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2 MAGYAR MINÕSÉG

SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK

Kihívások a szervezetekkel szemben a XXI.
század elején

– Herneczki Katalin* – Tunkli Gábor**–

A szerkesztõség nagy örömére a szerzõpáros
elvállalta, hogy megírja lapunk számára a XIII.
Minõség Hét záró plenáris ülésén elhangzott
elõadását, mely – túlzás nélkül állítható –, ott
kiemelkedõ sikert aratott.

Írásuk jóval szélesebb képet vázol fel, mint a
szûken értelmezett minõségügy helyzetét és
jövõjét, de minthogy e szakma fejlõdésének
irányai is a szerzõk által bemutatott keretbe
illeszkednek, gondolataikat lapunk témaköre
szerves részének éreztük.*** 

Az igényes témát a szerzõk igen sokoldalúan
tárgyalják, a cikk terjedelme is meghaladja a
lapunkban szokásosat, tehát folytatásokban
közöljük. Jobb áttekintés céljából a bevezetés
elõtt ismertetjük teljes szerkezetét.

1. Bevezetés
2. A változások

2.1 A mûszaki és technológiai fejlõdés
gyorsulása
2.1.1Mit jelent mindez a vállalatok szá-

mára?
2.1.2Következtetések

2.2 Az erõforrások kimerülése, ökológiai
problémák
2.2.1Mit jelent mindez a vállalatok

számára?
2.2.2Következtetések

2.3 Globalizáció
2.3.1Információáramlás
2.3.2Tõkeáramlás
2.3.3Áruk és szolgáltatások áramlása
2.3.4Munkaerõ-áramlás
2.3.5Ökológiai problémák szabad „áram-

lása”
2.3.6A gazdasági globalizálódás néhány

következménye

2.3.7Mit jelent mindez a vállalatok szá-
mára?

2.3.8Következtetések
3. Kulturális közeg, emberek

3.1 Kulturális jellemzõk
3.2 A magyar szervezeti kultúra jellem-

zõinek összefoglalása
3.3 Gyakorlati következtetések

4. Menedzsmenteszközök
4.1 Holisztikus megközelítés és konver-

gencia
4.2 Az emberi erõforrások hasznosítása

4.2.1Humántõke
4.2.2Szervezeti kultúra

5. Összefoglalás

1. Bevezetés
Az evolúció természetes velejárója a versengés. 
A gyõztes mindig az, aki leggyorsabban és legjob-
ban alkalmazkodik a megváltozott körülmé-
nyekhez. A növényvilágban a természetes nö-
vénytakaró fajösszetételének kialakításában, ha
az antropogén hatásoktól eltekintünk, két té-
nyezõ játszik szerepet: a termõhelyeken uralkodó
létfeltételek és az ezek felosztásáért folyó versen-
gés. Az optimális körülmények között a versen-
gés kiélezõdik.I

Az emberi társadalom is versengõ,1 s nem kivétel
ez alól az üzleti szféra sem. A gazdálkodó
szervezetek külsõ és belsõ környezete folyama-
tosan, ám eltérõ sebességgel és mértékben vál-
tozik. Az egyes menedzsmentirányzatok, kezdve 
a Taylor-i munkaszervezéstõl a marketing-
menedzsmenten át a minõségmenedzsmentig,
mind-mind azt célozták, hogy a gazdasági élet
szereplõi a versengésben elõnyhöz jussanak. 

*** katalin.herneczki@mail.tvnet.hu
*** tunkligabor@bbl.ehc.hu
*** Itt emlékeztetünk lapunk 2004. évi 12. számának bevezetõjében megfogalmazott fõ törekvésünkre, mely szerint fontos célnak

tekintjük, hogy az általános vezetési rendszerek és a minõségirányítási rendszerek közötti kölcsönhatásokat elemezzük, ezzel is
elõsegítve a minõségkultúra eredményeinek hasznosulását.

1 Nem a jelen tanulmány témája, de egyre több alternatív megközelítés jelenik meg, amelyek a versengés helyett az
együttmûködésre építenek. Érdemes ezeknek a megközelítéseknek nem csak a makro-, hanem mikroökonómiai vonatkozásait
is végiggondolni. 
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Tanulmányunkban arra próbálunk rávilágítani,
hogy az egyes térségek miért alkalmazták eltérõ
mértékben a különbözõ menedzsmentirányza-
tokat.

Kísérletet teszünk arra is – noha biztosak
vagyunk abban, hogy jelen tanulmányban nem
vettünk figyelembe minden fontos szempontot –,
hogy felvázoljuk a jövõ lehetséges irányzatait. 

2. A változások
A XX. század végén világméretekben is felgyor-
sult a külsõ környezet változásának sebessége – s
ez különösen igaz a volt szocialista országokra,
ahol nemcsak a társadalom, hanem a gazdasági
szereplõk is egy régen elfeledett környezetben
találták magukat. Vegyük sorba, majd azt
követõen vizsgáljuk meg a legfontosabb változá-
sokat:
1. A mûszaki és technológiai fejlõdés gyorsulása.
2. Az erõforrások kimerülése, ökológiai prob-

lémák. 
3. A gyorsuló globalizáció jelensége.

2.1 A mûszaki és technológiai fejlõdés gyor-
sulása

„AzII ipari forradalomra jellemzõ volt az új
tudományos felfedezések lassú, nemzedékváltá-
sokat igénylõ tudati-gazdasági érlelõdése, aminek
fõként lélektani és képzettségi magyarázata van.
Angliában a XVIII. században szövõgépet, majd
gõzgépet készítettek (1765). A gõzgépbõl két
emberöltõ múltán, a XIX. században lett gõzmoz-
dony (1825). Az ipari forradalom száz évvel Watt
találmánya után Magyarországot is elérte. A XIX.
század elsõ harmadában fedezte fel Faraday
Angliában az elektromágneses indukciót (1831).
ZIPERNOWSKY KÁROLY a század végére felis-
merte a váltakozó áram gyakorlati energiatováb-
bító jelentõségét, megalkotta hozzá a transzfor-
mátort; KANDÓ KÁLMÁN pedig (egy évszázad-
dal Faraday után, 1930-ban) a villamos moz-
donyt.” A villamosság szerepét napjainkban nem
kell bemutatunk.

A XX. században felgyorsult az idõ. A General
Motors vetette be az autómotorok által kedvelt
ólmozott benzint (1923), ami a század második
felére megmérgezte városaink levegõjét. A kémiai
tankönyvek egyik axiómája a szén 4 vegyértéke.
Ennek ellenére OLÁH GYÖRGY 1967-ben elég
tiszteletlenül öt vegyértékû szénionokat csinált,
amibõl másfél évtized alatt megszületett a Nobel-
díj – és a jól fogyasztható ólommentes benzin.
A neutront 1932-ben Angliában fedezték fel.
SZILÁRD LEÓ két éven belül szabadalmaztatta

az atomenergia hasznosításának elvét. Tíz év
múlva indult az elsõ atomreaktor. Ma villamos
áramunk felét atomenergia termeli, fele annyi-
ért, mint a szénerõmûvek. A múlt század máso-
dik felére egyazon nemzedék életébe sûrûsödött a
forradalmian új természettudományos felismerés
és azt rögtön hasznosító találmány. A XX. század
természettudománya filozófiai világképünket is
alapjaiban változtatta meg. Új pszichológiai
helyzetet teremtett az új technika elterjedése és
életmódot, kultúrát, történelmet alakító hatása. 
A modern természettudomány döntõ katonai,
politikai, gazdasági tényezõvé vált, ami gyerek-
kor és öregkor közt át- meg átszabta életmó-
dunkat és kultúránkat. Mély értelemben kultú-
raformáló volt. Ahogy az amerikai közmondás
kifejezte: – „Amit Jancsika megtanult, abból
János bácsi már nem él meg” –, s többek között
ez vezetett a ma már elterjedt „life long learnig”,
avagy az élethosszig tartó tanulás szemléletéhez.
A XX. század végére, a XXI. század elejére a
fejlõdés és az alkalmazás elterjedésének üteme
tovább gyorsult. Jól illusztrálják ezt Claus Hjort
Frederiksen dán munkaügyi miniszter szavai:III

„Az a jövedelemtöbblet, amit 1830-ban egy év
alatt termelt meg az amerikai gazdaság, 2000-
ben csupán egy napot igényelt. Az 1949. esz-
tendõ teljes nemzetközi áruforgalma ma egynapi
forgalomnak felel meg. Több telefonhívást bo-
nyolítottak tegnap, mint az egész 1984. esz-
tendõben. A mai nap során várhatóan több 
e-mailt küldenek el, mint 1989-ben összesen.
Egy mai hordozható személyi számítógép több
mûvelet elvégzésére képes, mint a NASA Apolló
11 programirányítási központja a Holdra szállás
idején. A ma használt technológiák 95% százalé-
ka tíz éven belül elavul. Az emberi társadalom
fejlõdésének legnagyobb részében az éves növe-
kedési ütem 0,1% körül volt, ma ennek tíz-húsz-
szorosát várjuk el.”

Az innováció napjaink társadalmában a fejlõdés
központi kérdésévé vált. Ezen állítás indok-
lásához szükségünk van egy rövid társadalom-
fejlõdési kitérõre. Ennek során BellIV felosztását
követjük (1. táblázat), aki az ipari társadalmat, az
azt követõ és megelõzõ társadalmakkal hasonlítja
össze meghatározott jellemzõk alapján. Mint az a
táblázatból is látható, az átalakulás hajtóereje
az információ, a stratégiai elõnyt pedig a
tudás adja. Ennek ismeretében talán érthetõ az
innováció növekvõ fontossága. 

Eltérõ elnevezésekkel és hangsúlyokkal, de a
legtöbb publikáció a mai és a közeli jövõ tár-
sadalmát – 20–30 éves távlatról van szó – infor-
mációs és/vagy tudástársadalomként definiálja. 
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Termelési mód
Gazdasági szektor

Átalakulást 
hozó erõforrás

Stratégiai
erõforrás
Technológia
Tudásbázis

Módszertan

Idõperspektíva

Tervezés

Vezérelv

Preindusztriális
Kitermelõ
Elsõdleges –
mezõgazdaság, 
bányászat, halászat, 
favágás, olaj és gáz.

Természetes energia:
szél, víz, igásállat, 
emberi izomerõ.
Nyersanyagok.

Kézmûipar.
Kézmûves, fizikai 
munkás, paraszt.
Józan ész, 
próba-szerencse, 
gyakorlat.
Multiorientált.

Játék a természet 
ellen.
Hagyomány-
központú.

Indusztriális
Termelõ
Másodlagos –
árutermelés, gyártás  
(iparcikkek), építõipar.

Elõállított energia.
áram, olaj, gáz, szén, 
atom.
Finánctõke.

Gépi technológia.
Mérnök, betanított 
munkás.
Empiricizmus, 
kísérletezés.

Ad hoc alkalmazkodó-
képesség, kísérletezés.
Játék a mesterséges 
jövõ ellen.
Gazdasági növekedés.

Posztindusztriális
Feldolgozó, újrahasznosító
Szolgáltatások:
– harmadlagos:
közlekedés,   közüzemek;
– negyedleges:
kereskedelem, pénzügy, 
biztosítás, ingatlan;
– ötödleges:
egészségügy, oktatás,
kutatás, kormányzat, 
szabadidõ.
Információ:
számítógép, adatátviteli
berendezések.
Tudás.

Intellektuális technológia.
Tudós, mûszaki és 
professzionális foglalkozások.
Absztrakt elméleti modellek,
szimulációk, döntéselmélet,
rendszerelemzés.
Jövõorientált: elõrejelzés, 
tervezés.
Személyek közötti játék.

Elméleti ismeretek 
kodifikációja.

1. táblázat

Ne feledkezzünk meg azonban arról sem, hogy a
gyorsuló mûszaki és technológiai fejlõdés arra is
ráirányította a figyelmet, hogy egyre nagyobb
szerephez kell jusson a fejlõdés eredményeit
alkalmazó ember. Mint arra DruckerV még a
80-as években rámutatott, a modern gazdaságok
versenyképessége, fejlõdési lehetõségeik kihasz-
nálása egyre nagyobb mértékben az emberi
tényezõtõl függ. Ezzel kapcsolatban felhívja a
figyelmet az innovációs magatartás fontossá-
gára. Innovációs iránytûként2 a vevõi, fogyasz-
tói elvárások korábbinál magasabb szintû
kielégítését, illetve az új igények felkeltését
jelölte meg. Drucker megközelítése alapján az
innováció célterülete jelentõsen bõvült, hiszen
nemcsak a termékek, szolgáltatások fejlesztése,
hanem szervezetek átalakítása, a folyamatok
ésszerûsítése stb. is az innováció célkeresztjébe
került. 

2.1.1 Mit jelent mindez a vállalatok számára?
– Mindenki számára nyilvánvalóan látszik az új

és újabb technológiák gyorsuló elérhetõsége.
Ez önmagában sem jelent kis hatást a ver-
senyképességre – gondoljunk csak az új tech-
nológiák által biztosított elõnyökre, a volumen
és a termelõkapacitások növekedésére, a fajla-
gos anyag-, energia- és munkaerõ-költségek
csökkenésére stb. A gyorsuló fejlõdési ütem
azonban egyre gyorsuló avuláshoz is vezet,
ami törvényszerûen maga után vonja a
rövidebb megtérülési idõk kényszerét, illetve 
a tõkekoncentráció szükségességét. Mindez
azonban modellezhetõ, s megfelelõ piaci, tech-
nológiai, gazdasági stb. elõrejelzések esetén a
modellszámítások helyesek is lesznek. Ugyan-
akkor a gyorsuló ütem felhívja a figyelmet a
vállalati rugalmasság és innováció fontos-
ságára. 

2 Talán nem véletlen, hogy Drucker megközelítése egybevág a minõségirányítás, minõségfejlesztés egyik alaptézisével. 
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– Bonyolultabb a helyzet, ha figyelembe vesszük,
hogy fejlett társadalmak GDP-jének egyre
nagyobb hányada a szolgáltatások területén 
– s nem az ipari termelésben vagy a mezõgaz-
daságban – jön létre. Ugyanakkor a szolgáltatá-
sok termelékenysége közel sem nõ úgy, mint az
ipari területeké. Az alkalmazási statisztikákból
látható, hogy az alkalmazottak 65–70%-a dol-
gozik a szolgáltatások területén. A technológiai
fejlõdés nem csak – és nem elsõsorban – vegy-
tisztító szalonokban használt berendezéseket
ért el, hanem pl. a pénzügyi szektort. Egyes
elõrejelzések szerintVI 2010-re minden – vál-
lalkozások közötti – pénzügyi tranzakció elekt-
ronikus úton valósul meg. (Ettõl talán nem is
állunk messze, hazánkban is dinamikusan
nõnek az e-bank-szolgáltatást igénybe vevõk.) 
A szolgáltatási területen is gyorsuló innováció,
valamint a szolgáltatási folyamatok humán ori-
entációja egyértelmûen abba az irányba mutat,
hogy a versenyképességet a folyamatosan
bõvített tudás és annak mielõbbi alkalmazása
adja. Ebbõl pedig következik – és nem csak a
szolgáltatószektorra –, hogy a tanulás nem
egyszeri, hanem az egész életet végigkísérõ
tevékenységgé válik. (A szolgáltatások jelen-
tõségének növekedésével kapcsolatban olvas-
sák e számunk következõ cikkét. – A szerk.)

– Újabb kérdéseket vet fel az a tény, hogy a
foglalkoztatottak döntõ többségének a kis- és
középvállatok biztosítanak munkalehetõséget.
Hogyan fogják bírni a gyorsuló ütemû változá-
sokat ezek a szervezetek? Hogyan fog a sarki
suszter bácsi versenyezni a Mister Minit és tár-
sai szolgáltatásaival? Az egyik, az elmúlt
évtizedekben bevált megoldásVII a húzóipar-
ágak köré csoportosuló beszállítói kör kiala-
kulása (lásd pl. a magyarországi gépjármûipar
beszállítói körét). Egy másik lehetséges meg-
oldásként kínálkozik a magas hozzáadott
értékû, speciális termékek, szolgáltatások
elõállítása (lásd pl. a Kürt Kft.-t az informati-
ka, az adatmentés területén). Lehetséges útnak
tûnik a helyi piacismeret kihasználásán ala-
puló, a helyi igényekre reagáló magatartás. 

– Az elõzõ felvetések fontosságát – megítélésünk
szerint – messze felülmúló következménye a
mûszaki-technológiai fejlõdés állandó gyor-
sulásának a társadalmakra gyakorolt hatás.
Mint azt már Marx György tanulmányából is
láthattuk, az új természettudományos ered-
mények alkalmazása rendkívüli hatást gyako-
rolt és növekvõ mértékben gyakorol az egyének

szokásaira, gondolkodásmódjára, s ezen ke-
resztül a társadalomra. Egyfelõl újabb és újabb
igények – ezen keresztül piacok, azaz lehetõsé-
gek – alakulnak ki, gondoljunk csak a mobil
telefonokra, a PC-re vagy akár az orvosi diag-
nosztikai készülékekre. Azt is világosan lát-
hatjuk ezekbõl a példákból, hogy az új piacokra
nagy tõkeerejû, gyorsan reagáló szervezetek
tudtak eredményesen betörni és számottevõ
piaci pozíciókat megszerezni, illetve megtar-
tani (pl. NOKIA, Hewlett-Packard stb.). Más-
felõl olyan, új társadalmi elvárások jelennek
meg, amelyek elõl a gazdasági élet szereplõi
nem térhetnek ki. Az egyre erõsebb civil
szervezetek – jellemzõen az állam helyett –
képviselik és próbálják érvényesíteni ezeket a
társadalmi elvárásokat. Nem tett jót az Adidas
goodwilljének, amikor kiderült, hogy a Távol-
Keleten éhbérért dolgoztat gyerekeket. A Shell
sem került ki erõsebben az Északi-tengeri fúró-
tornyok leszerelése körüli bonyodalmakból stb.
A környezetvédelmi, erkölcsi kötelezettségek –
nevezzük az angol „Social Responsibility” kife-
jezés után Társadalmi Felelõsségvállalásnak 
– betartása rontja a vállalatok versenyképessé-
gét. Ugyanakkor komoly üzleti kockázatot
jelent – éppen az erõsödõ civil kontroll okán –
ezen társadalmi elvárások elhanyagolása.
Harmadrészt: a megváltozott szemléletû, vál-
tozó értékrendû egyének munkavállalóként
jelennek meg a szervezetek életében. Meg-
változik – megváltozott és folyamatosan vál-
tozik – a munkavállalók munkához, munka-
helyhez, a munkahelyi hierarchiához való 
viszonya. Ebbõl pedig az következik, hogy a
XX. század közepén kialakult szervezeti struk-
túrákkal, vezetési filozófiákkal és módsze-
rekkel nem lehet a megváltozott szemléletû
munkavállalókat magasabb teljesítményre,
hatékonyabb munkavégzésre bírni. Mint arra
BarthaVIII rámutat, a szolgáltatóterületeken –
ne feledjük, az alkalmazottak többsége ma már
ezen a területen dolgozik – az ipari termelés
hagyományosan bevált hatékonyságnövelõ – és
ezen keresztül versenyképesség-javító – esz-
közei, mint a specializálódás és a szabvá-
nyosítás, nem mûködnek. Nem véletlenül. A
szolgáltatási folyamatok jelentõs részébõl nem
kapcsolható ki – jelenleg3 – az ember és ember
közötti interakció. Márpedig ez nem szab-
ványosítható. A vevõ elégedettsége elsõsorban
a szolgáltatást nyújtó szervezet munkatársá-
nak szakmai felkészültségén, szándékán,

3 Érezhetõek már törekvések ezen a területen is. Gondoljunk csak a sokak által – beleértve a szerzõket is – nem túlságosan kedvelt
call centerek hívásfogadó rendszereire. Ugyanakkor az e-bank-szolgáltatások nem küszködnek ilyen problémákkal, noha végül is
ugyanarról van szó – egy szolgáltatás hatékonyságának növelésérõl az automatizálás eszközeinek felhasználásával. 
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empátiáján, kommunikációs készségén stb. fog
múlni, s csak másodsorban a háttérben
mûködõ, elõre definiált és szabályozott folya-
matokon s a végrehajtásukat segítõ eszközökön. 

2.1.2 Következtetések
A versenyképesség növelésének kulcstényezõje az
emberi tényezõ hatékonyságának növelése. Ezt
egyfelõl a szolgáltatási szektor foglalkoztatási
szerepe, másfelõl a gyorsuló mûszaki-technikai
fejlõdés és a vállalati innováció kényszere, har-
madrészt pedig a fejlõdés okozta társadalmi vál-
tozások okán megváltozott munkavállalói atti-
tûdök indokolják. 

A gyorsuló mûszaki-technológiai fejlõdés új 
piacokat teremt, amelyeken a gyorsan reagáló 
és tõkeerõs szervezetek képesek érvényesülni. 

Erõsebb kapcsolatot kell a vállalatoknak kiépí-
teni a tudás- és technológia-központokkal, hiszen
az alapkutatások eredményeinek mielõbbi be-
épülése a termelési technológiákba versenyelõnyt
jelent.

Az erõsödõ civil kontroll a versenyképességet
rontó magatartásra és tevékenységekre kénysze-
ríti a vállalatokat – a kérdés ennek a mértéke. 

Nagy kérdés, hogy ebben a versenyben a kis- és
középvállalati szektor hogyan tud helytállni. 

ÖSSZEFOGLALVA
Struktúrájukat és irányítási megközelítéseiket az alkalmazottakhoz igazító, ebbõl adó-
dóan a gyorsabb és leginkább innovatív, a társadalomra érzékeny szervezetek képesek a
mûszaki és technológiai fejlõdés gyorsulását versenyelõnnyé fordítani. 

2.2 Az erõforrások kimerülése, ökológiai
problémák
Mint arra PappIX is rámutat, a XX. század máso-
dik felében újabb válsággal kell szembenéznie az
emberi civilizációnak és a társadalmaknak. A vál-
ság már nem regionális, hanem globális – noha
hatásai még számos esetben csak regionálisan
jelentkeznek. Nem másról van szó, mint az öko-
szféra tûrõképességének korlátjáról. A XX. század
közepe óta tudjuk,4 hogy a nem vagy lassan
megújuló erõforrások kimerülnek. Látjuk azt is,
hogy a természet nem képes korlátlanul befogad-
ni az emberi társadalom által kibocsátott hulla-
dékokat, szennyezõ anyagokat. Ennek minden-
napjainkban egyre több jelével találkozunk. A klí-
maváltozás tényét már egyre kevesebben tagad-
ják, az ózonréteg csökkenése egyelõre Ausztrália
regionális problémája, a savas esõk hatását a
Kárpátokban is láthatjuk, az esõerdõk továbbra is
fogynak, naponta pusztulnak ki fajok stb. Egyre
több emberben merül fel a kérdés: meddig lehet
ezt folytatni? Van-e jogunk a következõ generá-
ciókat megfosztani az élhetõ világtól? 

Ahogy Papp is rámutat, a probléma gyökere a
civilizációs alakzatok közötti egyensúly megbom-
lásában, illetve eltérõ törvényszerûségében kere-
sendõ (1. ábra). A civilizációs alakzatok három
részrendszerként írhatók le – melyek maguk is
nagy rendszerek –, amelyeknek egyik eleme a tár-
sadalom, a maga érdektagoltságával és érték-
felfogásával, intézményeivel, politikai, jogi garan-

ciális rendszereivel. A másik elem a gazdasági-
technológiai rendszerek, objektumok összessége
(technoszféra), az emberi aktivitás nyomán
kialakult mûvi világ, a harmadik részrendszer
pedig a természet, amely magában foglalja a
három természeti elemet (föld, víz, levegõ) és az
élõ szervezetek bennük található összességét. 

1. ábra
A 3 civilizációs részrendszer 

közötti kapcsolatok sémája
(1. Nyersanyagok, energiahordozók; 2. Szennyezés;

3. Áruk és szolgáltatások; 4. Szennyezés)

A séma mûködése józan ésszel könnyen belátható.
Amiért ismerete mégis fontos, a természeti erõ-
források kivonásának, valamint a termelési és
fogyasztási szennyezésnek radikális gyorsulása a
XX. század második felében. Ez a gyorsulás foly-
tatódik a XXI. század elsõ éveiben is. Ezt
mutatják a jövõkutatási eredmények,X melyek
szerint: 

4 Elegendõ talán Gábor Dénest idézni: A gõzgép és a benzinmotor a fosszilis tüzelõkészletek kimerítésével fenyeget bennünket, ezért
atomenergiát kell használnunk. Nem hagyhatjuk abba az innovációt, mert tigris hátán lovagolunk. Ugyanakkor ne feledkezzünk
meg arról, hogy Neumann János is elõre látta, hogy a fosszilis tüzelõk által légkörbe injektált szén-dioxid klímafelmelegedést,
idõjárási instabilitást, tengerszint-emelkedést okozhat.

