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Vizsgálólaboratóriumok akkreditálása
Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szabvány bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok

Úgy gondolom, nem lesz haszontalan, ha közreadom azo-
kat a tapasztalatokat, amelyeket az építõipar területén
mûködõ laboratóriumok minõségirányítási rendszerének
vizsgálata, akkreditálási eljárása során szereztem. Idõszerû
lehet ez azért is, hogy a rendszer további finomítása, meg-
szilárdítása során figyelembe lehessen venni a tapaszta-
latokat, másrészt azért is, hogy akik most tervezik labora-
tóriumuk akkreditálását, felhasználhassák.

Néhány gondolat általában a rendszer
bevezetésérõl

Az új szabványra való áttérés során azok a laboratóriumok

voltak a sikeresek, amelyek vezetõi nem becsülték le az új
követelményekre való áttérés nehézségét, idõigényét, a
szabvány mondanivalójának elsajátítását, megértését, ezek-
nek a laboratóriumra való testreszabását.

A szabvány részletesen elõírja, magyarázza, hogy a la-
boratóriumok minõségirányítási rendszerének milyen ele-
mekbõl kell állnia, ugyanakkor viszonylagos szabadsá-

got ad a megvalósítás módjára. Ez a szabadság a
laboratóriumvezetõk számára azonban nagyobb felelõs-
séget is jelentett, hiszen bizonyítani kellett, hogy az al-
kalmazott megvalósítási mód megfelel a szabvány célki-
tûzésének, követelményeinek.

Az új követelmények az alkalmazás elsõ fázisában a
minõségirányítási kézikönyv összeállításával valósulnak
meg. Tapasztalataim szerint az a jó kézikönyv:

– amely pontosan rögzíti a mûködés alapjait;
– áttekinthetõen, érthetõen, követhetõen mutatja be

a minõségirányítás rendszerét;
– a részletes eljárási rend (utasítás), a formanyomtat-

vány-minták, kimutatások, az egyes munkaköri le-
írások mellékletként kapcsolódnak a kézikönyvhöz.

Kiegészítés a kézikönyvvel szemben támasztott szempontok

részletes magyarázatához

Az áttekinthetõséget biztosítja:
– ha a tartalomjegyzék és a kézikönyv fejezetekre,

szakaszokra, alszakaszokra bontva mutatja be a
mondanivalót. Célszerû, ha a hangsúlyos részeket
eltérõ betûtípusok használatával emeljük ki a szö-
vegkörnyezetbõl.

Az érthetõség követelményét teljesíti:
– ha pontosan, szabatosan, félre nem érthetõen írja le

a tevékenységet.
A követhetõséget biztosítja:

– ha a fejezetekhez, szakaszokhoz tartozó eljárási ren-
dek és egyéb mellékletek pontosan jelölten, jól kap-
csolódnak, illeszkednek a minõségirányítás alapja-
it tartalmazó kézikönyvhöz.

Mindezek elõrebocsátása után megkísérlem áttekinteni
az irányítási rendszerrel, valamint a mûszaki követelmények
teljesítésével kapcsolatos elemeket, amelyek sikeresek
vagy hiányosak voltak, továbbá azokat, melyek nem kap-
tak megfelelõ hangsúlyt, valamint értelmezésük tartalma
nem követte megfelelõen a szabvány célkitûzéseit.

Az irányítási rendszerrõl

– A laboratóriumnak, ha olyan szervezetnek a része,
amely nem vizsgálati tevékenységet végez, akkor a szer-
vezeten belül meg kell határozni annak a kulcsszemély-
zetnek a felelõsségét, amely a laboratórium tevékenysé-
gében részt vesz, vagy befolyásolja azt.
– A laboratóriumnak rendelkeznie kell olyan eljárások-
kal, amelyek biztosítják az ügyfeleinek bizalmas infor-

mációkkal és a tulajdonosi jogokkal kapcsolatos védel-

mét. A kézikönyvnek meggyõzõen kell bemutatni, hogy
ezeket a jogokat hogyan védik.
– Ki kell nevezni a személyzet tagjai közül a minõség-

ügyi megbízottat, pontosan megjelölve a feladatát, fele-
lõsségi körét, hatáskörét és közvetlen bejárási lehetõsé-
gét a legmagasabb szintû vezetõhöz.

