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AA  vveezzeettééss  sszzeerreeppee  aa  ddoollggoozzóóii  eellééggeeddeettttsséégg  aallaakkuulláássáábbaann  
NNeemmeess  FFeerreenncc  ––  SSzzlláávviicczz  ÁÁggnneess  

  
A tanulmány célja a vezetés különböző aspektusai és a 
dolgozók elégedettsége közötti kapcsolatok feltárása. A 
szakirodalmi megállapítások és a „Dolgozó magyarok 
2006” hazai elégedettségi felmérés másodelemzésének 
eredményei egybehangzóan igazolják, hogy a vezetés-
nek jelentős szerepe van a dolgozók elégedettségének 
alakulásában. A magyarországi ipari termelést végző, 
teljesen vagy részben külföldi tulajdonban lévő, nagy-
részt kis- és közepes méretű vállalatokban dolgozók glo-
bális elégedettsége és az általános vezetési gyakorlat 
között nagyon erős, míg az elégedettség és a közvetlen 
felettes vezetési stílusa között jelentős kapcsolat van. 
Ebből adódóan az emberierőforrás-szakemberekre 
kulcsfontosságú szerep hárul, hiszen az ő feladatuk a 
szervezet hatékonyságát és a dolgozók igényeit figye-
lembe vevő, elégedettségükhöz hozzájáruló menedzs-
mentgyakorlat kialakítása. 
Kulcsszavak: vezetés, általános vezetési gyakorlat, ve-
zetési stílus, attitűdök, elvárások, elégedettség, teljesít-
mény 
A dolgozói elégedettség -a XX. század 30-as éveitől 
napjainkig- a munkával kapcsolatos attitűdök egyik leg-
érdekesebb, legösszetettebb, az elméleti és gyakorlati 
szakembereket leginkább foglalkoztató területe, amely 
egyéni, szervezeti és társadalmi szinten egyaránt meg-
határozó jelentőséggel bír. Egyrészt: az egyének szá-
mára fontos, hogy a munkahelyükön, ahol életük jelentős 
részét töltik, jól érezzék magukat. Másrészt: az elége-
dettség a dolgozók egyéb attitűdjeit és viselkedését is 

befolyásolja, s így a szervezetek sikerességét is meg-
határozza, ami viszont a társadalmi jólét fontos forrása. 
A szervezetben alkalmazott általános vezetési gyakorlat 
és a közvetlen felettes magatartása nemcsak a cég mű-
ködésére, teljesítményére, de a dolgozók attitűdjére is 
kihatással van. A vállalatvezetésnek ezért ajánlatos 
olyan vezetési gyakorlatot és menedzsmentmódszereket 
alkalmazni, melyek a cég teljesítményét és a dolgozók 
elégedettségét is növelik.  
Jelen tanulmány célja a vezetés különböző aspektusai 
és a dolgozók elégedettsége közötti kapcsolat bemuta-
tása a szakirodalom és a ,,Dolgozó magyarok 2006” ma-
gyarországi elégedettség-felmérés eredményeinek má-
sodelemzése alapján. 
A vezetés szerepe a munkaszervezetben 
A vezetést olyan tevékenységnek tekintjük, amely az 
erőforrások hatékony és eredményes felhasználására 
irányul bizonyos cél(ok) elérése érdekében. Ezen erőfor-
rások közül az emberi erőforrás stratégiai jelentőségűvé 
vált napjainkra. 
A vezetés lényege, Robbins (2001) megfogalmazásában, 
nem más, mint eredményesen megvalósítani a tevékenysé-
geket, a többi ember segítségével. Fayol (1984) a vezetési 
funkciók -tervezés, szervezés, közvetlen irányítás, koordi-
nálás és ellenőrzés- aspektusából közelítve írja le a vezetőkre 
háruló feladatokat. Hellriegel és Slocum (1992) a jó vezető 
számára elsődlegesnek a konceptuális, kommunikációs, 
interperszonális és szakmai képességeket, készségeket 
tartja. Mintzberg (1973) pedig a vezetői szerepeken 

Jegyzet
 A Vezetéstudomány 2011.09. számában megjelent cikk másodközlése  

Jegyzet
Professzor emeritus, az MTA doktora

Jegyzet
Egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Szabadka

Jegyzet
A Mercer Kft. által végzett felmérésben 20, nagyrészt kis- és közepes méretű vállalat 1518 munkavállalója vett részt.



Magyar Minőség XXI. évfolyam 12. 2012. december 7/69 oldal 

-interperszonális, információs, döntési- keresztül ad választ 
arra a kérdésre, hogy valójában mit is csinálnak a vezetők. 
Taylor, aki nem a munka humanizációjának apostolaként írta 
be magát a vezetéstudomány történetébe, már száz évvel 
ezelőtt megállapította, hogy az alkalmazottak és a vezetők 
közötti viszony minden kétséget kizáróan a legfontosabb 
része a vezetésnek, mint mesterségnek. Majd így folytatta: 
,,…úgy kell vezetni egy vállalatot, hogy mindkét fél a le-
hető legjobban boldoguljon” (Taylor, 1983: 184. p.). Az-
óta sokan, sokféle formában fogalmazták meg a vezetés 
lényegét, a vezető feladatait. Vannak, akik Hitthez (1990) 
hasonlóan a vezetés sarkalatos pontjának tekintik a ve-
zető és a beosztottak közötti kapcsolatot. Mások, mint 
például Goleman (2003), azt hangsúlyozzák, hogy a ve-
zető egyik legfontosabb feladata olyan légkört teremteni 
a munkahelyen, amely arra inspirálja és ösztönzi a be-
osztottakat, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák. 
Mivelhogy az a vezető, aki e szabályok szerint cselek-
szik, biztos lehet abban, hogy munkatársai elégedett és 
boldog emberek lesznek. 
A szakirodalomban sokféle modellel találkozhatunk a 
vezető és beosztottjai közötti kapcsolat leírására a 
klasszikus felfogástól, a vezetői tulajdonságokon, majd 
magatartásokon át a vezető személyiségét középpontba 
helyező elméleteken és a kontingencia modelleken ke-
resztül napjaink modern leadership-szemléletéig. El-
mondhatjuk azonban, hogy az 1950-es évek óta felfe-
dezhetjük a vezetés feladat(termelés)-centrikus és dol-
gozó(beosztott)-központú irányultságának kettősségét. A 
vezetőnek ugyanis egy időben kell hatékonynak lennie 
és hozzájárulnia a szervezet sikeréhez, valamint odafi-
gyelni a dolgozók igényeire, szükségleteire, illetve azok 
kielégítésére. 

A vezetés egyik kulcsfontosságú területének számító 
emberierőforrás-menedzsment (HRM) is e kettős célt 
tűzte zászlajára, azaz egy időben igyekszik hozzájárulni 
a szervezet sikerességéhez és a dolgozók elégedettsé-
géhez. Ulrich (1997) szerint a dolgozói elégedettség el-
éréséhez egy olyan HRM-gyakorlat szükséges, amely 
egyszerre figyel a munkafolyamatokra és a dolgozókra, 
valamint a mindennapi operatív és a jövőbeli stratégiai 
célokra. Fontos hangsúlyozni, hogy a HRM-tevékenysé-
gek puszta megléte nem garantálja az üzleti célok eléré-
sét. Sokkal fontosabb az alkalmazott funkciók minősége, 
a dolgozók velük kapcsolatos percepciója és véleménye, 
hiszen a HRM-megoldások egyedi válaszkombinációkat 
válthatnak ki az alkalmazottakból. 
A dolgozói elégedettség meghatározása, főbb kiváltó 
okai és következményei 
A dolgozói elégedettséget Locke (1976) egy kellemes, pozi-
tív érzésként írja le, amely a munkához kapcsolódó tapasz-
talatok értékeléséből fakad. Smith, Kendall és Hulin (1969) 
viszont a következő öt dimenzió fontosságát emelte ki a dol-
gozók elégedettsége szempontjából: fizetés, munka jellege, 
előmeneteli lehetőségek, munkatársak és felettesek. 
Bakacsi (2002) szerint a dolgozói elégedettség a munkához 
kapcsolódó egyik legfontosabb attitűd, amely visszavezet-
hető arra, hogy mennyire jelent kihívást számukra az a 
munka, amit végeznek, mennyire találják az érte kapott ja-
vadalmazást méltányosnak, mennyire támogatók a munka-
feltételek és a légkör, valamint a kollégák és a főnök. 
Greenberg és Baron (1998) megfogalmazása arra mutat rá, 
hogy az elégedettség az egyén munkájával kapcsolatos 
értelmi, érzelmi és viselkedésbeli reakciója. Klein (2009) 
konkrétabban fogalmaz, és azt emeli ki, hogy a dolgozói 
elégedettség egy olyan általános attitűd, amely három terü-
letről származó attitűdök eredője. Ezek: a sajátos munkaté-
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nyezők, az egyéni jellemvonások és a munkán kívüli cso-
portkapcsolatok. 
Staw és Ross (1985) kutatása alapján azt is elmondhatjuk, 
hogy a dolgozói elégedettség egy viszonylag stabil egyéni 
jellemző, ami nehezen változtatható. Ezt a munkával kap-
csolatos attitűdöt közvetlenül nem lehet mérni, csak a dolgo-
zók más attitűdjein és különböző viselkedésformáin keresz-
tül kaphatunk róla képet. Az elégedettség tehát egy össze-
tett jelenség, amely kihat a vállalat működésére, ugyanakkor 
a vállalat működésének specifikus elemei eredményezik azt. 
Vagyis az elégedettség nemcsak oka, de okozata is lehet a 
jó teljesítménynek. 
A hazai és a nemzetközi szakirodalomban az elégedett-
ség különböző kiváltó okaival, és azok sokszínű csopor-
tosításával találkozhatunk. Véleményünk szerint 
(Szlávicz, 2010) az elégedettség tényezői a következő 
csoportokba sorolhatók: munkával kapcsolatos okok, 
szervezeti tényezők, egyéni jellemzők és külső környe-
zeti tényezők. 
A munkával kapcsolatos kiváltó okok közé a munka jel-
lege és mennyisége, valamint a munkaköri pozíció és a 
munkaviszony hossza tartozik. Hackman és Oldham 
(1976), valamint Cohrs, Abele és Dette (2006) eredmé-
nyei szerint a munka jellegének, központi dimenzióinak 
javítása általában jelentősen növeli a dolgozók elége-
dettségét, de a munkavállalók elvárásai is befolyásolják 
ezt a kapcsolatot. Spector (1997) arra hívja fel a figyel-
met, hogy a dolgozók mennyiségi és minőségi túlterhe-
lése csökkenti elégedettségüket. Greenberg és Baron 
(1998) szerint pedig a magasabb pozíció és a vezetői 
beosztás, valamint a munkaviszony hossza és az elége-
dettség között mérsékelt pozitív korreláció mutatható ki. 

A szervezeti kiváltó okok közül a vezetési stílus áll a leg-
szorosabb kapcsolatban a dolgozók elégedettségével. A 
dolgozók elégedettségére a javadalmazás (Spector, 
1997) és a csoportmunka (Luthans, 1998) is csupán 
mérsékelt pozitív hatást gyakorol. A rugalmas munkaidő-
programok elégedettségre gyakorolt hatásának megíté-
lése azonban nem egyértelmű. Spector (1997) és 
Pearson (2008) vizsgálatai alapján a szereppel kapcso-
latos tényezők, Schramm (2003) adataiból kiindulva a 
szervezet nagysága, míg például Guest és Conway 
(2004) kutatása alapján a szakszervezeti tevékenység is 
mérsékelt negatív korrelációban van a dolgozók elége-
dettségével. Luthans (1998) véleménye szerint a nagyon 
kedvezőtlen munkafeltételek csökkentik a dolgozók elé-
gedettségét, míg a kedvező körülmények nem feltétlenül 
növelik azt. Schmidt (2007) jelentős pozitív korrelációt 
mutatott ki a dolgozók fejlődési lehetőségei és elégedett-
sége között. Carriere és Bourque (2009) vizsgálata arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a szervezeten belüli kommuni-
káció és a dolgozói elégedettség között is jelentős pozitív 
összefüggés áll fenn. 
Az egyéni kiváltó okok közé a dolgozók személyiségje-
gyei és demográfiai jellemzői, valamint az egyénmunka 
összhang tartozik. Spector (1997) szerint a kívül-
ről/belülről irányítottság jelentősen befolyásolja az elége-
dettséget, hiszen a belső ellenőrzés jelentősen növelheti, 
míg a külső mérsékelten csökkentheti azt. Ilies és Judge 
(2003) bebizonyították, hogy az ún. öt nagy személyi-
ségjegy (extroverzió, nyitottság, közvetlenség, lelkiisme-
retesség, eurotizmus) mérsékelt hatást gyakorol az elé-
gedettségre. Gazioglu és Tansel (2006) pedig azt mu-
tatták ki, hogy az életkor és az elégedettség között U 
alakú összefüggés áll fenn. A nemi különbségek dolgozói 
elégedettségre gyakorolt hatását elemző kutatók, például 
Medgyesi és Róbert (2003), a ,,nemi paradoxonra” hívják 
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fel a figyelmet. Eredményeik alapján, bár a nők általában 
alacsonyabb munkakörökben dolgoznak, jóval alacso-
nyabb bérért, nem elégedetlenebbek munkájukkal, mint 
a jobb körülmények között dolgozó férfi kollégáik. A kép-
zettség Vila és Garcia-Mora (2005) adatai szerint a mun-
kakör jellemzőin keresztül befolyásolja az elégedettsé-
get. Spector (1997) kiemeli, hogy a dolgozó személyi-
ségjegyei és elvárásai, valamint munkájának jellemzői 
közötti egyén-munka összhang mérsékelt pozitív hatást 
gyakorol az elégedettségre. 
A külső környezeti kiváltó okok a gazdasági, társadalmi, 
politikai és technológiai környezet hatását, valamint az elhe-
lyezkedési lehetőségeket ölelik fel. Crede és munkatársai 
(2007), valamint McShane és Von Glinow (2003) eredmé-
nyei szerint a külső környezet elemei mérsékelt indirekt ha-
tást gyakorolnak a dolgozók elégedettségére, leginkább a 
munkával kapcsolatos és a szervezeti okokra gyakorolt ha-
tásukon keresztül. Byars és Rue (1997) pedig arra mutatott 
rá, hogy a más munkaadónál feltételezett elhelyezkedési 
lehetőségek mérsékelt negatív korrelációban vannak a 
foglalkoztatottak elégedettségével. 
A dolgozói elégedettség jelentős egyéni, szervezetszintű 
és társadalmi következményekkel jár. 
A tradicionális szemlélettel ellentétben, a modern kutatá-
sok szerint -többek között Spector (1997) és Levy (2003) 
eredményei alapján is- az elégedettség és a dolgozók 
egyéni teljesítménye között csak gyenge-mérsékelt pozi-
tív kapcsolat van. Vecchio (2000), valamint Barling, 
Kelloway és Iverson (2003) pedig az elégedetlenség és a 
munkavállalók egészségügyi panaszai közötti mérsékelt 
kapcsolatra mutattak rá. 
A dolgozók elégedettsége mérsékelten csökkenti kilépési 
szándékaikat. Levy (2003) és Spector (2003) eredmé-

nyei is azt támasztják alá, hogy az elégedettség mérsé-
kelt negatív kapcsolatban van a dolgozók hiányzásaival. 
Levy (2003) és Koslowsky (2009) kutatásai pedig azt 
bizonyítják, hogy az elégedettség és a dolgozók késései 
között mérsékelt negatív korreláció áll fenn. Iverson és 
Currivan (2003), valamint Souza-Poza és Henneberger 
(2004) szerint az elégedettség és a fluktuáció, illetve a 
dolgozók kilépési szándéka között mérsékelt negatív 
kapcsolat mutatható ki. Spector (2003) és Levy (2003) 
meglátásai alapján a dolgozói elégedettség, valamint az 
egyéni és kollektív tiltakozó (destruktív) viselkedésfor-
mák között mérsékelt negatív kapcsolat van. 
A munkavállalók elégedettsége pozitív hatással van a 
szervezet teljesítményét kedvezően befolyásoló folya-
matokra. Porter et al. (1974), valamint Spector (2003) 
kutatásai is nagyon jelentős pozitív korrelációra mutattak 
rá a dolgozók elégedettsége és szervezeti elkötelezett-
ségük között. A ,,szervezeti polgár” viselkedések megje-
lenését Spector (2003), valamint Nelson és Quick (2003) 
meglátásai szerint egyéb egyéni tényezők is befolyásol-
ják, így az elégedettséggel csak mérsékelt pozitív kap-
csolat mutatható ki. Vilares és Coelho (2003) ugyancsak 
mérsékelt pozitív kapcsolatot talált a fogyasztók elége-
dettsége és a velük közvetlen kapcsolatban lévő dolgo-
zók elégedettsége között. Harter, Schmidt és Hayes 
(2002) metaanalízise, valamint Schneider és munkatár-
sai (2003) eredményei szerint is a dolgozói elégedettség 
és a szervezet teljesítménye között jelentős pozitív kap-
csolat áll fenn. Ez abból ered, hogy a dolgozók elége-
dettsége közvetlenül is jobb szervezeti szintű teljesít-
ményt eredményez. Közvetve azonban, a többi szerve-
zeti szintű következményre gyakorolt jótékony hatásán 
keresztül, jelentősen javítja a szervezet átfogó termelési, 
piaci és pénzügyi eredményeit. 
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Mivel a dolgozói elégedettség kiváltó okai közül a veze-
tés, a vezetési stílus egyike a legfontosabbaknak, a 
szervezeti szintű kiváltó okok között pedig a legjelentő-
sebb tényezőt képezi, érdemes külön figyelmet szentelni 
a vezetés és a dolgozói elégedettség kapcsolatának 
elemzésére. 
A vezetés és a dolgozói elégedettség kapcsolata 
A vezetési stílus elégedettségre gyakorolt hatását 
elemző kutatások szerint a dolgozók leginkább a vezető- 
beosztott viszonyra, a velük szemben alkalmazott bá-
násmódra, vezetési stílusra, a participáció mértékére és 
a vezetői kommunikáció milyenségére érzékenyek. A 
felsorolt tényezők fontosságát kiolvashatjuk Nemes 
(1993) munkájából is, aki a vezető és beosztottai közötti 
kapcsolatok elemezése során -Taylorra hivatkozva- ki-
emeli, hogy a vezetők csak a vezetettek által, velük 
együtt oldhatják meg a feladatokat. 
Luthans (1998) szerint a vezetés két aspektusa játszik 
fontos szerepet a dolgozók elégedettségének alakításá-
ban: a dolgozó-központúság és a participáció. A dolgozó-
központúság szerinte azt jelzi, hogy a vezető milyen mér-
tékben tartja fontosnak beosztottjai jólétét. Ez a gyakorlat-
ban a dolgozó teljesítményének követésében, tanácsadás-
ban, segítségnyújtásban és megfelelő formális és informá-
lis kommunikációban nyilvánul meg. A participáció fogalma 
pedig arra utal, hogy a menedzserek bevonják a dolgozó-
kat a munkájukat érintő fontos döntések előkészítésébe és 
meghozatalába. A szerző kiemeli, hogy a participatív mun-
kahelyi klíma kialakítása sokkal jobban hozzájárul a dolgo-
zók elégedettségéhez, mint a konkrét döntések meghoza-
talába való bekapcsolás. 
A dolgozó-központú vezetési stílus McGregor Y-elméle-
tét veszi alapul, vagyis azt, hogy az emberek dolgozni 

akarnak, kreatívak, és részt kívánnak venni a termelési-
alkotási folyamatban, s nem csak a pénz motiválja őket. 
A vezetőknek tehát célszerű bátorítani beosztottjaikat a 
nyílt kommunikációra és az aktív részvételre. Az Ohio 
State University kutatói szerint azonosított gondoskodó 
vezetőkre, illetve a University of Michigan elemzői által 
meghatározott dolgozó-központú vezetőkre az jellemző, 
hogy törődnek beosztottjaik kényelmével, jólétével és 
karrierjével, valamint igyekeznek barátságos, kellemes 
munkahelyi légkört kialakítani. Ez a vezetési stílus két-
ségkívül növeli a dolgozók elégedettségét, motivációját 
és együttműködési hajlandóságát. 
A participáció elégedettségre gyakorolt hatásával kap-
csolatban Bahtijarević (1999) kiemeli, hogy a dolgozók 
elégedettsége attól függ, hogy a szervezetben jelen levő 
participáció alapján megtervezett munkát hogyan hajtják 
végre. Gyenes és Rozgonyi (1981) 1975-76-ban végzett, 
a hazai szervezetek alá- és fölérendeltségi viszonyait 
elemző empirikus kutatása is szignifikáns kapcsolatot 
mutatott ki a munkások részvételének mértéke és a vál-
lalati vezetéssel szembeni attitűdjeik között. A magasabb 
munkavállalói részvételt biztosító szervezetekben a dol-
gozók a vállalati vezetés egészét is kedvezőbben ítélték 
meg. A részvétel fontosságát emeli ki Makó és Nemes 
(2002) 14 országra kiterjedő, 1985 és 2000 között vég-
zett, az emberi erőforrás- menedzsment gyakorlatát 
vizsgáló nemzetközi felmérése is. A szerzők tanulmá-
nyukban kiemelik, hogy a kelet-közép-európai térségben 
zajló gazdasági-, társadalmi folyamatok eredményeképp 
a munkások részvétele mindinkább felértékelődik. 
Clark (1998) vizsgálata alapján azonban azt is feltételez-
hetjük, hogy az elégedettség és a participáció között for-
dított ok-okozati viszony is fennállhat. Schleicher (1992) 
is azt hangsúlyozza, hogy valószínűleg nem a dolgozók-
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nak a vezetésben való részvétele eredményezi a maga-
sabb termelékenységet és elégedettséget, hanem a ve-
zető ilyen irányú megfontolása ered a magasabb terme-
lékenységből és/vagy elégedettségből. Amikor ugyanis a 
dolgozók elégedettek és jól dolgoznak, a vezető megen-
gedheti a participációt, míg ha a termelékenység ala-
csony, a vezető úgy érezheti, hogy neki parancsolónak 
kell lennie. 
A participációhoz hasonló, de vele nem azonos jelentésű 
fogalom az empowerment, vagyis a dolgozók felhatal-
mazása. Az empowerment a felettes vezetői hatalmának 
megosztását jelenti a beosztottjaival. Ilyenkor a dolgozók 
önállóan hozhatnak döntéseket saját munkájukkal kap-
csolatban. A munkatársi önrendelkezésen alapuló me-
nedzsmentgyakorlat a bátorító, támogató, nyitott, biza-
lom teli légkör kialakításán alapul, amely ösztönzi a sza-
bad információáramlást is. Feltételezhetjük, hogy a 
dolgozó-központú vezetési stílus jegyeit tartalmazó hoz-
záállás növeli a dolgozók elégedettségét.  
Halvorsen (2005) az USA építőipari középvezetőinek 
körében vizsgálta az empowerment és az elégedettség 
kapcsolatát. Kutatásai szerint a dolgozók felhatalmazás 
érzetéhez jelentősen hozzájárul a szabadság és önálló-
ság, az információk megosztása, a megfelelő képzési 
lehetőségek, valamint a munkafolyamat során felmerülő 
problémák megoldásához szükséges autoritás és hata-
lom. Az építőipari felmérés alapján az empowerment és 
az elégedettség között nagyon szoros pozitív kapcsolat 
van, hiszen a Pearson-féle korrelációs együttható értéke 
r=0,885 volt. A felhatalmazás nemcsak a dolgozók elé-
gedettségét növeli, de felelősségvállalásukat, motiváció-
jukat, kreativitásukat is jótékonyan befolyásolja. S az 
elégedettségre gyakorolt pozitív hatáson keresztül csök-
kenti a dolgozók hiányzásait, késéseit és fluktuációját is. 

