítése vagy fejlesztése céljából a vezetők átvizsgálták és 
fejlesztették, ott a bevált gyakorlat alapján nem okozhat nagy gondot, ha a folyamatokat át kell 
szervezni egy váratlan helyzetre történő azonnali reagálással.  

Azok a vezetők, akik munkatársaikat folyamatosan bevonták, irányították, támogatták és 
folyamatosan kommunikáltak velük, ezáltal is hozzájárultak az irányítási rendszer 
eredményességéhez. Ezekben a szervezetekben ez az oda-vissza működő kommunikáció és 
támogatás válsághelyzetben is a jól bevált gyakorlat szerint működhet. 

A felső vezetőséghez kapcsolódóan meg kell még említeni, hogy elengedhetetlen az első 
számú vezető részéről a támogatás a további lényeges irányító szerepkörben lévő vezetők felé 
is, hiszen ezek a vezetők azok, akik a szervezet valamennyi szintjén végrehajtják, illetve 
végrehajtatják a feladatokat. 

Összességében elmondható, hogy az ISO 9001 szabványban meghatározott vezetői 
szerepvállalásra vonatkozó követelményekre az ISO/TS 9002 szabvány számos esetben 
megfelelő iránymutatást és példákat nyújt a szervezetek számára, hogy értelmezni és 
megfelelően használni tudják az ISO 9001-es szabvány-követelményeket napi működésük 
során. Az elemzés során azonban azt a következtetést is le kellett vonnunk, hogy míg az ISO 
9001 szabvány, mint alapvető működési folyamatokat definiáló irányítási rendszer szabvány 
nem teljes körűen segíti a szervezeteket a követelmények értelmezésében, mert szükséges az 
ISO 9001 alkalmazásához egyidőben használni az ISO/TS 9002 szabványt, mint irányelveket. 
Az ISO 45001 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer szabvány, 
ahogy azt a következő fejezetben bemutatjuk, már önmagában is követelményszabvány 
alkalmazási útmutatóval együtt. 

2.3. Vezetői szerepvállalással kapcsolatos követelmények és útmutatások az ISO 

45001 szabványban 

Az ISO 45001 szabvány (a fejezetben MEBIR-ként is említjük) azért került kiválasztásra 
az elemzéseink során, mert a szabvány egyik nagy előnye, hogy a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer követelmény szabványaként az irányítási 
rendszer követelményeket MEBIR fókusszal közelíti meg és a követelmények 
megvalósításához útmutatót is ad. 

A tanulmányban a MEBIR szabvány vezetői szerepvállalásra vonatkozó fejezetét 
elemezzük a munkahelyi egészségvédelem és biztonság szempontjából, mely segíti krízis 
helyzetben is a szervezet vezetésének munkáját a követelmények értelmezésében MEBIR 
fókusszal. 
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A 0.3. Sikertényezők fejezetben a szabvány sikertényezőként határozza meg a felső 
vezetőség szerepvállalását, elkötelezettségét, felelősségeit és elszámoltathatóságát. Szintén 
sikertényező, ha a felső vezetőség a szervezetnél olyan kultúrát alakít ki, irányít és támogat, 
amely segíti a MEBIR rendszer tervezett eredményeit. 

A Vezetői szerepvállalás és felelősség szabvány követelményre vonatkozóan a MEBIR 
követelmény szabvány az ISO 9001 szabványon előírásain túl további követelményt fogalmaz 
meg, úgymint: 

A felső vezetőségnek bizonyítania kell vezetői szerepvállalását és elkötelezettségét a 
MEBIR azáltal, hogy 

 vállalja az általános felelősséget és az elszámoltathatóságot a munkával kapcsolatos 
sérülés és egészségkárosodás megelőzéséért, valamint a biztonságos és egészséges 
munkahelyek és tevékenységek biztosításáért is; 

 olyan vállalti kultúrát fejleszt, irányít és támogat a szervezetben, amely elősegíti a 
MEBIR tervezett eredményeit; 

 védi a munkavállalókat a szankcióktól, amikor jelentik az eseményeket, 
veszélyeket, kockázatokat, valamint a lehetőségeket; 

 biztosítja, hogy a vállalkozás kialakítson és bevezessen folyamatokat a 
munkavállalókkal való konzultációra és részvételükre; 

 támogatja az egészségügyi és biztonsági bizottságok létrehozását és működését. 

