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 Okleveles gépészmérnök (1974)
 BME  1974-
 Gazdaság és Társadalomtudományi Kar 

Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 
1993-

 Minőségmenedzsment tantárgyak oktatása 
◦ BSc, MSc, MBA, szakmérnök képzések, MTI
◦ DE OEC posztgraduális képzés (két modul) …….

 BME-SUNY TQM projekt
 Vállalati, intézményi és szektor 

minőségmenedzsment rendszer fejlesztések
 MAB, Minőség Díj Bizottságok (KMD , FMD)
 MMT, GTTSZ
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 „A vállalat lelke a vállalkozó. Az ő rátermettségén 
és kitartásán, ötletein és ügyességén múlik 
nagyrészben a vállalat sikere, melyet azonban 
természetesen előre nem látható körülmények is 
befolyásolnak.   A vállalkozó szerepe valóban sok 
tekintetben hasonlít a hadvezér szerepéhez, mert 
határozottság, a jövő esélyeinek gondos 
mérlegelése és helyes megítélése, gyors 
elhatározás, találékonyság és ügyes 

   alkalmazkodó képesség elengedhetetlen 
követelményei a jó vállalkozónak.” 

(Heller Farkas, 1945.)
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 Mit várunk e rendszerektől? 
 Mennyire érvényesek a minőségmenedzsment 

rendszerek általános célkitűzései?
◦ Jól szabályozott folyamatok – lehet korlát is!
◦ Hatékonyság növekedése
◦ Piaci előnyök

 K+F+I megjelenési formái
◦ Cél orientált szervezetek
◦ K+F+I projektek
◦ Előbbiek együttes megjelenése
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 Szektor specifikus jellemzők- rendszerek?!
◦ Gyógyszeripar (GLP, GCP)
◦ Járműipar (QS 9000, VDA 6.1, ISO/TS 16949)
 QS 9000 referencia kézikönyvek (APQP, PPAP, FMEA)
◦ Szoftver minőség: 
 Termék 
 Folyamat (ISO/IEC 15504) 
 Érettség CMMI (Capability Maturity Model Integration)

 K+F   alkotó munka , meglévő ismeretek bővítése 
(alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés)

 + I – új, megújítás, megváltoztatás
 Minőségmenedzsment (irányítási?!) rendszerek
 Eszközök, módszerek  - SZEMLÉLET!                 
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 Funkcionális és projekt szervezet működési 
sajátosságai, nehézségei

 PDCA logika hiánya
 Tapasztalatok értékelése és hasznosítása 

gyakran elmarad
 Szervezeteket átszelő nagy projektek
 Felesleges, túlzott bürokrácia
 Adatokat nem használjuk sok esetben a 

folyamatok fejlesztésének megalapozására
 „Tudásbázisok” kihasználatlansága 
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7.3. Tervezés és fejlesztés
 Általános követelmények
 A tervezés és fejlesztés bemenő adatai
 A tervezés és fejlesztés kimenő adatai
 A tervezés és fejlesztés átvizsgálása
 A tervezés és fejlesztés igazolása
 A  tervezés és fejlesztés érvényesítése 
 A módosítások kezelése
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 9.1. Általános rész
A tartós sikerhez, a szervezet környezetétől függően,szükség 

lehet fejlesztésre (a jelenlegi termékeké,folyamatoké stb.) és 
innovációra (új termékek,folyamatok stb. kifejlesztése).

A tanulás biztosítja az alapot az eredményes és hatékony 
fejlesztéshez és innovációhoz.

A fejlesztés, innováció és tanulás alkalmazható
 � a termékekre,
 � a folyamatokra és kapcsolódási pontjaikra,
 � a szervezeti tagozódásokra,
 � a menedzsment  (irányítási)  rendszerekre,
 � az emberi tényezőkre és a kultúrára,
 � az infrastruktúrára, a munkakörnyezetre és a
  technológiára, valamint
 � az érintett érdekelt felekkel való kapcsolatokra.



