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Total Quality Management

Dr. Tick József

Mit értünk Total Quality Managementen?

Teljes körű minőségirányítási rendszer
Cél a teljes tevékenység folyamatos 
javítása
A szervezet minden alkalmazottja 
elkötelezett a minőség iránt
Cél a vevő maximális elégedettsége
Teljes körű és szervezet teljes egészét 
áthatja
Elszakad a termék minőségtől, a 
minőségrendszerektől, a gondolkodás, a 
környezet, a gazdaság, kultúra egészét 
átfogja

Hagyományos szoftverfejlesztés kontra TQM

Technika orientált 
termék fejlesztés
Termék orientált 
minőségbiztosítás
A minőség a termék 
járulékos tulajdonsága
A minőség egyes 
dolgozók feladata
Az ügyfél külső
megrendelő
Radikális változtatások, 
fejlesztések

Ügyfél orientált termék 
fejlesztés
Folyamat orientált 
minőségmenedzsment
A minőség centrális 
terméktulajdonság
A minőség minden 
dolgozók feladata
Belső ügyfél-szállító
kapcsolat
Inkrementális, evolúciós 
javítások

Hagyományos
szoftverfejlesztés

TQM

TQM összetevők

T Q M

Területen és funkción átívelő
Ügyfélorientáció
Minden dolgozóra kiterjedő

Folyamatminőség
Termékminőség
Folyamatos minőségjavítás

A menedzsment példamutatása
A minőség a menedzsment
számára egyenrangú a pénzzel
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Folyamat 
felügyelet, folyamat 
javítás

Mérések
Irányítás

Módszerek

Minden kollégát 
érint

Minőségirányítási 
megbízott

Minőség 
felelősség

Minden 
tevékenység 
minőség központú

Erős kiemelt 
minőségbiztosítás

Szervezet

Piac
Folyamat

TermékOrientáció

Jobb vállalat
Vevői elégedettség

Jobb termék
Kisebb költségek

Célok

TQMHagyományos 
minőségbiztosítás A TQM alapelvei

A vevő teljes megelégedettsége
A vezetőség aktív részvétele a 
minőségmenedzsmentben
Az emberi erőforrások folyamatos fejlesztése
A minőség, mint ortogonális vállalati cél
Folyamatos minőségfejlesztés
Folyamatirányítás
A hatáskörök átruházása
Az információs-kommunikációs lánc fejlesztése
Minőségbiztosítási rendszer kialakítása
Hibák el nem fogadása
Partnerkapcsolat a beszállítókkal

A vevő teljes megelégedettsége

A vevői igények csoportosítása:

Kimondatlan igények (természetesnek 
vélt igények, alapvető elvárások)
Kimondott igények (alapvető, de 
deklarált, rögzített igények)
Lappangó igények (nem alapvető, nem 
deklarált, de nagy fokú elégedettséget 
kiváltó igények)

A vevő teljes megelégedettsége (folyt.)

A vevői elégedettség mérésének lehetősége

Szubjektív jellemzők erősen dominálnak
Kérdőíves módszer alkalmazása
Gondosan összeállított mérés
Több paraméter mérése szükséges
Környezeti hatások kiszűrése, melyek 
torzíthatják a mérést



3

A vezetés aktív részvétele a 
minőségmenedzsmentben

Nélkülözhetetlen eleme a TQM-nek
Növeli a dolgozók részéről az 
elkötelezettséget, az azonosulást a TQM-
el
A vezetés feladata 

a jövőkép, küldetés megfogalmazása
a vállalati stratégia meghatározása
Az üzletpolitika körvonalazása
A minőségpolitika meghatározása
A minőségi célok megfogalmazása
Az erőforrások biztosítása 

Az emberi erőforrások folyamatos 
fejlesztése

A vállalat legértékesebb erőforrása 
rendelkezésre álló humán potenciál
Folyamatos továbbképzés, oktatás, 
tréningek
Világos feladatkör és elvárás 
meghatározás
Stabil, kellemes környezet kialakítása
Világos vállalati célok, küldetés, mellyel 
könnyű azonosulni
Kiszámítható életpálya, karrier lehetőség

