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UUNNII--EEFFQQMM  ééss  BBSSCC  aallaappúú  iinntteeggrráálltt  vveezzeettééssii  mmooddeellll  ffeejjlleesszzttééssee  
SSzziinnttaayy  IIssttvváánn  ––  MMoollnnáárr  VViikkttoorr  

  
Bevezetés 
A Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézetének 
munkatársai által kidolgozott Integrált Vezetési Modell 
(IVM) integrálja a stratégiai menedzsmentben széleskö-
rűen alkalmazott kiegyensúlyozott mutatószámrendszert 
(Balanced Scorecard) az EFQM kiválósági modelljével 
és tudástranszfert támogató modellel a következőkép-
pen. A kiválósági modell minőségi kritériumokat támaszt 
a TQM filozófiát magáénak tudó, és annak szellemében 
tevékenykedő vállalat vagy intézmény számára. Ezen 
kritériumok értékelése alkalmasan kidolgozott szempont-
rendszer, vagy az EFQM európai szervezet által meg-
határozott – évente felülvizsgált, esetleg módosított – 
szempontok szerint történik. Az értékelést a szervezetnél 
alkalmazott stratégiai mutatószámrendszer segíti, mely-
nek elemei a vizsgált terület vagy a teljes szervezet 
stratégiája alapján kerültek kialakításra. [6] 
Egy menedzsment modell működtetésének szükséges 
feltétele az alrendszereinek olyan összekapcsolása, 
mely lehetővé teszi az általa elvárt célok megvalósítását. 
Ugyanakkor elégséges feltételként fogalmazódik meg, 
hogy annak működtetése ne csak egy adott időpontbeli 
értékelést tegyen lehetővé a gazdasági társaság, intéz-
mény, illetve annak valamely részegysége tekintetében, 
hanem a TQM elvnek megfelelően a fejlesztés argu-
mentumainak meghatározására, vagyis a folyamatos 
fejlődés programjának megállapítására és a változások 
mérésére is alkalmas legyen. Ez horizontális (további 
funkcionális, illetve irányítási területek) vagy vertikális 
(menedzselési szintek) integrációt jelent. 

A Malayziai Menedzsment Intézet által kidolgozott Ho-
lisztikus Integrált Vezetési Modell1 (MIM-HIMM) vezetői 
programokat strukturál a következő logika szerint. Abból 
a feltevésből indul ki, hogy amennyiben minden, az 
egyéni és szervezeti növekedésre vonatkozó kompeten-
ciát fejlesztjük, akkor a szervezet minden egyes részén 
(az egyéntől az operatív vezetésen keresztül a top-me-
nedzsmentig) szinergikus fejlődést tapasztalhatunk. Eh-
hez a vállalat növekedésének minden szintjén meg kell 
érteni a képességekre vonatkozó követelményeket és ki 
kell jelölni az azok fejlesztéséhez szükséges akciókat. A 
modell alkalmas az említett tudástranszfer megvalósítá-
sára, miközben az ahhoz szükséges lényeges elemeket, 
mint kompetenciaértékelés, teljesítményértékelés, folya-
matorientált szemlélet stb. is magában foglalja. 
Megoldandó feladatok 
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Minőségügyi aspektusból szemlélve olyan integrált mo-
dell kidolgozása szükséges, melynek alapjául az EFQM 
kiválósági modell szolgál. A modell alkalmazásának elő-
feltétele a teljes körű minőségmenedzsment koncepció 
megléte és az annak alapján működtetett szervezet. Az 
integrált vezetési modellek kidolgozására már az említett 
megoldáson (MIM-HIMM) kívül is számtalan magyaror-
szági bíztató kísérlet történt, de az adatbázisok és az 
értékelések teljes egységének megteremtése még sok 
megoldandó feladatot, problémát rejt magában. Mind-
ezek mellett még meg kell teremteni a kapcsolatot a díj-
modell és az amellett alkalmazott egyéb eszközök kö-
zött, melyek eredményeként megfelelő logikai összefüg-
gések segítségével megvalósul az alrendszerek ún. ver-
tikális integrációja. 

Jegyzet
Egyetemi tanár, Miskolci Egyetem HYPERLINK "mailto:szvmanor@uni-miskolc.hu" szvmanor@uni-miskolc.hu

Jegyzet
Tanársegéd, Miskolci Egyetem HYPERLINK "mailto:viktor.molnar@uni-miskolc.hu" viktor.molnar@uni-miskolc.hu 



A stratégiai mutatószámrendszer aspektusát illetően ki-
alakítandó egy olyan modell, amely lehetővé teszi a BSC 
működtetése kapcsán kijelölt stratégiai tervezéssel és 
méréssel, stratégiai információtechnológiával, illetve tu-
dásmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok megvalósulá-
sát. Emellett a szervezet kisebb (például munkacsoport) 
és nagyobb csoportjaira (például a teljes vállalat) más és 
más rendszerben kell a mutatókat értelmezni. Ezt a BSC 
igen jól kezeli, azonban a BSC-t alrendszerként értel-
mező integrált modellben is figyelembe kell ezt venni a 
stratégiai mutatószámrendszer e nagy előnye folytán. 
Vagyis az integrációt vertikális és horizontális irányba is 
ki kell terjeszteni. 
A korai IVM alkalmazását illetően az alábbi fontosabb 
nehézségekkel találkozunk: 
Az EFQM szempontokhoz nincs kidolgozva az indikátor-
rendszer a teljes-körűség igényével. Bizonyos szem-
pontoknál (szervezeti eredmények, folyamatok) ez léte-
zik, azonban más szempontoknál is értelmezhetők. A 
kérdőíves értékelés, elégedettségmérés vonatkozásában 
az eredeti modell megalkotói definiáltak indikátorokat, 
azonban ezeknek az értékelő kérdésekhez való megfe-
leltetése több helyen további pontosítást igényel az indi-
kátorok mélységi bontását illetően. 
A nagy tömegű adathalmaz teljes-körű számítógépes 
adatfeldolgozást és értékelést igényel. Történtek erre 
vonatkozó lépések, nevezetesen kérdőíves adatfelvételi 
és statisztikai elemző szoftverek, illetve vezetői informá-
ciórendszer működtetésére vonatkozó adattárház rend-
szerekkel való összekötés, de az önértékelésen felüli 
feladatok, mint a stratégiai tervezés támogatása, kocká-
zatkezelés és monitoring nem megoldott. 
Nincs általános modell vagy módszertan a kapcsolódó 
tevékenységek, alrendszerek működtetésére, figyelembe 
véve a modell elemei közötti kapcsolatok hálózatát. 

Az integráció megvalósulásának feltételei két csoportba 
sorolhatók aszerint, hogy az integrációt, mint mene-
dzselési eszközök együttes kezelésének és szervezeti 
rendszerbe illesztésének eszközét [1], [2], [3], vagy mint 
rendszerszervező erőt [4] értelmezzük. 
Eszerint az alábbi alapkövetelmények szükségesek ah-
hoz, hogy egy szervezet irányítása, menedzselése integ-
rált keretek között valósuljon meg. 
A különböző szintű és különböző területekre kiterjedő 
stratégiák összhangja 
- Környezetorientáció 
- A stratégia rendszeres aktualizálása 
- Az egyéni és a szervezeti célok összhangja 
- Szervezeti tanulás magasszintű támogatása 
- Folyamatorientált munkaszervezés 
- Szervezés és irányítás kohéziója 
- Erőteljes informatikai támogatás 
- Átláthatóság 
- Rövid kommunikációs utak 
- Kompetenciák értékelése 
- Teljesítményértékelés 
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Az 11..  ttáábblláázzaatt az integrált menedzsment rendszerekkel 
szemben és az adattárház alapján működtetett döntés-
támogató információs rendszerekkel szemben támasztott 
követelmények szerint értékeli a Balanced Scorecardot, 
az EFQM kiválósági modellt, a MIM-HIMM és az adattár-
ház rendszereket. A második blokkba tartozó tényezők-
nek egy része nem feltétlenül releváns a vizsgálati mély-
séget illetően, mert a felsorolás szerzői az adattárházra 
koncentráltak. Ugyanakkor megállapítható, hogy általá-
ban véve a döntéstámogató rendszerekre érvényesek az 
egyéb kritériumok és lefedik a jelen értékelés céljait. A 
táblázatban azt jelöltük, hogy egy-egy tényezőt megfe-



lelő szinten támogatnak-e egyenként a továbbfejlesztett 
integrált vezetési modell egyes elemei. 

Szempontok BSC EFQM 
MIM-
HIM
M 

DW 

Folyamatorientált munka-
szervezés 

  + 

Szervezés és irányítás ko-
héziója 

   

Környezetorientáció  + + 

Átláthatóság + + + 

Stratégiák összhangja +   

Stratégiák aktualizálása +   

Egyéni és szervezeti célok 
összhangja 

+   

Szervezeti tanulás 
közvetlen támogatása 

 + + 

Informatikai támogatás +   

Kompetenciák értékelése  + + 

Integrált 
menedzs-
ment 
rendszer 
követelmé-
nyek 

Teljesítményértékelés +  + 

Adatszelekció támogatása   + 

Adatgyűjtés    

ETL    

Integrált 
döntéstámo-
gatás 
rendszerjel-
lemzői 

Adatok minősége +   

Konceptuális 
adatintegráció (bázis: 
heterogén rendszerek) 

+   

Adattárház-séma 
megtervezése 

   

Meta-modell menedzsment    

Üzleti intelligencia    

Ellátásilánc integráció    

Információszétosztás 
módja 

   

Elemző modellek és 
eszközök 

   

Adatbányászati modellek 
és eszközök 

   

Felhasználók képzése és 
támogatása 

 +  

Az adattárház valósidejű 
frissítése 

   

Valósidejű stratégiai és 
taktikai döntéshozatal 

+   

Üzleti tevékenység 
monitoring 

 + + 

Változások megtervezésé-
nek támogatása 

 + + 

Változásmenedzsment tá-
mogatása 

 + + 

11..  ttáábblláázzaatt  AAzz  IIVVMM  aallrreennddsszzeerreeiinneekk  éérrttéékkeellééssee  [[ssaajjáátt  
öösssszzeeáállllííttááss]]  

+: megfelelő szintű támogatás,  : gyenge támogatás 
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Továbbfejlesztett integrált vezetési modell 
Az 11..  áábbrraa a továbbfejlesztett modell alrendszereinek 
összefüggéseire helyezi a hangsúlyt és logikáját egysze-
rűen a következőképp foglalhatjuk össze. Egy stratégiai- 
vagy projekt-, vagy egyéb célrendszerhez kötött vagy 
független, logikusan felépített értéktérkép elemeihez elő-
zetesen kialakított, de felülvizsgált BSC mutatószámlánc 
rendelhető az EFQM kritériumoknak és vizsgálati szem-

pontrendszernek megfelelően. Az értékelés elvégzése 
minőségfejlesztési akcióterv projektálását igényli, mely 
projekt kockázatokat hordoz magában. Ezen kockázatok 
értékelésének és ez által a minőségfejlesztési projekt 
felülvizsgálata eredményeképp adódnak a szervezet cél-
rendszerébe építendő változtatások. 

Innováció, minősé

Kockázatelemzés

Tudásmenedzsment

gfejlesztés, projektek

EFQM alkritériumok

Vizsgálati szempontok

... ...

M
irán

Stratég

unkatársak
yítása

ia

Munkatársak
elégedettsége

Vevői
elégedettség

Erőforrások,
partnerek

Társadalmi
hatás

...
Indikátorok

...

Tanulás,
fejlődés

Pénzügyi
Működési

Vevői 

Értéktérkép

 
11..  áábbrraa  AA  vveezzeettééssii  mmooddeellll  aallrreennddsszzeerreeii  ééss  kkaappccssoollaattaaii  [[55]]  

Az önértékelés során amellett, hogy számos vizsgálati 
szempontot és ezek alapján még több értékelő indikátort 
kell definiálni, a célrendszertől függően minden időszak-
ban más és más elemeket kell a vizsgálatba bevonni. Ez 
magában hordozza az informatikai támogatottság igé-

nyét a vezetés munkájának megkönnyítése érdekében, a 
rugalmasság fokozásával. A modell egyes alrendszerei-
nek összekapcsolása tehát egy döntéstámogató rend-
szer koncepcióját jelenti, ezt szemlélteti a 22..  áábbrraa..  
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22..  áábbrraa  DDöönnttééssttáámmooggaattóó  iinntteeggrráálltt  vveezzeettééssii  mmooddeellll  [[ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss]]  

 

A döntéstámogatás magját egy matematikai modell ké-
pezi, mely egyszerű adatbázis műveletek támogatását 
írja le formális eszközökkel. Az informatikai szempontból 
könnyen támogatható modellben így már lehetőség nyílik 
az elvárt színvonalú önértékelési tevékenységek lefoly-
tatására. Az értékelés során keletkező adatok feldolgo-
zása után következhet a változtatási akciók kidolgozása, 
a minőségfejlesztési tevékenységek projektálása és ez-
zel párhuzamosan az esetlegesen felmerülő kockázatok 
elemzése és kezelése. A fejlesztési projekt megvalósí-

tása azt eredményezi, hogy a stratégiai vagy egyéb cé-
lok megvalósulásának súlypontjai eltolódnak, azaz az 
értékelés eredménye egyfajta visszacsatolás azokhoz a 
vizsgálatba bevont indikátorok folyamatos követésén 
keresztül. A következőkben ezen matematikai modell 
egy részét vázoljuk, ami egy statikus önértékelési mód-
szer informatikai támogatásának alapját képezi. A 22..  ttáább--
lláázzaatt a modellben szereplő vektorokat és mátrixokat 
definiálja. 
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Definíciók Meghatározás Feltétel* 

a=aj Stratégiai célok súlyozá-
sa 

1≤j≤n; j=1naj=1 

γ=γz EFQM alkritériumok 
súlyozása 

1≤z≤s; z=1sγz=1 

c=cl Indikátorok célértékei 1≤l≤q 

c=cl Indikátorok valós értékei 1≤l≤q 

F=fzk EFQM alkritériumok és 
vizsgálati szempontok 
összerendelése 

1≤z≤s; 1≤k≤p; fzk=0, 1 

G=gkl Vizsgálati szempontok 
és indikátorok össze-
rendelése 

1≤k≤p; 1≤l≤q; gkl=0, 1 

T=tjk Stratégiai célok és vizs-
gálatai szempontok 
összerendelése 

1≤j≤n; 1≤k≤p; tjk=0, 1 

G=gkl Indikátorok súlya vizsgá-
lati szempontok szerint 

1≤k≤p; 1≤l≤q; l=1qgkl=1

T=tjk Vizsgálati szempontok 
súlyai stratégiai célok 
szerint 

1≤j≤n; 1≤k≤p; k=1ptjk=1

Φ=φzk Vizsgálati szempontok 
súlyai EFQM alkritériu-
mok szerint 

1≤z≤s; 1≤k≤p; 
k=1pφzk=1 

* n: stratégiai célok száma, s: EFQM alkritériumok száma, 
q: indikátorok száma, p: szempontok száma 

22..  ttáábblláázzaatt  VVeekkttoorr  ééss  mmááttrriixx  ddeeffiinníícciióókk  

A stratégiai célok szerint történő önértékelési folyamat 
matematikai leírásához képezzük a w=wl vektort az 
alábbiak szerint. A vektor elemei megmutatják az indi-
kátorok valós- és célértékeinek eltéréseit. 
 w=clcl, 
A T mátrix sorai a stratégiai célok, és ha az adott célhoz 
hozzárendelhető vizsgálati szempont, akkor a mátrix 
adott sorában lévő elem zérustól különböző. A súlymátrix 
minden sorában az elemek összege 1. A stratégiai célok 
súlyvektorának és a vizsgálati szempontok célonkénti 
súlymátrixának szorzata (bT) a „szempontok eredő súly-
vektorát” adja, azaz a szempontokat azon felül, hogy 
egy-egy stratégiai célon belül súlyoztuk, még korrigáltuk 
is a stratégiai célok súlyaival. 
 bT=aT·T, 
ahol b=bk; 1≤k≤p; k=1pbk=1. 
Ezzel megegyező módon további pontosítást jelent a 
súlyozásban, ha ezt az eredő vektort tovább korrigáljuk 
az indikátorok súlyaival, azaz egy adott vizsgálati szem-
ponthoz rendelhető indikátorhalmaz súlyait is figyelembe 
vesszük. Így az „indikátorok eredő súlyvektorát”, azaz az 
indikátorok stratégiai célok súlyaival és szempontok sú-
lyaival korrigált értékeit kapjuk. 
 βT=bT·G, 
ahol β=βl; 1≤l≤q. 
Képezzük a W diagonális mátrixot (q×q) a w vektorból a 
matematikai megfogalmazás egyszerűsítése céljából. 
Ekkor célszerű egy v=vl vektort a következőképp defini-
álni. 
 v=W·β, 
A v vektor elemei így az indikátorok eredő súlyának és 
az indikátorok valós, százalékos értékeinek a szorzata, 
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azaz a valós indikátor értékek súlyokkal korrigált értékei. 
Az indikátoroknak ezt a súlyozott  értékeit  tartalmazó  v 
vektort skalárisan szorozva az előre meghatározott ma-
ximálisan adható pontszámmal, kapjuk az egyes indiká-
torok pontszám-vektorát.

v=C∙v,

ahol v=vl; 1≤l≤q.
Mivel az értékelés során a stratégiai célok teljesüléséről 
szeretnénk információt kapni, a kapott pontszámokat át 
kell konvertálni ezekre a célokra. Definiáljuk a stratégiai 
célok pontszámát (e) az alábbi szorzattal. Ezt T stratégiai 
célok-szempontok, a  G szempontok-indikátorok kapcso-
lati mátrixainak, illetve a v pontszám vektornak a szor-
zata adja.

T∙G∙v=e,

ahol e=ej; 1≤j≤n.
A maximális pontszámot úgy kapjuk, hogy a  w képzett 
vektorban a wl értékeket 1-re választjuk. Ez tartalmilag 
azt  jelenti  csupán,  hogy  az  indikátorok  valós  értékei 
megegyeznek a célértékekkel.
Az önértékelést nem feltétlenül szükséges minden eset-
ben a stratégiai céloknak megfelelően elvégezni. Például 
amennyiben az EFQM díjmodell szerinti értékelést foly-
tatunk, a vizsgálati szempontok súlyát nem a stratégiai 
célok súlyaival, hanem az EFQM alkritériumok súlyaival 
korrigáljuk,  így  a  szempontok  súlyvektora  az  alábbi 
összefüggés szerint alakul.

ΓT=γT∙Φ,

ahol Γ=λk; 1≤k≤p és p a vizsgálati szempontok száma.
Az indikátorok súlya a szempontok és az EFQM kritériu-
mok súlyával  korrigálva az alábbi  összefüggésből  adó-
dik.  Tartalmi  jelentése,  hogy  a  súlyozott  EFQM  alkri-
tériumokon belül  értelmezett  vizsgálati  szempontok sú-

lyozása mellett a vizsgálati szempontokon belül értelme-
zett  és szempontonként súlyozott  indikátorok is megje-
lennek az összefüggésben.

εT=ΓT∙G,

ahol ε=εl; 1≤l≤q és q az indikátorok száma.
Ennek  felhasználásával  az  indikátorok  célértékhez  vi-
szonyított  teljesülései súlyozottan számíthatók.  Az indi-
kátorok  célértékhez  viszonyított  százalékos  értéke  az 
eredő  indikátorsúllyal  korrigálva  tehát  a  következő 
összefüggéssel adható meg.

ϑ=W∙ε,

ahol ϑ=ϑl; 1≤l≤q.
Az indikátorok pontszáma a maximálisan adható EFQM 
pontszámból  adódik.  Kiválósági  díjmodell  szerinti  érté-
kelésnél ez a pontszám: C=1000.

ϑ=C∙ϑ,

Hasonlóan a stratégiai célok szerint történő értékeléshez 
az EFQM kritériumok valós pontszáma az alábbi össze-
függéssel adható meg.