TÁRSADALOM                              TERMÉSZET

TECHNOSZFÉRA

1 23

4
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– 400 millió ember él 10 milliót meghaladó
lakosú megavárosokban 2015-re,

– a világ lakosságának 60 százaléka városok-
ban él 2025-re,

– 3,5 milliárd embert fenyeget vízhiány (2001-
ben 400 milliót) 2040-re,

– a világon 1,42 milliárd 65 év feletti ember él
2050-ben,

– a világ népessége eléri a 10 milliárdot 2065-
ben, 

– a világ energiafogyasztása 50%-kal több
2010-ben, mint 1993-ban,

– a világ olajfogyasztása eléri a napi 100 millió
tonnát 2015-re, 

– a világ mûvelhetõ földterületének 30 százalé-
ka sós 2020-ra, és 50 százaléka 2050-re,

– a világ erdeinek további 10 százaléka el-
veszett 2050-re,

– a tengerszint 15–95 cm-es emelkedése 
2100-ra.

A gyorsulás vélhetõ oka az egyes részrendszerek
eltérõ törvényszerûségeiben keresendõ. Amíg a
társadalom és a technoszféra a korlátlan

növekedés törvényszerûségeit követi – ennek
alapja a FOGYASZTÓI TÁRSADALOM és azt
kiszolgáló NYERESÉGES TERMELÉS –, addig a
természet – zárt rendszer lévén – korlátos erõfor-
rásokkal rendelkezik. 

Kérdés, hogy a társadalom vezérli-e a tech-
noszférát, vagy fordítva – azaz ki diktálja a korlá-
tos természeti erõforrások figyelmen kívül hagyá-
sával a növekedést? 

Papp világosan rámutat a természet és a tech-
noszféra értékkülönbözõségére, amely miatt a
harmonikus együttmûködés kizárt. 

A gazdasági-technológiai rendszerek alapérté-
kei: hatékonyság, termelékenység, növekedés,
haszonmaximalizálás, mamuttechnológiák és
mamutszervezetek, monokultúrák. 

A természet alapértékei: változatosság, sok-
színûség, tág határok közötti kiegyenlítõképesség,
körfolyamatok, öngyógyító képesség.

KovácsXI plasztikusan mutatja be a rendszer-
szemléletû és nem rendszerszemléletû megközelí-
tések különbségét, s a különbségekbõl adódó kö-
vetkezményeket (2. és 3. táblázat), melyek össze-
csengenek a Papp által levont következtetésekkel.

Gazdaság-
központú 
(nem rendszer-
szemléletû)
megközelítések

Rendszer-
szemléletû
megközelítések

Elsõsorban a gazdaság és
a társadalom kapcsolatát
vizsgáló elméleti
megközelítések

neoklasszikus alapokra
épülõ társadalmi
kérdéseket tárgyaló 
gazdaságtan

társadalmi közgazdaság-
tan (humanista közgaz-
daságtan) 

Elsõsorban a gazdaság és 
a természet kapcsolatát vizsgáló
elméleti megközelítések

neoklasszikus alapokra épülõ   
környezet-gazdaságtan

ökológiai közgazdaságtan 

A gazdaság, a társadalom és a
természet kapcsolatát egyszerre
vizsgáló elméleti megközelítések

neoklasszikus alapú társadalmi
és környezeti kérdéseket 
tárgyaló  
közgazdaságtan

a gazdaságot a társadalomba 
és a természeti környezetbe 
ágyazottan vizsgáló 
közgazdaságtani irányzat 
(integrált megközelítés)

Ez azt jelenti, hogy a harmonikus fejlõdésnek
nincsen megvalósulási esélye – nem véletlenül
változott a terminológia és a tartalom is –, ma
már fenntartható fejlõdésrõl beszélünk, mind-
addig, amíg a nem rendszerszemléletû megköze-
lítések az uralkodóak. 

A fenntartható fejlõdés a természet és a tech-
noszféra kapcsolatának olyan optimalizálását
feltételezi, amely mindkét szférát engedi a maga
törvényei szerint mûködni. Azt kell mondanunk,
hogy hosszú távon nem látjuk ennek esélyét. Az
értékek eltérõségébõl származó törvényszerûségi
eltérések olyan mérvûek, amelyek nem oldhatóak
fel. Megítélésünk szerint a konfliktus csak úgy old-
ható fel, ha az egyik részrendszer törvényszerû-

ségei változnak, vagy pedig új források jelennek
meg. Természettudományos alapon azt mond-
hatjuk, hogy a technoszférában kellene új szem-
léletnek, az ökológiai szemléletnek megjelennie.

Kovács vállalati szintre is értelmezi a megköze-
lítésbeli különbségeket, melyet a 4. táblázat
mutat be. 

Megítélésünk szerint a vállalatoknál ma a stratégiai
modellek az elterjedtek. A változásnak vannak hal-
vány jelei – gondoljunk csak az ISO 14 000-es szab-
ványra, vagy az EMAS rendszerre –, ám elterjedt-
ségük messze nem éri el azt a szintet, amely egy
ilyen szemléletbeli változásban áttörést hozhatna

2. táblázat
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(2. ábra). Ráadásul az elmozdulás inkább csak víz-
szintes irányú – azaz a stratégiai modellen belül
jelenik meg a környezet. Összehasonlításként néz-
zük meg a 3. ábrán az ISO 9001-es tanúsítások
számának alakulásátXII – noha megítélésünk szerint
ez sem hozott áttörést a minõségfejlesztés terü-
letén. 

A megállapítás érvényét nem módosítja jelentõsen
az EMAS által 2005 februárjáig regisztrált 4142
telephely.

A társadalom ugyanakkor ellentétes módon visel-
kedik. A neokonzervatív elkötelezettségû Bush-
adminisztráció nem ratifikálta a Kiotói Egyez-

Fõ célkitûzés

Figyelem közép-
pontja

Ismeretszerzési 
folyamat

Tudományágak
szerepe

Értékelési 
eljárások

A gazdasági növekedés mellett a társadalmi 
és az ökológiai problémák csökkentése,
kivédése.

Az erõforrás hatékony allokációja 
(a problémákat externáliaként kezeli, és azok
„beárazásával” képzeli a megoldást).

Pozitivista, értéksemlegességet hirdet,
de valójában a gazdasági értékek túlzott
érvényesítését valósítja meg.

Egy tudományág, a közgazdaságtan dominál.

Pénzbeli értékelés, költség-haszon elemzések,
teljes gazdasági érték számítása.

A gazdaság és a nagyobb rendszer 
harmonikus fejlõdése.

A nagyobb rendszer terhelhetõsége 
és egészsége melletti hatékony erõforrás-
allokáció.

Szubjektív értékítéletet vall, tágabb értékekre
és ideológiára koncentrál.

Interdiszciplináris, több tudományág 
eredményeit ötvözi.

Környezeti és társadalmi hatáselemzések,
pénzbeli értékelés mellett naturáliákban
történõ értékelés és kvalitatív módszerek
alkalmazása.

3. táblázat

Stratégiai
(gazdasági 
szempontok
uralkodnak)

Rendszer-
szemléletû
megközelítések

A vállalat és a 
társadalom kapcsolatát
tárgyaló
szervezetelméleti
irányzatok

stratégiai szemléletû
társadalmi vállalatmodell

értékalapú társadalmi
vállalatmodell 

A vállalat és a természeti
környezet kapcsolatát vizsgáló
szervezetelméleti irányzatok

stratégiai környezeti 
menedzsment modell

értékalapú ökológiai 
vállalatmodell

A vállalat, a társadalom és a 
természeti környezet
kapcsolatát együttesen vizsgáló
irányzat

a környezeti és a társadalmi
menedzsmentet ötvözõ
stratégiai szemléletû 
vállalatmodell

értékalapú, a gazdasági,
a társadalmi és a környezeti
elemeket ötvözõ integrált
vállalatmodell

4. táblázat

Évente kiadott ISO 14001-es 
tanúsitások száma  a vliágban

0
20000
40000
60000
80000

19
95

ta
nú

sí
tá

so
k

sz
ám

a

Évente kiadott ISO 14 001-es
tanúsítások száma a világban

1995       1997      1999      2001      2003
év

2. ábra
Tanúsított környezetirányítási rendszerek számának

alakulása

28 47

600
562

510

409

344

272
223

163

127
95

70

0

100

200

300

400

500

600

700

'93.01. '93.09. '94.06. '95.03. '95.12. '96.12. '97.12. '98.12. '99.12. '00.12. '01.12. '02.12 '03.12.

év, hó

ez
er

 d
b

ez
er

 d
b

3. ábra
Az ISO 9001:2000 szerinti tanúsítások számának

alakulása



MAGYAR MINÕSÉG 9

ményt – s a világ többi országa sem sietett ezzel a
lépéssel –, míg a civil szervezetek egyre hangosab-
bak, s talán erõsebbek is lettek. Kérdés, hogy ren-
delkezésre áll-e megfelelõ nagyságú és minõségû
társadalmi tõkeXIII ahhoz, hogy a társadalom a
technoszférát értékváltásra késztesse. Ennek a
tõkének az anyagi (materiális) oldala mellett
azonban intellektuális és spirituális vonások (a
cselekvéshez szükséges bizalom, hit, tolerancia és
kompromisszumkészség, szolidaritás) is alapvetõ
részét alkotják. A fenntartható társadalom érde-
kében tehát az oktatási rendszerekben is para-
digmaváltásra van szükség. Az ehhez kívánatos
egyensúlyi helyzettõl ma távolodni látszunk. Az
oktatási rendszerek deklarált feladata nap-
jainkban egyértelmûen az ún. „haszonkultúra”
oktatása, azaz olyan ismeretek elsajátíttatása,
amelyek elsõsorban a technoszféra mai érték-
rendjének felelnek meg. Így a mai oktatási rend-
szerbõl kikerülõket a versenyszellem, a nyereség,
a termelékenység és hatékonyság maximalizálása,
a növekedési elvárásoknak való megfelelni vágyás
jellemzi. Mindez nem mutat a technoszféra
értékrendváltásának irányába.

2.2.1 Mit jelent mindez a vállalatok számára?
– Az alapanyagok és energiahordozók árának

prognosztizálható emelkedését, majd hosszabb
távon az elérhetõség szûkülését. Miután a
versenygazdaság nem képes elviselni hosszú
távon a hiánygazdálkodást, elõtérbe fog kerülni
az alternatív alapanyagok, az újrahasznosítási
technológiák, az energiatakarékos technológiák
és gyártmányok, valamint a megújuló energia-
források alkalmazása. A költségek növekedése
mindenképpen rontani fogja a versenyképes-
séget, ugyanakkor új iparág alakul ki (vagy
inkább a csíráiban már meglévõ megerõsödik),
a környezetvédelmi ipar.

– A súlyosbodó ökológiai problémák erõsíteni
fogják a civil szervezeteket, illetve tiltakozó
akcióikat. Nem valószínû, hogy a hagyományos
lobbitevékenység elegendõ lesz ennek az ellen-
súlyozásához – ámbár bizonyára lesznek ilyen

kísérletek. A vállalatok elõbb-utóbb döntési
kényszerbe kerülnek. Fennáll annak a lehetõ-
sége, hogy a média bekebelezésével a háttérben
tematizálni tudják a közéletet. Ám ez az infor-
mációs társadalom esetében biztosan nem lesz
elegendõ. A globális információáramlás ellen-
õrzéseXIV és uralása lehet az eszköz, amivel a
civil kontroll gyengíthetõ. Ez azonban talán
már túlmutat az egyes vállalatok lehetõségein 
– legyenek azok bármennyire is multinacio-
nálisak. A döntés másik lehetséges kimenete a
technoszféra értékrendjének változása, a rend-
szerszemléletû megközelítés térhódítása. Egy
ilyen változás biztosan nem egy csapásra
következik be – talán a krízishelyzetektõl elte-
kintve –, hanem lassú átmenetet jelent. Ebben
az esetben az egyes szervezeteknek optimali-
zálni kell az átmenet folyamatát – akár ökoló-
giai, akár versenyképességi szempontból. 

– A termelésáthelyezéseknek környezetvédelmi
okai is lesznek (már vannak is, lásd pl. a
Sandoz szulfotontermelésének Brazíliába való
telepítését az 1986-os rajnai balesetet követõ-
en) – az erõsen szennyezõ iparok a kevésbé
szigorú elõírásokkal rendelkezõ vagy betartásu-
kat nem számon kérõ országokba települnek. 

– A vállalatoknak mindenképpen erõsíteniük kell
a környezetvédelemmel kapcsolatos kommuni-
kációjukat. 

– Nagy valószínûséggel egyre több szervezet tesz
érdemi lépéseket kibocsátásainak csökken-
tésére – hiszen a terhelési díjak megjelenésével
a terhelések növekvõ költségeket, tehát ver-
senyképesség-romlást jelentenek. 

2.2.2 Következtetések
– A környezeti hatások, azok csökkentése – elsõ-

sorban a civil szervezetek és a terhelési díjak
révén – egyre inkább a vállalati élet fontos kér-
dései közé kerülnek.

– Innovációra lesz szükség a jelenleginél környe-
zetbarátabb technológiák, alternatív alapanya-
gok és energiahordozók gazdaságos alkal-
mazása céljából. 

ÖSSZEFOGLALVA
A vállatok kibocsátásaik csökkentésével, környezetvédelmi kommunikációjuk erõsítésével
reagálnak a civil mozgalmak fellépésére s a terhelési díjak megjelenésére. Középtávon 
– gazdaságossági alapon – elõtérbe kerülnek az alternatív technológiák és alapanyagok,
ami az innováció szükségességét erõsíti.

2.3 Globalizáció
A globalizációra számos definíció született.
Mielõtt magát a jelenséget alaposabban megvizs-
gálnánk, nézzük meg megközelítésbeli különb-
ségeiket. 

Mindenekelõtt le kell szögeznünk, hogy a globali-
záció nem új jelenség. Sõt, azt is kijelenthetjük,
hogy az emberiség történelmét végigkísérte a glo-
balizáció mind kulturális, mind pedig gazdasági
vonatkozásban (gondoljunk csak a hellenisztikus



10 MAGYAR MINÕSÉG

kultúra terjedésére, az állattartás vagy gõzgép
elterjedésére). A globalizáció mint kifejezés mégis
csak a 70-es évek vége óta jelenik meg egyre
hangsúlyosabban. Ennek oka a sebesség válto-
zása: a XX. század harmadik harmadában az
áramlás, elterjedés sebessége – akár kulturális,
akár gazdasági értelemben – lényegesen megnõtt
a korábbi idõszakokhoz képest. 

Számos kutató különbséget tesz kulturális és
gazdasági globalizáció között. Jelen tanulmá-
nyunkban elsõsorban a gazdasági globalizáció
hatásait vizsgáljuk. 

Globalizáció:XV – a modern világ népeinek növek-
võ kapcsolatrendszere és kölcsönös függése. Az
áruk, a tõke, az emberek és az információ áram-
lását a technológiai fejlõdés gyorsítja. 

A globalizáció kialakulásának számos feltétele volt:
– A kommunista blokk összeomlása 1989/1990-

ben, mely lehetõvé tette a hidegháború tény-
leges végét, az egységes gazdasági berendez-
kedésû világ kialakulását. 

– A dereguláció, azaz a szabad áramlások – pénz,
áruk, munkaerõ stb. – gátjainak lebontása,
mely az 1970-es évektõl egyre erõsebben jelent-
kezett.

– Az informatika fejlõdése, amely lehetõvé tette
az információk gyors – kvázi azonnali – közzé-
tételét, szabad áramlását és az elérési lehetõ-
séget.

Vizsgáljuk meg röviden, hogy milyen területeken
beszélünk globalizálódásról:
– Információáramlás.
– Tõkeáramlás.5

– Áruk és szolgáltatások áramlása (kereskede-
lem).

– Munkaerõ-áramlás.
– Ökológiai problémák szabad „áramlása”.

2.3.1 Információáramlás
A XX. század második felére a mûszaki fejlõdés
(távíró, rádió, telefon, tv, telefax, internet, mobil-
telefon) eredményeinek széles körû alkalmazása
lehetõvé tette az információk azonnali továbbí-
tását. Ennek eredményeképpen: 
– Elképesztõ mennyiségû (pl. a quality kifeje-

zésre 261 millió, a minõség kifejezésre 294 ezer
találatot hozott a Google) információ vált
elérhetõvé a világhálón mindazok számára,
akik elérik.

– Felértékelõdik az egyén, az individuum szere-
pe a tudás megszerzésében. Az interneten,
mint az információt hordozó eszközön, egy-
aránt vannak az egyén számára fontos, értékes
és haszontalan információk. Az, hogy mely
információkat fogja felhasználni saját egyedi
tudásának bõvítésére, fejlesztésére, egyéni
döntés. Miután egyetértünk Bell azon kijelen-
tésével, hogy a tudás adja a stratégiai elõnyt,
fontos felhívnunk a figyelmet az individuum
növekvõ szerepére e stratégiai elõny megszer-
zésében. 

– A tudás megszerzésében is polarizálódik a
világ. Behozhatatlan elõnyre azok az egyedek
tesznek szert, akik hozzáférnek az informá-
ciókhoz, és alkalmazni is képesek azokat. A
folyamat vesztesei a periféria és félperiféria
lakosai, s ezen keresztül országai lesznek.
Mindazonáltal nemcsak a technikai feltéte-
lekrõl van szó – amit az internet-penetrációval,
sávszélességgel stb. lehet jellemezni –, hanem
az alkalmazó emberrõl. Sokan kritizálják azo-
kat a fejlesztési programokat, amelyek csak a
technikai feltételeket javítják, de nem tesznek
semmit az alkalmazók képzéséért, szemléletük
formálásáért. Egyet kell értenünk ezekkel a
kritikai észrevételekkel, sõt egy lépéssel tovább
is mennénk. Nem csak azok fognak a vesztesek
közé tartozni, akik:
a) nem férnek hozzá a tudáshoz;
b) nem képesek hatásosan és hatékonyan alkal-

mazni ezeket az eszközöket saját tudásuk
fejlesztésére;

c) hanem azok az országok is, ahol a megszer-
zett egyéni tudás társadalmasítása, azaz a
gazdasági, kulturális életben való hasznosí-
tása nem történik meg. Sõt. Õk lesznek a leg-
nagyobb vesztesek. Megteremtik a szükséges
infrastruktúrát, graduális és posztgraduális
képzési rendszereikben kiképzik az alkal-
mazni képes embereket – mindkettõ jelentõs
költséggel jár –, majd az egyéni tudás nem
náluk társadalmiasul – és hoz hasznot –, ha-
nem az agyelszívás következtében más,
általában a centrumhoz tartozó fejlett orszá-
gokban. 

– Az információs technológiák alkalmazása 
– amellett, hogy új iparág jött létre, s új gaz-
dasági latifundiumok alakultak ki – lehetõvé
tette a tõkeáramlás (döntõen a spekulációs
tõke) mennyiségének és sebességének ugrás-
szerû növekedését.

5 Immanuel Wallerstein szerint a tõke mindig is globális volt, nem korlátozták a határok, expanzív fejlõdés jellemezte: centrumtól
a perifériáig. Mégis úgy gondoljuk, hogy a tõke globalizálódása valóban bekövetkezett, a mennyiségi fejlõdés után minõségi ugrás
következett be.
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– Az információs társadalom kialakulását lehetõ-
vé tevõ információs technológiák (gondoljunk
csak a mobiltelefónia vagy az e-mail kommu-
nikáció hatásaira) – más tényezõk mellett –
nagymértékben gyorsították és gyorsítják nap-
jainkban is nemcsak a gazdasági életet, hanem
a mindennapokat is. 

2.3.2 Tõkeáramlás
Mind a termelõ tõke, mind pedig a spekulatív tõke
kihasználja azokat a lehetõségeket, amelyeket a
dereguláció s az új piacok – nem kis piacot jelen-
tenek a volt KGST-országok – megjelenése
együttesen tett lehetõvé. Ennek jelei a vállalat-
felvásárlási és -alapítási hullámok, illetve a
spekulációs tõke ugrásszerû növekedése. A dere-
guláció s az újonnan megnyíló országok tõkepia-
cának viszonylagos fejletlensége tette lehetõvé,
hogy számos, korábban az állam által monopo-
lizált területre – közoktatás, egészségipar, tömeg-
közlekedés stb. – is irányultak tõkeberuházások.
A mûködõ tõke mennyiségét vizsgálva ArtnerXVI

kimutatta, hogy 1980 és 1996 között mennyiségi-
leg 750%-kal, a világ GDP-hez képesti arányát
tekintve pedig 350%-kal nõtt, s elérte a
349 000 000 000 (349 milliárd) amerikai dollárt.

2.3.3 Áruk és szolgáltatások áramlása
A dereguláció egy másik jelentõs következménye
a kereskedelmi tevékenységek erõsödése. Lassan
valóban elõáll az a helyzet, hogy állami korlátozá-
sok nélkül – némi túlzással – versenyezhetnek
egymással a különbözõ termékek és szolgáltatá-
sok. Ez mindenképpen a piacok bõvülését, de egy-
ben új versenytársak megjelenését is jelenti.

2.3.4 Munkaerõ-áramlás
A munkaerõ-áramlás deregulációja lehetõvé teszi
a munkaerõ számára, hogy a keresleti-kínálati
viszonyokhoz alkalmazkodva mozogjon a nagy
regionális vagy globális piacon. Ennek a gyakor-
lati megvalósulása feltételezi a munkaerõ mobili-
tásának jelentõs növekedését – legalábbis a jelen-
legi hazai és európai viszonyokhoz képest. Az
USA munkaerejének mobilitása lényegesen ma-
gasabb, habár csökkent az elmúlt 20 esztendõben.

2.3.5 Ökológiai problémák szabad „áramlása”
Elszánt antiglobalisták szerint a globalizáció
fogalmát elõször a 70-es évek elején a Római Klub
jelentése jelenítette meg a köztudatban, amikor is
felvetette a globális környezetvédelmi problémák

kérdését. Az ökológiai problémákat a 2.2.2 pont-
ban már bemutattuk. 

2.3.6 A gazdasági globalizálódás néhány követ-
kezménye 
a) A reálszférától függetlenedett pénzüzletek

egyre nagyobb szerepe (a spekulációs tõke
nagyságának és mozgási sebességének növe-
kedése). 

b) Az anyaországok deindusztrializálódása (tõke-
áramlás) a kisebb költségek és így a verseny-
képesség javítása okán – és ennek következ-
tében ezekben az övezetekben munkanélküli-
ség növekedése,6 amennyiben a termelékenység
gyors növekedése nem ellensúlyozza ezt a
hatást. Az EU egyik legnagyobb problémája,
hogy termelékenységben messze az USA ter-
melékenysége mögött van. Pl. az USA ter-
melékenysége 42%-kal nagyobbXVII az Egyesült
Királyságénál. Ennek ellensúlyozására szüle-
tett 1997-ben a Green Paper, majd 2000-ben a
Lisszaboni Nyilatkozat. Mindezek ellenére az
EU-ban a gazdasági növekedés üteme, s így a
termelékenység növekedése 1996–2005 között
elmaradt az USA-tól (4. ábra).

c) Válságba került a jóléti állam. A növekvõ
munkanélküliség, az elöregedõ lakosság, a 
termelékenységjavulás csökkenõ üteme miatt
számos ország7 nem képes ma már a munka-
nélkülieket és az öregeket a korábbi színvo-
nalon eltartani. Ez természetesen társadalmi
feszültségekkel jár, a szélsõségesek erõsödnek.
Ugyanakkor számos elemzõ felveti, hogy ez
nem feltétlenül a globalizáció, hanem az adott

6 A tanulmány megírásának idején hozták nyilvánosságra a legfrissebb német munkanélküli-statisztikákat. Ezek szerint 2005 ele-
jén közel 13%-os a német munkanélküliségi ráta, mely Hitler hatalomra jutása elõtt sem volt ilyen magas. 