A minőség, mint ortogonális vállalati cél

Egy dinamikusan fejlődő vállalat esetében 
állandóan változnak a rövid és hosszú
távú célok, a vállalati portfolió, a 
prioritások
A minőségnek a legmagasabb prioritású
célok között kell mindig szerepelnie
A minőség ortogonális cél, mindent 
áthatóan érvényesül
A minőség tekintetében nem köthető
kompromisszum még rövidtávon sem, 
mert az megbosszulja magát hosszútávon 
is

Folyamatos minőségfejlesztés

Alapvető követelmény a modern 
vállalattal szemben
A szervezetnek folyamatosan 
alkalmazkodnia kell a rövid és hosszú
távú változásokhoz (piac, gazdaság, stb.)
Proaktívnak kell lenni a piacon
Folyamatosan kell kiküszöbölni a hibákat 
(folyamat hibák, rendszer hibák, termék 
hibák)
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Folyamatirányítás

Az egész vállalat egy szervesen 
összetartozó folyamat keretében 
működik. (üzleti folyamatok, termelési 
folyamatok, stb.)
Világosan, jól definiált folyamatokat kell 
működtetnünk
Jól meghatározott ellenőrzési, mérési, 
értékelési rendszer fedi le a folyamatokat
A folyamatok változhatnak, de a változás 
hatásaira tekintettel kell lenni
Rendszerszemléletet kell érvényesíteni a 
folyamatok kezelésénél

A hatáskörök átruházása

A hatáskör átruházás rendszerét ki kell 
alakítani, nem mindig a főnök dönt apró
ügyekben is.
A hierarchiában arányosan kell telepíteni 
a hatásköröket, a döntés ne szálljon fel a 
legfelső szintre, mint a buborék
A megfelelő hatáskörök átruházása növeli 
a bizalmat, a felelősségérzetet az 
elégedettséget, a motiváltságot, növeli a 
működési hatékonyságot

Az információs-kommunikációs lánc 
fejlesztése

Rontja a hatékonyságot és a minőséget a 
túl kevés információ ugyanúgy, mint a túl 
kevés információ
Az adott ponton az optimális mértékű
informáltság elérése a cél (csak azt tudja, 
ami rá tartozik, de azt tudja)
Az alapvető információk ( a vállalat 
jövőképe, küldetése, stratégiai céljai) 
legyen ismert minden dolgozó számára
Fontos az informálás a megrendelők és a 
jövőbeni potenciális megrendelők felé

Minőségbiztosítási rendszer kialakítása

A TQM alapfeltétele a jól működő, 
lehetőleg szabványos minőségirányítási 
rendszer működése
Az ISO 9001:2000 megköveteli a vevői 
megelégedettség mérését
A minőségbiztosítási rendszert támogató
technikai rendszerre van szükség, 
különösen nagyobb vállalatok esetében, 
hogy az eredmények elfogadható időn 
belül rendelkezésre álljanak
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Hibák el nem fogadása

A régi szemléletben a statisztikai 
mintavételen alapuló vizsgálatokat 
alkalmazták, ezrelékes hibákat engedtek 
meg (pl. négy kilences hiba)
A nulla hiba elfogadás szerint egy hiba 
sem engedhető meg (hibák 
előfordulhatnak ugyan, de nem 
megengedettek)
Minden hiba okát alaposan ki kell 
vizsgálni és megtenni az intézkedéseket a 
jövőbeni elkerülésükhöz

Partnerkapcsolat a beszállítókkal

A beszállító is „hozzánk tartozik” „egy 
csónakban ülünk”
Előnyös „win-win megállapodások kötése, 
ne az ő kárukra akarjunk „keresni”
A beszállító kiválasztásánál legyen 
szempont a minőség, illetve a 
minőségbiztosítás az adott beszállítónál
Alakítsunk ki stabil „holdudvart”, ne „egy 
projektes” viszonyokban gondolkodjunk

A TQM munkamódszere

„A minőség tényeken alapszik” („és a 
tények makacs dolgok”)
Jó bemenő adatok -> jó vizsgálati 
módszerek -> helyes eredmények -> 
helyes következtetések -> helyes 
cselekvések
A TQM alapvető követelménye, hogy a 
hibák és eltérések okát keressük és 
szüntessük meg, nem pedig magát a 
hibát, vagy eltérést