Így tehát az empowerment a dolgozók elégedettségét és 
a munkaszervezet teljesítményét is jelentősen javítja. 
Voisard (2008) hasonló eredményeket kapott az amerikai 
egészségügyi dolgozók körében végzett vizsgálata so-
rán. Kiemeli, hogy az empowerment hozzájárul ahhoz is, 
hogy a dolgozók érzelmileg jobban kötődnek munkájuk-
hoz, mint a rutinfeladatokat végzők. Kutatási eredményei 
alapján a felhatalmazás és az elégedettség között jelen-
tős pozitív kapcsolat áll fenn, hiszen a korrelációs 
együttható r=0,71 értékű lett. A vezetőknek törekedniük 
kell arra, hogy a dolgozók saját munkájukat érintő dönté-
seket hozhassanak, fejlesztési javaslatokat dolgozhas-
sanak ki és hajthassanak végre, valamint részt vehesse-
nek a szervezet céljainak megvalósulását elősegítő lé-
pések kidolgozásában is. 
Wang és Lee (2009) szintén észak-amerikai dolgozók 
körében vizsgálták a pszichológiai empowerment egyes 
dimenziói és az elégedettség közötti kapcsolatot. A fel-
hatalmazás négy elemét vették górcső alá. A jelentés 
elem a munka jelentőségére, értékére vonatkozik, míg a 
kompetencia azt mutatja, hogy a dolgozó milyennek ítéli 
meg saját képességeit ahhoz, hogy sikeresen ellássa 
munkafeladatait. A választás az önállóságot jelzi, míg a 
befolyás a dolgozó lehetőségét a felmerülő problémás 
helyzetek megoldására. A kutatási eredmények szerint a 
felhatalmazás tényezői külön-külön növelik a dolgozók 
elégedettségét, de különböző szintű meglétük és köl-
csönhatásuk növelheti is és csökkentheti is az elégedett-
séget. Ahhoz, hogy a felhatalmazási gyakorlat sikeres 
legyen, vagyis növelje a dolgozók elégedettségét, a 
vezetőnek az empowerment mind a négy dimenzióját 
szem előtt kell tartania. 
Az aktuális vezetéstudományi szakirodalom két vezetési 
stílust különít el: az üzletkötő (transactional) és az átala-
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kító (transformational) vezetési stílust. Az üzletkötő stí-
lust követő vezető beosztottjait a munkájuk alapján ju-
talmazza. Az ilyen vezető feltárja munkatársai igényeit, 
és nekik vonzó jutalmakat ígér az erőfeszítésért, telje-
sítményért, elvárt viselkedésért cserébe. A gyakorlatban 
ez leginkább a teljesítményalapú bérezésben és a kivé-
telen alapuló vezetésben nyilvánul meg. Az átalakító ve-
zető arra törekszik, hogy saját és beosztottjai összekap-
csolódó, de mégis elkülönült céljai összeolvadjanak 
(Bakacsi, 2002). Az átalakító vezető eszköztárát a ka-
rizmája, az inspiráló motiváció, az egyéni megfontolás és 
az intellektuális ösztönzés jellemzi. A karizmatikus ve-
zetőt beosztottai tisztelik, bíznak benne és mély érze-
lemmel vannak iránta. Az átalakító vezető optimistán, 
lelkesedéssel közvetíti a vízióját. Az egyéni megfontolás 
arra utal, hogy a vezető figyel a dolgozók egyéni érdeke-
ire, fontosnak tartja szakmai fejlődésüket, lehetőséget ad 
előrehaladásukra. Az intellektuális ösztönzés a dolgozók 
probléma-felismerő és-megoldó képességeinek javítását 
célozza meg a beosztottak kreativitásának, innovativitá-
sának serkentése által. Elméletileg feltételezhető, hogy 
az átalakító vezetési stílus nagyobb mértékben járul hoz-
zá a dolgozók elégedettségéhez, mint az üzletkötő stílus. 
A kutatások azonban nem minden esetben jártak ilyen 
egyértelmű eredményekkel. Dunham-Taylor (2000) pél-
dául amerikai egészségügyi dolgozók attitűdjeit vizsgálta, 
és megállapította, hogy az átalakító stílus nagyobb mér-
tékben növeli a dolgozók elégedettségét és teljesítmé-
nyét, mint az üzletkötő vezetési stílus. Mester et al. 
(2003) ipari tervezőmérnökök körében végzett kutatása 
azonban nem talált jelentős kapcsolatot sem az 
üzletkötő, sem pedig az átalakító vezetési stílus és az 
elégedettség között. Kiemeli azonban, hogy ez a munka 
jellegéből és a válaszadók magas munkahelyi pozíció-
jából is adódhat. 

Bakos (2006) a GLOBE-kutatás kulturális sajátosságait 
vetette össze a Hewitt tanácsadó cég nemzetközi „Leg-
jobb munkahely” felmérésének elégedettségi adataival. 
Elemzése szerint a kultúraváltozók közül a kisközösségi 
kollektivizmus áll erős sztochasztikus kapcsolatban az 
elégedettségi dimenziókkal. A szűkebb közösségekhez 
való tartozás 42%-ban határozza meg a menedzsmenttel 
való elégedettséget. Azokban a kultúrákban, ahol jutal-
mazzák és bátorítják tagjaikat arra, hogy méltányosak, 
önzetlenek és nagylelkűek legyenek másokkal, vagyis 
minél humánorientáltabb a társadalom és a vezetés, a 
dolgozók annál elégedettebbek karrierlehetőségeikkel és 
a felső vezetéssel is. 
Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a vezetési stílus 
és a dolgozók elégedettsége közötti kapcsolatot elemző 
kutatások igazolják a kontingencia-elmélet tételeit, mi-
szerint a legfontosabb, hogy a vezetők viselkedésüket a 
dolgozók elvárásaihoz igazítsák és az adott helyzethez 
mérten változtassák. Ennek értelmében nem létezik egy 
olyan vezetési stílus, ami minden helyzetben megfelelő 
lenne. Foa még 1957-ben felhívta a figyelmet a dolgozók 
elvárásai és a megfelelő vezetési stílus kiválasztása kö-
zötti összefüggésre. Szerinte ahhoz, hogy a dolgozók 
elégedettsége növekedjen, azoknak a dolgozóknak, akik 
engedékeny vezetőt várnak el, engedékeny, míg azok-
nak a dolgozóknak, akik autokratikus vezetőt preferál-
nak, olyan vezetőt kell biztosítani. Kruglanski, Pierro és 
Higgins (2007) Olaszországban végzett kutatása szintén 
arra mutat rá, hogy a vezetési stílusnak összhangban 
kell lennie a dolgozók elvárásaival. 
A vezetői hatalom forrásai is jelentős mértékben kihatnak 
a dolgozók elégedettségére. Elangovan és Lin Xie 
(2000) a French és Raven által definiált öt vezetői hata-
lomforrás -a jutalmazó, kényszerítő, legális, vonatkozási 
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és szakértői hatalom- dolgozói elégedettségre gyakorolt 
hatását vizsgálták. Kutatási eredményeik szerint a felet-
tes jutalmazó legális, szakértői és vonatkozási hatalma 
pozitívan hat a dolgozók általános elégedettségére, s a 
korrelációs együttható r=0,19 és r=0,31 között mozog. 
Ezzel szemben a kényszerítő hatalom negatív kapcso-
latban áll az elégedettséggel, e korrelációs együttható 
értéke r = –0,24. Az észlelt kényszerítő hatalom a dolgo-
zók elégedetlenségét és stressz-érzetét jelzi előre. 
A felettes kommunikációs gyakorlata és stílusa is kihat a 
beosztottak elégedettségére. Tarnai (2003) kiemeli, hogy 
a dolgozók számára a vezető teremt kapcsolatot az 
egyéni célok és a szervezet általános céljai között, ezért 
a vezetővel kialakított kölcsönös kommunikáció kiemelt 
fontosságú a szervezeti bizalom kialakulásában is. A 
rendszeres, objektív, de emberséges visszajelzés a 
munkatársak teljesítményéről, valamint tájékoztatásuk az 
adott szervezeti egység és a szervezet egészének mű-
ködéséről, a vezetők egyik fontos, de gyakran elhanya-
golt feladata. Madlock (2008) a vezetői kommunikáció 
dolgozói elégedettségre gyakorolt hatását vizsgálta. 
Megkülönböztette a kommunikáció érzelmi komponen-
sét, amely a beosztottak érzelmeit befolyásolja és a fel-
adatokkal kapcsolatos aspektusát, amely a beosztottak 
konkrét munkafeladataira vonatkozik. Kutatási eredmé-
nyei alapján a vezető kommunikációs képességei jelen-
tősen meghatározzák a dolgozók elégedettségét, hiszen 
a két jelenség közötti korrelációs együttható r=0,47. 
Megállapíthatjuk tehát, hogy a szervezetben uralkodó 
vezetési stílus és a közvetlen felettes viselkedése jelen-
tősen kihat a dolgozók elégedettségére. Bár a szakiro-
dalomban egymásnak ellentmondó kutatási eredménye-
ket is találhatunk, véleményünk szerint, ha a vezetők 
növelni szeretnék beosztottaik elégedettségét, fontos, 

hogy megismerjék igényeiket, elvárásaikat és ezen isme-
retek birtokában alakítsák vezetői magatartásukat, stílu-
sukat. A tiszteleten, bizalmon alapuló kapcsolat, és így 
az empowerment és participatív vezetés általában mind-
két fél számára gyümölcsözőbb. A vezetőnek a szakmai 
irányítás mellett az interperszonális kapcsolatoknak és a 
kommunikációnak is külön teret kell szentelnie, valamint 
figyelembe kell vennie beosztottai elvárásait, személyi-
ségjegyeit, hiszen csak így tudja kiválasztani a többsé-
gük elégedettségét növelő vezetési stílust. 
A vezetési stílus és a dolgozók elégedettsége közötti 
kapcsolatot elemző néhány magyarországi kutatási 
eredmény 
Endrődi (2006) a Pest megyében működő rendőrkapi-
tányságok állományában végzett kutatást. Eredményei 
alapján a munkahelyi hangulat és a munkahely szeretete 
elsősorban nem az anyagiaktól, hanem az emberi kap-
csolatoktól függ, és attól, hogy a vezetők mennyire ,,ke-
zelik emberként” a beosztottaikat, és hogyan alkalmaz-
zák a különböző vezetési és motivációs módszereket. 
Gyenes és Rozgonyi (1981) 1970-es években végzett 
hazai kutatásai is jelezték már, hogy a szervezet légkö-
rére jelentős hatással van az alá- és fölérendeltségi vi-
szonyok tisztázottsága, annak meghatározottsága, hogy 
a felettes mikor és hogyan avatkozhat be beosztottjai 
munkájába, s mely kérdésekben dönthetnek a dolgozók 
önállóan. A szerzőpáros azt is kiemeli, hogy minden 
olyan esetben, amikor a végzett munka mennyisége és 
minősége nem jelenik meg közvetlenül a munka ered-
ményében, akkor az egyén munkahelyi biztonságérzetét 
alapvetően a felettes-beosztott viszony jellege határozza 
meg. A vezetői munka általános megítélésével a szerve-
zőkészség van a legszorosabb kapcsolatban, s ezt kö-
veti a beosztottakhoz való viszony, a vélemények, ja-
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vaslatok figyelembevétele, a beosztottak véleményének 
kikérése és az ellentmondás lehetősége. 
Juhász (2005) a Debreceni Egyetemen ,,A vállalati me-
nedzsment funkcionális vizsgálata” című kutatás kereté-
ben 2003/2004-ben kérdőíves módszerrel vizsgálta ma-

gyarországi vezetők véleményét az elégedettséget és az 
elégedetlenséget kiváltó tényezőkről. A felmérés ered-
ményeit az 11..  áábbrraa foglalja össze. 

  
11..  áábbrraa  AAzz  eellééggeeddeettttssééggeett  ééss  eellééggeeddeettlleennssééggeett  bbeeffoollyyáássoollóó  ttéénnyyeezzőőkk  

FFoorrrrááss::  JJuuhháásszz  ((22000055))::  1155..  oolldd..))
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Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált 
tényezők mind az elégedettség, mind az elégedetlenség 
kialakulásában szerepet kapnak, bár eltérő mértékben. A 
megkérdezett vezetők elégedettségét leginkább az er-
kölcsi megbecsülés, a munkahelyi légkör, a vezető általi 
elismerés és a nyugodt családi légkör, míg legkevésbé a 
felettestől kapott visszajelzés, a rugalmas munkakör, az 
időbeosztás és a versenyhelyzet határozza meg. Az elé-
gedetlenség alakulásában pedig az erkölcsi megbecsü-
lés hiánya, a kedvezőtlen munkahelyi légkör, a vezető 
általi elismerés hiánya és az elégtelen anyagi megbe-
csülés játszik fontos szerepet. 
Bár a kutatási eredmények nem esnek egybe Herzberg 
eredményeivel, fontos információkkal szolgálnak a ma-
gyarországi dolgozók elégedettségét meghatározó té-
nyezőkről. Az elégedettséget növelő jelentős tényezők 
közül ugyanis az erkölcsi megbecsülés, a munkahelyi 
légkör, a vezető általi elismerés és visszajelzés, valamint 
a véleménynyilvánítási szabadság mind a vezetési stílus 
és az általános vezetői gyakorlat keretébe tartoznak. 
A ,,Dolgozó magyarok 2006” elégedettségi felmérés 
eredményei a vezetési stílus és a dolgozói elégedett-
ség kapcsolatáról 
A Mercer tanácsadóház 2006-os elégedettségi felméré-
sében 20 hazai szervezet 1518 munkatársa fejezte ki 
véleményét. A speciális módszertan alapján végzett 
benchmark-felmérés során az adatgyűjtést és az elsőd-
leges adatfeldolgozást a Mercer Kft. munkatársai vé-
gezték 2006. július-október folyamán. A 102 kérdést tar-
talmazó kérdőív a dolgozók attitűdjeit ötfokozatú Likert-
skálák segítségével méri. A ,,Dolgozó magyarok 2006” 
felmérés mintavételi eljárása alapján megállapítható, 
hogy a kapott adatok leginkább az ipari termelést végző, 
teljesen vagy részben külföldi tulajdonban levő, nagy-

részt kis- és közepes méretű vállalatokban dolgozók at-
titűdjeit tükrözik. 
A továbbiakban a ,,Dolgozó magyarok 2006” felmérés 
adatbázisa alapján arra a kérdésre keressük a választ, 
hogy milyen összefüggés van a dolgozók elégedettsége 
és a munkaadó szervezet általános vezetési gyakorlata, 
valamint a közvetlen felettes vezetési stílusa között. 
A kérdés megválaszolásához, a másodelemzés során, a 
Mercer-kérdőív kérdései közül kiválasztottuk a vezetés-
sel kapcsolatos kérdéseket. Ezeket két csoportra: az ál-
talános vezetési gyakorlatra és a közvetlen felettes ma-
gatartására vonatkozó kérdésekre bontottuk. A kialakított 
kérdéscsoportok belső konzisztencia megbízhatóságát 
Cronbach-alfa mutatószámmal ellenőriztük. A dolgozói 
elégedettségre ható vezetéssel kapcsolatos itemek, va-
lamint a válaszadók globális elégedettsége közötti kor-
reláció mértékét Spearman-féle korrelációs együtthatóval 
mutattuk ki. Ezután a részletesebb elemzés során a 
többváltozós statisztikai módszerek közül 
diszkriminancia elemzéssel választottuk ki azokat a té-
nyezőket, amelyek szignifikánsan megkülönböztetik a 
dolgozók elégedett és elégedetlen csoportjait. Jelen 
munkában az elemzés során megállapított legfontosabb 
tényezővel, a vezetéssel, s annak különböző aspektusai-
val foglalkozunk. 
Kiemelnénk, hogy a ,,Dolgozó magyarok 2006” felmé-
résben is a vezetési stílus kérdéskörével foglalkozik a 
legtöbb kérdés. Az általános vezetési gyakorlat kérdés-
körét véleményünk szerint 18, míg a közvetlen felettes 
magatartását 19 kérdés vizsgálja. 
Először a szervezetek általános vezetési gyakorlatával kap-
csolatos dolgozói attitűdöket ismertetjük az 11..  ttáábblláázzaatt se-
gítségével. 

Jegyzet
A tanulmány céljának és terjedelmi korlátainak megfelelően csupán a vezetés és az elégedettség kapcsolatát vizsgáljuk. Az elégedettség többi kiváltó oka és következménye, illetve a válaszadók globális elégedettsége közötti kapcsolatról bővebben olvashatnak Szlávicz Ágnes: ,,A ,,Dolgozó magyarok 2006” dolgozói elégedettségi felmérés módszertani elemzése” című doktori disszertációjában, melyet 2010 szeptemberében védett meg Nemes Ferenc témavezetésével a gödöllői Szent István Egyetemen.
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Az itemek leírása 
A válaszok 
átlagértéke 

(1-5) 
Szórás 

(SD) 
Az adott itemmel 

elégedettek 
aránya (%) 

Spearman féle 
korrelációs 

együttható (r) 

A vállalat egészének hatékony irányítása  2,54 1,052 61,6 0,641 

A dolgozók jó közérzetének biztosítása  2,86  1,169 46,8 0,631 

A dolgozók munkahelyi gondjainak megértése  2,87 1,145 45,8 0,621 

Megfelelő kapcsolat a vezetőség és a dolgozók között  2,86 1,126 45,8 0,577 

A szervezet értékrendjén alapuló vezetői viselkedés  2,60 1,022 55,4 0,557 

A felmerülő problémák időbeni megvitatása – proaktív és 
participatív viselkedés  2,73 1,053 50,5 0,552 

A különbözőségek elfogadása, tisztelet biztosítása minden 
dolgozónak  2,53 1,175 63,4 0,546 

A szervezeti értékek világos közvetítése  2,51 0,952 59,5 0,543 

Világos irányvonal mutatása a dolgozóknak  2,58 0,961 55,9 0,531 

A meghirdetett értékrend és a jutalmazási rendszer 
összhangja  3,11 1,068 31,9 0,528 

Olyan szervezeti kultúra kialakítása, hogy a dolgozók bátran 
jelenthessék az igazságtalanságokat  2,63 1,128 57,5 0,514 

Világos célok és feladatok megfogalmazása  2,32 0,955 70,0 0,502 

A dolgozók innovációs ötleteinek ösztönzése  2,87 1,141 44,9 0,495 

Olyan szervezeti kultúra kialakítása, hogy a dolgozók bátran 
jelenthessék az esetleges munkahelyi zaklatást 2,39 1,038 66,7 0,495 

A különbözőségek támogatása  2,58 0,977 54,9 0,486 

A dolgozók tájékoztatása a fontos döntések indokairól  2,74 1,046 50,4 0,476 

A minőségre törekvés hangsúlyozása  2,02 0,937 80,2 0,403 

Érthető irányelvek a rugalmas foglalkoztatási formákról  3,11 1,150 32,2 0,401 

Összesen – a fenti itemekre adott válaszok átlaga  2,66 0,789 46,4 0,705 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  mmeeggkkéérrddeezzeetttteekknneekk  aazz  áállttaalláánnooss  vveezzeettééssii  ggyyaakkoorrllaattttaall  kkaappccssoollaattooss  eellééggeeddeettttssééggee  
FFoorrrrááss::  SSaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss  
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Az általános vezetési gyakorlattal kapcsolatos fent be-
mutatott kérdések megbízhatósága megfelelő, a 
Cronbach-alfa mutató értéke 0,947, s így a válaszok át-
lagát jelző új változót vezettünk be. Fontosnak tartjuk 
megjegyezni, hogy a válaszok szóródása a különböző-
ségek elfogadása itemnél a legnagyobb. Az összegző 
változó segítségével megállapítható, hogy a válaszadók 
csupán 46,4%-a elégedett a felmérésbe bevont szerve-
zetekben tapasztalható általános vezetési gyakorlattal. 
Ez azért is sajnálatos, mert a dolgozók elégedettsége és az 
általános vezetési gyakorlat megítélése között nagyon erős 
pozitív (r=0,705) korreláció van, amit a Spearman-féle 
együttható is jelez. A nem adekvát vezetési gyakorlat tehát 
jelentősen csökkenti a magyar dolgozók elégedettségét. 
Az általános vezetési gyakorlatot elemző kérdések és a 
dolgozók átfogó elégedettsége közötti kapcsolatot jelző 
korrelációs együtthatók alapján megállapíthatjuk, hogy a 
megkérdezettek elégedettségéhez az általános vezetési 
gyakorlat összegző megítélése jobban hozzájárul, mint 
az egyes elemekkel való elégedettség. Az egyes ténye-
zők közül a vállalat hatékony irányítása, a dolgozók jó 
közérzetének biztosítása, gondjaik megértése, a vezetők 
és a dolgozók közötti megfelelő kapcsolat, a felmerülő 
problémák proaktív kezelése, a szervezeti értékek és 
irányvonalak világos közvetítése járul hozzá leginkább a 
megkérdezettek elégedettségéhez. 
A megkérdezettek elégedettségével kapcsolatos vála-
szokból az is kitűnik, hogy a dolgozók a vállalatok veze-
tése legnagyobb mulasztásának a javadalmazási rend-
szer és a meghirdetett értékrend összehangolatlanságát 
tartják. A konzisztencia és valószínűleg az igazságosság 
hiánya jelentősen csökkenti a dolgozók javadalmazással 
kapcsolatos és globális elégedettségét is. A felmérésben 
részt vett cégek csaknem 70%-ában nincsenek világo-

san megfogalmazott irányelvek a rugalmas foglalkozta-
tási formákról sem. Ennél talán még fontosabb az, hogy 
a válaszadók több mint fele szerint a vezetőség nem érti 
meg gondjaikat, nem törődik jólétükkel, nem épít ki 
megfelelő kapcsolatot a dolgozókkal. Emellett a megkér-
dezettek csupán fele kap világos tájékoztatást a szerve-
zeti irányelvekről, a vállalatot érintő fontos döntésekről, s 
érzi azt, hogy a vezetés támogatja a különbözőségeket, 
megfelelő módon bánik a dolgozókkal, s így bátran je-
lenthetnek minden őket ért atrocitást. A közvetlen felettes 
viselkedésével kapcsolatos kérdésekre adott válasz ér-
tékelését a 22..  ttáábblláázzaatt  tartalmazza. 
A Mercer-féle felmérés adatai egyértelművé teszik szá-
munkra, hogy a hazai válaszadók nem igazán elégedet-
tek felettesük viselkedésével. A vezetők egyik legna-
gyobb mulasztása, hogy nem nyújtanak megfelelő segít-
séget beosztottjaik karriertervezéséhez, nem adnak 
rendszeres visszajelzést munkájuk minőségéről, és nem 
segítik őket teljesítményük növelésében, valamint nem 
kapcsolják be őket a döntések meghozatalába. 
Örvendetes azonban, hogy a válaszadók több mint 70%-
a szerint felettese korrekt módon viselkedik beosztottjai-
val, szükség szerint a rendelkezésükre áll, segíti a szer-
vezeten belüli együttműködést és megfelelően jelöli ki a 
megvalósítandó célokat és feladatokat. 
A ,,Dolgozó magyarok 2006” felmérés szélesebb körű 
elemzése során az is kiderült, hogy a dolgozói elégedett-
ség kiváltó okai közül a vezetés van a legszorosabb kap-
csolatban a dolgozók elégedettségével. Ezután a karri-
erfejlesztési és továbbképzési lehetőségek, valamint a ja-
vadalmazás és a szervezeti kommunikáció következnek. 
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Az itemek leírása 
A válaszok 
átlagértéke 
(1–5) 

Szórás(SD) 
Az itemmel 
elégedettek 
aránya(%) 

Spearman-féle 
korrelációs 
együttható (r) 

Az osztály hatékony, megfelelő irányítása 2,52  1,095  61,4 0,580 

Korrekt bánásmód  2,27 1,026 74,9 0,568 

Megfelelő tájékoztatás a javadalmazási döntésekről  2,66 1,134 54,6 0,563 

A dolgozó szakmai fejlődését elősegítő feladatok kijelölése 2,61 1,058 54,8 0,524 

Aktív szerep a karriertervezésben  3,01 1,177 37,7 0,506 

A vállalati továbbképzéseken való részvétel támogatása  2,55 1,143 57,5 0,497 

A hatékony munkavégzést akadályozó tényezők 
megszüntetése  2,37 1,028 67,0 0,497 

A nyílt, kétoldalú kommunikáció bátorítása  2,35 1,103 67,2 0,482 

Döntéshozatal előtt a különböző álláspontok megvitatása  2,86  1,139 44,8 0,475 

Célok kitűzése és feladatok kijelölése  2,23 0,996 72,7 0,468 

Szükség szerint a dolgozó rendelkezésére áll  2,22 1,015 73,6 0,450 

A csapatszellem erősítése osztályok között  2,41 1,054 61,5 0,448 

A dolgozók tájékoztatása arról, hogy munkájuk hogyan 
járul hozzá az osztály eredményességéhez 2,60  1,084  55,6 0,446 

A csapatszellem erősítése osztályon belül  2,31 1,039 70,0 0,436 

Rendszeres konzultáció a dolgozóval teljesítményének 
növelése érdekében  2,94 1,092 39,4 0,427 

A dolgozók tájékoztatása arról, hogy munkájuk hogyan 
járul hozzá a vállalat céljainak megvalósításához 2,56 1,054 57,7 0,423 

Rendszeres, informális visszajelzés a dolgozó 
teljesítményéről  2,59 1,069 56,7 0,394 

Megfelelő jogkör a csoport hatékony irányításához  2,13 0,962 77,7 0,394 

A rugalmas munkavégzés lehetőségének támogatása  2,88 1,139 42,1 0,352 

Összesen – a fenti itemekre adott válaszok átlaga  2,53 0,772 52,2 0,633 

22..  ttáábblláázzaatt  AA  mmeeggkkéérrddeezzeetttteekknneekk  aa  kköözzvveettlleenn  ffeelleetttteessüükkkkeell  kkaappccssoollaattooss  eellééggeeddeettttssééggee  
FFoorrrrááss::  SSaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss
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Az általános vezetési gyakorlattal és a közvetlen felettes 
magatartásával kapcsolatos elégedettségi és korrelációs 
eredmények megerősítése érdekében sokváltozós ma-
tematikai statisztikai modellt, a diszkriminancia elemzés 
módszerét alkalmaztuk. E módszer segítségével elkülö-
nítettük a Mercer felmérésében szereplő tényezők közül 
a dolgozói elégedettség szempontjából legfontosabba-
kat. A diszkriminancia elemzés célja ugyanis az, hogy 
egy megadott változóhalmazból kiválassza azon változók 
részhalmazát, amely bizonyos megadott csoportokat 
(jelen esetben az elégedett és elégedetlen dolgozók 
csoportjait) a lehető legjobban elkülöníti egymástól. 
A kapott adatok alapján a ,,Dolgozó magyarok 2006” 
felmérés 108 független változója közül 26 tényező szig-
nifikánsan megkülönbözteti egymástól az elégedett és az 
elégedetlen dolgozók csoportjait. A kanonikus korreláció 
értéke 0,712, ami azt jelenti, hogy a 26 tényezőt felölelő 
diszkriminancia-függvény jelentős részt magyaráz meg a 
teljes varianciából. A kanonikus korreláció négyzete 
0,51, vagyis a függvény a függő változó varianciájának 
51%-át magyarázza meg. A standardizált együtthatók 
alapján megállapíthatjuk, hogy a következő három vál-
tozó különbözteti meg leginkább az elégedett és az elé-
gedetlen dolgozói csoportokat: a dolgozó meglátása ar-
ról, hogy a vállalat egészét jól irányítják, a dolgozó per-
cepciója arról, hogy a vezetők megértik a dolgozók 
munkával kapcsolatos problémáit, valamint, hogy a mun-
kahely megfelelő módon segít anyagilag felkészülni a 
nyugdíjas évekre. A standardizált együtthatók értékei 
ugyanis e három változónál a legmagasabbak, sorrend-
ben a következők: 0,285, 0,237 és 0,216. 
A Pearson-féle korrelációs mátrix az egyes független válto-
zók és a diszkriminancia-függvények értékei közötti korrelá-
ciót mutatja, vagyis a független változó fontosságát a teljes 

korreláció alapján. A dolgozók elégedettsége szempontjából 
legfontosabb 26 tényező alapján az esetek 85,7%-a helye-
sen kategorizálható. Az elégedettek esetében a helyesen 
csoportosított esetek aránya 91,9%, míg az elégedetlenek 
esetében az arány 72,9%. Elmondhatjuk tehát, hogy a ma-
gyarországi dolgozók elégedettségére az említett 26 té-
nyező van szignifikáns hatással. Ezek pedig a következő 
kiváltó okokhoz kapcsolódnak: vezetési stílus, karrierfej-
lesztés, egyén és munka összhangja, javadalmazás, szer-
vezeti kommunikáció és a munkatársak közötti interperszo-
nális kapcsolatok. 
A diszkriminancia elemezés során megállapított ténye-
zők közül az alábbiakban a vezetéssel kapcsolatos 
összetevőket ismertetjük a 33..  ttáábblláázzaattban.  
A diszkriminancia elemzés alátámasztja az eddigi ered-
ményeket, a vezetésnek a dolgozók elégedettségében 
játszott döntő szerepét, a 26 szignifikáns változó közül 
ugyanis 13 a vezetés kérdéskörébe tartozik. 
A vezetési stíluson belül az általános vezetési gyakorlat 
van a legnagyobb hatással a dolgozók elégedettségére, 
különösen akkor, ha a dolgozók percepciója szerint a 
vállalat egészét jól irányítják, a vezetők megértik a dol-
gozók problémáit, biztosítják jó közérzetüket, s viselke-
désük összhangban van a szervezet értékrendjével. 
A közvetlen felettes viselkedését illetően a dolgozók azt 
értékelik, ha a szervezeti egységüket jól irányítják, ha a 
felettesük megfelelő tájékoztatást tud adni a javadalma-
zással kapcsolatos kérdéseikre és korrekt módon visel-
kedik velük. 

