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A tanulmány a rendszer-auditok egy speciálisadaptációját mutatja be a NOHAC � Észak-Magyarországi Autóipari Beszállítói Klaszter pél-dáján keresztül. Ezeket az auditokat a NOHACrendelte el azért, hogy a klaszter vevõi számáragyorsabban és rugalmasabban tudjon szállítóipartnereket ajánlani. A napjainkban jellemzõ�klaszteresedés� világában a módszer és tapasz-talatok haszonnal alkalmazhatók az autóiparterületén túl is.

A klaszter-auditálás háttere
A NOHAC � Észak-Magyarországi AutóipariBeszállítói Klaszter a Miskolci EgyetemInnovációmenedzsment Kooperációs Kutató Köz-pont (ImKKK) és a Borsod-Abaúj-ZemplénMegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK)közös kezdeményezésére jött létre, pályázatitámogatással. Célja, hogy a régióban mûködõ,autóiparban érdekelt vállalkozásokat összehozza.Az Észak-Magyarországi régióban az elmúltévekben több neves autóipari ún. elsõ körös (köz-vetlen) beszállító jelentõsen fejlesztette tevékeny-ségét, bõvítette kapacitásait (különösen Miskolc,Mezõkövesd és Eger emelhetõ ki). E cégeknek ésa régiónak közös érdeke, hogy az ún. másodikkörös beszállítói hálózatban dominánsan jelenje-nek meg a helyi vállalkozások. A regionális érde-kek egyértelmûek, a vállalkozások pedig a szállí-tási határidõk és költségek tekintetében érhetnekel megtakarításokat1. A klaszter potenciális beszállítóinak kiválasz-tásában a BOKIK szerepe meghatározó. Kapcso-latrendszerük révén ugyanis széles körû keresésiadatbázis áll rendelkezésre az elsõdleges szûrés-

hez. A további adatgyûjtést két szintû (egy általá-nos, áttekintõ és egy részletes) kérdõív segítségé-vel végzik.A NOHAC menedzsmentje ezen felül � továbbiszûkítés után � auditok lefolytatása mellett dön-tött a kiválasztott szervezeteknél. A klasztermunkájába ezen a ponton kapcsolódtam be, azaudit-módszertan kidolgozásának és betanításá-nak feladatával.

A klaszter-audit sajátosságai
A klaszter-audit szakmailag a második és harma-dik fél általi audit között foglal helyet.Második fél általi abban a tekintetben, hogybeszállítói kapcsolat megalapozását célozza. Aharmadik fél általi jelleg abban nyilvánul meg,hogy az auditot elrendelõ (és végzõ) a beszállítóikapcsolat létrejöttétõl kvázi független, abbanközvetlen érdeke nincs. (Természetesen ez nemjelenti, hogy a NOHAC számára érdektelen akapcsolat, hiszen hosszú távon az tartja fennmûködését!)Amikor felkértek az auditok megtervezésére éskoordinálására, nem gondoltam, hogy az alapfogal-makig kell visszanyúlni a módszertan kidolgozásá-hoz. Az auditok ötlete ugyanis népszerû volt aklaszter menedzsmentjének körében. Egyetértésvolt abban, hogy helyszíni auditokat érdemeslefolytatni, az auditok konkrét tartalmáról azon-ban már eltértek a vélemények. A kiinduló logika a�kimenni � körülnézni � mondani valamit� volt,belátható azonban, hogy hosszú távon ez nem leheteredményes. Szisztematikus megközelítést kellalkalmazni, amely rögzíti a folyamat specifikumaitaz objektív megállapítások megalapozásához.
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Az olvasók elégedettségének vizsgálatakor néhányan az autóiparra vonatkozó szakcikkeket kevesell-ték. Ez a cikk nemcsak ezeknek a kívánságoknak kíván eleget tenni, hanem arra is rámutat, hogy mamár mennyire nélkülözhetetlen az autóipari beszállítók körében az információs technológia és milyenszoros a kapcsolat a minõségirányítási rendszer és az IT között.