F∙G∙ϑ=e,

ahol e=ez; 1≤z≤s és s az EFQM kritériumok száma.
Mivel  a  stratégiai  értékelési  folyamatot  szorosabban 
szükséges az EFQM díjmodellhez kötni, módosítandó a 
szempontok súlyozása az EFQM kritériumok súlya alap-
ján. Így a szempontok vektora a következő összefüggés 
szerint módosul.

b=bk∙λk

Következtetés, kitekintés
A  bemutatott  önértékelési  rendszer  egyrészt  alkalmas 
egy szervezet kiválósági díjmodell alapján történő érté-
kelésre,  mely  elősegítheti  a  sikeres  pályázatot,  illetve 
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marketing és gazdasági szempontból is hozzáadott érté-
ket teremthet a vállalat számára a szisztematikusan ki-
dolgozott és lefolytatott önértékelés eredményeképpen. 
A vállalati stratégia vagy részstratégia értékelése mate-
matikailag megegyezik a kiválósági értékelés folyamatá-
val, azonban tartalmilag eltérő attól. Ennek oka az egyedi 
stratégiai súlyozás, mivel az esetek többségében a fejlő-
dést célzó stratégiai terv célrendszere nem egyezik a 
kiválósági kritérium rendszerével. Ez a logika lehetővé 
teszi többek között a szervezet differenciált értékelését 
úgy, hogy az ez által történő stratégiai szintű változtatás 
megfeleljen a kiválósági kritériumrendszernek. 
Az EFQM modell alkalmazási előfeltételeinek és logiká-
jának köszönhetően a teljes tervezési folyamat során 
megmarad a teljes körű minőségmenedzsment szemlé-
lete, mely a gyorsan változó gazdasági és politikai kör-
nyezetben mindenképp előnyös. Az értékelés után 
adódó pontszámokból kiindulva a stratégiai célok szám-
szerűsített formában módosíthatók a következő tervezési 
időszakban, mely lehetőséget ad a stratégiai menedzs-
ment kvázi-dinamikus támogatására. Emellett az alkal-
mazott projekt-monitoring rendszert is számszerűen se-
gíti. A modell olyan formalizált leírást ad az önértékelési, 
azon felül a stratégiai vezetés támogatási folyamatról, 
mely informatikai szempontból jól kezelhető. 
Az alkalmazási tapasztalatok a korai IVM modellről áll-
nak rendelkezésre, a bővített változat verifikálása jelen-
leg folyamatban van a Miskolci Egyetem EFQM alapú 
minőségirányítási modellje keretében az utóbbi négy év-
ben végzett felmérések adatbázisára építve. 
A számszaki elemzéseket, illetve a DPR vizsgálatok eh-
hez köthető feldolgozását most azzal a megkülönbözte-
tett figyelemmel végezzük, hogy az új felsőoktatási tör-
vény és felvételi keretszámok az intézmények, karok, 

szakok számára új stratégiák és akciók megfogalmazá-
sát igénylik. Természetesen a modell kiegészíthető to-
vábbi lényeges elemekkel is, melyek kifejtésétől jelen 
cikkben eltekintettünk. Ilyenek a vertikális integráció 
megoldása, a differenciált értékelés kezelése (részstra-
tégiák, részterületek, projektek értékelése), vagy a pro-
jekt-monitoring. 
A Miskolci Egyetemen és általában a felsőoktatásban is 
lényeges szerephez juthat a differenciált értékelés meg-
valósítása, a modell vertikális és horizontális kiterjesz-
tése, amelynek itt egy szeletét mutattuk be. 
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AA  vváállssáágg  hhaattáássaa  aa  tteerrmmeellééssii  tteevvéékkeennyyssééggrree  
DDeemmeetteerr  KKrriisszzttiinnaa  --  SSzzáásszz  LLeevveennttee  

 
Absztrakt 
Cikkünk fő célja a gazdasági világválság termelésre gya-
korolt hatásainak bemutatása volt a versenyképesség 
kutatás adatainak elemzésével. Mivel a vállalatokra a 
válság különbözőképpen hat, ezért érintettségük alapján 
három csoportba soroltuk őket. Az irodalom felhasználá-
sával megfogalmaztuk a termelési stratégiára és a ter-
melés működési következményeire vonatkozó hipotézi-
seinket. Eredményeink alapján a válsággal leginkább 
érintett vállalatok rendelkeznek a legstabilabb termelési 
stratégiával és gyakorlattal. Ugyanakkor a válság követ-
keztében az ár és a szolgáltatások stratégiai szerepe 
minden vállalatnál erősödött, az innovációé viszont 
visszaesett. A gyakorlatok szintjén a válság egyik válla-
latcsoportnál sem eredményezte a megmaradó munka-
erő fejlesztésének ugrásszerű növekedését. A folyamat-
fejlesztés erősödése, illetve a globális irányba mozdulás 
csak a legkevésbé érintett csoportnál volt jellemző. 
Kulcsszavak: termelés, válság, versenyképesség 
Abstract 
The objective of this article is to describe the impact of 
the world economic crisis on operations using the data of 
the competitiveness survey. Since the crisis affects 
companies differently, we classified them into three 
groups: the most affected, the moderately affected and 
the least affected group, accordingly. Relying on the 
literature we formed hypotheses about the impact of 
crisis on operations strategy and its everyday operational 
consequences. Based on our results the most affected 
companies have the most stable operations strategy and 

practices. Nevertheless, due to the crisis the importance 
of prices and services increased, while the importance of 
innovation decreased in each group. At the level of 
everyday practice the crisis has not led to extraordinary 
increase in work force development. Process 
improvement and turning to globalization became 
stronger only in the least affected group. 
Bevezetés 
Vizsgálatunk során arra a kérdésre keressük a választ, 
hogy miként változtatják meg a vállalatok termelé-
si/működési stratégiájukat a válság hatására, és ez ho-
gyan befolyásolja a termelési gyakorlatot. Kutatásunkban 
abból a feltevésből indulunk ki, hogy a vállalatoknak a 
külső környezetben végbement drasztikus változások ha-
tására újra kellett gondolniuk üzleti stratégiájukat. Az üz-
leti stratégiával összhangban a vállalatok funkcionális 
stratégiái is változ(hat)nak, így várakozásaink szerint a 
termelési stratégia és termelési tevékenység szintjén is 
tetten érhetők bizonyos hangsúlyeltolódások. 
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Feltevéseink alapján a vállalatoknak a termelési funkció 
stratégiai és operatív szintjein is változtatniuk kell annak 
érdekében, hogy a válság közepette is megőrizzék ver-
senyképességüket. Bár a válság egyértelműen negatí-
van érinti a piaci szereplők működését, néhány vállalat 
számára egyúttal egy olyan kiugrási lehetőséget is je-
lenthet, amellyel -a versenytársak nehéz helyzetét „ki-
használva”- jelentősen növelhetik versenyképességüket, 
átrendezve ily módon a piaci erőviszonyokat. Az, hogy 
milyen változtatásokat hajtanak végre, azaz milyen stra-
tégiai irányvonalat választanak, és ezzel összhangban 
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hogyan változtatják termelési tevékenységüket, nagyban 
meghatározza ezen lépések versenyképességre gyako-
rolt hatását. 
Irodalmi áttekintés és hipotézisek 
A kutatás elsősorban a nemzetközi szakirodalom terme-
lési stratégiára vonatkozó tanulmányaira épít. A terme-
lési stratégia fogalmának megjelenése óta a kutatók jó-
részt egyetértenek abban, hogy a termelési stratégia fel-
adata a vállalat üzleti stratégiai céljainak támogatása, így 
a vállalat termelési funkciója a piaci versenyelőny forrá-
sává válhat (Skinner, 1969, Hayes – Wheelwright, 1984). 
A termelés akkor járulhat tehát hozzá a piaci verseny-
előny kialakításához, ha a rendelkezésre álló termelési 
erőforrások és képességek megfelelően támogatják az 
üzleti stratégia által kijelölt célokat (Voss, 1995). A gaz-
dasági válság ugyanakkor jelentős változásokat okoz a 
vállalatok gazdasági környezetében, amely az üzleti 
stratégia újragondolását eredményezi. Ezzel összhang-
ban a vállalatoknak a termelési stratégia szintjén is vá-
laszt kell adniuk a környezetben bekövetkezett változá-
sokra (Ward és társai, 1996, Brown – Blackmon, 2005). 
Ward és szerzőtársai (1996) ugyan a környezeti ténye-
zők dinamikus változására nem térnek ki, de tanulmá-
nyukban arra a következtetésre jutnak, hogy különböző 
környezeti adottságokra a vállalatok különböző üzleti 
stratégiát alkalmaznak és ezzel összhangban különböző 
termelési döntéseket hoznak. Brown és Blackmon (2005) 
ugyanakkor amellett érvelnek, hogy a vállalatok mai ver-
senykörnyezete dinamikus és rugalmas üzleti stratégiák 
kialakítását követeli meg, amelyekkel a termelést is 
össze kell hangolni, megfelelő változtatásokat eszkö-
zölve a termelési stratégia szintjén. A fenti megállapítá-
sokra alapozva több szerző is vizsgálta a termelési stra-
tégiák változását (pl. Cagliano és társai, 2005, Grössler, 

2007), ahogyan számos tanulmány született a vállalat 
környezete és termelési stratégia közötti dinamikus kap-
csolat feltárására is (pl. Swamidass – Newell, 1987, 
Beach és társai, 2000). Swamidass és Newell (1987) 
empirikus vizsgálatukban például azt találták, hogy a bi-
zonytalan környezeti tényezőkre (mint például a gazda-
sági válság) a vállalatok akkor válaszolnak a legeredmé-
nyesebben, ha növelik a termelés stratégiai szerepét és 
a termelési funkció rugalmasságát. Ez a termelési alkal-
mazkodás ugyanakkor nem csak egy lehetőség a válla-
latok számára, hanem egyben kötelező lépés is a piaci 
versenyben való fennmaradáshoz, hiszen a megfelelő 
összhang hiánya a termelési stratégia és a külső környe-
zet között jelentősen ronthatja a vállalat üzleti eredmé-
nyességét (Ward – Duray, 2000, Badri és társai, 2000, 
da Silveira, 2005). 
Az említett tanulmányok eredményeiből kiindulva kutatá-
sunkban a külső környezet változásának egy speciális 
esetét, a gazdasági válság hatásait vizsgáljuk a vállala-
tok termelési stratégiájára. Cagliano és szerzőtársai 
amellett érvelnek, hogy a külső környezetben bekövetke-
zett változások első lépésben a termelési stratégia céljait 
és prioritásait változtatják meg, amelyet második lépés-
ben a termelési rendszer gyakorlati megváltoztatása kö-
vet (Cagliano és társai, 2005). Ennek megfelelően a vál-
ság hatásainak vizsgálatát a termelési stratégia céljaira 
és a termelési gyakorlatra is kiterjesztjük. Várakozásaink 
szerint a válság befolyásolja a vállalatok versenyelőny 
forrásokra helyezett hangsúlyait és az aktuális termelési 
programokat sem hagyják változatlanul. Az alábbiakban 
a gazdasági-pénzügyi válság jelenségeiből kiindulva a 
válság és termelési tevékenység kapcsolatára hét kuta-
tási hipotézist fogalmazunk meg (összefoglalóan ld. 11..  
áábbrraa). 
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11..  áábbrraa  AA  vváállssáágg  hhaattáássaa  aa  tteerrmmeellééss  ssttrraattééggiiaaii  rreeaakkcciióóiirraa  
ééss  aa  mműűkkööddééssii  kköövveettkkeezzmméénnyyeekkrree  

A 2008-as gazdasági világválság hitelválsággal indult 
(Losoncz, 2008). Bár az Egyesült Államok legnagyobb 
bankjai kerültek bajba 2007 nyarán, hamar kiderült, hogy 
a pénzügyi világ globális volta miatt ez nem marad loká-
lis jelenség. A bankok világszerte szigorú feltételekhez 
kezdték kötni hiteleiket, és a rendelkezésükre álló cse-
kély tőkét igyekeztek bombabiztos üzletekbe fektetni (a 
pénzügyi válság lefolyásáról és annak hazai pénzügyi 
következményeiről részletes áttekintést adnak Király és 
társai, 2008). Sok egyéni és vállalati vásárló, aki addig 
nehézség nélkül jutott hitelhez, nem kapott többet, és 
kénytelen volt vásárlásait visszafogni. A hazai vállalatok 
a válság első jeleit 2008. szeptember-októberében a 
rendelések csökkenéséből és a vevői kifizetések akado-
zásából érzékelhették. A válság lokális pénzügyi válság-
ból gazdasági világválsággá terebélyesedett (Szabó – 
Farkas, 2011).  
Felborult a piac egyensúlya, és a túlkereslet vált uralko-
dóvá, ami a gazdasági válságok egyik fő jellemzője 
(Grewal – Tansuhaj, 2001). A válság eddigi lefolyása 

alapján a legtöbb vállalat az árak mérséklésére, akció-
zásra, kedvezményekre kényszerült. Az árcsökkentés 
közvetlen oka sokrétű, és természetesen vállalatonként 
különböző: 

• A megcsappant kereslet és a vele párosuló 
hitelmegszorítások likviditási gondokat okoznak a 
vállalatoknál, amit a pénzkonverziós ciklus (Wimmer, 
2010) rövidítésével, azaz a termelési és értékesítési 
folyamat felgyorsításával, valamint a kifizetések 
késleltetésével és a kintlévőségek behajtásával pró-
bálnak orvosolni. 

• A válság váratlan kirobbanásakor beragadt készle-
tektől igyekeztek a vállalatok megszabadulni. Ez a 
leglátványosabban az autóiparban jelentkezett, ahol 
autók százai sorakoztak eladatlanul. 

• A válság hatására óvatosabbá váló vevőket próbál-
ják alacsonyabb és főleg akciós árakkal mégis vá-
sárlásra ösztönözni. 

Az árcsökkentés elvileg mindhárom problémán képes 
enyhíteni, ezért valószínűleg sok vállalat vállalta fel ezt a 
stratégiai választ. Ennek értelemszerűen a termelési 
stratégia céljaiban is tükröződnie kell, hiszen az eladási 
árak csökkentése a költséghatékonyság növelését kö-
veteli meg, ha a vállalat továbbra is profitábilis szeretne 
maradni. Ennek megfelelően első kutatási hipotézisünket 
a következőképpen fogalmazhatjuk meg. 

1) A versenyelőny forrásai között a válság hatására 
megnőtt az ár a) abszolút és b) relatív, más ver-
senyelőny forrásokhoz viszonyított szerepe! 

Különösen negatívan érinthette a válság a kisebb válla-
latokat (Szabó – Farkas, 2011), ahol a likviditási gondok 
normál körülmények között is fokozottabb mértékben 
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vannak jelen. Ebben a vállalati körben valószínűleg sok-
szor hiányoznak a megfelelő, kellő mértékben differenci-
ált menedzsment- és szakismeretek. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy a likviditási gondokon viszonylag nehéz 
munkaerő elbocsátással úrrá lenni, hiszen egy ember 
több feladatkört lát el. Ráadásul vevőtől való függőségük 
is nagyobb lehet, különösen, ha vevőik száma korláto-
zott. A kisvállalatokhoz hasonlóan a hazai tulajdonú vál-
lalatoknál is jellemző a tőkehiány, amit a hitelmegszorí-
tások tovább tetéznek. A kizárólag hazai piacra termelő 
vállalatok piaci lehetőségei korlátozottabbak, mint a 
nemzetközi porondon megjelenő vállalatoké. Bár a vál-
ság a világ minden tájékán jelentkezik, mértéke és idő-
beli alakulása azonban országonként eltérő. Ezért hatá-
sainak kivédésére, de legalábbis mérséklésére nagyobb 
lehetőségei vannak egy több piacon jelenlévő, erőforrá-
sait több ország között átcsoportosítani képes, és ráadá-
sul több piacon banki kapcsolatokkal rendelkező vállalat-
nak (Grewal – Tansuhaj, 2001). A fentiek alapján a kö-
vetkező kutatási hipotézist állítjuk fel. 

2) Az ár szerepe elsősorban a) a kisméretű, b) a ha-
zai tulajdonú és c) a döntően hazai piacra termelő 
vállalatoknál erősödött a válság miatt. 

Természetesen nem az árcsökkentés az egyetlen lehet-
séges stratégiai válasz a beszűkült vevői kereslet meg-
nyerésére. A nyújtott szolgáltatások kiterjesztése, tehát 
az „ugyanaz a termék olcsóbban” koncepció helyett a 
„kiterjesztett termék ugyanolyan áron” megközelítés is 
működőképes lehet. Bár Magyarországon alapvetően 
nem jellemző a szolgáltatásokra összpontosító stratégia 
(Demeter, 2009), létezhet a vásárlóknak olyan köre, akik 
értékelik és megfizetik a magasabb szolgáltatási színvo-
nalat. Harmadik hipotézisünk tehát: 

3) A válság hatására sok vállalat igyekszik meglévő 
termékeihez kedvezőbb szolgáltatást nyújtani! 

Az innováció szintje eddig nem volt jelentős Magyaror-
szágon, illetve leginkább néhány iparágra (pl. gyógy-
szeripar) korlátozódott (Kiss, 2008). A válság miatt sok 
vállalat végiggondolja és szűkíti termékválasztékát, hogy 
ezzel tudja növelni hatékonyságát (kevesebb termék 
gyártásához kevesebb átállításra van szükség, a gépek 
kihasználtsága és termelékenysége tehát nőhet), és 
csökkenteni készlettartási költségeit (kevesebb alkatrész 
és késztermék biztonsági készlet kell). Ez egyben azt is 
jelenti, hogy az új termékek megjelenése is lelassul. Nem 
jellemző tehát, hogy a vállalatok agresszív stratégiával, 
az innovativitás növelésével javítsák piaci pozícióikat. 
Ehhez nagy tőkeerőre és erős likviditási helyzetre lenne 
szükség, amivel nagyon kevés vállalat rendelkezik. Az 
innovativitás háttérbe szorulására vonatkozóan az alábbi 
hipotézist fogalmazzuk meg. 

4) A vállalatok innovativitását a válság miatt kialakult 
pénzhiány gátolja, ezért szerepe visszaesett. 

A vállalatok állandó bizonytalanság közepette működnek. 
Miller (1992) a bizonytalanság forrásait vizsgálva három 
szintet különböztetett meg: az általános környezeti, az 
iparági és a vállalati szintet. Ennek megfelelően a bi-
zonytalanságból fakadó kockázatok kezelésének is több-
szintűnek kell lennie (Miller, 1992). A jelen tanulmány 
szempontjából a válság az általános környezeti bizony-
talanság szintjét képezi. Célunk annak meghatározása, 
vajon a termelés hogyan, milyen eszközökkel kezeli ezt a 
fajta bizonytalanságot. Természetesen a három szint hat 
egymásra. A válság például befolyásolja az iparági in-
putokat, a termékek piacait, vagy a versenyhelyzetet, 
azaz az iparági bizonytalanságot, és nem hagyja érin-
tetlenül a vállalat működését, hitelhelyzetét, K+F tevé-
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kenységét jellemző bizonytalanságot. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy hiába érik ugyanazok a környezeti ingerek 
az egyes vállalatokat, egyedi és iparági jellemzőik befo-
lyásolják ezen ingerek hatását. 
Ahogy a bizonytalanság maga, úgy az arra adott straté-
giai válaszok is sokfélék lehetnek. Miller (1992) az elke-
rülés (kivonulás), az ellenőrzés alá vonás, a kooperáció, 
az imitáció és a rugalmasság (diverzifikáció és/vagy mű-
ködési rugalmasság) válaszait azonosítja. Ezek mind-
egyikének van termeléssel kapcsolatos következménye, 
de különösen fontos témánk szempontjából a kooperáció 
(vevő-beszállító kapcsolatok alakítása) és a rugalmas-
ság. Az előbbivel a bizonytalanság csökkenthető, míg az 
utóbbi a meglévő bizonytalanságot kezeli. 
A válság legjelentősebb hatása, hogy a bizonytalanság 
foka, a vevői rendelések kilengésének mértéke annyira 
megnő, amit a termelés nem tud korábban megszokott 
eszközeivel lekezelni. A partnerekkel kialakított kooperá-
ció és a rugalmasság szerepe tehát ebben a helyzetben 
döntő. A vállalatok erőforrásait (munkaerő, gépek, part-
nerkapcsolatok) és folyamatait rugalmasabbá kell tenni, 
hogy a kilengéseket kezelni tudja. A pénzügyi nehézsé-
gek, a beragadt készletek és a drasztikusan visszaesett 
kereslet hatására gyakorlatilag töredékére csökkent a 
gyártott termékek volumene, ami a munkaerő állomány 
jelentős részének feleslegessé válását eredményezte, 
többek között a termelési folyamatokban. Ezért a mun-
kavállalók egy részétől kénytelenek voltak a cégek meg-
válni. Másokat rövidített munkaidővel, időszakos kény-
szerpihenőkkel tartottak meg, illetve ahol a pályázatok és 
a vállalat saját erőforrásai megengedték, továbbképzé-
sekre és a folyamatok fejlesztésére fordították a fennma-
radó időt. A fizetési nehézségek és a keresletingadozás 
a beszállítói hálózatban, a kooperációs kapcsolatokban 

is komoly változásokat indított el. A globalizációs irány-
zatok felerősödése az üzemek és országok közötti koc-
kázatok megosztását, a potenciális lehetőségek kihasz-
nálását szolgálja. E változásokra a következő hipotézi-
seket fogalmazzuk meg. 

5) A válság miatt felszabaduló idő révén megnőtt a 
munkaerő-fejlesztési, képzési programok intenzi-
tása. 

6) A válság miatt felszabaduló idő révén megnőtt a 
folyamatok fejlesztésére szolgáló programok in-
tenzitása. 

7) A válság miatt erősödtek a vállalatok globalizáció 
irányába (beszerzés, outsourcing, termelés, ter-
mékfejlesztés terén) tett lépései. 