Jegyzet
A további 13 legfontosabb tényező közül 6 a karrierfejlesztésre, 4 a javadalmazásra, 1-1 a kommunikációra, a csoportmunkára, valamint az egyén és a munka közötti összhangra vonatkozik.
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A tényező 
sor száma A kérdés/állítás szövege Az elégedettséget kiváltó okok 

csoportja 
Pearson 

korrelációs 
együttható 

1 . Úgy látom, hogy a vállalat egészét jól irányítják. Vezetés – általános vezetési gyakorlat  . 0,719 

2 A vállalat vezetői megértik az alkalmazottak 
munkával kapcsolatos problémáit. Vezetés – általános vezetési gyakorlat 0,688 

3. A vállalat vezetői gondoskodnak arról, hogy az 
alkalmazottak jól érezzék magukat. Vezetés – általános vezetési gyakorlat  0,654 

4. Úgy gondolom, hogy az osztályt, ahol dolgozom, jól 
irányítják 

Vezetés – közvetlen felettes 
viselkedése 0,619 

7 
A szervezeti értékeket tekintve úgy gondolom, hogy 
a vezetés magatartása összhangban van a 
szervezet értékrendjével. 

Vezetés – általános vezetési gyakorlat  0,567 

8. Felettesem a javadalmazásomra vonatkozó 
döntésekről megfelelő tájékoztatást tud adni. 

Vezetés – közvetlen felettes 
viselkedése 0,565 

9. 
A vállalatnál a felső vezetés jól működik az alábbi 
területeken: felmerülő kérdések megvitatása, még 
mielőtt komoly probléma alakulna ki 

Vezetés – általános vezetési gyakorlat  0,564 

12. 
Munkahelyemen az alkalmazottakkal tisztelettel 
bánnak, tekintet nélkül beosztásukra és társadalmi 
hátterükre 

Vezetés – általános vezetési gyakorlat  .0,553 

13. Úgy érzem, hogy személy szerint korrekt 
bánásmódban részesülök.  

Vezetés – közvetlen felettes 
viselkedése  0,548 

14. Vállalatunknál megfelelő a kapcsolat az 
alkalmazottak és a vezetőség között. Vezetés – általános vezetési gyakorlat  0,548 

18. A szervezeti értékeket tekintve úgy gondolom, hogy 
az értékeket világosan közvetíti. Vezetés – általános vezetési gyakorlat  0,532 

19. Munkahelyemen a hirdetett értékrend összhangban 
van a jutalmazási rendszerrel. Vezetés – általános vezetési gyakorlat  0,525 

26. 
A vállalatnál a felső vezetés jól működik az alábbi 
területeken: célok, feladatok világos 
megfogalmazása. 

Vezetés – általános vezetési gyakorlat  0,507 

33..  ttáábblláázzaatt  AA  ddiisszzkkrriimmiinnaanncciiaa--eelleemmzzééss  rréésszzlleeggeess  eerreeddmméénnyyee  ––  aa  vveezzeettéésssseell  kkaappccssoollaattooss  iitteemmeekk  ééss  aa  hhoozzzzáájjuukk  
kkaappccssoollóóddóó  PPeeaarrssoonn--ffééllee  kkoorrrreelláácciióóss  eeggyyüütttthhaattóókk**  

FFoorrrrááss::  SSaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss  
**  AAzz  eellssőő  oosszzllooppbbaann  ttaalláállhhaattóó  ssoorrsszzáámmookk  aa  ttéénnyyeezzőőkknneekk  aa  ddiisszzkkrriimmiinnaanncciiaa--eelleemmeezzééss  eerreeddmméénnyyeekkééppppeenn  kkaappootttt  ssoorrsszzáámmáátt,,  ffoonnttoossssáággii  ssoorrrreennddjjéétt  
jjeellzziikk..  
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A korrelációszámítás és a többváltozós matematikai sta-
tisztikai módszer, a diszkriminancia elemzés tehát 
ugyanazon eredménnyel járt. A kapott eredmények alap-
ján megállapíthatjuk, hogy a megkérdezett hazai dol-
gozók elégedettségét leginkább a vezetés határozza 
meg. A szervezetben alkalmazott vezetési gyakorlat és 
az elégedettség között szorosabb a kapcsolat, mint a 
közvetlen felettes magatartását illetően. A dolgozók azt 
értékelik, ha a vezetőik szakszerű munkát végeznek, 
hatékonyan irányítják szervezeti egységeiket és a szer-
vezetet. Emellett az is nagyon fontos számukra, hogy a 
vezetők a beosztottak igényeit is figyelembe vevő, kor-
rekt bánásmódon, kapcsolaton alapuló szervezeti kultú-
rát alakítsanak ki. A közvetlen felettesüktől a szakmai, 
vezetői kompetenciák mellett elvárják, hogy törődjenek 
beosztottjaik karrierjével, segítsék szakmai fejlődésüket. 
Összegzés 
A ,,Dolgozó magyarok 2006” magyarországi elégedett-
ségi felmérés másodelemzésének eredményei egybe-
hangzóak a szakirodalom azon megállapításaival, misze-
rint a vezetésnek jelentős szerepe van a dolgozók elé-
gedettségének alakulásában. 
A magyarországi ipari termelést végző, teljesen vagy 
részben külföldi tulajdonban levő, nagyrészt kis- és kö-
zepes méretű vállalatokban dolgozók globális elégedett-
sége és az általános vezetési gyakorlat között nagyon 
erős, míg az elégedettség és a közvetlen felettes maga-
tartása, vezetési stílusa között jelentős kapcsolat van. 
A dolgozók elégedettségét leginkább a vezetők hatékony 
munkája, következetessége és dolgozó-központúsága 
határozza meg. Elmondhatjuk, hogy hazánkban a be-
osztottak vezetőjük iránti tisztelete, elégedettsége a ve-
zetők hatékony munkája és dolgozó-központúsága 

eredményeképpen alakul ki. A hazai vezetőkre is kettős 
feladat hárul, egy időben kell figyelniük a munkafolya-
matokra (termelésre) és a beosztottjaikra, vagyis pozitív 
hatást gyakorolni a szervezet sikerességére és a dolgo-
zók elégedettségére. 
Újfent megerősítést nyert az a napjainkban gyakran han-
goztatott vélemény, miszerint az emberi-erőforrás szak-
emberekre kulcsfontosságú szerep hárul, hiszen az ő 
feladatuk a szervezet hatékonyságát és a dolgozók igé-
nyeit figyelembe vevő, elégedettségükhöz hozzájáruló 
menedzsmentgyakorlat kialakítása. Azon belül is első-
sorban a képzésre és fejlesztésre kell külön figyelmet 
fordítaniuk. A felső vezetőket olyan, a szervezet érték-
rendjén alapuló korporatív kultúra kialakításában kell se-
gíteniük, amely egy időben járul hozzá a hatékony mun-
kavégzéshez, a szervezeti sikerekhez és a dolgozók jó 
közérzetéhez, valamint a vezetés és dolgozók közötti 
megfelelő kapcsolathoz. A vonalbeli vezetőkkel pedig 
olyan dolgozó-központú menedzsmenttechnikákat és 
vezetési stílust kell megismertetni, amely a szervezeti 
egységük megfelelő teljesítményét is biztosítja. A HRM-
szakemberek feladata felhívni a vezetők figyelmét a dol-
gozókkal való korrekt bánásmód fontosságára, a rend-
szeres formális és informális visszajelzés biztosítására, a 
beosztottak fejlődését lehetővé tevő feladatok kijelölé-
sére és a továbbképzéseken való részvételük támogatá-
sára. A dolgozó közvetlen felettesének nem megfelelő 
viselkedése ugyanis kiolthatja a szervezetszintű, ked-
vező általános vezetési gyakorlat jótékony hatását.  A 
fenti vezetési elvek alkalmazása várhatóan nemcsak a 
dolgozók elégedettségét növeli, de a szervezetek telje-
sítményéhez, sikerességéhez és végső soron a társa-
dalmi jóléthez is hozzájárul majd. 
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BBiioonnóómmiiaa::  ggaazzddaassáággffiilloozzóóffiiaa  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóó  nnöövveekkeeddéésseenn  ttúúll  22..  rréésszz  
TTóótthh  GGeerrggeellyy  

  
0B4. Nagy (öko)lábon – Marad a fogyasztás optimalizá-
lása 
A helyett tehát, hogy a túlnépesség miatt merülnénk me-
rőben meddő aggodalmaskodásba, gondolkozzunk el 
azon, nem lehetne-e a globalizációt az emberiség áldá-
sára használni, ahelyett, hogy elpusztítsa létalapjainkat? 
Ehhez le kell vágnunk a globál-kapitalizmus szent tehe-
nét, a korlátlanul növelhető és növelendő fogyasztást. 
Kiválóan megfogalmazza ezt az Economist Intelligence 
Unit kutatási jelentése, amelynek címlapján az ember 
fölé emelkedő pénz jelképe, az aranyborjú látható, immár 
csapdában. 

A szabad piacokba vetett hit immár a végéhez köze-
ledik, Adam Smith „láthatatlan keze”, amely a piacok 
működését meghatározza, rosszul működik (27. o.)  

Ezt írja összefoglalójában az Economist Intelligence Unit, 
amely világszerte 418 vállalati felső vezetőt kérdezett 
meg arról, hogyan érinti a válság, és mit gondol a kapita-
lizmus jövőjéről. A megkérdezettek közel 60 százaléka 
úgy vélte, hogy a jelenlegi krízis alapjaiban változtatja 
meg a kapitalizmust.  
Kocsis Tamás [2010] a Közgazdasági Szemlében meg-
jelent alapos elemzése alapján hasonló következtetésre jut. 
A szerző a fentiekben is leírt IPAT egyenletből indul ki, de 
annak két változatát javasolja. Felhívja a figyelmet, hogy a 
hagyományos forma „veszélyjelző rendszerként” értelmez-
hető, aminek fő célja az ökológiai korlátok tudatosítása. 
Súlyos hiba azonban, ha elfeledkezünk a gazdasági tevé-
kenység tulajdonképpeni céljáról, az emberi boldogság 

növeléséről. Ennek a tévedésnek nem kisebb a következ-
ménye, mint hogy nincs közös nyelvük a gazdagságot to-
vábbra is növelni kívánó szakembereknek (az ún. fő áram-
nak) és a korlátozásokat javasló alternatív irányzatok kép-
viselőinek. A harcban sok szellemi energia vész el, a 
főáram úgy gondolja, meg kell védenie pozícióit a káros 
korlátozó gondolatoktól, míg az alternatívok meggyőző-
dése, hogy nekik kell főárammá válniuk a Föld megmen-
tése érdekében. A tünetek közben súlyosbodnak. 
Kocsis Tamás egy árnyaltabb elemzési keretet javasol, 
amelyben racionálisak mind a két fél stratégiái, de legfő-
képp közös platformot alkot a párbeszédnek. Az IPAT 
egyenlet kétféle változata alapján ugyanis két térképet 
rajzol fel, egy veszélyjelzőt egyenlő öko-lábnyom-gör-
békkel  (tengelyén az öko-hatékonyság ill. a gazdagság)  
és egy irányjelzőt egyenlőboldogság-görbékkel (tenge-
lyén a „boldogsághatékonyság” ill. a gazdagság). Az 
elemzést az teszi teljessé, hogy a Föld országainak 
helyzete konkrétan meghatározható a két grafikonon. 
Hatalmas eredmény ugyanis, hogy a GDP és népesség 
adatok mellett immár rendelkezésünkre áll az egyes or-
szágok öko-lábnyoma a Global Footprint Network fáradt-
ságos munkájának köszönhetően, valamint az országok 
polgárainak szubjektív jólét értékei, a New Economics 
Foundation Happy Planet Index adatbázisában. 

Jegyzet
A cikk lapunk 10. számában megjelent tanulmány folytatása.

Jegyzet
A szerző közgazdász, a Pannon Egyetem Georgikon Karának docense, a KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért főtitkára.
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33..  áábbrraa  EEllmmoozzdduulláássii  ssttrraattééggiiáákk  aazz  iirráánnyyjjeellzzőő  ttéérrkkééppeenn,,  kköözzééppppoonnttbbaann  MMaaggyyaarroorrsszzáágg

A szerző mindezek alapján felrajzolja a 33..  áábbrráátt, jelezve 
rajta a lehetséges 12 stratégiát az irányjelző térképen, és 
egy másik hasonlót, 12 elképzelhető stratégiával a ve-
szélyjelző térképen. Egy tabu megdőlni látszik: 

A fejlettnek nevezett országokban a környezeti 
fenntarthatóság gyakran az egy főre jutó GDP 
csökkentését is megkövetelné (A↓). Ha felismerjük 
a GDP-ről, hogy nem jólléti mutató (erre ma már 
egyre többen hívják föl a figyelmet, lásd például 
England [2004]), akkor egy általános, a GDP csök-

kenését feltételező javaslat sem számíthat eret-
nekségnek. Így például az öko-hatékony fogyasz-
tás kombinálható a fájdalommentes nadrágszíj-
meghúzás stratégiájával, azaz korántsem 
szükségszerű, hogy egy zsugorodó gazdaság nö-
vekvő boldogtalansággal járjon együtt. 

A következtetés világos: a több nem feltétlenül jobb, lé-
tezik egészséges növekedés, de van káros burjánzás is. 
Ugyanakkor az állítás ellenkezője sem mindig igaz. Az 
anyagi növekedés boldogságnövelő hatása és az orszá-

 

Forrás: Kocsis Tamás [2010], 544. o. 
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gok mozgástere a szűkülő ökológiai mezőben és magas 
boldogság mellett egyre ügyesebb navigációt, finomhan-
golást kíván. Hajózni tehát muszáj. 
De merre? Nagyon fontos észrevennünk ugyanis, hogy 
nem szabad megingatnunk az emberek hitét a gazdasági 
növekedésben, mint egyetlen és fő célban, csak akkor, 
ha ennél jobb, a kor problémáinak megfelelőbb célt tű-
zünk ki helyette. A hajós hasonlattal élve: ha elértünk 
egy új kontinenst, a célunk már nem még távolabbi föl-
dek felfedezése, hanem egy békés, boldog társadalom 
megszervezése a megtalált földön. Ez nem kérdőjelezi 
meg eddigi erőfeszítéseink hasznosságát, mindössze 
felismeri, hogy a helyzet megváltozott: nem kell tovább 
dolgoznunk egy megoldott problémán (még ha nincse-
nek is tökéletes megoldások, azaz a gazdag országok-
ban sem tűnt el a szegénység.) 
Véleményem szerint ehhez nem a régi gazdaságfilozófiát 
kell kritizálnunk, hanem egy újat, jobbat kialakítani, 
amely megtartja a régi értékeit, de új értékrendet sugall a 
továbbhaladáshoz. A cikk utolsó részében ennek alapja-
ira teszek javaslatot, de előtte még törlesztenem kell egy 
adósságot: az eredeti IPAT egyenlet helyett egy korsze-
rűbbet javasolni. 

 
44..  kkéépplleett  

Az egyenlet logikai, azaz és/vagy változókkal dolgozik, 
nem számtani műveletekkel. Hátulról előre olvasva a 
következőt kapjuk: a fenntarthatatlan fejlődést mutató 
legelterjedtebb, a legelfogadottabb indikátor az ökológiai 
lábnyom (amely ma 2011-ben 51%-al deficites, azaz 
legalább másfél bolygóra lenne szükségünk fogyasztá-
sunk „végtelen ideig” való fenntartásához. Van legalább 
három tényező, melyek önmagukban is fenntarthatat-
lanná tennék a világot, ez a fajkihalás, a globális klíma-
változás, és az egyre növekvő egyenlőtlenség gazdag és 
szegény országok, s az országokon belül a polgárok kö-
zött. A gazdagok luxusfogyasztása, s a legnagyobb 
GDP-t és GDP növekedést produkáló nemzetek sokkal 
nagyobb öko-lábnyom növeléssel járnak, mint a szegé-
nyek alapszükségleteinek kielégítése. Az öko-lábnyom 
döntő része az ún. karbon-lábnyom, azaz széndioxid 
kibocsátás. Az emberiség nagy lábnyoma alig hagy te-
rületet és biomasszát a többi fajnak, ez a természetes 
rátát becslések szerint ezerszeresen meghaladó kihalás 
fő oka (GFN, WWF, ZSL, 2007). A három tényező közül 
egy is elég, hogy fenntarthatatlanná tegye a világot. A 
három tényező közül mindegyik visszavezethető a túlfo-
gyasztásra, amelyet csak a gazdagok engedhetnek meg 
maguknak, s amely a fejlett országokban strukturálisan is 
meglévő jelenség. Emlékezzünk csak a 22..  áábbrráárraa: a vi-
lágnépesség növekedése eltörpül a GDP növekedése 
mellett, s szinte észre sem vehető a nemzetközi szállítás 
bővüléséhez mérten. A világ szegényei a nagy népes-
ségnövekedést mutató országokban nem okozói, hanem 
elszenvedői a fenntarthatatlan fejlődésnek. 
Kocsis Tamás elemzése és a fent vázolt 
fenntarthatatlansági egyenlet alapján tehát arra jutha-
tunk, hogy a fő cél a világon az egy főre jutó fogyasztás 
csökkentése kell, hogy legyen, a megtelt világban. Ehhez 
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nyilván módosítanunk kell a gazdaságfilozófiát. A cikk 
utolsó részében erre teszünk kísérletet, bionómia néven. 
5. Bionómia 
A bionómia kifejezést elvétve régóta használják a tudo-
mányban. A Pallas Nagylexikont felütve „az élet törvé-
nyeiről szóló tan” meghatározást találjuk, mások a fejlő-
déstan (genetika) egyik ágának tartják. A múlt század-
ban használták rokon értelemben a biológiával, életerő-
tudományként. 
Thom Day 1997-ben jelentette meg cikkét Earth Bionomy 
- The Laws of Life on Planet Earth címmel a Day Cancer 
Research Foundation, Inc. gondozásában.  Michael L. 
Rothschild már legalább két évvel korábban használta a 
kifejezést, ekkor látott napvilágot ugyanis Bionomics: 
Economy As Ecosystem című könyve. Ennek fő monda-
nivalója, hogy a gazdaság az ökoszisztémához hason-
lóan működik, viszont a mű megmarad a leírás és az 
általánosságok szintjén (pl. informatika forradalmasította 
a világot). 
A bionómia általam ismert legkorábbi használata azon-
ban ennél sokkal korábbra tehető, hiszen A. P. Buchnan 
már 1811-ben publikálta a Bionomia – Opinions 
concerning Life and Health, introductory to a Course of 
Lectures on the Physiology of Sentient Beings c. cikkét 
(Royal College of Physicians, London). A cikk bevezető-
jéből is kitűnik, hogy Buchnan szintén „biológia” értelem-
ben használta a bionómia kifejezést (44..  áábbrraa). 

  
44..  áábbrraa  AA  bbiioonnóómmiiaa  lleeggkkoorráábbbbii  ttuuddoommáánnyyooss  eemmllííttééssee  

Mindezekből két dolog kiemelendő. Egyrészt a bionómia 
kifejezést régóta használják, ám nem jutott át az ismert-
ség tudatos küszöbén még a tudományos közvélemény-
ben sem, másfelől nem formálunk jogot egy új tudo-
mányág felvázolására. Tiszteletben tartva ezeket a ha-
gyományokat, de még inkább az ökológiai 
közgazdaságtan jelentős eredményeit, a bionómia új ér-
telemben való használatát javasoljuk. 
A bionómiát olyan módosított közgazdaságként értel-
mezzük, amely reményeink szerint elméleti, gazdaságfi-
lozófiai szinten kulcsot adhat a fenntarthatatlan fejlődés 
kiváltó okának, az ökonomizmusnak visszaszorításához. 
A bio az életre, annak fejlett formáira, legfőképpen pedig 
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az emberre és közösségeire utal, a némein pedig ezek 
fenntartására. A szó egyben utalás egy olyan ökonómi-
ára (közgazdaságtanra) amely figyelembe veszi az élet 
törvényeit, és az élet szolgálatát tekinti fő feladatának, 
nem pedig termelési tényezőnek tekinti az élet megnyil-
vánulásait, közöttük az embert. Az öko- ökológiai áthal-
lása is előnyös: mutatja, hogy a közgazdaságtan 
visszatér eredeti szelleméhez. 
Mindezek után a definíció: „A bionómia az élet és az élő-
világ törvényeinek gondos tanulmányozásán alapuló új 
közgazdaságtan, amelynek célja az élet -kiemelten az 
emberi közösségek- szolgálata.” 