A szervezet felső vezetőségének vezetői szerepvállalása és elkötelezettsége, amibe 
beleértendő a tudatosság, fogékonyság és az aktív támogatás és visszajelzés is, kritikus 
fontosságú a MEBIR sikere és a kívánt eredmények elérése szempontjából is. A felső vezetőség 
felelőssége tehát sajátos, amelyben személyesen kell részt vennie, vagy amelyet irányítania 
kell. 

Az egyéni és csoportértékek, attitűdök, vezetői gyakorlatok, észlelések, felkészültség 
(kompetenciák) azon tevékenységi minták, melyek meghatározzák a MEBIR iránti 
elkötelezettséget, valamint a stílusát és szakmaiságát. Szintén jelentős a munkavállalók aktív 
részvétele, az együttműködés és a kölcsönös bizalomra épülő kommunikáció, továbbá a 
megelőző és a védőintézkedések eredményességébe vetett bizalom, mely hozzájárul a MEBIR 
működéséhez. Egyik módja annak, hogy a vezetőség bizonyítsa vezetői szerepvállalását, ha 
ösztönzi a munkavállalókat az incidensek, a veszélyek, a kockázatok és a lehetőségek 
jelentésére, továbbá védi a munkavállalókat az olyan szankciókkal szemben, mint például az 
elbocsátással való fenyegetés vagy a fegyelmi eljárás, ha jelentést tesznek incidensekről. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a három elemzett szabványból (ISO 9001, az 
ISO/TS 9002 és az ISO 45001) az ISO 45001-es szabványban található meg teljes körűen a 
vezetőség szerepvállalása. 

3. Kommunikációval kapcsolatos szabványkövetelmény elemzése 

A válsághelyzet kezelése a belső és külső kommunikáció nélkül elképzelhetetlen. Ennek 
következtében az irányítási rendszerekben is prioritást kell, hogy élvezzen az ezeknek a 
szabvány követelményeknek való megfelelés. 

A válsághelyzet alatt a vállalatok felsővezetőivel a krízishelyzet kezeléséről készített 
interjúk elemzése során az alábbi megerősítő gondolatok hangzottak el a kommunikáció 
fontosságára vonatkozóan. 
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A járvány okozta pánik nemcsak a kék-, hanem a fehérgalléros szektort is megrázza, 
drámaian felerősítve mások mellett a vállalatok belső kommunikációjának szerepét és 
fontosságát. 

Túl sok váratlan esemény volt azokban a napokban, ami azonnali reakciókat igényelt. 
Például a tulajdonosi kör képviselőit is folyamatosan információkkal kellett ellátni, mert 
ezzel lehetett az aggodalmukat csökkenteni. Ugyan kommunikáltam velük, elégedettek is 
voltak azzal, amit kaptak infót. 

A helyzet legnagyobb tanulsága az volt, hogy nagyon sokat kell kommunikálni az 
emberekkel válság idején. 

3.1. Kommunikációval kapcsolatos elvárások az ISO 9001 szabványban 

Az ISO 9001 szabványban elsőként az 5.1 Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség 
szabványszakaszban jelenik meg a kommunikáció fogalma, ahol a felső vezetőségnek 
bizonyítani kell vezetői szerepvállalását és elkötelezettségét a MIR vonatkozásában azzal, 
hogy kommunikálja az eredményes minőségirányítás és a MIR követelményeinek való 
megfelelés fontosságát. Az 5.2 Politika fejezetben a b) szakaszban jelenik meg először a 
kommunikációval kapcsolatos szakkifejezés, ahol a szabvány előírja, hogy a politikát a 
szervezeten belül kommunikálni kell. Szintén a kommunikációs követelménnyel találkozunk, 
amikor az 5.3. Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök fejezetben leírtak alapján 
követelményként írja elő a szabvány, hogy a felső vezetőségnek biztosítania kell a felelősségek 
és hatáskörök kijelölését a lényeges szerepekre, és ezeket kommunikálnia kell a szervezeten 
belül. 