A vizsgálólaboratóriumnak meggyõzõen kell doku-
mentálnia üzletpolitikáját, minõségirányítási rendszerét,
alrendszereit, eljárási rendjét. Mindezeket ismertetni kell
a munkatársakkal, és gondoskodni kell, hogy ezt megért-
sék. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy ez a tevékenység
ott volt sikeres, ahol konzultációk, megbeszélések kere-
tében történt.
– A dokumentumok kezelési eljárásában gondoskodni
kell azok rendszeres, idõszakos felülvizsgálatáról annak
érdekében, hogy kizárja az érvénytelenek vagy elavul-
tak használatát. A dokumentumok módosításával kapcso-
latban fontos elv, hogy ugyanazon részleg vagy személy
végezze, aki az eredeti átvizsgálást végezte.
– Az ajánlatok, szerzõdések átvizsgálása során figyelem-
be kell venni a pénzügyi, jogi és ütemezési szemponto-
kat, vonatkozásokat. Továbbá meg kell õrizni azokat a
feljegyzéseket, amelyek az ügyféllel folytatott megbe-
szélésekrõl a szerzõdés végrehajtása során keletkeztek.
Ez esetben is érvényes lehet az a mondás, hogy „nem
káptalan a fejünk”.
– A szabvány új eleme, hogy kívánatosnak tartja az ügy-

Tóth Dezsõ akkreditáló mérnök
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felekkel való kapcsolattartás tekintetében, hogy vissza-

jelzést kapjanak munkájukról, szolgáltatásaik fogadásá-
ról akár pozitívak, akár negatívok.
– Bár a laboratóriumokhoz kevés panasz, reklamáció ér-
kezik, mégis figyelmet kell fordítani arra, hogy korrekt
módon szabályozzuk a helyesbítõ eljárásokat, valamint
a nem megfelelõ vizsgálatok lelkiismeretes, gondos ke-
zelését.
– Fel kell hívni a figyelmet a megelõzõ tevékenységre.

Egyes laboratóriumok a panaszok felfedését követõ te-
vékenységnek tekintették, holott ez elõremutató folya-
mat. Azok a laboratóriumvezetõk járnak el jól, akik a
munkatársak bevonásával igyekeznek feltárni a hibák, a
tévedések lehetséges forrásait, majd meghatározzák a pre-
venció módját.
– Elõrelépés történt a belsõ auditok, a vezetõségi átvizs-
gálás szerepének, fontosságának felismerése tekintetében.
Az erre vonatkozó eljárásrendek szabályozzák az auditálási

folyamatot, az ellenõrzendõ területet, a megállapítások
írásba foglalásának módját, valamint a hibajavítás határ-
idejét, de több esetben nem rendezik a hibajavítás jelen-
tésének módját.

A belsõ audit eredményességének, hatékonyságának
feltétele az auditvezetõ képzettsége, laboratóriumi gya-
korlata és annak tudata és ismertetése, hogy munkája nem
a laboratóriumvezetõ vagy a laboratórium személyzete
ellen, hanem a hibák felismerésére, a laboratóriumi mun-
ka megbízhatóságának az erõsítésére irányul. Kerülni kell
tehát az ellenõrzés formális jellegét, és megerõsíteni a
célra tartó hibafeltárást.
– A vezetõségi átvizsgálás rendszerbe állítása, kötele-
zettsége és lehetõsége a szervezet vezetõjének a labora-
tóriumi munka szerepének, helyzetének jobb megisme-
résére, ha azt jól készítik elõ, és bevonják a vezetõség
ülésére azokat is, akik támogatják, segítik a laboratórium
munkáját.

A vezetõségi ülés értékelheti a minõségpolitikai cél-
kitûzések megvalósítását, a munka hatékonyságát, a szer-
vezet továbbfejlesztési irányainak meghatározását. Na-
gyobb cégek esetében jó gyakorlat, ha a vezetõség nem
szûkül le az elsõ számú vezetõ és helyettese személyére,
hanem az ülésre bevonják a pénzügyi, gazdasági vezetõt,
a minõségügyi vezetõt, a minõségügyi megbízottakat,
esetenként és szükség szerint a jogtanácsost is.

A mûszaki követelményekrõl

– A szabvány az általános intézkedések között sorolja
fel azokat a tényezõket, amelyek a laboratórium munká-
jának megbízhatóságát befolyásolják. Célszerû rendsze-
resen értékelni ezeknek a tényezõknek a szerepét és hatá-
sát. A laboratóriumvezetõnek számba kell vennie ezeket
a tényezõket a vizsgálati módszerek alkalmazása, továb-
bá a munkatársak képzése, minõsítése, valamint a beren-
dezések kiválasztása, a berendezések modernizálása so-
rán. Fontos figyelembe venni ezeket a tényezõket a mérési