7 2004-ben kényszerült Németország a jóléti kiadások radikális csökkentésére. Magyarország is átélte a Bokros-csomagot – talán
némileg más okok miatt.
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térség, ország gazdasági, demográfiai teljesít-
ményének következménye. 

d) Növekednek a társadalmi különbségek. A „bér-
bõl és fizetésbõl élõk” közül pl. az USA-banXIX

többeknek és többet kell dolgozniuk ahhoz,
hogy korábban megszokott életszínvonalukat
fenntartsák. Míg 1950-ben az amerikaiak 
59%-a, 1997-ben 67%-a volt munkában. 1980-
tól napjainkig 40 óráról 50 órára nõtt az átlagos
heti munkaidõ, miközben Európában és Japán-
ban ugyanez csökkent. A munkások és az ala-
csonyan fizetõ szektorokban dolgozó ameri-
kaiak reálbére gyakorlatilag 1970 óta nem nõtt.
Ennek is tudható be, hogy 1950 és napjaink
között az amerikai nõk 1/3-a munkába állt – az
egykeresõs családmodellt felváltotta a két-
keresõs –, hiszen így már az amerikai nõk
kétharmada dolgozik (csak némi adalék az
amerikai termelékenység elõnyeinek okaihoz).
Ugyanakkor a globalizáció és a neoliberális gaz-
daságpolitika hasznát a jól keresõ 20% fölözi le.
A leggazdagabb 1% bír a nemzeti vagyon 40%-
ával, s a következõ 4% bír újabb 20%-kal. A
jelenség nemcsak az USA-ra jellemzõ. Az el-
múlt 15 évben Magyarországon a szemünk lát-
tára, de mégis észrevétlenül alakult ki a milli-
árdosok egyelõre még vékony rétege. A sze-
gények még szegényebbek lettek, a gazdagok
exponenciálisan, a középosztályok lassabban
gyarapodnak. 

e) A regionális és globális jogosítványok növeke-
dése – lásd pl. az EU irányelve az államház-
tartás hiányának mértékérõl, vagy a forint
elleni spekulatív támadás – törvényszerûen a
lokális hatalmi intézményének hatáskörének
és presztízsének csökkenéséhez vezet. 

f) Nõ a világ komplexitása, egyre igazabb a „min-
den mindennel összefügg” megállapítás. A gaz-
daságilag globalizálódó világ egy félelmetesen
magas komplexitású rendszerré kezd szerve-
zõdni, melynek megismerése, törvényszerûsé-
geinek feltérképezése és megértése egyre bo-
nyolultabb folyamat. Ugyanakkor a piac részt-
vevõinek szükségük van ezekre az ismeretekre. 

g) Elindult az országok és régiók közötti nagy
versenyfutás – már akinek még volt ereje futni.
Afrika és Dél-Amerika egyes országai – a pe-
riféria – csak nézik a távolodókat. Úgy tûnik,
senki nem törõdik velük. A volt KGST-orszá-
gok, Délkelet-Ázsia jelentõs része – a félperi-
féria – kétségbeesetten igyekszik felkapaszkod-
ni a centrumhoz. Õk még futnak.8 A centrum

országai, régiói – az angolszász tõke, az EU
gazdagabb hányada – eltérõ mértékben, de a
gyõztesek közé tartoznak. Nyertesek a centrum-
országok. A versenyfutás vesztesei számíthat-
nak legjobb elméik, tehetségeik elszippan-
tására. Az újkori népvándorlás már ma is
megindult – több tízmillió ember keresi új
hazáját. Talán érdemes lenne figyelni, hol nem
tartja fenn az USA a vízumkényszert – oda
gyõzelmet tippel, s nem kalkulál nagy elván-
dorlással. A globális verseny állásátXX (a skála
0–7 közötti) mutatja az 5. táblázat.

Az Európán belüli versenyt az informatikai 
társadalom fejlettségében – de a fejlõdés
összességében is – a három skandináv kis
ország vezeti (Finnország, Svédország, Dánia).
Az innovációs fejlesztések élbolyában Finn-
ország és Svédország mellett Németországot
találjuk. A fenntartható fejlõdésben ugyanez a
3 ország vezeti a mezõnyt. Mindez azt mutatja,
hogy a fejlõdésnek 3 kulcsterülete van:
– az információs társadalom,
– az innováció, 
– a fenntartható fejlõdés.
A frissen csatlakozott országok összesített
fejlõdési versenyét Észtország, Szlovénia és
Lettország vezeti. Az információs társadalom
területén Észtország, Málta és Szlovénia a sor-
rend, az innovációban Szlovénia, Lettország és
Észtország vezeti a mezõnyt, míg a fenn-
tartható fejlõdésben Szlovénia, Szlovákia,
Csehország és Észtország alkotja az élbolyt.

h) Növekszik a tõke, illetve a szervezeti méretek
koncentrálódása, nemcsak az organikus fejlõ-
dés révén, hanem a transzatlanti bevásárlá-

8 Bár jelen tanulmány mûfaja nem politikai pamflet, s igyekszik is távol maradni az aktuálpolitikától, azt azért meg kell jegyezzük,
hogy az új EU-tagok közül talán a magyar politikai elit értette meg legkevésbé a globalizációs kihívásokat. Ez pedig nagyon sokba
fog kerülni nekünk. Rossz esetben az lesz az ár, hogy Magyarország marad a félperiférián, míg Szlovénia, Litvánia, Csehország,
Lettország és Szlovákia sikeresen felzárkózik a centrumhoz. 

– USA-átlag: 5,55 (az információs társa-
dalom fejlettségében: 5,86).

– EU-átlag: 4,97 (az információs társadalom
fejlettségében: 4,61).

– EU korábbi tagok átlaga: 4,97 (az infor-
mációs társadalom fejlettségében: 4,6).

– A most csatlakozott országok átlaga:
4,16 (az információs társadalom fejlettsé-
gében: 3,75).

– A verseny állása: az USA 0,6 (1,2) ponttal
vezet az EU elõtt, az EU eddigi tagjai 0,8
(0,9) ponttal elõzik meg a most csatlakozott
országokat.

5. táblázat
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sokkal is, lásd pl. Daimler-Chrysler. A tõkekon-
centráció mértékét illusztrálja a 6. táblázat,XXI

amely 1999-es adatokat mutat.

Az adatok 1999 óta változtak, az arányok azonban
talán láthatóak. Az elsõ 100-ban 50 ország és 50
vállalat volt. A tõkekoncentráció az arányt a vál-
lalatok felé fogja eltolni (pl. az 1999-ben még
Magyarország mögött álló Hewlett-Packard mára
megelõzi hazánkat, többek között a COMPAQ
felvásárlásának is köszönhetõen). 

2.3.7 Mit jelent mindez a vállalatok számára? 9

– A szabad tõkeáramlás, a deindusztrializálódás
egyik következménye, hogy új, gyakran gyöke-
resen eltérõ kulturális közegben kell egy szer-
vezetnek megszerveznie mûködését, termékei-
nek és szolgáltatásainak változatlan színvonalú
elõállítását, beleértve az ehhez tartozó logisz-
tikai feladatokat (pl. a GM Indiában mûködteti
controllingközpontját, japán autógyár van
Magyarországon, Levi’s farmereket már nem
gyártanak az USA-ban stb.). A szabad munka-
erõ-áramlás következtében – talán kisebb mér-
tékben, de – hasonló multikulturális környe-
zetben kell a szervezeteknek dolgoznia. Ebbõl

adódóan – vezetõknek és vezetetteknek egy-
aránt – meg kell tanulniuk az effajta munka-
végzéshez szükséges technikákat. Csak azok a
vezetõk lehetnek sikeresek ebben a folyamat-
ban, akik elegendõ nyitottsággal, toleranciával
és empátiával rendelkeznek. 

– Az egyéni tudás megszerzésének támogatása,
majd a szervezet érdekében való hasznosítása
döntõ fontosságú kérdéssé válik. A tudás csak
akkor képes a szervezetek számára hasznosul-
ni mint stratégiai elõny, ha az nem marad meg
az egyéni tudás szintjén. Ezzel kapcsolatban
több kérdést is érdemes végiggondolni:
– Hogyan lesz képes az egyén napi 10–12 óra

valódi munka mellett nemcsak újratermelni,
hanem bõvíteni is munkaerejét (a tudás a
munkaerõ része)? Milyen munkaszervezés-
sel lehet ennek a lehetõségeit megteremteni?

– Hogyan tudják a szervezetek a megszerzett
egyéni tudást közös, szervezeti tudássá
tenni, s így hasznosítani?
A fentiek értelmében fontossá válnak a 
– már egyébként ismert – tanuló szervezet
megközelítések. 

– A szabad munkaerõ-áramlás következtében a
valóban értékes munkaerõért – meggyõzõdé-
sünk szerint ez egy viszonylag vékony réteg
lesz, ám globálisan mégis több millió embert
fog jelenteni – regionális, de akár globális
verseny is indul. Azoknak a cégeknek, amelyek
saját versenyképességüket fenntartani akarják,
ki kell alakítani a munkaerõ megtartásához
kapcsolódó eszközöket, melyeknek csak egyik
eleme a pénz. A másik, s talán fontosabb
tényezõvé a lojalitás kialakítása válik. 

– A folyamatosan gyorsuló életritmus, a gyorsuló
technikai fejlõdés a szervezetektõl is megkíván-
ja, hogy gyorsak, nagyon gyorsak legyenek. Ma
már közhely, hogy a gyors halak megeszik a
nagy halakat. 20 év múlva talán az lesz közhely,
hogy a nagyon okos, nagyon gyors, nagyon
tanulékony halak mindent és mindenkit meg-
esznek. Az állandó változásnak a munkavál-
lalókra és a szervezeti kultúrára gyakorolt
hatásait kezelni kell, tehát a változásmenedzs-
ment, változáskezelés eszközei, módszerei
széles körben elterjednek. 

– A dereguláció hatásaként a piacok bõvülnek, de
egyben új versenytársak is megjelennek. Ez a
verseny erõsödését és élezõdését fogja jelenteni.
Mind az árverseny, mind pedig a minõségi

Helyezés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

............

23.

26.

38.

40.

53.

55.

73.

89.

Ország/cég

USA

JAPÁN

NÉMETORSZÁG

FRANCIAORSZÁG

NAGY-BRITANNIA

OLASZORSZÁG

KÍNA

BRAZÍLIA

KANADA

SPANYOLORSZÁG

GENERAL MOTORS

EXONMOBIL

MITSHUBISHI

GENERAL ELECTRIC

IBM

ÍRORSZÁG

DEUTSCHE BANK

MAGYARORSZÁG

GDP/bevétel, 
millió USD

8 708 870

4 395 083

2 081 202

1 410 262

1 373 612

1 149 958

1 149 814

760 345

612 049

562 245

176 558

163 881

117 765

111 630

87 548

84 861

58 585

48 355

6. táblázat

9 Jelen tanulmányban nem térünk ki a makrogazdasági, illetve állami feladatokra. Ugyanakkor pl. a régiók versenyébõl világosan
látszik, hogy nemcsak a vállalatok, hanem kisebb és nagyobb régiók, országok, országcsoportok versenyképessége a kérdés.
Nehezen képzelhetõ el hatékony vállalati innováció alapkutatási háttér nélkül, a közoktatás színvonala sem elsõsorban a vállala-
tokon múlik stb.
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verseny jellemzõ lesz – a választott értékesítési
stratégiának megfelelõen. A tõkekoncentráció
részeként és következményeként azzal is 
számolni kell, hogy a verseny egyik eszköze 
továbbra is a konkurencia – inkább csak piacá-
nak – megvásárlása lesz. 

2.3.1 Következtetések
– A vállalatoknak olyan irányítási rendszereket

kell kialakítaniuk, amelyek a rugalmas, gyors
mûködést támogatják.

– A vállalatoknak olyan mûködési rendet, szerve-
zeti kultúrát kell létrehozniuk, amelyik egyfelõl
támogatja az egyének élethosszig tartó tanu-
lását – a tudás karbantartását és bõvítését –,
másfelõl pedig a vállalati innovációk révén a

megszerzett egyéni tudást hasznosítja, azaz
szervezeti tudássá teszi.

– A vállalatoknak fel kell készülni a multikul-
turális környezetben való mûködésre. Ezt
nemcsak a tõke és a munkaerõ szabad áram-
lása, hanem a szabad áruáramlás folytán meg-
nyíló piacok kulturális különbözõsége is
indokolja. 

– A vállalatoknak alkalmazniuk kell az infor-
mációtechnológia fejlõdése által megadatott
lehetõségeket. Ahogy nem lehetett verseny-
képes a postakocsi a vasúttal, úgy nem lehet
versenyképes a posztindusztriális (informá-
ciós, majd tudásalapú) társadalom korában az
IKT eszközöket nem alkalmazó szervezet
sem.

ÖSSZEFOGLALVA
A nagyon gyors, nagyon tanulékony, nagyon innovatív, az információs technológiákat
alkalmazó és beépítõ, az emberi erõforrást tudatosan és sikeresen fejlesztõ, multikul-
turális munkavégzéshez alkalmazkodó szervezetek lesznek a gazdasági globalizáció
gyõztesei.

IRODALOMJEGYZÉK

I Bartha Dénes – Oroszi Sándor: Õserdõk a Kárpát-
medencében, Budakeszi 2004, Ekvilibrium

II New Forms Of Work Organisation, EU Presidenxy
Conference, 2002. november 12–13, Roskilde   

III MARX GYÖRGY: A természettudomány hatása a
20. században

IV Daniel Bell: Az információs társadalom társas ke-
retrendszere, Információs Társadalom 2001, I. év-
folyama 1. szám

V P. Drucker: Innováció és vállalkozás, Park Kiadó,
1993

VI Ian Pearson and Ian Neild: Technology Timeline
(Journal of the IBTE, January–March 2002)

VII Kecskemét és kistérsége innovációs stratégiája,
Stratégiai Kutató Intézet Kht., 2001

VIII Bartha Zoltán: Az EU tudásalapú gazdaság
stratégiájának hiányosságai

IX PAPP SÁNDOR: Társadalom–gazdaság–természet
A civilizációs társadalmak egyensúly nélküli hár-
massága, Természet Világa, 133. évfolyam, 3. szám,
2002. március 

X Ian Pearson and Ian Neild: Technology Timeline
(Journal of the IBTE, January–March 2002)

XI Kovács Eszter: A szervezetelméletek formálódása a
társadalmi és ökológiai értékek beépülése során,
KOVÁSZ, IV. évfolyam, 1–4. szám (53–88. oldal)

XII Dr. Pónyai György elõadása az ISO 9000 Fórum
2004. évi konferenciáján

XIII Francis Fukuyama: Social capitaland development:
The coming agenda SAIS review Vol. XXII. Nr. 1.
(Winter-Spring 2002)

XIV Matolcsy György: Amerikai birodalom, a jövõ for-
gatókönyvei, Budapest 2004, Válasz

XV Magyar Virtuális Enciklopédia, Összeállította:
Barát József © 2003–2004 MTA

XVI Artner Mária: Az ipari-technikai fejlõdés tenden-
ciái és Magyarország, Eszmélet 44. szám

XVII New Forms Of Work Organisation Report from the
EU Presidenxy Conference, 2002. november 12–13,
Roskilde, p. 8, Coppenhagen 2003. March

XVIII Szentes Tamás: A globalizációs folyamat kedvezõ
és kedvezõtlen hatásai, Magyar Tudomány, 2002/6

XIX Matolcsy György: Amerikai birodalom, a jövõ for-
gatókönyvei, Budapest 2004, Válasz
Mansour Javidan – Robert J. House: Cultural
Acumen for Global Manager: Lessons from Project
Globe
Bakacsi Gyula, Takács Sándor, Karácsony András,
Imrek Viktor: Easter European cluster: tradition
and transition (Journal of World Business)
Hanges, P. J., Dickinson, M. W. & Lord, R. G.:
Trends, developments and gaps in cross-cultural
research on leadership (12th annual conference of
the Society of Industrial and organizational
Psychology, St. Louis)
Gupta, V., Hanges, P. J. & Dorfman, P. (2002)
Cultural clusters: Methodology and finding,
Journal of World 

XX Varga Csaba: Tudástársadalom programok a
közép-kelet-európai régióban – ERISA–IANIS
Annual Konferencia (Budapest 2004. június 9–11.)
elhangzott elõadás

XXI Fridrich Róbert: Nemzetek feletti vállalatok a glo-
balizáció korában, Globalizációs füzetek 2., MTVSZ
2002                                                     (Folytatjuk)



MAGYAR MINÕSÉG 15

A szolgáltatások jelentõsége, két szintje
A posztindusztriális társadalomban, a fejlett
országokban folyamatosan nõ a szolgáltatások
iránti kereslet. Az Európai Unióban 2000-ben a
szolgáltatások területén realizálódott a bruttó
hozzáadott érték 70%-a, a foglalkoztatottság 
69%-a. Az Unión belül 2000-ben a forgalom a
kereskedelmi szolgáltatások területén 710 mil-
liárd euró volt. A balesetek 50%-a a szolgáltatások
körében történt. Ezekbõl a százalékos adatokból
is nyilvánvaló, hogy a szolgáltatások a gazdaság
vezetõ ágazatát képezik. A fejlõdéssel párhu-
zamosan, természetesen, fokozódnak az ezekkel 
a produktumokkal szembeni vevõi, felhasználói
minõségi követelmények. 

Az iparvállalatok  és a szolgáltatások összefüggé-
seinek elemzését megelõzõen egyértelmûen el
kell határolnunk egymástól a szolgáltatások két
szintjét.

A) Az ágazati (makro-) szint. Az önállósult,
ágazati szintû szolgáltatás-infrastruktúra; sze-
mély- és áruszállítás, közüzemi szolgáltatások,
közoktatás stb.

Közismert, hogy olyan szolgáltatási ágazatok,
mint például a közlekedés (pl. az autópályák üze-
meltetése, karbantartott bekötõutak, megfelelõ
szállítóeszközök, forgalomszervezés) vagy az
oktatás, a különbözõ szintû szakemberképzés
meghatározó jelentõségû feltételei az ipar, a vál-
lalatok versenyképes mûködésének is. 

B) A vállalati1 szint. A termék-elõállító vagy
szolgáltatószervezetek mûködésével összefüggõ
„saját” belsõ, vagy a szervezetet támogató, külsõ
szolgáltatások, továbbá a vállalat versenyképes-
ségét növelõ, profilját kiegészítõ szolgáltatások. 

A szolgáltatás teljesítõinek szemszögébõl
nézve: a szolgáltatások mindkét típusát egyik
végponton arra szakosodott nagy, szervezett
struktúrájú cégek, intézmények nyújtják (szál-
lító-, javítóvállalat, kutató-fejlesztõ intézet, be-
szállító cég, hipermarket, egyetem, kórház, szín-
ház). A sor másik végén a mikroszervezetek;
kisvállalkozók, egyéni mesterek (javítószövetke-
zet, tanácsadó iroda, ügyvéd, orvos, vegyesbolt,

fodrász, ablakpucoló, lefolyódugulás-elhárító)
találhatók.

Cikkünkben a B) pontban szereplõ kérdéskörrel
foglalkozunk, alapvetõen az iparvállalatokra kor-
látozottan. Célunk:

– a szolgáltatás mint önálló diszciplína leg-
fontosabb, megkülönböztetõ sajátosságai-
nak, kiemelkedõ jelentõségû minõség-
kritériumainak felvázolása,2

– a figyelem felhívása a szolgáltatótevékeny-
ségeknek és sajátosságaiknak eddig jobbára
mellõzött iparvállalati vonatkozásaira és az
ipari termelésben növekvõ jelentõségére,
specializálódására. 

Ipari termék – szolgáltatási produktum
Ha ipari termékrõl hallunk, képzeletünkben
valamilyen, materiálisan megfogható, egyértel-
mûen meghatározható gyártmány jelenik meg,
legyen az egy szerszámgép, gépkocsi, kávéfõzõ
vagy gyógyszer, konzerv vagy akár egy épület.
Többnyire az is egyértelmû, hogy az adott ter-
méknek mi a funkciója, azt hogyan kell fel-
használni, s mikor tekinthetõ mûködése, minõ-
sége megfelelõnek. A termékek jól kategorizál-
hatók mind rendeltetésük (lakáscélú épület, fel-
sõruházat, élelmiszer, gyógyszer, jármû, ház-
tartási készülék, házimozi), mind iparági (gép-
ipari, szerves vegyipari, élelmiszer-ipari) eredetük
s egyéb, statisztikailag is elhatárolható jellemzõik
szerint. 

A szolgáltatások esetében a helyzet sokkal
bonyolultabb. Már a fogalom sem egyértelmû, s
rendkívül szétágazó tevékenységeket, produk-
tumokat takar; az elsõ képzettársítások a közle-
kedést, vendéglátást, a fodrászatot és hasonlókat
vetítik elénk. 

Egy, a szolgáltatás természete alapján
történõ osztályozás a következõ: 

– Tárgyi értelemben létezõ dolog nyújtására
irányuló szolgáltatás (közüzemi szolgáltatá-
sok, víz, gáz, elektromos áram, hõ). 

– Dologi szolgáltatást (is) tartalmazó tevé-
kenység (szemétszállítás, temetkezés, uta-
zási szolgáltatás, csomagküldés). 

A szolgáltatások és növekvõ szerepük az iparban
– DSc Parányi György –

1 A vállalat megnevezéssel, gyûjtõfogalommal jelöljük a terméket elõállító, gyártó céget, gazdasági egységet, szolgáltatást nyújtó
intézményt, szervezetet. 

2 Itt valóban csak a lényeg rövid bemutatására vállalkozhatunk. A szolgáltatás, szolgáltatásminõség kérdésköre iránt részletesebben
érdeklõdõknek ajánljuk a CEO Magazinban a szerzõ tollából megjelent cikkeket és ezek irodalomjegyzékét. [1, 8]
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– Használati típusú szolgáltatás (internet-
szolgáltatás, telefonszolgáltatás, csatorná-
zás, kábeltelevízió). 

– Helytállási típusú szolgáltatás (fogyasztói
csoport, biztosítás, hitelszerzõdés). [2]

A KSH szolgáltatásokra vonatkozó kiadványa
[3] 366 oldalon(!) rendszerezi az ipari és nem
ipari szolgáltatásokat. Ennek bevezetõjébõl
idézzük:

„A szolgáltatótevékenység hasznos ered-
ményei közé sorolható pl.: tárgyak, létesít-
mények, objektumok javítása, karbantar-
tása, felújítása, tervezése, összeszerelése,
gyártási, feldolgozási részfolyamatainak bér-
munkában való elvégzése, minõségének
ellenõrzése, csomagolása, tárolása, szállí-
tása, elosztása; információk gyûjtése, feldol-
gozása, tárolása, továbbítása, átadása, szét-
osztása; a gazdasági szervezetek mûködését,
termelését segítõ eszközkölcsönzés, adatfel-
dolgozás, üzletviteli, mûszaki tanácsadás,
hirdetés, piackutatás és reklám, ügyviteli,
jogi és egyéb gazdasági szolgáltatás, szemé-
lyek, tárgyak helyváltoztatása, áruk fo-
gyasztókhoz való eljuttatása, pénzügyi, biz-
tosítási mûveletek végzése; személyek,
közösségek oktatási, kulturális, mûvelõdési,
egészségügyi, szórakozási, üdülési, utazási,
testedzési, testápolási és más személyes
szükségleteinek kielégítése, a társadalom
egészének, közösségeinek igazgatása, vé-
delme, képviselete, szociális, kommunális
ellátása, érdekképviselete, kutatási-fejlesz-
tési tevékenység és törvényhozás.”

A fentebbi felsorolásban az iparhoz (is) szervesen
kapcsolódó tevékenységeket dõlt betûvel emeltük
ki. 

A szolgáltatás jellemzõi –
néhány kiragadott szak-
irodalmi példa
Mint utaltunk rá, a szolgál-
tatásokat sokan, sokfélekép-
pen határozzák meg, egy-
séges definíció nem alakult
ki. A számos megfogalmazás-
ból három kiragadott példa
az alábbi:

A fogyasztóvédelmi törvény
(1997. évi CLV. törvény) meg-
fogalmazásában a szolgálta-
tás olyan tevékenység, amely
a fogyasztóval kialakított
közvetlen kapcsolat kereté-
ben elégíti ki a fogyasztói

szükségleteket úgy, hogy a szolgáltatás nyújtása
és igénybevétele (fogyasztása) idõben – részben
vagy teljesen – egybeesik. 