Klaszterek auditálásának sajátosságai autóipari példán keresztül
Berényi László*

* Egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet, szvblaci@uni-miskolc.hu
1 A problémáról és a lehetséges kezelésrõl lásd Szakály-Berényi-Harangozó: A másodpiaci termékfejlesztés kihívásairól szóló

cikksorozatát (Magyar Minõség 2006/11-2007/4).



Az értelmezés során felmerülõ kérdéseket azaudit ISO szerinti fogalma alapján, lépésrõl lépés-re lehetett tisztázni. Az ISO 19011 szabvány meg-határozása szerint az audit �auditbizonyítékoknyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányulómódszeres, független és dokumentált folyamatannak meghatározására, hogy az auditkritéri-umok milyen mértékben teljesülnek�.A klaszter-audit sajátosságait e definíció értel-mezése mentén lehet legjobban bemutatni.

Auditkritériumok
Egy ISO 9001 szerinti minõségirányítási rend-szer belsõ vagy tanúsítási auditja esetén nemjelent különösebb problémát az audit-kritériu-mok meghatározása. Adott az ISO 9000, az ISO9001, a belsõ szabályzatok stb. Bonyolultabblehet, de jól kezelhetõ a beszállítói folyamatauditkritériumrendszere is, hiszen az a beszállításialkalmasságból minden esetben levezethetõ.A klaszter-audit esetében azonban más a hely-zet. A NOHAC a tagjai közötti beszállítási szer-zõdések megkötésében ugyanis csak közvetít(egyéb szolgáltatásokat nyújthat, de ezek irrele-vánsak szempontunkból). Nem ismeri pontosan aleendõ vevõk egzakt igényeit, így nem is állapít-hat meg második fél általi auditok esetében szo-kásos megfelelõséget.A fent idézett cikksorozatban definiáltunk egyklaszter-audithoz hasonló technikát, az elõzetestechnológiai auditot. Szakmailag, módszertanilaga két megoldásnak számos közös pontja van,mégis célszerû elhatárolni õket:� a technológiai audit konkrét (bár még nemteljeskörûen specifikált) feladat szempontjábólvizsgál;� a klaszter-audit azt vizsgálja, hogy egy vállal-kozás elvileg rendelkezik-e megfelelõ képessé-gekkel egy feladat-típus elvégzéséhez. Továbbieltérés, hogy az elrendelõ nem azonos a leendõszerzõdõvel.

Felmerült, hogy csupán az irányítási rendszersajátosságait vizsgáljuk. Azonban az nem ad elégsé-ges kritériumrendszert, hiszen a potenciális vevõkfelé mûszaki alkalmasságot is prezentálni kell.Az audit kritériumait a vevõk és szakértõkbevonásával állítottuk össze. A követelmény-listanem olyan pontos és részletes, mint egy tanúsítóaudit esetében, mégis jó iránymutatásnak bizo-nyult a gyakorlatban. Az audit fókuszában azalábbi területek állnak:1. Irányítási rendszer, különös tekintettel a beve-zetés alatt álló vagy tanúsított rendszerek sajá-

tosságaira. Általános, hogy az autógyártó elõír-ja beszállítóinak, hogy csak tanúsított vállalko-zásokkal dolgozhatnak. Így az ISO 9001 álla-pota vagy bevezethetõsége gyakran kulcskér-dés, azaz hiánya esetén még technológiai meg-felelés esetén sem kötnek szerzõdést.2. A szervezet dokumentációs és kommunikációscsatornái és azok használata. A rajzok többsé-ge, a módosítások kezelése és a megrendelésekfeladása-visszaigazolása jellemezõen elektroni-kusan, e-mail formában történik. A szerzõdésmegvalósítását megkérdõjelezheti ha a szüksé-ges csatornák nem állnak rendelkezésre. Azinternet, e-mail mellett a fax és a telefon isvizsgálandó.3. Adminisztrációs háttér, különös tekintettel aszámítástechnikai megoldások alkalmazásiterületére. Összhangban az elõzõ ponttal, egyelektronikus tervrajz kezelése a megfelelõszoftver- és hardver-háttér nélkül nem lehetsé-ges. Bár az audit szempontjából másodlagos, devizsgáltuk a belsõ kommunikáció hátterét is.4. Technológiai háttér, különös tekintettel akapacitások rendelkezésre állására és termelé-si rugalmasságára. A vállalkozás kiajánlható-ságát alapvetõen meghatározzák termelésilehetõségei, kapacitásainak rendelkezésre állá-sa és rugalmassága. Számos esetben derülhetfény olyan speciális képességekre (példáulegyedi méretû vágó vagy lyukasztó berende-zés), amelyek kulcskompetenciát jelenthetneka szerzõdésben.5. Humán erõforrások, különös tekintettel anyelvismeretre. Az autóipari dokumentációjelentõs része angol nyelven készül el és mozoga beszállítók között. Ezek értelmezése és meg-válaszolása értelemszerûen megkövetel bizo-nyos szintû nyelvismeretet.