  
55..  áábbrraa  ÖÖkkoonnoommiizzmmuuss  vvss..  BBiioonnóómmiiaa  ––  AA  ffeennnnttaarrtthhaattaattllaann  
ffeejjllőőddééss  iiddeeoollóóggiiáájjáávváá  ffaajjuulltt  kköözzggaazzddaassáággttaannii  tteeóórriiaa  ééss  aazz  

úújj  eellmméélleett,,  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss  eeggyy  lleehheettssééggeess  kköözz--
ggaazzddaassáággttaannaa  

A bionómia lényegét és a jelenleg uralkodó, eltorzult 
gazdaságossági ideológiával való összevetését az 55..  
áábbrráábbaann foglaltam össze. Nem lehetséges az externáliák 
internalizálása a jelenlegi gazdasági paradigma keretein 
belül, hiszen ez ellentmond a szűk értelemben vett hasz-
nosságnak. Naiv elgondolás, hogy törvényekkel és 
szennyezési piacokkal kötelezzük a gazdálkodót, hogy 
tevékenységének mások által viselt kárait teljes mérték-
ben megfizesse, legalább három okból. Először nem 
egységes a világ szabályozása, a tőke a liberálisabb 
gazdaságokban telepszik meg, amelyre még Európában 
is van lehetősége. Másodszor a nemzetközi nagyválla-
latok ma már komolyabb gazdasági erőt képviselnek, 
mint az őket elvben kényszerítő nemzetállamok, vagy 
még náluk is gyengébb nemzetközi szervezetek (Tóth, 
2007). Harmadszor, és ez a legfőbb érv, ha sikerülne is 
az internalizálás, az annyira megdrágítaná az adott tevé-
kenységet, hogy az ellen pont az elvben megvédeni kí-
vánt emberek tiltakoznának. 
Egyedül a másik út marad tehát nyitva, amely a gazda-
sági tevékenység békés visszafogásával csökkenti an-
nak külső hatásait, kárait. Egyébként ugyanezt támasztja 
alá a fosszilis erőforrások kifogyásáról és az alternatív 
tüzelőanyagok iránti mérsékelt optimizmusról szóló min-
den józan előrejelzés. Itt jutunk el a fa tetejétől indulva a 
második szintre, amely a korlátozott növekedés helyén-
valóságára figyelmeztet. Míg az állatok egy jól behatá-
rolható méretre nőnek meg, addig a növények elméleti-
leg életük végig nem hagyják abba a növekedést. Ha 
közelebbről megnézzük, eleinte egyre hosszabb idő alatt 
duplázzák meg méretüket -azaz produkálnak három-
számjegyű növekedést- később azonban már alig nőnek, 
a hangsúly a gyümölcsök meghozatalára helyeződik. A 
gazdasági szereplőknek és a nemzetgazdaságoknak is 
meg kell tanulniuk az „abszolút számok tiszteletét”, azaz 
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a megtelt Földön már csak akkor lehetséges a nyomo-
rultak felemelkedése, ha a gazdagok békés egyensúlyra 
törekszenek. 
A GDP egyeduralma helyett nem módosított GDP-t ja-
vaslunk, hanem egy második fő indikátort, az öko-láb-
nyomot. Méltán rossznak tartjuk az olyan vállalatot, 
amely tőkéjének feléléséből szerez bevételt, a pénzügyi 
eredmény nem lehet tehát a gazdaság egyedüli muta-
tója. Az öko-lábnyom jelenleg a legkidolgozottabb és 
legszélesebb körben elismert mérőszám, ami a termé-
szeti tőke használatát mutatja, termékeny földterületben 
kifejezve. A bionómia a lokalizációt támogatja, a korláto-
zott szakosodás előnyeinek kiemelése mellett. Nem 
gondolkozunk újból helyi, elzárkózott, teljesen magukra 
utalt gazdaságokban, mégis -ha optimisták maradunk és 
elvonatkoztatunk a katasztrófa-forgatókönyvtől- minden-
képpen a globalizációs folyamat megfordulásával szá-
molunk. Egy erőforrásokkal szűkös világban a pénz, mint 
felhalmozási eszköz veszít jelentőségéből, azaz relatíve 
nő eredeti funkciója, csereeszköz volta.  Míg a globális, 
kamatokkal terhelt pénz elüzletiesíti, azaz elszemélytele-
níti az emberi kapcsolatokat, addig a helyi pénzrendsze-
rek erősítik az összetartást, kooperációt. A gazdasági 
globalizációt úgy is meghatározhatjuk, mint a személyes, 
helyi kapcsolatok felcserélését üzleti, távolságiakra. A 
lokalizáció korában nem absztrakt, árucikkek szerint ta-
gozódó nemzetközi piacon akarunk az elsők lenni, ha-
nem helyi, regionálisan és társadalmilag tagozódó piaco-
kat akarunk ellátni a szükséges anyagi javakkal. Ennek 
kulcsszereplője a nyereséges, de nem nyereségköz-
pontú vállalat, hanem a Valóban Felelős Vállalat, 
amellyel külön könyvben foglalkoztam. 
A gazdaság egyéni szereplője az ember, akit ezen túl 
újra embernek, s nem fogyasztónak, avagy emberi erő-

forrásnak hívunk. Tudatában van annak, hogy akkor 
szolgálja leginkább saját boldogságát, ha azt a célt kö-
veti, amelyre hivatott. Legyen ez kis feladat vagy valami 
nagy, hősies tett, a hívásra kell figyelnünk pályaválasz-
táskor, nem pedig olyan diplomát szerezni, amely előre-
láthatólag a legjobban „eladható”. Ehhez be kell látnunk 
azt, amit Selye János önzetlen önzésnek nevez, s ami 
Aquinói Szent Tamás erényetikájának alapja volt: az ob-
jektív hasznosság helyénvalóságát. Hosszú távon az jó 
nekem, ami a közösségnek is jó, a pénz felhalmozása 
általi határboldogság pedig csökken. 
Ezzel el is jutottunk a fa gyökeréhez, amely emberké-
pünk. Az önhasznát néző, de ezzel a láthatatlan kéz 
csodája miatt a társadalom javát is szolgáló homo 
oeconomicus kudarcot vallott. Az újkorban a történelem 
folytán először élhettünk totálisan egoistaként azzal az 
ideológiával, hogy ezzel szolgáljuk a legjobban a köz 
javát. Pontosan e gondolkodás intézményesülése vál-
totta ki a pénzügyi válságot, a valóságtól elszakadt 
származtatott értékpapírok, a derivatívák korlátlan terje-
dése által. Az új gazdaságfilozófia gyökere az önző, 
rossz ember helyett az Isten képére teremtetett, azaz 
eredendően jó ember kell, hogy legyen. τέλειος (téleios) 
– tökéletest, tökéletességre törekvőt jelent, ami a τελος 
(telos), cél, végcél szóból ered. „Az az ember tökéletes, 
aki ’céljára irányul’, célja felé tart és halad.” (Dér Katalin 
[2008]). 
Következtetések 
Az elméleti közgazdászok egy része tovább igyekszik 
tökéletesíteni a leginkább hatékonyságára és verseny-
képességére ügyelő kapitalista gazdasági rendszert, fej-
lett matematikai- statisztikai apparátussal. Mások felvetik 
a kérdést, nem kellene-e sokkal egyszerűbb módszerek-
kel visszatérni a gazdaság alapfunkciójához, az emberek 
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ellátásához a szükséges alapvető jószágokkal. Naivnak 
tűnik még talán ez a kérdés, ha minden marad a régiben 
(BAU), de talán egy évtized sem telik el, s az élelmiszer, 
energia, víz, a biztonságos lakóhely újból akár pénzben 
nem is mérhető értékké válhatnak. Az egyszerűbb életre 
törekvés (pl. Hajnal Klára [2010]) ugyanabba az irányba 
mutat, mint a Kerekes Sándor által szorgalmazott teljes 
foglalkoztatottság, azaz a lokalizálódó világban a mun-
katermelékenység csökkenésével és nem növekedésé-
vel kellene számolnunk.  
Az IPAT egyenleten keresztül cáfoltuk azon nézeteket, 
melyek a túlnépesedésben látják a fenntarthatatlan fejlő-
dés fő okát, s elzárkóztunk a technikai optimizmustól, 
újabb adalékokkal alátámasztva Jevons másfél évszá-
zaddal ezelőtt felismert paradoxonát. Saját 
fenntarthatatlansági egyenletünk egy fő célt szolgál: a 
gazdagok túlfogyasztásának önkéntes csökkentését 
objektivizált önérdekük fényében (a káoszba süllyedő 
világban nincsenek nyertesek). Mindehhez egy új gazda-
ságfilozófiát vázoltunk fel a cikk utolsó részében, az élet 
mintáit alapul véve. A bionómia a jelenlegi gazdasági 
paradigmához hasonlóan a természetet veszi alapul, ám 
modern természettudományos kutatásokon alapuló álla-
potát (pl. kooperatív formák sikere az individualista kor-
látlan verseny létformáival szemben). Fő következteté-
sünk, hogy a változáshoz mítoszaink, szavaink lecseré-
lésére van szükség, pl. hosszú távú hatásosság a 
rövidtávú hatékonyság helyett, azaz a hatékonyság, ver-
senyképesség, innováció nem mindig jó. 
Végül mindenkiben felmerül a kérdés, van reális esélye a 
bionómiának? Úgy gondolom, a mozaik egyes kockái jól 
kidolgozottak, s hogy elfogadjuk-e az összképet, az csak 
rajtunk múlik. Megvan a szellemi szabadságunk arra, hogy 
milyen célokért éljünk. Ha egy nagyobb rendszer, egy 

szervezet részeként fogjuk fel magunkat emberként és 
vállalatainkat is ebben a szellemben irányítjuk, az jogokkal 
és kötelességekkel jár. Látszólag ez csak önkorlátozás. 
Valójában a szabadság lényege határainak meghatáro-
zása és önkéntes vállalása. Sarkosan fogalmazva: ponto-
san a jelenlegi ökonomista gondolkodásnak nincs reális 
esélye, csak egy olyannak, amely adekvát választ ad a 
jelenlegi gazdasági, ökológiai és erkölcsi válságra. Ez lehet 
a bionómia, vagy más, konzisztens gazdaságfilozófia, 
amely helyére teszi a gazdasági tevékenység célját: az 
emberek szolgálata jószágokon keresztül, követve a ter-
mészet finom egyensúlyra-törekvését. 
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AA  mmiinnőősséégg  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddéésséérrtt  
AAmmiikkoorr  aa  mmiinnőőssééggeett  eellőőrree  mmeeggtteerrvveezzzzüükk  --  22..  rréésszz  

TTóótthh  CCssaabbaa  LLáásszzllóó  --  TTóótthh  LLáásszzllóó  
  

A DFSS folyamat 
Az előzőekben láttuk, hogy a Hat Szigmára Való Terve-
zés különböző mozaikszavakkal megkülönböztetett vál-
tozatai alapjaikban véve azonosak, de fázisok számában 
és a fázisokon belüli lépésekben van eltérés. Tapasztala-
taink alapján a leginkább elterjedtebb változat a DMADV, 
ezért a fejlesztési folyamatot ezen keresztül fogjuk 
bemutatni. El kell mondanunk azt is, hogy a DMADV-n 
belül sem egységesek az egyes leírások, illetve vannak 
olyan eltérések is, amelyek az egyes verziókban eltérő 
fázisban szerepelnek. Megpróbáltuk összehasonlítani a 
nagy tréning/tanácsadó cégek által ajánlott DFSS 
tréningek tematikáját, de az esetek többségében nincs 
fáziskövető tematika, úgy gondoljuk azért, mivel az a cég 
szellemi termékét képviseli, és csak azok juthatnak 
hozzá, akik a megfizetik a képzés nem olcsó árát. 
Ismerjük több multinacionális cég képzési tematikáját, de 
ezeket nem mutathatjuk be, mivel titoktartási nyilatkoza-
tok hatálya alá esnek. Ugyanakkor ezeket az ismereteket 
is -hivatkozás nélkül- beépítjük a leírásba. A leírásban 
felhasználtuk Pyzdek már említett Hat Szigma kézi-
könyvét, az APEGA (Association of Professional 
Engineers and Geoscientists of Alberta) ismeretlen szer-
zőktől származó prezentációját, a Juran Institut egy ha-
sonló előadását, az Európai Six Sigma Klub egy, a té-
makörben készített anyagát. Tudjuk, hogy nem szokás 
ilyen jellegű hivatkozásokat beletenni egy dolgozatba, de 
fontosnak tartottuk, hogy az érdeklődőknek valamilyen 

támpontja legyen, amikor részletesebben kívánják a 
módszert tanulmányozni. 
Definíció 
Egy fejlesztési folyamat indításakor alapvetően fontos, 
hogy tisztában legyünk azzal, hogy az általunk előállított 
termék vagy szolgáltatás, művelt folyamat miért nem fe-
lel már meg a piac igényeinek. Miben van eltérés a vevői 
elvárásoktól, mekkora ez az eltérés? Ezt magas szintű 
(high level) CTQ-ként fogalmazunk meg. A DMAIC fo-
lyamat esetén alig néhány CTQ az, amit azonosítani tu-
dunk, a DFSS-ben nagyon sok CTQ-val kell dolgoznunk, 
gondoljunk csak a Minőség Univerzum 10 dimenziójára. 
Nem lehetetlen, hogy dimenziónként több CTQ fogalma-
zódik meg a Vevő Hangjának (VoC) elemzésekor. Itt 
feltétlenül el kell mondani, hogy a vevő hangját reálisan 
kell meghallanunk, a legtöbb problémát az okozza, hogy 
nem azt halljuk, amit a vevő mond, hanem amit mi sze-
retnénk hallani, azaz az objektivitás elsőrendűen fontos. 
Amikor ezzel készen vagyunk, akkor el kell dönteni, hogy 
újratervezésre vagy új tervezésére van-e szükség. 
Természetesen egy előzetes pénzügyi analízist is kell 
végezni, mennyire van az új igény összhangban az Üzle-
ti tervekkel. A VoC-t lefordítjuk a termék (Produkt) vagy a 
szolgáltatás (Service) vagy a folyamat (Process) hang-
jára VoP(S), ezt lefordítjuk az üzlet (Business) hangjára 
(VoB), eldöntjük, hogy megéri-e a fejlesztési folyamatot 
elindítani. A kapcsolódást a 22..  áábbrráánn mutatjuk be. 

Jegyzet
A cikk lapunk 10. számában megjelent tanulmány folytatása.

Jegyzet
Politológus, az ELTÉ-n szerzett diplomát, majd a BCE PhD hallgatója. Kutatási témája a pártok, illetve a pártrendszerek fejlődés-története. A Fenntartható Fejlődést meghatározó gazdasági és politikai vezérelvként tekinti.

Jegyzet
Fizikusként végzett a KLTE-n, majd több mint 20 éven keresztül a fényforrásipar kutatás-fejlesztési területén dolgozott. 1998 óta foglalkozik Hat Szigmával, a GE-ben szerzett Feketeöves képesítést.

Jegyzet
Pyzdek ibid p665-704

Jegyzet
Designing with Six Sigma, HYPERLINK "http://www.apegga.org/members/Presentations/2009/CGY-DFSS97.ppt" www.apegga.org/members/Presentations/2009/CGY-DFSS97.ppt

Jegyzet
 DFSS, Innovation and I-TRIZ Tools   , HYPERLINK "http://www.ideationtriz.com/Juran-Ideation-I-DFSS.ppt" www.ideationtriz.com/Juran-Ideation-I-DFSS.ppt   

Jegyzet
Design for Six Sigma, HYPERLINK "http://www.seissigma.com/pdf/second/design.pdf" www.seissigma.com/pdf/second/design.pdf
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22..  áábbrraa  AA  DDFFSSSS  „„hhaannggjjaaii””  ééss  öösssszzeeffüüggggééssüükk  

Láttunk már elég sok példát arra, hogy egy adott cég 
felhagy a korábbi termékével, vagy megszüntet egy adott 
szolgáltatást. Gondoljunk csak arra, hogy az IBM is leállt 
a PC-k gyártásával és átadta az egészet a Lenovo-nak, 
ugyanakkor az informatika más területeit fejlesztette, és 
ezzel a piaci súlya megmaradt. 
Amennyiben úgy döntünk, hogy fejlesztünk, akkor el kell 
indítani a projektet, ki kell jelölni a vezetőit, tagjait, bizto-
sítani kell a szükséges anyagi és technikai erőforrásokat. 
Meg kell határozni a projekt működési területét, határidő-
ket kell definiálni, beszámolási időpontokat, szinteket kell 
kitűzni. A DMAIC esetében ezt úgy mondtuk, el kell ké-
szíteni a Projekt Alapokmányt, ez itten sincsen másképp. 
Annyival több, hogy előzetesen meghatározzák azokat a 
pontokat (ez általában a fázis vége, lezárása), ahol egy 
megadott szempontrendszer szerint értékelik a projekt 
végrehajtásának menetét, ezt a pontot angolul tollgate-
nek (fizető kapunak) hívják. Csak akkor lehet tovább-
menni, ha fizettünk, azaz hiánytalanul elvégeztük az 
összes meghatározott feladatot. 
Milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre? A vevő 
hangjának meghallásához alkalmazhatunk Kano-analí-

zist, interjúkat, felméréseket, fókusz csoportokat, affinitás 
mátrixot, benchmarkingot. Egyik legfontosabb eszköz a 
dr. Yoji Akao által 1966-ban kidolgozott QFD (Quality 
Function Deployment – Minőség Funkció Lebontása). 
Mint ismert, ez egymáshoz kapcsolódó „minőségháza-
kat” jelent, ebben a fázisban az első ház építése a leg-
fontosabb. A QFD-t a 33..  áábbrráánn mutatjuk be. 
Egy érdekes színfolt ebben az eszközrendszerben, az 
MGPP (Multi Generation Product Plan – amit egymást 
követő fejlesztési folyamatok terveként értelmezhet-
nénk). Az általános példa az Egyesült Államok holdra 
szállásának terve (utalnánk Kennedy elnök híres beszé-
dére: „még az évtized végén az Egyesült Államok embert 
juttat a Holdra, és épségben vissza is hozza őket”). 
Egyébiránt, ez tényleg tipikus példája a MGPP-nek. 
Annyit megérdemel, hogy egy kicsit részletesebben be-
széljünk róla: 
1) Mercury program: az űrutazás megvalósítása földkö-

rüli pályán, egy űrhajós részvételével 
2) Gemini program: űrutazás több űrhajóssal, földkörüli 

pályán, a holdra szállás folyamán szükségesen vég-
rehajtandó tevékenységek (űrhajón kívüli tevékeny-
ség; két űreszköz összekapcsolása, illetve szétvá-
lasztása; pálya módosítása) műszaki tesztelése. 

3) Apollo program (amely maga is több részre osztható). 
I. Apollo 7: Az Apollo rendszer elemeinek kipró-

bálása, tesztelése földkörüli pályán 
II. Apollo 8: a Hold megkerülése pusztán az 

Apollo kabinnal 
III. Apollo 9: a holdkomppal való összekapcsoló-

dás földkörüli pályán 
IV. Apollo 10: összekapcsolódás a holdkomppal, 

majd a Hold megkerülése és visszatérés 
V. Apollo 11: holdra szállás és visszatérés 

Jegyzet
Bővebbet a QFD-ről megtudhatunk a Parányi György szerkesztette könyvből, Minőséget - Gazdaságosan, Műszaki Könyvkiadó – Magyar Minőség Társaság, 1999, p492-502

Jegyzet
http://www.youtube.com/watch?v=kwFvJog2dMw
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33..  áábbrraa  aa  mmiinnőősséégghháázzaakk  kkaappccssoollóóddáássaaii  

 
Ezek után még 6 holdra szállás következett, az MGPP itt 
is érvényesült (a tudományos kutatás és az alkalmazott 
eszközök tekintetében), mert egy különleges holdjárót is 
alkalmaztak, amelynek kerekeit a Vas megyében szüle-
tett, és a Műegyetemen 1950-ben diplomázott Pavlics 
Ferenc tervezte. 
Úgy gondoljuk, hogy hasonló elveket alkalmazott a To-
yota is, amikor a gépkocsik fejlesztésekor általában egy-
szerre csak a gépkocsi harmadát alakította át, aztán a 
következőkben megint egy másik harmadot. 
Összefoglalva: a Definíció fázis célja az üzleti szituáció 
megértése, miért is van szükség újratervezésre illetve új 
tervezésére. A fázis eredménye a DMAIC-hoz hasonlóan 
egy Projekt Alapokmány. 

Mérés 
Az előző fázisban meghatároztuk azokat a magas szintű 
CTQ-kat, amelyek a vevő elvárásait tartalmazzák, de 
ezek nem feltétlenül precíz és mérhető paraméterek. 
Nézzünk egy példát a Toyota Lexus típusának kifejlesz-
tésekor. Egy luxusautónál alapvető követelmény, hogy 
halk és rázásmentes legyen, így most a magas szintű 
CTQ a halk motor lesz (100km/óra sebességnél a zaj 
nem nagyobb 60dB-nél. Hogyan lehetne ezt elérni? Mitől 
is függ a zaj? Egy lehetséges megoldás, hogy jobb 
hangszigetelést alkalmazok, de ez az alapproblémát 
nem oldja meg. Használva az „5 miért?” módszert, ha-
marosan eljutunk oda, hogy a zaj forrása a motor, azon 
belül is, a motor súrlódó alkatrészeinek nem elegendő 
pontossága. Ezek alapján már egy specifikus CTQ hatá-

Jegyzet
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferenc_Pavlics 

Jegyzet
Liker J. K.: A Toyota-módszer, HVG Könyvek, 2008, p70-78.
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rozható meg, ami a súrlódó alkatrészek az eddiginél na-
gyobb pontossága, vagyis a tűrést szigorítani kell. Vagyis 
a halk motor a pontosabb alkatrészekkel valósítható 
meg. Ennek lesz még egy olyan következménye is, hogy 
a csökkenő súrlódás nagyobb teljesítményt, kisebb fo-
gyasztást eredményez. A Mérés fázisban az összes ma-
gas szintű CTQ-t egy specifikus, operatív, mérhető CTQ-
vá kell transzformálni. Úgy is lehetne mondani, hogy egy 
transzfer függvényt kel meghatározni a magas szintű 
CTQ és a specifikus CTQ között. 
Ebben a munkában a legegyszerűbb eszközöktől, mint 
például az „5 miért?”, a 7 minőségügyi alapeszközön 
(7QC) át a benchmarkingig, a QFD-ig használhatjuk az 
eszközöket. 
Olyan folyamatok esetében, ahol a számszerűsítés nem 
nagyon elképzelhető (például szolgáltatás), de kapcsolatok, 
korrelációk keresésre jól használható a 7 Menedzsment 
Eszköz, a 7M. A módszert az 1946-ban a japán kormány 
által alapított Japán Tudósok és Mérnökök Egyesülete 
(JUSE) fejlesztette ki a 70-es évek közepén. Amit a JUSE-
ról feltétlenül tudni kell még, hogy 1950-ben megalapítják a 
világ első minőségügyi díját, és azt Deming-ről nevezik el, 
aki akkor mindössze 50 éves volt, és még 44 éven keresztül 
tanította a világot a minőségre. 
A 7M eszköztár a következőkből épül fel: 
1) Affinitás diagram 
2) Nyíl diagram 
3) Mátrix diagramok (L, T, Y, C, X és tető mátrixok) 
4) Döntési mátrix diagram (ide tartozik a Pugh mátrix is) 
5) PDPC - Folyamat-döntési program diagram (Process 

Decision Program Chart)  
6) Kapcsolati diagram 
7) Fa diagram 

Amint meghatároztuk a specifikus CTQ-kat, akkor el kell 
látni azt célértékkel, és tűréssel. Egy termékalkatrész 
esetében ez egyértelmű, például egy hengerfej átmérő-
jének x mm-nek kell lennie ± 2mikron tűréssel. 
Azt is pontosan meg kell határozni, hogy amit mérni sze-
retnénk, hogyan mérjük, mivel mérjük, mekkora minta-
nagyságot használunk. 
Szolgáltatási folyamatok esetén is adható célérték. Egy 
étteremben az új vendég érkezésekor az étlap átadás 
idejének is egy megadott időnek kell lennie. Ha rögtön az 
érkezés után adjuk, amikor a vendég még el sem he-
lyezkedett, azt nem fogja szeretni, de azt sem, ha 10 
percig kell várakoznia a felszolgálóra. Ramaswamy az 
idézett könyvében ezt az időt 6 percre teszi. 
A Mérés fázisban mérünk, de vajon tudunk-e mérni? 
Ezért a DMAIC-hoz hasonlóan itt is el kell végezni a Mé-
rőrendszer Elemzést, az MSA-t (Measurement System 
Analysis). Méréses adatok esetében az MSA általában 
nem szokott problémát okozni. Minősítéses adatok ese-
tén (közvélemény kutatások, vevői visszajelzések, kerü-
leti és más szintű konzultációk stb.) azonban el szoktunk 
felejtkezni az MSA-ról, vagy nem is készítünk vagy a 
„kérdőív” nem felel meg a stabilitás, a felbontás, a 
linearitás, az ismételhetőség és reprodukálhatóság kö-
vetelményeinek. 
Összefoglalva: a Mérés fázis célja a magas szintű CTQ-
kat specifikus CTQ-vá transzformálni, meghatározni a 
specifikus CTQ-k célértékét és tűrését, elemezni a mérő-
rendszerünket. Eredménye a VoC-nek megfelelő, tűré-
sezett specifikus CTQ-k, és megfelelő mérőrendszer. 
 
 

Jegyzet
Union of Japanese of Scientist and Engineers, a JUSE a telex-rövidítésük volt.