Kotler [4] szerint „a szolgáltatás olyan cselekvés
vagy teljesítmény, amelyet egyik fél nyújt a
másiknak, és lényegét tekintve nem tárgyiasult,
és nem eredményez tulajdonjogot semmi fölött.
Elõállítása vagy kapcsolódik fizikai termékhez,
vagy nem.” A szolgáltatás a piaci kínálatnak
nagyobb vagy kisebb hányadát alkothatja. Ebbõl
a szempontból a szerzõ öt kategóriát különböztet
meg: 

1. Tiszta, tárgyiasult termék. Pl. a szappan,
fogkrém vagy só.
2. Tárgyiasult termék, kísérõszolgáltatá-
sokkal. A kínálat tárgyiasult termék, pl. gép-
kocsi vagy komputer eladását kísérõ szolgál-
tatás (bemutatóterem, szállítás, javítás és
karbantartás, kezelõi oktatás, garancia). 
3. Hibrid ajánlat. Az ajánlat tárgyiasult ter-
mékekbõl és szolgáltatásokból áll. Pl. egy
étterem, amely az étkeztetés mellett szóra-
koztató mûsort is nyújt.
4. Jelentõs szolgáltatás, kisebb kiegészítõ
szolgáltatásokkal és tárgyiasult termékek-
kel. Például a repülõtársaság szállítási szol-
gáltatása magában foglal bizonyos tárgyia-
sult termékeket is, mint a felszolgált étel, a
társaság képes magazinja.
5. Tiszta szolgáltatás. Pl.: pszichoterápia,
fodrászat. 

Lovelock [5] tipológiájában a szolgáltatások
fizikai jellege szerint megkülönbözteti egyfelõl
azt, hogy a szolgáltatás közvetlenül emberekre
vagy pedig tárgyakra irányul, másfelõl, hogy az
kézzelfogható vagy sem (1. sz. tábla).

Szolgáltatástipológia 1. sz. tábla
Kire vagy mire irányul a szolgáltatás?Milyen jellegû a szolgáltatás-

ügylet? Emberek Tárgyak
Az emberi testre irányuló
szolgáltatások

Termékre és egyéb fizikai javakra
irányuló szolgáltatások

Kézzelfogható tevékenység

– egészségvédelem
– utasszállítás
– szépségszalonok
– konditermek
– éttermek
– hajvágás

– szállítmányozás
– berendezések javítása
   és karbantartása
– házfelügyelõi
   szolgáltatások
– mosoda, vegytisztítás
– tereprendezés, parkosítás
– állatorvosi szolgálat

Az emberi szellemre irányuló
szolgáltatások

Nem kézzelfogható
vagyontárgyakra irányuló
szolgáltatások

Nem kézzelfogható
tevékenység

– oktatás
– mûsorszolgáltatás
– információs
   szolgáltatások
– színházak
– múzeumok

– bank
– jogi (ügyvédi)
   szolgáltatások
– könyvelés
– biztonsági szolgáltatások
– biztosítás



MAGYAR MINÕSÉG 17

Az elõzõ példák is szemléltetik, hogy az egyén
(vevõ, fogyasztó) számára szolgáltatás a beveze-
tõben említett képzettársításokon kívül a tovább-
képzõ tanfolyam, a jogi tanácsadás, a kórházi
ellátás, a vízcsap- és a gépkocsijavítás, a koz-
metikus és az élelmiszerüzlet kínálata, az operai
elõadás, de a CD-lejátszóján hallgatható hang-
verseny is. 

A szolgáltatás a vállalat nézõpontjából

Vállalati versenyképesség és a szolgáltatás
A vállalati versenyképesség eszköztárának, a
profit biztosításának egyik, mindinkább meghatá-
rozóvá váló eleme a vevõi igények kielégítésének
elsõdlegessége.3 A vevõközpontúság lényege az
iparvállalat, de általában a piacon eladóként
jelentkezõ számára a következõket jelenti:

– Megismerni, hogy a vevõ (az érintett piaci
szegmens, a fogyasztó) mit igényel, hangsú-
lyozottan beleértve a latens szükségletek
felismerését, s ebbõl kiindulni a termékstra-
tégiában. Ez szemben áll a régi, beidegzõdött
s – korántsem csak „keleten” – még ma is
elõforduló gyakorlattal, amely szerint, amit
gyártunk, azt vegyék meg. (Az igények
megismerése, pl. a potenciális vevõk megkér-
dezése maga is egy sajátos szolgáltatás.) 

– Elnyerni a vevõ megelégedettségét. Ez több,
mint pusztán a termékfunkciók és -jellemzõk
helyes meghatározása. A gyártmány eredmé-
nyes felhasználásának egyéb, kiegészítõ
(szolgáltatási jellegû) feltételei is vannak,
amelyek kielégítését a vevõ elvárja (lásd
késõbb). 

– Mind általánosabb a felismerés, hogy ma
már nem elég a termék kifogástalan minõ-
sége sem. Az iparvállalatok piaci jelen-
létének, elõnyének integráns része a ter-
mékhez kapcsolódó, gondoskodó szolgáltatás
(a funkciók megismertetésétõl és a helyes
használat betanításától, az élettartam vé-
géig). Ebben tudnak mást, többet, jobbat
nyújtani konkurenseiknél. Ez az igénykielé-
gítõ tevékenység független attól, hogy maga
a cég vagy megbízottja, illetve az ún. szolgál-
tatószektor látja el.

E kérdéscsoporttal kapcsolatban mintegy össze-
gezésül megállapíthatjuk, hogy a vevõ valójában
nem terméket (pl. mosógépet), hanem funkciót (a
szennyes ruha tisztítása) vásárol (amelyhez már

minimálisan hozzátartozik a megfelelõ mosó- és
öblítõszer). Továbbmenve: ha anyagi lehetõségei
megengedik, teljes körû szolgáltatással lenne
igazán elégedett (a ruhanemû tisztítását,
vasalását ellátó mosodai szolgáltatás, ütemezett
el- és hazaszállítással).

A termelés és szolgáltatás közötti határ
Felmerül a kérdés, hol van a határ az ipari ter-
melés és termékei, illetve a kapcsolódó szolgál-
tatások között. A meghatározás nem is olyan 
könnyû. Egyazon „szolgáltatás” lehet a vállalaton
belüli vagy külsõ, önállósult tevékenység. 

– Egy üzem valamely termelõberendezésének
nagyobb javítása lehet: a) a gyári javító-kar-
bantartó részleg feladata; b) megrendelhetõ
a gépet gyártónál; c) egy szerszámgépgyártó
cég esetében az értékesítéshez kapcsolódó
tevékenység (lásd: outsourcing, leányvállalat
stb.); d) de lehet szabad préda, egy gépjaví-
tásra szakosodó cég piaci terméke is a gép-
javító szolgáltatás. 

– Valamely szerszámgépet elõállító gyár hazai,
sõt nemzetközi piaci versenyképessége szem-
pontjából meghatározó lehet, hogy hol vonja
meg a határt; megvalósul-e és hogyan annak
a vevõnek az igénye, aki a vásárláskor való-
jában nem egy berendezésre, hanem minél
komplettebb (pl. informatikai támogatással,
rendszeres mûszaki felügyelettel és eszköz-
pótlással is „ellátott”), fennakadásmentes
termelésre alkalmas kapacitásra kívánt szert
tenni.

Az iparvállalat számára külsõ szolgáltatás a
berendezéseinek idegen cég általi javítása, árui
bérfuvarozása, a vevõszolgálat. Számos vállalat
nemcsak minden, nem a saját tevékenységébõl
származó, felhasznált teljesítményt, hanem a spe-
cializált képességû beszállítóitól vásárolt ter-
mékeket is szolgáltatásnak tekinti. Kevésbé nyil-
vánvaló az alapvetõ termelési folyamatokat
lehetõvé tevõ „saját”, belsõ tevékenységek szol-
gáltatásként való kezelése, annak minden kon-
zekvenciájával együtt. 

A kapcsolat másik oldala, inkább módszertani
vetülete: a szolgáltatások bizonyos elemeinek
ipari jellegûvé válása. Különösen a nagyobb
méretû, intézményi szolgáltatásokban mind több
az ipari menedzsmentre, szervezésre jellemzõ,
azzal analóg tevékenység. A „termék” más, de a

3 Pl.: A minõségügyi szakemberek számára: a valamennyi exportorientált s ennek érdekében magát tanúsíttató vállalat számára ala-
pul szolgáló, MSZ EN ISO 9004:2001 jelû nemzetközi minõségirányítási szabvány nyolc alapelve (ajánlása) közül az elsõ, a
vevõközpontúság érvényesítése: „A szervezetek vevõiktõl függenek, ezért ismerniük kell a jelenlegi és a jövõbeli vevõi szükség-
leteket, teljesíteniük kell a vevõk követelményeit, és igyekezniük kell felülmúlni a vevõk elvárásait.”
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folyamatok, szabályozásuk, sokszor az eszközök is
hasonlóak. 

Összefoglalva, a szolgáltatási jellegû tevékenység,
teljesítmény lehet:

– címzetten szolgáltató, önálló (független)
szervezetben
– ipari, intézményi igény kielégítésére sza-

kosodó,
– a közvetlen fogyasztó (egyén) igényét

kielégítõ;
– kapcsolódhat a termelõ vállalathoz, külsõ

vagy belsõ szolgáltatásként 
– a termékéhez,
– a termeléséhez (termelési folyamatához),
– a vevõjéhez (ügyfeléhez, felhasználó-

jához).

Az iparnak és a szolgáltatásoknak mindegyik vál-
tozatban egyaránt van mit egymástól tanulniuk,
átvenniük.

A minõség fogalomköre a szolgáltatásban

Gyártmányminõség – szolgáltatásminõség
Gyakran feltett kérdés: A szolgáltatásokra is
érvényesek-e a minõséggel, minõségüggyel kap-
csolatos hagyományos, az iparra kialakult fogalmi
kategóriák és minõségirányítási, gyakorlati mód-
szerek? A válaszunk: értelemszerûen, elvi szinten
igen. Ugyanakkor sok vonatkozásban, súlypont-
jaiban és kritériumaiban az eredményességet
befolyásoló eltérésekkel. 

A minõség fogalomrendszere megkülönbözteti
egymástól a minõség és a megfelelõség fogalmát.
A minõség: a termék tulajdonságainak összessége,
míg a megfelelõség: az elõbbibõl a lényegesnek
ítélt, elõírt, meghatározható, mérhetõ minõség-
jellemzõk teljesülésének színvonala. 

– Egy ipari körülmények között elõállított, tár-
gyi termék esetében piacelemzéssel feltár-
hatók a fontosabb minõségi igények, majd a
minõségtervezés fázisában egyértelmûen
meghatározhatók és a gyártási, ellenõrzési
dokumentációban lépésenként rögzíthetõk, s
végül, az elõállítás során tételesen számon
kérhetõk a megfelelõségi követelmények. [6]
Ha ezek nem teljesülnek, egyértelmûen
megállapítható, hogy a termék nem felel meg
a céljának.   

– A szolgáltatás esetében más a helyzet. Egy
méretes szabóság produktumának a meg-
felelõségét egy felöltöztetett karcsú divat-
bábu (etalon?!) szemlélteti, a fodrászatban
egy, a divatos frizuráról készült fénykép az

etalon. Az, hogy konkrét esetben a szolgál-
tatói ígéret milyen mértékben vonatkoztat-
ható egy molett, illetve a fényképen ábrá-
zolttól eltérõ arcformájú hölgyre, s hogy az
érintett mennyire tekinti kívánságát meg-
valósítottnak (a produktumot megfelelõnek),
a vevõ egyéni – esetleg téves, szubjektív –
ítéletétõl is függ.

A szolgáltatás folyamatának néhány sajátos
vonása a minõség nézõpontjából
A szolgáltatási tevékenységeknek a minõség
javítása/fejlesztése, „kezelése” szempontjából
talán a legfontosabb, a hagyományostól eltérõ
sajátosságai (a „tiszta szolgáltatás” esetén) a
következõk:
– A vevõ és a szolgáltató egyidejû részvétele 

A szolgáltatás egyik jellemzõje, hogy folya-
matában legalább egy olyan tevékenység van,
amely a szolgáltató és a vevõ találkozásánál 4

megy végbe; a vevõ ajánlatot kér, megbeszéli,
megrendeli a gyártmányt, a gépkocsijavítást, a
vízcsapszerelést, az orvosi, kozmetikai kezelést
(vevõ/szolgáltató kommunikációja a folyamat
elején!). Eltûri a szolgáltató rajta (hajvágás)
vagy tulajdonán (órájának beállítása) történõ
beavatkozását (egyidejû aktív/passzív folya-
mat). A vevõnek csak akkor áll módjában a tel-
jesítést elfogadni vagy kifogásolni, ha az már 
– esetleg visszafordíthatatlanul – megtörtént
(kommunikáció az eredményrõl a folyamat
végén).

– A teljesítés egyedi jellege
Ez az elsõsorban a fogyasztói szolgáltatásra
jellemzõ sajátosság még az azonos tárgyi ter-
mékekhez kapcsolódó, ismétlõdõ szolgáltatá-
sokra is jellemzõ. Elegendõ akár egy adott gép-
kocsitípus javítására szakosodott szerviz eltérõ
állapotú jármûveken végzett munkájára vagy a
megvásárolt bojler helyszíni felszerelését kü-
lönféle lakásokban elvégzõ iparos tevékenysé-
gére gondolni. 

– Az immateriális jellegû produktumok sajá-
tossága 
Egy fejlesztési, mûszaki, oktatási, de akár
banki tanácsadás vagy orvosi szolgáltatás
esetében a vevõ lényegében csak az elvárásait
tudja körvonalazni. A sokszor nehezen meg-
határozható megfelelõségi követelmény és tel-
jesítésének sikere egyaránt függ a szolgáltató
szakszerûségétõl, lelkiismeretességétõl és az
azt igénybe vevõ felkészültségétõl, „hozzá-
állásától”. Természetesen ez azt is jelenti, hogy
adott esetben a potenciális vevõ ismereteinek
bõvítése is szükséges [pl. egy számítógép

4 A találkozás, megbeszélés természetesen telekommunikáció útján is létrejöhet.
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(szövegszerkesztési funkció, képesség!) vásár-
lásához kapcsolódó felvilágosítás, oktatás mint
szolgáltatás].

– A szubjektivitás
Valójában nem egy elkülöníthetõ, de annál
jelentõsebb sajátosság, amely valamennyi elõb-
bi, a szolgáltatás minõségi megítélését befolyá-
soló tényezõben is szerepet játszik. Ennek
figyelembevételével megállapíthatjuk: a szol-
gáltatásokra fokozottan érvényes az ismert
minõségmeghatározás-változat, amely szerint
„a jó minõség az, amit a vevõ annak tart”.

A szolgáltatóintézmény és a minõségfejlesztés
Az alábbi tézisünk különösen nagyobb, szakosí-
tott szolgáltatószervezetekre tekinthetõ érvé-
nyesnek. Ebbõl a szempontból másodrendû, hogy
produktumuk önálló szellemi (nem anyagi) jel-
legû, vagy a szolgáltatás keretében, annak
részeként nyújtott tárgyi termékekre is kiterjed. 

I. Tézis: Minél közelebb áll a szolgáltatás tárgya
és elõállításának folyamata a fizikai termékéhez,
azaz: 

• egyértelmûen rögzíthetõk a produktum
jellemzõi; 

• a folyamat szabályozható; az egymást követõ
lépések rendje meghatározott, rutinjellegû,
ismétlõdõ, eredménye mérhetõ,

annál inkább alkalmazhatók az intézmény
tevékenységének tárgyi elemeire, folyamatára,
minõségére az iparra érvényes minõség/meg-
felelõség kritériumok, minõségirányítási módsze-
rek, szabályozások. 

A szolgáltatóintézmény tevékenysége két síkra
bontható: 

a) A szolgáltatást teljesítõ szervezet saját, belsõ
mûködése (beleértve a teljesítéshez igénybe-
vett külsõ társszerveket, beszállítókat) és
annak minõsége. 

A minõségügyre vonatkozó következtetésünk: a
tézisben foglaltakat kielégítõ szolgáltatói körben
– értelemszerû adaptációval – jól alkalmazhatók
az iparra érvényes minõség- (és egyéb) irányítási
elõírások; az ISO 9000 szabványok, a TQM-
alapelvek, a vállalati tevékenység egészét elemzõ
önértékelési módszerek (EFQM, illetve hazai vál-
tozata, a MNMD). Ugyanez érvényes a hiba-
feltárást, megelõzést, minõségfejlesztést célzó ún.
minõségtechnikák többségére is.    

b) A külsõ, a szolgáltatását felhasználókkal
való közvetlen kapcsolata körülményeinek
és tevékenységeinek színvonala. 

A szolgáltatóintézmény minõségfejlesztése szem-
pontjából fontos figyelembe venni, hogy szerveze-

tének belsõ, „iparszerû” mûködésétõl és minõ-
ségirányításától jól elhatárolhatók, s másképpen
kezelendõk a szervezetek kifelé irányuló, a szol-
gáltatásukat igénylõ ügyféllel; vevõvel, felhasz-
nálóval való közvetlen kapcsolat tevékenységei.
Ez átvezet a következõ kiemelt témánkhoz.   

Szolgáltatásjellegû tevékenységek az ipar-
vállalat mûködésében
II. Tézis: Az ipari és a szolgáltatóintézmények
termelési struktúrájának analógiájára vonatkozó
elõzõ tézisünk megfordítva is igaz. Azaz, ha a
szolgáltatás tárgya alapvetõen nem anyagi, s pro-
duktuma közvetlen vevõ/szolgáltató kapcsolat
keretében jön létre, vagy jellege egyedi, akkor a
specifikusan ember–ember központú minõség-
sajátosságokra (is) kiemelt figyelmet kell fordí-
tani.

– Emlékeztetve a szolgáltatási folyamat sajá-
tosságaira, természetes, hogy az emberi kap-
csolat minõségének az emberrel mint „mun-
katárggyal” foglalkozó szolgáltatók tevékeny-
ségében van kiemelt szerepe. 

– Kevésbé gondolunk arra, hogy a tézisben foglal-
tak valójában szinte valamennyi ipari, tehát az
ún. tiszta tárgyi terméket elõállító vállalat
külsõ kapcsolataira, azaz mint megrendelést
fogadóra és eladóra is érvényesek. A gyártó
általában a folyamat nulladik fázisában (a
megrendelõ jelentkezése, ajánlat kérése, fel-
tételek tisztázása), esetleg közbensõ konzultá-
ció során (gyártmánytervek véglegesítése),
majd a kész termék átvételekor, továbbá az
utolsó utáni fázisban, az utógondozás (vevõ-
szolgálati tanácsadás, reklamációs ügyintézés
stb.) során kerül közvetlen, személyes kapcso-
latba a termékét továbbfelhasználóval (pl. a
beszállító a végtermék-elõállítóval), a keres-
kedõvel, az egyéni fogyasztóval. De a vevõnek a
teljes folyamatban való részvételére is akadt
példa, amikor a sarki tengerekre készülõ hajó
építésének összes fázisát végigkísérte annak
már a folyamat elején kinevezett, leendõ
kapitánya.  

– Még kevésbé gondolunk az ún. belsõ eladó/vevõ
(a teljes termelõfolyamatban valamely munka-
mûveletet elõkészítõ, gyártó stb. fázist elvégzõ
és produktumát a mûveletláncban soron
következõ munkásnak vagy szervezeti egység
illetékesének átadó munkatárs) kapcsolatában
a szolgáltatási ismérvek jelenlétére és jelentõ-
ségére. [9] 

Ezen a széles palettán különleges helyet foglalnak
el a termelõ vállalaton belüli olyan folyamatok,
amelyek kifejezett szolgáltatási jellemzõket mu-
tatnak, azaz a produktumuk nem anyagi termé-
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szetû, nem tárolhatók, egyes fázisokban szükség
van az ügyfél (adott esetben a termelõüzem)
bevonására, bizonyos tekintetben egyedi jellegûek
(termelõberendezés megjavítása) stb. 

Elsõ pillanatban talán szo-
katlan a vállalaton belüli
folyamatokat szolgáltatás-
ként, azaz szolgáltatási mi-
nõségi ismérvekkel rendel-
kezõ tevékenységként kezel-
ni. Ha közelebbrõl szem-
léljük a kérdést, azt látjuk,
hogy a fenti megközelítés tel-
jesen helyénvaló. Az utóbbi
években széles körben elter-
jedt minõségirányítási rend-
szerszabványok (pl. ISO
900X) a vállalati folyama-
tokat rendszerszemléleti né-
zõpontból írják le, ahol a
részfolyamatok megfelelõ-
sége, az alap- és a feltételi
(támogató) folyamatok5 egy-
máshoz illeszkedése, az egyik
kimenetének felhasználása a
másik bemeneteként, az egymással szembeni
elvárások megfogalmazása és az igények érvénye-
sítése belsõ vevõ-eladó viszonyokat alakít ki. Ezen
belsõ „piac” megfelelõ mûködtetése és a külsõ
piaccal történõ eredményes kommunikációja, a
különbözõ problémákra adott gyors és helyes
válaszreakciója biztosítja a célirányos együtt-
mûködést, illetve a vállalat fennmaradását,
folyamatos fejlõdését. 

Nem tekinthetõ véletlennek, hogy – bár nagyrészt
gazdasági indítékokból – az iparon belül is mind
fontosabb minõségmeghatározónak tartják az
emberi tényezõt. Elegendõ a TQM-re, a már idé-
zett minõségirányítási szabvány vonatkozó
ajánlására,6 az ún. belsõ vevõ/eladó, a támogató
folyamatok, mint belsõ szolgáltatások, a marke-
ting, a vevõszolgálat és a kiegészítõ, többnyire
személyre (is) szóló szolgáltatások növekvõ szere-
pére utalni. 

Úgy véljük azonban, hogy a jelszavakon túl-
menõen még nem igazán tudatosult az iparban,
hogy a vevõi megelégedettség feltétele nemcsak a
termék jellemzõivel szemben támasztott igények
helyes felismerése és teljesítése. A verseny-
képességnek azonos jelentõségû tényezõje a kap-

csolódó (megelõzõ, követõ) szolgáltatások minõsé-
gi színvonala. Ennek jellemzõit szemlélteti a szol-
gáltatások minõségértékelésének tényezõit össze-
foglaló 2. sz. tábla.

Összefoglalás
A szolgáltatások fogalomkörével foglalkozó for-
rásmunkákban számos felfogással találkozunk.
Dióhéjban: a szolgáltatás – szemben az olyan
tevékenységgel, ahol a folyamat végén megjelenik
a megfogható, tárgyi vagy szellemi termék, ame-
lyet késõbb, az üzletben a vevõ megvásárolhat,
otthonában élvezhet – nem hoz létre önálló ter-
méket. Produktuma vagy kapcsolódik tárgyi ter-
mékhez, vagy magán a vevõn végzik, vagy pedig
alapvetõen immateriális a szolgáltatás. Meghatá-
rozó elem, hogy a szolgáltatás folyamatában
legalább egy olyan tevékenység van, amely szük-
ségképpen a szolgáltató és a vevõ személyes vagy
telekommunikáció útján történõ találkozásával
megy végbe.

A szolgáltatások (elsõsorban a szakosított
intézmények) mûködésének azon folyamataira,
amelyek „iparszerûen” szabályozottak, rutinjel-
legûek, sikerrel adaptálhatók a minõségirányítási
rendszer- s más, hasonló elõírások, fejlesztési
irányzatok és technikák. Azonban valamennyi
szolgáltatás minõségének megítélésében, színvo-
naluk növelésében kiemelkedõ szerepe van (mind
a nagy intézmények, mind a mikroszervezetek,
mind pedig az egyéni szolgáltatók esetében) a

5 Emlékeztetünk a folyamatokat részletesen elemzõ, ebben a lapban megjelent cikkünkre. [7]
6 Az ajánlás: „A szervezet lényegét minden szinten a munkatársak jelentik, és az õ teljes mértékû bevonásuk teszi lehetõvé

képességeik kihasználását a szervezet javára.”

A szolgáltatások minõségértékelésének tényezõi 2. sz. tábla
Minõségi jellemzõ A minõségi jellemzõ tartalma (pozitív fogalmazásban)

Az elérhetõség, a szervezet
reakcióképessége

A szolgáltatást könnyû elérni, ahhoz hozzájutni.
Alkalmas a hely, alkalmas az idõpont, kevés a várakozási idõ.

A tárgyi környezet minõsége,
kellemessége

A szolgáltatás esztétikus megjelenésû, beleértve a
fogadóhelyiség, a berendezés kivitelezését, a felszerelés
állapotát csakúgy, mint a helyszínre menõ személyzet
megjelenését, ruházatát.