Auditbizonyítékok és az audit menete
A klaszter-audit esetében az auditbizonyítékok isspeciálisan állnak össze. A szûrést segítõ kérdõ-ívek számos kérdésre már választ adtak. Azoktartalmát a helyszíni audit során természetesenellenõrizni kell, újbóli feltárásuk azonban nemcélkitûzés.Az audit lefolytatásának feladatai közül azauditbizonyítékok helyszíni gyûjtését szeretnémkiemelni, melyhez egy gyakran alkalmazott mód-szert rögzítettünk.A folyamatok áttekintése a végtermékek rak-tárában, vagyis a gyártási folyamat egyik zárófázisában kezdõdik. Ki kell választani egy termé-ket (sorozatot vagy szállítmányt), melynek elké-
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szítését az audit nyomon követi. Ez történhetfizikailag a raktárban, vagy valamelyik készrejelentés alapján. Ismert vevõ esetén elsõ lépés-ként a megrendelést, annak specifikus elõírásaitkell vizsgálni, nem ismert vevõ esetén pedig aminõséget meghatározó elõírásokat.A követelmények ismeretében át kell tekinteni:� a minõség-ellenõrzés módozatait,� a gyártási folyamatok lebonyolítását és doku-mentálását,� a gyártóhelyek közötti szállítás, különösen azazonosítás módjait,� az alapanyagok raktárát és az anyagok kezelé-sét, dokumentálást � illetve ehhez kapcsolódó-an a beszerzési szerzõdéseket,� a termékre/szolgáltatásra vonatkozó terveket,eljárásokat, munkautasításokat.
Amennyiben lehetõség van a dokumentumok(kérdõívek) alapján kiválasztani egy terméket,sorozatot vagy szállítmányt, akkor elõzetesen bekell kérni a rá vonatkozó minden dokumentumotés eljárást, melyet a helyszínen megvizsgálnak.Ilyen esetben már kiszállított szállítmány vizsgá-latára is sor kerülhet, áttekintve a munkahelyszí-neken hasonló termék gyártását, valamint a kivá-lasztott dokumentálását.Amennyiben erre nincs lehetõség, akkor akiválasztott termék visszakövetése után követke-zik a dokumentáció ellenõrzése.

A megtekintett dokumentációt a helyszínrõl �lehetõség szerint � nem szabad elvinni. Annakazonosítói és tartalma tekintetében feljegyzéskészítésére kell törekedni.A bizonyítékok szisztematikus gyûjtéséhezkérdéslistát állítottam össze, melyet standardmódon alkalmaztunk. Egyedi kérdéssor összeállí-tása nem javasolt, mivel a módszeresség követel-ményét sértené, a specialitások figyelembe véte-lére azonban lehetõséget kell adni!
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1.1. Rendelkeznek-e minõség és/vagy környezeti politikával?1.1.1 Ha írásban rögzített politikával nemrendelkeznek, van-e kialakított minõség/környezeti koncepciójuk?1.1.2 Hogyan biztosítják a politika ismertségétés aktualitását?1.2. Tûznek-e ki stratégiai célokat?1.2.1 Kik és hogyan tûzik ki a célokat?1.2.2 Hogyan követik nyomon a célok teljesülését?1.3. Hogyan biztosítják alkalmazottaikrészvételét a szervezet életében?1.3.1 Vannak-e fórumok, rendezvények,melyek segítségével bevonják alkalmazottaikat?1.3.2 Milyen képzésekben, tréningekbenrészesítik a szervezet tagjait? 1.3.3 Hogyan valósítják meg a csoportmunkáta szervezetnél?