A megfogalmazott hipotéziseket mutatja be összefogla-
lóan az 11..  áábbrraa. 
A kutatás jellemzői 
Kutatásunkat a Versenyképesség kutatás 2009-ben le-
zajlott fordulójának adatbázisa alapján végezzük. A Ver-
senyképesség kutatás 1996-ban indult az akkori Buda-
pesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazda-
ságtan Tanszékének szervezésében, Chikán Attila irá-
nyításával. A kutatás elsődleges célja akkor az volt, hogy 
megvizsgálja, a kedvezőtlen makrogazdasági mutatók 
mögött milyen mikrogazdasági teljesítmény áll. A kuta-
tásnak a mai napig négy fordulója zajlott le. A résztvevő 
kutatók nyomon követhették a gazdasági átalakulás 
jellemzőit, feltárhatták annak buktatóit, vizsgálhatták a 
sikerek okait. A teljes versenyképesség kutatás korábbi 
fordulóinak eredményeiről részletesebben ld. Chikán és 
társai 1996, 2002; Czakó és társai, 1999; Chikán – 
Czakó, 2009. A legutolsó, 4. forduló kérdőíves lekérde-
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zésére közvetlenül a gazdasági világválság kirobbanását 
követő hónapokban került sor, ami lehetőséget adott 
arra, hogy a kérdőívben a válsággal kapcsolatos problé-
mákra is rákérdezzünk. A kutatási program fejlődésének 
köszönhetően a Versenyképesség kutatás önálló kutató 
központtal rendelkezik, amely honlapján széles körben 
hozzáférhetővé tette a kutatás eredményeit 
(www.vallgazd.hu). 
A jelen kutatásban 313 vállalat vett részt. A minta nagy-
részt KKV-ből áll, de találhatók benne közepes és nagy-
vállalatok is. A legnagyobb arányban a termelővállalatok 
vettek részt benne (42%), de a szolgáltatások (23%) és a 
kereskedelem (19%) is viszonylag magas arányban kép-
viselteti magát (Chikán és társai, 2011). Bár cikkünkben 
legtöbbször a termelési stratégia és termelési gyakorlat 
fogalmakat használjuk, ezalatt valójában nem kizárólag a 
szűken értelmezett termelésre gondolunk, hanem min-
den olyan vállalati belső folyamatra, amelynek közvetett 
vagy közvetlen célja valamilyen termék és/vagy szolgál-
tatás előállítása. 
A kutatás módszertana 
Mivel a válság a vállalatokat eltérő mértékben érinti, 
ezért először az érintettség mértéke alapján igyekeztünk 
csoportokat kialakítani. Általában természetes nyertesei 
a válságnak például a diszkontáruházak, outletek, ala-
csony árakkal versenyző vállalatok, hiszen a korábban 
magasabb termékárakat is elfogadó középosztály 
-életszínvonala viszonylagos fenntartása érdekében- 
ebbe az irányba mozdult el, a beszerzési költségeket 
csökkentendő. Első lépésben tehát külön vállalati cso-
portokat alakítunk ki aszerint, hogy hogyan változott a 
cégek stratégiája a válság hatására: mely vállalatok szo-
rultak védekező stratégiai pozícióba, melyek koncentrál-
tak a stabilitásra, és mely vállalatok azok, amelyek az új 

gazdasági helyzetben is támadólag tudtak fellépni a ver-
senytársakkal szemben. Ezen csoportok mentén tovább-
haladva megvizsgáljuk, hogy a termelés szintjén milyen 
különbségek azonosíthatóak az egyes vállalatcsoportok 
között. 
Ezen vizsgálattal gyakorlatilag arra keressük a választ, 
hogy a termelési stratégia és termelési gyakorlat hogyan 
tudja támogatni az egyes válságstratégiákat. 
Elemzések 
A válsággal való érintettség alapján k-means 
klasztereljárással három klasztert készítettünk -miután 
hierarchikus klaszterelemzés alapján a három csoport 
tűnt megfelelőnek- az alábbi változók segítségével: 

• Hazai értékesítési lehetőségek beszűkültek 

• Exportértékesítési lehetőségek csökkentek 

• Import költségek emelkedése rontja versenyképes-
ségünket 

• Beszállítók nehéz gazdasági helyzete veszélyezteti 
az ellátást 

• A hitelfelvételi lehetőségek romlása veszélyezteti a 
működőképességet 

• Árbevételünk jelentősen visszaesett 

• Jelentős létszámcsökkentésre kényszerültünk 

• Vállalatunk valamely részlegét be kellett zárnunk 
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A változók jól lefedik a vállalat input és output oldali ne-
hézségeit csakúgy, mint a vállalaton belüli kényszerlé-
péseket. Az elemzés alapján a leginkább érintett (105 
vállalat), a közepesen érintett (61) és a legkevésbé 
érintett vállalatok (82) csoportja alakult ki (22..  áábbrraa). 

http://www.vallgazd.hu/


 

Fontos hangsúlyozni, hogy észlelt változókról van szó, 
amelyek azt mutatják, ahogyan a válaszadó vezetők ér-
zékelik a helyzetet. 
A leginkább érintett vállalati kör minden területen inten-
zívebben éli meg a válságot -elsősorban annak input és 
output oldalát, de a többi csoporthoz képest a belső mű-
ködésben is-, mint a másik két csoport tagjai. A közepe-
sen érintett csoport viszonylag erős válaszreakciókra 

kényszerült (munkaerő elbocsátása), bár a válság hatá-
sait -különösen annak értékesítési vonatkozásait- ke-
vésbé értékelte súlyosnak, mint a másik két csoport. A 
legkevésbé érintett vállalatok a viszonylag erős értéke-
sítési nehézségek mellett nem szembesültek komolyabb 
beszerzési problémákkal és a kérdőíves adatfelvétel 
idején még a belső reakciók is gyengének mondhatóak. 
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22..  áábbrraa  AA  vváállllaallaattookk  éésszzlleelltt  éérriinntteettttssééggee  aa  vváállssáágg  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  ((11--55  sskkáállaa)) 

A három csoport további elemzése érdekes összefüggé-
seket tár fel. Az egyes csoportok iparági átlaghoz és a 
legerősebb versenytárshoz viszonyított teljesítménye azt 
sugallja, hogy a leginkább érintett csoport rendelkezik a 

legjobb vállalati és operatív teljesítménnyel. Bár nem 
minden mutatóban szignifikáns a csoportok közötti kü-
lönbség, minden egyes mutatóban a leginkább érintett 
csoport értéke a legmagasabb. Szignifikáns a leginkább 
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Jegyzet
A 2007-es egy főre jutó üzemi eredmények alapján is összevetettük a három csoportot, hogy objektív adatok mentén is látni lehessen a különbségeket. Bár az F próbával végzett összehasonlítás eredménye nem szignifikáns, az abszolút számok alátámasztják a válságérintettség és a vállalati teljesítmény közötti kapcsolatot. A leginkább érintett csoport egy főre jutó üzemi eredménye 3386 ezer Ft, a közepesen érintetté 1881 ezer Ft, a legkevésbé érintetté 993 ezer Ft.



érintett csoport előnye a termelés fő versenyképességi 
mutatóiban (pl. minőség, választék, technológia színvo-
nala, anyagellátás minősége és biztonsága).  
Mindezek tükrében tehát egy kicsit át kell értékelnünk az 
eddigi eredményeket! A leginkább érintett csoport való-
színűleg nem objektív, hanem szubjektív módon, az 
észlelés szintjén érintett a leginkább. E vállalatok vezetői 
a leggyorsabban voltak képesek felfogni a válság jelen-
tőségét, és nem késlekedtek erőforrásaikat a problémák 
kezelésére felhasználni. A másik két csoport verseny-
helyzetében nem mutatható ki szignifikáns különbség 
sem iparági, sem a versenytársakhoz hasonlított telje-
sítményben. 
A válság észlelése tehát szorosan összefügg a vállalatok 
teljesítményével: a jobb teljesítménnyel rendelkező vál-
lalatok hamarabb érzékelik a piac jeleit és gyorsabban 
képesek azokra reagálni. A gyorsabb érzékelést elősegíti 
az exportpiacokon való nagyobb jelenlét is, különösen a 
2008-as világválságban. A 2008-ban az Egyesült Álla-
mokban kezdődött válság ugyanis mintegy féléves ké-
séssel érkezett hazánkba (Szabó – Farkas, 2011), ezért 
a külföldön is értékesítő vállalatok hamarabb szembe-
sültek a problémákkal. E késés egyik fontos oka lehet, 
hogy a magyar vállalatok jellemzően feljebb helyezked-
nek el az ellátási láncban (Szász – Demeter, 2010). Így a 
piacon megjelenő anomáliák az ellátási láncon keresztül 
csak később csapódnak le náluk, ugyanakkor az ingado-
zás mértéke is jelentősebb (Lee és társai, 1997). 
Tulajdonképpen hasonló jelenséget találtak Magyaror-
szágon Fodor és társai (2010). Négy országra kiterjedő 
vizsgálatukban arra a megállapításra jutottak, hogy „a 
’proaktív’ vállalatok pesszimistábban ítélték meg a válság 
növekedésre gyakorolt hatását, mint a reaktívak.” 
(15. old.) 

Vajon milyen mértékben jelennek meg a csoportok kö-
zötti különbségek a termelési stratégia szintjén? Erre ad 
választ az 33..  áábbrraa. Szignifikánsan egyedül a környezet-
barát termékek és technológiák terén kerekednek felül a 
legjobb vállalatok a másik két csoporton. Ugyanakkor az 
ábrán jól látszik, hogy teljesítményük éppen a rugalmas-
sággal kapcsolatos kategóriákban -a termékválaszték és 
a volumenrugalmasság terén- múlja felül jelentősebben a 
többiek célkitűzéseit. Mindez alátámasztja, hogy a rugal-
masság a termelésben is viszonylag fontos verseny-
képességi tényező ebben a vállalati csoportban, mind-
amellett, hogy a klasszikus verseny előnyforrások saját 
prioritásaikat tekintve előrébb állnak a rangsorban. 
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33..  áábbrraa  AA  hháárroomm  vváállssáággccssooppoorrtt  tteerrmmeellééssii  ssttrraattééggiiááii  ((11--55  sskkáállaa))  

* A vízszintes tengelyen a változók megnevezése előtti csillag legalább p = 0,05-ös szignifikancia szintre utal. 
 

Közvetlenebb választ kapunk a válságreakciókra, ha azt 
nézzük meg, hogy a kitűzött célok fontosságát milyen 
mértékben írta felül a válság megjelenése. Erről ad szá-
mot a 44..  áábbrraa,, melyen jól látható, hogy a legkevesebbet a 
leginkább érintett csoport változtatott stratégiáján (a 2-es 
szint jelent változatlanságot), a legtöbbet a legkevésbé 
érintett vállalat változtatott, ami némileg paradox helyzet, 
de megfelel a korábbi megállapításoknak. 
Az ábra egyértelmű alátámasztása az első hipotézisnek. 
Függetlenül az érintettség mértékétől mindhárom válla-
latcsoportban az árak fontossága nőtt meg a legnagyobb 

mértékben. Bár szignifikáns különbség egyik stratégiai 
célban sincs, talán fogalmazhatunk úgy, hogy minél ver-
senyképesebb a vállalat, annál kevésbé állítja az árakat 
versenystratégiájának középpontjába. Az ábra alátá-
masztja azt a feltételezést is (H4), miszerint az innováció 
megerősítése -bár potenciális válasz lehetne a piacszer-
zésre- nem alkalmazott stratégiai cél a Magyarországon 
működő vállalatok körében. Eredetileg is a legkevésbé 
fontos célok közé tartozott, de fontossága is a legke-
vésbé nőtt. 
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Jegyzet
Az ár szerepe a vállalatok többségénél növekedett (átlag = 2,43), ugyanakkor ez a növekedés a többi versenycélhoz képest is magasabb (páronkénti t-tesztek, p = 0,000).

Jegyzet
Az innovációhoz kapcsolható versenycélok (új termékek gyakoribb piacra dobása, innovatívabb termékek kínálata) összességében minden más versenycél-kategóriánál kisebb mértékben növekedtek (páronkénti t-tesztek, p = 0,014)



Kevésbé egyértelmű a szolgáltatások helyzete (H3). A 
legkevésbé és a közepesen érintett csoport jelentősen 
növelte a szállítások pontosságára helyezett hangsúlyt 
és mindhárom csoportban nőtt a szállítások gyorsaságá-
nak fontossága. Ha ezeket a tényezőket a szolgáltatások 
részének tekintjük -és végül is miért ne tekinthetnénk 

annak, hiszen nem a termékekben, hanem a kiszolgálás 
minőségében okoznak változást- akkor a harmadik hi-
potézist is elfogadottnak tekinthetjük. A jobb vevőszol-
gálat szerepe azonban csak a közepesen érintett válla-
latoknál erősödött valamelyest. 
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44..  áábbrraa  AA  vváállssáággccssooppoorrttookk  tteerrmmeellééssii  ssttrraattééggiiáájjáánnaakk  vváállttoozzáássaa  aa  vváállssáágg  hhaattáássáárraa  ((11--33  sskkáállaa,,  22--nniinnccss  vváállttoozzááss))  

* A vízszintes tengelyen a változók megnevezése előtti csillag legalább p = 0,05-ös szignifikancia szintre utal. 
 

A vállalati méret, a tulajdonos és az export részaránya 
nem befolyásolja az árakra helyezett hangsúlyt (az 
összes többi csoportosító ismérv sem). Ezt foglalja össze 
az 1. táblázat. A vállalatméretre és az exportarányra 
végzett korrelációs elemzés sem hozott szignifikáns 

eredményt. Összességében tehát a vállalatméret, a 
tulajdonos kiléte és az export aránya nem gyakorolnak 
szignifikáns hatást az árra helyezett hangsúly válság 
miatti változására, a 2. hipotézist tehát el kell vetnünk.
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Vállalatméret Kisvállalat Közepes vállalat Nagyvállalat F (szign.) 

 2,43 2,47 2,42 0,091 (0,913) 

Tulajdonos Többségi állami 
tulajdon 

Többségi belföldi 
tulajdon 

Többségi 
külföldi tulajdon

 

 2,54 2,44 2,41 0,423 (0,655) 

Export aránya Nincs/Alacsony 
export 

Közepes export Jelentős export  

 2,48 2,60 2,33 1,072 (0,375) 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  vváállllaallaattmméérreett,,  aa  ttuullaajjddoonnooss  ééss  aazz  eexxppoorrtt  hhaattáássaa  aazz  áárraakkrraa  hheellyyeezzeetttt  hhaannggssúúllyy  vváállssáágg  mmiiaattttii  vváállttoozzáássáárraa  
((11--33  sskkáállaa,,  22  ==  nniinnccss  vváállttoozzááss))

Gyakorlatilag tehát sem a termelés stratégiájában, sem 
annak változásában nincs lényeges különbség a válság-
csoportok között. A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, 
hogy ha a stratégiában nincs különbség, akkor ez a ha-
sonlóság vajon a termelési programokban is tükröződik-
e? Az eredményeket a 55..  áábbrraa mutatja. 
A termelési programok szintjén minden a termelési stra-
tégiához hasonlóan alakult: a válság előtti hangsúlyokat 
tekintve a legelőrébb a leginkább érintett csoport járt a 
termelési programok alkalmazásában (55..  áábbrraa), ugyan-
akkor a legnagyobb hangsúlyeltolódás a legkevésbé 
érintett csoportban látható (66..  áábbrraa). Az emberi erőfor-
rások fejlesztése viszonylag előkelő helyen szerepelt a 
válság előtt a közepesen és a legkevésbé érintett válla-
latoknál, bár intenzitása így is éppen csak elérte el a 
leginkább érintett csoport erőfeszítéseinek szintjét. A 

munkaerő fejlesztésére komolyabb erőfeszítést egyik 
vállalat sem tett a válság hatására, tehát az 5. hipotézist 
el kell vetnünk. A legtöbb extra erőfeszítést mindhárom 
csoport az ellátási lánc-szintű minőségfelügyelet és a 
szolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztések terén tette, 
mely területeken a leginkább érintett vállalat már hama-
rabb is megkezdte pozícióinak kiépítését. Az utóbbi egy-
értelműen támogatja a szolgáltatások fejlesztésére tett 3. 
hipotézist. 
A legkevésbé érintett csoport hasonló szintű figyelmet 
szentel a válság hatására a hatékonyság növelésére a 
folyamatfókusz kialakítása, a gépek termelékenységének 
fokozása, a globális beszerzés erősítése terén tett erőfe-
szítésekkel, ami -legalábbis ebben a csoportban- támo-
gatja a 6. és a 7. hipotézisben megfogalmazott állításo-
kat.
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55..  áábbrraa  AA  tteerrmmeellééss  ééss  aazz  eellllááttáássii  lláánncc  tteerréénn  tteetttt  eerrőőffeesszzííttéésseekk  aa  vváállssáágg  áállttaallii  éérriinntteettttsséégg  sszzeerriinntt  ((11--55  sskkáállaa))  

* A vízszintes tengelyen a változók megnevezése előtti csillag legalább p = 0,05-ös szignifikancia szintre utal. 
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66..  áábbrraa  AA  tteerrmmeellééss  ééss  aazz  eellllááttáássii  lláánncc  tteerréénn  tteetttt  eerrőőffeesszzííttéésseekk  vváállttoozzáássaa  aa  vváállssáágg  áállttaallii  éérriinntteettttsséégg  sszzeerriinntt  ((11--33  sskkáállaa,,  22  ––  

nniinnccss  vváállttoozzááss))  
* A vízszintes tengelyen a változók megnevezése előtti csillag legalább p = 0,05-ös szignifikancia szintre utal. 
 
Következtetések 
Cikkünk fő célja a gazdasági világválság termelésre gya-
korolt hatásainak bemutatása volt a versenyképesség 
kutatás adatainak elemzésével. Mivel a vállalatokra a 
válság különbözőképpen hat, ezért érintettségük alapján 
három -a leginkább, a közepesen és a legkevésbé érin-
tett- csoportba soroltuk őket. Paradox módon azt találtuk, 
hogy a leginkább érintett csoport rendelkezik a legsta-

bilabb működési stratégiával, gyakorlattal és eredmé-
nyekkel, azaz ők kívánnak a legkevésbé változtatni eddi-
gi eredményes működésükön. Mintha az érintettség kap-
csán a szükséges intézkedéseket már idejekorán meg-
tették volna (ezért a leginkább érintettek), de további je-
lentős változtatásokat már nem terveznek. A legkevésbé 
érintett csoportról ennek pontosan az ellenkezője mond-
ható el: termelési stratégiájukat és gyakorlatukat a leg-
hangsúlyosabban próbálják megváltoztatni a válság kö-
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vetkeztében, mely törekvés inkább tekinthető tűzoltás jel-
legűnek, mintsem előzetesen megfontolt és előkészített 
stratégiai válaszlépésnek. Az azonosított különbségek 
mellett eredményeink azt is mutatják, hogy bizonyos 
lépések -egy globális méretű válság esetén- minden vál-
lalatnál kikerülhetetlenek: az érintettség szintjétől függet-
lenül az ár szerepe mindhárom csoportban megerősödött 
(H1 elfogadva), és ezt a vállalatméret, a tulajdonos kiléte 
és az export aránya sem befolyásolja szignifikánsan (H2 
elutasítva). Ugyanakkor lényeges eredmény, hogy az ár 
szerepének erősödése összefüggést mutat a vállalatok 
eredményességével: minél jobban teljesít a vállalat, 
annál kevésbé jellemző rá ár-alapú versenystratégia. Ez 
összhangban van a nemzetközi kutatások eredményeivel 
is (Badri és társai, 2000, Ward – Duray, 2000). A 
szolgáltatások fejlesztésére -elsősorban a szállítások 
minőségének javításával, illetve a szolgáltatási 
képességek javításával- tett erőfeszítések megerősödtek 
(H3 elfogadva), ugyanakkor az innováció szerepe az 
egyébként is alacsony szintről még tovább esett vissza 
(H4 elfogadva). A munkaerő fejlesztésében nem 
érzékelhető lényeges elmozdulás (H5 elutasítva). A fo-
lyamatok fejlesztésére és a globális beszerzésre viszont 
a legkevésbé érintett csoport a másik két csoportnál 
jelentősebb választ adott (H6, H7 részben elfogadva).  
Az eredmények egyértelműen rámutatnak a rugalmas-
ság -és ezen belül is az információszerzés és gyors 
felhasználás-. Válsághelyzetben első körben nincs idő a 
bizonytalanság csökkentésére, ilyenkor a vállalatok csak 
azzal a rugalmassággal tudnak reagálni, amivel pilla-
natnyilag rendelkeznek. Nem elég azonban rugalmasnak 
lenni, a szükséges lépéseket minél hamarabb és minél 
határozottabban meg is kell tenni a nagyobb problémák 
elkerülése érdekében. A kooperációs kapcsolatok át- és 
kialakításához -azaz a bizonytalanság és a válság miatt 

növekvő kockázatok csökkentéséhez- hosszabb időre 
van szükség. A tanulmánynak ugyancsak fontos tanul-
sága, hogy a jól felkészült vállalatok kevésbé mennek 
bele tűzoltás jellegű tevékenységekbe. Talán azért sem 
jellemző ez rájuk, mert igyekeznek előre felkészülni a 
bizonytalan helyzetekre, ezért nem kell kapkodniuk, ami-
kor azok bekövetkeznek. Ez a termelés területén egyér-
telműen lekövethető az adatokból. 
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KKoommppeetteenncciiáákk  mmeegghhaattáárroozzáássaa  aa  mmiinnőőssééggiirráánnyyííttááss  ttáámmooggaattáássáávvaall  
DDrr..  BBeerréénnyyii  LLáásszzllóó  

  
Bevezetés 
A kompetencia-menedzsment az utóbbi években rene-
szánszát éli. A pedagógia és nevelés mellett vállalati-
szervezeti kontextusban is megjelent. A napjainkban el-
érhető informatikai támogatás – például a NEXON vagy 
az SAP szoftverei (Henczi-Zöllei, 2007) – új lehetősége-
ket nyitott meg, továbbá elméleti és gyakorlati kérdése-
ket vizsgálva számos tanulmány született. A Vezetéstu-
dományi Intézet 2011. májusi Magyar Minőség Külön-
számában több tanulmányban mutatták be kollégáim a 
témakör szakmai hátterét és a felsőoktatási alkalmazási 
lehetőséget is. Számos módszer született a kompeten-
ciák meghatározására, az egyéni teljesítmények felmé-
résére, továbbá menedzselésére a szervezeti célok tük-
rében (Klein-Klein, 2008), sőt a kompetencia-vagyon 
számszerűsítésére is (Laáb, 2010). 
A szervezeti és egyéni kompetenciák kapcsolata érdekes 
és fontos problémákat vet fel. Úgy vélem, hogy a sikeres 
kompetencia-menedzsment a folyamatokon alapul, ami 
minőségügyi aspektusok mentén válik kezelhetővé. 
Ebben a tanulmányban az ISO 9001 követelményei 
mentén kívánom bemutatni, milyen lehetőségeket látok a 
kompetencia- és a minőségmenedzsment együttműkö-
désében. A funkcionális (vagy szakmai) kompetenciákat 
helyezem középpontba, mivel a szervezet szempontjából 
a többi kompetenciát abból kell levezetni. 