A TQM eszközei

Mérési módszerek
Statisztikai kártya
A folyamatképesség Cpk mérése, 
meghatározása

Megelőző, fejlesztő módszerek
FMEA vagy FMECA

Probléma megoldó módszerek
Az 5 miért módszer
A halszálka diagram módszer
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Statisztikai kártya

Akkor alkalmazható, ha jól definiált, jól 
mérhető paraméterek állnak 
rendelkezésre
A kártyán szerepelnek a paraméter 
értékek, a beavatkozási szintek 
A kártyát a dolgozó tölti ki, ha valamelyik 
paraméter eléri a beavatkozási szintet, a 
dolgozónak egy előre meghatározott 
beavatkozást kell megtennie
Az adatok statisztikailag kiértékelhetők, 
messzebb mutató elemzések készíthetők 
(pl. gépkopás)

A folyamatképesség Cpk mérése

Mérünk egy jellemző paramétert, 
meghatározzuk az átlagot (μ), a szórást 
(σ), a felső hibahatárt (USL) és az alsó
hibahatárt (LSL)
A képlet alapján meghatározzuk a 
folyamatképességet (Cpk)

{ })3/)LSL((and)3/)USL((minCpk σ−μσμ−=

A folyamatképesség Cpk mérése 
(folyt.)

Ha Cpk értéke 1 felett van, akkor a 
folyamat kielégítő, az alatt nem elégíti ki 
a minimális követelményeket sem
Ha Cpk értéke 2,vagy afelett van, akkor a 
folyamat világszínvonalú, a hibás darabok 
száma kb. 5 PPM
Ha Cpk értéke 5 felett van, akkor a 
folyamat felültervezett (nincs szükség 
ilyen jó minőségre)

FMEA vagy FMCA

Failure Mode Efficiency Analysis
Alapvetően a tervezés szakaszában 
használt eszköz
Lényege, hogy a tervezett termék összes 
lehetséges hibáját megpróbálják 
megszüntetni
Teameket szerveznek, akik megvizsgálják 
a gyártásból, szerelésből, használatból 
fakadó hibaforrásokat és igyekeznek 
ezeket megszüntetni 



7

Az „öt miért” módszer
„Five-Why’s”

Segít a probléma gyökerének 
megtalálásában (egyszerű, de hatékony 
módszer)
A lényege, hogy folyamatosan miértekkel 
kérdezünk vissza az előbbi válaszra.
Általában 5 miért alatt kiderül a probléma 
gyökere
Fontos a konzekvens kérdezés és az 
őszinte válasz

Példa az „öt miért” módszerre
Probléma: csökken a kockázati tőke

1. Miért csökken a kockázati tőke?
Mert senki nem akar befektetni

2. Miért nem akar senki befektetni?
Mert nem látják, hogy megtérül-e a pénzük

3. Miért nem látják, hogy megtérül a pénzük?
Mert nincs megfelelő információjuk

4. Miért nincs megfelelő információjuk?
Mert nem kapják meg tőlünk

5. Miért nem kapják meg tőlünk
Mert nincs megfelelő szakemberünk ezen a területen 

Halszálka diagram módszer
„Ishikawa-Diagram” vagy „Fishbone Chart”

A hatás (hiba) okát keresi
A lényege az ok-okozati összefüggés keresése
A problémamegoldás akkor hatékony, ha csoportosan 
végzik
Jellemzője, hogy az okokra és nem a tünetekre 
fordítja a figyelmet
A módszer lépései:

A probléma meghatározása és megadása a csontváz 
fejénél
Az oldal szálkáknál meghatározzuk a fő okokat (6 M 
szabály: Mensch, Maschine, Methode, Material, Milieu, 
Messung)
Mellék okok az oldalszálkák elágazásainál 
meghatározzuk (6 W szabály: Was, Warum, Wie, Wer, 
Wann, Wo)

Probléma,
Hiba
(okozat)

Emberi okok

Műszaki okok Környezeti okok

Módszertani okok
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