Jegyzet
Quality Progress, 2012. April, p18-29

Jegyzet
Ramaswamyi R.: Design and Management of Service Processes, Addison-Wesley, 1996, p97-101
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Elemzés 
Az eddigi adatok ismeretében egy magas szintű tervkon-
cepciót (high level design) készítünk, ami még csak kon-
cepció, a tervezés még papíron, pontosabban számító-
gépen történik. Erősen javasolják, ne csak egyetlen terv-
koncepció készüljön, hogy azok közül lehessen majd 
választani. Ebben a tervkoncepcióban már meghatároz-
zuk, hogy mik lesznek a terméket alkotó részegységek, 
használatos alkatrészek, az összeépítő és előállító fo-
lyamatok illetve ezek paraméterei. 
Egyes cégek a transzfer függvény ismeretében 
„scorecardokat” hoznak létre, amin az összes fontos pa-
raméter fel van tüntetve (átlaggal, szórással, tűréssel, 
szigma szinttel, lényeges alkatrész és folyamat paramé-
terekkel), és láthatjuk, hogy a termékhez vagy szolgál-
tatáshoz hozzárendelhető alkatrészek és folyamatok ki-
elégítik-e az előzetes elvárásainkat. 
A scorecard excel bázisú, és több részből áll, alrendsze-
rek definiálhatók, mérik a folyamat paramétereket, a fo-
lyamat eredményét, és a felhasznált alkatrészeket, ezek 
az alrendszerek aztán a termék vagy szolgáltatás szint-
jén is összegezhetők. Kiemelve már idézett prezentáci-
ójában példát is láthatunk rá. 
Előzetesen megadott szempontrendszerek alapján kivá-
lasztjuk a legígéretesebbnek tartott tervkoncepciót, 
amelyet majd a következő fázisban fogunk részletekbe 
menően kidolgozni. 
Ebben a fázisban új módszerek is szerepet kapnak, mint 
például a Design for Reliability (Megbízhatóságra Való 
Tervezés), a DFR. Itt statisztikai alapon elemezzük a 
régebbi adatainkat, a különböző tesztek eredményeit, és 
összehasonlítjuk a vevői elvárásokkal, benchmarking 
adatokkal. Ez egy termék esetén minden összetevőre és 

az összeépítő folyamatokra is vonatkozik. A köznyelvben 
csak Weibull-analízisként szokták emlegetni. Szinte egy 
önálló tudományág, kifejtése meghaladja e cikk kereteit. 
A másik ilyen dolog a DFM, a Design for 
Manufacturability (Gyárthatóságra Való Tervezés). En-
nek fontosságát sem kell részletezni, ma már nincs sem 
idő, sem pénz a különböző prototípusok legyártására és 
tesztelésére, újratervezésre. Az első dizájnnak kell jónak 
lennie. A fontosságára éppen a Magyar Minőségben 
hívta fel a figyelmet Tarnóczky Magdolna. 
A fázis fontos lépéseit az alábbiak szerint foglalhatjuk 
össze: 
1) Tervezési elemek azonosítása 
2) Tervezési elemek rangsorolása 
3) Terv követelmények 
4) Magas szintű terv elkészítése 
5) A terv teljesítmény előrejelzése 
6) A magas szintű terv/tervek felülvizsgálata 
Összefoglalva: Az analízis fázis célja, hogy különböző 
magas szintű tervkoncepciókat készítsünk, amelyek kö-
zül kiválasztható a legmegfelelőbb. Eredménye egy 
olyan tervezési koncepció, amely összhangban van a 
vevői elvárásokkal. 
Tervezés 
Az előző fázisban eljutottunk egy elfogadott tervkoncep-
cióhoz, ebben a fázisban pedig kidolgozzuk a részletes 
tervet. 
Attól függően, hogy mit kívántunk tervezni vagy újrater-
vezni, a Tervezés fázis kimenetei a következők lehetnek: 

• folyamat térkép 
• rajzok 

Jegyzet
stratégiai mutatószám-kártyának lehetne fordítani, ezért a magyarban is a scorecard kifejezést használjuk

Jegyzet
Kiemele ibid p24-26

Jegyzet
Daley D. T.: Design for Reliability, http://www.cedengineering.com/upload/Design%20for%20Reliability.pdf

Jegyzet
Tarnóczky M: A káosz-elmélet és minőség az elektronikai iparban, Magyar Minőség, 2011. 1. p35-47.
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• specifikációk 
• modellek 
• prototípusok 
• alaprajzok. 
A statisztikát segítségül hívva teszteljük az alkotó elemeket, 
a folyamat paramétereket, és ezek ismeretében különböző 
szimulációs módszerek segítségével statisztikán alapuló 
modelleket alkotunk meg. Tűréselemzéseket végzünk, ami-
vel optimalizálni tudjuk a paraméterek értékeit. Úgy is fogal-
mazhatnánk, hogy ebben a fázisban tervezzük bele a ter-
mékbe vagy a szolgáltatásba a minőséget. 
A legfontosabb szempont, hogy modellek segítségéve 
teszteljük a részletesen kidolgozott tervet. A modellek 
kimeneteit összehasonlítjuk az elvárásokkal, amennyi-
ben nem teljes mértékben felelnek meg az elvárásoknak, 
akkor tovább optimalizálunk mindaddig, amíg el nem ér-
jük a kitűzött célt. 
Milyen eszközöket használhatunk ebben a fázisban? A 
már megismerteken kívül fontos szerepe van a robusztus 
tervezésnek, a kísérlettervezés (DoE – Design of 
Experiment) bonyolultabb módszerei kerülnek előtérbe, 
Taguchi-tervek, válaszfelület módszerek.  
Mivel vannak olyan folyamatparaméterek, amelyek nem 
normál eloszlást követnek, fontos szerep jut a nem-pa-
raméteres statisztikai módszereknek is. 
A modellezésben általánosan használt módszerek közül ket-
tőt említünk meg. Az egyik a Monte Carlo szimuláció, amihez 
kiválóan használható az Oracle Crystal Ball nevű szoftvere, 
ennél lehetőség van arra, hogy a bemenetekhez valószínű-
ségi eloszlásokat definiálunk és az átviteli függvény ismereté-
ben -mondjuk tízezer- futtatással ellenőrizzük a végered-
ményt. Egy ilyent mutatunk be a 44..  áábbrráánn. 
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44..  áábbrraa  AA  CCrryyssttaall  BBaallll  sszziimmuulláácciióó  eerreeddmméénnyyee  

A példában azt vizsgáltuk, hogy egy adott műveleten 
mekkora a legyártható termékek darabszámának a való-
színűsége? Itt figyelembe vettük, hogy az alkalmazott 
gépnek mekkora a meghibásodási valószínűsége 24 
órán belül, milyen hosszú a javítási idő, és mekkora a 
termék gyártásának ideje. Valamennyi paraméterhez 
valószínűségi eloszlást rendeltünk, és így végeztünk egy 
10000 db-s szimulációt. Látható, hogy a legvalószínűbb 
darabszám 30 százaléknál nagyobb valószínűséggel 21-
25 közé esik. 
Egy másik lehetséges eszköz a Process Model, ahol vi-
zuálisan felépítjük a folyamatot, a lépésekhez értékeket 
rendelünk, és így szimuláljuk a folyamatot. Könnyen és 
gyorsan kimutatható a segítségével, hol vannak szűk ke-
resztmetszetek, hol van túlbiztosított erőforrás. A szolgál-
tatások tervezésében igen gyakran alkalmazott módszer. 
A kész tervet nem csak a saját koncepciónknak megfe-
lelően ellenőrizzük, hanem a vevők oldaláról is: 

• Megfelel-e versenyképességi kihívásoknak? 
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• Mennyire gyártható a termék vagy mennyire 
megvalósítható a szolgáltatás? 

• Szervízelhető-e? 
• Megfelel-e megbízhatósági követelményeknek? 
• Milyen az információ menedzsment? 
• Szabályozhatók-e a rendszerek? 
Ezek után a fázis fontos lépéseit az alábbiak szerint fog-
lalhatjuk össze: 
1) A részletes terv követelményeinek azonosítása 
2) A részletes terv elkészítése 
3) A részletes terv tesztelése 
4) Optimalizálás 
5) A részletes terv újabb tesztelése 
6) Folyamat menedzsment terv elkészítése 
7) A részletes terv felülvizsgálata 
Összefoglalva: a Tervezés fázis célja a részletes terv 
elkészítése, tesztelése és optimalizálása, a különféle 
kritériumoknak való megfelelés ellenőrzése. Eredménye 
egy széleskörű követelményrendszernek való részletes 
terv, amely alkalmas a piaci bevezetésre. 
Megerősítés 
Van tehát egy olyan részletes tervünk, amely alkalmas a 
megvalósításra. Szükség van egy valós kísérleti teszte-
lés végrehajtására. A kísérleti futás után természetesen 
statisztikailag ellenőrizzük, hogy a termék, a szolgáltatás 
paraméterei megfelelnek-e az elvárásoknak. 
Amennyiben igen, akkor elkezdjük a bevezetéshez szük-
séges intézkedések végrehajtását, amely egy bevezetési 
terv elkészítését jelenti. Innen kezdve a fázis már ha-
sonló a DMAIC folyamat Control (szabályozás) fázisá-
hoz. Folyamat leírásokat készítünk, elhelyezzük a folya-
matokat térben és időben. Szabályozó terveket készí-

tünk, SPC-t alkalmazunk, mérőeszköz terveket 
fogalmazunk meg, és természetesen gondoskodunk a 
személyzet megfelelő képzéséről is. 
Előfordulhat az is, hogy a kísérlet nem az elvárt ered-
ményt hozza, ebben az esetben visszamegyünk a De-
sign (Tervezés) fázis elejére és felülvizsgáljuk az ottani 
megállapításainkat. A szükséges módosítások után újra-
kezdjük a munkát. 
Összefoglalva: a fázis célja egy megerősítő kísérlettel 
igazolni a koncepció megfelelőségét, majd ezt követően 
kidolgozni a konkrét megvalósítás feladatait. Eredménye 
egy részletes bevezetési terv. 
Hogyan működhet a DFSS? 
A klasszikus DMAIC folyamat esetén is számos félreér-
tés, félreértelmezés került napvilágra, ez alól a DFSS 
sem kivétel, mivel e tévhitek eloszlatása nagyon fontos, 
megpróbáljuk röviden ismertetni és eloszlatni őket. A 
McGraw Hill Kiadó egy leányvállalatának (Briefcase 
Books) könyvkínálatában találtunk egy a téveszmékkel 
kapcsolatos igen hasznos összefoglalót. Ennek alapján, 
valamint saját tapasztalataink figyelembevételével vá-
zoljuk a legfontosabb tudnivalókat. 

• A DFSS nem más, mint a Hat Szigma alkalmazása 
az egyszerű tervezésben. 

A dolgozatban megpróbáltuk érthetően vázolni, hogy mi 
a különbség a módszerek metodikájában és eszköz-
rendszerében. 

• A DFSS nem más, mint a DFM és/vagy DoE alkalma-
zása a tervezésben. 

Jegyzet
http://www.briefcasebooks.com/bruelaunsby01.pdf (letöltve: 2012. 07. 20)A dokumentum név nélküli, de Bob Launsby jól ismert szakértő hat szigmás körökben, feltehetőn az egyik szerző, amit a dokumentum magas színvonala is alátámaszt.
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Fontosnak tartjuk annak a felismerését, hogy a DFSS 
egy önálló módszer, a DFM és a DoE ennek a módszer-
nek lehetséges elemei. 

• A DFSS nem más, mint a felsőfokú statisztika és a 
modellezés használata a tervezés folyamán. 

Láthattuk, hogy a statisztika, a modellezés és a szimulá-
ciók szerves részei a DFSS-nek, de nem nélkülözhetjük 
a hagyományos mérnöki módszereket sem. 

• A DFSS bonyolultsága miatt nagyon drága, megnöveli a 
tervezési időt, lassítja a piacra jutás képességét. 

A valóságban ennek az ellenkezője igaz, a piacra jutás 
gyorsabb, a költségek optimalizálhatók, a minőséget pe-
dig beleterveztük a termékbe, folyamatba vagy szolgál-
tatásba. 

• A DFSS nem más, mint egy eszköztár, amit a terve-
zésben használhatunk. 

A valóságban ez egy szigorú eljárásrendű filozófia és 
módszertan, amelyben az eszközök széles tárházát kell 
és lehet használni. 

• A DFSS jól használható egyes mérnöki 
diszciplinákban a tervezésben, de vannak olyan 
esetek is, ahol nem alkalmazható. 

A DFSS filozófia is, tehát ez a filozófia minden 
diszciplinában sikeresen alkalmazható, de a konkrét al-
kalmazás természetesen diszciplina függő, specifikus 
eszközök használata lehet indokolt. 

• A DFSS alkalmazása csak a kimondottan szakmai 
tervezéssel foglalkozó szakemberekre vonatkozik. 

Megmutattuk, hogy ebben a folyamatban ugyanolyan 
fontos szerepe van a marketingnek, a kutatásnak, a 

gyártásnak/szolgáltatásnak, mint a szakmai tervező 
szervezetnek. Az ő munkájuk nélkül egyetlen DFSS 
projekt sem lehet sikeres. 

• A menedzsment szerepe a DFSS alkalmazásában 
csupán annyi, hogy kijelöli a projekt áttekintések idő-
pontját, és értékeli az addig elvégzett munkát. 

A legsúlyosabb tévedések egyike, hiszen a menedzs-
ment szerepe sokkal fontosabb, mint a DMAIC esetében, 
hiszen a vezetés teremti meg a különböző „hangok 
összhangját”, amint azt a  22..  áábbrráánn bemutattuk. 

• A DFSS eszközök tréningje (osztálytermi, nem online, 
nem DVD, stb.) a legfontosabb, a siker kulcsa. 

Már a DMAIC esetében megmutattuk, hogy a bevezetés-
nek és a fenntartásnak komoly követelményei vannak. A 
menedzsment tevőleges részvétele alapvetően fontos, egy 
vállalkozásnál csak a szakmai szempontok másodlagos 
fontossággal bírnak, ugyanis hiába van meg a szükséges 
szakmai tudás, ha a menedzsment nem biztosít annak 
megfelelő használatára alkalmas környezetet. 
Rövid összefoglaló 
Foglaljuk össze, miért is alkalmas a Six Szigma a 
Fenntartható Fejlődés támogatására? 

• Vevőközpontú, esetünkben ez 7 milliárd valós (és 
nem potenciális) vevőt jelent, azzal az egyszerűsítő 
ténnyel, hogy lényegében mindenkinek ugyanaz az 
érdeke. 

• A Six Sigma egy szigorú eljárásrend, amely meglévő 
folyamat javítása esetén a DMAIC, új folyamat 
tervezése esetén a DMADV metodológiát 
alkalmazza. 

Jegyzet
A már idézett „A minőségfejlesztés új útjai” című kiadvány



Magyar Minőség XXI. évfolyam 12. 2012. december 40/69 oldal 

• Alkalmas a Fenntartható Fejlődés bármely pillérének 
támogatására, hiszen a pillérek folyamatok 
összességéből állnak. 

• A Fenntartható Fejlődés követelményeinek 
ismeretében alkalmas a meglévő 
folyamatok/termékek és szolgáltatások javítására, 
vagy új folyamatok/termékek vagy szolgáltatások 
létrehozására. 

• Statisztikai mérésen és következtetéseken alapul, 
nem szubjektív megítélésen. 

• Eszköztára rendkívül széles, az alapeszközökön kívül 
(5W, 5W1H, 7QC) a fejlettebb eszközök (7M fejlett 
statisztika, kockázatelemzés, mint pl. FMEA, vevői 
elvárások összegyűjtése: Ok-hatás mátrix, QFD, 
Kano-analízis), kísérlettervezés (alap DoE, Shainin 
Red X, Taguchi tervek) is ugyanúgy megtalálhatók, 
mint a különböző szimulációs rendszerek, vagy a 
megbízhatósági elemzések. 

• Végezetül, ne feledjük el, hogy a Six Sigma immáron 
25 esztendeje bizonyítja alkalmazhatóságát, nem volt 
még a minőségügy területén olyan módszer, amely 
ilyen hosszú távon kiállta volna az idők próbáját. 
Módszerek jöttek, módszerek mentek, azonban a 
szigma maradt! 

Jelen dolgozat elején arról beszéltünk, hogy a 
Fenntartható Fejlődést két filozófia és ugyanakkor 
módszertan is, támogathatja. Az egyik Hat Szigma, a 
másik a Lean Menedzsment. A szigmáról, pontosabban 
annak egy speciális alkalmazási területéről elég 
részletesen beszéltünk. Az ismertető talán egy kicsit 
hosszúra is sikerült, és mivel nem szeretnénk visszaélni 
a Tisztelt Olvasó türelmével, mára befejezzük. 
Tervünk az, hogy a Lean Menedzsmentet egy következő 
részben ismertetjük, de ezt nem a szokásos módon 

szeretnénk majd megtenni. A leant mindenki ismeri (?), 
tudja (?), alkalmazza (?), az olyan szakkifejezések, mint 
a kan-ban, a poka-yoke, hoshin-kanri és még 
sorolhatnánk a japán szavakat, mindennapjaink részét 
képezik. Mi azonban annak gyökereire szeretnénk 
keresni a választ, hogyan jött létre a kaizen, a Toyota 
Termelési Rendszer, hogyan lett ebből lean, majd Lean 
Menedzsment. Ennek érdekében röviden áttekintjük a 
japán társadalom működésének alapvonalait, a japán 
gondolkodásmódot, illetve azokat az ipari, termelési 
folyamatokat, melyek Japán gazdasági világhatalommá 
válásának alapjait jelentették. Meggyőződésünk, hogy ez 
a sajátságos, a cikk elején is említett „japán válasz” nem 
érthető meg Japán speciális körülményeinek 
megismerése és megértése nélkül.  
Őszintén reméljük, hogy sikerült felkeltenünk az Önök 
érdeklődését! 
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Tisztelt Hölgyek és Urak! Tisztelt Konferencia! 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Minő-
ségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága arra kért, 
hogy e rangos konferencián Magyarország gazdaság-
fejlesztésének költségvetési és minőségügyi vonzatairól 
mondjam el gondolataimat. 
Hölgyeim és Uraim! 
Nem csak magyar, hanem a világnak a politikai, gazda-
sági közvéleménye még a közelmúltban is bízott abban 
a XIX. századi dogmában, hogy az anyagi, gazdasági 
növekedés megállíthatatlan és örök. 
A legutóbbi pénzügyi – gazdasági -és sajnos mindinkább- 
társadalmi válság tette mára világossá, hogy ennek kiszá-
mítható határai, megkerülhetetlen korlátjai vannak. Ugyanis 
az esztelen méretű növekedés fölemészti a föld erőforrásait, 
de a mértéktelen tőkefelhalmozás, a nem szabályozott 
pénzügyi rendszer szintén fenntarthatatlan. 
A lehetséges megoldás fő iránya pedig -paradigma-vál-
tásként- a minőségorientált működésben és a fenntart-
ható fejlődésben keresendő. Ennek megvalósítása nem 
nélkülözheti a szélesebb értelemben vett nemzeti és 
nemzetközi -mondjuk ki:- globális kormányzás szerve-
zeteinek és a gazdaság szereplőinek egy új minőségű 
együttműködését, a jövőért való közös -ezt se szégyell-
jük kimondani- a társadalmi felelősségvállalást. 
Felelős gondolkodás jut kifejezésre abban a felismerés-
ben, vagy ma még inkább reményben, hogy a jövő soka-
sodó kihívásait: a gyorsuló globalizációból, valamint a 
túlnépesedésből, az élelmezési válságból, a szűkülő 
nyersanyagforrásokból, a növekvő vízhiányból, a klíma-

változásból stb. adódó feladatokat a társadalom minő-
ségi szemléletének erősödése, elvárásai, s ennek nyo-
mán az ENSZ, az Európai Unió és más regionális szer-
vezetek, s elsősorban a nemzeti kormányok minőségori-
entált tevékenysége fogja megoldani. A növekedés 
hajszolta gazdaság pénzügyi válságát is csak nemzet-
közi szinten, összehangolt intézkedésekkel –összefo-
gással- lehet leküzdeni, majd a jövőben megelőzni. 
Nyilvánvaló, hogy mindehhez elengedhetetlen a korszerű 
minőségirányítás elemeit is tartalmazó nemzetközi és 
nemzeti szabályozások kidolgozása és gyakorlati alkal-
mazása. A folyamat előrehaladásával azonban koránt-
sem lehetünk elégedettek. 
Csak lassan nyer teret, hogy a társadalmi-gazdasági 
versenyképesség, a fejlődés egyik legfontosabb ténye-
zője -kikerülhetetlenül, és a kormányzásra is kiterjesztve- 
a sokféle értelemben vett minőség. Ez egyre több or-
szágban a kormányzati politika kulcsfontosságú részét 
képezi. Nem véletlen, hogy a Kínai Parlament néhány 
héttel ezelőtt fogadta el a 2011-2020-as időszakra szóló 
Nemzeti Minőségfejlesztési Programot, amely a rendel-
kezésre álló erőforrások erre koncentrálásával még job-
ban meg fogja erősíteni a világgazdaságban elfoglalt 
pozícióikat. 
Mint látjuk a minőség fogalma egyre kiterjesztettebben 
értelmezhető. A társadalom, a gazdaság és a kulturális 
szféra minden intézményének, szervezetének működé-
sét, az emberek mindennapi életét, a ma már igencsak 
köznapi szóhasználatúvá vált életminőségét a termékek 
és szolgáltatások -beleértve a közszolgáltatásokat, az 
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igazgatást, az oktatást, egészségügyet is- minősége 
határozza meg. 
A lehetőségek és igények egyre költségesebb, s egyre 
kilátástalanabbá váló finanszírozása versenyez egymás-
sal. A verseny szereplői kölcsönösen függnek egymástól. 
Ez a hatás kölcsönös. A vevői (vásárlói) tudatosság az 
internetes ismeretszerzés általánossá válása következ-
tében erősödni fog, s ez a minőség jövőképét jelentős 
mértékben meg fogja határozni. 
A globális világban az egyre tudatosabb vevő/vá-
sárló/fogyasztó a feltartozhatatlanul a legkedvezőbb 
ár/minőség arányú termékeket, szolgáltatásokat, kultu-
rális és turisztikai kínálatokat, sőt politikai-gazdasági kí-
nálatot, a legjobb életminőséget nyújtó országokat fogja 
előnyben részesíteni. 
Tisztelt Kollégák! 
Magyarországon a rendszerváltás óta, de valójában az-
előtt sem fogadott el a mindenkori kormányzat Nemzeti 
Minőségfejlesztési Programot, hanem főként piaci ténye-
zőnek tekintette az ezzel kapcsolatos tennivalókat. El-
lentétben a legtöbb környező és néhány nyugat-európai 
országgal Magyarországnak nincs ún. Minőség Törvénye 
sem, aminek hatékonysága azonban ezekben az orszá-
gokban is vitatható, azaz elfogadásuk ismereteink szerint 
ezekben sem járt átütő sikerrel. Az azonban egyértelmű, 
hogy Magyarországon a minőségfejlesztésre irányuló 
pályázati lehetőségek már a válságot megelőző években 
radikálisan beszűkültek, miközben más európai orszá-
gokban legalább szinten maradtak, sőt esetenként bő-
vültek. Megkockáztatom: a gazdasági fejlődésben mutat-
kozó elmaradásunk bizonyos mértékben erre is vissza-
vezethető. A minőség -hosszabb távon és hatásiban- 
nem növeli a társadalmi, gazdasági költségeket, hanem 
csökkenti azokat. Könnyen belátható ugyanis, hogy a 
minőségi teljesítmény egyben takarékosság -elsőre jól, 

elsőre hibamentesen, a lehető legcsekélyebb veszteség-
gel, hulladékkal- és hatékonyság is, ami így a vállalatok 
és szervezetek, de az országok, sőt régiók versenyké-
pességének kiemelten fontos tényezője. 
Ez utóbbi azt jelenti, hogy csak a jó minőségű a ve-
vői/felhasználói igényeket kedvező áron kielégítő termé-
keknek és szolgáltatásoknak lesz piaca, illetve azok elő-
állítói számíthatnak növekvő piaci részesedésre, a vevői 
kör bővülésére. Az első tényező kiteljesülését elsősorban 
a pontos hiba- és veszteségmentes munka, a másodikét 
az innováció, a jövőbe látó stratégia, a minőségorientált, 
innovatív menedzsment és tulajdonosi kör, valamint a 
jogi és gazdasági szabályozók milyensége határozza 
meg. Mindezek döntően meghatározzák az országok és 
régiók pozícióját a nemzetközi versenyben, s ez által 
nagymértékben befolyásolják a lakosság jövedelmét, 
életszínvonalát, életünk minőségét. 
Jó, ha tudjuk: mindez a fenntartható fejlődés alapfeltétele. A 
gazdaságfejlesztés költségvetési és minőségügyi vonzatai-
nak mélyebb értéséhez érdemes emlékeztetni arra, hogy a 
kiváló minőség a jó működésben, illetve folyamatban gyöke-
rezik. A termékek és a szolgáltatások csupán ideiglenes 
jellegűek, amelyeknek hosszabb-rövidebb ideig lefutó élet-
ciklusa van, és amelyeket gyakran újakkal helyettesítenek. A 
jól működő és folyamatosan karban tartott folyamatok pedig 
hosszú távon is kiváló minőségű termékek és szolgáltatások 
létrehozását teszik lehetővé. 
Itt jegyzem meg, hogy tévedés az a vélekedés, hogy ha 
a költség, a minőség és az időráfordítás összefüggésé-
ben az egyik tényezőt javítjuk, a másik kettő rosszabb 
helyzetbe kerül, vagyis a jobb minőség egyszersmind 
magasabb költséget is jelent, s e három mérőszám egy-
más ellen hat. A kiváló minőséget felmutató szervezetek 
tapasztalatai azt mutatják, hogy ha a folyamat minősége 
javul, akkor csökkenni fog az időráfordítás, azaz az üte-
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mezés betartása jobban alakul és kedvezőbb (alacso-
nyabb) lesz a költségszínt is. Gyakori az a hibás megkö-
zelítés, hogy a minőségügyi költségráfordítások kizárólag 
az ellenőrzésekről és az auditokról szól, valamint hogy a 
minőségügyi eszközök nem játszanak meghatározó sze-
repet a működés javításában. 
A minőség és a kockázat kapcsolatban áll egymással, de 
ez nem egy szimpla egyenlet. A folyamaton belüli minő-
ségi áttörések gyakran akkor következnek be, ha valami 
kockázatos dologra vállalkoznak és hatékonyan működ-
tetik az innovációt. 
A megelőzés, a mérés és a hibák képezik a minőség-
költség három területét. A minőségbe invesztált pótlóla-
gos költségek például elvonást jelentenek a műveletek 
fejlesztésétől. Aki a minőséget a jobbítás előszobájának 
tekinti és ennek megfelelően inkább a prevencióra fordít 
nagyobb összeget, azt tapasztalja, hogy jelentősen csök-
kenni fognak a mérési és a hibaköltségek, azaz összes-
ségében a minőségköltségek. 
A minőségköltség-programok koncepciója már régóta 
létezik. A minőségköltségek azonban jelenleg még kevés 
hatást gyakorolnak a szervezetek többségének működé-
sére. Nincs ugyanis olyan erőteljes kényszerítő tényező, 
miszerint a részletekbe menően mérni és kimutatni kel-
lene a minőségköltségek alakulását, aminek precíz vég-
rehajtása egyébként is nem csekély ráfordítással jár. 
Ugyanakkor nyilvánvaló, sokféle megtérülő előnnyel jár a 
minőségköltségek folyamatos mérése. Bár a "minőség-
költség" kifejezés a minőségügyi szakemberek számára 
jól értelmezhető, de a vállalatok felső vezetői számára, 
különösen az államigazgatásban, a költségvetés vonat-
kozásában zavaró is lehet. Talán a "minőségfejlesztés 
költségei" lehetne a helyesebb kifejezés, mivel az üzleti 
helyzet javulásának átfogó eredményeit is a pénzügyi 
adatokkal mérjük, illetve fejezzük ki.  

