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Minőség a gépjárműiparban
A gépjárműiparban al-
kalmazott minőségirá-
nyítási rendszerek az 
elmúlt években hatal-
mas fejlődésen mentek 
keresztül. Ezt főként a 
japán, amerikai és német 
autógyártók közötti ver-
seny kényszerítette ki. A 

minőségmenedzsment, valamint a beszállítói 
és a belső auditok rendszere és eljárásai nagy 
hatást gyakorolnak az ipar szinte valamennyi 
területére, szervezetére. Így az autógyártásban 
már elfogadott folyamatorientáltság és a kocká-
zatmenedzsment például az ISO 9001:2015-ös 
szabvány új tervezetében is nagy teret kapott.

A „Minőség és Megbízhatóság” jelen füzete 
súlyponti témaként foglalkozik a gépjármű-
iparban működtetett minőségmenedzsment 
rendszerrel és az alkalmazott módszerekkel. Az 
első publikáció a VDA közreműködésének fej-
lődését mutatja be, melynek eredményeképpen 
a német gépjárművek a minőség és gazdaságos-
ság tekintetében jelenleg a világon a legjobbak 
között vannak. Ebben a folyamatban a német 
autóipar minőségügyi vezetői sokat tettek a mi-
nőségmenedzsment elért szintjéért és ezáltal 
az ágazat sikerességért. 

Magyar szakember a szerzője a Continental 
Automotive Hungary Kft. veszprémi gyárában 
alkalmazott, a folyamatos fejlesztést és a minő-
ségtudatosság fokozását elősegítő belső audi-
tálási módszer megvalósításának eredményeit 
bemutató cikknek. Egy autóipari beszállító KIR 
vezetője számolt be egy korábbi dolgozatban 

környezetközpontú irányítási rendszerük au-
ditálásának továbbfejlesztéséről. Az autóipari 
cikksorozatban helyet kapott még a Rába Jár-
mű Kft. katonai terepjáró járművek megbízha-
tóságáról és karbantarthatóságáról, valamint a 
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft-ről szóló dol-
gozat. A gépjármű által a vevőben keltett minő-
ségérzés gyakran dönt a vásárlásról. Német szer-
zők cikkének fordítása azokat a robottechnikai 
megoldásokat mutatja be, amelyek a gyártás 
oldaláról nem mindig látszanak fontosnak, és 
sokszor valóban csak igen nehezen kezelhetőek.

Hosszabb idő óta kínai és angol nyelven ren-
delkezésünkre áll és kiemelt érdeklődésre tart-
hat számot a „Kínai Államtanács Minőségfej-
lesztési Irányelvei” című dokumentum magyar 
nyelvű fordítása, amely a 2011-2020 időszakra 
határozza meg a legfontosabb feladatokat. Cél-
ja az általános minőségi színvonal javítása, to-
vábbá egy egészséges és gyors társadalmi-gaz-
dasági fejlődés megvalósítása Kínában.

Jelen időszakban a „Minőség és Megbízható-
ság” valamennyi füzete hosszabb vagy rövidebb 
ismertetőket közöl az ISO 9001:2015 és az ISO 
14001:2015 aktuális tervezeteiről. Az innová-
ciók és fejlesztések minőségrelevanciája miatt 
visszatérően foglalkozunk e témákkal, ami-
nek akkor is megmutatkozik a jelentősége, ha 
ebben a füzetben csak az Innovációs Monitor 
legfrissebb országértékelését tesszük közzé egy 
rövid szemelvény formájában. 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 

VARGA SÁNDORNÉ (Marica), az EOQ MNB Választmányának tagja 
2014. szeptember 13. napján életének 70. évében elhunyt. 

Emlékét szívünkben megőrizzük.
 Az EOQ MNB Vezetősége