Az udvariasság A szolgáltató barátságos, tapintatos, udvarias az ügyféllel
Az odafigyelés, empátia A szolgáltató megismeri és átérzi az ügyfél gondját.

Segítõkészen, a problémákat megelõzve reagál az ügyfél egyéni
kívánságaira.

A megbízhatóság A szolgáltatás a vállalás szerint valósul meg. Az ígért teljesítés
szavahihetõ, õszinte, nem hagy kétséget, bizonytalanságot az
ügyfélben.

A teljesítési kompetencia,
szakszerûség

A teljesítés szakszerû. A szolgáltatást végzõk rendelkeznek a
szükséges szakmai képesítéssel, tudással és a munkához
szükséges anyagokkal, felszereléssel.

A kommunikáció Az ügyfél a szolgáltatásról s annak minden elemérõl számára
érthetõen, idõben értesül, a szükséges eligazítást elõzetesen és
befejezésül is megkapja, értelemszerûen beleértve a megfelelõ
tanácsadást.

A dokumentálás A teljesítést megfelelõen dokumentálják (teljesítés igazolása,
garancia).
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szolgáltatást nyújtó és az ügyfél (vevõ, páciens)
közvetlen kapcsolatának, a „humán minõség-
irányításnak”. Ennek kidolgozása, s különösen
általános érvényesítése azonban még nagyrészt
elõttünk álló feladat. 

Végezetül, az ipar és a szolgáltatás viszo-
nyáról levont következtetések:
a) Talán nem szokványos értelmezésben, de
figyelemmel az ipar (a terméket elõállító szer-
vezetek) és a szolgáltatásjellegû tevékenységek
kapcsolatára, a szolgáltatásokat két csoportba
sorolhatjuk:

– alapvetõen önálló, nem fizikai jellegû igényt
kielégítõ produktumot létrehozó tevékeny-
ség, teljesítmény; vagy

– valamely fizikai termék teljes, az igényfelis-
meréstõl az elõállításon át az elhasználó-
dásig és újrahasznosításig terjedõ életpályá-
jának egyes mozzanataihoz (szervezetéhez,
rendszeréhez) kapcsolódó, azt befolyásoló,
kiegészítõ tevékenység, eredményesség-
növelõ (vagy éppen azt csökkentõ) teljesít-
mény. 

b) A szolgáltatás a feltételezettnél szorosabban
kötõdik, sõt épül be az ipari tevékenységbe, s
ennek tartalma, a tárgyi termék minõségével
adekvát színvonala mind jelentõsebb piaci
versenytényezõvé válik.
c) A szolgáltatás mint diszciplína sajátosságai
(különösen az ember–ember kapcsolat minõség-

jegyei) az ipari tevékenységben is értelmezhetõk
és érvényesítendõk.
d) A szolgáltatások és az ipari tevékenységek in-
tegrációjának minden formája növeli az ipar
lehetõségeit, versenyképességét is, sõt annak
domináns tényezõje. 
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A mérési tevékenység folyamatos fejlesztése*

– Dr. Koczor Zoltán – Göndör Vera – Gregász Tibor**–

A fejlesztés lehetséges irányai
A jól mûködõ mérésügyi rendszert legalább két
szempontból kell fejleszteni: egyrészt a mérések-
kel kapcsolatos mûszaki, statisztikai, méréstech-
nikai kihívásoknak megfelelõ; másrészt a szer-
vezeti szabályozások vonatkozásában a felvetõdõ
mérési feladathoz illeszkedõ minõségû és költségû
megoldásokat találni.

Az MSZ EN ISO/IEC 17 025:2001-es szabvány
követelményei több korábbi szabályozási elvárást
ötvöznek, így:

– az MSZ EN ISO 45 001:1991,
– az ISO/IEC Guide 25 (1990),

** A XIII. Magyar Minõség Héten tartott elõadás szerkesztett, lektorált változata. Lektor: Krauth Péter – MTA–SZTAKI.
** BMF RKK Minõségirányítási Intézeti Tanszék 1034 Budapest, Doberdó u. 6. (tel.: 453 2859, e-mail: koczor.zoltan@rkk.bmf.hu).

1 Az MSZ EN ISO/IEC 17 025:2001 az ISO/IEC 17 025:1999 (General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories) magyar változata. Ez utóbbi (eredeti ISO/IEC szabvány) jelenleg revízió alatt áll, a közeljövõben várható újabb
kiadása.
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– a „Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement (1995)”, valamint 

– az MSZ EN ISO 9002:1996-es szabvány azon
részleteit, melyek a laboratóriumi környe-
zetben és a kalibrálási szolgáltatásban
értelmezhetõk (ezt jelenleg az MSZ EN ISO
9001:2001-es szabvány megfelelõ értelme-
zése váltja ki).

A szabályozás valamennyi vizsgálati területre ki-
terjed, így a szabványos, a nem szabványos, azon
belül is validáltan átvett és a saját laborban
validált mérési és kalibrálási eljárásokra. A
mérõeszköz szempontjából lényeges különbséget
mutató területek fejlesztése sokféle technika
alkalmazását teszi lehetõvé.

A szervezet irányításával kapcsolatosan szabá-
lyozás szükséges a szervezet, a minõségirányítási
rendszer, a dokumentumok kezelése, az aján-
latkezelés és -átvizsgálás, a szolgáltatás és szál-
lítás elrendelése, a szolgáltatási folyamat, a
panaszok, a nem megfelelõ tevékenység ellenõr-
zése, a helyesbítõ és megelõzõ tevékenységek, a
feljegyzések kezelése, a belsõ auditok és a vezetõi
átvizsgálások kérdésében. Mûszaki követelmé-
nyek meghatározásával tehetõ egyértelmûvé a
személyzettõl igényelt készség, a környezeti
feltételek, a módszerek kiválasztása és érvényesí-
tése, a berendezésadottságok, a mérés visszave-
zethetõsége, a mintavételezés, a vizsgálati objek-
tumok kezelése, az eredmények minõségének biz-
tosítása és közlése. 

Cikkünk az új szabályozásokkal kapcsolatosan
megjelent gyakorlati szemléletmóddal foglalko-
zik. Ez elsõsorban a vizsgálatok teljes körû átte-
kintését teszi lehetõvé származás és elfogadható-
ság szempontjából, másodlagosan a mérési
bizonytalanság kezelését teszi más megközelíté-
sûvé, mint korábban.

A vizsgálati módszerek egyik csoportja mások
tapasztalatait veszi figyelembe. Ezek a szabvá-
nyosított vagy a már más mérõlaborok által kifej-
lesztett és validált eljárások, melyek a gyakorlat-
ban könnyen használhatók, validálásuk nem

igényel külön erõforrást. A mérési problémák sok-
színûsége miatt a véges számban kidolgozott
validált eljárások modelltorzításként jelentkez-
hetnek.

A második csoportba tartoznak az alkalmaz-
hatóságukat még nem bizonyított mérések.
Ilyenek például az egyedileg vagy elõször fel-
vetõdõ kérdésekre választ keresõ vizsgálatok.
Ezen mérések esetében megfelelõ probléma- és
vizsgálati modell kialakítása szükséges, meghatá-
rozott menetrend szerint. A mérési eljárás akkor
válik elfogadhatóvá, ha meghatározott értékelé-
sen keresztülvezetve ismertté válik annak meg-
felelõsége, teljesítményjellemzõi (szelektivitás,
méréstartomány, linearitás, érzékenység, kimu-
tatási és meghatározási határ, zavartûrés, pon-
tosság, precizitás), mérési bizonytalansága, és
ezek az eredmények teljesítik a vizsgálati model-
lel szemben támasztott elvárásokat.

A vizsgálatok egységes kezelése és az érvénye-
sítési (validálási) rendszer kiterjesztése lehetõvé
teszi, hogy a problémákra vonatkozó legalkal-
masabb mérési modellt alkalmazzuk (nem szû-
külnek a lehetõségek a szabványos vagy korábban
már validált vizsgálatokra). Ugyanakkor újfajta
tudásra van szükségünk ahhoz, hogy a méré-
sekkel kapcsolatos kritériumrendszert hatéko-
nyan teljesíthessük. Ezek közül is kiemelten
fontos, hogy a mérési eljárás minõségileg legjelen-
tõsebb jellemzõjét, a mérési bizonytalanságot
folyamatosan csökkenteni legyünk képesek.

A mérési bizonytalanság fogalma
A véletlen hibák (mérési bizonytalanság) a méré-
seink pillanatnyi értékeit befolyásolják, így a mé-
rési eredményben véletlenszerûen okoznak elté-
rést. Csupán statisztikai jellemzõivel adhatók
meg (a mérések, illetve mérések összetevõinek
ingadozása). Megismerésükre és csökkentésükre,
valamint figyelembevételükre jelentõs erõforrá-
sok mozgósítása és méréstechnikai kreativitás
szükséges.

VIZSGÁLATI MODELLVIZSGÁLATI MODELL

- Szabványos módszer

- Átveheto
validált módszer

- Saját
kifejlesztésu
módszer- Validálatlan , átvett módszer

validálás

1. PROTOKOLL szerinti dokumentáció:
a támasztott követelmények

2. Alkalmasságot bizonyító eredmények
(verifikálás)

3. Vizsgálati módszer leírása

4. Teljesítmény j
5. Használhatóság értékelés
6. Mérési bizonytalanság

2. csoport1. csoport

VIZSGÁLATI MODELLVIZSGÁLATI MODELL

- Szabványos módszer

- Átveheto validált
módszer

- Saját kifejlesztésü módszer

- Validálatlan , átvett módszer

validálás

1. PROTOKOLL szerinti dokumentáció:
a támasztott követelmények

2. Alkalmasságot bizonyító eredmények
(verifikálás)

3. Vizsgálati módszer leírása

4. Teljesítmény jellemzök
5.
6. Mérési bizonytalanság

2. csoport1. csoport

A mérési eljárások fõbb területei 
és alkalmazhatóságuk kritériumrendszere

KÉRDÉS

VÁLASZ
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ELRENDEZÉS

(vizsgálati modell)

Probléma MODELL

probléma
szerinti
tesztelés

Vizsgálati adatok
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módszerek

- Mintagyakoriság/próbatest
- Környezet
- Igénybevételi modell

A probléma modell
szerinti?

A teljesítményjellemzok
és a bizonytalanság a

kritériumoknak megfelelo?

 

A vizsgálati eljárás validálása
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Mérési bizonytalanságon a mérési eredmény
ingadozásához társított paramétert értünk (pl.
szórás többszöröse). Ezt legegyszerûbben a való-
ban felvett eredmények ingadozásával becsüljük,
de szükséges lehet, hogy az erre a célra képzett
(esetenként elméleti) mennyiségekkel jellemez-
zük a mérési bizonytalanságot. Ilyenek lehetnek
az egyes becsült varianciák, szabadságfokok, eset-
leg kovarianciák értékei, a megismételhetõségi 
és reprodukálhatósági vizsgálatok (R&R vizsgála-
tok) paraméterei.

A mérési bizonytalanság meghatározásának
folyamata
Fejlesztéseink során kialakult egy jól bevált mód-
szertan, mely a véletlen hibák felmérését és nagy-
ságának minél pontosabb becslését, meghatáro-
zását végzi. Ennek keretében a szervezeten belül
a metrológiai tanács felelõssége a mérési potenciál
fejlesztése. Rendszerben való hatékony mûködés-
hez megfelelõen kialakított metrológiai dokumen-
táció támogatja az eredményes mûködést és
nyomon követést.

A mérési bizonytalanságot rendszeresen, elõre
rögzített idõszakonként határozzák meg. A gya-
koriság mértékét a munkacsoport állapítja meg,
és rögzíti a metrológiai dokumentációkban. Az
ismételt értékelés során ki kell térni 

– a bizonytalansági tényezõk teljeskörûsé-
gének,

– az egyes összetevõk megadási módjának,
– a befolyásoló tényezõk megadási rendjének

megfelelõségére is, a szükséges módosítások ki-
dolgozása mellett. A mérési bizonytalanság csök-
kenése az idõben a metrológiai tevékenység
fejlõdését jellemzi. 

A mérési bizonytalanság csökkentése a
zajhatások kezelésével
A mérés elvi modellje szerint meghatározott be-
meneti jellemzõket a mérés során a jelátalakítón
keresztül egy 1-1 értékû függvény szerint mérési
eredménnyé alakítjuk. A bemeneti jellemzõ meg-
határozott intervallumon belüli változását a
mérési eredmény függvény szerinti változása
követi (karakterisztika). A valóságban a bemeneti
jellemzõ(k) hatását zajok terhelik, melyek a
kimenetet az ideális karakterisztikához képest
torzítják vagy bizonytalanná teszik.

A gyakorlati eljárás (konkrét eszköz, minta,
környezet stb.) elemzésénél összegyûjtjük azokat
a hatásokat, melyek megjelenhetnek a mérés
során. Az egyes lehetséges hatások változé-
konyságát variációs intervallumokkal adjuk meg.
Ezek szabályozott zajjellemzõk esetében elõírt
határok között változhatnak (pl. szabványelõírás
lehet a maximális környezeti hõmérséklet-inga-
dozás: ±2 °C).

Javaslatok a bizonytalanság tényezõinek meg-
határozására
A bizonytalanság tényezõit csoportmunkában
határozzák meg. Ez kezdetben egy ötletbörze
segítségével létrehozott lista készítését jelenti a
zajhatásokról, majd ezek ok-okozati elemzését.
Ezt követi a zajhatások értékelése aszerint, hogy
a zaj milyen nagyságrendû hibát okoz a kimeneti
(a mérési eredményként adódó) jellemzõre, vagy
annak jellege szerint, hogy véletlen vagy állandó
hibát okoz-e, illetve arra vonatkozóan, hogy létre-
jöhet-e hatására stabilitásvesztés. 
A bizonytalansági tényezõk forrásuk szerint sok-
félék lehetnek, melyek között a leggyakoribbak:

– a mintavétel bizonytalanságai,
– a minták elõkezelése, elhelyezése, helyzete, 

a próbadarab-rögzítõ szerkezetek változé-
konysága,

A mérési bizonytalanság kezelésének általános sémája

A mérési bizonytalanság megjelenése,
az egyes elemek és hatásuk meghatározása
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– a vizsgálati környezet hatásai,
– a laboratórium környezeti hatásai (a helyi-

ség légterének klímája, állapotjelzõinek
befolyása, alapzaja),

– a mérõ- és referenciaeszköz kiválasztásának
problémái,

– a vizsgálati eljárások bizonytalanságai vagy
– a vizsgálatok és a kiértékelés során az em-

beri tényezõk. 
A mérési „zajmodell” végsõ formájánál ezen
tényezõket a változékonyságuk alapján kell kezel-
nünk, és a konkrét mérések bizonytalanságának
megadásánál eszerint kell számításba vennünk.

A bizonytalansági okok konkrét listáját a
metrológiai tanács határozza meg és dokumentál-
ja. Az eredményeket mérési eljárásonként külön-
választva rögzíti és elemzi. 

A mérési bizonytalanság összetevõinek becslése és
elemzése
A második lépés a felsorolt tényezõk nagyságának
– egyszerûbb mérésekkel és számításokkal alátá-
masztott – becslése, figyelembe véve a hibater-
jedés és a bizonytalanságok összegzõdésének
törvényszerûségeit.

– Bizonytalansági összetevõk megadása egy-
szerûbb kísérletekkel.
A mérési bizonytalanság adott összetevõjét
bemutató egyszerûbb mérésbõl végzett
mérési sorozat ingadozásának (szórásának)
meghatározása.

– Bizonytalansági összetevõk megadása fizikai
modellel.

– Az elemzések során adódnak olyan tényezõk,
amely a legjobb esetben is csak számítással
becsülhetõk. Ezekre csak a mérhetõ ténye-
zõk és a meghatározandó jellemzõ közti
fizikai törvényszerûségek és az azokból
konkretizált hibaterjedési modell elvi isme-
rete áll rendelkezésünkre. Az eredmények 
a metrológiai dokumentációban megfelelõ
részletességgel rögzítésre kerülnek.

– A torzító hatás megadása „mérnöki becslés-
sel”.

Végül azokat a tényezõket vegyük számításba,
amelyek megadására csak a szubjektív szakértõi
becslés jelenthet megoldást. Ezek a késõbbiekben,
méréstechnikánk fejlõdésével, valamint újabb
csoportmunkák keretében felderíthetõk annyira,
hogy átkerülhetnek a bizonytalanságot okozó
tényezõk azon csoportjába, amelyekre már fizikai
törvényszerûségek és modellek ismertek.

Az ok-okozati elemzésbõl meghatározott zajfor-
rásokat nem csak mértékük, hanem hatásuk sze-
rint is elemezni kell. Ehhez a zajparaméter módo-

sulása és a mérési eredmény kapcsolatát kell meg-
becsülni. A meghatározás valamilyen természet-
tudományos összefüggés segítségével vagy a kor-
relációelemzés eredményei alapján végezhetõ el. A
mérési eredmények és a zajfaktorok függvény sze-
rinti összefüggését ismerve, a „hibaterjedés logiká-
ját” felhasználva kell a zaj mértékét meghatározni.

A hiba terjedésének meghatározása
A közvetett mérés során a méréssel meghatá-
rozandó és az átalakítás során változó jellemzõk
közötti összefüggés 

y = f (x1, x2, x3 ...)
Amennyire könnyû a fenti kapcsolatot feltéte-
lezni, annyira nehéz a valós fizikai összefüggést
megfelelõ pontossággal meghatározni. A kapcso-
lat leírását nehezíti, hogy a zajok egymásra épül-
ten jelentkeznek. A mérési bizonytalanság csök-
kentésénél mégis feltételezzük, hogy az egyes
zajhatásokat külön kölcsönhatásmentesen tudjuk
kezelni. 

A hibákat jellegük szerint rendszeres és
véletlen hibákra különítjük el. A rendszeres hibák
elõjelesek, függvényszerû kapcsolat formájában
írható le. Amennyiben a jelenséget pontosan
megismertük, a bemeneti hatást az azonosítás
alapján meg lehet szüntetni, vagy a bemeneti
hatás ismeretében az okozott mérési hiba
számítható. A hibákról feltételezzük, hogy a mért
értékeknél jelentõsen kisebbek, így az eltérések
hatványa és szorzatai nagyságrendekkel kisebbek
az eltéréseknél, ezért legtöbbször elégséges pon-
tosságot ad, ha az elõjelesen is megismerhetõ
hibáknál (pl. rendszeres hibáknál) a

∂y
ΣΣ          

i     ∂x
összefüggéssel számoljuk a mért jellemzõre
továbbjutó hiba mértékét. Így a méréssel kapott
eredményt korrigálni tudjuk a torzítás értékével.
Ha tehát a mérési eredményt torzító vagy inga-
doztató hatást megfelelõ mélységig azonosítani
lehet, úgy a belõle származó hibát megfelelõ tech-
nikával megszüntethetjük. 

A véletlen hibák esetében a korrekcióra nincs
mód, csak a bizonytalanság öröklõdésének mér-
tékét becsülhetjük a leképezés során. Jellemezze
a u véletlen hibát a kalibrálással meghatározható
ismételhetõségi szórás kétszerese,2 xi ± uxi,
illetve y ± uy. Amennyiben a különbözõ hibák az
x értékektõl függetlenül jelennek meg (a való-
színûségi változók korrelálatlanok), úgy az egy-
mást erõsítõ és gyengítõ hatások vélhetõen
azonos gyakorisággal jelentkeznek. Ezért az uy

2 MAB 11, 1995. május.

∆y =              ∆xi 
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véletlen hiba nagyságát meghatározó statisztikai
jellemzõk az alábbiak szerint okoznak hibát a
mért jellemzõn:

A fenti módszerekkel meghatározhatók a lehet-
séges ingadoztató hatások, melyek ismert vagy
ismeretlen kapcsolatban vannak a minket érdek-
lõ mért jellemzõvel. A kapcsolatok becslésénél két
lehetõség kínálkozik:

– ismert fizikai kapcsolatot feltételezve para-
metrizáljuk a bemeneti hatás mértékét a
mért jellemzõre (pl. a lapszerû próbatest ki-
vágásánál a szélességi mérethibája jó közelí-
téssel lineárisan jelenik meg a szilárdsági
jellemzõkben);

– ismeretlen kapcsolat esetén megfelelõ kísér-
letekkel és korrelációelemzéssel kell megha-
tározni a bemeneti ingadozás hatását az
eredményre (pl. a mintadarab nedvességtar-
talma és a nyúlásérték közti összefüggés). 

A kapcsolatok elemzésére a fizikai jellemzõk
kapcsolatainak kellõ ismerete, valamint kísér-
letezés esetén a tartományok reális megválasz-
tása és a módszertan egyszerûségének meg-
találása (pl. 2p módszer) a kulcskérdés. A mérési
bizonytalanság becslésekor elhagyhatók azok a
tényezõk, melyek az eredõ bizonytalanságához
képest nagyságrendekkel kisebb hatásúak. Ezzel
elérhetõ, hogy csak néhány, jelentõs hatással kell-
jen az elemzés során foglalkozni. Az összetevõk
megadását követõen ezen elhagyható tényezõkrõl
a munkacsoport dönt. A munkacsoport döntését a
mérési módszer metrológiai dokumentációjában
rögzíteni kell. 

Eredõ mérési bizonytalanság számítása, doku-
mentálása
Az egyes zajparaméterek legtöbbször nem függet-
lenek egymástól (független a mérõeszköz áttéte-
leibõl származó ingadozások és a laboráns tevé-
kenységében értelmezhetõ, észlelhetõ leolvasási
bizonytalanság, nem független a közös okra, pl.
klímajellemzõre visszavezethetõ bemeneti hibák
elõfordulása). A kölcsönhatások meghatározása
gyakran rendkívül idõigényes feladat lenne, s a
belõle származó pontosságnövekedés nincs ezzel
arányban. A gyakorlatban emiatt a legtöbbször a
függetlenség feltételezésével élünk, fenntartva
néhány esetre a felügyeletet, hogy a hibák
mértéke kézben tartható maradjon.

A mérésre, amennyiben arra feltételezhetõ az
egyes zajparaméterek függetlensége, az alábbi
matematikai „zajmodell” adható meg:

ahol n értéke a mérési bizonytalanságot meg-
határozó tényezõk száma.

A munkacsoport mérési bizonytalanságokkal
kapcsolatos döntését a mérési módszer metroló-
giai füzetében dokumentálni kell. A mérési
bizonytalanság értékét a jóváhagyott vizsgálati
módszer elõírásaihoz, illetve a vevõ követelmé-
nyeihez képest kell megítélni. A mérési bizonyta-
lanság értékét a vizsgálati jelentéseken fel kell
tüntetni.

Gyakorlati beavatkozások a mérési bizonytalan-
ságok elemzése alapján 
A vizsgálati eredmények és a mérési folyamat
elemzésének célja, hogy a vizsgálatokat úgy
módosítsuk, hogy bizonyítottan jobb bizonytalan-
sági tulajdonságokkal rendelkezzenek. A fenti
elemzések belsõ törvényszerûségeinél már utal-
tunk arra, hogy az egyes hibafajtáknál milyen jel-
legû módosítások indokoltak a mérési folyamat
fejlesztéséhez. A leggyakrabban alkalmazott mó-
dosítások jelleg szerint az alábbiak lehetnek:

– a mérési struktúra, a benne megvalósuló
modellezés átalakítása (a mérési elv vagy el-
járás átalakítása),

– az ismert torzító hatás meghatározása, a mé-
résre gyakorolt hiba számításos korrekciója
(pl. hõmérséklet korrekciója),

– a bizonytalanság okozójának kizárása vagy
szabályozott mértéken belül tartása (pl.
légnedvesség-határértékek), beleértve az
emberi tévedésekbõl és bizonytalanságból
eredõ hatásokat is (mérésautomatizálás),

– a vizsgálat „munkapontjának” módosítása
(hõmérséklet, koncentráció, elõfeszítés stb.),

– a vizsgálati mintavételezés átalakítása (pl.
rétegezett mintavétel),

– a vizsgálat kiegészítése a bizonytalanság
értékelésével (pl. döntések szabályozókártya
alapján).

A gyakorlatban kialakított rendszerek azt mutat-
ják, hogy a vizsgálatok nagy száma és összetett-
sége miatt a mérési bizonytalanság csökkentése
intenzív, folyamatos tennivalót ad a szakem-
bereknek. Ez szervezettséget, odafigyelést és erõ-
forrásokat igényel. Mielõtt ezzel a megjegyzéssel
bárkit is elriasztanánk, jelezzük, hogy a folya-
matos fejlesztést kisebb és nagyobb intenzitással
egyaránt lehet mûvelni, melynek során a betanu-
lási és a hasznosulási tulajdonságok visszacsatol-
hatók. Ez biztosítja, hogy a vállalkozás saját ar-
cára szabott eljárásrendet alakíthat ki a mérési
bizonytalanság csökkentésére. 