2.1. Hogyan kezelik a mûködéshez szükséges folyamataikat?2.1.1 Hogyan azonosítják folyamataikat?2.1.2 Milyen formában szabályozzák folyamataikat?2.1.3 Hogyan követik nyomon a folyamatokat?2.1.4 Hogyan kezelik a változásokat a folyamataikban?2.2. Hogyan dokumentálják irányítási rendszerüket?2.2.1 Vannak-e írásban rögzített szabályzataik, eljárásaik, folyamataik?2.2.2 Hogyan kezelik a szabályzatok, eljárások jóváhagyását és aktualizálását?2.2.3 Hogyan biztosítják a szabályzatok, eljárások azonosíthatóságát, egyértelmû elérését?2.2.4 Hogyan kezelik a rendszer mûködésesorán keletkezõ feljegyzéseket?2.3. Hogyan vizsgálják felül az irányításirendszer mûködésének hatékonyságát?2.4. Használnak-e valamilyen sajátos probléma-megoldó módszert (hogyankezelik az újszerû problémákat)?2.5. Hogyan kezelik vevõi kapcsolataikat?2.5.1. Melyek a vevõi kapcsolattartás módozatai?2.5.2 Hogyan mérik fel és dokumentálják avevõi igényeket?2.5.3 Hogyan zajlik a megrendelés kezelése?2.5.4 Hogyan kezelik a reklamációkat?2.6. Hogyan kezelik beszállítói kapcsolataikat?2.6.1 Milyen beszállítókkal dolgoznak? (bolti vásárlás, egyedi megrendelés)2.6.2 Melyek a beszállítói kapcsolattarásmódozatai?2.6.3 Hogyan zajlik a megrendelés folyamata?2.6.4 Melyek a beszállítók kiválasztásánakszempontjai? (Hogyan értékelik õket?)

Kéréslista:1. A vezetõség elkötelezettsége, emberek bevonásaAuditált személy: vezetõ, vagy annak képviselõje

Kéréslista:2. Az irányítási rendszerAuditált személy: minõségirányítási felelõs és/vagymûszaki vezetõ



Az audit megállapításai
Az audit megállapítása nem jelenti automatiku-san szerzõdés megkötését, vagy annak elmaradá-sát, csupán segít a partnerek összehozásában. Aszerzõdésre vonatkozóan ugyanis csak egy speci-fikus, technológia-központú audit alapján szabadkövetkeztetést levonni. Kiszûrve azonban apotenciális lehetõségeket, erõforrások takarítha-tóak meg vevõi és szállítói oldalon egyaránt.A szerzõdések megkötése során az a tapaszta-latunk, hogy a beszállítói audit általában megerõ-síti a klaszter-audit megállapításait.
A klaszter-audit esetében három kimenet, megál-lapítás határozható meg:� autóipari beszállításra alkalmas,� autóipari beszállításra feltételekkel alkalmas,� autóipari beszállításra jelentõs fejlesztésekkelalkalmas.
Az autóipari beszállításra alkalmas szervezetekáltalános jellemezõi:� ISO 9001:2000 szerinti, tanúsított irányításirendszerrel rendelkeznek,� Folyamatszemléletû mûködés,� Dokumentált, szabályozott technológiai háttér,� Fejlett külsõ- és belsõ kommunikáció.
Az autóipari beszállításra feltételekkel alkalmasszervezetek jellemzõi:� fejlett irányítási és kommunikációs rendszer,� folyamatszemléletû mûködés,� hiányzó tanúsított irányítási rendszer, mely-nek bevezetési feltételei alapvetõen rendelke-zésre állnak.
Az autóipari beszállításra jelentõs fejlesztésekkelalkalmas szervezetek jellemezõi:� hiányzó folyamatszemlélet,