Dr. Topár József 
2012.11.07. 9

Minőség Hét 2012
Menedzserek Fóruma

Az innováció minden szinten alkalmazható:

 a technológiában vagy termékben (azaz az innováció 
nemcsak a vevők és más érdekelt felek változó igényeire és 
elvárásaira adott válasz,hanem a szervezet környezete és 
termékei életciklusa lehetséges változásainak előrelátása is),

 a folyamatokban (azaz innováció a termék előállítási 
módszerekben vagy innováció a folyamat stabilitásának 
javítására és az ingadozás csökkentésére),

 a szervezetben (azaz innováció a szabályozásban és a 
szervezeti felépítésben), és

 a szervezet menedzsment rendszerében (azaz annak 
biztosítása, hogy megmaradjanak a versenyelőnyök, és új 
lehetőségeket használjanak ki, amikor változások 
következnek be a szervezet környezetében).
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 Projekteknél az összehangolás lehetőségét 
nyújtja!

 Projekt: Egyedi folyamat! 
◦ Tevékenységek, konkrét követelményeknek 

megfelelő cél elérése érdekében!
◦ Idő, költség, erőforrás korlátok!

 Formálisan készülnek (a tenderhez kell 
szemlélet)

 Sok esetben keverednek a funkciók!
 Közbenső módosításokkal nem élünk
 Tapasztalatokat nem hasznosítjuk!
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A szervezeti önértékelés - Mérési lehetőség!
 
Az önértékelés a szervezet tevékenységeinek és 

eredményeinek szisztematikus, rendszeres és 
összehasonlító felülvizsgálata, amely 
támpontot nyújt a szervezet erősségeinek és 
fejlesztendő területeinek meghatározásához
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A modellt bármely, szoftverfejlesztéssel (is) 
foglalkozó szervezet alkalmazhatja, a teljes 
szervezet érettségének és/vagy egyes folyamatai 
képességének növelésére, valamint a 
folyamatjavítási tevékenységek költségének 
csökkentésére, és használt szakterminológia 
egységesítésére. Alkalmazási területei: 

szoftverfejlesztés , 
rendszerszervezés- és fejlesztés,

 integrált termék- és 
folyamatfejlesztés 
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Folytonos modellértelmezés (folyamatokat 
vizsgálja)
képességi szintek :  
◦ CL0: Befejezetlen; (nem teljes)
◦ CL1: Végrehajtott; (input –output kapcsolatok)
◦ CL2: Menedzselt; (megfelelőséget is vizsgálják) 
◦ CL3: Meghatározott; (testreszabott, 

folyamatosan fejlesztett)
◦ CL4:    Mennyiségileg menedzselt; (statisztikai, 

kvantitatív eszközök)
◦  CL5: Optimalizált folyamat (üzleti igények)
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Lépcsős modellértelmezés (szervezet egészét 
vizsgálja)
folyamat érettségi szintek : 
◦  ML1: Kezdeti ;    
◦ ML2: Menedzselt  
◦ ML3: Meghatározott  
◦ ML4: Mennyiségileg menedzselt 
◦ ML5: Optimalizált 
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 CMMI általánosítása
 A BPMM egy egységes keretrendszert alkotva 

mutat egy fejlődési utat a TQM-et követő 
vállalatok számára. 

 TQM elemek az ISO 9000-ben
 ISO 9004:2009 önértékelési módszerek 

fejlettségi szintek (1-5)
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 Hammer 2007  „Folyamat és vállalat/szervezet 
érettségi modell”

 A vállalatnak bizonyosnak kell lennie afelől, 
hogy üzleti folyamatai egyre érettebbé vállnak 
– egyre jobb teljesítményt tudnak nyújtani.
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PEMM

Folyamatsegítő 
jellemzők

Vállalati 
képességek

Elgondolás

Végrehajtók

Folyamatgazda

Infrastruktúra

Mutatószámok

Vezetés

Kultúra

Szakértelem

Szabályozás
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 A szervezet és a feladat sajátosságainak 
megfelelő rendszert és módszereket 
alkalmazzunk!

 A szemlélet fontossága 
 Tapasztalatokból való tanulás
 A vezetés szerepe:
     Minőségmenedzsment

                    a menedzsment minősége!
( Kano 2007)
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