bizonytalanság megállapítása során is. Ezek különbözõ-
ek lehetnek a vizsgálatok típusától függõen.
– Elõrehaladás tapasztalható – bár még nem általánosan
– a munkaköri leírások tartalma, pontossága, a felhatalma-
zások munkaköri leírásokra történõ beépítése tekintetében.
A vezetésnek gondoskodnia kell a személyzet sokoldalú
szakmai, minõségügyi továbbképzésérõl, ismereteinek bõ-
vítésérõl. Célszerû képzési programot készíteni, eredményét
rendszeresen értékelni, a továbbképzés hatását a résztvevõk
munkájában figyelemmel kísérni.
– A laboratóriumokban – néhány kivételtõl eltekintve –
a vizsgálati feltételek jók, megfelelõek az intézkedések a
tiszta, rendezett környezet biztosítására.
– A mérési bizonytalanság becslése, megállapítása te-
kintetében a szabvány részletesen leírja a követelménye-
ket. Ennek kimunkálása, a módszer meghatározása lénye-
gében új feladatot jelentett a laboratóriumok számára.
Tehát rendelkezniük kell olyan eljárásokkal, módszerek-
kel, amelyek alkalmasak a mérési bizonytalanság becslé-
sére. A mérési bizonytalanságra vonatkozó információk-
ra különösen olyan vizsgálat esetében van szükség, ahol
ez a vizsgálati eredmények érvényessége szempontjából
lényeges, és azt a megrendelõ igényli.

A bizonytalanság forrásai lehetnek a referenciaetalonok,
az alkalmazott vizsgálati módszerek, a berendezések, a
vizsgálati tárgy tulajdonságai és állapota, maga a vizsgá-
lat, a mérést végzõ személy stb. Jelentõs segítséget nyújt-
hatnak a jártassági vizsgálatok eredményei, tapasztalatai.

Az alkalmazott vizsgálati módszer jellege eleve kizár-
hatja a mérési bizonytalanság szigorú és statisztikai szem-
pontból is érvényes kiszámítását, ilyen esetekben a labo-
ratóriumnak ésszerû becslést kell végeznie. A mérési
bizonytalanság módszerének meghatározása tekintetében
jó szolgálatot tehetnek az egyes szakmai szervezetek,
szövetségek, ahol áttekinthetik az alkalmazható eljárá-
sokat, és ajánlásokat tehetnek tagjaik, valamint a hozzá-
juk fordulók számára.
– Az útépítés területén mûködõ laboratóriumok körvizs-
gálatai l4 éve folynak, gazdag tapasztalatokkal rendel-
keznek.
– A kalibrálást igénylõ berendezések címkével való el-
látása sajnos még nem teljes körû, pedig ezek a címkék jó
szolgálatot tehetnek a laboratóriumban folyó vizsgála-
tok során a kalibráltsági állapot megállapítására, a beren-
dezés pontosságának figyelemmel kísérésére.
– A laboratóriumoknak rendelkezniük kell minõségsza-

bályozási eljárásokkal a végzett vizsgálatok megbízha-
tóságának ellenõrzésére.

Hangsúlyt kell helyezni az építõanyagok vizsgálata
területén a jártassági vizsgálatok megszervezésére, a meg-
ismételt vizsgálatokra, a megõrzött tárgyak, anyagok új-
ravizsgálására, párhuzamos vizsgálatokra.
– A vizsgálati jegyzõkönyvek, ha szükség van rá és értel-
mezhetõ, akkor véleményeket és értelmezéseket is tartal-
mazhatnak. Megjegyzi a szabvány, hogy ezeket sok eset-
ben célszerû közvetlen beszélgetés útján közölni az
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ügyféllel, és az ilyen beszélgetésekrõl készüljön feljegy-
zés is. Úgy gondolom, hogy jól bevált az a gyakorlat, ha
a véleményeket a vizsgálati jegyzõkönyvtõl elkülönítet-
ten adják meg.

E dolgozat közreadásával, a terjedelem korlátozott vol-
ta miatt, nem törekedhettem teljességre az eddig szerzett

tapasztalatok teljes körû részletes értékelésével. Az egyes
hiányosságok, eredmények, sikeres megoldások bemuta-
tásával igyekeztem rámutatni azokra a feladatokra, melyek
teljesítésével a minõségirányítási rendszer további erõsí-
tését, a szabvány filozófiájának megismerését, a laborató-
riumi munka színvonalának emelését lehet elõsegíteni.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

A Wienerberger Téglaipari Rt. éves gazda-
sági sajtótájékoztatója

2003. március

Sikeres évet zárt a Wienerberger Téglaipari Rt. 2002-ben. A
nettó árbevétel a 2001. évi 17,49 milliárd Ft-ról 21,17 mil-
liárd Ft-ra nõtt, ami 21,1%-os növekedésnek felel meg. A
cég adózott eredménye az elmúlt évben 5,7 milliárd Ft-ot
tett ki, ami az elõzõ évihez képest 39%-os javulást jelent.