Az ISO 9001 szabvány 6.2. Minőségcélok és az elérésük megtervezése fejezet 6.2.1. f) 
szakaszában szintén a kommunikáció kifejezést adja meg követelményként, hogy a 
minőségcélokat kommunikálja a szervezet. 

A 7.1.3. Infrastruktúra fejezet d) szakasza az információs és kommunikációs 
technológiát, mint amit az infrastruktúra tartalmazhat, jelöli meg a követelményszabvány. Az 
ISO 9001 szabvány 7.4 Kommunikáció fejezete követelményként határozza meg a szervezet 
számára, hogy meg kell határozni a minőségirányítási rendszer szempontjából lényeges belső 
és külső kommunikációt, beleértve, hogy 1) miről, 2) mikor, 3) kivel, 4) hogyan 
kommunikáljanak és 5) ki kommunikáljon.  

A szabvány 8.2. A termékre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények 8.2.1. 
Kapcsolattartás a vevővel alfejezete írja le, hogy a vevővel folytatott kommunikációnak mit 
kell tartalmaznia, úgymint a termékkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk átadását, 
az ajánlatkérések, szerződések vagy megrendelések kezelését, beleértve a módosításokat, a 
termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos vevői visszajelzések megszerzését, a vevői 
panaszokat továbbá a vevői tulajdon kezelését vagy felügyeletét, valamint a speciális 
követelmények kialakítását váratlan helyzetek esetén teendő intézkedések vonatkozásában, ha 
azok lényegesek. 

A 8.2.4. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megváltozása 
fejezetben követelményként határozza meg a szabvány, hogy az érintett munkatársak tudomást 
szerezzenek a megváltozott követelményekről, valamint a szervezetnek gondoskodnia kell 
arról, hogy a dokumentált információkat módosítsák. 

Következtetésként elmondható, hogy az alapfogalomként nem definiált kommunikációra 
vonatkozó követelményszabvány előírások nem elegendőek ahhoz, hogy a szervezetek 
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értelmezni tudják ezt az alapfogalmat követelményként, így szükséges használniuk az ISO/TS 
9002 szabványt, mint irányelvek szabványt az alkalmazáshoz. 

3.2. Kommunikációval kapcsolatos útmutatások az ISO/TS 9002 szabványban 

Ezt a szabványkövetelményt azonban jól kiegészíti az ISO/TS 9002-es szabvány, amely 
részletes iránymutatásokkal szolgál a kommunikációs követelményekre vonatkozóan. Fontos 
felkészülni arra a szervezeteknek, hogy a különböző helyzetekben különböző kommunikációs 
módszereik legyenek. A válsághelyzet és az otthoni munkavégzés például felerősítette az on-
line kommunikációs módszerek, technikák és eszközök használatát. Azok a szervezetek, akik 
eddig ezeket nem használták, nem tudtak reagálni a kialakult helyzetre. A kijárási 
korlátozásoknál az on-line eszközök nélkül nem volt megvalósítható a home office-ban 
dolgozó kollégák tájékoztatása, és a velük való kommunikáció. A kommunikációs folyamatban 
a belső kommunikáció mellett a külső kommunikáció is fontos, például az alvállalkozók vagy 
a beszállítók felé, akik rendszeres napi kapcsolattartást igényeltek a kialakult helyzetre való 
tekintettel a feladataik és folyamataik újraszervezését, folytonosságát ezáltal is biztosítva. A 
külső érdekelt felek, hatóságok felé történő kommunikációról sem szabad elfelejtkezni, jelen 
esetben a vírussal kapcsolatos jelentési kötelezettségeket és a hatósági tájékoztatásokat is 
ideértve. A szervezeten belül azt is meg kellett határozni, hogy ki kommunikálhat az adott 
helyzetben. Voltak olyan szervezetek, ahol csak és kizárólag az első számú vezető 
kommunikálhatott a szervezeten kívülre a beszállítókkal és a hatóságokkal az első kézből 
történő információátadás miatt. 