Kutatási háttér 
„A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági köz-
pontok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stra-
tégiai kutatási területein” című, TÁMOP-4.2.1.B-
10/2/KONV-2010-0001 azonosító számú (szakmai ve-
zető: Dr. Gácsi Zoltán) pályázat 2011-2013 között való-
sul meg a Miskolci Egyetemen. A projekt célja, hogy 
hozzájáruljon a Miskolci Egyetem vonzerejének növelé-
séhez a minőség javításán keresztül, amivel elősegíti a 
régió gazdasági és társadalmi modernizálását. A projekt 
célja négy stratégiai célkitűzés köré csoportosítható: 
• a szellemi potenciál fejlesztése, 
• a kutatási infrastruktúra fejlesztése, 
• a stratégiai kutatási területek minőségi fejlesztése, 
• az intézmény kapcsolatrendszerének fejlesztése. 
A kutató- és fejlesztő munka hatékony megszervezése 
érdekében a projektmenedzsment négy Kiválósági Köz-
pontot hozott létre, amelyek a Karok közötti szinergikus 
hatások kihasználásával, a párhuzamosságok elkerülése 
mellett fejlesztenek gyakorlatorientált megoldásokat. A 
Központokon belül ún. Kutatói műhelyek végzik a szak-
mai munkát egy-egy kulcskérdésre fókuszálva. 
Veresné dr. Somosi Mariann közvetlen irányítása alatt, a 
Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ (veze-
tője: Dr. Illés Béla) keretein belül alapított Innovatív meg-
oldások a szervezetek irányításában a versenyképesség 
fokozására (vezetője: Dr. Szakály Dezső) Kutatói mű-
helyben végzem munkámat. A műhely feladata, hogy 
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felkészítse a szerveteket az új megoldások, fejlesztések 
befogadására. A kompetencia-alapú szervezetfejlesztést 
a siker kulcstényezőjének tartjuk. 
Kompetenciák típusai 
A kompetencia lényegében illetékességet, szakértelmet, 
alkalmasságot jelent. Személyorientált fogalom, de a 
szervezetekre is értelmezhető (11..  ttáábblláázzaatt). 

Forrás Meghatározás 

Amerikai Me-
nedzsment 
Szövetség 

Az egyén általánosítható tudása, motivációi, leg-
bensőbb személyiségjegyei, társasági szerepei 
vagy képességei, készségei, amelyek egy mun-
kakörben nyújtott kiemelkedő teljesítményhez 
köthetők. 

Woodruffe Viselkedésminták egy készlete, melyet a munka-
kör betöltőjének be kell vetnie ahhoz, hogy a 
munkaköri feladatokat és funkciókat kompeten-
sen lássa el. 

Klemp és 
McClelland 

A kiválóan teljesítők személyiségjellemzője, pon-
tosabban az egyén olyan tulajdonsága, amely 
nélkülözhetetlen egy munkakörben vagy szerep-
ben nyújtott hatékony teljesítményhez. 

Quinn Egy bizonyos feladat vagy szerep teljesítéséhez 
szükséges tudás és képesség. 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  kkoommppeetteenncciiaa  ffooggaallmmaa  
Forrás: Szelestey, 5.p. alapján 

A kompetencia menedzsment elterjedt definíciója szerint 
(Henczi-Zöllei, 2007:48) az „a szervezeti célkitűzések 
realizálását szolgáló tevékenységek sorozata, mely le-
hetővé teszi a szükséges kompetencia-erőforráskészlet 
tervezését és biztosítását, a rendelkezésre álló kompe-
tencia potenciál racionális felhasználását, fejlesztését, s 

ez által a munkavállalók teljesítményének folyamatos 
növelését.” 
A kompetenciáknak többféle csoportosítása is született. 
Az Európai Képzési keretrendszer kognitív (megértési), 
szakmai (know-how) és személyes (viselkedési) kom-
petenciákat nevesít (Henczi-Zöllei, 2007:260). Szabó 
(2008:16) az EU gyakorlatorientált megközelítésének 
négy kategóriáját emeli ki: 
• Alapkompetenciák (báziskompetenciák): gyakran elő-

forduló személyiségjellemzők, amelyeket az élet kü-
lönböző területein alkalmazunk. Alapot jelentenek a 
többi kompetencia kialakításához. 

• Kulcskompetenciák: valamennyi szakma tartozékai. 
az EU által kiemelt kulcskompetenciák az anya- és 
idegen nyelvi kommunikáció, matematikai és infor-
matikai készségek, tanulás tanulása, vállalkozói 
készségek stb. 

• Generikus kompetenciák: a munka szempontjából 
fontos általános, független és rugalmas kompeten-
ciák, mint például lényeglátás, döntésképesség, 
együttműködés, innovatitvitás vagy problémamegol-
dás. 

• Speciális vagy funkcionális kompetenciák: adott mun-
kakör szempontjából fontos kompetenciák, amelyek a 
kimagasló teljesítmény zálogai. 

Kompetenciák a szervezetben 
Awuah (2001) a szervezeti kompetenciát egyéni és kol-
lektív képességek, szaktudás és kapacitások összessé-
geként definiálja. A szervezeti képességek szempontjá-
ból Somosi (2011) modellje mutatja be részletesen, mit 
értsünk a fogalom alatt (11..  áábbrraa). 
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Forrás: Somosi, 2011:12 
 

Magyar Minőség XXI. évfolyam 05. 2012. május 30/66 oldal 



Egy cseh kis- és közepes méretű vállalkozások 
vizsgálata alapján (Muzik-Roman, 2010) készült modell a 
folyamatképességet helyezi a középpontba (22..  áábbrraa). 

 
22..  áábbrraa  AA  kkiiss--  ééss  kköözzééppvváállllaallkkoozzáássookk  kkoommppeetteenncciiáájjaa  

Forrás: Muzik-Roman 2010:2 

Fontos kérdés, hogy mely kompetenciák álljanak a kom-
petencia-menedzsment fókuszában. A szervezetnek a 
piacon kell sikereket elérni, amihez szervezeti kompe-
tenciáit kell fejleszteni. Azonban a szervezeti tudás nem 

függetleníthető annak tagjaitól (egyénektől és csopor-
toktól). A kompetencia-menedzsmentnek tehát az egyéni 
kompetenciákkal (is) foglalkozni kell, azonban a szerve-
zeti kompetenciák érdekeit szem előtt tartva. A két terület 
támogatására külön-külön rendelkezésre állnak módsze-
rek és eszközök, összekapcsolásukat azonban nem 
könnyű sikeresen megoldani. Az oktatás területén más a 
helyzet, az egyértelműen az egyéni kompetenciák fej-
lesztésére irányul. 
Kis- és közepes vállalkozások körében különösen fon-
tosnak tartom, hogy egyszerű és a gyakorlatba gyorsan 
átültethető megoldásokat nyújtsunk, hiszen a napi fel-
adatok időbeli, személyi és pénzügyi erőforrás-lekötése 
mellett legtöbbször nem jöhet szóba olyan kompetencia-
szótár kialakítása (vagy megvásárlása, kidolgoztatása), 
ami egy nagyobb vállalatnál kézenfekvő és hatékony. A 
standard megoldásokat, azaz mások megoldásainak át-
vételét sem javaslom, ugyanis azok biztosan nem tudják 
leírni és követni az egyedi sajátosságokat, alkalmazá-
sukkal a szervezet számára fontos és releváns részletek 
maradhatnak ki. 
A kompetencia-követelmények külső forrásai a vevők és 
a stratégiai környezet. A szervezeti kompetenciákat 
ezekhez kell igazítani és mérni, az egyéni kompetencia-
követelményeket pedig ezekből levezetni. Az ötletszerű 
információgyűjtés, a személyügyi értékelési módszerek 
és kidolgozott megoldások adaptációja segíthetnek, 
azonban nem adnak teljes körű eredményt (33..  áábbrraa). 
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Véleményem szerint a működési folyamatok adják az 
erőforrásokra vonatozó kompetencia-követelmények le-
vezetésének kulcsát. Hammer és Champy (1996) elter-
jedt definíciója szerint a folyamat a tevékenységek olyan 
gyűjteménye, amelyekhez egy vagy több input szüksé-
ges, s amelyek a fogyasztó számára értékes outputot 
állítanak elő. 

A folyamatok lényegi vonásai a vizsgálataim szempont-
jából: 
• többletet, értéket hoznak létre, miközben erőforráso-

kat használnak fel, 
• külső vagy belső vevői igényeket elégítenek ki, bizo-

nyítva, hogy arra a szervezet képes (kompetens) 
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A folyamatok ismerete lényegében a szükséges tevé-
kenységek, azok kapcsolatának, a szükséges erőforrás-
oknak (végrehajtók, információ, gép, eszköz stb.) és az 
eljárásoknak ismeretét jelenti. Ha mindezt a kompetencia 
szempontjából nézzük, láthatjuk, hogy a folyamatok: 
• segítik a szervezeti kompetencia-elvárások 

teljesítésének nyomon követését (a szervezet arra 
képes, amit folyamataiban végre tud hajtani), 

• lehetőséget adnak az erőforrásokkal szembeni 
elvárások meghatározására. 

Az utóbbi megállapítás azért fontos, mert a kompetenci-
ákat a tevékenységek mentén definiálva a szükséges 
kompetenciák teljes körűen határozhatók meg. Egy 
adatbázissal támogatva a munka végrehajtását sikere-
sebbek lehetünk (Excel táblázatban megoldható, vagy ha 
rendelkezésre áll az ARIS Toolset folyamatmodellező 
eszköz, abban a vizuális és adatbázis-elemek össze is 
rendelhetők). Első lépésben a funkcionális (szakmai) 
jellegű kompetenciák határozhatók meg. Tevékenység-
szintű eredményeket kapunk, amelyből (ismerve a vég-
rehajtókat) összeállíthatók a munkaköri szintű profilok is. 
Ez a megoldás segít a humán erőforrás gazdálkodás 
klasszikus feladataiban (toborzás, kiválasztás) és a 
kompetenciák fejlesztésében egyaránt. A további kom-
petencia-kategóriákat a szervezeti működés szempont-
jából a funkcionális kompetenciák alá kell rendelni, va-
gyis azokból kell levezetni. Az ok egyszerűen az, hogy a 
szervezet a munkavállalókat azért alkalmazza, hogy 
funkcionális kompetenciáikkal támogassák a szervezeti 
célok megvalósulását. Nem szervezeti példával élve a 
gyengén tanuló gyereket matematikából korrepetáló 
személy kapcsán irreleváns, hogy milyen idegen nyelve-
ken beszél, viszont a kommunikációs, a matematikai és 
pedagógiai készségek fontosak. Idegen nyelv korrepe-

tálása esetén az előbb felesleges tényező funkcionális 
kompetencia lesz! 
Az ISO 9001 eszközei 
Az ISO 9001-es szabványnak már korábbi kiadásai is 
összeegyeztethetők a kompetencia-menedzsmenttel. Az 
ISO 9001 támogatását azért célszerű igénybe venni, 
mert: 
• folyamatközpontú, 
• széles körben alkalmazzák (bár különböző 

kidolgozottsággal), a kis- és középvállalatok körében 
is, 

• alapját jelenti számos más irányítási rendszer-szab-
ványnak (iparági szabványok erre épülnek, de kör-
nyezetközpontú irányítással is összehangolt), 

• nem csak egy vállalatra, hanem beszállítói láncok 
mentén is nyomon követhetők vele a kompetencia-
követelmények és azok teljesülése (beszállítói köve-
telményekkel), 

• általában keretet ad a szabályozás kialakításához és 
meghonosításához. 

A kompetenciák első megközelítésben az emberi erőfor-
rásokhoz kötődnek (szabvány 6.2 szakasza), azonban a 
kapcsolódó követelmények és a lehetőségek tágabbak 
ettől. Tegyük hozzá, hogy a 6.2.2 „Felkészültség, képzés 
és tudatosság” szakasz angol eredetijében szerepel a 
kompetencia szó („Competence, training, awareness”). 
A kompetencia-követelmények meghatározását, a kész-
letek felmérését és biztosítását, továbbá a kompetencia-
fejlesztés feladatainak támogatását az ISO 9001 köve-
telményei mentén a 22  ttáábblláázzaatt szerint tudom összefog-
lalni. 
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 Feladat ISO 9001 
hivatkozás 

ISO 9001 kapcsolat 

a. Szervezeti kompe-
tencia-követelmények 
meghatározása 

7.2.1, 7.2.3 
1.2, 5.1.a, 
7.2 

Vevői követelmények 
Szabályozó (jogsza-
bályi követelmények) 

b. Egyéni kompetencia-
követelmények meg-
határozása 

6.2.1, 
6.2.2.a 
 
 
0.2 

Emberi erőforrások (ál-
talános előírás, köve-
telmények meghatáro-
zása) 
Folyamatszemléletű 
megközelítés 

c. Egyéni kompetencia-
követelmények bizto-
sítása 

6.2.2.b 
 
 
 
 
4.1.a-c. 

Emberi erőforrások 
(képzés és egyéb te-
vékenység a szüksé-
ges felkészültség el-
érésére) 
Általános követelmé-
nyek (folyamatok) 

d. Egyéni kompetenciák 
teljesülésének vissza-
mérése 

6.2.2.c 
 
4.1.e 
 
 
8.2.2 
5.6 

Emberi erőforrások 
(értékelés) 
Általános követelmé-
nyek (folyamatok figye-
lemmel kísérése) 
Belső audit 
Vezetőségi átvizsgálás 

e. Szervezeti kompeten-
ciák teljesülésnek 
visszamérése 

8.2.1 
8.2.2 
5.6 

Vevői elégettség 
Belső audit 
Vezetőségi átvizsgálás 

f. Kompetencia-fej-
lesztési döntések 
meghozatala 

5.6.3 
 
4.1.d 

Vezetőségi átvizsgálás 
(kimenő adatok) 
Általános követelmé-
nyek (folyamatok fi-
gyelemmel kísérése) 

g. Fejlesztések eredmé- 8.2.2 Belső audit 

nyeinek nyomon kö-
vetése 

8.5. 
5.6.2 

Fejlesztés 
Vezetőségi átvizsgálás 
(bemenő adatok) 

h. Beszállítókkal 
szembeni kompe-
tencia-elvárások 
megfogalmazása és 
kezelése 

7.4.1 

 

7.4.3 
 

5.6 

Beszerzés (követel-
mények meghatáro-
zása) 

Beszerzés (termék 
igazolása) 

Vezetőségi átvizsgá-
lás 

22..  ttáábblláázzaatt  IISSOO  99000011  ééss  kkoommppeetteenncciiaa--mmeenneeddzzssmmeenntt  
a) A szervezet alkalmassága (kompetenciája) azt jelenti, 
hogy képes megfelelni a rá vonatkozó követelmények-
nek. Ezek fő forrásai a vevői követelmények, azonban 
több tényezőt figyelembe kell venni. A szervezeti kom-
petencia-követelmények sajátossága, hogy a szervezet 
nem fog kézhez kapni egy listát, hanem azt saját magá-
nak kell definiálni (hasonlóan a látens termékkövetelmé-
nyek meghatározásához). 
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b) Az egyéni kompetencia-követelmények meghatározá-
sához az emberi erőforrásokkal foglalkozó előírások ad-
nak keretet a szabványban. A funkcionális kompetenciák 
tartalmát a folyamatok tevékenységeihez rendelten kell 
meghatározni, egyéb kompetenciatípusok már szakiro-
dalmi források és elemzési anyagok segítségével 
visszafejthetők. Fontosnak tartom ismét kihangsúlyozni, 
hogy a szervezeti kompetenciák nem az egyéni kompe-
tenciák egyszerű összegét jelentik, azonban a kettő kö-
zött van kapcsolat. 



A 3M vállalat például a lapos termékek és az innováció 
speciálistája (Peters-Waterman, 1986), ami nem jelenti, 
hogy minden tagjának ilyennek kell lennie. A titkárságon 
dolgozó munkatárssal szemben nem elvárás az innova-
tív termékek fejlesztése, sőt a gyártási feladatok végre-
hajtásában sem feltétlenül célravezető így viselkedni. 
Inkább olyan képességű, jártasságú munkaerőre van 
szükség, akivel ez a szervezeti kompetencia támogat-
ható. Az adminisztrátor jellemzői között a pontosság, 
teherbírás, kommunikációs készség emelhető ki. 
c) A megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkaerő 
beszerzése hatékonyabb lesz, ha tudja a szervezet, 
hogy a feladatok (tevékenységek) végrehajtásához mire 
van szüksége. A folyamatokból levezetett követelmények 
funkcionális tartalmak, ezeket a kiválasztás során sok-
szor nem lehet megkövetelni. Számos minta (és tanács-
adói támogatás) áll azonban rendelkezésre ahhoz, hogy 
a funkcionális kompetenciák mögötti egyéb (általános, 
szociális stb.) kompetenciákat meghatározzuk. 
d) Az ISO 9001 szabvány keretet ad a kompetenciák 
teljesülésének visszaméréséhez is. Az emberi erőforrás-
okkal kapcsolatos értékelése tulajdonképpen kompeten-
ciát mér. A szempontrendszer felfrissítésével a -sokszor 
rutinszerűen végzett- feladat hatékony döntéstámogató 
eszköz lehet. A visszamérés másik eszköze a belső 
audit. Mivel a téma a minőségirányítási rendszert érinti, 
az eredményeket a vezetőségi átvizsgálásokon kell átte-
kinteni és meghozni a szükséges intézkedéseket. 
e) A szervezeti kompetenciák sikerességének visszamé-
rését a vevői visszajelzések alapján lehet megítélni. Le-
egyszerűsítve az elégedett vevő egyenlő kompetens 
szervezet. A kiválósági modellek (elsősorban az EFQM 
emelhető ki Európában) mentén árnyaltabb lehetősége 
van egy szervezetnek kompetenciái értékelésre, azon-

ban a modellt sokkal szűkebb körben alkalmazzák, mint 
az ISO 9001-et. A kiválósági értékelések lehetőségeit 
fejlesztő munkánkban fontos szakmai alapnak tekintjük, 
szempontjait és értékelési módszereit is beépítjük meg-
oldásainkba. 
f)-g) A fejlesztési, változtatási döntések meghozatalát, 
továbbá a végrehajtási tervek jóváhagyását csak a felső 
vezetőség teheti meg. A minőségirányítási rendszer kap-
csán ennek eszköze a vezetőségi átvizsgálás. Az ered-
mények nyomon követését célszerű a belső auditok ré-
szévé tenni, azonban közvetlenül vagy közvetve a nem-
megfelelőségek feljegyzései, a helyesbítő és megelőző 
tevékenységek is fontos információforrások. A kompe-
tencia szempontjából vizsgálva egy nem-megfelelőség 
valamilyen alkalmatlanságra (ember, anyag vagy rend-
szer) vagy ismerethiányra utal. 
h) A szabvány tartalmaz követelményeket a beszállítók 
értékelésére, amit a gyakorlatban legtöbbször minősítési 
rendszerrel oldanak meg. Nagyobb méretű szervezetek 
beszállítói auditokat is végrehajtanak, a többségnek 
azonban erre nincs lehetősége (különböző okokból). A 
kompetencia-elvárások meghatározása és egyértelmű 
közlése a beszállítókkal az a) pontban tárgyaltak kiter-
jesztése a beszállítói láncokra. Elméletileg azonnali 
megoldást jelentene, ha minden szervezet közölné a 
számára szükséges kompetenciákat, a gyakorlatban ez 
nem ilyen egyszerű. A módszertani és ismeretbeli hiá-
nyosságok, a fogalmi rendszer és tipológia szerteágazó-
sága mellett azzal is számolni kell, hogy a szervezetek 
nem kívánnak bizonyos információkat megosztani ver-
senypozíciójuk megőrzése érdekében. 
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Konklúzió Források 
Felmerül a kérdés, hogy miért foglalkozzunk a kompe-
tencia kérdéskörével? Lehet vitatkozni arról, hogy új 
szakmai területről, egy régi reneszánszáról van szó, 
vagy csupán a menedzsment eszközöknél is megjelenő 
divatról. A kompetenciákkal – kimondatlanul – foglalkoz-
nak a szervezetek és az egyének is. Ha a kompetencia-
menedzsment útjára lépnek, könnyebbé válik verseny-
pozíciójuk erősítése. 

