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A Pécsi Erõmû Rt. Kõszénbánya Külfejtése 1998-ban elhatározta, te-
kintettel a termelésben és a kiszolgálásban résztvevõ gépjármûvek jelen-
tõs számára, hogy a Széchenyi aknai gépjármû-javító bázis tevékenységét
kiegészíti a tehergépjármûvek mûszaki vizsgáztatásával és környezetvé-
delmi felülvizsgálatával. Az 1998. év végével a Közlekedési Felügyelet
megadta a mûködéshez szükséges engedélyeket és a külfejtés megkezdte
a saját gépjármûveinek vizsgáztatását és zöldkártya kiadását, azzal a
szándékkal, hogy szabad kapacitás esetén „külsõ” gépjármûveket is fo-
gad.

A tevékenységre vonatkozó jogszabály (5/1990. KöHÉM r.) módosítá-
sában elõírták, hogy a mûszaki vizsgáztatás végzésének egyik feltétele, hogy
a vizsgáztató cégek vezessék be és tanúsítsák legkésõbb 2002. január 1-ig az
MSZ EN ISO 9002:1996 szabvány szerinti minõségbiztosítási rendszert.
Akik ilyen tanúsítással nem rendelkeznek elveszítik a vizsgáztatáshoz való
jogot. A minõségbiztosítási rendszer kiépítésénél figyelembe kell venni a
Közlekedési Fõfelügyelet Szabályzatát, amely 2000. novemberére öltött írá-
sos formát 4/2000. KFF Szabályzat formájában. 1999. évben a külfejtés en-

nek szellemében kezdte el a minõségbiztosítási rendszerének kiépítését, választott felkészí-
tõ céget, illetve tanúsító szervezetet a Magyar Szabványügyi Testület személyében.

A 2000. évben a társaság életében újabb szervezeti átalakulások történtek, illetve átala-
kulások elõkészítése volt folyamatban. A külfejtés vezetésében megfogalmazódott az az el-
képzelés, amely hamarosan elvárás lett, hogy a továbbélés érdekében nyitni kell a „külsõ”
piac felé, azaz a gépjármû és munkagépjavítást, a mûszaki vizsgáztatást és környezetvédel-
mi felülvizsgálatot ne csak a saját gépeinkre, teherautóinkra végezzük el, hanem vállaljuk el
ún. külsõsök számára is mindezeket a munkákat. A stratégia másik fõ irányvonalát pedig a
bányászati és földmunkák elvállalása jelenti. Az ilyen jellegû munkák  –  pl. tájrendezés, re-
kultiváció, nagy beruházások földmunkái stb. – rendszerint beszerzési, vagy közbeszerzési
pályázatok formájában jelennek meg, ahol manapság az egyik kritérium a bevezetett és ta-
núsított minõségbiztosítási rendszer mûködtetése. 

Ezt a tényt felismerve a külfejtés 2000. nyarán úgy döntött, hogy a minõségbiztosítási
rendszer érvényességi területét kibõvíti és ez alapján a szerzõdést módosítja mind a felké-
szítõ céggel, mind a tanúsító testülettel. A módosítás következtében az addig elkészült mi-
nõségbiztosítási dokumentációt - Minõségügyi Kézikönyv, Minõségbiztosítási Eljárások, Bi-
zonylati Album, Vállalási Szabályzat - teljesen át kellett dolgozni. Az átdolgozásnál, a szab-
ványnak, illetve a Közlekedési Fõfelügyelet irányelveinek való megfelelésen túl, messzeme-
nõkig figyelembe vettük a külfejtésben már kialakult és évtizedek óta mûködõ rendszert, az
addig alkalmazott bizonylatokat, jelentési könyveket, belsõ utasításokat. A rendszer kiépí-
tésének elõkészítésénél átvizsgáltuk a jogszabályi megfelelõségeket, az utasítások idõ- és
szakszerûségét, a bizonylati fegyelmet, az ellenõrzések rendjét, hatékonyságát. Az alapos
elõkészítés eredményeként a külfejtés elérkezettnek látta az idõt, hogy a már kibõvített te-
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vékenységi körrel, amelybe gyakorlatilag a külfejtés teljes állománya, tevékenységi köre be-
letartozik, az MSZ EN ISO 9002:1996 szabványnak megfelelõ minõségbiztosítási rendszert
bevezesse és mûködtesse. Gyakorlatilag egyedül a villamos, illetve a karbantartó részleg
maradt ki az elsõ körbõl, amelynek elsõdleges oka, hogy a szakmai felügyeletet nem a kül-
fejtés biztosítja, illetve néhány villamos jellegû tevékenység végzésére még nincs meg a rész-
leg jogosultsága. 

A minõségbiztosítási rendszer bevezetése 2000. szeptember 15-én megtörtént, a divízió
igazgatója kinevezte a minõségügyi vezetõt, valamint a minõségügyi megbízottat és gyakor-
latilag azonnal megindult a rendszer „tesztelése”, az életszerûségének, mûködõképességé-
nek gyakorlati vizsgálata. A bevezetést követõen a külfejtés életében felgyorsultak az ese-
mények, amely jelentõs hatással voltak a minõségbiztosítási rendszer mûködésére is. 2002.
januárjában megalakították a jogilag önálló Kõ-Szén Bányászati Javító és Szolgáltató Kft.-
t, amely a Pécsi Erõmû Rt. egyszemélyes kft.-je lett. Ez az irányítási rendszer kialakítása
szempontjából azzal járt, hogy az elnevezés megváltoztatása mellett, az addigi belsõ kapcso-
latok a PE Rt.-tel külsõ, szerzõdéses kapcsolattá váltak, illetve néhány tevékenység, folya-
mat végzése átkerült az immáron önálló kft.-hez. Az önállóság a konkrét munkavégzésben
nem okozott lényegi változást, hisz a feladataink ugyanazok maradtak, a tárgyi eszközeink
alapvetõen nem változtak és a személyi állomány is változatlan maradt. Ez az átalakulás el-
sõsorban a jövõnek szólt, a külsõ munkák, megrendelések megszerzését, illetve megfelelõ
színvonalú elvégzését célozta. 2001. február 5-6-án ebben a szellemben sikeresen megtör-
tént a tanúsító audit, amely alapján a társaság 2001. február 21-én megkapta a tanúsítási ok-
iratot.