A kialakult helyzetre való eredményes reagálás érdekében a szervezet kommunikációs 
folyamatai tegyék tehát lehetővé, hogy a folyamat és az abban résztvevők képesek legyenek: 

 az információk gyors átadására és fogadására, valamint az azokra való szinte 
azonnali reagálásra; 

 a kölcsönös bizalom folyamatos kiépítésére és fenntartására; 

 a vevői elégedettség és a folyamatteljesítmény fontosságának átadására és 
megtartására; 

 valamint a helyzetben rejlő fejlesztési lehetőségek azonosítására (ISO/TS 9002). 

A szabvány 7.4. Kommunikáció fejezete tartalmazza a konkrét követelményekre 
vonatkozó irányelveket, úgymint az irányítási rendszerhez szükséges és az arra vonatkozó 
belső és a külső kommunikáció kialakítását. 

A szervezet határozza meg, hogy mit kell kommunikálnia. Ez a belső és a külső felek 
szempontjából különböző lehet. A szervezet például kommunikációt folytathat a 
minőségirányítási rendszer helyzetéről a szervezet munkatársaival, de kommunikálhat a 
külső szolgáltatókkal a megrendelések új feltételeiről. A szervezet határozza meg azokat 
a lényeges belső és külső feleket, akikkel kommunikálnia kell a minőségirányítási 
rendszer eredményes működésének biztosítása érdekében. Ez magában foglalhat 
lényeges személyeket a szervezet minden szintjén és lényeges érdekelt feleket (például 
vevőket, termékeket és szolgáltatásokat nyújtó külső szolgáltatókat, illetve szabályozó 
testületeket).  

A különböző helyzetekben gyakran különböző kommunikációs módszerek szükségesek. A 
külső érdekelt felek számára lehet, hogy hivatalosabb kommunikációk, például 
jelentések, előírások, számlák vagy szolgáltatási szerződések szükségesek. A belső 
kommunikációra használhatók olyan módszerek, mint például a napi kapcsolattartás, 
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rendszeres osztályértekezletek, tájékoztató ülések, e-mail vagy intranet. A belső 
kommunikációban is szükség lehet hivatalosabb módszerekre, például írásos 
jelentésekre, vagy munkaköri leírásokra az információ jellegétől és attól függően, hogy 
mennyire fontos ügy az, amelyet közölni kell.  

A szervezet azt is határozza meg, ki fog kommunikálni. Ez függ a kommunikáció jellegétől 
és azoktól, akikkel a szervezet kommunikál. A felső vezetőség például kommunikálhat a 
szervezet munkatársaival, míg a beszerzési folyamat gazdája a külső szolgáltatókkal. 

Az eredményesség érdekében a szervezet kommunikációs folyamatai tegyék lehetővé, 
hogy a folyamat és az abban résztvevők képesek legyenek: 

– az információk gyors átadására és fogadására, valamint az azokra való reagálásra; 

– a kölcsönös bizalom kiépítésére; 

– a vevői elégedettség, a folyamatteljesítmény, stb. fontosságának átadására; 

– a fejlesztési lehetőségek azonosítására (ISO/TS 9002:2016, 7.4 szakasz). 

Összességében elmondható, hogy az ISO 9001 szabvány kommunikációval kapcsolatos 
követelményeihez az ISO/TS 9002 szabvány kiegészítő iránymutatást és példát nyújt a 
szervezetek számára az értelmezéshez és a megfelelő alkalmazáshoz. 

3.3. Kommunikációval kapcsolatos követelmények és útmutatások az ISO 45001 

szabványban 

A kommunikációra vonatkozó irányítási rendszer követelményeket a MEBIR szabvány 
azzal egészíti ki, hogy meghatározza, hogy a szervezetnek olyan folyamatokat kell kialakítania, 
bevezetnie és fenntartania a MEBIR szempontjából lényeges belső és külső kommunikációra, 
amely azt is meghatározza az ISO 9001 követelményeken túl, hogy: 

- kivel kommunikáljanak; 

1. a szervezeten belül a különböző szintek és funkciók közül; 

2. a vállalkozók és a munkahelyi látogatók közül; 

3. továbbá más érdekelt felek közül. 