A leírt vagy ezzel egyenértékû fejlesztési
tevékenység bevezetése az akkreditált laboratóri-
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umok területén szinte kikerülhetetlen, de egyre
általánosabb elvárás az autóipari beszállítók és a
vizsgálatokat kulcsfolyamatként végzõ vállalko-
zások esetében is. 

Irodalomjegyzék
1. MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 
2. MSZ EN ISO 9001:2001
3. Alkalmazási útmutató az MSZ EN ISO/IEC 17 025

szabványhoz
4. Dr. Koczor Zoltán – Marschall Marcell: Anyagvizs-

gálati sajátosságok a minõségügyi rendszerek gyakor-

latában – IV. rész: A mérõeszköz-felügyelet gyakorlati
kérdései (Anyagvizsgálók Lapja, 1998. 1. szám) 

5. Dr. Koczor Zoltán és munkatársai (alkotó-szer-
kesztõ): Bevezetés a minõségügybe – A minõségügy
gyakorlati kérdései (Mûszaki Könyvkiadó, Budapest
1999.)

6. Dr. Koczor Zoltán – Göndör Vera – Gregász Tibor: 
A mérési tevékenység minõségirányítása (Anyag-
vizsgálók Lapja, 2004. 1. szám)

7. Dr. Bölöni Péter: Mérõeszköz-konfirmálás az ISO
10 012 szerint vagy mérõrendszer-elemzés a QS 9000
MSA füzete szerint? (Magyar Minõség Hét 2004.)

Az ISO 9001:2000 szabványra alkalmazható
statisztikai módszerek*

Az ISO/TR 10 017 mûszaki jelentés alapján

– Dr. Balogh Albert –

A mûszaki jelentés célja az, hogy útmutatást 
és segítséget nyújtson a felhasználóknak az ISO
9001:2000 követelményeinek teljesítését szolgáló
statisztikai módszerek megválasztásához. E mód-
szerek háromféle tevékenységre használhatók fel,
ezek: adatok csoportosítása és elemzése, valamint

folyamatok elõrejelzése. Nagy értéke az össze-
foglaló táblázat arra vonatkozóan, hogy az ISO
9001:2000 szabvány mely fejezetei, szakaszai
igénylik statisztikai módszerek alkalmazását,
valamint felsorolja a hozzájuk tartozó módsze-
reket. 

* A 2005. március 22-i rendezvényen tartott elõadás szerkesztett változata.

Az ISO 9001 igényei és a statisztikai módszerek kapcsolata

Az ISO 9001 fejezetei Igény Statisztikai módszer
5.2. Vevõközpontúság Elégedettség mérése és értékelése Leíró statisztikák, mintavétel
5.6. Vezetõi átvizsgálás bemenetei Auditok és vevõi jelzések értékelése Leíró statisztikák, mintavétel, SPC

és PCA
6.2. Képzés eredménye Eredményértékelés Leíró statisztikák, mintavétel
6.4. Munkakörnyezet A környezet értékelése Leíró statisztika, SPC-kártya
7.2. Termékkövetelmény
átvizsgálása

A szervezet teljesíti-e a
követelményeket?

Leíró statisztika, méréselemzés,
PCA

7.3. Tervezés és fejlesztés Az egyes lépések igazolása Az összes módszer
7.4. Beszerzés Beszállítók értékelése Az összes módszer
7.5. Elõállítás és szolgáltatás Termékek és folyamatok igazolása Az összes módszer
7.6. Mérõ- és megfigyelõeszközök
kezelése

Folyamatok és berendezések
megfelelõsége

Leíró statisztikák, méréselemzés,
mintavétel

8.2. Mérés (vevõi elégedettség,
audit, folyamat, termék)

Leíró statisztikák, méréselemzés,
mintavétel, SPC, PCA

8.3. Nem megfelelõ termék kezelése Leíró statisztikák, mintavétel
8.4. Elemzés Az összes módszer
8.5. Fejlesztés Az összes módszer

Jelölések: SPC= Statisztikai folyamatszabályozás; PCA= Folyamatképesség elemzése

A matematikai-statisztikai módszerek
jellemzõi
A mûszaki jelentés a statisztikai módszerek rövid
leírását is megadja. Eltekint a matematikai-sta-

tisztikai háttér részletezésétõl és a statisztikában
nem járatos olvasó számára nyújt tájékoztatást 
az egyes módszerekrõl, hasznosságukról, alkal-
mazásuk elõnyeirõl és korlátairól, valamint alkal-
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mazásuk területeirõl. A továbbiakban ezeket 
tekintjük át.

Leíró statisztikák
– Összegzik és leírják az adatokat, bemutatják

az adatok eloszlását és annak jellemzõit.
– Használhatóság: a mintából következtetnek

a sokaság jellemzõire.
– Elõny: egyszerûség és hatékonyság.
– Korlát: mintanagyság és a mintavétel módja.
– Alkalmazás: hisztogram, x-y diagram.

Kísérlet-tervezés
– Több tényezõ együttes hatását vizsgálja egy

berendezés vagy folyamat jellemzõire.
– Használhatóság: folyamat tervezése és fej-

lesztése.
– Elõny: hatékony és gazdaságos.
– Korlát: extrapolálás, interpolálás határai.
– Alkalmazás: gyógykezelés hatáselemzése.

Hipotézisvizsgálat
– Adott követelmény ellenõrzésére alkalmaz-

zák, adott kockázati szinten.
– Használhatóság: a sokaság jellemzõje adott

követelményt teljesít-e a minta alapján.
– Elõny: segíti a döntéshozást.
– Korlát: a mintanagyság és a mintavétel

módja.
– Alkalmazás: az átlag vagy a hibaszint ellen-

õrzése a minta alapján.

Méréselemzés
– A mérõrendszer (mérés) bizonytalanságának

értékelésére használják.
– Használhatóság: adott kockázati szinten

értékelik, a mérõrendszer teljesíti-e  az adott
követelményt.

– Elõny: költséghatékony módszer.
– Korlát: képzett szakértõ szükséges.
– Alkalmazás: a szállító mérési folyamatai

megfelelõen mérik-e a minõségszintet.

Folyamatképesség elemzése (PCA)
– A folyamat belsõ eredetû változékonyságát

értékeli.
– Használhatóság: a hibaarány becslése.
– Elõny: folyamatfejlesztési döntés-elõkészí-

tés.
– Korlát: csak stabil folyamatra alkalmazható.
– A nagy folyamatképesség (Cp ≥ 2) elérésére

használják a magas minõségszint biztosí-
tására.

Regressziós analízis
– Annak értékelésére használják, hogy több

tényezõ hogyan hat a vizsgált jellemzõre.

– Használhatóság: függvénykapcsolat megte-
remtése a függõ és független változók között.

– Elõny: elõrejelzésre alkalmas.
– Korlát: szakértelem szükséges.
– Alkalmazás: kihozatal, ciklusidõ modelle-

zése.

Megbízhatóság elemzése
– Idõben változó minõségjellemzõk értékelé-

sére alkalmazzák.
– Használhatóság: tervezés, elõrejelzés.
– Elõny: termék és szolgáltatás mûködési 

mérõszámát határozza meg.
– Korlát: a meghibásodások száma és az idõ.
– Alkalmazás: LCC, karbantartás tervezése

(LCC = Életciklusköltség elemzése).

Mintavétel
– A mintából következtetnek a sokaságra.
– Használhatóság: átvétel és felmérés.
– Elõny: megtakarítás idõben, pénzben.
– Korlát: a minta legyen jellemzõ a sokaságra.
– Alkalmazás: piackutatás, folyamatszabályo-

zás, bejövõ ellenõrzés.

Szimuláció
– Véletlen kísérleteket végeznek számítógépes

programmal egy probléma megoldására.
– Használhatóság: ha az elméleti megoldás

bonyolult.
– Elõny: tapasztalati vizsgálat költséges.
– Korlát: lehet, hogy a modell nem megfelelõ.
– Alkalmazás: ûrprogram, folyamatszimuláció.

SPC-kártyák
– A folyamatok szabályozottságának vizs-

gálatára használják.
– Használhatóság: mintaátlag összehason-

lítása a szabályozóhatárokkal.
– Elõny: idõben észlelik a rendszeres hibákat.
– Korlát: elegendõ adatszám, téves riasztás.
– Alkalmazás: gépipar, vegyipar, elektronika.

Statisztikai tûrésszámítás
– Az alkatrészek méreteibõl számítják ki az

összeszerelt egység eredõtûrését.
– Használhatóság: kisebb eredõtûrést eredmé-

nyez, 4 alkatrész esetében 4T helyett 2T a
tûrés.

– Elõny: tágabb egyedi tûrések lehetnek.
– Korlát: méretek függetlensége, lineáris mé-

retlánc, legalább 4 elem.
– Alkalmazás: optimális karbantartási rend.

Idõsorelemzés
– Az idõ függvényében megfigyelt sorozatokat

elemzik.
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– Használhatóság: jövõbeli megfigyelések
elõrejelzése.

– Elõny: annak megértése, hogy miként fog
egy folyamat viselkedni adott feltételek
között. 

– Korlát: szakértelem szükséges.
– Alkalmazás: tartalékolás, szabályozókár-

tyák.

Néhány szakmai félreértés 
Befejezésül néhány megjegyzés a mûszaki jelen-
téshez.

– A hipotézisvizsgálat és a konfidenciainter-
vallum-megadás összetévesztése.

– A szignifikancia- és a konfidenciaszint össze-
tévesztése.

– A statisztikai eloszlás helytelen használata.
– Helytelen sorrend, szakmailag nem érthetõ

megállapítások, hiányzik az ANOVA mód-
szere (szóráselemzés módszere).

Az egyes szakkifejezések magyar fordításának
megvitatása a magyar szabványügyi bizottságban
hasznos megállapításokat eredményezett:

– Az ellenõrzõkártya(határok) helyett hasz-
náljuk a szabályozókártya(határok) kife-
jezést.

– A statisztikai toleranciatartományt vilá-
gosan különböztessük meg a mûszaki tûrés-
mezõtõl.

– A folyamatképesség és folyamatképességi
index azonos jelentésû.

– Célszerû, hogy a hazai szakemberek már a
nemzetközi szabvány tervezetének kidol-
gozásakor véleményezzék a dokumentumo-
kat.

A  MINÕSÉG JAVÍTÁSÁNAK /FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI

Taguchi-módszerû kísérletes optimálás
A minõségre ható faktorok
Az elõírt értéktõl való átlagos eltérés oka vala-
mely paraméter rossz beállítása, az ingadozás
oka a gyártási körülmények (pl. környezeti
hõmérséklet, páratartalom, nyersanyagminõség
stb.) ingadozása. A hagyományos minõségszabá-
lyozás felderíti, hogy az ingadozásért mely
tényezõk felelõsek, és ezek változását (pl. szabá-
lyozással) szûk határok közé szorítja (pl. a
gyártócsarnokot temperálni vagy kondicionálni
kell, egyenletes vagy jobb minõségû nyersanyagot
kell használni), ez általában lényegesen növeli a
gyártás költségeit, tehát „jó minõséget drágán”
jelmondattal lehetne jellemezni. Japán megköze-
lítésmód szerint a jó minõséget olcsón lehet és
kell biztosítani.

Ennek módját szemlélteti az elsõ leírt alkalmazás,
az Ina Tile csempegyár példája. A tapasztalat
szerint az elkészült csempék mérete túlságosan
ingadozott, így nagy volt a selejtarány. A mûszaki
vizsgálat során rájöttek arra, hogy az ingadozás fõ
oka, hogy a csempeégetõ kemence hõmérséklete
más a közepén, mint a külsõ részén. A hagyo-
mányos stratégia szerint olyan kemencét kellett
volna tervezni és építeni, amelyben egyenletes
hõmérséklet biztosítható. E nyilvánvalóan drága
megoldás helyett a japán mérnökök megvizs-
gálták, hogy a csempegyártás egyéb technológiai
paramétereit nem lehetne-e úgy beállítani, hogy a
csempe mérete kevésbé legyen érzékeny a ke-
mence hõmérsékletére. Azt találták, hogy a

mészkõtartalom növelésével ez elérhetõ, így
lényeges költségnövelés nélkül töredékére csök-
kentették a selejtszázalékot. Tehát nem az okot
szüntették meg, hanem annak hatását csökken-
tették.

A minõségre (a termék valamely tulajdonságára)
ható tényezõk két fõ csoportba sorolhatók:
kézben tartható faktorok (az elõbbi példában
a csempe összetétele, ill. a sablon mérete) és ún.
zajfaktorok, amelyek az adott technológiai meg-
valósításnál nem állíthatók be, és csak többlet-
költség árán lennének szabályozhatók (az elõbbi
példában a kemence különbözõ részeinek hõmér-
séklete). A Taguchi-módszer lényege, hogy igen
gazdaságosan tervezett, tehát kisszámú kísérlet-
tel felderítik, hogy a kézben tartható faktorok
közül melyek hatnak a minõségi jellemzõ átlagos
értékére, melyek az ingadozására, melyek mind-
kettõre, és végül melyek nem hatnak sem az
átlagra, sem az ingadozásra. E csoportokat szem-
lélteti az 1. tábla, amely négy különbözõ, kézben
tartható faktor szintje –1-rõl +1-re való változ-
tatásának hatását mutatja. A faktor alsó szintjét
jelöli itt –1, fölsõ szintjét +1. A Taguchi-terveknél
szokás a –1 helyett 1, a +1 helyett 2 jelölést is
használni. 

Az a) ábrán a faktor az átlagra és szórásra is hat,
a b) ábrán csak a szórásra,
a c) ábrán csak az átlagra, a d) ábrán pedig sem a
szórásra, sem az átlagra nem hat.
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A Taguchi-iskola szerint a cél:
– különbözõ környezeti feltételek között jól

mûködõ, 
– a használat során kevéssé romló, 
– egyedenként kevéssé ingadozó minõségû ter-

mék, ill. gyártás kialakítása.
A zajfaktorokat ennek megfelelõen három cso-
portra osztják: külsõ, belsõ és egyedenkénti
ingadozást okozókra:

– külsõ zaj: terméknél különbözõ használati
körülmények, környezeti feltételek, gyártás-
nál is a környezeti feltételek változása;

– belsõ zaj: terméknél idõbeli vagy a használat
során bekövetkezõ változások, gyártásnál a
berendezés kopása, elállítódása;

– egyedenkénti különbség: az egy idõben,
azonos körülmények között gyártott ter-
mékpéldányok minõségi jellemzõjének inga-
dozása.

A hûtõszekrénynél (gyártmány) pl. külsõ zaj a
környezet hõmérséklete, nedvességtartalma, a
nyitások száma; belsõ zaj a tömítés öregedése, a
szerkezeti egységek kopása; egyedenkénti inga-
dozás pl. a tömítõ gumiprofil elhelyezkedése,
ragasztásának jósága. A filmelõhívásnál (gyártási
folyamat) pl. külsõ zaj a film típusa, a helyiség
világítása; belsõ zajforrás az oldatok hígulása,
egyedenkénti különbséget okoz a filmek elhe-
lyezkedése a szállítószalagon. 

A cél mindezen zajoknak ellenálló, robusztus
termék, ill. gyártás kialakítása. Erre a kézben
tartható és a zajfaktorok közötti kölcsönhatások
adnak módot. 

Az ingadozásra (szórásra) ható faktorok érté-
két úgy állítjuk be, hogy a minõségingadozás mi-
nél kisebb legyen, az átlagra ható faktorokét
pedig úgy, hogy az átlag az elõírt érték legyen.
Ehhez fel kell deríteni, hogy mely faktorok hat-
nak a szórásra, melyek az átlagra, melyek mind-
kettõre, és melyek egyikre sem. A felderítés mód-
szere jól tervezett kísérletsorozat.

Ortogonális kísérleti tervek
Ismert egyrészt, hogy ha egy faktor lineáris hatását
a legkisebb bizonytalansággal (varianciával) akar-
juk becsülni, értékeit a kísérletekben a lehetséges
tartomány két szélére kell választanunk. Másrészt
meg lehet úgy választani a beállítások rendszerét,
hogy a hatások egymástól függetlenül becsülhetõk
legyenek. Ezen szempontoknak megfelelõ legegy-
szerûbb terv, ha a faktorok terében egy téglatest
csúcspontjain végezzük a kísérleteket, ezt nevezik
2p típusú tervnek. A 2p típusú tervvel p faktort
két-két szinten vizsgálunk. Pl. 2 faktor vizs-
gálatához 4 kísérlet, 3 faktoréhoz 8, 4 faktoréhoz
16 beállítás szükséges. A tervtípus egyik elõnye a
változók egyenkénti változtatásával szemben, hogy

kevesebb kísérletre van szükség adott mennyiségû
információ megszerzéséhez. Másik elõnye, hogy
általa a faktorok közötti kölcsönhatásokról is
tudomást szerzünk. Ha például megiszunk egy
pohár vörösbort, kellemesen ellazulunk; ha
beveszünk egy altatót, jól alszunk; ha az altatót
vörösborral öblítjük le, a hatás egészen más lesz,
ezt nevezik kölcsönhatásnak. Itt a vörösborfaktor
két szintje: iszom, ill. nem iszom. Az altatófaktor
két szintje: beveszem, ill. nem veszem be. Az altató
szintjének változtatása másképp hat a vörösbor-
faktor egyik szintjén, mint a másikon. A változók
egyenkénti változtatásával a kölcsönhatásokat
nem vesszük észre.

Az eredmények értékelése; a jel/zaj viszony
A kísérletek kiértékelésekor azt akarjuk meg-
tudni, hogy mely faktorok (milyen mértékben és
milyen irányban) hatnak az y minõségi jellemzõ
veszteségfüggvénye várható értékének kife-
jezésében szereplõ µ várható értékre és a σ2 vari-
anciára. Ehhez a kísérletek kiértékelését
párhuzamosan elvégezzük az átlagra (a µ várható
érték becslésére) és a szórásnégyzetre (a σ2 vari-
ancia becslésére). A szórásnégyzet helyett
Taguchi ún. jel/zaj arányokat definiál, ame-
lyek a szórásból kiszûrik az átlag miatti növe-
kedést vagy csökkenést. Sokszor ugyanis (Taguchi
szerint általában) egy mennyiség bizonytalansága
annál nagyobb, minél nagyobb az értéke, vagyis
σ2 ~ µ2. Például az elefántok testsúlyának
ingadozása sokkal nagyobb, mint a bolháké.
Ezért, ha a zajfaktorok hatására vagyunk kíván-
csiak, nem a szórást, hanem a szórás/átlag arány
reciprokából képezett jel/zaj viszonyt célszerû
használni. Természetesen, ha a szórás nem vál-
tozik a mért mennyiséggel arányosan, ez a
„szûrés” inkább árt, mint használ.

1. táblaA faktorok hatásai
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Az eddigi megfontolások olyan esetekre vonatkoz-
tak, amelyeknél a minõségi mutató valamilyen
névleges értékét a legjobb elérni. Néhány további
példa ilyen esetre: tápegység kimeneti feszült-
sége, radírgumi puhasága, színe, kenyér magassá-
ga stb. Sokszor elõfordul, hogy valamely mutató
lehetõ legkisebb értéke a cél, pl. mûanyag termék
zsugorodása, cipõtalp kopása, berendezés mû-
ködtetési költsége, szennyezõanyag-kibocsátás
stb. Máskor minél nagyobb értéket kell elérni, pl.
fonal szakítószilárdsága, egy alkatrész élettarta-
ma, idõegység alatt gyártott termékmennyiség. A
háromféle esetben más-más a veszteségfüggvény
alakja, és ehhez más-más jel/zaj viszony is tar-
tozik.

A „névleges a legjobb” esetben kétféle jel/zaj
viszonyt használhatunk, aszerint hogy a varian-
ciát a várható érték négyzetével arányosnak 
tekintjük, vagy konstansnak. A részfaktorterv al-
kalmazásával kimondatlanul feltételezzük, hogy: 

– a lineáris hatásokat tartalmazó függvény
megfelel az eredmények leírására;

– a kézben tartható faktorok között nincs köl-
csönhatás.

A feltételezések teljesülése részben a kézben tart-
ható faktorok szintjeinek megválasztásán múlik
(ha túlságosan kicsi a variációs intervallum, a
szórás elfedi a faktor hatását, ha túlságosan nagy,
a lineáris függvény nem elég a hatás leírásához),
részben pedig azon, hogy a választott minõségi
jellemzõ hogyan függ a kézben tartható és zajfak-
toroktól. Ez a függés akkor összegezi a faktorok
hatását (additív), ha szerencsésen választjuk meg.
Például a függvény logaritmusát véve (vagyis, ha
lg y a választott minõségi jellemzõ) lineáris össze-
függést kapunk. 

Minthogy az alkalmazott feltételezések jogos-
ságáról nem lehetünk eleve meggyõzõdve, a
következtetések levonása (az optimálisnak tartott
beállításokhoz végzett becslés) után ellenõrzõ
kísérletekre van szükség. Beállítjuk az optimális-
nak talált faktorszinteket, és megnézzük, hogy az
elõálló termék minõségi mutatója a várt érték
közelében lesz-e.

A Taguchi-módszer alkalmazása
A Taguchi-módszert a következõ lépésekben
alkalmazzuk:

1. A termék funkcióinak, mellékhatásainak és
hibatípusainak azonosítása.

2. A zajfaktorok és vizsgálati módszerek azono-
sítása.

3. A vizsgálandó minõségi jellemzõk és a cél-
függvény meghatározása.

4. A kézben tartható faktorok és szintjeik azo-
nosítása.

5. Ortogonális kísérleti terv kijelölése.
6. A kísérleti terv végrehajtása.
7. Az eredmények elemzése, a kézben tartható

faktorok optimális szintjeinek meghatározása,
az eredmény becslése.

8. Az ellenõrzõ kísérletek elvégzése.

Taguchi szerint egy termék vagy gyártás ter-
vezésének három szakasza van:

– a rendszer megtervezése (mûködési elv, al-
katrésztípusok);

– paraméter-tervezés, vagyis megvizsgálják,
hogy mely faktorokra (gyártási körülmé-
nyek, alkatrészek minõsége stb.) érzékeny 
a termék minõsége, és e faktorok megfelelõ
kombinációját írják elõ;

– tûréstervezés, amelynek során a minõséget,
ha szükséges, tovább javítják a fontosnak
bizonyult faktorok ingadozásának csökken-
tésével.

A paraméter-tervezés kevéssé költséges. Az emlí-
tett csempepéldában azt kellett felderíteni, hogy 
a csempének a kemence-hõmérséklet (zajfaktor)
miatti méretváltozása a mészkõtartalom (kézben
tartható faktor) szintjének emelésével csökkent-
hetõ, és ezt a szintet kellett elõírni a techno-
lógiában. Amennyiben ezzel a módszerrel még
nem sikerül megfelelõ minõségû termékhez jutni
(nem csökkent kellõ mértékben a szórás), akkor
igénybe veszik a hagyományos, költséges mód-
szereket, akkor vonnak be a technológia korábbi
szintjén nem szabályozott faktorokat a kézben
tarthatók közé.

A példában a tûréstervezésre akkor lenne szük-
ség, ha nem tudnák a paraméter-tervezés ered-
ményeképpen a minõségi jellemzõ ingadozását
kellõ mértékben csökkenteni – ekkor már elkerül-
hetetlen lenne a zajfaktor (a kemence-hõmérsék-
let) ingadozásának szûkebb határok közé szorí-
tása, ez pedig költséges mûszaki intézkedés.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője az

1064 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744
E-mail: marketing@observer.hu
http://www.observer.hu
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A Magyar Minõség Társaság Hon- és Rend-
védelmi Bizottságának e hagyományos rendezvé-
nye azért különösen idõszerû, mert egyrészt
elodázhatatlanná vált a honvédelmi szervezetek
és technikák fejlesztése, másrészt most már
lehetõség kínálkozik az új közbeszerzési tör-
vénnyel kapcsolatos tapasztalatok és következ-
tetések összegzésére. A rendezvényen való rész-
vételt különösen azok számára ajánljuk, akik
beszállítóként pályázni kívánnak.