Az elmúlt év legfontosabb fejlesztése volt, hogy a romá-
niai exportpiac magasabb színvonalú ellátása érdekében 563
millió Ft-os beruházással a békéscsabai gyár kapacitását 90
millióról 130 millió kisméretû téglaegységre növelték.

A Wienerberger Rt. 13 magyarországi téglagyárában
az elmúlt évben 952 millió km. téglát gyártottak, mint-
egy 7%-kal többet, mint egy évvel korábban. A kõszegi
gerenda- és áthidalógyár kibocsátása 17%-kal, 5,238 mil-
lió folyóméterrel nõtt. Az év folyamán fokozatosan emel-
kedett az ócsai panelfödémgyár teljesítménye és
megrendelésállománya. A Profipanel márkanevû födém-
rendszert elõállító üzem elsõ teljes évében 100 000 m2

födémet gyártott.
A Wienerberger Rt. magyarországi gyáraiban ez évben

830 millió Ft értékben terveznek beruházásokat. A cég
továbbra is fenntartja azt a szándékát, hogy amennyiben
a lakáspiac tartósan 33 000 egység fölé emelkedik, zöld-
mezõs beruházással Tiszavasváriban 140 millió kmte
kapacitású téglagyárat épít.

2003-ban tovább növekszik a Wienerberger gyártó tel-
jesítménye. A tervek szerint 992 millió kmte téglát, 5,47
millió folyóméter gerendát, ill. áthidalót és 200 ezer m2

Profipanelt gyártanak majd.
A beruházások célja a kapacitásbõvítések mellett a faj-

lagos energiafelhasználás csökkentése volt. További fon-
tos fejlesztési cél a környezetvédelmi szempontok magas
szintû betartása a termelési folyamatban. Az ISO 14001
környezetirányítási rendszert már a csoport 6 gyárában
auditálták, és a tervek szerint az idén erre további három
üzemben kerül sor. Az elmúlt évben a környezetvédelmi
jellegû beruházásokra 46,2 millió Ft-ot költöttek, s az
idei évre a tavalyi összeg dupláját irányozták elõ.

A Wienerberger Rt. legfontosabb terméke továbbra is a
Porotherm rendszer, amely elsõsorban a lakásépítkezé-
sekhez készül, ezért a cég számára döntõek a piacon be-
következõ változások.

A Wienerberger Rt. szakembereinek véleménye sze-
rint a magyar éghajlati adottságokhoz kiválóan megfelel
a tégla, ill. a belõle készült épület, amely télen megfele-
lõen szigetelt, ugyanakkor nyáron biztosítja a kellemes
hûvösséget is.

Jól mutatják ezt azok a lakások, amelyeket a cég le-
ányvállalata, a Wienerberger Házak Kft. kivitelezésében
készültek. Piliscsabán és Herceghalmon már hat minta-
házat építettek meg, és a további házak építésére is nagy
az érdeklõdés. A Wienerberger célja, hogy bemutassa:
minõségi, kész házakat lehet építeni téglából, rövid ha-
táridõvel és elfogadható áron.

Bálint Pál

Már tizenhárom OBI-áruház Magyarországon

2003. március

Veszprémben nyitotta meg a tizenharmadik OBI-áruházat
az OBI Systemzentrale Magyarország Kft. A 8200 négyzet-
méteres területtel rendelkezõ, 80 fõt foglalkoztató áruház
Veszprém megye lakberendezési és barkácsközpontjává
kíván válni. A beruházás értéke megközelíti a 2 milliárd
forintot. Erivan Haub, a Tengelmann Csoport és egyben az
OBI Áruházlánc tulajdonosa arról tájékoztatott, hogy a
csoport tulajdonában lévõ 7000 üzlet számát a jövõben
további áruházak megnyitásával kívánja növelni.

A veszprémi áruház legtöbb termékére érvényes, hogy
elõtérbe helyezi a környezetbarát megoldást. Az OBI az
alap-termékkínálaton túl olyan termékeket is bemutat és
forgalmaz, amelyek környezetbarát anyagokból készül-
tek. Különösen érvényes ez a festékekre és lakkokra. Fá-
ból készült termékek esetén az OBI kizárólag erdõgazda-
sági telepítésbõl származó fát értékesít, és teljes mértékben
lemond a trópusi fák használatáról.

2002-ben az OBI Áruházlánc 12 magyarországi áruhá-
za közel négymillió vásárló kiszolgálását tette lehetõvé.
Ennek eredményeként 27 milliárd forint bevételt reali-
zált, mellyel továbbra is a piacvezetõk között szerepel.
Az OBI magyarországi hálózata jelenleg 78 000 négyzet-
méter eladótéren 1000 fõvel mûködik.

* * *
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