Itt írja elő a szabvány, hogy a szervezetnek figyelembe kell vennie a sokszínűség 
szempontjait, amikor átgondolja a kommunikációs szükségleteit. Olyan példákat ad, mint a 
nem, nyelv, kultúra, írni-olvasni tudás, fogyatékosság.  

Kommunikációs folyamatának kidolgozásakor a szervezetnek szintén figyelembe kell 
vennie többek között a jogszabályi és egyéb követelményeit, biztosítania kell a közzéteendő 
MEBIR információk összhangját az irányítási rendszerben keletkezett információkkal és azt, 
hogy azok megbízhatók legyenek. A szervezetnek kommunikációjának bizonyítékaként 
dokumentált információt kell megőriznie. 

A 7.4.2. Belső kommunikációra vonatkozó fejezet előírja, hogy a szervezetnek belső 
kommunikációt kell folytatnia, ahogy megfelelő, a MEBIR-el kapcsolatos lényeges 
információkról a szervezet különféle szintjei és funkciói között, beleértve a rendszer 
változtatásait, valamint biztosítania kell, hogy kommunikációs folyamatai lehetővé tegyék a 
munkavállalók számára, hogy hozzájáruljanak a folyamatos fejlesztéshez.  

A 7.4.3. Külső kommunikációra vonatkozó fejezet előírja, hogy a szervezetnek külső 
kommunikációt kell folytatnia a MEBIR-el kapcsolatos lényeges információkról, ahogy azt a 
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szervezet kommunikációs folyamatai meghatározzák és figyelembe kell vennie a jogszabályi 
és az egyéb követelményeit. 

A kommunikációs folyamatoknál ajánlatos, hogy biztosítsák az információk 
összegyűjtését, frissítését és terjesztését. Biztosítsák, hogy a lényeges információk 
rendelkezésre álljanak, megkapják azokat és érthetőek legyenek valamennyi érdekelt fél 
számára. 

Következtetésként elmondható, hogy a MEBIR követelmény szabvány részletesebben 
határozza meg a kommunikációval kapcsolatos követelményeket és azokra bővebb 
útmutatásokat is ad, mint a minőségirányítási rendszerekre vonatkozó követelmény szabvány, 
így a MEBIR szabvány válsághelyzetben is jobban használható. 

3.4. Példák a szervezeten belüli digitális kommunikációra válsághelyzetben 

Ebben a fejezetben a kommunikációhoz, mint szabvány követelményhez kapcsolódó 
digitális kommunikációról szeretnénk röviden írni, bemutatva azt, hogy válsághelyzetben 
hogyan erősödött fel a szerepük a különböző digitális technikáknak, valamint néhány példát is 
adunk a különböző kommunikációs lehetőségekre.  

Az elmúlt másfél évben a szervezeteknek fel kellett ismerniük, hogy hatékony digitális 
kommunikáció nélkül nem tudnak krízishelyzetben működni. Azt is látniuk kellett továbbá, 
hogy ami válsághelyzetben kényszernek tűnik, az a jövőbeni fejlődés kulcsa is lehet. 

A járványhelyzetben tehát a cégeknek rövid idő alatt új digitális alapokra kellett 
helyezniük a szervezet működését.  

Azok a vállalkozások tudtak leggyorsabban alkalmazkodni a megváltozott helyzethez, 
akik felismerték, hogy mekkora jelentősége van a jól megválasztott digitalizációs 
technológiának.  

A koronavírus miatt bevezetett veszélyhelyzetben a cégek 45 százaléka vezetett be 
valamilyen újítást a belső kommunikáció támogatása és megkönnyítése érdekében derül ki 
egyes felmérésekből. 

A modern kommunikációt segítő applikációk széles tárháza jelent meg a piacon segítve 
ezzel is a szervezetek működését. 

