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A MINA MIN SSÉÉG FOGALMG FOGALMÁÁNAK NAK ÚÚJ J 
SZEREPBE HELYEZSZEREPBE HELYEZÉÉSE A GYSE A GYÁÁRTRTÓÓI I 
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ÁÁtpoztpozíícioncionáálláás: honnan, hovas: honnan, hova

•Vállalatokra mért 
hatékonyság

•A teljes ellátási láncra 
értelmezett hatékonyság és 
kiválóság

Üzlet:                                              

„„RRéégigi”” megkmegköözelzelííttééss „„ÚÚjj”” MegkMegköözelzelííttééss

•Fókusz az átadás / 
átvételi pontokra

Min ség: •A „Folyamat” és az  „Üzlet”
min sége a teljes ellátási láncra 
értelmezve 

Rendszer:                                              •Egyedi, az egyes 
vállalatokra értelmezve

•Teljeskör , az ellátási lánc 
minden elemét átfogó komplex 
megközelítés

A  menedzsment rendszerek és a min ség szerepének 
értelmezésében a hangsúly a lokális megközelítésr l az 

értékláncra  értelmezett kiválóság felé tolódik el.



3

MinMin sséégfunkcigfunkcióó szemlszemléélet az elllet az ellááttáási lsi lááncban, ncban, úúj vevj vev i szerepi szerep

Lebontás

Funkcióhoz 
illeszkedés (QF) QFvégtermék

Ellátási lánc (Supply chain)

TIER III
TIER II

TIER I

A követelmények definiálásában, követésében és kielégítésében 
meglév átlapolások a vev i elvárások szélesebb kör megértését 
eredményezik, és biztosítják, hogy a termékmegvalósítás minden 
folyamatszakaszában a végtermék min ségfunkciója van a fókuszban.
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A min ség értelmezése gyakran szubjektív; a követelmények 
értelmezése eltér lehet az ellátási lánc egyes szintjei között.

A beszállító egyes esetekben nem érti a szükségességét 
bizonyos termékre vonatkozó min séggel kapcsolatos 
elvárásoknak

Az egyes szintek szerepl i az el írások teljesítésén túl 
nem tesznek er feszítéseket a min ség növelésére

A lánc alacsonyabb szint szerepl inél nincs direkt 
kapcsolat a vev i igénnyel, a gyártott termék min ségének 
hatása a végtermék min ség funkciójára a vev t l 
távolodva egyre kevésbé ismert.

A A „„rréégigi”” megkmegköözelzelííts gyengests gyengeséégeigei

TIER III
TIER II

TIER I
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A min ség átadás/átvételi pontokra értelmezett fontossága 
áthelyez dik

A lánc megel z elemeinek megértésére, azonos struktúrában 
végrehajtott mély és részletes auditjára

A javító intézkedések és fejlesztések  „Upstream”
nyomonkövetése a teljes ellátási láncon keresztül.

A követelmények definiálásában, követésében és kielégítésében 
meglév átlapolások a vev i elvárások szélesebb kör
megértését eredményezik

Biztosítja a végtermék min ség értékére való fókuszálást a 
termékmegvalósítás folyamat minden fázisában

Az „új” megközelítés er sségei

Azonos fogalomrendszer, azonos követelményrendszer, az elvárások 
közös, következetes értelmezése az ellátási lánc minden szintjén. 
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PDCA és Min ségfunkció Érték az új megközelítésben

Érték növekedés az 
ellátási láncban 

P1 D1
A1 C1

P D

CA

P2 D2
A2 C2

P3 D3
A3 C3

Ellátási lánc

A fejlesztéseknek a lokális optimum helyett az ellátási láncra vonatkoztatott 
tervezése, az akciók „upstream” nyomonkövetése, szignifikáns különbséget 

eredményez a végtermék „Min ségfunkció Értékében”
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Integráltság szintje

Min ségfunkció

Min ségfunkció Érték 

A termékmegvalósítás korai szakaszaiba beépített innovatív megoldások 
látens vev i igényeket képviselnek, és magasabb min ség értéket, 

ezáltal nagyobb vev i elégedettséget eredményeznek

Min ség  Érték 
a Vev nél
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Megel zés 
költsége

Ellátási lánc

A teljes ellátási lánc megközelítést alkalmazva ugyanaz a min ségszint 
alacsonyabb megel zési költséggel elérhet

Az Az úúj j éértelmezrtelmezéés mins min sséégkgkööltsltséég hatg hatáásasa

Az ellátási láncra 
értelmezett teljes 

megel zési költség

Ugyanaz a 
min ségszint eltér

költségszinten

A lánc szerepl ire 
egyedileg értelmezett 
megel zési költségek 

összege

TIER III TIER II TIER I
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Ellátási lánc, mint „Termékközösség”

Megkülönböztet a versenytárstól, és egy végfelhasználó központú, 
felfelé növekv min ség spirált eredményez.

Termék kifejlesztésbenés megvalósításban részvev emberek és 
szervezetek együttese

Több, mint az átlagos ellátási lánc, nagyobb lépték

Átláthatóság – Az értéklánc minden eleme számára ismertek a végtermékre 
vonatkozó elvárások, a láncon belüli nyílt kommunikáció által a
a saját tapasztalatok („lesson learned”) a lánc többi résztvev je 
számára biztosítható „szolgáltatás”

Megfelel ség – Az értéklánc minden eleme megfelel az iparági standardoknak

Képesség – Az ellátási lánc képes min ségi termék létrehozására

Integráltság – A beszállítók szerves részét képzik a vev i rendszernek
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A min ségnek, mint az ellátási lánc min ségének a 
meghatározása

Törekvés, hogy a szervezte integrált részévé váljon a 
termékközösségnek

A termék-, folyamat-, és üzleti min ség szint elérése a teljes 
ellátási láncra 

A minA min sséég g úújrajraéértelmezrtelmezéésséének fnek f hajthajtóóelemeielemei
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KKÖÖSZSZÖÖNNÖÖM A FIGYELMET!M A FIGYELMET!