Az elõadások három csoportba sorolhatók:
– a jelenlegi helyzet és a fejlesztési célok,
– a közszolgálati szervezetek útja a kiválóság

felé,
– az AQAP-vel kapcsolatos témakörök (felké-

szítés, tanúsítás, képzés).

A rendezvény hasznos és korszerû információt
nyújt mind a hon- és rendvédelmi szervezetek
tagjainak, mind pedig azon szervezeteknek, ame-
lyek beszállítással vagy egyéb üzleti kapcsolatok
útján érdekeltek az elõadások témáiban.

Program

8.30 Regisztráció
9.00 Elnöki megnyitó – prof. dr. Turcsányi

Károly, a HRSZB elnöke
A haditechnikai fejlesztés és korsze-
rûsítés helyzete és jövõbeni irányai 
Elõadó: dr. Gáspár Tibor mk. vezérõrnagy,
HM ÖLTP parancsnok

9.20 Az új közbeszerzési törvény alkalma-
zásának eddigi tapasztalatai 

A közszolgálat és a katonai minõségirányítás
aktuális kérdései

Rendezvény 2005. június 2-án

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI

Közgyûlés

2005. május 18. (szerda), 13 óra, 
BME „A” épület – 1111 Budapest, Egry József u. 20–22.

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Minõség Társaság minden tagját 
az éves beszámoló-közgyûlésre.

A közgyûlés napirendje:
– Veress József államtitkár: A hazai fejlesztések eddigi eredményei és jövõbeni irányai.
– Az elnök beszámolója.
– A felügyelõbizottság beszámolója.
– Vita, kérdések, hozzászólások.
– A beszámolók elfogadása.

Amennyiben a fenti idõpontban összehívott ülés határozatképtelen, úgy az új ülést változatlan
napirenddel, ugyanezen napon és helyszínen 13.45 órakor tartjuk meg. Az elõadás kezdetének
idõpontja azonban ez esetben is 13 óra.
Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat a 42. oldalon levõ jelentkezési lap kitöltésével és vissza-
küldésével az alábbi címek bármelyikére:

MMT, 1091 Budapest, Üllõi út 25.
Fax:  (1) 456 6954
E-mail: titkarsag@quality-mmt.hu
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Elõadó: Lengyel László igazgató – BM
Beszerzési és Kereskedelmi Rt. 

9.40 Szünet
9.50 A védelmi ipar helyzetének megítélése

a GKM részérõl
Elõadó: Gyõrfi Ferenc vezetõ fõtanácsos –
GKM

10.10 Konzultáció
10.30 Kávészünet
10.45 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Rendõr-fõkapitányság a minõség útján
– út a IIASA SHIBA Díjig és azon túl…
Elõadó: Elekes Edit r. õrnagy, kiemelt fõ-
referens

11.05 Társadalmi hatásvizsgálat a Szécsényi
Rendõrkapitányságon
Elõadó: Pinczésné Kiss Klára r. õrnagy,
szolgálatvezetõ – Nógrád Megyei Rendõr-
fõkapitányság

11.25 Konzultáció
11.45 Ebédszünet
12.30 Tapasztalatok az AQAP belsõauditor-

képzésrõl
Elõadó: Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes,
osztályvezetõ-helyettes – HM Technológiai
Hivatal

12.45 A 2005. évi AQAP-felkészítés tapaszta-
latai
Elõadó: dr. Szûcs Barna nyá. mk. ezredes,
ügyvezetõ igazgató – QM MITI

13.00 A 2005. évi AQAP-tanúsítás tapaszta-
latai
Elõadó: dr. Lakatos Lászlóné mk. alezredes,
osztályvezetõ – HM Technológiai Hivatal

13.15 Konzultáció
13.30 Zárszó – prof. dr. Turcsányi Károly elnök

Mennyire elégedett Ön a Magyar Minõséggel?*

Értékelés a visszaérkezett kérdõívek alapján

Februári lapunkhoz mellékeltünk egy kérdõívet,
melyben az Önök véleményét kérdeztük, hogy
mennyire elégedettek lapunkkal. Ennek a fel-
mérésnek értékelését ismertetjük a továbbiak-
ban.

A válaszok értékelésekor legelõször arra kell
utalnunk, hogy – sajnálatunkra – csak 39 választ
kaptunk, ami kevesebb a múlt évi 62-nél. Igaz 

viszont, hogy a múlt évi válaszok száma kiugróan
magas volt a korábbi évek 40–45 válaszához
képest.

Elégedettség-fontosság
A lap általános megítélése 4,86-os értékelést
kapott, ez a hibahatáron belül egyezik a múlt évi
4,85 értékkel.

1. Tájékoztatás a Társaság életérõl
2. Tájékoztatás a szakmai társadalmi hírekrõl
3. A szakmai ismeretek növelése
4. A lap kivitele
5. A megjelenés pontossága
6. A hirdetések hasznossága
7. Vélemény „A minõség javításának technikái” rovatról

Elégedettség 
(4,9)
(4,77)
(4,74)
(5,31)
(5,29)
(4)
(4,69)

Fontosság
(4,33)
(4,87)
(5,18)
(4,82)
(4,79)
(3,56)
(5,36)

Az értékek összefüggését a fontosság-elégedettség
diagram segítségével is megvizsgáltuk.

A diagramon különbözõ jelekkel ábrázoltuk az
egyes kérdésekre vonatkozó értékpárokat. Ezek
elhelyezkedése egy 45 fokos egyenesen megfelelõ,
attól balra fölfelé az igény túlteljesített, jobbra
lefelé pedig alulteljesített.

Valamennyi mutató az optimális értékeket hatá-
roló sávon belül vagy a határvonal közelében

helyezkedik el, ezért akár elégedettek is lehetnénk,
de nem vagyunk. Különösen lehangoló, hogy a szak-
mai ismeretek növelését értékelõ mutató valame-
lyest, a „fontosság” értéke még nagyobb mérték-
ben csökkent. Hasonlóképpen csalódtunk abban is,
hogy olvasóink nem kellõen méltányolták, bár fon-
tosnak tartották (5,36) a minõség javításának tech-
nikái címû, a múlt évben kezdeményezett rova-
tunkat (4,69). Szívesen vettük volna vélemé-
nyüket, hogy hogyan lehetne jobban csinálni.

* A múlt évi értékelés a 2004/5. számunkban jelent meg.



MAGYAR MINÕSÉG 33

Az átlag mellett a szórást is elemeztük. A lap
általános értékelése az 5-ös érték körül szóródik,
a múlt évihez hasonlóan 6-os 7;  4-es 5;  3-as 2;  
2-es 1 válasz volt. Ez utóbbi válaszoló – aki egyéb-
ként szinte minden kérdésre 1-est adott – még a
kivitelre és a megjelenés pontosságára is –,
lényegesen rontja az átlagot, de egyben kétségessé
teszi a válasz tárgyilagosságát. Ezt az is alátá-
masztja, hogy e két szolgáltatást a válaszadók
átlaga 5,31, ill. 5,29-re értékelte. Értékelésének
ellentmondva viszont gyûjti a lapot, és valószínû-
leg hiányozna neki, ha nem jelenne meg.

A kérdõívre adott további válaszok eredményei:
jelentõs többségben voltak azok, akik egyet-
értenek tematikus számainkkal, azokhoz képest,
akik ellenzik, az arány: 87:13%. A válaszadók
közül a legtöbben már évek óta ismerik és
olvassák lapunkat (85%), jóval kevesebben vannak
azok, akik kb. 1-2 éve (10%), és 5%-ban azok, akik
kevesebb mint 1 éve. 68% azoknak az aránya, akik
1-2 órát töltenek el egy szám olvasásával, 15%-ban
több mint két órát olvassák, és 17%-uk kevesebb
mint egy órát tölt el újságunk olvasásával. Az egy
lapszámot többször is kézbe vevõk aránya 54%,
jóval kevesebb azoké, akik egy-kétszer (36%), és
alig vannak, akik csak egyszer (10%). Arra a
kérdésre, hogy az „Ön példányát olvassa-e más
is?” az igenek és a nemek aránya 69:31% volt. Az
olvasók 87%-a gyûjti a lapot, csupán 3%, aki eldob-
ja, és 10%, aki továbbadja. 

Mennyire hiányozna?
Számunkra fontos kérdés volt, hogy mennyire
hiányozna a lap, ha elmaradna. 72%-nak való-
színûleg, 23%-nak nagyon, és 2 olvasónk (5%)
válaszolta, hogy nem hiányozna. 

Sajnos szöveges javaslat, kérés, hozzászólás csak
3 válaszon volt található, ezért a felmérés ebbõl a
szempontból nem tekinthetõ eredményesnek. 

A válaszadók megoszlása
A válaszadók megoszlása az alábbi: beosztásukat
illetõen legtöbbjük a minõségirányítási megbízott
(31%), ezután a felsõ vezetõk (21%), majd a más
beosztásúak (15%) és elsõ számú vezetõk (13%),
végül a középvezetõk és az egyéni elõfizetõk
aránya megegyezett (10-10%). 

A férfiak és a nõk aránya 64–36%, legtöbben 50
év felettiek (51%), 35–50 év között 31%-ban, 35 év
alatt 18%-ban voltak.

A megoszlás nagyjából megegyezik a múlt évi
adatokkal.

Végül, de nem utolsósorban szeretnénk köszöne-
tet mondani valamennyiüknek, akik vették a
fáradságot a kérdõívek kitöltésére és kritikai
észrevételeikkel, javaslataikkal segítették – segí-
tik – az olvasói igények megismerését és azok 
jobb kielégítését. 

Szerkesztõség
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A Magyar Minõség Társaság rendezvényét 
Beck Lajos, az MSZT fõosztályvezetõje Az ISO
9000:2000 szabványsorozat változásainak szük-
ségessége címû elõadása nyitotta meg. Beszámolt
arról, hogy a tágan értelmezett minõség területén
már a negyedik generációs szabványok készülnek
(5 projekt fut), és az egyik (ISO 9000) várhatóan
ez év végén jelenik meg.

A jelenlegi helyzet az, hogy a közzétett szab-
ványok száma 15, ezek közül 8 magyarul is meg-
jelent, 36-ot visszavontak, 3 projektet pedig töröl-
tek. A készülõ és a visszavont szabványok tételes
jegyzékét a résztvevõk kézhez kapták.

Dr. Aschner Gábor, az MMT ügyvezetõ igaz-
gatója Az ISO 9000:2000 szabványsorozat új kon-
cepciója és új kiegészítése címmel tartott elõadást.
A történelmi háttér bemutatása után elmondta,
hogy a változások során az ISO négy stratégiát
dolgozott ki, ezek:

1. célra orientált – TC 176 alapú szótár,
2. általános – minõséggel kapcsolatos szótár,
3. integrált – TC 176/TC 207 minõség- és kör-

nyezetszótár,
4. harmonizált – minõségrendszerek szótára.

A fejlesztéssel megbízott szakértõ bizottság 
2004. december 5-én, a többi között, az alábbiakat
határozta:

– Kiadják az ISO 19 011 kiegészített vagy
felülvizsgált változatát.

– Az ISO 9000-t visszavonják, és folyik az
elõkészület az új FDIS megjelentetésére. 
(A változások: Az eltérõ értelmezésekrõl táb-
lázat készül, és törlik azokat a fogalmakat,
amelyeket az ISO/TC 176/SC 2/N 526R

említ, de az ISO 9000:2000, ISO 9001:2000
vagy ISO 19 011 nem használ.)

– Elkészült a Minõségirányítás – Irányelvek 
a definíció fejlesztésére (ISO/TC176/SC1/
WG1N234R4). A várhatóan 2008-ban meg-
jelenõ, immár ötödik generációs szabvány
célja, hogy ajánlást adjon az elfogadható 
terminológiai gyakorlatra a TC 176 egésze
számára, valamint a fogalmak és definíciók
harmonizálására vonatkozóan más szerveze-
tek számára is.
A várt eredmény egy megfelelõ és gyakorlati
eszköz, amely a minõségirányítás kohézív
fogalomkészletének fejlesztésére és meg-
határozására használható.
Követelmény, hogy a definíciókat rendszer-
ben kell megfogalmazni, mert a fogalom-
rendszer teszi egyértelmûvé a fogalmak
közötti kapcsolatot, és ezáltal válik a szab-
ványos terminológia alapjává.

– Az SC1 támogatja az integrált – TC 176/TC
207 minõség- és környezetszótár elkészítését
(3. stratégia).

Az ISO 9001:2000 szabványra alkalmazható 
statisztikai módszereket dr. Balogh Albert is-
mertette az ISO/TR 10 017 mûszaki jelentés
alapján. Elõadását a szakmai cikkek között rész-
letesebben ismertetjük.
A gyakorlati felhasználók számára jól hasz-
nosítható megoldásokat és példákat mutatott be
prof. dr. Kemény Sándor, a BME professzora 
Az ISO 9000 sorozatot, valamint az EFQM és 
Hat Szigma közelítést támogató néhány sta-
tisztikai módszer címû elõadása.

Összeállította: dr. Róth András

Változások és kiegészítések 
az ISO 9000:2000 szabványsorozatban

Beszámoló a 2005. március 22-i rendezvényünkrõl
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A fogyasztóvédelem céljait és prioritásait a fo-
gyasztóvédelmi törvényben rögzítetteknek meg-
felelõen a kormány a fogyasztóvédelmi politiká-
jában határozza meg. Általános elvárás – az Euró-
pai Unió által felállított követelményeknek meg-
felelõen –, hogy a fogyasztói alapjogok biztosítása
a jogalkotásban, valamint a jogérvényesítésben a
korábbiaknál határozottabb és következetesebb
legyen. A cél a fogyasztók biztonságát garantáló
egységes és magas színvonalú piacfelügyeleti rend-
szer mûködtetése, a hatékony jogérvényesítés
feltételeinek megteremtése, valamint a fogyasz-
tók széles körû tájékoztatásának biztosítása.

Ez utóbbi jegyében a Fogyasztóvédelmi Fõ-
felügyelõség konferenciát tartott március 17-én, a
Fogyasztók Világnapja alkalmából az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisz-
térium támogatásával.

A bevezetõ elõadást dr. Mesterházi Attila, az
ICsSzE Minisztérium államtitkára tartotta. Eb-
ben ismertette a tárca fogyasztói stratégiáját, a
fogyasztóvédelem jövõbeli feladatait. Az elõadást
a tárca vezetõje, dr. Göncz Kinga, a hallgatók
részérõl feltett kérdések megválaszolásakor egé-
szítette ki.

Pongorné dr. Csákvári Marianna, a GKM 
vállalkozásfejlesztési és kereskedelmi helyettes
államtitkára a kereskedelemnek a fogyasztó-
védelemmel összefüggõ szabályozásáról szólt.
Széles körû statisztikai adatokkal mutatta be a
kereskedelem jelenlegi helyzetét, különös tekin-
tettel az EU-csatlakozás hatásaira. Rámutatott 
a kereskedelem szabályozásának jelenlegi prob-
lémáira:

– A törvényi szabályozás korszerûtlen, kiüre-
sedett.

– A végrehajtási rendeletek részben hiányo-
sak, részben bonyolultak.

– A korszerû kereskedelem új elemei nem
szabályozottak.

– A piaci verseny „vadhajtásai” akadályozzák
a tisztességes versenyt, hátrányosak a
fogyasztókra is.

Felsorolta az új kereskedelmi törvénytervezet fõ
elemeit: 

– A kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos
fogalmak meghatározása.

– Alanyi jogon folytatható kereskedelmi
tevékenység.

– Fõ elv, hogy kereskedelmi tevékenység üzlet-
ben történjen, és mûködésiengedély-köteles
legyen.

– Az ez alóli kivételek meghatározása (köz-
területi árusítás, piacok stb.).

– A jelentõs vevõi erõvel való visszaélés tilal-
ma, a beszerzési ár alatti értékesítés szabá-
lyozása.

– A nagy alapterületû üzletek létesítési fel-
tételeinek építési jogszabályokban történõ
elhelyezése.

– A nyitva tartás szabályozása.

A törvény várhatóan 2006 áprilisában lép hatályba.

A területfejlesztés megújult intézményrendszerét
dr. Nyikos Györgyi, a Magyar Terület- és
Regionális Fejlesztési Hivatal mb. elnökhelyet-
tese, a versenyjog és fogyasztóvédelem összefüg-
géseit pedig dr. Tóth Tihamér, a Gazdasági
Versenytanács elnöke ismertette.

A záró elõadást a Vám- és Pénzügyõrség orszá-
gos parancsnoka, dr. Nagy János vezérõrnagy
tartotta, ebben felvázolta a vámhatóság lehetõ-
ségeit a fogyasztók védelmében.

A sikeres elõadásokat jelentõs érdeklõdés
kísérte, amit a nagyszámú hozzászólás is
bizonyított.

Összeállította:
dr. Róth András

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

Új hangsúlyok a fogyasztóvédelemben

Együtt az egészségügyi ellátás minõségének fejlesztéséért

2005. május 19–20-án ötödik alkalommal rendezik meg Debrecenben az Egészségügyi
Minõségügyi Napokat. Következõ lapszámunkban (amint azt tettük a korábbi években)
beszámolunk olvasóinknak az országos rendezvényrõl.
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A VIDEOTON Elektro-PLAST Vállalata a mint-
egy 400 ezer lakosú Somogy megye központjában,
Kaposváron, mint a város legnagyobb ipari
foglalkoztatója mûködik. 

Több mint 35 éves múltra visszatekintõ
vállalatunk elõdjét 1968-ban alapították, és a
„nagy” TUNGSRAM (késõbb GE) – konszernhez
tartozott.

Többszöri tulajdonos- és névváltást követõen,
1997-ben került a cég a 100% magyar tulajdonú
VIDEOTON Holding Rt. kezelésébe, 2000 áprili-
sától VIDEOTON Elektro-PLAST Vállalatként
végezzük tevékenységünket. 

Az új tulajdonos a piaci kihívásoknak meg-
felelõen kibõvítette az addigi termelési szerkezetet,
új és a mai napig eredményes üzletpolitikájában
hathatós segítséggel támogatja a vállalatot.

Tevékenységi területeink a stratégiai partner-
ségen alapuló mûanyagalkatrész-gyártás, a szer-
számtervezés és -gyártás, jármûelektronikai ter-
mékek fejlesztése, gyártása, funkciótesztek fej-
lesztése és gyártása, valamint háztartási eszközök
és robotgépek gyártása és szerelése. 

A kaposvári vállalat már 1990-tõl foglalkozik 
a minõségmenedzsment-rendszer kiépítésével és
fejlesztésével. 2000-ben vezettük be az EFQM-
modell szerinti önértékelést, és fejlesztettük
folyamatainkat a modell követelményei szerint. 
A minõségtudatos dolgozói hozzáállás szakmai
kultúránk szerves részévé vált az évek során.

Küldetésünket – miszerint versenyképes ter-
mékeket és integrált gyártási szolgáltatásokat 

kívánunk nyújtani Európa és a világ számára –
kizárólag állandó, minõségi teljesítéssel valósít-
hatjuk meg. Ezért folyamatos tanulással fejleszt-
jük tudásunkat.

Az ISO 9001-es rendszer teljes kiépítése és
tanúsíttatása után úgy gondoltuk, még nem jött 
el a pihenés ideje. Tudtuk, hogy fejlõdnünk kell,
mert a vevõi igények egyre szigorodnak, fejlesz-
teni kell hatékonyságunkat, minõségrendszerün-
ket, folyamatainkat. 

A vállalatvezetés úgy döntött, hogy megvizs-
gáljuk jelenlegi helyzetünket, és kijelöljük a
fejlõdési irányunkat. 

Az önértékelés elvégzéséhez kézenfekvõ volt,
hogy az EFQM-modellt használjuk.

Ez a módszer kényszerített bennünket, hogy
szisztematikusan áttekintsük adottságainkat,
alkalmazott módszereinket. Megnézzük, hogy az
eddig használt módszereinkkel milyen eredmé-
nyeket értünk el, és hogyan tudjuk fejleszteni
tevékenységünket az eredmények javítása, a tu-
lajdonosok, vevõk, munkatársak és egyéb partne-
reink megelégedettségének növelése érdekében.

A továbbiakban ismertetjük, hogy hogyan készül-
tünk fel az NMD elnyerésére.

A felkészülés

Vezetés
SWOT-COMP elemzéssel, Susaki mátrixszal,
brainstorminggal és egyéb elemzésekkel felülvizs-
gáltuk a jelenlegi helyzetünket, erõsségeinket,
gyengeségeinket és a fejlõdési lehetõségeinket.
Kidolgoztuk a vállalat küldetését, jövõképét,
értékrendjét, politikáját. 

A vezetõségünk jól tudja, hogy verseny-
képességünk megõrzésének fontos eszköze a
folyamatos megújulás, ezért a képzési rendsze-
rünk lényeges elemei a vezetõi képzések, tré-
ningek.

Évente 3-4 napot, külsõ helyszínen, a vezetõk
továbbképzésére fordítunk. 

Tevékenységi körünk a CM-re (Contract Manu-
facturing – szerzõdéses gyártás) épül, ezért nap
mint nap ki van téve a gazdasági környezet vál-
tozásainak. Ezért vállalatunknál kiemelt szerepet

BEMUTATJUK A SZAKMA KIVÁLÓSÁGAIT

VIDEOTON Elektro-PLAST Vállalat
– Horváth Melinda*–

* Marketing- és PR-manager.
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kap a változásmenedzsment. Rendszeresen figyel-
jük és elemezzük a külsõ és belsõ környezet, a
vevõi, tulajdonosi elvárások, jogszabályi követel-
mények változásait, és intézkedéseket hozunk a
teljesítésükre.

Az EFQM-modell alkalmazása során jöttünk
rá, hogy mennyire fontos a benchmarking alkal-
mazása. Egyrészt össze tudjuk mérni saját tel-
jesítményünket más szervezetek teljesítményével,
másrészt pedig sok tapasztalatot gyûjtöttünk,
tanultunk új módszereket, amit felhasználtunk
tevékenységünk fejlesztésére. A benchmarking-
kapcsolatok fejlesztése érdekében beléptünk a
PANAC Benchmarking Klubba, rendszeresen
részt veszünk az ISO Fórum tapasztalatcsere-
látogatásain, a vállalatcsoporton belül adatokat
cserélünk, és kezdeményezésünkre jött létre a
Somogyi Minõségi Klub, amelynek összejöveteleit
mindig más klubtagnál tartjuk.

Politika és stratégia
Vállalatunk 1997-ben került a VIDEOTON Rt.
tulajdonába. E tulajdonosváltással együtt szerke-
zetváltásra is sor került. Így újra kellett gondolni
az addigi politikát, stratégiát, és azt az új tulaj-
donosok elvárásaihoz kellett illeszteni. 

Új stratégiánk a CM gyártások kialakítására és
fejlesztésére vonatkozik. Az egyes fejezetek kidol-
gozására és fejlesztésére, aktualizálására kereszt-
funkcionális teamek alakultak.

Stratégiánk azon alapul, hogy vevõinknek
komplett szolgáltatásokat ajánljunk – a szer-
számgyártás, mûanyagalkatrész-gyártás, anyag-
beszerzés, vevõkkel közös fejlesztések, szállít-
mányozás, gyártásfejlesztés, szerszámtervezés
stb. területén.

Iparágon belül folyamatosan dolgozunk az új
partnerek felkutatásán, megnyerésén és a régiek
megtartásán. Kulcsfolyamatainkat is erre építve
határoztuk meg. 

Kulcsfolyamatnak tekintjük a vállalat straté-
giáját támogató folyamatokat, melyek új vevõk
megnyerésére és a vevõk megtartására irányulnak. 

Fejlesztési folyamatok: korszerû technológia
alkalmazása, humánerõforrás-képzés, -fejlesztés,
infrastruktúra-fejlesztés.

Vevõkiszolgálás folyamatai: logisztika, gyártás.
A vállalat belsõ teljesítménymutatóinak szisz-

tematikus összegyûjtése és elemzése érdekében
kidolgoztuk mutatószámrendszerünket, melyet
controllingkézikönyvünkben foglaltunk össze,
meghatározva a folyamatfelelõsöket, a célérté-
keket és a mérés gyakoriságát.

A mutatószámrendszer felülvizsgálatát a
vezetõség évente elvégzi, és kitûzi a új célokat és
feladatokat a vevõi, tulajdonosi elvárások, belsõ
igények változása, a tanulásból származó infor-

mációk és a benchmarking-tapasztalatok alapján,
hogy minél jobban megfeleljünk a partnerek
igényeinek.

A projekt- és szervezetvezetõk minden évben 
a központi vállalati tervek alapján elkészítik a
területükre vonatkozó célkitûzéseket.