Az on-line kommunikációban megjelentek az olyan fogalmak, mint például az on-line 
protokoll és on-line etikett.  

A kommunikációs és a szervezeten belüli kapcsolat hatékonyságát sok esetben az 
ingyenessé tett kommunikációs platformok segítettél, úgymint Skype, Microsoft Teams, 
Zoom, Google Hangouts. A csapatok produktivitását olyan online projektmenedzsment 
eszközök segítették, mint a Slack, Trello vagy a Podio. 

A felmérések válaszadói számára az e-mail és a telefonos csatornák voltak túlsúlyban a 
belső kommunikációkban. 

Nem kell megfeledkeznünk arról sem, hogy mobiltelefonokról, mint okos eszközökről 
ma már lebonyolíthatóak on-line meetingek, levelezések, pénzügyi tranzakciók laptop 
használata nélkül. 

Fejlesztő cég belső kommunikációs érettséget feltáró kutatásából kiderül, hogy a 
fejlesztéseket a mobiltelefonos megoldások irányába kell terelni, hiszen míg a munkavállalók 
95 százaléka érhető el egyszerűen okos telefonon keresztül, az e-mailes elérhetőség aránya 
mindössze 66 százalék körül mozog. 
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4. Összegzés 

Válsághelyzetben azok a vezetők vannak előnyben, akik vezetői szerepvállalása és 
elkötelezettsége a szervezet iránt nem kérdőjelezhető meg, valamint a kialakult helyzetnek 
megfelelő belső és külső kommunikációt folytatnak. 

Az ISO 9001 követelményszabvány jó alapot ad a vonatkozó rendszer követelményekre 
a vezetői elkötelezettség vonatkozásában. Követelményként határozza meg a vezetőség 
elszámoltathatóságát a minőségirányítási rendszer eredményességéért, valamint 
folyamatszemléletű megközelítést és kockázatalapú gondolkodásmód megvalósítását segíti 
elő, hogy az irányítási rendszer elérje tervezett eredményeit. 

Az ISO/TS 9002 útmutató szabvány a követelményekhez olyan iránymutatást nyújt, 
miszerint a felső vezetőségnek egyértelművé kell tenni, hogy érti és elszámoltatható a rendszer 
eredményességéért azzal, hogy felelősséget vállal a tevékenységeiért. Bár bizonyos 
felelősségek és hatáskörök delegálhatók, az elszámoltathatóság a felső vezetőségnél kell, hogy 
maradjon válsághelyzetben is. Példaként említi továbbá, hogy a vezetőség a folyamatok közötti 
eredményes kölcsönhatások biztosításával, a kimenetek és bemenetek eredményes 
áramlásával, valamint a kockázatok és lehetőségek kezelésével az együttműködés elérésére 
kialakított rendszerszemléletű megközelítést szolgálja. 

Az ISO 45001-es szabvány ugyanakkor alkalmas a két követelmény teljes körű 
menedzsmentjére, mint olyan szabvány, mely a szakkifejezéseket, a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság kérdéskörének követelményeit és útmutatót is tartalmaz 
ezeknek a követelményeknek az alkalmazásához. Ismerteti például, hogy az egyéni és 
csoportértékek, attitűdök, vezetői gyakorlatok, észlelések, felkészültség (kompetenciák) azon 
tevékenységi minták, melyek meghatározzák a MEBIR iránti elkötelezettséget. Példát nyújt a 
szabvány követelmények értelmezésére úgy is, hogy a vezetőség azáltal is bizonyítja vezetői 
szerepvállalását, ha ösztönzi a munkavállalókat az incidensek, a veszélyek, a kockázatok és a 
lehetőségek jelentésére, továbbá védi a munkavállalókat az olyan szankciókkal szemben, mint 
például az elbocsátással való fenyegetés vagy a fegyelmi eljárás, ha jelentést tesznek 
incidensekről. 

Következtetésként elmondható, hogy a vezetői szerepvállalás és kommunikációs 
szabvány követelmények menedzsmentje teljes körűen megtalálható az ISO 45001-es 
szabványban, mely kiemelten fontos válsághelyzetben. 
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