A kft.-t, mint jelentõs környezeti hatású tevékenységet végzõ társaságot a környezet-, a
természet- és az egészségvédelmi hatóságok rendszeresen ellenõrzik. Ezért, valamint a jog-
szabályi megfelelés és a jelenlegi társadalmi elvárások miatt is a Kõ-Szén Kft. elhatározta,
hogy kialakítja, bevezeti és tanúsítatja az MSZ EN ISO 14001: 1997 nemzetközi szabvány
szerinti környezetközpontú irányítási rendszert (KIR).

A fenti cél eléréséhez kiválasztotta a felkészítõ céget, és ismételten a Magyar Szabvány-
ügyi Testületet (MSZT) kérte fel a tanúsításhoz. A KIR-t a társaság 2001. november 6-án
vezette be és kezdte mûködtetni. A szabvány által megkövetelt három hónapos mûködte-
tés alatt az MSZT azzal a kéréssel fordult a kft. vezetéséhez, hogy csatlakozzon a SWEDAC
nemzetközi tanúsító szervezethez, ilyenformán kapcsolódna az MSZT saját nemzetközi ta-
núsításához. Ennek a kérésnek a Kõ-Szén Kft. teleget tett, így a tanúsítási eljárás mintegy
nemzetközivé vált.

A tanúsítási eljárás során, a késõbbi integrációs terveink megalapozása érdekében,
2002. április 17-18-án a társaság sikeresen auditáltatta a környezetközpontú irányítási rend-
szerét, amely alapján 2002. május 27-én megkapta a tanúsítási okiratot.

A kft minõségirányítási rendszerének fejlesztése sem állt meg. A fejlõdési iránynak meg-
felelõen a MIR-t a társaság ki akarta terjeszteni a teljes tevékenységre. 2002. május 21-én e
cél megvalósítása érdekében a társaság a két addig kimaradt területet – villamos és a kar-
bantartó részlegek – is bevonta a MIR-be és jelezte az MSZT felé, hogy tanúsíttatni kíván-
ja. A kérésnek eleget téve az MSZT 2002. október 22-én területbõvítõ auditot tartott, amely
sikeresnek bizonyult és a 2002. november 28-án kelt tanúsítási okiratot társaságunk meg-
kapta. 

A MIR bõvítésével egyidõben történt a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irá-
nyítási rendszer (MEBIR) kialakítása. Ennek megvalósítására a 4/2001. (II.23) GM rende-
lete a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények mi-
nimális szintjérõl adott jogszabályi keretet, amely kimondja, hogy az olyan külszíni bánya-
üzemekben, amelyekben az évenként kitermelt ásványi nyersanyag meghaladja az   500 ezer
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tonnát, 2002. december 31-ig – munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, annak hiányá-
ban a tudományos, technikai színvonalnak megfelelõ – biztonsági és egészségvédelmi irá-
nyítási rendszert kell bevezetni. E követelmény megfelelése érdekében a társaság kidolgoz-
ta és 2002. december 31-ével bevezette és mûködteti a MEBIR-t. 

A feladatok sokrétûsége és a határidõk szorítása miatt a társaság nem integrált rend-
szert készített, hanem egymás mellett mûködõ, illetve egymásra utaló irányítási rendszere-
ket vezetett be, amelyek meglehetõs önállósággal mûködnek. Ezt a megoldást támasztotta
alá az a tény is, hogy a MIR-t 2003. december 14-ig át kell dolgozni az új, az MSZ EN ISO
9001:2000 szabvány követelményeinek megfelelõen, illetve 2002. december 31-én még nem
állt rendelkezésre magyar nyelvû szabvány a MEBIR kiépítésének és mûködtetésének kö-
vetelményeirõl. A kft. a MEBIR-t célszerûen a BS 8800 brit szabványt, a belõle alkotott
MSZ/T 28800 magyar szabvány tervezetet – amely érvényessége 2002. 06. 30-án lejárt – il-
letve az ILO-OSH nemzetközi útmutató követelményeit követte, azzal a feltételezéssel,
hogy a leendõ magyar szabvány is ezeket fogja követni.

2003. március 1-én megjelent az MSZ 28001:2003 szabvány a munkahelyi egészségvé-
delmi és biztonsági rendszer követelményeirõl, így elhárult az utolsó jogi akadály is, hogy a
társaság a három irányítási rendszert integrálja a szabványok követelményeinek megfelelõ-
en.

A kft. az integrált rendszer kialakítását 2003. szeptemberére tervezi, amely idõpontban
az alábbi feladatokat kell elvégezni.

A minõségirányítási rendszer okirat megújító auditja az új MSZ EN ISO 9001:2000
szabványnak megfelelõen.

A környezetközpontú irányítási rendszer elsõ felügyeleti auditja.
A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer tanúsító auditja.
A fenti feladatok mindegyike az integrált irányítási rendszer kialakítását feltételezi,

amelyben a fenti rendszerek szoros egységet fognak képezni. A tanúsítást a továbbiakban is
a Magyar Szabványügyi Testület fogja végezni.
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