A projektek vezetõi termelési értekezleten és
csoportvezetõi megbeszéléseken szervezik a ter-
melési és logisztikai feladatokat, ellenõrzik tel-
jesítésüket. A heti vezetõségi és minõségértekez-
leteken a közép- és felsõ szintû vezetõk tekintik át
a feladatokat, problémákat és a mutatószámok
alakulását. Intézkedési tervben határozzák meg a
megoldandó feladatokat. 

Emberi erõforrás
Vállalatunk üzletpolitikája és stratégiája magá-
ban foglalja és a kulcsfolyamatok mûködtetésénél
megköveteli a képzett, a feladatra alkalmas em-
beri erõforrás folyamatos biztosítását.

A folyamatok kialakításánál mindig megterve-
zik az emberierõforrás-szükségletet is. A vezetés
minden munkakörre, munkahelyre vonatkozóan
megtervezi a képzettségi és alkalmassági követel-
ményeket, ezt a projekttervekben is rögzíti. 

Szakember-utánpótlásunk biztosítására egy-
részt támogatjuk a fiatal, idegen nyelvet beszélõ
mûszaki és gazdasági szakemberek beilleszke-
dését, számukra szakmai vagy vezetõi karrier-
lehetõséget biztosítunk. Belsõ kiválasztással és
képzéssel, átképzéssel, munkatársainknak is biz-
tosítjuk az elõrelépési lehetõséget.

Szakmunkás-utánpótlásunk biztosítása érde-
kében együttmûködünk a környezõ szakközép-
iskolákkal. Vállalatunknál van pl. a szerszám-
készítõ tanulók gyakorlati oktatása. Ezeket a 
tanulókat a sikeres szakmunkásvizsga letétele
után alkalmazzuk is.

Támogatjuk a munkatársak javaslatainak,
ötleteinek megvalósítását. Fontos célunk, hogy
minél több dolgozót vonjunk be a fejlesztési és
problémamegoldó teamek munkájába.

A dolgozók és a vezetõk munkáját rendszeresen
értékeljük, egyrészt a kulcsmutatókkal kapcsola-
tos eredmények, másrészt a munkakörre vonat-
kozó egyéni értékelési rendszer alapján. Az érté-
kelés fõ szempontja: szakmai teljesítmény, munka
minõsége, elõírások betartása, fegyelmezettség,
munkakörnyezet. Évente a munkatársak 8–10%-a
részesül jutalomban.

Az EFQM-modell alkalmazása során fejlesz-
tettük a dolgozók tájékoztatási rendszerét.
Ennek egyik fóruma a VIDI Klub, ahol ne-
gyedévente egyszer a vállalatigazgató minden
érdeklõdõt személyesen vár, közösen megbeszélni
eredményeinket, problémáinkat, a dolgozókat
érdeklõ legfontosabb témákat. Más, nyílt fórum
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továbbá a szervezet- és projektértekezletek, 
a negyedévente megjelenõ vállalati Hírlevél,
valamint a központi és projektinformációs
táblák.

A munkatársaink körében tartott közvéle-
mény-kutatás alapján a dolgozók az információs
táblákat tartják a legmegfelelõbb információfor-
rásnak, ezért ezeket fejlesztettük. Kialakítottuk
az általános vállalati és projektinformációs táb-
lákat, vevõspecifikus táblákat, melyekre kitesz-
szük a területre vonatkozó célokat, eredmé-
nyeket.

Partnerkapcsolatok és erõforrások
Vállalatunk azonosította stratégiai és kulcs-
fontosságú partnereit, akikkel a kapcsolattartás
módja szabályozott, utasításokban rögzített. 

Stratégiailag legfontosabb partnereink egy-
részt a vevõink, akikkel ún. „Contract Manu-
facturing” (CM) azaz szerzõdéses gyártási vi-
szonyban állunk.

Kiemelten fontos együttmûködésünk a tulaj-
donosainkkal, hiszen õk biztosítják számunkra 
a mûködésünkhöz szükséges pénzügyi erõfor-
rásokat, valamint a társvállalatokkal, hogy a
VIDEOTON-nál rendelkezésre álló technológiá-
kat, kapacitásokat nagy hatékonysággal tudjuk
kihasználni, az így meglévõ elõnyöket közös
versenyelõnnyé tudjuk kovácsolni.

A VIDEOTON 1997-tõl közel 2 milliárd forin-
tot fordított nálunk beruházásra – épületeink
90%-át felújítottuk, új gépeket, berendezéseket,
segédeszközöket stb. vásároltunk.

Nagy hangsúlyt fektetünk a nagy értékû gép-
park kihasználására és állagának megõrzésére.

A termelésbe integrált karbantartási rendsze-
rünkkel és a gépek rendszeres átvizsgálásával,
felújításával biztosítjuk a folyamatos termelést és
a kiesõ idõk minimális szinten tartását.

2004-ben kialakítottuk – a folyamatos
fejlesztés keretében – elektronikus dokumentá-
ciós rendszerünket, mely lehetõvé teszi a doku-
mentumok elektronikus úton történõ archivá-
lását is.

Tudatosan alkalmazzuk a nemzetközi rend-
szerszabványokat folyamatainak megtervezésé-
hez és kialakításához. 1990 óta mûködtetünk ISO
9001 szerinti minõségirányítási rendszert, ame-
lyet a folyamatosan változó körülmények szerint
– termékszerkezet-váltás, új projektek belépése,
stb. – fejlesztettünk (1. ábra).

Jelenleg ISO 9001:2000; ISO/TS 16 949:2002;
ISO 14 001 tanúsított irányítási rendszert mû-
ködtetünk, folyamatban van az egészség- és
munkabiztonsági rendszer kiépítése.

Termelési folyamatunk tervezésének támo-
gatására 2000-ben kezdtük bevezetni az MFG-

Pro integrált vállalatirányítási rendszert, amelyet
2003 végére a vállalat egész területére kiter-
jesztettünk, beleértve a pénzügyi és vámmodu-
lokat is (2. ábra).

A folyamatok kialakítása és meghatározása
során minden folyamatra meghatároztuk a mér-
hetõ paramétert, mérési módszert, gyakorisá-
got, a mérésért felelõs személyt és az elérendõ
célt.

A mérési adatokat, a célok összevetésével
(trendfigyelõ diagrammal) és a benchmarking-
adatokkal kiegészítve minden vezetõ rendszere-
sen megkapja. Az értékelést a vállalati vezetõségi
értekezlet végzi el, és határozza meg a szükséges
javítóakciókat is.

Folyamatos fejlesztési rendszerünk egyik alap-
ja a vállalatunknál mûködõ keresztfunkcionális
teamek mûködtetése, amely a több egységet, ill. a
vállalat egészét érintõ fejlesztéseket tervezi meg
és vezeti be.

A vevõi kapcsolatok fejlesztésére ún. együtt-
mûködési platformok mûködnek a stratégiai
fontosságú partnereinkkel – logisztikai, ár-, cik-
lusidõ-csökkentés stb. témákban. Ezeken dolgoz-
zák ki a munkatársak a vevõvel közös fejlesztési
feladatokat, ami kölcsönösen elõnyös mindkét fél
számára.

Vevõi elégedettség
Vállalatunk mottója: „Az elégedett vevõ a siker
kulcsa.”

1. ábra. Folyamatok fejlesztése

2. ábra. MFG-Pro rendszerünk felépítése
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2000 óta szisztematikusan gyûjtjük és elemez-
zük a vevõi elégedettségi mutatókat.

Ehhez az alábbi információkat használjuk:
– Beszállítói értékelések – vevõink a szállított

tételek PPM-szintje és kiszállítási pon-
tosságuk alapján méri teljesítményünket, és
errõl rendszeresen kapunk visszajelzést.

– Vevõinkkel közösen határozunk meg minõ-
ségi célokat évente, ennek eredménye ad szá-
munkra fontos elégedettségi mutatót. Ha
valamely közösen kitûzött cél nem teljesül,
javító akciótervet készítünk, melyet a ve-
võnknek is kiküldünk.

– Call Rate adatok figyelése: vevõinktõl a vég-
felhasználók adatai alapján kapunk szóbeli
és írásbeli értékeléseket.

– Vevõi auditok, melyek eredményei jó vissza-
csatolást adnak minõségügyi rendszerünk
kiépítettségérõl és mûködésérõl, továbbá
útmutatást is adnak számunkra a fejlesztési
irányokra.

– Vevõszolgálati kérdõívek, melyeken évente 
5 témakörben kérjük ki vevõink véleményét
olyan fontos mutatókról, mint pl. az ár, elér-
hetõség, minõség, szállítási határidõk betar-
tása, ajánlatok minõsége stb.

A vevõi elégedettségi mutatókat projektenként,
szegmentáltan és vállalati szinten összeírva is ele-
mezzük a vezetõségi értekezleten. Rendszeresen
javítóakciókat tervezünk és hajtunk végre a vevõi
elégedettség javítására. Vevõkörünk rendszeres
változása mellett is sikerült ezeket a mutatókat
folyamatosan javítanunk.

Természetesen gyûjtjük a vevõi elégedettséget
befolyásoló belsõ mutatóinkat is, mint pl. belsõ és
külsõ PPM, reklamációk száma, megrendelések
elfogadásának aránya, szállítási pontosság, minõ-
ségköltségek alakulása stb.

Ezek alakulásáról munkatársainkat is rendsze-
resen tájékoztatjuk az információs tábláinkon.

Dolgozói elégedettség
Vállalatunk vezetése fontosnak tartja a munka-
vállalók véleményének megismerését és a dolgo-
zói elégedettség fejlesztését. A személyes talál-
kozásokra épülõ véleménynyilvánítási rendszeren
túlmenõen biztosítjuk dolgozóink számára ano-
nim véleménynyilvánítás lehetõségét is.

Egyfelõl ötletládákba, akár név nélkül is elhe-
lyezhetik észrevételeiket, másfelõl a 2001 óta al-
kalmazott kérdõíves felmérések során biztosítjuk
a véleménynyilvánítás lehetõségét.

A felmérés bevezetésekor tapasztalt alacsony
részvételi arány javítása érdekében dolgozóink
bizalmát és érdekeltségét úgy próbáljuk felkel-

teni, hogy a felmérés megkezdése elõtt külön fel-
hívjuk figyelmüket a felmérés fontosságára, ill.
visszacsatolást adunk korábbi javaslataik, észre-
vételeik alapján tett intézkedéseinkrõl.

Kérdõívünket folyamatosan fejlesztettük, je-
lenlegi formájában 8 témakörben 40 kérdést tar-
talmaz. Kiértékeléskor az adatokat szegmentálva
értékeljük, mivel minden projektben más-más
körülmények között dolgoznak munkatársaink.
Ez a javító intézkedések meghatározásánál is
segítséget jelent a vezetõség számára.

Társadalmi hatás
Vállalatunk Kaposvár egyik legjelentõsebb ipari
vállalata, és egyben legnagyobb foglalkoztatója is.
Meghatározó gazdasági szereplõként nem marad-
hatunk észrevétlenek, ezért jelentõségünkhöz
mérten együttmûködõ partnere kívánunk lenni a
város közéleti és kulturális életének is. Rend-
szeres kiállítói vagyunk a kaposvári, az Alpoktól
az Adriáig Nemzetközi Kiállítás és Vásárnak.
Részt veszünk minden olyan, a város által kezde-
ményezett munkában, amely a lakhelyünket és
környékét szépíti, gazdagítja.

Támogatjuk a környezet megóvására tett
akciókat, a sport- és szabadidõ-tevékenységeket.

A közéleti szereplõk és legfõbb társadalmi part-
nereink megítélését évrõl évre kérdõíves formá-
ban mérjük, szakmailag is értékelhetõ módon. 
A kérdõíves kutatásban megkérdezett intézmény-
vezetõket, ill. az önkormányzatok illetékes bizott-
ságainak vezetõit, a város polgármesterét, a
megyei elnököt 2003 óta, évente személyes láto-
gatásra hívjuk meg. Itt elsõ kézbõl, a vállalat
vezetõjétõl kapnak tájékoztatást munkánkat, ter-
veinket illetõen.

Kulcsfontosságú eredmények 
Vállalatvezetésünk a tulajdonosokkal együtt
folyamatosan figyeli a heti controllingjelentése-
ken keresztül a kulcsfontosságú eredményeket,
mint pl. értékesítés, árbevétel stb. és a kulcsmu-
tatókat, pl.: vevõkiszolgálás, vevõi-szállítói állo-
mány alakulása, termelékenységi mutatók,
anyagfelhasználás, raktárkészletek alakulása stb.
A kulcsmutatók alakulását a vezetés, az ered-
mények figyelemmel kísérésére, elõrejelzések
elkészítésére és javítótevékenység idõben történõ
bevezetésére használja.

A Nemzeti Minõségi Díj elnyerése
Társaságunk az ISO-rendszerek bevezetése után
a vállalat eredményeinek és minõségi munka-
végzésünk eredményei alapján 2001-ben végezte
el az elsõ önértékelést az EFQM-modell szerint.
Már az elsõ pályázatunkra való felkészülésnél
több új módszert ismertünk meg és vezettünk be.
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A pályázati visszacsatolásból láttuk, hogy még sok
javítandó tevékenység vár ránk, hogy elnyerjük a
Nemzeti Minõségi Díjat. 

A visszajelzés alapján szisztematikus fejlesztési
tevékenységbe kezdtünk a vállalat egész terüle-
tén. Igyekeztünk minél több benchmarkingpart-
nert találni, amelyektõl a közös látogatások és
adatcserék során sok új, jó módszert tanultunk és
vettünk át. A benchmarkingklubba való belépé-
sünk sokat segített annak az objektív megítélé-
sében, hogy jelenleg hol állunk, mik a gyengesé-
geink, hol szükséges az elõrelépés.

2002-ben úgy gondoltuk, hogy regionális szin-
ten megméretjük magunkat. A Dél-dunántúli
Regionális Minõségi Díj elnyerése visszaigazolta,
hogy jó úton haladunk. Ez lendületet adott a
további felkészülésekhez, fejlesztésekhez.

2003-ban és 2004-ben a felsõ vezetés felmérést
tartott a középvezetõk között, hogy alkalmasnak
tartják-e munkatársaink a felkészültségünket,
hogy megmérettessük magunkat a Nemzeti
Minõségi Díj pályázaton. 2003-ban még a többség
nemmel válaszolt a kérdésre, 2004-ben szinte

egyöntetû volt az a vélemény, hogy felkészült-
ségünk alapján már pályázhatunk.
Összességében elmondható, hogy a pályázaton
való részvétel

– fejlesztette, tudatosította gyárunkban a
belsõ minõségkultúrát,

– éberen tartotta a szervezetet,
– hozzájárult, hogy pontosabb képet kapjunk a

külsõ és belsõ vevõink elégedettségi szint-
jérõl,

– lehetõvé tette vállalatunk más piaci szerep-
lõkkel való összehasonlítását,

– javította a szervezeti egységek közötti kom-
munikáció minõségét,

– biztosította az információk rendszerezett,
trendszerû nyilvántartását, kimutatását,

– és nem utolsósorban összekovácsolta a 
munkaközösséget.

Elhatároztuk, hogy továbbra is minden évben el-
végezzük az EFQM-modell szerinti önértékelést,
mert ez összefoglaló képet ad a vállalat egész
tevékenységérõl, eredményeirõl, összehasonlítva
más társaságok eredményeivel.

Korábban megfogalmazott reményeink – a ki-
jelölt úton haladva, munkatársainkkal közösen,
országos szinten is elismerést szerezzünk a
VIDEOTON számára – mára valóra váltak.

Bár évek óta vártuk, öt éve készültünk rá,
mégis meglepetés a díj. A Nemzeti Minõségi 
Díjon való megmérettetés és sikeres szereplés
büszkeséggel tölt el mindannyiunkat, megerõsí-
tést jelent számunkra abban, hogy a Videoton
munkáját elismerik, példaértékûnek tartják.
Különösen azért jelentõs a kitüntetés, mert a
Dél-Dunántúlon rajtunk kívül csak egy vál-
lalkozás kapta meg ezt a rangos elismerést
(3. ábra).

KÖZLEMÉNYEK

3. ábra. Az NMD átvétele

Dr. Szigeti Tamás János: Fogalmak az élelmi-
szer-biztonság tárgykörébõl
A szerzõ az élelmiszer-biztonság témakörbe
tartozó néhány fogalom jelentését, a fogalom
mögött húzódó tudományos és gyakorlati
munkát ismerteti. Áttekinti az élelmiszerekben
található, nemkívánatos összetevõk lehetséges
károsító hatása becslésének fontosabb elemeit.
A kockázatbecslés folyamatát a hõkezelt
élelmiszerek egyes csoportjaiban kimutatható
akrilamid példájával illusztrálja. 

Petró Ottóné dr.: Készül az ISO 22 000-es
élelmiszer-biztonsági szabvány végsõ ter-
vezete
A szerzõ a szabványtervezettel kapcsolatos
szavazás eredményének vázolása után áttekinti
a kedvezõ véleményeket, majd a kritikákat és 
a javaslatokat. Ismertet néhány változtatást és
kiegészítést, majd utal a két végsõ fázis várható
határidejére.

Russell T. Westcott: The Metamorphosis of the
Quality Professional

A Minõség és Megbízhatóság
2005. 1. számában a következõ cikkeket olvashatja
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Földesi Tamás: Hány út vezet a minõséghez?
A szerzõ bemutatja a három út: a minõségügyi
rendszerek, az önértékelés és a teljes körû
minõségirányítás kialakulását és kezdeti
fejlõdését. Ezek után áttekinti a három útnak
az ezredforduló táján bekövetkezett tovább-
fejlõdését, s végül összegezi az ebbõl levonható
következtetéseket.

Marc J. Schniederjans – Qing Cao – John R. Olson:
A kínai termékek minõségének fogyasztói
megítélése
Manapság a kínai árucikkek uralják az
Egyesült Államok számos piacát. Gyakran a
kisebb vételár teszi vonzóvá a kínai áruk
kiválasztását; de keveset tudunk e termékek
minõségérõl. A tanulmány bemutatja a kínai
iparcikkek minõségének fogyasztói megítélését
a más országokban gyártott termékekével
összehasonlítva. A szerzõk egy sor minõség-
mérõszámot tartottak szükségesnek és hasz-
náltak a minõség fogyasztói megítélésének
mérésére és összehasonlítására. Az eredmé-
nyek rámutatnak arra, hogy a kínai gyártók-
nak nagyobb erõfeszítést kell tenniük csaknem
az összes termékfajta minõségének fejlesz-
tésére. A szerzõk néhány, erre vonatkozó prio-
ritást meghatároztak egyes termékfajtákra
nézve, és bemutatják a pontos mérését annak 
a minõségszórásnak, amely a kínai minõség

jelenlegi szintje és a között a szint között talál-
ható, ahol a kínai minõségnek lennie kellene
ahhoz, hogy felvegye a versenyt a nem kínai
gyártókkal.

Átadták a 2004. évi Nemzeti Minõségi
Díjakat (Szõdi Sándor)

Dr. Veress Gáborné – Dr. Veress Gábor: A gyártó-
és a szolgáltatótevékenységek minõség-
menedzsmentjének alapjai, különös te-
kintettel a rendõrségi tevékenységekre
A szerzõk bevezetésül értelmezik a minõség és
a minõségügy fogalmát, majd megvilágítják a
minõségügy nemzeti szintû jogi szabályozásá-
nak kérdéskörét, ezután részletesen foglalkoz-
nak a vállalati/szervezeti minõségmenedzs-
menttel, végül pedig rámutatnak a Nemzeti
Minõségi Díj követelményrendszerének általá-
nos alkalmazhatóságára.

EOQ MNB
Az EOQ-regisztrációról 2005 januárjában új
oklevelet, illetve oklevél-meghosszabbítást
kapott magyar szakemberek
Az EOQ MNB 2005. évi rendezvényeinek
elõzetes terve
Külföldi folyóiratok tartalomjegyzéke (1. foly-
tatás)

A Magyar Minõség legutóbbi két számának
tartalomjegyzéke

Közlemény: Ezúton tájékoztatunk minden érdekeltet, hogy a KVALITÁS’98 Kft. Tanúsító Ágazata
által a BEFAG 2000 Bt. (3414 Bükkzsérc, Petõfi út 40.) cég részére kiállított 001/2003. számú, a cég
minõségirányítási rendszerének MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti tanúsításáról szóló oklevél
hatályát vesztette, mert a cég a második felügyeleti audit lebonyolítását nem tette lehetõvé.                X

Közlemény: Ezúton tájékoztatunk minden érdekeltet, hogy a KVALITÁS’98 Kft. Tanúsító Ágazata
által a Csõ-Gép-Technika Kft. (2711 Tápiószentmárton, Béke tér 2.) cég részére kiállított 002/2004.
számú, a cég minõségirányítási rendszerének MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti tanúsításáról
szóló oklevél hatályát vesztette, mert a cég az elsõ felügyeleti audit lebonyolítását nem tette lehetõvé. 

X

Könyvajánló
Gyõri Pál: Belsõ auditorok zsebkönyve

A minõségirányítási rendszerek mûködtetésének
egyik legnagyobb kihívása mindig az auditálás. Ez
mindig az igazság pillanata, amikor számot kell
adnunk arról, hogy mit tettünk vevõink legjobb
kiszolgálása érdekében. Ebbe a körbe tartozik a
belsõ auditálás is. Ennek szakszerû végrehajtása
nagyban szolgálja a minõségirányítási rendszer
meglévõ hibáinak feltárását, és így lehetõvé teszi

azok kijavítását. Ezzel járul hozzá a vevõk köve-
telményeinek való minél jobb megfelelés eléré-
séhez. 

A könyvben számos gyakorlati példán keresztül
mutatja be a szerzõ azokat a korszerû auditálási
technikákat, amelyek alkalmazásával a belsõ
auditor hatékonyan térképezheti fel a minõség-
irányítási rendszer szabványnak való megfelelé-
sét, illetve szakszerûen rögzítheti a feltárt nem-
megfelelõségeket. A leírtak jól hasznosíthatók a
tanúsított vállalatok által a beszállítóiknál vég-
zett auditok során is, sõt haszonnal forgathatják
maguk a beszállítók is, az erre való felkészülésnél.
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Sajnos még ma is rengeteg félelem és tévhit él az
emberekben az auditokkal kapcsolatban. A könyv
minden bizonnyal hozzájárul ezeknek a többnyire
teljesen indokolatlan félelmeknek az eloszlatá-
sához is, illetve rávezeti az olvasót arra, hogy csak
annak van félnivalója, aki nem tett meg mindent
azért, hogy a rendszer és annak mûködtetése meg-
feleljen az ISO 9001:2000 szabvány elõírásainak. 

A könyvet ajánljuk tanúsított és tanúsításra
készülõ cégeknek, beszállítóknak, alvállalkozók-
nak, gyakorló és reménybeli auditoroknak.

Kapható a Magyar Minõség Társaságnál, 1575
Ft-os áron. 

A vásárlók minden megvásárolt példány
mellé választhatnak egy ajándék kiad-
ványt is a „Vezetõségi átvizsgálás meg-
szervezése és végrehajtása”, a „Minõség-
irányítási rendszerek alapelveinek érvé-
nyesítése”, illetve a „Minõségirányítási
rendszer folyamatainak kialakítása és
irányítása” közül.

A TÁRSASÁG ÚJ TAGJAI

CEQM TANÁCSADÓ KFT., 4024 Debrecen, Kossuth u. 3/a
Vezetõ: Baksi Zsolt igazgató

INFORMIN INFORMATIKAI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT., 
1111 Bp., Budafoki út 59.

Vezetõ: Kolonics Krisztián igazgató, tel.: 209-4750

Magyar Minõség Társaság
1091 Budapest, Üllõi út 25. Tel.: 456-6951
E-mail: titkarsag@quality-mmt.hu Fax: 456-6954

Jelentkezési lap
Az MMT 2005. évi közgyûlésére

Idõpontja: 2005. május 18., 13 óra
Helye: BME „A” épület – 1111 Budapest, Egry József u. 20–22.

Bejelentem, hogy részt veszek a közgyûlésen igen nem

Képviseletemben részt vesz a közgyûlésen fõ

A közgyûlésen hozzászólni szándékozom igen nem

A hozzászóló neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A hozzászólás témája:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cég vagy egyéni tag neve:

Irányítószáma, címe:

Ügyintézõ neve:

Telefon:                                                                Fax:                                                          E-mail:

Dátum: 2005.                                                

P. h.
.....................................................

aláírás