� kommunikációs hiányosságok,� részleges dokumentációs rendszer,� tanúsított irányítási rendszer bevezetésénekfeltételei nem, vagy csak részben vannak meg.
Az audit során az auditor megállapításokattehet. Amennyiben valamilyen nemmegfelelõségettapasztal, azt két kategóriába sorolva értékeli:� súlyos nemmegfelelõség,� enyhe nemmegfelelõség.
A súlyos nemmegfelelõség olyan hibát, hiá-nyosságot takar, mely a szervezetet alapvetõengátolja abban, hogy autóipari beszállításra alkal-mas legyen. Kijavítása, megváltoztatása hosszabbidõt és/vagy jelentõs erõforrásokat igényel.Az enyhe nemmegfelelõség olyan kisebb hiba,hiányosság, mely zavarja a megfelelést az autó-ipari beszállítási követelményeknek, de rövididõ alatt, viszonylag kis erõforrás-ráfordítássaljavítható.Ezen túl az auditor észrevételeket tehet,melyek között kitérhet az auditálás szempontjá-ból elõnyös, illetve fejlesztendõ területekrõl,melyek azonban az audit kimenetelét nem befo-lyásolják.Az audit megállapítását minden esetben kiegé-szíti az, hogy az auditorok milyen feladat elvég-zésében látják kompetensnek az adott vállalko-zást. Több tevékenységet folytató vállalkozásokesetében ugyanis elõfordulhat, hogy a belül fõkompetenciaként kezelt tevékenységek nem lesz-nek alkalmasak, más területen viszont kiválóeredményt nyújtanak.Példaként az a vállalkozás említhetõ, ahol afémmegmunkálási mûveletekkel (darabolás, haj-lítás, kivágás-lyukasztás) kívántak részt venni aklaszterben, elsõdleges területként mégis a felü-letkezelést (szemcseszórás, és festés) tudtuk meg-jelölni, mert ott voltak speciális erõsségeik.

Dokumentálás
A klaszter-audit szigorúan dokumentált folyamat:� az auditorok minden szervezetre külön megbí-zólevelet kapnak, melyet a NOHAC menedzs-mentje hagy jóvá,� az audit során feljegyzés készül, melyet köz-pontilag õriznek meg,� minden audithoz auditterv készül, melyet azauditálttal kommunikálva kell véglegesíteni,� az auditról az ISO 19011 szerint elõírt jelentésis készül, melyet az auditált elektronikusan éspapír alapon kézhez kap.
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3.1. Informatikai ellátottság3.1.1 Milyen hardveres informatikai támogatást használnak az üzletmenettámogatására?3.1.2 Milyen szoftvereket használnak?3.1.3 Hányan és mire használják az informatikai hátteret?3.2. Milyen összetételû és képzettségû aszervezet humán állománya?
Kéréslista:3. Humán és infrastrukturális erõforrásokAuditált: vezetõ vagy annak képviselõje, humán vezetõ



MódszertanAz audit lefolytatása során a módszertan a tanú-sító auditok menetrendjét követi. Eltérés vanabban, hogy:� az irányítási rendszer dokumentációját elõrenem kérik be az auditorok,� a kérdõíves adatgyûjtés bizonyíték erejû.
A módszertani sajátosságokat egy mindenauditor számára ismert módszertani kézikönyvfoglalja össze, amely részletesen kitér az audit� alapelveire,� lényegére,� menetrendjére,� dokumentálására, továbbá� az auditori viselkedés általános és speciálisszabályaira.
A módszertani kézikönyv részletezi továbbá azalkalmazandó vizsgálati módszert és kritériumo-kat, amivel megteremthetõ az audit-eredményekösszehasonlíthatósága.