Tisztelt Konferencia! 
A modernizáció a közpénzügyekben sem egyszerűen a 
gazdaságfejlesztési és elosztási kérdés, hanem elsősor-
ban "gondolkodási attitűd” a szellemi és az anyagi erőfor-
rások minél teljesebb, kreatívabb igénybevételére: mód-
szert, találékonyságot és alkalmazkodást jelent. A köz-
politika közvetíti mindazokat az értékeket, érdekeket, 
amelyeket aztán a társadalmi-gazdasági cselekvés sike-
res, vagy kevésbé sikeres vezérfonalává, cselekvési 
„forgatókönyvekké” válnak. Természetesen ezek a for-
gatókönyvek térben és időben, adott feltételek szorításá-
ban, a lehetőségek és törekvések mixeként érvényesül-
nek, sikeresek vagy sikertelenek egy-egy ország vagy 
szövetségbe, unióba tömörült ország-csoport számára. 
A múlt század utolsó évtizedeiben felgyorsuló technikai 
és főleg információtechnológiai fejlődés, a tőkekoncent-
ráció, a jóléti államok válsága és a globalizáció új hely-
zetet eredményezett a világgazdaság és az egyes nem-
zetgazdaságok szempontjából. Az Európai Uniós csatla-
kozás következménye, hogy nemcsak a reálgazdaság, 
hanem a tagországok államszervezete, államháztartása 
is integrálódik, mely integrációjának jövőjét felfoghatjuk 
úgy is, mint bekapcsolódást a piaci koordinációs mecha-
nizmusokba. Ahol az állami, közösségi intézmények, s 
azok nemzetközi integrációi egyszerre piaci koordinációs 
mechanizmusoknak utat nyitó institúciók, és ahol maguk 
is szereplők. A változások lényege nem mennyiségi, ha-
nem versenyképesség minőségi ismérveivel, meghatá-
rozottságot és keretet adó tényezőkkel ragadható meg. 
A gyorsuló technikai és főleg az információ-technológiai 
fejlődés, a tőkekoncentráció, a jóléti államok válsága, a 
gazdasági verseny kiteljesedése, az erősödő és egyre 
inkább uralkodóvá váló globalizáció merőben új helyzetet 
eredményezett a világgazdaság és az egyes nemzet-
gazdaságok szempontjából. A fenntartható gazdasági 
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fejlődés versenyképességi alapjaiba legkevésbé sem 
csak a szűken vett – megszorító és „lazító” intézkedések 
adózási és más (elvonási vagy éppen támogatási) para-
métereivel jellemezhető gazdasági racionalizálási fakto-
rok foglaltatnak bele, hanem a kevésbé számszerűsít-
hető, a változáshoz történő alkalmazkodás minőségét 
jellemző tényezők is. Így jutunk el végül a kormányzás 
minőségét jellemző faktorokhoz. Nem véletlen, hogy ver-
senyképességet jellemző nemzetközileg elfogadott indi-
kátorok között mind nagyobb arányt képviselnek a minő-
séget -a kormányzás minőségét- jellemző tényezők. 
Előadásom keretei több mint szerények ahhoz, hogy a 
fejlődésre gyakorolt hatások szempontjából a természeti-
erőforrásbeli, a kulturális, történelmi, hagyománybeli, a 
politikai-társadalmi tényezők közti kölcsönhatásokat, a 
gazdag és szegény országok közötti különbségeket, a 
„globális aszimmetria”, a demográfiai helyzet és a migrá-
ció következményeit, vagy más, a meghatározottságo-
kat, például a tudományos- technológiai, technikai és 
természeti adottságbeli tényezőket, a vállalati szektornak 
a növekedési összetevőit érintsem. 
Meggyőződésem, hogy „a gazdasági sikerben jelentkező 
különbségek nem írhatók az országok természeti adott-
ságaiban, az emberek intellektusában vagy génállomá-
nyában megfigyelhető különbségek számlájára. A prob-
léma -és a megoldás- is a közpolitikában rejlik. A haté-
kony közpolitika kialakítása és végrehajtása viszont nem 
lehetséges akkor, ha mi vezet gazdasági növekedéshez 
a szegény (vagy a gazdag) országokban. 
A világgazdasági válság rávilágított, hogy milyen mély 
igazság van abban, hogy a gazdaság és az állam mene-
dzselése nem választható el egymástól: a társadalom, 
mint ahogy a társasági vezetés-igazgatás is élő, humán 
rendszer. Így a „jó” -mondjuk ki- „minőségi kormányzás”-
nak a változásokhoz alkalmazkodó, előrelátó, a ki-

hívásokra adekvát válaszokat adó közpolitikának, és az 
ezt megvalósító állami menedzsmentnek meghatározó 
szerepe van a krízishelyzetekben. 
A kormányzás mozgásterét, a döntéshozatali-adaptációs 
lépéseit pedig nem csak az adott technikai-pénzügyi 
adottságok, tartalékok, globalizációs és integrációs fel-
tételek, a külső, transznacionális pénzügyi központok 
ereje, vagy akár az információtechnológiai fejlettség, a 
humánerőforrás képessége és képzettsége, igazgatás-
szervezettségi, jogrendszerbeli faktorok határolják be, 
hanem -Magyarországon különös súllyal- igen nagy je-
lentősége van a közbizalom erejének, a társadalom tör-
ténelmileg, tudatilag determinált tűrő- és azonosulási 
képességének, amibe –természetesen- beletartoznak a 
lehető legszélesebb értelemben vett minőségi igények is. 
Hölgyeim és Uraim! 
Zárásként egyetlen gondolatot engedjenek meg. A költ-
ségvetési egyensúly sem hozható helyre minőségi költ-
ségvetési tervezés nélkül, s fenntartható fejlődés sem 
képzelhető el minőségi teljesítményeket elismerő gazda-
ságfejlesztés nélkül nem hozható helyre. Sőt! A kreativi-
tásnak, az innovációnak is van minősége, s ez a kor-
mányzati gazdaságfejlesztési törekvésekre is igaz. Itt is a 
minőség, a társadalmi felelősségvállalás vezet el a 
fenntartható növekedés valóságához. A gazdaságfej-
lesztés elképzelhetetlen minőségfejlesztés nélkül. A mi-
nőségfejlesztés pedig akkor hatékony, ha a közigazga-
tás, az oktatás és az egészségügy minden szintjét is 
érinti. 
Hölgyeim és Uraim! 
Köszönöm, hogy meghallgattak! 
______________________________________________
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JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüüll  
BBeesszzééllggeettééss  DDrr..  RRóótthh  AAnnddrráássssaall  

SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

  

„…Azt a terméket (szolgáltatást) tartom jó 
minőségűnek, amely nemcsak végső 
megjelenésében, hanem a teljes létrehozási 
folyamatában a fenntartható fejlesztésre 
irányuló elvek szem előtt tartásával 
készült. Ebben a vezetésnek van 
kulcsszerepe” 

Dr. Róth András 

- Régóta gondolom, hogy helyed  van ebben a sorozat-
ban! A beszélgetést mégis csak most, a 90. születésna-
pod és persze hosszas győzködés után vállaltad. Alap-
beállításod a szerénység? 

- Nem szerénységről van szó. Helyénvaló-e, hogy egy 
olyan lap méltasson engem és a szakmai tevékenysé-
gemet, amelynek én vagyok a főszerkesztője? Most is 
csak a Szerkesztőbizottság nyomásának vagyok kény-
telen engedni. 

- Kiváló és elismert szakember vagy. Szakmai körökben 
jól cseng a neved, mégis szeretnék kérni egy rövid  
bemutatkozást! 

- Hosszú, több mint 70 éves szakmai múltamat igyek-
szem rövidre fogni. Diplomáimat az Országos Műszaki 
Főiskolán (1951) és a Budapesti Műszaki Egyetemen 
szereztem, mint okleveles gépész gazdasági mérnök 
(1968). Egyetemi doktorrá 1971-ben avattak. Egyike 
vagyok az első magyarországi Euro-mérnököknek. 

Sok éves ipari gyakorlat és kutató-mérnöki tevékeny-
ség /villamos megmunkálások/ után 20 éven át az Or-
szágos Műszaki Fejlesztési Bizottság Gépgyártási 
Szaktitkárságának munkatársa, majd évekig annak ve-
zetője voltam. 
1991 óta szakmai tanácsadóként dolgoztam a Magyar 
Minőség Társaságnál, melynek egyik alapító tagja, és 
kezdettől fogva, vagyis 21-ik éve a Társaság szakmai 
folyóiratának, a Magyar Minőségnek főszerkesztője va-
gyok. Pályám során sok cikket és több szakkönyvet ír-
tam és szerkesztettem (elsősorban eredeti szakmám-
ban, a gépgyártástechnológiában, később a minőség-
ügyben is), így a Dashöfer Kiadó A minőségfejlesztés 
új útjai című kötetét. 

- Mikor fertőzött meg először a minőség vírus? Hogyan 
fogalmaznád meg a minőségről alkotott véleményedet? 

- Amint arra az idősebbek bizonyára emlékeznek, az un. 
szocialista gazdaság nem arról volt nevezetes, hogy a 

Jegyzet
Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ
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termékek és szolgáltatások minősége tekintetében tün-
dököljön. Ez igen sok bosszúság forrása volt a min-
dennapi életben, és számos szakember, köztük jóma-
gam is, igyekezett a hibák gyökerét feltárni, meglehető-
sen kevés sikerrel, mert ha voltak is lokális ered-
mények, azok általában átmenetinek bizonyultak. Ma 
már világos,hogy azért, mert a hibák a rendszerből, a 
termelési módból származtak. 
Ezért is fogadtam örömmel 1969-ben azt a feladatot, 
hogy az un. „Új gazdasági mechanizmus” keretében 
dolgoztassak ki egy olyan tanulmányt és ennek alapján 
koncepciót, mely feltárja a rendszerhibákat, és javas-
latokat tesz a kormányzatnak kijavításukra. Ez a meg-
bízás lehetővé tette, hogy elmélyedjek e témakörben, 
azáltal hogy kikérhettem a szakma legjobb szakértői-
nek tanácsait, egyeztessem, szintetizáljam a vélemé-
nyeket, és kialakíthassak egy -szándékaim szerint- 
átfogó, szinte a gazdaság, sőt a társadalom egészére 
kiterjedő javaslatot. Ezt egy széleskörű grémium meg-
vitatta, koncepció-tervezet szintjére emelte. Ez utóbbit 
az akkori kormányzati szervek koncepcióként elfogad-
ták, ennek alapján 1970-ben kormány-határozatot 
hoztak, mely egészen a rendszerváltásig, tehát csak-
nem 20 évig érvényben volt. Talán mondani sem kell, 
hogy ezek a viták mennyi tapasztalattal, információval 
gazdagítottak. 
Az ebben a munkában szerzett tapasztalatok és isme-
retek jegyeztek el a minőséggel annyira, hogy még 
nyugdíjazásom után a 80-as években is hű maradtam 
az akkor kialakuló-félben lévő „szakmához”, részben az 
MMT egyik alapító tagjaként, részben az első ISO 9000 
szabvány auditoraként. 

- 2012-ben mi az ami tetszik és mi az ami kevésbé ked-
vedre való ha a magyar minőség kerül szóba? Hogyan 

fogalmaznád meg minőség-felfogásod lényegét? 
- A szakmai irodalom számos minőség-definíciót tartal-

maz és önálló tanulmányt érdemelne, hogy ezek az 
időben hogyan fejlődtek. Mint a Magyar Minőség fő-
szerkesztője magam is feladatomnak tartottam, hogy 
az erre a kérdésre adott válaszomat évről-évre, így a 
2012 évi januári számunkban is világossá tegyem az 
olvasók számára. 
Most tehát a nélkül, hogy a részleteket ismételném, rö-
viden csak összefoglalom a “hitvallásomat”. Azt a ter-
méket (szolgáltatást) tartom jó minőségűnek, amely 
nemcsak végső megjelenésében, hanem a teljes létre-
hozási folyamatában a fenntartható fejlesztésre irá-
nyuló elvek szem előtt tartásával készült. Ebben a ve-
zetésnek van kulcsszerepe. Ezért lapunkban is szíve-
sen fogadtam és fogadok olyan írásokat, melyek a 
minőség létrehozásával, pl. a vezetés tudományával, 
technikájával, az erre irányuló kutatás-fejlesztés ered-
ményeivel foglalkoznak 

- A Magyar Minőség újság a szakma egyik lenyomata, 
“zászlós hajója”. Hogyan lehet hónapról-hónapra érde-
kes, vonzó tartalommal megtölteni a lapot, kiszolgálni az 
olvasót? 

- Ez valóban gerince a munkámnak, nem is tudok rá rö-
viden válaszolni, több forrásból is kell meríteni. Csak 
példaként néhány: konferenciákon elhangzott előadá-
sok szerkesztett változata, más témakörű szaklapok 
cikkei, doktori disszertációk, stb. Sajnálatos, de érthető, 
hogy a lap számára eredeti cikket csak nagy szakmai 
elkötelezettségű szerzők írnak, -bár szerencsére van-
nak ilyen törzs-szerzőink is- hiszen a lap alig képes a 
szerzők munkáját honorálni. 
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Természetesen a rendelkezésre álló cikkek választéka 
jelentősen befolyásolja a lap átlagos szakmai színvona-
lát, és önkritikusan kell bevallanom, hogy ebben a te-
kintetben nem mindig tiszta a lelkiismeretem. Egy bizo-
nyos azonban, általam minimálisként meghatározott 
színvonal tartásáért, esetenként, kénytelen vagyok írá-
sokat visszautasítani. 

- Hogyan alkalmazkodtál a nyomtatott lap megszűnésé-
hez, az elektronikus formátumhoz? Könnyű volt meg-
szokni? 

- Bevallom, hogy az átmenet nem volt gondoktól mentes, 
de a belső munkatársaknak köszönhetően túljutottam a 
technikai nehézségeken. Ma már ritkán merül fel prob-
léma. 

- Szakmai tapasztalataid átadása úgy látom nagy örömet 
jelent számodra. Fontosnak tartod a tudásátadást, a 
fiatalok nevelését? 

- Aktív koromban erre jóval több és intézményes lehető-
ségem volt, egy viszonylag rövid ideig tanársegédként 
működhettem az akkori Marx Károly, ma Corvinus Köz-
gazdasági Egyetemen. Szerettem a hallgatók körében 
tevékenykedni. Ma már -elsősorban koromnál fogva- 
erre alig van alkalmam. 

- Szakmai felkészültséged irigylésre méltó. Mit teszel 
azért, hogy ismereteid naprakészek legyenek? 

- Szerkesztői munkám is kényszerít, de egyébként is 
szívesen teszem, hogy lépést tartsak a világ, az ország 
és különösen a szakma eseményeivel. Ennek manap-
ság sokrétű lehetőségei vannak, melyek közül kiemel-
kedik az internet, a világháló. 

- Mit jelent számodra a Dashöfer kiadvány készítésében 
való közreműködés? 

- A Dashöfer kiadvány címe “A minőségfejlesztés új út-
jai” is arra utal, hogy a tárgykört “felülnézetből”, holisz-
tikusan kell szemlélni, és a szerkesztés során az egyes 
új elemeket fel kell ismerni, a mozaik-kockákat a meg-
felelő helyre be kell illeszteni. Ez egyrészt arra késztet, 
hogy az ismereteim folyamatosan naprakészek legye-
nek, másrészt pedig arra, hogy a fejlődés egyes ele-
meit, jelentőségüket értékeljem. Természetesen ez 
csak törekvés részemről, be kell vallanom, hogy az 
évek során nem mindig ítéltem helyesen, mert az élet 
rácáfolt a véleményemre. 

- Kilencven éven túl is nagyon aktív vagy. Mi a szellemi 
frissességet titka? Hogyan regenerálódsz? 

- Lényegében maga a munka az, ami karbantart. Szere-
tek ugyan szépirodalmat is olvasni, jó zenét hallgatni, 
nyáron kertészkedni, de néhány napi kikapcsolódás 
után már hiányzik a munka. Ahogyan a klasszikusok 
mondták: Nulla dies sine linea, hevenyészett fordítás-
ban: Naponta húzzál legalább egy vonalat. 

- Milyen terveid, álmaid vannak? 
- Az én koromban már nem reális terveket készíteni, 

még csak középtávra sem. Talán egyetlen célom mégis 
van: az egészségemet és ezáltal a munkaképessége-
met minél tovább fenntartani. 

- Köszönöm a beszélgetést. Célod elérése váljék valóra! 
______________________________________________  
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Január 
A Magyar Minőség 2012. évi szerkesztési koncepciója 
A vevő-beszállító kapcsolat elméleti megközelítései és 
empirikus szemléltetésük 2. rész - Bódi-Schubert Anikó 
Gyártási hatékonyság javítása a dolgozók teljes bevoná-
sával - Pataki Csaba 
Hogy került virág a leves-porba, avagy miért vezette be a 
Knorr az IRIS-t? - Vincze Róbert 
Negatív érzelmek szerepe, hatása a mai Magyarorszá-
gon - Szügyi György 
Jók a legjobbak közül. Beszélgetés - Szügyi Györggyel - 
Sződi Sándor 
Február 
Beköszöntő - Demeter Krisztina 
A gazdasági képzés élvonalában Dr. Bálint András 
A vállalati versenyképesség szolgálatában – a Verseny-
képesség Kutató Központ - Chikán Attila –Czakó Er-
zsébet 
A Budapesti Corvinus Egyetem minőségügyi rendszere 
és gyakorlata - Pap Viktória - Kováts Gergely 
A szolgáltatásminőség modellek időbeli fejlődése Átte-
kintés a szolgáltatásminőség mérési modelljeiről - 
Becser Norbert, Ph.D. 
Szolgáltatásminőség a szabadidősport-szolgáltatóknál - 
Szabó Ágnes 
A piacorientáció hatása a termék- és szolgáltatásminő-
ségre a hazai vállalatok körében Gyulavári Tamás - 
Csepeti Ádám - Nagy Gábor 

Az egységes magas minőség eszközei a Grundfos vál-
lalatcsoportnál - Szigetvári Csenge - Demeter Krisztina 
Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Dr. Jenei Istvánnal - 
Sződi Sándor 
Március 
A környezettudatos stratégiai menedzsment koncepciója 
1. rész - Fülöp Gyula – Pelczné Gáll Ildikó 
A PFMEA mint a hibamegelőzés hatékony eszköze –
Toldi Árpád 
Miért nem tudnak a vállalatok LEAN módon működni? - 
Sződy Noémi 
Lean termelés az üzleti teljesítmény szolgálatában, 
avagy mire figyeljenek a termelésvezetők? - Demeter 
Krisztina - Losonci Dávid 
Jók a legjobbak közül – Beszélgetés Simone 
Smolinskával - Sződi Sándor 
Április 
A környezettudatos stratégiai menedzsment koncepciója 
2. rész Fülöp Gyula – Pelczné Gáll Ildikó 
A lean menedzsmentről magyar nyelven - Losonci Dávid 
– Demeter Krisztina – Jenei István 
Az irodai környezettudatosság értékelése a Miskolci 
Egyetemen - Dr. Berényi László 
ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról (ISO 
Survey 2010) - Czimer Gáborné 
Gyógyszeripar: minőségbiztosítás vagy minőségirányí-
tás? - Sipos Gáborné 
Szubjektív - Ez is minőség 
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Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Lovász Szabó Ta-
mással - Sződi Sándor 
Május 
UNI-EFQM és BSC alapú, integrált vezetési modell fej-
lesztése - Szintay István – Molnár Viktor 
A válság hatása a termelési tevékenységre - Demeter 
Krisztina és Szász Levente 
Kompetenciák meghatározása a minőségirányítás támo-
gatásával - Dr. Berényi László 
MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány alapú szervezeti ön-
értékelés és az ISO 9000 FÓRUM SZERVEZETI 
ÉRETTSÉG Díj - Katonai Zsolt - Rózsa András 
Minőségfejlesztés és hatékonyságnövelés szolgáltatók-
nál, gyakorlati példák - Dr. Németh Balázs 
Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Tóth Csaba László-
val - Sződi Sándor 
Június 
Kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok működése az 
autóiparban - Eltérõ szerkezet, hasonló hatás? 1. rész - 
Csonka László 
Tények vagy vélemények, avagy mi csökkentheti, illetve 
növelheti a CAF önértékelés tényszerűségét? - Csiszár 
Miklós 
„Nulla hiba” elvének kombinálása PFMEA-val a Knorr-
Bremse VJRH Kft. gyakorlatában - Vincze Róbert 
Gondolatok a környezettudatosság fejlesztésének lehe-
tőségeiről és kihívásairól - Dr. Berényi László 
Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Dr. Demeter Kriszti-
nával - Sződi Sándor 
 
 

Július 
Kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok működése az 
autóiparban. Eltérõ szerkezet, hasonló hatás? 2. rész - 
Csonka László 
Lean az acéliparban?! - A lean filozófia elterjesztése egy 
acélipari nagyvállalatnál - .Hevesiné Kővári Éva, - Kun 
Zoltán 
Legyünk jobbak! - CAF modellen alapuló szervezeti ön-
értékelési tapasztalatok a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumban - Fekete Leticia - Kovácsné Lencz Adri-
enn 
Negyedszázadosak (körülbelül) a minőségügyi rendszer 
szabványai Dr. Gutassy Attila 
Innováció-menedzsment minőségi szolgáltatásokkal a 
vevői elégedettségért - Pétery Melinda, Rezsabek Nán-
dor 
Jók a legjobbak közül – Beszélgetés Pelle Józseffel- 
Sződi Sándor 
Augusztus-szeptember 
A válság hatásai a magyar kis- és középvállalati szektor-
ban - 1. rész – Dr. Szabó József – Dr. Farkas Szilveszter 
Számítógépes munkahelyek ergonómiájának kapcsolata 
az irodai munka minőségével - Dr. Berényi László 
Tisztelt Olvasó! 
Élet az ökonomizmus után–Dr. Tóth Gergely 
XXI. Ökonomizmustól a bionómiáig – Dr. Tóth Gergely 
A minőség a fenntartható fejlődésért - Egy rég elfeledett 
teoretikus újrafelfedezése Tóth László - Tóth Csaba 
László 
A szállítóválasztási döntések és a minőség szerepe - 
Esse Bálint 
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Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Tarr Judittal - Sződi 
Sándor 
Október 
A válság hatásai a magyar kis- és középvállalati szektor-
ban 2. rész – Dr. Szabó József – Dr. Farkas Szilveszter 
Lépésről-lépésre – a szervezetalakítás és a szervezeti 
képességépítés egy lehetséges modellje - Veresné dr. 
Somosi Mariann 
Bionómia: Gazdaságfilozófia a fenntartható növekedésen 
túl 1 rész - Tóth Gergely 
A minőség a fenntartható fejlődésért - Amikor a minősé-
get előre megtervezzük 1. rész - Tóth Csaba László-Tóth 
László 
A Zala Megyei Kórház az „Év kórháza 2011” pályázat 
nyertese - Bognárné Laposa Ilona - Tompa Lászlóné 
Jók a legjobbak közül Beszélgetés Máté Jánosnéval - 
Sződi Sándor 
November 
Bevezetés 
Kompetencia- és képességépítés a minőség szolgálatá-
ban - Veresné dr. Somosi Mariann 
Gyakran hallunk a ritkaföldfémekről! – Kína és a világ 
technológiai háborúja - Dr. Szakály Dezső 
Minőség, boldogság, coaching - Dr. Kunos, István 
Svédcsavar, avagy a gazdasági és társadalmi értékek 
közti egyensúlyozás - Dr. Deák Csaba 
Adalékok a tudásmenedzsment eredményeinek mérésé-
hez - Dr. Berényi László 
Az IT funkciók értékelésének megközelítései - Lates 
Viktor 

A lean szemléletű termelés bevezetésének vizsgálata 
szimulációs modellezéssel - Harangozó Zsolt 
Hálózati előnyök realizálása a szinergiák kiaknázásán 
keresztül egy klaszter példáján végigvezetve - Illés 
Balázs 
Klaszterek kompetencia-alapú megközelítése a minőség 
szolgálatában - Leskó Anett Katalin 
Szolgáltatási minőség a shared service modellben - 
Marciniak Róbert 
Mindennek megvan az ára…A korrupció és minőség 
kapcsolata - Réthi Gábor 
Kompetencia alapú működés a vállalatok humán erőfor-
rás folyamataiban - Tóthné Kiss Anett 
Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Dr. Szintay Istvánnal 
- Sződi Sándor 
December 
A vezetés szerepe a dolgozói elégedettség alakulásában 
- Nemes Ferenc – Szlávicz Ágnes 
Bionómia: Gazdaságfilozófia a fenntartható növekedésen 
túl 2. rész - Tóth Gergely 
A minőség a fenntartható fejlődésért: Amikor a minősé-
get előre megtervezzük 2. rész - Tóth Csaba László-Tóth 
László  
Magyarország gazdaságfejlesztésének költségvetési és 
minőségügyi vonzatai - Prof. Dr. Kovács Árpád 
Jók a legjobbak közül - Sződi Sándor - Beszélgetés Dr. 
Róth Andrással 
A Magyar Minőség 2012 évi szakcikkeinek tartalomjegy-
zéke 
______________________________________________  
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CCoonntteennttss  ooff  22001122  YYeeaarr’’ss  PPrrooffeessssiioonnaall  AArrttiicclleess  iinn  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  
  

January 
2012 Year’s Editorial Conception of Hungarian Quality 

Theoretical Approach of Costumer-Supplier Relation and 
Their Empirical View – Part 2 - Bódi-Schubert, Anikó 

Impoving Production Efficiency by Drowing in Total 
Workforce - Pataki Csaba 

How Did Flower Get into the Dried Soup, or Why Knorr 
Implemented IRIS? – Vincze, Róbert 

Role and Effect of Negative Sentiments in Today’s Hungary 
– Szügyi, György 

The Best among the Best – Report with Szügyi György –- 
Sződi, Sándor 

February 
Inaugural - Demeter, Krisztina 

Excellence in Business Administration Education - Dr. 
Bálint, András 

For Enterprise Competitiveness – on the Competitiveness 
Research Center and its Contributions – Chikán, Attila – 
Czakó, Erzsébet 

The Quality Management System and Practice at Corvinus 
University of Budapest – Pap, Viktória - Kováts, Gergely 

Service Quality Models – a Longitudinal Review - Becser 
Norbert, Ph.D. 