Awuah G. B. (1993): A firm’s competence development 
through its network of exchange relationship, Journal of 
Business and Industrial Marketing, Vol . 16. No. 7., 574-599. 
Hammer M – Champy J. (1996): A vállalati folyamatok 
újraszervezése, Panem-McGraw-Hill, Budapest 
Henzi L. – Zöllei K. (2007): Kompetenciamenedzsment, 
Perfekt Zrt, Budapest 
Klein B. – Klein S. (2008): A szervezet lelke, EDGE 2000 
Kiadó, Budapest A szakképzés területén résztelesen kidolgozott kompe-

tencia-modellek vannak, amelyek leírják az egyes szak-
mák kimeneteit. A felsőoktatásban is jelentős eredmé-
nyeket sikerült elérni a kompetencia-orientáció területén. 
A foglalkoztatók részletes információt kaphatnak arról, 
hogy milyen alap, kulcs és generikus kompetenciákkal 
bír a munkaerőpiac kínálati oldala, ennek azonban csak 
akkor veszik hasznát, ha tudják, pontosan mire van 
szükségük? 

Laáb Á. (2010): Kompetenciagarázdálkodás I. - Mennyi élet 
van éveidben?, Typotex Elektronikus Kiadó Kft, Budapest 
MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 
Muzik J. – Roman S. (2010): Humán erőforrások 
fejlesztésének támogatása kis- és középvállalkozásoknál 
Csehországban, CEO, Vol 11. No. 4. M2-M4. 
Peters T. J. – Waterman R. H. (1986): A siker nyomában, 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest 
Somosi Veres M. (2010): Alapvető képesség: a szervezeti és 
egyéni képesség fejlesztése, Magyar Minőség, 2011/5, 11-20. Az igények meghatározásában a minőségirányításra cél-

szerű támaszkodni. Az ISO 9001 jó alapot jelent, mivel 
széles körben alkalmazzák a kis- és középvállalatok kö-
rében is. A minőségirányítás folyamatszemléletűsége a 
kulcselem, ugyanis a működési folyamatok tevékenysé-
gei mentén lehet egyértelműen definiálni a végrehajtók-
kal szembeni kompetencia-elvárásokat. 

Szabó Sz. (2008): A vezetői kompetencia-fejlesztés 
tapasztalatai és lehetőségei egyes rendvédelmi szervek 
hivatásos állománya körében, PhD értekezés, Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem 
Szelestey J.: Kompetencia modell kidolgozásának elméleti 
háttere (kézirat), forrás: 
http://www.erg.bme.hu/szakkepzes/4felev/SelesteyKompetenc
ia.pdf 
______________________________________________  

A kompetencia-elvárásokat ilyen módon viszonylag egy-
szerűen meg lehet határozni, megfelelő tanácsadói tá-
mogatás mellett a szervezet számára érthető és követ-
hető módon teremthető meg a szisztematikus kompeten-
cia-menedzsment. 
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KKaattoonnaaii  ZZssoolltt  --  RRóózzssaa  AAnnddrrááss  
  

A Nemzeti Minőségi Díj, a regionális és a szakágazati 
minőségi díjak egyre inkább kiesnek a politikai fókuszból, 
és így nem töltik, azaz nem tölthetik be hivatásukat a 
gazdaság élénkítésében és a kiválósági kultúra terjesz-
tésében. 
A minőségügy támogatásának hiánya, a minőségfej-
lesztések pályázati lehetőségeinek beszűkülése azt su-
gallja, hogy a minőség, mint a versenyképesség egyik 
legfontosabb attribútuma egyre inkább háttérbe szorul. 
Aktuális helyzetkép 
Az utóbbi évek gazdasági nehézségei komoly kihívást 
jelentenek a szervezetek vezetői számára a válságból 
való kilábalás útjának megtalálásában. Ezzel párhuza-
mosan az tapasztalható, hogy a korábban sikeresen mű-
ködtetett menedzsment- és vezetési-, valamint díj-mo-
dellek nem elég rugalmasak arra, hogy a gyorsan változó 
külső és belső környezeti hatásokra megfelelően rea-
gáljanak. 
Sok szervezet a költségcsökkentés jelszava alatt meg-
szünteti korábban tanúsított irányítási rendszereinek 
fenntartását, felmondja tagságát olyan szervezetekben, 
amelyeken keresztül a fejlődéshez hasznos információk-
hoz juthat, sőt gyakran előfordul, hogy az árverseny miatt 
csökkenti termékeinek, szolgáltatásainak minőségi szín-
vonalát. 
Felemelt kezekkel nem lehet csatát nyerni 
Az a tény, hogy a gazdasági válság az egész világot 
sújtja, nem jelenti azt, hogy a válságnak csak vesztesei 
lesznek. A hazai gyártó és szolgáltató szervezetek ver-

senyképességének erősítése össztársadalmi érdek, hi-
szen gazdasági növekedés kizárólag sikeres vállalkozá-
sokon keresztül valósulhat meg. 
El kell fogadnunk azt, hogy amennyiben nem törekszünk 
olyan termék és szolgáltatás portfólióra, ami a fenntart-
ható fejlődést szolgálja, ha nem dolgozunk ki olyan stra-
tégiát, ami a kívánatos jövőkép beteljesülését szolgálja, 
akkor önmagában a költségek lefaragása nem jelent ki-
lábalást. Ez az állítás megállja helyét akár mikro-, akár 
makro-ökonómiai dimenzióban is. 
Van-e „titkos fegyver” 
A siker elengedhetetlen feltételei: 
- Egyértelmű jövőkép, megalapozott, kiegyensúlyozott 

valamint összehangolt stratégia kialakítása, kommu-
nikálása, továbbá a célok teljesítése melletti elkötele-
zettség és motiváció megteremtése. 

- Az egyéni képességek és szinergiák megfelelő 
kiaknázása és a szerepek felelősségteljes vállalása. 

- A hatékonyság folyamatos javítása. 
- A sablonos irányítási rendszermodellek rugalmassá-

gának, az érdekelt felek igényeinek kiegyensúlyozott 
teljesítési képességének javítása, valamint a külső és 
belső környezeti változásokra való gyors reagálással 
a folyamatok összehangolása. 
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- Folyamatos innováció - a fejlődés egyik legfontosabb 
motorja -, de ha nem társul az érdekelt felek elvárá-
sait és elégedettségét tartósan és kiegyensúlyozottan 
szolgáló minőséggel, az innováció képtelen arra, 
hogy az elvárt növekedést biztosítsa. 

Jegyzet
Ügyvezető, QMT Kft.

Jegyzet
Elnök, ISO 9000 FÓRUM



Egyértelmű, hogy a fenti felsorolásban az ISO 9004:2009 
szabványban ismertetett minőségirányítási alapelvekkel 
találkozunk, tehát kijelenthető, hogy nincs titkos fegyver. 

- A legjobb gyakorlatok gyors elsajátítása, ami összefo-
gást és koordinációt igényel. Nem létezik 
benchmarking információ megosztás nélkül. 

Az MSZ EN 9004:2010 szabvány megjelenése - Olyan értékelő és visszacsatoló modellek alkalma-
zása, amelyek megelőző jelleggel képesek támogatni 
a vezetőket a helyes és megalapozott döntések meg-
hozatalában. 

2009-ben megjelent az ISO 9004:2009 szabvány, amely 
a minőségirányítási alapelvekre fókuszálva határozza 
meg azokat a feltételeket, amelyek a tartós siker garan-
ciáit képezik. A szervezet tartós (fenntartható) sikerének 
néhány elemét ismertetjük az 11..  áábbrráánn: 

- Partnerkapcsolatok fejlesztése és a kölcsönös elő-
nyök kihasználása. 

A TARTÓS SIKER Feltét
Az érdekelt felek igények és elvárásaina

hosszú távú kielégítése az állandóan v

elei
k kiegyensúlyozott, 
áltozó környezetben.

Innováció,
folyamatos
fejlesztés

Tanulás,
Szervezeti

Életképesség
megőrzése

Terveknek való
megfelelés 
értékelése

Stratégiai
folyamatok 
kialakítása

Jövőbeni
erőforrás
igényekre

felkészülés

Kockázatok 
azonosítása,
csökkentése

Kölcsönös
előnyök

az érdekelt
felekkel 

Érdekelt felek
azonosítása, 
értékelése,

A szervezeti
Környezet 
figyelése

Hosszú távú
tervezés

A felső
Vezetés

rendelkezzen

 
11..  áábbrraa  AA  sszzeerrvveezzeett  ttaarrttóóss  ssiikkeerréénneekk  ffeellttéétteelleeii
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A nemzetközi szabvány: 
- A tartós siker megvalósítását támogatja a minőségirá-

nyítási megközelítés alkalmazásával. 
- Foglalkozik minden vonatkozó érdekelt fél szükségle-

teivel és elvárásaival, és útmutatást ad a szervezet 
teljes működésének módszeres és folyamatos fej-
lesztésére. 

- A társadalmi felelősség a szervezet jellegének 
megfelelően az érdekelt felek viszonylatában jelenik 
meg. 

- Alkalmazható bármilyen szervezetre, tekintet nélkül 
annak méretére, típusára és tevékenységi körére. 

- Összhangban áll a nemzetközileg széles körben 
alkalmazott egyéb menedzsment szabványokkal 
-kiemelten az ISO 9001:2008 szabvánnyal- úgy fo-
galomrendszerében, mint struktúrájában, ezáltal is 
segítve az alkalmazókat a helyes értelmezésben és a 
saját irányítási rendszereiknek fejlesztésében. 

- Biztosítja azt, hogy a szervezet hosszú távon megva-
lósítsa és fenntartsa céljait. 

- Támogatja a szervezetet abban, hogy kiegyensúlyo-
zott módon, hosszú távon, következetesen teljesíteni 
tudja érdekelt felei szükségleteit. 

- Alapelvei és ezek lebontásai összhangban vannak a 
TQM alapelvekkel. 

- Minden -a kiválósági modellekben is fellelhető- lénye-
ges kritériumra kiterjed, amelyek kézbentartása a 
szervezet sikerének garanciáját jelenti. 

- Szervezeti önértékelési modellt kínál, amely alkalma-
zása rámutat a szervezet érettség (fejlettségi) szint-
jére és segíti a fejlesztendő területek feltárását. 

- Az alapelvekhez rendeli az eredményeket, ami egy 
tiszta és logikus kapcsolatot segít megteremteni a 
szervezet saját stratégiája és a szabvány között. 

- A szabványfejezetek részletezik azokat a megközelí-
téseket, amelyek alkalmazása az alapelvekben 
ismertetett eredmények elérését garantálják. 

Annak érdekében, hogy minden szervezet számára ér-
telmezhető legyen, a szabvány magas absztrakciós 
szinten ismerteti az elvárásokat, tehát a helyes alkalma-
zás kulcsa a helyes értelmezés. 
A fejlődést támogató új kezdeményezés 
A minőségirányítási alapelvek követését számos mód-
szer támogatja. Ezek közül érdemes megemlíteni a szer-
vezeti önértékelés (tükörbenézés) módszerét, melynek 
szakszerű alkalmazása hasznos eszköz lehet a vállala-
tok és egyéb szervezetek vezetői kezében. 
Az ISO 9000 FÓRUM, a Q-MASTER TRUST Tanácsadó 
Kft és az ÉMI TÜV-SÜD Kft. egy új közös kezdeménye-
zést fogalmazott meg. A három szervezet összefogásá-
nak elsődleges célja az, hogy a gazdasági élet szereplői 
egyre növekvő számban ismerjék meg és alkalmazzák a 
szervezeti önértékelést, mint egy hatékony minőség- és 
szervezetfejlesztési eszközt. (22..  ééss  33..  áábbrraa) 
A szervezeti önértékelés hozzáadott értékének maxima-
lizálása érdekében az alkalmazandó modellel szemben 
az alábbi követelményeket fogalmazták meg: 
- legyen minden szervezetre alkalmazható és a tartós 

sikerre fókuszáljon, 
- a szervezet jellegzetességei és stratégiája álljon a 

középpontban, 
- az eredményeket a befolyásoló tényezőkkel való 

összefüggésben vizsgálja, 
- garantálja az objektivitást, 
- legyen átfogó, strukturált elemzés, 
- szolgálja a folyamatos célirányos fejlődést, 
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- segítsen a fejlesztéseket támogató módszerek megta-
lálásában, 

- biztosítson széles körű benchmarkingot. 

A SZERVEZETI ÖNÉRTÉKE
AKKOR HATÉKONY, H

A felső vezetés elkötelezett a módsz
és szeretné megismerni a gyengeség
Megfelelő oktatás, tájékoztatás el

LÉS 
A:

er iránt 
eket.

őzi meg.

Az önértékelés eredményét felhasználjuk a  
továbbfejlesztési tevékenységben.

Az önértékelést csapatmunkában végezzük, 
a munkatársakat is bevonjuk a szervezeti 
önértékelésbe (teamek összeállítása)!

 
22..  áábbrraa    

SZERVEZETI ÖNÉRTÉKELÉS

Egy szervezet (vállalat, intézmény) 

szisztematikus, módszeres és átfogó, 
összehasonlító felülvizsgálata egy  

szerint

tevékenységeinek, folyamatainak, 
módszereinek és eredményeinek

kritérium-rendszer, vagy egy 
szabvány követelményei, útmutatásai   

  
33..  áábbrraa  

Az együttműködő felek eldöntötték, hogy támogatják egy 
olyan díjrendszer létrehozását, amelyet az ISO 9000 
FÓRUM működtet és a szervezeti érettséget ágazati és 
szervezeti specifikumok figyelembe vételével értékeli. 
Ennek a díjnak nem tisztje az eddigiekben működtetett 
díjrendszerek kiváltása vagy azokkal való versengés (44..  
áábbrraa) 
Ez nem jelenti azt, hogy azok a szervezetek, amelyek 
már több alkalommal végeztek más modell szerinti 
szervezeti önértékelést, hogy ezt most ne lenne érdemes 
kipróbálniuk. 

 
44..  áábbrraa  IISSOO  99000000  FFÓÓRRUUMM  SSzzeerrvveezzeettii  ÉÉrreettttsséégg  DDííjj  llooggoo  

A kezdeményezés alapját az MSZ EN ISO 9004:2010 
szabványra épülő, a szervezetek stratégiai céljaihoz iga-
zodó szervezeti önértékelés képezi.  
Az érett szervezet (ÉSZ) szervezeti önértékelés objekti-
vitását az alábbiak biztosítják: 
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- a cég-specifikus szervezeti önértékelő modellekben 
az értékelők számára olyan egyértelmű, követel-
ményrendszer található, amely az adott szervezet 
stratégiáján alapul, a szervezet indikátorait, eredmé-



nyeit, valamint módszereit és megközelítéseit vizs-
gálja, 

- az értékeléshez részletes pontozási tábla áll ren-
delkezésre, 

- a szervezet több szintje értékel, 

- minden értékelő csak azt értékeli, amire érintettként 
rálátása van, 

- a helyszíni vizsgálatot megfelelő szakmai besorolás-
sal és ágazati tapasztalattal rendelkező, a modell al-
kalmazására kiképzett értékelők (több tanúsító hely 
munkatársai) végzik a pártatlanság elvének érvénye-
sítésével, 

- a program keretében az oktatók és tanácsadók nem 
lehetnek ÉSZ helyszíni értékelők. 

A díjrendszer működtetését az 55..  áábbrraa  szemlélteti. 

 
55..  áábbrraa  AAzz  ÉÉSSZZ  DDííjj  rreennddsszzeerree  

A modell lehetőséget nyújt arra, hogy a működési tevé-
kenységek és eredmények átfogó, módszeres átvizsgá-
lásával (tükörbe nézéssel) a szervezetek meghatározzák 
erősségeiket, gyengeségeiket, és azonosítsák azokat a 
fejlesztendő területeket, amelyek döntően befolyásolják a 
stratégiamegvalósítási képességet, az eredményességet 
és hatékonyságot. 
Az értékelésnek két fontos szakasza van: 
1. Előzetes szervezeti önértékelés 
Az szervezeti érettség (fejlettségi szint) megállapítására 
a szabvány 5 szintet javasol (a szabvány A1; A2-A7 
táblázatok alapján). 
Az ISO 9000 FÓRUM elnöksége az alábbi érettségi 
szinteket határozta meg (66..  áábbrraa)  

  
66..  áábbrraa  AA  sszzeerrvveezzeettii  éérreettttsséégg  sszziinnttjjeeii  

A modell szellemében az szervezeti érettséget az alábbi 
9 alapelem segítségével vizsgáljuk: 
1. Mi áll az irányítás középpontjában? (Irányítás) 
2. Milyen a vezetési megközelítés? (Irányítás) 
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3. Hogyan döntenek arról, hogy mi a fontos? 



4. Mire van szükség, hogy eredményt érjenek el? 
5. Hogyan szervezik a tevékenységeket? 
6. Hogyan érik el az eredményeket? 
7. Hogyan kísérik figyelemmel az eredményeket? 
8. Hogyan döntenek a fejlesztések fontossági sorrendjé-

ről? 
9. Hogyan történik a tanulás? 
Az egyes elemek érettségi szintje az a legmagasabb 
szint, aminek a kritériumait hiánytalanul teljesítették! 
2. Átfogó szervezeti önértékelés 
Az eredmények és az alkalmazott megközelítések érté-
kelése. 
Az alapelveken alapuló eredmények és a szabványfeje-
zetekben ismertetett megközelítéseket a stratégiai célok-
kal, a szervezet által alkalmazott indikátorokkal és mód-
szerekkel összehangoltan a 44..  sszz..  áábbrraa szerinti két di-
menzióban vizsgálja és meghatározza a fejlesztendő 
területeket. Az ÉSZ szervezeti önértékeléshez elérhető 
szoftveres támogatás lehetővé teszi azt, hogy a szerve-
zet saját maga részére alakítsa ki azt az adatgyűjtőt, ami 
messzemenően figyelembe veszi a szervezet adottsá-
gait, prioritásait. A kidolgozott adatgyűjtő struktúrája az 
MSZ EN ISO 9004:2010 szabványt követi, lehetővé téve 
a cég-specifikus modell folyamatos, rugalmas változtatá-
sát, vagy kibővítését és biztosítja az összehasonlítható-
ságot úgy a szervezetnél korábbi évek során végzett, 
mint más szervezetek értékeléseivel. Az összehasonlítás 
célja a fejlődési potenciál azonosítása és a fejlesztési 
területek feltárása mellett a benchmarking adatbázisból 
adekvát, hatásos és hatékony módszerek azonosítása a 
fejlesztések megvalósítására. Az alkalmazás megkönnyí-
tése érdekében a szoftver beépített kapcsolatokat és 

információtartalmat hordoz magában. Ezáltal a fókusz az 
értékelésre és nem az adatgyűjtésre, valamint szöveg-
szerkesztésre tevődik. Az értékelés 0-10 skálán, jól meg-
alapozott, egyértelmű értékrend és több szempont sze-
rint, a szervezet több reprezentatív szintjén történik. A 
fejlesztendő területek azonosítása az érettség szintek 
értékelésén túl az egyes szabványfejezetekben 
ismertetett megközelítéseknél elért eredmények figye-
lembevételével a 77..  áábbrráánn ismertetett logika szerint törté-
nik. 

 
77..  áábbrraa  AA  ffeejjlleesszztteennddőő  tteerrüülleetteekk  aazzoonnoossííttáássaa  

A modell lehetőséget nyújt arra, hogy a specifikus tevé-
kenységek és eredmények átfogó, módszeres átvizsgá-
lásával a szervezetek meghatározzák erősségeiket, 
gyengeségeiket, vagyis azokat a fejlesztendő területeket, 
amelyek döntően befolyásolják a stratégiamegvalósítási 
képességet, az eredményességet és hatékonyságot. 
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Az ÉSZ szervezeti önértékelés visszacsatolása lehető-
séget kínál az olyan összefüggések felismerésére, ame-
lyek támogatják a stratégia megvalósító képesség fej-
lesztését, valamint a „tűkörbe nézés” eredményeként 
egyértelművé válnak a szervezeti szintek értékítéletei 
közötti különbségek is. 
Az objektivitás fokozása céljából a díjrendszerben való 
részvétel megkívánja a szervezeti önértékelés független, 
külső szakértő általi felülvizsgálatát. Az ISO 9000 
FÓRUM ÉSZ Díj Kuratóriuma kijelöli és megbízza az 
ÉSZ Értékelő teamet. ÉSZ helyszíni értékelők ágazati és 
értékelői tapasztalatokkal felvértezve vizsgálják a szer-
vezet belső értékítéletének megalapozottságát. Értékelé-
sükkel segítik a szervezet fejlesztési döntéseinek meg-
alapozását, valamint jelentésükben információt szolgál-
tatnak a kuratórium irányába az oklevél kibocsátásához. 
A Díj kuratórium dönt az ISO 9000 FÓRUM ÉSZ Díj ün-
nepélyes keretek között történő átadásáról. 
A programhoz társuló szervezetek hozzájárulnak egy 
olyan közös benchmarking adatbázis létrehozásához, 
amely hozzáférhető a résztvevők számára. Ez az adat-
bázis módszertani segédletként szolgálja a szervezetek 
célirányos fejlődését. 
Hol tartunk most? 
Az ISO 9000 FÓRUM SZERVEZETI ÉRETTSÉG Díj ki-
alakítási folyamat eddigi legfontosabb fontos mérföldkö-
vei a következők: 

• Az ISO 9000 FÓRUM vezetői körében már 2009-ben 
megfogalmazódott egy díj létrehozásának ötlete. 
2009. végén megjelent az ISO 9004:2009 szabvány. 

• 2010. elején Az ISO 9004:2009 szabvánnyal kapcso-
latos konzultáció és a fogalmak tisztázása Dr. Balogh 

Albert címzetes egyetemi tanárral, aki meghatározó 
szerepet töltött be a szabvány honosításában. 

• Külső auditori javaslatra és hosszú távú célkitűzés 
kapcsán stratégiai fókuszba került az ISO 9000 
FÓRUM tevékenységének bővítése. 