Klaszter-auditorokAz elsõ auditálási körben a klaszter-auditorok aMiskolci Egyetem alkalmazottai közül kerültekki. Gazdasági és mûszaki végzettségûauditorokból állt össze a 10 fõs csapat. Feladatukmintegy 80 vállalkozás auditálása volt, néhányhónapos határidõvel.Az auditorok párban dolgoztak. Hallgatólagosmegállapodás alapján a tapasztaltabb töltötte bea csoportvezetõ auditor szerepét, a gyakorlatbanazonban ennek hangsúlyozására egyszer sem voltszükség.Az elsõ audit kiemelhetõ annyiban, hogy ott �a vállalkozással megegyezve � oktató-auditottarthattunk. Az auditori feladatokat egy személy-ben láttam el, a leendõ auditorok pedig megfigye-lõként vettek részt. Sajátos helyzet volt számom-ra is, hiszen ritkán van példa arra, hogy tíz másikauditor figyelje munkánkat, és sajátos volt a vál-lalkozás számára is, ahol dicséretes toleranciávalfogadtak minket.Ennek az auditnak lefolytatása meghatározóvolt abból a szempontból, hogy a kézikönyvbenlefektetett elveket és módszereket minden auditesetében azonos módon lehessen alkalmazni. Azaudittal kapcsolatban természetesen sor kerültformális képzésre is, hatékonysága azonbanmessze elmaradt az oktató-auditétól.Vigyázni kell azonban azzal (különösen azauditoroknak), hogy a klaszter-audit soránnéhány speciális kérdés vizsgálatában szereznektapasztalatot, tehát hagyományos értelemben

nem tekinthetõk �QMS belsõ/vezetõ auditornak�.Ugyanakkor jó alapot ad számukra a megszerzetttapasztalat a továbblépéshez.
A klaszter-auditok lehetõségeiA klaszter-auditok a szakmai besorolás alapján�kétésfeledik� fél általi auditok, pesszimistaszemszögbõl tehát sem ide, sem oda nem tartoz-nak. A tervezés és bevezetés során fontos kérdés-ként merült fel, hogy egy ilyen audit használ-e,vagy inkább árt a klaszteren belüli kapcsolatokkialakításának. Ellene szóló érvek, hogy:� nem tud specifikus megállapításokat tenni,hiszen nem ismertek a vevõi követelmények,� idõt vesz el az auditált vállalkozástól anélkül,hogy az közvetlen visszacsatolást kapna,� szakmai és dokumentációs duplikációt jelent,hiszen a klaszter-audit során vizsgált kérdésekrendre elõkerülnek egy klasszikus második féláltali audit esetén,� pozitív megállapítás esetén hiú reményt kelt-het az auditáltban.

A gyakorlat nem igazolta az ellenérvek miattiaggodalmakat. Az auditált vállalkozásoknak ter-mészetesen megvoltak a félelmeik az audittalkapcsolatban, a félreértéseket azonban megfelelõkommunikációval sikerült tisztázni. Ahosszútávú együttmûködés érdekében mind azauditorok, mind a NOHAC elérhetõségeit átad-tuk a vizsgált vállalkozásoknak, amelyek ezt alehetõséget ki is használják. A klaszterrel, azaudit eredményeivel és a fejlesztési irányok kije-lölésével kapcsolatban számos vállalkozás jelent-kezett. A klaszter menedzsmentjének ez jelzésarra, hogy a szervezési és a mûszaki tanácsadásiszolgáltatásait érdemes fejleszteni.A klaszter-audit a tapasztalatok alapján hasz-nos eszköz. Nem várható azonnali eredmény,stratégiai szinten gondolkodva azonban egyklaszter dinamikus mûködésének kulcs-elemévéfejleszthetõ.Mi az autóiparban vetettük be a klaszter-auditokat, véleményem szerint azonban az ipar-ági sajátosságok megfelelõ adaptációjával bár-mely más klaszter számára is hasznos lehet. Tipi-kusan ilyen terület lehet például a bortermelés,ahol szintén jellemzõek a klaszter-jellegû együtt-mûködések a beszállítói problémák megoldására.Hasonlóak a problémák: megfelelõ mennyiségbenés minõségben, folyamatos ellátás mellett biztosí-tani a borászat mûködéséhez szükséges alap-anyagokat, eszközöket. A cél ott is hasonló: regi-onális szinten rugalmas és adaptív beszállítóikapcsolatrendszer kialakítása és mûködtetése.
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