Service Quality at Leisure Sport Services -.Szabó, Ágnes 

The Impact of Market Orientation on Product and Service 
Quality among Hungarian Businesses Gyulavári, Tamás - 
Csepeti, Ádám - Nagy, Gábor 

Methods and Tools Leading to Unified Quality at Grundfos 
Co.- Szigetvári, Csenge –Demeter, Krisztina 

The Best among the Best – Report with Dr. Jenei, István - 
Sződi, Sándor 

March 

Concept of Enviromental Concious Strategic Management, 
Part 1 – Fülöp, Gyula – Pelczné Gáll, Ildikó 

PFMA, an Efficient Tool to Prevent Failor –Toldi, Árpád 

Why Can Enterprises Not Operate LEAN Systems? - 
Sződy, Noémi 

Lean Production Serving Business Output, or What 
Managers Should Consider – Demeter, Krisztina – Losonci, 
Dávid 

The Best among the Best – Report with Simone, Smolinska 
- Sződi, Sándor 

April 
Concept of Enviromental Concious Strategic Management, 
Part 2 – Fülöp, Gyula – Pelczné Gáll, Ildikó 

About Lean Management in Hungarian Language – 
Losonci, Dávid – Demeter, Krisztina – Jenei, István 

Valuation of Environment Conciousness of Offices at the 
Miskolc University - Dr. Berényi, László 

ISO Survey 2010 on Management Systems - Czimer, 
Gáborné 

Pharmaceutical Industry: Quality Assurance or Quality 
Management? – Sipos, Julia 

Subjective – That’s also Quality 
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The Best among the Best – Report with - Lovász Szabó, 
Tamás - Sződi, Sándor 

May 
Development of a UNI-EFQM and BSC Based, Integrated 
Management Model – Szintay, István – Molnár, Viktor 

The Impact of the Crisis on Operations Strategy and 
Practices - Demeter, Krisztina és Szász, Levente 

Definition of Competences by Means of Quality 
Management - Dr. Berényi, László 

MSZ EN ISO 9004:2010 Standard Based Self Assessment 
and ISO Fórum’s Organisational Maturity Award – Katonai, 
Zsolt – Rózsa, András 

Quality Development and Increasing Effectiveness at 
Service Enterprises, Practical Examples - Dr. Németh, 
Balázs 

The Best among the Best – Report with- Tóth, Csaba 
László - Sződi, Sándor 

June 

R+D and Innovation Networks in Hungarian Automotive 
Industry – Different Stucture with Similar Impact? – Csonka, 
László 

Facts or Opinions, or What Can Decrease or Increase the 
Objectiveness of CAF Self Assessment? – Csiszár, Miklós 

Combining Zero Defect Principle with PFMEA at Knorr-
Bremse - Vincze Róbert 

Thoughts about Development of Possibilities and 
Challenges of Environment Conciousness - Dr. Berényi, 
László 

The Best among the Best – Report with Dr. Demeter, 
Krisztina - Sződi, Sándor 

July 
R+D and Innovation Networks in Hungarian Automotive 
Industry – Different Stucture with Similar Impact? 

Lean in the Steel Industry. Diffusion of the Lean Philosophy 
at a Big Enterprise - Hevesiné Kővári, Éva - Kun, Zoltán 

Let us Improve! – CAF Model Based Self Assessment 
Experiences at the Ministry of Public Administration and 
Justice – Fekete, Leticia - Kovácsné Lencz, Adrienn 

Quality System Standards (by and large) a Quarter 
Centenary Old - Dr. Gutassy, Attila 

Management of Innovation with Quality Services for 
Costumer Satisfaction – Pétery, Melinda - Rezsabek, 
Nándor: 

The Best among the Best – Report with Pelle, József- 
Sződi Sándor 

August-September 
The Effects of the Crisis in the Hungarian Small and 
Medium Size Enterprise Sector - Part1 – Dr. Szabó, József 
– Dr. Farkas, Szilveszter 

Effect of Computerised Workplaces on Quality of Office 
Work - Dr. Berényi, László 

Dear Reader! 

Life Following Ökonomism - Dr. Tóth, Gergely 

From XXI Ökonomism up to Bionomy – Dr.Tóth, Gergely 

Quality for Sustainable Development Uncovering a Long 
Forgotten Theoretecal - Tóth, László – Tóth, Csaba László 

The Role of Decision of Supplier-choice and Quality Esse, 
Bálint 

The Best among the Best – Report with Tarr, Judit - Sződi, 
Sándor 
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October 
The Effects of the Crisis in the Hungarian Small and 
Medium Size Enterprise Sector – Part 2 - Dr.Szabó, József 
– Dr. Farkas, Szilveszter 

Step by Step – a Possible Model of Organisation 
Transformation and Organisation Capability Building - 
Veresné dr. Somosi, Mariann 

Bionomy: Philosophy of Economy beyond Sustainable 
Development Part 1 – Tóth, Gergely 

Quality for Sustainable Development - When Quality is 
Designed Previously Part 1 - Tóth, László – Tóth, Csaba 
László 

Zala County Hospital: ”Hospital of Year 2011” Contest’s 
Winner– Bognárné, Laposa Ilona – Tompa, Lászlóné 

The Best among the Best – Report with Máté, Jánosné- 
Sződi, Sándor 

November 
Introduction 

Building of competence and capability in service of quality - 
Veresné dr. Somosi Mariann 

We often hear about rare earth metals! – China and the 
world’s technological war - Dr. Szakály, Dezső 

Quality, Happiness, Coaching - Dr. Kunos, István 

Backhand shot, or balancing between social and 
economical values - Dr. Deák, Csaba 

Contributions to the measurement of science 
management’s results - Dr. Berényi, László 

Approaches to the valuation of IT functions – Lates, Viktor 

Research of the Lean-aspect implementation of production, 
by simulate modelling – Harangozó, Zsolt 

Realization of network advantages through sinergy 
exploitation, presented by a cluster model - Illés, Balázs 

Competence-based approach of clusters, serving Quality – 
Leskó, Anett Katalin 

Service quality in a shared service model – Marciniak, 
Róbert 

Everything has its own price...Connection of corruption and 
quality – Réthi, Gábor 

Competence based activity in the human workpower 
processes of enterprises – Tóthné, Kiss Anett 

The Best among the Best – Report with Dr. Szintay, István - 
Sződi, Sándor 

December 
The Role of Management in Employees‘ Job Satisfaction – 
Nemes, Ferenc – Szlávicz, Ágnes 

Bionomy: Philosophy of Economy beyond Sustainable 
Development Part 2 – Tóth, Gergely 

Quality for Sustainable Development When Quality is 
Designed Previously Part 2Tóth, László – Tóth, Csaba 
László 

Consequences of the Development of Hungary’s Economy 
on the Budget and on Quality 

The Best among the Best – Report with Dr Róth, András - 
Sződi, Sándor 

Contents of 2012 Year’s Professional Articles in Magyar 
Minőség 

______________________________________________  
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 UAA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  éévveess  kköözzggyyűűllééssee  
U22001133..  mmáájjuuss  2222..  sszzeerrddaa 

  22001122..  éévv  bbeesszzáámmoollóójjaa  
  22001133..  éévv  tteerrvveezzeettee  

  UXXIIII..  HHoonnvvééddeellmmii  mmiinnőőssééggttaalláállkkoozzóó  
22001133..  mmáájjuuss  2299..  sszzeerrddaa  

  UXXXXIIII..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  
22001133..  nnoovveemmbbeerr  55--88..  

TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22001133..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzaakkiirrooddaallmmii  DDííjj  22001133..  
  AAzz  ÉÉvv  ((sszzaakktteerrüülleett  mmeeggnneevveezzééssee))  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerrmmeenneeddzzsseerree  22001133..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ee--OOkkttaattááss  DDííjj  22001133..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22001133..  

TTeerrvveezzeetttt  eesseemméénnyyssoorroozzaatt::  
KKoonnffeerreenncciiaa--ssoorroozzaatt  aa  mmiinnőősséégg  aakkttuuáálliiss  kkéérrddéésseeiirrőőll  

PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  ééss  aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  eelleekkttrroonniikkuuss  ffoollyyóóiirraatt  lleeggjjoobbbb  sszzeerrzzőőiinneekk  DDííjj  üünnnneeppééllyyeess  
ááttaaddáássaa 

  



Magyar Minőség XXI. évfolyam 12. 2012. december 56/69 oldal 

22002200..  IInntteelllliiggeennss,,  ffeennnnttaarrtthhaattóó,,  iinnkklluuzzíívv  nnöövveekkeeddééss  
BBeesszzáámmoollóó  aa  XXXXII  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  kkoonnffeerreenncciiáárróóll  22001122..  nnoovveemmbbeerr  66--77..  

  
Mint minden évben, Társaságunk ezúttal huszonegyedik 
alkalommal, rendezvénysorozat keretében tekintette át a 
szakma aktuális problémáit, várható fejlődési irányait és 
a minőségügy társadalmi szerepét. 
Plenáris ülés 
Turóczy László, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
helyettes államtitkára Európa 2020 stratégia intelligens, 
fenntartható, inkluzív növekedés című előadásában az 
Unió Európa 2020 integrált stratégiájából indult ki. amely 
együtt kívánja kezelni a versenyképességi szemponto-
kat, innovációt, a környezeti fenntarthatóságot, valamint 
a társadalmi felzárkózást, a szegénységben élők csök-
kentését. Ezen alapul a Nemzeti kutatás-fejlesztési és 
innovációs stratégia 2020, ezt a Kormány a tervek 
szerint év végéig fogadja el. Felsorolta a helyzetértékelé-
si problémákat, köztük a tudásbázisok gyenge tudáste-
remtő képességét. A Stratégia prioritás-tengelyeiként 
említette a nemzetközileg versenyképes tudásbázisokat, 
hazai és nemzetközi szinten hatékony tudás- és tech-
nológiai transzfer együttműködések előmozdítását, és a 
korszerű tudományos és technológiai eredményeket 
intenzíven hasznosító vállalatokat, végül ismertette a 
program számszerű célkitűzéseit is. 
A nemzeti energiastratégia és az ehhez kapcsolódó 
cselekvési tervek minőségirányítása című előadásában 
Holoda Attila, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ener-
getikai helyettes államtitkára arra mutatott rá, hogy je-
lenleg olyan ütemben folyik erőforrásaink felélése, 
mintha nem egy, hanem 1,5 Földünk lenne. A globális 
szintű klímaváltozás tény, bármi is a kiváltó ok. Ennek 

eredményeként rövidül a fosszilis energiahordozó kész-
letek kimerüléséig hátralévő idő. A hagyományos fosszi-
lis energiahordozók kitermelési hozamcsúcsai már nin-
csenek messze, amiben jelentős szerepe van Kína és 
India energiaéhségének. 
Az Európai Unió klímapolitikai célja, hogy 2050-ig az 
1990. évi szinthez képest 85%-al csökkentse az 
üvegházhatású gáz-kibocsátást az energiaszektorban. 
Az előadó ismertette a hazai energiatakarékossági 
útiterv fő komponenseit. A Nemzeti Energiastratégia 
megvalósítására, az energiahatékonyság növelésére 
cselekvési tervek kidolgozása van folyamatban, pl. a 
Táv-hőfejlesztési az Erőmű-fejlesztési és az 
Ásványvagyon és Készlethasznosítási Cselekvési Terv  
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főosztály-
vezetője, Kisfaludy László András Közigazgatás-fejlesz-
tés az Európa 2020 jegyében című előadásában ismer-
tette az Európa 2020 stratégiát, melyek középpontjában 
öt ambiciózus célkitűzés áll: 
• a foglalkoztatás bővítése, 
•a kutatásra szánt források növelése, 
• az oktatás fejlesztése, •a szegénység csökkentése, 
• az energiahatékonyság javítása. 
Megvalósításának alapja a hatékony, jól működő állam. 
Az előirányzott intézkedések általában helyes irányba 
mutatnak, de a végrehajtás még nem elég gyors. A leg-
újabb becslések szerint a cégekre nehezedő adminiszt-
ratív teher összességében a GDP 10%-át teszi ki, egyes 
területeken azonban komoly az előrelépés. Az e-kor-
mányzás egyes elemei (pl. egységes dokumentumkeze-
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lési rendszer) jelenleg korlátozott módon ugyan, de mű-
ködnek, és léteznek egyablakos ügyintézési pontok is, 
noha a magyar elektronikus ügyintézési portálon még 
nem lehetséges minden igazgatási eljárás lefolytatása. A 
közigazgatás-fejlesztés stratégiai hátterét a Magyary 
Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (MP) és az 
EU2020 stratégia adja. 

 
Horváth Viktor, az Emberi Erőforrás Minisztérium főosz-
tályvezetője, A 2014-2020-as programozási időszak címü 
előadásában az EU 2020 Stratégia célkitűzéseiből kiin-
dulva ismertette végrehajtásuk állását. Ezt követően be-
mutatta a 2014-2020 programozási időszak fő jellemzőit, 
köztük azt, amelyik talán legszélesebb kört érint, ez a 
befektetés az oktatásba, készségekbe és az egész éle-
ten át tartó tanulásba. Előadásának záró gondolata az 
OECD jóléti mutatója (better life index) volt, összehason-
lította hazánkat a többi OECD- országgal is. 

A hagyományoknak megfelelően a plenáris ülést követő-
en a rendezvény a Magyar Minőség Háza® 2012. Díjak 
ünnepélyes átadásával folytatódott. Ebben az évben a 
bíráló bizottság hat pályázónak ítélte meg ezt a rangos 
díjat: CSOMIÉP Kft., Kárászy Kft., Integrált Közoktatási 
Intézmény, ISD DUNAFERR Zrt., Pannon Guard Zrt., 
Szent Erzsébet Otthon. A nyertesekről bővebben a Tár-
saság portálján olvasható: HUVirtuális Minőség Háza 2012.U 
Szintén ekkor adták át A Magyar Minőség Legjobb 
Szerzője Díj 2012 díjat, mellyel Tóth Csaba László 
munkásságát ismerte el a Magyar Minőség Szerkesztőbi-
zottsága. 

 
Menedzserek Fóruma 
10 évvel ez előtt, mint „Minőségmenedzserek Kerekasz-
tala” indult útjára, még Dr. Aschner Gábor és Balázs 
István gyámsága alatt. Az volt a cél, hogy mi, mi-
nőségszakemberek, megosszuk egymással és a hallga-
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tósággal eredményeinket, sikeres projektjeinket és az 
oda vezető utat is, hogy tanulhassunk egymástól, ötletet 
adhassunk és segíthessünk egymásnak. Az idei „Intelli-
gens, fenntartható, inkluzív növekedés című” Fórumon 
rekord számú, 9 előadó számolt be tapasztalatairól. Az 
első három előadás az energiairányítási rendszerszab-
vány köré fűzhető: 
Dr. Hunyadi László a szabvány elemeinek, fő pontjainak 
nagyon magas szintű, szakszerű és gyakorlatias bemu-
tatására vállalkozott. Felhívta a figyelmet a legnagyobb 
buktatókra, amiket lehetőleg el kell kerülni, pl. ha nincs 
szilárd és a teljes vezetést átfogó elkötelezettség, vagy 
kinevezett, felhatalmazott EIR vezető, félő hogy elszórt 
eredményecskékké süllyed a nagy ívű elképzelés. Fon-
tos, hogy a partnereket is be kell vonni a programba, pl. 
beszállítókat, alvállalkozókat mindenképp érdemes a 
sikeresség eléréséhez. 
Bárczi István a tanúsítók oldaláról közelítette meg a kér-
dést. Az ISO 50001 szerinti irányítási rendszerek beve-
zetése és tanúsítása jelentős felfutás előtt áll. A rendsze-
rek bevezetését -a korábban elterjedt irányítási rendsze-
rekhez hasonlóan (ISO 9001, 14001, stb.)- valószínűleg 
állami ösztönzők is fogják serkenteni. A szabvány előírá-
sainak helyes értelmezése biztosíthatja, hogy mérhető 
eredményeket érjenek el azok a szervezetek, amelyek 
alkalmazzák azt: a szabvány ugyanis a legtöbb pontjá-
ban utal az energia teljesítmény javítására, mint lényegi 
célra. Az energiateljesítmény pedig mérhető eredménye-
ket jelent. Az általuk kezdeményezett és a KÖVET Egye-
sület által fenntartott ISO 50001 adatbázis felhívja a fi-
gyelmet és egyben példákat mutat a rendszer ésszerű 
alkalmazására. 
Antal László az Alcoa Köfémnél bevezetett vállalati gya-
korlatot mutatta be. Az ő rendszerük integrációban lett 

kiépítve a MIR rendszerrel. Folyamatosan mérik, követik 
az energiahatékonysági mutatókat. A hatékonyság-javu-
lás mind pénzben, mind a környezeti terhelés csökkené-
sében jól kimutatható. A kiépítés folyamatában a vállalat 
és a tanúsítók együtt dolgozva, együtt tanulva alakították 
ki a rendszert, a felkészülés folyamata világított rá sok 
konkrét lépés szükségességére. Egyik legfőbb tanulság: 
tapasztalt energetikai szakemberre van szükség! 
Dr. Topár József előadásában a vállalakozások verseny-
képességének növelése szempontjából aktuális területet, 
a K+F+I tevékenység minőségmenedzsment kérdéseit 
elemezte. Itt menedzsment rendszerek és módszerek -a 
terület sajátosságai miatt- az általánostól eltérő szem-
pontok alapján alkalmazhatók. Áttekintette az előadó a 
különböző formalizált minőségmenedzsment rendsze-
rekben rejlő lehetőségeket és rámutatott a fejlesztés ori-
entált szektorokban kialakult gyakorlatokra. Megállapí-
totta, hogy ezen a területen fokozottan igaz, hogy nincs 
értelme a „látszat-megoldások” alkalmazásának. A kü-
lönböző feladatok összehangolását biztosító, a tapasz-
talatok összegyűjtésére és értékelésére alapozott fej-
lesztés hozhat csak érdemi megoldásokat. Ezen a pia-
con a sikeres működést a vezetői elkötelezettség mellett 
jól támogatják a különböző szervezeti önértékelési mód-
szerek. Ezek közül is a folyamat-érettségi modellek al-
kalmazását ajánlja a projekt-alakú K+F+I folyamatok fej-
lesztésére. 
Dr. Ködmön István a Herendi Porcelánmanufaktúráról 
így fogalmazott: Herend szép és más. Igen, amikor a 
míves darab, összeáll, harmónia születik. 
Herenden 200 éve lényegében változatlan a stratégia, 
igen erős a tradíció. A termékfejlesztés nagyon intenzív, 
átlag napi 2 új termék születik. Herend gazdasági, szoci-
ális és kulturális egység. 
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Mezey Tamás a szállodai vendégkérdőívek világába ve-
zette el hallgatóságát. A minőségirányítási rendszerek-
ben fontos szerepe van a vevők (vendégek) elégedettsé-
gének, visszajelzéseinek, és észrevételeinek. Ezek ke-
zelését, mérését és értékelését is általában maga a 
rendszer szabályozza. Így történik ez a Danubius Hotels 
Group minőségügyi rendszerében is, amelynek 12 ál-
landó eleme van és ebből az egyik a vendégelégedettség 
mérésének meghatározó eszköze, a vendégkérdőívek. A 
szállodaláncon belül 4 féle (szállodai, éttermi, rendez-
vény és gyógy-szállodai) kérdőív van rendszeresítve, a 
vendégek kitölthetik mind a papír alapú, mind pedig a 
Danubius honlapján megtalálható online kérdőívet. A 
kitöltési arány 5% körül mozog, azaz mintegy minden 
huszadik vendég jelez vissza ezeken keresztül. 
Pónya Gábor és Kiss Péter a BPR eredmények sikeres 
bevezetéséről beszélt, melyhez ARIS támogatás társul. 
A piac, ügyfelek és tulajdonosok egyre magasabb igé-
nyeinek BPR szintű folyamatfejlesztések nélkül gyakor-
latilag lehetetlen megfelelni. Gyakori hiba azonban, hogy 
az erőforrásokat, kiváló módszertani megoldásokat csak 
a fejlesztések és beavatkozások megtervezésére fóku-
száljuk és pont a lényeg, az implementációt megvalósító 
standardizálást hanyagoljuk el, elvesztve ezzel az addig 
befektetett energiát és lehetőségeket. Az előadásban 
ennek fontosságára és egy gyakorlatban bizonyított 
módszertan alkalmazhatóságára hívták fel a hallgatóság 
figyelmét. 
Katonai Zsolt arról tartott előadást, hogy egy szervezet 
akkor sikeres, ha a megrendelők és más érdekelt felek 
igényeit és elvárásait hosszú távon és kiegyensúlyozott 
módon teljesíti. Ez feltételezi, hogy a szervezet rendel-
kezzen megalapozott stratégiával és azzal a képességgel, 

ami a stratégia megvalósításához szükséges. Az 
előadásban ismertetésre került egy olyan szoftver, amely 
az MSZ EN ISO 9004:2010 szabványon alapuló szervezeti 
önértékelés módszerével tárja fel azokat a fejlesztendő 
területeket, amelyek a „JÓT s JÓL” elv alapján járulnak 
hozzá a stratégiamegvalósító képesség fejlesztéséhez. 
Turi Tibor az MSZ EN ISO 19011:2012 szabvány változásait 
mutatta be lényegre törően, valamint támpontokat mutatott 
be az auditorok értékeléséhez. A szabvány legfontosabb 
változási területei: cím, alkalmazási terület; új auditálási 
alapelv: a bizalmasság; a kockázat fogalma és az auditorok 
felkészültsége; az értékelési folyamat megerősítése. A koc-
kázat fogalmát kihangsúlyozva, az előadó kiemelte: az egyik 
legnagyobb kockázat a felkészületlen auditor! Az auditorok 
felkészültsége többféle módszerrel is mérhető és kontrollál-
ható, többek között a legfontosabb ismérvek a személyes 
viselkedésmód, általános és szakterületi ismeretek, készsé-
gek. A felkészültséget jól tükrözi, milyen az auditorok érté-
kelési folyamata. 
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Az Iparfejlesztési közalapítvány Közhasznúságról min-
denkinek címmel mutatkozott be. Sződi Sándor levezető 
elnök az IFKA sokrétű tevékenységeiből elsősorban azo-
kat ajánlotta az egybegyűltek figyelmébe, amelyek vég-
rehajtása során a minőségnek kiemelt figyelmet tulajdo-
nítanak. Dr. Bárdos Krisztina, általános ügyvezető igaz-
gató a középtávú logisztikai stratégia és a minőség 
kapcsolatát helyezte mondandója középpontjába. Sződi 
Sándor, a Minőségfejlesztési Központ ügyvezetője konk-
rét példákkal illusztrálta a minőségügyi területeken elért 
eredményeket és sorolta közhasznúsági tevékenységei-
ket. Dr. Virág Annamária a Nemzeti Ipari Szimbiózis 
program eredményeiről és újabb fejlesztési lehetőségek-
ről tájékoztatta hallgatóságát. Németh Sarolta a foglal-
koztatás és minőségügy egymásra találását emelte ki a 
Munka kisgyermekkel projekt kapcsán. 

 

A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 
szervezésében elhangzott. előadások a kiválóság mód-
szertanának gyakorlati bevezetéséről, tapasztalatairól, 
sikereiről szóltak, melyet a résztvevők a Szövetséggel 
közösen valósítottak meg. 
Tirk Ágnes, a B.Braun Avitum Hungary Kft. Minőségirá-
nyítási vezetője Az első magyar egészségügyi szervezet 
az EFQM Kiválóság Díj döntőjében címmel tartott elő-
adást. Az 1989-ben alapított magyar szervezet krónikus 
veseelégtelenségben szenvedő betegek kezelése jött 
létre. 2000-ben már megszerezték az ISO 9001-es mi-
nőségirányítási rendszer tanúsítványt, majd 2002-ben a 
környezet irányítási rendszer tanúsítványt is. Mára olyan 
szintre sikerült fejleszteni a tevékenységüket, hogy a jó 
gyakorlatokat a magyar kollégák adják tovább angol és 
más külföldi kollégáiknak. 2010-ben a Közép- és Kelet-
európai Kiválóság Díj legmagasabb szintjét, a trófeát 
kapta meg, 2011-ben pedig IIASA-Shiba Díjat nyertek. 
Az Európai Kiválóság Díj versenyben 2012-ben döntős 
helyezést értek el. A vezetés a társadalmi felelősség 
vállalás tevékenységét stratégiai szintre emelte, s 2011-
ben az EFQM Elkötelezett a CSR Kiválóságért elismeré-
sét is elnyerte. 
Nyeste Zsolt, a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. Ipari 
Támogató Folyamatok Menedzsere a két éve elindított 
Beszállítói Kiválóság Program tapasztalatait osztotta 
meg a hallgatókkal, melyet a Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesülettel közösen fejlesztette ki, s 2012 
októberében az EFQM kiemelt Jó gyakorlatként mutatott 
be a Nemzeti Partnerszervezete találkozóján. 2008-ban 
kezdték alkalmazni az EFQM Kiválóság modellt. 2012-
ben 500 pont feletti eredményt értek el a vállalatcsoport 
belső európai értékelése során. A cég dinamikus 
növekedésének egyik kulcskérdése a beszállítók 
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fejlődési képessége. Ezért 2010-ben meghirdették a 
Beszállítói Kiválóság programot, melyre 3 hazai 
beszállító jelentkezett. Az éves program során a 
szervezetek tanultak egymástól és mások jó 
gyakorlataiból, s végül a megvalósított sikeres projektek 
értékelését követően EFQM elismerést szereztek. 2012-
ben újabb 5 beszállító kezdte meg az első éves fel-
készülését a Kiváló működésre. A magyar Grundfos 
Beszállítói Kiválóság Program annyira sikeres, hogy az 
anyacég Dániába és Angliába is be kívánja vezetni. 
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület ha-
sonló programot indított a JABIL Kft-nél is. 
Tóth Attila, a Martin János Szakképző Iskola Minőség-
ügyi vezetője Az iskolai oktatás a jövőnek szóló tevé-
kenység címmel tartott előadást. A miskolci szakképző 
Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű, a sérült fiata-
lok speciális képzését. A Munkaerő-piaci projektek a ne-
velési-oktatási folyamat egészére ható kompetencia 
alapú munkára való felkészítést célozták meg. A Leo-
nardo mobilitás projekt célja a speciális igényű fiatalok 
munkaerő-piaci integrációjának elősegítése az egészsé-
ges embereket foglalkoztató munka világába. 2011-ben 
a szakiskola csatlakozott a Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesület és az ALTERNATE Kft. közösen 
kifejlesztett „Elkötelezettség a CSR Kiválóságért Projekt-
hez. A projektben 16 fejlesztési programot valósítottak 
meg, melyek közül néhányat kiemelt az előadó.. A szer-
vezet példaértékűen valósította meg a CSR fejlesztése-
ket, s hogy az elért eredményeket hosszú távon fenn 
tudja tartani, beépítette pedagógiai programjába, doku-
mentumaiba, melyet a fenntartó el is fogadott. Így a CSR 
témában is jó gyakorlat lett az intézmény más szerveze-
tek számára. 