• Az 2010. szeptemberben az MSZT bemutatta az 
MSZ EN ISO 9004:2010 szabványt. 

• ISO 9000 FÓRUM, Q-MASTER TRUST Kft. (QMT), 
ÉMI-TÜV SÜD Kft. találkozó. Stratégiai megállapodás 
született az MSZ EN ISO 9004:2010 szabványra 
épülő ÉSZ szervezeti önértékelési modell létrehozá-
sáról, valamint döntés a szoftveres támogatás kipró-
bálásáról. 

• 2011. március-június között a QMT szoftver valós 
vállalati tesztelése igazolta, hogy a szervezeti önérté-
keléshez készített szoftver lehetővé teszi azt, hogy a 
szervezet saját maga részére alakítsa ki a cég-speci-
fikus modellt. 

• Az MSZ EN ISO 9004:2010 szabványra épülő szer-
vezeti önértékelő szoftver ismertetése a QMT által az 
ISO 9000 FÓRUM XVIII. Nemzeti Konferenciáján. 

• 2012. 01.  Egyeztetések, tájékoztató megtervezése és 
a tréning anyag kidolgozása. 

• Az ISO 9000 FÓRUM elnöksége 2012. február 17-én 
megalapította az ISO 9000 FÓRUM SZERVEZETI 
ÉRETTSÉG Díj-at közzététele internetes felületen. 

• A díjmodell bemutatása és a tréningsorozat meghir-
detése az ISO 9000 FÓRUM, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
és a QMT által. A tájékoztatót azon szervezetek kép-
viselőinek szántuk, akik szerettek volna megismer-
kedni az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti 
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szervezeti önértékelés gyakorlatával, a szervezeti 
érettség megállapításával. 

• Szervezeti önértékelés ÉSZ tréningek meghirdetése 
2012. március és április hónapokban. 

Véleményünk az, hogy az ISO 9004 szabvány szerinti 
szervezeti önértékelést bármely szervezet alkalmazhatja, 
de ez jó vezetői eszköz azok számára is, akik az EFQM 
modell után más módszert is ki szeretnének próbálni. A 
modellt megmérettetési és benchmarking célból is lehet 
alkalmazni. 
Több résztvevő vetette fel a kérdést a tájékoztató ren-
dezvényen, hogy egyáltalán mi a különbség, illetve a 

hasonlóság az EFQM 2010 kiválóság modell és az ISO 
9004:2009 szabvány szerinti önértékelés között. 
A két modell között vannak különbségek is, de egy rész-
letesebb elemzés során számos hasonlóságot lehet fel-
fedezni. 
A táblázatban egyértelműen látható, hogy a két modell 
Alapelvei jelentős mértékben mutatnak hasonlóságot és 
ebből következik, hogy az EFQM 2010 kiválóság modell 
kritérium rendszere és az ISO 9004 szerinti szervezeti 
önértékelés fejezetei között is számos a hasonlóság. 
Az 11..  ttáábblláázzaattban a két modell alapját és szellemiségét 
képező alapelveket tüntettük fel: 

 

2929

PELVEK 

környezete
yek és elvár.

őnyös 
állítókkal

jlesztés6. Kreativitás és innováció táplálás

EFQM 2010 Alapelvek    MIR ALA

4.3. A szervezet 
4.4. Érdekelt felek, igén

8. Felelősségvállalás a fenntartható
jövőért

8. Kölcsönösen el
kapcsolatok a sz

7. Partnerkapcsolatok építése

6. Folyamatos fe
7. Tényeken alapuló döntéshozatal

3. A munkatársak bevonása5. Sikeresnek lenni az emberek által

4. Folyamatszemléletű megközelít.
5. Rendszerszeml. az irányításban

4. Folyamatokon alapuló vezetés

1. Vevőközpontúság2. Értékteremtés a Vevők számára

4.2. Tartós siker; 4.4. Érdekelt felek
6. Gazdálkodás az erőforrásokkal
8.5.Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés

1. Kiegyensúlyozott Eredmények
elérése

2. Vezetés
7. Tényeken alapuló döntéshozatal

3. Jövőorientált, inspiráló és 
tisztességes Vezetés

11..  ttáábblláázzaatt  AAllaappeellvveekk  eellttéérrééssee 
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A táblázatban egyértelműen látható, hogy a két modell 
Alapelvei jelentős mértékben mutatnak hasonlóságot és 
ebből következik, hogy az EFQM 2010 kiválóság modell 
kritérium rendszere és az ISO 9004 szerinti szervezeti 
önértékelés fejezetei között is számos a hasonlóság. 
A két modell részletesebb összehasonlítására egy ké-
sőbbi számban visszatérünk. 
Szeretnénk kiemelni, hogy ISO 9004:2009 nemzetközi 
szabvány szellemisége abból indul ki, hogy egy szerve-
zet csakis akkor lehet tartósan sikeres, ha képes hosszú 
távon kiegyensúlyozott módon teljesíteni vevői és más 
érdekelt felei igényeit, elvárásait, valamint környezettu-
datosan, a tanulás és az innováció megfelelő alkalmazá-
sával folyamatosan tudja növelni fejlettségi (érettségi) 
szintjét. A sikeres szervezetek fontos vezetői eszköze, 
adottsága pedig a tükörbe nézés, és az előrehaladás 
folyamatos mérése és értékelése. 
Az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány „A melléklete” be-
mutat egy szervezeti önértékelési módszert és az önér-
tékelés elvégzéséhez szükséges táblázatokat. 
A szabvány szerint „A szervezeti önértékelés eredménye 
megmutatja az erősségeket és gyengeségeket, a szer-
vezet fejlettségi szintjét, és ha megismétlik, a szervezet 
időbeni fejlődését.(88..áábbrraa) 

49

A SZERVEZE
ÉPÍT

TI ÉSZ (Érettség Szint)
Ő ELEMEI

 
88..  áábbrraa  AAzz  éérreettttsséégg  sszziinntt  ééppííttőő  eelleemmeeii  

A szervezeti önértékelés eredményei értékes bemenő 
adatok lehetnek a vezetőségi átvizsgálásokhoz. Ellenben 
a szervezeti önértékelés egy lehetséges tanulási mód-
szer is, amely továbbfejlesztett jövőképet szolgáltathat a 
szervezetről, és elősegítheti az érdekelt felek bevoná-
sát”. 
ISO 9000 FÓRUM Közhasznú Társadalmi Szervezet 
-szakértők bevonásával- folyamatosan biztosít konzultá-
cióval egybekötött költségtérítéses felkészítést a szerve-
zeti önértékelésről az érdeklődők számára. 
______________________________________________  
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Az utóbbi időben a gazdasági válság következménye-
ként (szűkülő keresletnek, finanszírozásnak és a megnö-
vekedett versenynek köszönhetően) igen erős kényszer 
nehezedik a legtöbb szolgáltató vállalatra a hatékony-
ságának és a versenyképességének növelésére. 
A menedzsment természetesen keresi a megoldásokat. 
A nyereségesség és likviditásának megőrzése érdeké-
ben a költségeket (kiadásokat) hozzá kell igazítani a le-
csökkent árbevétel szinthez (meg kell találni az új 
egyensúlyi pontot). Számos vállalat a korábban már 
többször alkalmazott megszorítások módszerét alkal-
mazza (csökkentik a létszámot, a béreket és azokat a 
kiadásokat, amelyek a közvetlen üzletmenetet nem ve-
szélyeztetik). 
A kérdés, hogy hogyan tudjuk a költségeinket úgy csök-
kenteni, hogy közben a vállalatban lévő értékeket (embe-
rek, tudás, folyamatok, szervezet) mind kevésbé rom-
boljuk és meg tudjuk őrizni a válság utáni fellendülés 
időszakára? 
A Toyota gyártási rendszer filozófiáján alapuló Lean me-
nedzsment az utóbbi időben egyre több szolgáltató vál-
lalatnál és adminisztratív folyamat fejlesztésénél kerül 
alkalmazásra. A Lean menedzsment lényege, hogy az 
érték-előállítási folyamat átfutási idejét csökkentjük a 
hozzáadott értéket nem termelő veszteségek szisztema-
tikus feltárásával és csökkentésével. Az üzleti működés 
és annak fejlesztése középpontjába a „Hozzáadott érté-
ket” állítjuk. Mi az, ami értéket teremt, mi az, amiért haj-

landóak fizetni az ügyfeleink? Minden egyéb tevékeny-
ség veszteség. 
A Lean bevezetés során a célunk az erőforrások igé-
nyeknek megfelelő rugalmas és hatékony felhasználása. 
Ezért a Lean Office bevezetése során mindig a vevői 
igényből indulunk ki, és azt vizsgáljuk, hogy a szükséges 
erőforrások, információk az igényeknek megfelelően idő-
ben, megfelelő minőségben (állapotban) állnak-e rendel-
kezésre. Minden, az ideálistól eltérő igénybe vétele az 
erőforrásoknak veszteség. 
A kérdés az, hogy az erőforrásaink rendelkezésre állása 
és felhasználása (térben, időben, minőségben), mennyi-
re van összhangban az őket igénybe vevő piaci és belső 
igények változásával? 
A gyártásban alkalmazott lean módszerek eredménye-
sen alkalmazhatók szolgáltatóknál is, de számos különb-
ség van az alkalmazási környezetben és az alkalmazás 
fókuszában. Ezért először is érdemes figyelembe venni a 
gyártó és szolgáltató vállalatok közötti működésbeli kü-
lönbségeket. 
Ha a „Lean” alkalmazási fókuszát vizsgáljuk akkor érde-
mes megnézni, hogy gyártó, illetve szolgáltató vállala-
toknál, hol vannak a legjelentősebb költségek és veszte-
ségek. 
A gyártó vállalatok költségszerkezetében általában a 
legjelentősebb tétel az anyagköltség (kb. 60%), a szol-
gáltatóknál a legjelentősebb tétel a bérköltség (70%), 
emellett gyártóknál jelentős költségtételek, még a gépek 
amortizációja, energiaköltség, bérköltség, a szolgáltatók-
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nál jelentős tételek az IT beruházások költségei, az épü-
letek bérleti díj, amortizációja, rezsi és az igénybe vett 
szolgáltatások költségei. 
A szolgáltatók folyamatai viszonylag egyszerűek, viszont 
igen nagy a folyamatok változatossága, komplexitása, 
sok a kivétel, ezért jól felkészült, motivált munkatársak 
szükségesek a folyamatok működtetéséhez. A szolgál-
tatást akkor kell nyújtani, amikor arra igény van (folya-
matosan kapacitást kell fenntartani), ezért nagyon fontos 
a kapacitások és az igények egymással történő össze-
hangolása és a rugalmas szervezeti megoldások alkal-
mazása. 
A szolgáltatási folyamatok nagy részében maga a „vevő”, 
ügyfél is részt vesz, ezért ha hibáztunk, késlekedünk, 
azonnal érzékeli azt. A szolgáltatásokban elsősorban az 
információ átalakítási folyamatok és logisztikai folyama-
tok vannak, ahol a (gyors, hatékony, vevői igényeknek 
megfelelő, hiba és szakadásmentes) információáramlás 
kialakításán és az rendelkezésre álló kapacitások (mun-
kaerő, épületek) idejének hatékony kihasználásán van a 
hangsúly. 
A gyártó vállalatok folyamatai szintén tartalmaznak szol-
gáltatási elemeket, de általában ezek a folyamatok job-
ban sztenderdizálhatók, kevesebb kivétel van, jelentős 
mértékben gépesíthetők, automatizálhatók, sokszor ke-
vésbé képzett munkaerő is képes a folyamatok elvégzé-
sére. A gyártás során a folyamat elején és a végén ke-
rülünk általában kapcsolatba a vevővel ezért közben ha 
hibáztunk, vagy késlekedünk még van lehetőség a javí-
tásra, és beavatkozásra. A gyártás során elsősorban 
anyag átalakítási és állapotváltoztatási folyamatok van-
nak. A gyártás során a fő fókusz a megfelelő (gyors, ha-
tékony, hiba és szakadásmentes) anyagáramlás kialakí-
tásán és a rendelkezésre álló erőforrások (gépek, embe-
rek) kihasználásán van. 

Természetesen ezek csak általánosítások, hiszen a 
gyártó és szolgáltatók vállalkozásoknak igen széles 
skálája van és ezek között is jelentős eltérések vannak a 
fenti tényezőkben (sztenderdizálhatóság, automatizált-
ság, komplexitás, igényelt munkaerő képzett-
sége).Általánosságban azért elmondható, hogy a szol-
gáltató vállalatoknál, még nagyobb hangsúly van a 
megfelelő (felkészült, képzett, motivált) munkaerőn és a 
rendelkezésre álló idő minél jobb kihasználásán. 
Az előbbi tényezők figyelembevételével érdemes végig 
gondolni, hogy a Lean filozófia és rendszer mely elemei 
és hogyan alkalmazhatók az „Office”, szolgáltatási terü-
leteken. 
A Lean módszerek közül igen eredményesen alkalmaz-
hatók a szolgáltatóknál a következő módszerek: érték-
áram feltérképezés, Kaizen, problémamegoldás, 0 hiba 
koncepció, FMEA, Poka-Yoke, 5S, folyamatok szabályo-
zása és sztenderdizálása. 
A Lean Office megteremtésénél elsősorban arra törek-
szünk, hogy az adminisztratív folyamatok működésénél 
az információk és az erőforrások (emberek, szoftverek, 
hardverek) 
• a megfelelő időben 
• megfelelő mennyiségben 
• megfelelő minőségben, állapotban 
• a megfelelő helyen 
• rendelkezésre álljanak. 
A Toyota Gyártási Rendszer - Lean filozófia lényegét 
Daniel Jones és James Womack tudta a legjobban meg-
fogalmazni a Lean menedzsment 5 alapelvében. Ez az 5 
alapelv iparágtól függetlenül bármely szervezetnél (Toyo-
tától a Dell Computeren át a TESCO-ig és az egész-
ségügyi intézményekig bárhol eredményesen alkalmaz-
ható). 



A Lean menedzsment 5 alapelve (James Womack, 
Daniel Jones, 1996) szerint: 
• Meg kell határozni, hogy melyek a hozzáadott értéket 

tartalmazó és nem tartalmazó tevékenységek a vevő 
szempontjából 

• Azonosítani kell az összes, a termék vagy szolgálta-
tás előállítása szempontjából szükséges tevékenység 
láncolatát, az értékáramot és azonosítani kell a 
veszteségeket. 

• Folytonossá, megszakítások, eltérítések, megállások 
nélkülivé kell tenni az értékáramot 

• Csak azt szabad előállítani, amit a vevő igényel, ami-
kor a vevő igényli azt: húzó rendszer kialakítása 

• Folyamatosan törekedni kell a tökéletességre, a vesz-
teségek folyamatos felderítésén és eltávolításán ke-
resztül. 

Nézzünk egy példát az 5 alapelv alkalmazására. 
Egy bank szolgáltatási tevékenységeiben mi az érték 
(egy megnyitott új számla, egy folyósított hitelt, egy át-
utalási tranzakció végrehajtása)? 
Egy számlanyitás során milyen tevékenységek vannak 
az igény felmerülésétől az igény kielégítéséig (mi az ér-
tékáram)? 
Az ügyfél bejön a fiókba, megkérdezzük az igényét, tájé-
koztatjuk a lehetőségekről, azonosítjuk, felvesszük az a-
lapadatait, elkészítjük a bankszámla szerződést, kinyom-
tatjuk a szerződéseket, beállítjuk az aláírási jogosultsá-
gokat, elküldjük jóváhagyásra, aláírja a jóváhagyó, aláírja 
az ügyintéző, aláírja az ügyfél, tanúzzuk a szerződést, 
érvényesítjük a szerződést, scanneljük az aláíró kartont, 
összeállítjuk és átadjuk az ügyfél dossziét, elkészítjük, 
ellenőrizzük és irattározzuk a saját dokumentációt. 
Hogyan tudjuk gyorsabban és hibamentes működtetni a 
fenti folyamatot? Érdemes átgondolni, hogy hány helyen 

és mennyi időre szakad meg a fenti folyamat, azért mert 
várni kell az egyik ügyintéző aláírására, a tanúzásra, a 
számítógépes rendszerre, hány felesleges aláírás, ellen-
őrzés van a folyamatba, mennyi manuális adatrögzítési 
művelet van? Valóban minden adatot rögzíteni kell, me-
lyek a duplán, többször elvégzett tevékenységek, mely 
műveleteket lehetne automatizálni, mennyit kell várnia az 
ügyfélnek a folyamat előtt és a folyamat közben? Való-
ban csak azokat a tevékenységeket végezzük el, amiket 
az ügyfél igényel, nem töltetünk ki felesleges, hosszú do-
kumentumokat, ha hibáztunk valahol a folyamatban 
azonnal észrevesszük-e, vagy csak a folyamat végén? 
Nem mozognak feleslegesen túl sokat a dokumentumok, 
az ügyfél vagy az ügyintéző? Nem kell-e többször, feles-
legesen bejönnie a fiókba az ügyfélnek? Nincsenek 
olyan információk, amiket többször újra megkérdezünk 
az ügyféltől? 
A kérdés, hogy hogyan tudjuk a fenti folyamatban lévő 
tevékenységek idejét úgy csökkenteni, illetve változtatni, 
hogy a teljes folyamat idején belül minél nagyobb legyen 
az ügyfél szempontjából hozzáadott értéket teremtő idő 
aránya? Ha a folyamatban valahol veszteségeket azono-
sítunk, akkor meg kell találni ezek okát, és olyan változ-
tatásokat (Kaizen) kell eszközölni a folyamatban, ame-
lyek által növelhető a folyamat hozzáadott érték-tartalma, 
csökkenthetők a veszteségek és a folyamatban elkövet-
hető hibák. 
Egy másik példa. 
Egy áruházi értékesítésben, mi az érték a vevő szem-
pontjából? A megfelelő áru a polcon, megfelelő (eladha-
tó, használható) állapotban és az, hogy a helyes vásárlá-
si döntés meghozásához szükséges információk rendel-
kezésre álljanak (a szaktanácsadók megfelelő informá-
ciókkal segítik a vásárlási döntést, ha ezt a vevő igényli). 
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Mi szükséges ahhoz, hogy az áru rendelkezésre álljon? 
Időben meg kell rendelni, át kell venni a szállítótól, be 
kell vételezni, ki kell helyezni a polcra megfelelő állapot-
ban (árazva, kicsomagolva). Az, hogy az áru a raktárban 
van, vagy egy másik áruházban, vagy a kamionon, a 
vevő szempontjából nem érték. A cél, hogy minél hama-
rabb kikerüljenek az áruk a polcra, megfelelő elvihető 
választék legyen, megfelelő áron, megfelelő állapotban. 
Milyen áruknak kell rendelkezésre állni, milyen árukat 
kell kihelyezni a polcra? - Amikre igény van. Minden 
egyéb, többlet áru veszteség, mert foglalja a helyet és 
benne áll a pénz, feleslegesen foglalkozunk vele. Mikor 
kell rendelkezésre állni az árunak? Amikor a vevő ezt 
igényli (karácsonykor többet igényelnek a vevők, akkor 

több áru kell, hogy kint legyen). Amikor az áruház nyitva 
van, akkor kell, hogy kint legyenek az áruk… 
Természetesen az előbbi feltételek teljesülését számos 
tényező akadályozhatja, számos probléma merülhet fel a 
működés során (elfelejtjük az árut megrendelni, rossz 
áron rakjuk ki a polcra, sérült az áru, összekeverik az 
árukat, hiányzik valamelyik tartozék, csúszik a bevétele-
zés és a raktárban pihen az áru.). Ezeket a problémákat 
és veszteségeket folyamatosan felderíteni és szisztema-
tikusan csökkenteni kell a vevői elégedettség és a haté-
konyság növelése érdekében. 
Milyen fejlesztési (Kaizen) lehetőségeket tartalmaz az 
előbbi folyamat: 

 
Kaizen lehetőség 

(veszteség) Ok Javaslat 

Későn kerül ki az 
áru a polcra 

A bevételezési folyamat manuálisan zajlik a 
raktárban és csak délután viszik fel a papí-
rokat a könyvelésre, és amíg nincs bevéte-
lezve, nem rakható ki. 

Szkenneljék be a bevételezési dokumentumokat a rak-
tárban, így nem szakad meg a folyamat, azonnal lát-
ható és bekönyvelhető az áru, ami beérkezett. 

Hiányzik az áru a 
polcról 

Lefogyott a készlet. Későn érkezik be az 
áru, későn rendeltük meg.  

Állítsunk be minimum készlet szinteteket a kereslet vál-
tozásának és az utántöltési időnek a figyelembe véte-
lével. 

 A rendszerben a készleten lévő termékek 
fogyását látjuk. Csak a fogyás és nem a 
valós vevői igények változása alapján ren-
delünk.  

Legyen lehetőség a vevői igények, érdeklődések rög-
zítésére a rendszerben, ami alapján aztán lehet meg-
rendeléseket generálni. 

Hibás termék kerül 
ki a polcra 

Hibás a beszállított termék. Nem vettük ész-
re, hogy hibás a beszállított termék.  

Csak jó áru kerüljön be az eladó térbe, az áruátvétel és 
árukihelyezés során ellenőrizzük hibátlanságot, sértet-
lenséget, hiánytalanságot. 

Raktárban áll az 
áru készleten 

Hosszú a bevételezési idő (minőségi átvé-
tel), későn értesülnek az eladók arról, hogy 
kihelyezhető az áru.  