Révai András, az INNOREG, Közép-Magyarországi 
Regionális Innovációs Ügynökség elnöke Az innovációs 
képesség fejlesztése az EFQM modellel címmel tartott 
előadást. Minthogy napjainkban egyre fontosabb a hazai 
és az európai szervezetek innovációs képességének 
növelése, az INNOREG és a Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesület -az EFQM Innováció menedzs-
ment keretrendszere alapján- kidolgozott egy, a szerve-
zetek innovációs képességét fejlesztő, értékelő modellt. 
A keretrendszer alapján a szervezetek on-line kérdőív 
segítségével fel tudják mérni jelenlegi innovációs 
képességüket az ideális modellhez képest. Külső szak-
értők értékelésével közösen meg tudják határozni a szer-
vezet erős és fejlesztendő pontjait. Az EFQM kritériumai 
alapján értékelve a szervezeteket speciális elismerést 
tudnak szerezni a sikeres fejlesztési projektek megvaló-
sítását követően. 
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Az EOQ MNB önálló rendezvényén az ülés levezető el-
nöke, Pallóné Dr. Kisérdi Imola -ügyvezető igazgató, 
EOQ MNB- elmondta, hogy a mostani szekcióülés mot-
tóját Az amerikai minőség jövőképe című tanulmány 
alapján választották, amely új hajtóerőként jelölte meg az 
innovációt. 
Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke maga is aktívan 
részt vett e tanulmány elkészítésében, mely az egész 
jövőképet a minőség szempontjából vizsgálja és próbálja 
orientálni, gyakorlatilag az egész világot befolyásolva. A 
minőség jövőképének 2011. évi hajtóerői között új, elem-
ként megjelent az Innováció. 
A tanulmány szerzői a jövőre nézve a következő lehető-
ségeket vázolják: fontos, hogy a minőségügyi szakembe-
rek minél előbb próbáljanak közvetlenül vagy közvetve 
az innováció közelébe kerülni, leginkább a vevői -köztük 
kiemelten a látens- igények felmérésére koncentrálva. A 
jövőben egyre inkább jellemző lesz, hogy az egyes tu-
dományterületek fokozottan támaszkodnak a minőségtu-
domány eredményeire. 
Mokry J. Ferencné, a Nemzeti Innovációs Hivatal szakmai 
főtanácsadója EU Horizont 2020 minőségmenedzsment-
szemléletben című előadásában, az Európai Unió Kuta-
tási és Innovációs Keretprogramjának a 2014-2020 közötti 
időszakát ismertette. A program jövőbeli munkahelyek és 
a növekedés ösztönzésével kíván választ adni a jelen 
gazdasági válságra. Társadalmi célja az emberek életmi-
nőségének javítása, továbbá a biztonság és a környezet 
megóvása. A kutatás- fejlesztés-innováció és a minőség-
menedzsment közös alapja a rendszerszemlélet. 

 
A Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 
(2011-2020) című előadásában Palotai Zoltán, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium osztályvezetője, a Nemzeti Kör-
nyezettechnológiai Innovációs Stratégiáról (NKIS) szóló 
Kormányhatározatot mutatta be, mely felismerve az in-
nováció és a környezettechnológia összefüggéseit, a 
termék-, a folyamat- és a szervezeti innováció együttes 
alkalmazásával lehetővé teszi a tisztább termelési tech-
nológiák alkalmazását, illetve megfelelő „csővégi” tech-
nológiák kidolgozását. 
Kiemelendő a magas hozzáadott értékű, tudásigényes 
technológiák kifejlesztése, elterjesztése, amelynek révén 
a környezetvédelmi célú tevékenységekre fordított állami 
támogatások kétszeresére nőnek és 2020-ra megkétsze-
reződik a környezetvédelem és hozzákapcsolódó terü-
leteken foglalkoztatottak száma. 
Hegyi Adrienn, marketingvezető, Campden Kht A jövő 
élelmiszeripari gyára: innovációs technológiák, technikák 
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című előadása bemutatta,hogy az élelmiszeripari ver-
senyképesség szempontjából kiemelkedő jelentőségűek 
a különböző határterületek, pl. gépgyártás és az ICT 
szektor élelmiszeripar számára kínált megoldási javas-
latai. Figyelmet kell fordítani a közép- és kisvállalatok 
(KKV-k) speciális feltételeire és igényeire. Már napjaink-
ban megkezdődött a nanotechnológia behatolása az 
élelmiszeriparba. Kiemelésre kívánkozik a globális mikro-
rendszer (Global Micro System), amely a partnerek kö-
zötti önálló társulást jelent egy meghatározott kisebb ré-
gióban vagy a teljes értéklánc mentén. 
Rikker Tamás, tudományos igazgató, cége, a Wessling 
Kémiai Laboratórium Kft. cégpolitikájáról szólt. Folya-
matosan értékelik, és negyedévente jutalmazzák a dol-
gozói ötleteket. A holnap kihívásainak azonosításakor 
alapvető szempont, hogy saját életünk minősége érde-
kében tevékenykedünk: a piacvezető pozíciót szoros 
versenyhelyzetben csakis folyamatos fejlesztéssel lehet 
megőrizni! Ezt szolgálja az alkalmazott technológia, a 
szolgáltatási portfolió, valamint a belső folyamatok ál-
landó fejlesztése. 
Krázli Zoltán, a GS1 Magyarország vezető szakértője az 
Élelmiszer-nyomon követés szerepét ismertető előadá-
sában cége szerepét mutatta be. Az a céljuk, hogy elő-
segítsék az együttműködést az üzleti partnerek közt an-
nak érdekében, hogy a globális szabványok alkalma-
zásba vételével hatékonyabb, biztonságosabb és 
fenntartható ellátási láncok jöjjenek létre. A GS1 Globális 
szabványrendszer elemei, úgymint azonosítás, automa-
tikus adatgyűjtés (vonalkód, RFID) és az adatmegosztás, 
adatcsere a kereskedelmi és a logisztikai alkalmazáson 
túlmenően ma már az élelmiszeripar és a mezőgazdaság 
területén is elterjedőben van. A közvetített információ 
megbízható, hiteles voltához és teljes körűségéhez l 

szükséges a nyomon követés. Ezt támogatják a GS1 
szabványok és programok is. 
Összefoglalva a szekcióülésen elhangzottakat: a minő-
ség és innováció szerepét fontos figyelembe venni a 
gazdaságfejlesztési stratégiák kidolgozásakor. A minő-
ségorientált innováció szerepének a növekedése vár-
ható, ezt mutatja az amerikai jövőkép-tanulmány és az 
EU új K+F+I keretprogramja, a Horizont 2020 is. A nem-
zeti stratégiáinkat átható innovációra jó példa az Nemzeti 
Környezettechnológiai Innovációs Stratégia kidolgozása. 
A Konferencia szekcióvezetőinek, Meleg Edit Advanced 
Quality Engineer, SMR Automotive Mirror Technology 
Hungary Bt., Sződi Sándor ügyvezető igazgató, IFKA 
Minőségfejlesztési Központ, Sugár Karolina elnök, Szö-
vetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület, Várkonyi 
Gábor és Pallóné Dr. Kísérdi Imola ügyvezető igazgató, 
EOQ MNB beszámolóinak felhasználásával összeállí-
totta Dr. Róth András. 

 
A konferencia fő támogatója: MOL Nyrt. 

______________________________________________
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„A Díj a legjobb cikk szerzőjét jutalmazza a Magyar 
Minőség elektronikus folyóiratban -az átadás tárgyévet 
megelőző évben- megjelent cikkek közül. 
A kiválasztás szempontjai: A cikk újdonság-tartama, 
szakszerűsége, közérthetősége, tartalmának széleskörű 
felhasználhatósága, tehát hasznossága.” 
(Kivonat a Magyar Minőség Legjobb Szerzője Díj 
szabályzatából) 

A Díjat -a Minőség Héten, ünnepélyes keretek között-  
Tóth Csaba László 

Statisztikai megközelítés, mint a minőségfejlesztés 
motorja 

című cikkéért nyerte el. 
A tanulmány, amely lapunk 2011. októberi számában 
jelent meg, nemcsak magas szakmai színvonalával és 
olvasmányos, közérthető stílusával emelkedik ki az 
átlagosból, hanem különös érdeme, hogy olyan 
módszereket, eljárásokat tesz közkinccsé, melyek 

egyszerűen, csekély ráfordítás árán, széles körben 
bevezethetők, és várhatóan jól mérhető hasznot 
realizálhatnak. 
Tóth Csaba László 1978-ban fizikusként végzett a 
KLTE-n, első munkahelye az Egyesült Izzó 
Hajdúböszörményi gyára volt, majd a Tungsramra 
történő névváltás után a budapesti székhelyű Műszaki 
Igazgatóság következett, ahol a tevékenység 
változatlanul folytatódott a GE Lighting 1989. évi 
akvizíciója után is. A fényforrások alapanyagainak 
területén végzett K+F tevékenység következtében 
nagyon sok belső jelentés, oktatási anyag, hazai és 
nemzetközi konferencia dolgozat született, ami kiváló 
alkalom volt a publikációs tevékenység elsajátítására. 
Sokat segített ebben a Tungsram Kutató Intézet 
publikációs hagyománya, illetve a Műszaki Fizikai 
Kutatóintézet nemzetközileg is elismert tudósgárdája. Az 
1982-98. időszakban 15 különböző szintű szakmai 
publikációt jegyez első, vagy társszerzőként. 
1998-ban csatlakozik a GE Lighting Six Sigma 
Szervezetéhez, mint Fekete Öves tréner. A klasszikus 
publikációs tevékenység ekkor megszakad, de más 
formában folytatódik. Fő feladat ekkor különböző szintű 
tréninganyagok elkészítése és tréningek megtartása, ami 
nagy hatással van a sajátos stílus kialakulására. 2001-től 
a hat szigmás munka a GE Energia üzletágának 
veresegyházi gyárában folytatódik, ahol megismerkedik 
a Lean Menedzsment elemeivel is, így a szigmás 
tevékenység lean tréneri tevékenységgel egészül ki. A 
klasszikus publikációs tevékenység 2002-ben indul újra, 
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először csak szakbizottsági szinten, majd országos 
konferenciákon, végül országos szakmai folyóiratban 
(Minőség és Megbízhatóság). 
2006-ban egyéni kategóriában IIASA-Shiba Minőség Díj 
kitüntetésben részesül. Ez újabb lökést ad a publikációs 
tevékenységnek, ettől kezdve rendszeresen jelennek 
meg írásai a Magyar Minőségben, a Minőség és 
Megbízhatóságban. Közölte írásait a Gyártástrend című 
szakfolyóirat is, a különböző konferenciák állandó 
meghívott előadója. Hat Szigma és lean témakörben 
nagyjából 60 publikációt jegyez. 
Az elmúlt időszakban politológus végzettségű fiával 
közös publikációi jelennek meg a Fenntartható Fejlődés 
témakörében. A minőség és termelékenység-fejlesztés 
ilyen irányú hatásai kiemelt szerepet kapnak oktatási és 
publikációs tevékenységében. 
A szerző munkásságát Sződi Sándor, a Magyar Minőség 
elektronikus folyóirat elnöke méltatta. 
Az elismerő oklevelet Dr. Róth András főszerkesztő, a 
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. felajánlását, egy 
értékes vázát Somogyiné Alabán Ildikó, a Magyar 
Minőség Társaság alelnöke adta át. 
A Szerkesztőség köszöni a Szerző eddigi munkáját, 
további sikereket és ehhez jó egészséget kíván! 

Főszerkesztő 

 
 
______________________________________________  
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KKiihheellyyeezzeetttt  sszzeerrkkeesszzttőőbbiizzoottttssáággii  üüllééss  ––  hháázziiggaazzddaa  aa  MMaaggyyaarr  EEnneerrggiiaa  HHiivvaattaall  
  

Lapunk szerkesztőbizottsága a szeptemberi ülését a 
Magyar Energia Hivatalban tartotta. 
A bizottság tagjait a Hivatal sajtószóvivője, Vigassy 
Csaba fogadta, aki napirend előtt tájékoztatást adott a 
Hivatal tevékenységéről. 
A tájékoztatóban elmondta, hogy a Magyar Energia Hi-
vatal 16 éves fennállása alatt Európa egyik elismert 
energiaszabályozó hatóságává vált. A Hivatal az elmúlt 
másfél évtizedben sikeresen ellátta a fogyasztók érdek-
védelmét, felügyelte és szabályozta a villamos- és a 
gázipari -, valamint a kapcsoltan hőt is termelő társasá-
gokat, előkészítette a hatósági árakat. Zökkenőmentesen 
levezényelte a villamos-és gázpiac nyitását, miközben 
feladatai bővültek a versenypiac felügyeletével, a ver-
seny hatékonyságának és tisztaságának ellenőrzésével. 
A Hivatal mindvégig kiemelt feladatának tekintette a 
szakma és a közvélemény tájékoztatását, valamint az 
energiaszektor működési környezetét meghatározó ága-
zati törvények és jogszabályok kialakításában való köz-
reműködést. 
A fogyasztóvédelmi tevékenység során a jövőben a 
megelőzésen lesz a hangsúly. Az engedélyes társasá-
gok számára az eljárások egyszerűsítése, későbbiek 
során az elektronikus ügyintézés bevezetése révén kí-
vánja javítani a szolgáltatásai színvonalát. A hivatal 
-szolgáltató arculatának erősítése mellett- ugyanakkor az 
ellenőrzések és a felügyeleti tevékenység során az en-
gedélyesek jogszabályi kötelezettségeit a továbbiakban 
is szigorúan be fogja tartatni. 

Az újabb feladatok részeként 2011. április 15-étől a Hivatal 
látja el a táv-hőszolgáltatók engedélyezését, valamint a táv-
hőszolgáltatóknak értékesített hő és a lakosság, továbbá a 
kiemelt intézmények részére történő távhőszolgáltatás 
díjaira vonatkozóan árelőkészítő tevékenységet végez a 
miniszter, mint árhatóság részére. 
A következő években a Hivatal -várhatóan, mint önálló 
szabályozó hatóság- szabályozási feladatai új területekre 
is kiterjednek. Ezen új területek közül az első a vízi köz-
művekkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása. 

Dr. Helm László 
 
______________________________________________  

HUHHiirrddeesssseenn  aa U 
 

MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG®®--bbeenn 
a Magyar Minőség Társaság havi folyóiratában 

 
______________________________________________  
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CCEENNIILLSS  --  CCeennttrraall  EEuurrooppeeaann  NNeettwwoorrkk  ffoorr  kknnoowwlleeddggee  bbaasseedd  oonn  IInnnnoovvaattiivvee  LLiigghhtt  SSoouurrcceess  pprroojjeekktt  
IInnnnoovvaattíívv  fféénnyyffoorrrráássookkkkaall  KKöözzéépp--EEuurróóppaa  ggaazzddaassáággii  ffeelleemmeellkkeeddéésséééérrtt  

  
2012. november 5-én az Iparfejlesztési Közalapítvány saj-
tótájékoztatóval egybekötött találkozó keretében mutatta be 
a CENILS projekt célrendszerét és a magyarországi inno-
vatív fényforrásokhoz kapcsolódó fejlesztéseket az érdek-
lődők, valamint az ipar képviseletében megjelent szerve-
zetek munkatársai számára. 

2012. szeptember 1-ével vette kezdetét a CENILS - Central 
European Network for knowledge based on Innovative Light 
Sources elnevezésű, 28 hónapos nemzetközi projekt, melynek 
célja az innovatív fényforrásokra nagymértékben támaszkodó 
új Közép-Európa gazdasági arculatának kialakítása. 

Az innovatív fényforrásokra épülő anyagtudományi kutatá-
sokat ma a legígéretesebb eredményekkel kecsegtető ku-
tatási területek között tartják számon világszerte, melyek 
egyúttal keskeny határvonalat képeznek az alapkutatás, a 
modern alkalmazott kutatás, egyetemi és ipar-orientált ku-
tatás-fejlesztési tevékenységek között. 
A CENILS projekt által támogatott innovatív fényforrások 
alkalmazásával kialakítható új anyagok és fejlesztések a 
következő évtized során hozzájárulhatnak mind a közép-
európai innovatív fényforrásokon alapuló új húzóágazatok 
kialakításához, mind pedig a meglévő iparágak újszerű, 
interdiszciplináris elvek mentén történő összekapcsolásá-
hoz. Tekintettel a számos, meghatározó, közép-európai 
innovatív fényforrásokkal megvalósítható, és egyben 
anyagtudományi újításokban kiemelkedő kutatóintézmé-
nyekre és vállalkozásokra (a KKV-któl egészen a multinaci-
onális vállalatokig), a gazdaságfejlesztési törekvés háttere, 
azaz a képzett humánerőforrás már biztosított. A Közép-
Európa előtt álló kihívás kettős: kialakított tudás és isme-
retanyag újszerű összerendezése főként újszerű tan-

anyagok összeállításán és nyílt napok szervezésén ke-
resztül, valamint tudományos hálózat felállítása révén. Eb-
ben segít a CENILS partnerség a keresleti (ipari szereplők) 
és kínálati (kutatóintézetek és felsőoktatási tudásképző 
intézmények) oldali szereplők virtuális összekapcsolásával. 

A sajtótájékoztatót Dr. Giovanni De Ninno, a CENILS pro-
jekt olasz vezetője nyitotta meg, aki összefoglalta a 
CENILS projekt hátterét, és a partnerségben együttműködő 
kutatóintézetek, hídképző intézmények közös céljait. Ki-
emelte, hogy az innovatív fényforrások segítségével a fény 
fizikai tulajdonságait felhasználva törekszik a projekt az 
anyag szerkezetének és tulajdonságainak jobb megérté-
sére, melynek eredményeképpen az ipar valamennyi terü-
letén jelenleg alkalmazott anyagok újszerű megközelítésbe 
kerülhetnek. 

Ezt követően Dr. Bárdos Krisztina, a CENILS projektben 
közreműködő Iparfejlesztési Közalapítvány ügyvezető igaz-
gatója ismertette a projekt relevanciáját a magyarországi 
fejlesztések szempontjából. Ügyvezető igazgató asszony 
hangsúlyozta, hogy az innovatív fényforrások és a kapcso-
lódó anyagtudományi kutatások horizontális területként 
számos egyéb iparág fejlesztését is lehetővé teszik és új, 
korábban fel nem ismert lehetőségeket hordozhatnak ma-
gukban hazánk és egész Közép-Európa gazdasági meg-
újulása számára. A felhasználási területek kiterjednek az 
innováció, a humánerőforrás-fejlesztés valamint a beruhá-
zás-ösztönzés területeire egyaránt. 

Baracsi Mária az Iparfejlesztési Közalapítvány nemzetközi 
projektvezető munkatársa átfogóan ismertette a Közalapít-
vány által vezetett, az ipari és akadémiai szereplők közép-
európai feltérképezését összefogó munkacsomag céljait és 
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a vállalt feladatokat. A közel másfél éves feladat eredmé-
nyeképpen valamennyi közép-európai érdekelt, illetve po-
tenciális ipari és akadémiai szereplő feltérképezése és 
összekapcsolása valósulhat meg. Ezen túlmenően a part-
nerség újabb és újabb fénytechnológiai együttműködések 
és projektek kialakítását tervezi a feltérképezett szereplők 
bevonása és érdekeltté tétele segítségével. 

Ezután átadta a szót az ipar képviseletében megjelent GE 
Hungary és Philips Hungary megjelent képviselőinek. A 
hazai fényforrások gyártásában és értékesítésében élen 
járó két világcég K+F tevékenységük és együttműködéseik 
bemutatására helyezte a hangsúlyt, a sikeres piaci szerep-
lés kulcsaként. Sellyey Tamás, a Philips Hungary Világí-
tástechnikai Divíziójának vezetője betekintést nyújtott a 
Philips fényforrásokkal kapcsolatos fejlesztései világába. 
Elmondta, hogy „napjainkban a világon felhasznált összes 
energia 19%-át világításra fordítjuk. Jelenleg olyan kor-
szerű, energiatakarékos fényforrások és világítótestek áll-
nak rendelkezésre, melyekkel egy egyszerű csere révén az 
így felhasznált energia akár 40%-át is megtakaríthatnánk. A 
néhány éve elkezdődött LED forradalom ezen is túlmutat – 
olyan technológiák fognak rendelkezésre állni, melyek tel-
jesen új perspektívát nyitnak a világításban. Az egyik ilyen 
technológia az organikus LED, mely fejlesztésében a Phi-
lips Hungary Kft. élenjár”. Kiemelte, hogy a következő évti-
zedben a CENILS projekt által támogatott új anyagok sze-
repe felértékelődik, és várhatóan új fényforrások kialakítá-
sát teszi lehetővé cégük számára is. 

A GE Hungary részéről Koltai Zoltán Fejlesztési Igazgatja 
elmondta, hogy cégük Európát, Afrikát és a Közel-Keletet 
magában foglaló regionális K+F központja Budapesten ta-
lálható. Szervezetük nagy reményeket fűz az innovatív 
anyagtechnológiai megoldásokhoz. A technológiai trendek 
tekintetében elmondta, hogy jelenleg a fénytechnológiák 
„ipari forradalmának” korszakát éljük és várhatóan a követ-

kező években számos, a jelen projekt által támogatott te-
rületre helyezik fejlesztéseikben a hangsúlyt. 

Az ipari és akadémiai szereplők munkájának keretfeltételeit 
minden országban a politikai döntéshozás fekteti le straté-
giáin és politikáin keresztül. Dr. Deák Csaba, a Nemzeti 
Innovációs Hivatal Stratégiai elnökhelyettese felszólalásá-
ban elmondta, hogy a Nemzeti Innovációs Hivatal támo-
gatja valamennyi K+F+I típusú kezdeményezést. Aláhúzta, 
hogy a készülő új Nemzeti Innovációs Stratégia prioritásai 
és támogatási forrásai segítségével központi szerepet 
szánnak a következő időszakban a hasonló típusú hazai 
fejlesztéseknek. 

Végül Schwarcz Péter a Magyar Világítástechnikai Társa-
ság alelnöke kifejtette, hogy a hazai világítástechnikai sze-
replőket tömörítő szervezet a kezdetektől nagy hangsúlyt 
helyez a K+F+I együttműködésekre. Kiemelte, hogy a sze-
replők között erősödő verseny eredményeképpen számos 
újításra számíthatunk a közeljövőben a fénytechnológiák 
területén mind energia-hatékonysági, mind pedig technoló-
giai fejlesztések terén. 
A sajtótájékoztatót követően az érdekeltek találkozójára 
került sor, ahol a hazai fejlesztésekben és együttműködé-
sekben élen járó szereplők mutatták be fejlesztési eredmé-
nyeiket a szakma és a nagyközönség számára. A rendez-
vény keretében az érdeklődők megismerhették a GE Hun-
gary, a Philips, a Tungsram-Schréder Zrt, a Veszprémi 
Egyetem, a SWARCO Futurit és a PoleLites Világítástech-
nikai Kft. fejlesztéseit és K+F együttműködéseit. Az elhang-
zott előadások az Iparfejlesztési Közalapítvány honlapján 
elérhetőek. 
További információ: Baracsi Mária, nemzetközi projektszak-
értő, Iparfejlesztési Közalapítvány, e-mail: HUbaracsi@ifka.hu UH, 
tel: (+36) 30/400-32-68 

______________________________________________
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A vezetés szerepe a dolgozói elégedettség alakulásában – 
Nemes Ferenc – Szlávicz Ágnes

The Role of Management in Employees‘ Job Satisfaction - 
Nemes, Ferenc - Szlávicz, Ágnes  

Bionómia: Gazdaságfilozófia a fenntartható növekedésen túl 2. rész - 
Tóth Gergely

Bionomy: Philosophy of Economy beyond Sustainable 
Development Part 2 – Tóth, Gergely  

A minőség a fenntartható fejlődésért: Amikor a minőséget előre 
megtervezzük 2. rész - Tóth Csaba László – Tóth László

Quality for Sustainable Development  When Quality is 
Designed Previously Part 2 Tóth, László - Tóth, Csaba László  

Magyarország gazdaságfejlesztésének költségvetési és minőségügyi 
vonzatai - Prof. Dr. Kovács Árpád

Consequences of the Development of Hungary’s Economy on 
the Budget and on Quality – Prof. Dr. Kovács, Árpád  

Jók a legjobbak közül –Beszélgetés Dr. Róth Andrással- 
Sződi Sándor

The Best among the Best – Report with Dr Róth, András - 
Sződi, Sándor  

Contents of 2012 Year’s Professional Articles in 
Magyar MinőségA Magyar Minőség 2012 évi szakcikkeinek tartalomjegyzéke 
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A Magyar Minőség Társaság tervezett programjai 2013 Year’s Planned Programs of the Hungarian Society for 
Quality 

 

2020. Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés 
Beszámoló a XXI Magyar Minőség Hét konferenciáról

2020, Intelligent, Sustainable. Inclusive growth 
Report on 21th Quality Week Conference  

Átadták a Magyar Minőség elektronikus folyóirat legjobb 2011. évi 
szerzőjének járó Díjat

Award to Author of Best Articel, 2011, in Magyar Minőség 
Electronic Periodical Granted  

Kihelyezett szerkesztőbizottsági ülés – házigazda a Magyar Energia 
Hivatal External Editoral Staff Meeting -Host: Hungarian Energy Office 
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CENILS - Central European Network for knowledge based on 
Innovative Light Sources projekt

CENILS - Central European Network for Knowledge Based on 
Innovative Light Sources Projekt  
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