Vizuálisan lehessen látni, hogy melyek azok az áruk 
amiket már bevételeztünk, azonnal jelenjen meg elad-
ható készleten a rendszerben a bevételezett áru. 

 
A Lean menedzsment, bevezetésének legfontosabb esz-
köze a Kaizen (folyamatos tökéletesítés) módszerének 
szisztematikus alkalmazása és a cégnél dolgozók széles 

körének probléma megoldási folyamatba való bevonása, 
amely segítségével folyamatosan feltárjuk és csökkent-
jük a cégnél található veszteségeket és olyan folyamato-

Magyar Minőség XXI. évfolyam 05. 2012. május 49/66 oldal 



kat és sztenderdeket alakítunk, ki amelyek egy maga-
sabb teljesítményszintre emelik az adott terület működé-
sét. 
A szolgáltató vállalatoknál tapasztalatunk szerint a másik 
legnagyobb hatékonyság- fejlesztési potenciált az IT 
rendszerek és alkalmazások fejlesztése jelenti, ami je-
lentős mértékben képes támogatni dolgozó munkáját és 
növelni a folyamatok hozzáadott érték tartalmát. 
Minden olyan megoldás, amely növeli az erőforrások 
rugalmas, vevői igényekhez illeszkedő kihasználását 
• több funkciós munkatársak (egyablakos kiszolgálás, 

átcsoportosítás), 
• rugalmas időbeosztás, 
• területek összevonása (fizikailag), 
• folyamatelvű szervezet, 
• online adatbázisok, tudásbázisok, 
• dolgozók felhatalmazása, 
• elősegíti a veszteségek csökkentését. 
KAIZEN, veszteségcsökkentés 
A Lean menedzsment bevezetés eszköze a Kaizen, a 
folyamatos tökéletesítés, amely segítségével a műkö-
désben lévő veszteségeket szisztematikusan feltárjuk és 
csökkentjük, úgy hogy a sztenderdek, folyamatok fej-
lesztésén keresztül mindig magasabb színvonalra emel-
jük az adott terület működését. 
A Kaizen 3 lépése 
• Kiküszöbölés 
• Csökkentés  
• Változtatás 
Ha fejlesztjük az adminisztratív folyamatokat, először 
azokat a veszteségeket keressük (MUDA II), amelyek, 
hozzáadott értéket nem termelnek és nem is szüksége-

sek, ezeket igyekszünk teljesen kiküszöbölni (felesleges 
telefonok, keresgélés, hibák). 

 
Következő lépésben azokat a tevékenységeket keres-
sük, amelyek hozzáadott értéket nem termelnek, de 
szükségesek (MUDA I), az ezekre fordított időt és erőfor-
rásokat igyekszünk minimálisra csökkenteni (jóváha-
gyások, jelentések, egyeztetések, ellenőrzés) A harma-
dik lépésben pedig a maradék tevékenységet, erőforrást 
igyekszünk úgy megváltoztatni, fejleszteni, átcsoporto-
sítani, hogy a munkának minél nagyobb része hozzá-
adott érték teremtő tevékenység legyen. 
A Lean megközelítésben, nem a fűnyíró elv szerinti költ-
ségcsökkentést alkalmazzuk, hanem megvizsgáljuk a 
folyamatainkat (ezek hozzáadott érték tartalmát és a 
bennük rejlő veszteségeket), és a vevői igényekhez il-
leszkedően megalapozott döntéseket tudunk hozni az 
igénybe vett erőforrások (költségek) csökkentése terén. 
(Pl.: nem feltétlenül a próbaidős vagy a magasabb bérű 
dolgozókat építjük le, mert lehet, hogy ők lényegesen 
nagyobb mértékben tudnak a cég eredményeihez hoz-
zájárulni). 
______________________________________________
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Tóth Csaba Lászlóval 

 

„A vállalati kiválóság pedig nem más, mint 
folyamatosan fejlődő minőség a teljes 

struktúrában.” 
 

Tóth Csaba László 

- Visszatekintve tartalmas életutadra, miként értékeled, 
melyek voltak pályafutásod legjelentősebb állomásai? 
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- Az egyetem elvégzése után munkát kellett keresnem. 
Az Egyesült Izzó hajdúböszörményi gyára lett az első 
munkahelyem. Ennek igazi jelentőségét csak később 
értettem meg, ugyanis ez meghatározta a következő 
30 esztendőt. Sokat köszönhetek Böszörménynek, 
mind emberi, mind szakmai szempontból. A másik 
fontos esemény, mikor a Tungsrammá vált Izzó 1983-
ban újjászervezte a kutatás-fejlesztést, és meghívtak 
az egyik főosztályra. Ez azért is jelentős, mert akkor 
házasodtunk össze Lillával, a feleségemmel (szintén 
Izzós volt és az a mai napig is), és lakást kaptunk Új-
pesten. 
A GE akvizícióig kemény munkával teltek a napjaink, 
elismert szakember lettem, különböző vezető beosz-
tásokban. Az amerikai kollégákkal nagyon jó volt a 
kapcsolat, hisz a szakterületünknek (magas olvadás-
pontú fémek) Magyarország (azaz mi) lett a globális 

K+F központja. (Egy kellemes meglepetés is ért, az 
egyik telefonkönyvben már dr. Tóth Csaba Lászlóként 
szerepeltem, holott nem doktoráltam, úgy hiszem, 
hogy ez is egyfajta elismerés.) 96 és 97-ben pedig 
már én vezettem a globális fejlesztést. 
Ekkor jött az „áttörés”! Jelentkeztem a Hat Szigma 
Szervezetbe, úgy gondoltam, hogy a majd 20 év ta-
pasztalatát nagyon jól tudom e téren is hasznosítani, 
szerencsére ez beigazolódott. Több száz embert ké-
peztem ki (ez a szám jelenleg csak a GE-t tekintve 
kétezer fő felett van, és úgy tűnik még nőni fog). Mi-
vel két éven keresztül egyedül csináltam, csak úgy 
hívtak „Tanár úr”. 
A következő jelentős esemény az újabb váltás volt, 
amikor a GE-n belül átmentem az Energia üzletágba, 
ami egy teljesen új világ volt: Apró kis rugók, „kuka-
cok” helyett többször 10 kg-s nagyvasak. Ott is ter-
mészetesen csak a szigmával foglalkoztam kezdet-
ben. Megismerkedtem ezután a Lean Menedzs-

Jegyzet
Ügyvezető igazgató, IFKA - Minőségfejlesztési Központ



menttel, kiváló japán szakemberektől tanulhattam, így 
aztán feladatom lett a lean egyes területeinek az irá-
nyítása is (5S, Kaizen) gyárunkban. 
A legfontosabb mérföldkő azonban a Shiba Díj elnye-
rése volt 2006-ban. 
Szintén fontos állomás volt 2008, amikor létrehoztam 
saját vállalkozásomat, ahol most is dolgozok. 

- Már az elején szeretnélek minőség-felfogásodról kér-
dezni. Hogyan értelmezed a minőséget? 
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- A minőség a filozófia szerint a dolgok (tárgy, szol-
gáltatás, egyén, csoport) olyan tulajdonsága, ami 
megkülönbözteti őket más dolgoktól. A dolgok köl-
csönhatásban vannak egymással, és így alakul ki a 
minőség. A minőségnek így szinte végtelen számú 
dimenziója lehet (megfelelés előírásoknak, alkalma-
zásnak, divatnak, társadalmi-gazdasági-műszaki 
trendeknek, teljesítmény, egyedi jellemzők, megbíz-
hatóság, tartósság, ár, takarékosság, esztétika, kap-
csolódó szolgáltatás, stb.). Ráadásul, ezek a dimen-
ziók mást jelentenek a különböző történelmi, politikai 
és kulturális meghatározottsággal bíró területeken. 
Nem értek egyet Walter Shewart-tal, aki szerint van 
objektív és szubjektív minőség. A minőség mindig 
attól függ, hogy a dolog-ember kölcsönhatás mikép-
pen alakul, azaz a minőség szubjektív. KANO Noriaki 
fogalmazza meg nagyon egyszerűen, hogy a jó mi-
nőség az, ami kielégíti vagy meghaladja a Vevő elvá-
rásait. Így a minőség fogalmába beletartozik két út is, 
az egyiken haladva megértjük a Vevő elvárásait, a 
másikon pedig kielégítjük ezeket az elvárásokat. Erre 
szokta mondani Mikó Gyuri, hogy a minőség = műkö-
dés, (ebből ugye rögtön következik, hogy jó minőség 
= jó működés) és ebben nagyon igaza van. Emellett 

nagyon fontos, hogy a dimenziók valamilyen mérték-
kel mérve legyenek, ugyanis így tudjuk a saját ma-
gunk számára megfogalmazni a Vevő elvárásait, és 
irányítani a folyamatainkat, hogy megfeleljünk ezek-
nek az elvárásoknak. 
A hétköznapi életben ez úgy történik, hogy Vevőként 
kiválasztjuk a számunkra fontos dimenziókat, rangso-
roljuk őket, mértékkel látjuk el, és ezek alapján dön-
tünk. Eladóként beállítjuk a folyamatainkat arra, hogy 
előállítsuk ezeket a mértékeket, vagy valamilyen el-
képzelés alapján annál jobbakat készítsünk. Ebben 
persze benne van az is, hogy tévedünk. Kano nem 
csak az „izgató minőség” kategóriáját fogalmazta 
meg, hanem a „fordított minőségét” is. Az Eladó 
„jobb” minőségnek gondolta a terméket, a Vevőnél vi-
szont nem kívánt vagy rossz minőségként jelenik 
meg a dolog. 
Összefoglalva, a minőség szubjektív, kölcsönhatáson 
alapul, konkrét és mértékkel ellátott. Nagyon egysze-
rűen, minden eset más és más, minden esetet át kell 
gondolni. 
A vállalati kiválóság pedig nem más, mint folyamato-
san fejlődő minőség a teljes struktúrában. 
Valahogyan úgy érzem, hogy a Vállalati Társadalmi 
Felelősség (CSR) is ide tartozna. Vegyesek az érzel-
meim, ugyanis látok nagyon jó példákat, de ez sajnos 
sok esetben csak kirakatmarketing (Fertetics Mandy: 
Magyar Minőség 2009. 08-09. szám pp63-67.) Egy 
iskola igazgatója mesélte, hogy a hétvégén jönnek és 
lefestenek mindent (annak idején mi is csináltunk ha-
sonlókat, csak akkor kommunista szombatnak hív-
ták), ő örült, mert erre már nem volt pénzük. Csak ezt 
nem így kellene megoldani. Szerintem a Társadalmi 



 

Felelősség ott kezdődik, hogy a „nagyok” 15 napra 
fizetnek, nem 60, 90 vagy esetleg 120-ra a KKV-nak. 
E nélkül egyetlen vállalatot sem engednék elindulni 
egy ilyen megmérettetésen. 

- Önállóvá válásod mennyire váltotta be elképzelései-
det? 

- Ez egy nagyon jó kérdés! Korábban nagyon sok meg-
keresést kaptam, hogy menjek el hozzájuk, oktassak, 
mentoráljak. Úgy gondoltam, hogy ki kell, kellene lép-
ni a vállalati bezártságból, és ugye osszuk meg má-
sokkal a tudásunkat, tanultam Shiba professzortól. 
Ezért 30 év gyári munka után döntöttem úgy, hogy 
önálló szeretnék lenni, persze ezzel a munkaadóm-
mal is meg kellet küzdeni, nem nagyon akartak elen-
gedni. 
Voltak és vannak barátaim, akik segítették ebbe az új 
helyzetbe való beilleszkedésemet. Mára megtaláltam 
saját helyemet, de meg kell őszintén mondanom, né-
ha még mindig a gyári fejemmel gondolkodom, el-
mondom, hogy az a modul értelmetlen, esetenként 
káros, ne akarják. Így aztán megfosztom magamat 
egy fél nap tanácsadói díjtól. Az viszont öröm, ha a 
kollégák olyan ismeretekre tesznek szert, amit előtte 
nem tudtak. 
Válaszolva a kérdésedre, szerencsére több a pozitív 
élmény, amit nagyon élvezek. Ugyanakkor nem fel-
tétlenül ajánlanám egy 56 éves embernek, hogy 
önálló vállalkozásba kezdjen. 
Talán itt mondhatom el, hogy a tanácsadói szakmára 
is igaz a Pareto-elv, ugyanis aki ma Magyarországon 
Hat Szigmát csinál, azok 80%-a életében még nem 
dolgozott gyárban, a legrosszabb könyvekből tanulta 

a szigmát, vagyis alapból alkalmatlan a munkára. Vi-
szont nagyon olcsó. 

- Mit jelentett életedben a IIASA- Shiba Díj? 

- Olyan általános iskolába jártam, ahol volt zenei tago-
zat is és annak idején a híres kórusunk szerette volna 
felvenni Kodály Zoltán nevét. A Mester akkor még 
köztünk volt, és amikor a nagy esemény bekövetke-
zett, az igazgató kérte fel a őt, hogy adja a nevét. Ak-
kor Kodály Zoltán azt válaszolta, hogy „Nem szívesen 
adom, mert e név kötelez”, aztán persze folytatta és 
adta nevét, de ez a kezdő mondatrész azóta megma-
radt bennem. A IIASA-Shiba Díj a legnagyobb elisme-
rés az életemben, iszonyú felelősséget kaptam a 
Díjjal együtt, ez a Díj kötelez! Úgy gondolom, hogy 
azért kaptam, hogy tanítsak másokat, ne engedjem 
rossz irányba menni a dolgokat, legyek az első vo-
nalban, és ez az élet minden területére vonatkozik. 
Te is láthattad, néha talán túlzott vehemenciával is 
próbálom -Shiba filozófiája alapján- mederben tartani 
a dolgokat. 

- Számtalan publikációd közül melyikre vagy a leg-
büszkébb? 

- Még fémfizikusként is publikáltam, hazai és nemzet-
közi környezetben (itt kutatóintézettel közösen) egy-
aránt. Amikor egyik-másik mostanában a kezembe 
akad, elgondolkodok, vajon mennyit lépett előre a vi-
lág az óta. 
A minőség és termelékenység témakörű cikkeim 
mindegyike az én gyerekem, nincs mese, vállalnom 
és szeretnem kell őket, írásukkor mindig a legújabbat 
szerettem a legjobban. Van persze már közöttük 
olyan is, amelyik mára kicsit megkopott, arra azért 
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büszke vagyok, hogy nem az alapfilozófiával van a 
gond. Azt szoktam mondani, hogy arra vagyok a leg-
büszkébb, ami már bennem van, de még nem írtam 
meg. 
Legújabb cikkem kapcsán azonban történt valami, 
ami megváltoztatta a véleményemet. Októberben 
ugyanis egy termelő vállalat azzal fordult az újság 
szerkesztőségéhez, hogy szeretnék a cikket meg-
kapni és terjeszteni a vállalaton belül, az operátorok-
tól a vezetésig, a vonatkozó részeket. Szóval most 
erre vagyok a legbüszkébb, mert egy dolgozatban 
tudtam szólni a dolgozók széles rétegéhez. 

- A minőség-szakma presztizsének javítását hogyan 
képzeled? Milyen ötleteid, javaslataid vannak? 

- Kedves Barátom! El tudod Te képzelni, hogy egy ke-
reskedelmi TV csatornán a Sződi és a Tóth egy egy-
szerű példán keresztül a minőségügy fontosságával 
foglalkozzon? Pedig a „való világ” egy kicsit más, mint 
ahogy azt a képernyőn bemutatják. A környezet alap-
vetően meghatározza a működési lehetőségeket. 
Utalnék a minőségről alkotott véleményemre. 
A minőség szakma presztízse jelenleg a béka-pers-
pektíva. Hat szigmásan közelítve meg a kérdést, fel 
kellene tárni a gyökér-okokat. Tény, hogy világszerte 
csökken a szakma presztizse, de nem ennyire, mint 
nálunk. Mi vezetett idáig? 
Kezdjük a szakmán belülről! Az elmúlt 10 évben a 
szakmával foglalkozó szervezetek száma úgy nőtt, 
hogy közben a piac szűkült, és a központi támogatás 
a minimálisra csökkent. Erre nem egységes válasz 
született, hanem időnként konfliktushelyzetek alakul-
tak/alakulnak ki, kommunikációs zavarok jelentkez-

nek. A megoldás az lenne, ha e szervezetek leülné-
nek, megpróbálnák közösen elemezni a helyzetet, 
megoldási javaslatokat dolgoznának ki, és azt ter-
jesztenék fel az illetékes helyekre. Lassan egy éve, 
hogy felajánlottam a segítségemet, de még senki 
nem keresett meg. Ebben az a tragikomikus, hogy 
mindenki jól ismeri a problémamegoldás módszereit, 
de senki sem alkalmazza. Igaz lenne, hogy a cipész-
nek lyukas a cipője? Az egyedüli kiút az összefogás. 
Ugyanakkor, szükségszerű lenne új arcok behozása, 
és a fiatalítás is. Vannak kiváló fiatal energikus szak-
emberek, akikből a jövő vezetői válhatnának. Erre 
már több helyen van példa. 
A „sok az eszkimó, kevés a fóka” helyzet miatt a 
szakmai koordináció is visszaszorul, esetenként szín-
vonal csökkenés is tapasztalható, ez veszélyes lefelé 
csavarodó spirált eredményezhet. Ennek persze oka 
a minimálisra csökkent támogatás is, és ez átvezet a 
másik, a tőlünk független oldalra. A politikai vezetés 
nagy ívű stratégiákat fogalmazott meg, de ezekből 
valahogyan az alap, a minőség kimaradt. Természe-
tesen fontosak a látványsportágak (a vívás miért nem 
az?), mert ezek sikere az ország megítélését emel-
heti. Ugyanilyen fontos a turizmus is, ehhez persze 
az kell, hogy a kisvállalkozások minőségtudatosság-
gal fogadják a vendéget, és ne a legtöbb pénzt akar-
ják róla rövid idő alatt leakasztani. Persze a vállalko-
zásoknak könnyebb pénzt adni, mint tudatosságot. 
Ezzel visszakanyarodtunk az elejére, egységes mi-
nőség-szakma, egységes segíteni akaró fellépés. 
Aztán majd meglátjuk… 

- Hogyan akkumulálódsz? Miként tudod ismereteidet 
frissíteni? 
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- Ebben a tanácsadói szakmában az a jó, hogy nem 
ragadsz le egyetlen szakmánál, napról napra új dol-
gokkal ismerkedsz meg. Az új dolgok új problémákat 
vetnek fel, erre vagy van otthon irodalom, vagy a net, 
vagy beszabadulsz egy antikváriumba, és nagyon jó 
(általában elfeledett, de zseniális) műveket találsz. 
Vannak kiváló szakemberek is, akiktől mindig lehet 
kérdezni, megvitatni problémákat, akár spontán be-
szélgetések kialakulásával. 

- Gyakran tartasz kihelyezett képzéseket, tréningeket. 
Hol szorít a cipő a vállalkozásainknál? Elsősorban 
milyen minőségtechnikák elsajátítására kellene na-
gyobb figyelmet fordítani? 

- A válasz ennél jóval egyszerűbb, nem a minőség-
technikákkal van a baj, hanem a menedzsmenttel. 
Még a multiknál is azt tapasztalom, hogy a vezetés 
szavakban elkötelezett, de időt már nem nagyon biz-
tosít arra, hogy a kolléga tényleg megtanulja azt az új 
módszert. Egy példa: a dolgozó pénteken tudja meg, 
hogy hétfőtől hat szigma tréningre lett beiskolázva. 
Szerencsére itt is vannak jó példák, de nem ez a jel-
lemző. 
Tudod nagyon jól, hogy valahol a szívem csücske a 
KKV-szektor, ma is köszönettel tartozom, hogy segí-
tettél bejutni ilyen konferenciákra. A KKV-knak sem 
anyagi lehetősége, sem humán erőforrása nincs arra, 
hogy képezze a szakembereit. Számukra minőségtu-
datosság-tréningekre (egybekötve alap minőség és 
termelékenység javító projektek futtatásával) volna 
szükség, amit a helyi Kamarák szerveznének, így 
anyagilag nem volna megterhelő és a projektek is ki-
termelhetnék a képzés árát. 

Visszatérve az eredeti kérdésre. Tanulják meg a 
problémamegoldás (Shiba-féle) 7 lépését, tanulják 
meg a legalapvetőbb eszközöket (5W, 5W1H, 7QC), 
akár minőségkörként működve. Ishikawa szerint a 
problémák 85%-a megoldható ezekkel az eszközök-
kel, és ez nem a szigma, vagy a lean! Mit mondott 
Deming? „Ha a japánok tudják, mi miért nem?” A ma-
gyar ember nem japán, ez igaz, hiszen még nem 
tudja a probléma gyökér-okát, de a megoldást már 
igen. Ezen a hozzáálláson kellene változtatni. 

- Min dolgozol jelenleg és milyen további terveid van-
nak? 

- Nagyon sok tervem van. Idő viszont nem nagyon, de 
azért felsorolnám, mit kellene csinálnom: 
„A minőség hülyesége, vagy a hülyeség minősége” 
címmel szeretnénk megírni azokat a gyakorlati élet-
ben tapasztalt ostobaságokat, amelyeket tapaszta-
lunk. Ez a Kano modell már föntebb említett fordított 
minősége, amiről mostanában senki nem beszél. 
Több ilyent összeírtunk, ugyanis ebben segítségemre 
van a fiunk. Olyan Ralph Nader féle dolog lenne, per-
sze a mi szemszögünkből. El kell mondanunk, mert 
különben nem tudják, hogy az rossz. 
Kellene egy magyar nyelvű Hat Szigma Kézikönyv 
(nem a Pyzdek lefordítása), ebbe viszont legalább 20 
céget szeretnék bevonni az életszerű példák miatt. 
Szerinted sikerül? 
A KAIZEN témakörében két kedvencem van, az 5S 
és a dolgozói KAIZEN, ez utóbbiból szeretnék egy 
tanulmányt összehozni, elég sok anyagom van már, 
csak le kellene írni. 
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- Hogyan tudsz kikapcsolódni, szórakozni? Mi a hob-
bid? 

- Talán most mondhatok pár szót a családomról. Lilla, 
anyagtudományi mérnök, ő viszi tovább a „villany-
körte termesztési” tudományt. Laci fiunk az ELTE-n 
diplomázott politológia szakon, jelenleg PhD tanulmá-
nyait folytatja a Corvinuson. Egy érdekesség, hogy 
bármelyikünk ír egy cikket, tanulmányt, vagy előa-
dást, mindig lektoráltatjuk a másikkal. Így rendszere-
sen javítatja a munkáimat. Nagyon szeretünk utazni 
is, az Amszterdam – Krakkó – Vercelli háromszögben 
már nagyon sok helyen jártunk. Nem a „felkapott”, tu-
ristacsalogató helyek látogatása a legfőbb célunk, 
hanem inkább az, hogy ilyenkor kipróbáljuk a helyi 
ételeket, italokat, ismerkedjünk a más népek kultúrá-
jával. 
Számomra a kikapcsolódást a sci-fi jelenti. Ez gyer-
mekkoromból jött, az űrkutatással együtt nőttem fel, 
azt szoktam mondani, hogy 1957. október 4-n az 5. 
születésnapom alkalmából felbocsátották az első 
szputnyikot. Nálunk, a nyugati határszélen fogható 
volt az osztrák televízió, szinte az összes Apolló 
visszatérést láttam. 
Vissza a sci-fi-hez. Mindenkivel elolvastatnám 
Asimov Trilógiáját, a mai korral való egyezések nem 
véletlenek. Van egy tervem, hogy összegyűjtöm a 
magyar szerzők megjelent műveit. Kuriózumokat is 
sikerült már szereznem. 
Nagyon kedvelem még az ókor történelmét is, főként 
Egyiptom a kedvencem. Nem véletlenül Thot a cég 
neve. TV-t nem nézek, maximum a Formula 1-et 
(1967 óta), inkább olvasok, sci-fit, a munkámmal kap-

csolatos szakirodalmat, történelmet, vagy szépiro-
dalmat. 
Eddig még nem volt arról szó, hogy nekem nincs jo-
gosítványom, azaz ahová szólít a munka, oda BKV, 
Volán autóbusz megy, vagy vonat. Macerás? Igen! 
Jóval korábban kell kelni, de az úton olvashatok, és 
ez egy nagyon jó dolog. 

- Érdekes és őszinte válaszaidat szívből köszönöm! 
______________________________________________  

AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  LLeeggjjoobbbb  SSzzeerrzzőőjjee  DDííjj  
Emlékeztetjük tisztelt Olvasóinkat, hogy a folyóirat szer-
kesztőbizottsága díjat alapított a lap legjobb szerzői 
számára. 
A Díj a legjobb cikk szerzőjét jutalmazza a folyóiratban 
-az átadás tárgyévet megelőző évben- megjelent cikkek 
közül. A szabályzat szerint a kiválasztás módja az, hogy 
a főszerkesztő -az olvasók véleményét is kikérve- javas-
latot tesz a szerkesztőbizottság szeptemberi ülésére az 
általa legjobbnak tartott cikkekre, illetve azok szerzőire. A 
szerkesztőbizottság jogosult a javaslatot felülbírálva, 
más cikket is kiválasztani díjazásra. A szerkesztőbizott-
ság többségi szavazással dönt. 
Kérjük hogy javaslatukkal járuljanak hozzá a Díj presztí-
zsének növeléséhez. 

Főszerkesztő 
______________________________________________
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XXII..  HHoonnvvééddeellmmii  mmiinnőőssééggttaalláállkkoozzóó  

„„AA  HHAADDIIKK  tteerrvv  aa  mmiinnőősséégg  ffóókkuusszzáábbaann””  
 

KKoonnffeerreenncciiaa  22001122..  jjúúnniiuuss  0066--áánn  
Társaságunk haladó hagyománya, hogy a Honvédelmi 
Minisztérium szervezeteivel együttműködve évente tájé-
koztatja az érdeklődőket a szakterületet érintő fejlemé-
nyekről, változásokról. 
Ebben az évben -egy kis kihagyás után- megújítva szer-
vezzük ezen rendezvényünket. Ennek különös jelentő-
séget ad, hogy a honvédelem új kihívások előtt áll, mely 
új típusú válaszokat igényel. 
Az illetékes szervezet képviselői ismertetik a Hadik tervet 
és annak részeként a haditechnikai kutatás fejlesztés 
megújítását és a minőségi hadfelszerelések fejlesztésé-
nek elsődlegességét, az ipar részvételi lehetőségeit, va-
lamint az állami minőségbiztosítás megoldásait. 
Ajánljuk a részvételt valamennyi szervezetnek, amely 
érdekelt, vagy érdeklődik a terület újdonságai iránt. 
Helyszín: HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, 
Haditechnikai Intézet 
1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 20. 
(Gépjárművel bejárat a Virányos út felől) 
Jelentkezési lap honlapunkon található. 

Program 
08:30  Regisztráció 
09:00 Megnyitó  

Dr. Keszthelyi Gyula, HM FHH főigazgató 
09:10 Az NKE minőségi stratégiája 

Dr. Turcsányi Károly NKE 
09:50 A haditechnikai K + F megújulásának lehetősé-

gei 
Simon Attila mk. ezredes, HTI intézetvezető 

10:25 Az ipar részvétele a HADIK terv megvalósítá-
sában 
Molnár Attila, HM CURRUS Zrt. vezérigazgató 

11:00 Szünet 
11:15 A haditechnikai K + F a minőségi hadfelszerelé-

sekért 
Dr. Hajdú Ferenc mk. alezredes, HTI KFTO 
osztályvezető helyettes 

11:50 Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzé-
sekben 
Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes, HTI MKSZO 
osztályvezető 

12:25 Szendvicsebéd 
13:30 A HM FHH HTI Haditechnikai Múzeumának 

bemutatása 
Hajdú Ferenc mk. alezredes, HTI KFTO 
osztályvezető helyettes 
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KKiivváállóóssáágg  TTaavvaasszz  22001122  --  EEFFQQMM  KKiivváállóóssáágg  NNaapp  
  

A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 
(SZKKE), idén első alkalommal, 2012. március 8-án ren-
dezte meg hagyományteremtő célzattal tavaszköszöntő 
konferenciáját, amelyen több mint 130 Kiválóság iránt 
elkötelezett szakember vett részt. 
A konferenciát Sugár Karolina elnök asszony (SZKKE) 
rövid köszöntője után a Bocskai István Általános Iskola 
növendékeinek műsora nyitotta meg, majd a Nemzetközi 
Nőnap alkalmából meglepetésként a fellépő gyerekek a 
hölgy vendégeket öt óvoda gyermekeinek rajzaival és 
papírból készült virágaival köszöntötték. 
Az esemény egyik célja az EFQM Kiválóság kultúra jó 
gyakorlatainak megosztása volt, így a szakmai előa-
dások mind e téma, valamint ehhez kapcsolódóan az 
SZKKE Kiválóság programjainak eredményei köré cso-
portosultak. 
Vogel Csaba vezérigazgató (DMRV Zrt.) és Török László 
ügyvezető igazgató (Grundfos Magyarország Gyártó Kft.) 
előadása a Kiválóság kultúra szervezeten belüli fejlő-
dését mutatta be, s azt, hogy cégüknél az elmúlt pár év-
ben hogyan integrálódott a kiválóság a szervezeti kultú-
rába, milyen utat tettek meg ezen a téren. 
A 2011-ben először kísérleti jelleggel, majd 2012-ben 
már bővülő létszámmal és szélesedő szakmai kiterjedt-
séggel induló Grundfos Beszállítói Kiválóság Programot 
és eredményeit a résztvevők három oldalról (vevő – be-
szállító - megvalósítást segítő partner) is megismerhet-
ték. Nyeste Zsolt, az Ipari Támogató Folyamatok veze-
tője a Grundfos Magyarország Gyártó Kft., vagyis a vevő 
képviselőjeként, Simon György minőség és környezetirá-

nyítási vezető (Hajdu Autotechnika Zrt.) a programban 
résztvevő egyik beszállító szemszögéből és Szabó 
Kálmán ügyvezető igazgató (SZKKE) a program szakmai 
támogatójaként mondta el tapasztalatait. 
Dr. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Parlamenti és Gazdaságstratégiáért felelős államtitkára 
rövid előadás formájában osztotta meg gondolatait a 
hallgatósággal a hazai gazdasági élet aktualitásaival 
kapcsolatban. 
A közoktatásban megélt Kiválóság tapasztalatokról 
tartott előadást a 2010. évi Közoktatási Kiválóság 
Programban is részt vett intézmény, a Bocskai István 
Általános Iskola igazgatója, Gorka Szabolcs. 
Egy multinacionális cég és egy oktatási intézmény part-
nerségi együttműködésének tapasztalatait, az átívelő 
partnerség lehetőségeit fejtette ki előadásában Baranyi 
Béla TQM vezető (EDF DÉMÁSZ Zrt.) és Radicsné 
Szerencsés Terézia igazgató asszony (Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat Kiskőrösi Közoktatási Intézménye). 
Az "Elkötelezettség a CSR Kiválóságért" Program ered-
ményeivel ismerkedhettek meg a konferencia résztvevői 
a program egyik szervezőjének (Urbán Katalin ügyve-
zető, Alternate Kft.) és két résztvevőjének (Dankó 
Viktória vevőkapcsolati menedzser, Jabil Circuite Ma-
gyarország Kft., Takács Attila minőségügyi csoportve-
zető, Martin János Szakképző Iskola) prezentációjából. 
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A Szövetség a Kiválóságért KhE. sikeres programjai kö-
zé sorolható a 2010 évben zajlott Civil Kiválóság Prog-
ram, melynek eredményéről és a Kiválóság civil szerve-
zeti környezetben történő eléréséről és fenntartásáról 



beszélt Grúber Andrea, a Pressley Ridge Magyarország 
Alapítvány Közép- és Kelet-európai Regionális Igazga-
tója. 
A rendezvény szakmai előadásainak zárásaként a kivá-
lóság kultúra terjesztésének új lehetőségeiről kaptunk 
tájékoztatást: a „Kiválósággal Győrért Díj” című új 
kezdeményezésről a GYMSM Kereskedelmi és Ipar-
kamara minőségügyi vezetőjétől, Pongrácz Balázstól hal-
hattak a résztvevők, valamint a Kiválóság programokban 
való részvétel finanszírozását segítő lehetőségek 
részleteiről Gurabi Attila (KAIZEN Institute) tartott rövid 
ismertetőt. 
Az EFQM Kiválóság Modell sikeres alkalmazása nyomán 
a program keretében 43 szervezet elismerő oklevelet és 
35 szervezet európai szintű elismerést vehetett át, mely 
az elmúlt 2 vagy többéves folyamatos fejlesztési 
munkájuk eredményét igazolta. Az okleveleket és a 
díjakat Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár úr, Sugár 
Karolina SZKKE elnök, Török László SZKKE elnökségi 
tag, Dr. Benedek István professzor úr, valamint Baranyi 
Béla SZKKE vezetőségi tagok adták át. 
Az elismerésben részesült szervezetek névsora az 
Egyesület honlapján tekinthető meg: www.kivalosag.hu 
______________________________________________  

AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss  aa  ggyyaakkoorrllaattbbaann  
RReennddeezzvvéénnyy    22001122..  jjúúnniiuuss  77..  

Az idők folyamán jelentősen megnőttek az igények a 
szűkebb és tágabb környezettel, a munkavégzés bizton-
ságával, azaz a társadalmi felelősséggel kapcsolatban. A 
fejlődés fenntarthatósága ezért a hagyományos minő-
ségtényezők mellett mindezek figyelembe vételét is 
megköveteli. 
A fenntartható fejlődés lényegében egy három pilléren 
álló rendszer, melynek tényezői a nyereséges termelés, 
a környezettudatos magatartás a teljes termelő folya-
matban, valamint a társadalmi felelősségvállalás a szer-
vezeten belül és kívül. 
Abból a célból, hogy a minőség e korszerű értelmezését 
minél szélesebb körben terjeszthessük, rendezvényünk-
höz újabb partnert vontunk be, aki még kellemesebb 
helyszínt, környezetet biztosít, bővíti a rendezvény tar-
talmát, és részvétele a részvételi díj jelentősen mérsék-
lését is lehetővé teszi. 
A rendezvényen való részvételt mindazoknak a minőség-
szakembereknek, vezetőknek és beosztottaknak ajánl-
juk, akik a fenntartható fejlődés lényegét megismerve 
annak legfontosabb tényezőit munkájukban is alkalmazni 
kívánják. 
Küldetésünknek tartjuk, hogy ezt a kultúrát és az elért 
hazai eredményeket terjesszük és a hazai szakemberek 
minél szélesebb körével megismertessük. 
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Program 
09.00 - 09.30 Regisztráció 
09.30 - 09.45 Alapkövetelmény a fenntarthatóság 

 Dr. Vadász György – ügyvezető elnök, Magyar 
Iparszövetség 

09.45 - 10.15 Fenntarthatóság és vállalkozás 
 Dr. Bartus Gábor – titkár, Nemzeti Fenntartható 

Fejlődés Tanácsa 
10.15 - 10.45 A fenntartható fejlődésalapjai 

 Dr. Tóth Gergely – egyetemi docens, Gazdasá-
gi és Társadalomtudományi Tanszék Pannon 
Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely 

10.45 - 11.10 A fenntartható fejlődés alapja a profit 
 Macher Endréné – ügyvezető igazgató, Macher 

Gépészeti és Elektronikai Kft. 
11.10 - 11.30 Szünet 
11.30 - 11.55 Lean módszerek szerepe a fenntartható fejlő-

désben 
 Dr. Németh Balázs – ügyvezető igazgató, 

Kvalikon Kft. 
11.55 - 12.20 A CSR és a fenntartható fejlődés 

 Fertetics Mandy  – ügyvezető, vezető tanács-
adó, Alternate Kft. 

12.20 - 12.35 Figyeljünk a Figyelőre 
 Kormos Mónika  – felnőttképzési tanácsadó, 

FE-FI 
12.35 - 13.00 Sikeres környezetkímélő projektek a fenntart-

ható fejlődés szolgálatában 
 Dr. Bárdos Krisztina – általános ügyvezető 

igazgató, Iparfejlesztési Közalapítvány 
13.00– Büféebéd 

Jelentkezés 
Időpont: 2012. június 7. (csütörtök) – 09.00 - 13.00 óráig 

Helyszín: Magyar Iparszövetség székháza 
1146 Budapest, Thököly út 60. 

A jelentkezéseket 2012. május 30-ig kérjük az IFKA 
Minőségfejlesztési Központba az 

(1) 332 - 0787-es faxszámra, a nagyzs@ifka.hu vagy 
mik@ifka.hu e-mail címre küldjék vissza. 

Cégnév: ……………….……………………………….…….. 
Cím: …………..………………………………………….…… 
Név: …………………………………………………………... 
Beosztás: ..…………………………………………..……….. 
Telefon:………………….….…fax:…….……...……………. 
e-mail:……………………………………………………….... 
Részvételi díj: 5 000 Ft + ÁFA 
Dátum: 
Aláírás: 
Részletes információ: IFKA Minőségfejlesztési Központ, 
1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16. 
Tel: +36 (1) 332 – 0362, Fax: + 36 (1) 332 – 0787 
e-mail: mik@ifka.hu, http://www.mik.hu 
A jelentkezési lap kitöltése és részünkre való megkül-
dése megrendelésnek minősül, és fizetési kötelezett-
séggel jár. 
Lemondást 3 napon belül írásban fogadunk el. 
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AAjjáánnllááss  aa  mmaaggyyaarr  sszzaakknnyyeellvv  ááppoolláássáárraa  ééss  ffeejjlleesszzttéésséérree  
  

A MTESZ, az SZVT és az EOQ MNB által 
2011. november 16-án rendezett 

„A minőség szaknyelve – a szaknyelv minősége” 
című konferencián elhangzottak alapján a következő 

ajánlást fogalmaztuk meg. 
A legjelentősebb hungarikum a magyar nyelv. Többszö-
rösen is az, hiszen idegen nyelvek gyűrűjében, erős 
külső hatások ellenére mindmáig megtartotta főbb jelleg-
zetességeit. A magyar nyelv a legnagyobb hungarikum 
azért is, mert a világ magyarságának legerősebb össze-
tartó ereje. Ne feledjük, hogy anyanyelvünk nemzeti kul-
túránk legfőbb hordozója. 
Ennek a hatalmas kincsnek a védelme és ápolása érde-
kében szerveztük meg a 2011. november 16-i konferen-
ciát, amelyet nagy érdeklődéssel és sikerrel tartottunk 
meg. 
A konferencián jelenlévők és a jelenlévők által képviselt 
szervezetek többsége nem osztja a nézetet, hogy elke-
rülhetetlen a magyar nyelv sorvadása, és el kell fogad-
nunk a tapasztalt nyelvromboló folyamatokat. Belátva, 
hogy nem lehetséges minden egyes idegen szó helyett 
magyart alkotni és használni, mégis arra kell törekedni, 
hogy egyrészt a már meglévő és elfogadott magyar 
szakkifejezéseket használjuk, másrészt kíséreljük meg 
minden esetben az idegen szó és szókapcsolat tartalmi-
lag is helyes magyarra fordítását, akár új szavak alkotá-
sával is. 
A konferencián résztvevők a legfontosabb célokat a kö-
vetkezőkben fogalmazták meg: 

• Gondolkodjunk magyarul! Az anyanyelv és a gondol-
kodás kölcsönösen összefügg, egyik a másikat erősíti 
vagy gyengíti. A nyelvi gyarmatosítás ellen úgy véde-
kezhetünk, ha nemcsak szó szerinti tükörfordításokat 
készítünk az amerikai-angol műszaki és természettu-
dományos szövegekről, hanem azokat úgy ültetjük át 
magyarra, ahogyan a magyar észjárás megkívánja, 
és be tudja fogadni. 

• Beszéljünk érthetően, egyértelműen, szabatosan, a 
mindenki által ismert, magyar szerkezetű mondatok 
használatával. Mondandónkat röviden és lényegre tö-
rően fejezzük ki. 

• Kerüljük az idegen szavak használatát! Egyik leg-
szembetűnőbb jele nyelvhasználatunk romlásának a 
sok felesleges idegen szó, kifejezés és mondatszer-
kezet, amit használunk, holott ezeket érthetően, sza-
batosan magyarul is lehet mondani. Az idegen kife-
jezések szolgai átvétele nem egyszer érthetetenné, 
zavarossá teszi beszédünket és írásunkat. 

• Mutassunk személyes példát a helyes és szép ma-
gyar beszéd gyakorlásában! Odafigyeléssel és áldo-
zatkészséggel sokat lehet javítani az egyes szaká-
gak, közöttük az oktatás és a minőségügy nyelve-
zetén. 
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• A minőségügyi szaknyelv használatában az általános 
dagályosság és túlmagyarázás helyett (amely ma 
jellemzi a minőségügyi irodalmat, a szabványokat és 
egyéb írott anyagokat) szükséges az alapfogalmak, 
az eredeti szakkifejezések mibenlétének teljes mély-
ségű megértése, magyar megfelelőinek megalkotása 



és elfogadása, amely csak részletekben történt meg, 
és sok területen mindmáig hiányzik. A munkafolya-
matoknak megfelelő tárgyszerű leírások kellenek, 
amelyekből az alkalmazó világosan megismeri és 
megérti a minőség odaillő, megfogható jelentését, 
annak mindennapi kapcsolódását az értelmes célhoz, 
a használhatósághoz és az értékhez. 

• A kulturális intézmények, az anyanyelvi kultúra meg-
mentéséért és ápolásáért felelős szervezetek vezetői 
fordítsanak több figyelmet a szabványfordítások, a 
szakmai értelmező szótárak, a magyar szakszókincs 
(=terminológia) elkészítésének és folyamatos, szük-
ségszerű bővítésének elvi és anyagi támogatására. 

• Szakmai előadások és szakkönyvek szerzői, oktatók 
és tanárok és általában: a közéleti szereplők igyekez-
zenek szabatosan, magyarul megfogalmazni és elő-
adni ismereteiket, annak érdekében, hogy mindenki 
világosan értse gondolataikat, közölnivalójukat. 

A MTESZ Minőségügyi Bizottsága vállalja, hogy otthont 
ad a kezdeményezéseknek, összefogja az önkéntes 
szakmai nyelvművelők tevékenységét. Kérjük és várjuk 
mindazoknak a jelentkezését, akik készek részt venni 
ebben a munkában. Kérjük és várjuk az olyan társszer-
vezetek, szakmai egyesületek jelentkezését is, akik a 
maguk területén már elkezdtek hasonló nyelvápoló tevé-
kenységet, mert egyetértve és együttesen többre jutha-
tunk. 
Budapest, 2012. február 

Dr. Veress Gábor Reményi Tibor 
Kiss József Szegner László 
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