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SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK

Három kiindulási pont

Minõségügyi rendszerek: hibamentes gyártás
Természetesnek tekintjük, hogy egy gyártó ellen-
õrzi termékeit, mielõtt azokat értékesítené. Ez
általában meg is történt mindaddig, amíg a
tömeggyártás méretei olyanokká nem váltak,
hogy a termékek mindendarabos ellenõrzésérõl
már nem lehetett szó. Ez új helyzetet teremtett
elsõsorban azokban a termelési ágakban, ahol a
gyártott termék esetleges hibája súlyos biztonsági
problémákat vetett fel. Ilyen volt például az atom-
energia hasznosításának területe, a repülés, az
ûrhajózás és a katonai eszközök gyártása. Ezekre
az ágazatokra az is jellemzõ, hogy itt – érthetõ
okokból – a gyártás rendkívül szigorú, fegyelme-
zett keretek között folyik.

Ezeken a területeken nem lehetett többé
megelégedni azzal, hogy a végellenõrzés során
kiszûrt hibás termékeket kiselejtezik vagy újra-
munkálják, mert a hibák forrását, a hibát okozó
részleget és folyamatot ilyenkor nehéz megtalál-
ni. Ezért ezek a gyártók olyan rendszert dolgoz-
tak ki, amely nem a végellenõrzésre támaszkodik,
hanem a gyártásközi ellenõrzések láncolatát
kiterjeszti minden egyes folyamatra, és így a
hibák forrását azonnal felfedi. Így a hibás ter-
mékeket még idejekorán ki tudja szûrni.

A biztonság azt is megkövetelte, hogy a hibák
okait ne csak kiküszöböljék, hanem megjelené-
süket megelõzzék. Ezt azáltal érték el, hogy a
gyártásközi ellenõrzés nem elégedett meg a hibás
termékek elkülönítésével, hanem méréses ellen-
õrzést vezetett be, amelynek során feltérképezte 
a mért jellemzõ valószínûségi eloszlását és az
értékek alakulásának tartalékát a tûréshatárokon
belül. Ez lehetõséget adott arra, hogy ne csak
akkor avatkozzanak bele egy folyamatba, amikor
valamelyik termék eléri a tûréshatárt, hanem
már akkor, amikor a (tûréshatárnál szûkebb) be-
avatkozási határt megközelíti. Ez a mûvelet,
amely az ellenõrzéskor rögzíti a mért értékeket és
ezek eltolódását, az adatokat visszacsatolja, és az
eltolódásból következtet annak okaira, majd pedig
ezeket az okokat elhárítja, még mielõtt ezek hibás
terméket eredményeznének, a szabályozás. Az
ilyen rendszer gyakorlatilag hibamentes gyártást
eredményez.

Nagy-Britanniában úgy vélték, hogy ilyen
rendszereket sikerrel lehetne bevezetni a civil
szférában is, függetlenül attól, hogy döntõ szerepe
van-e a biztonságnak a gyártott termék esetében.
Maga az a körülmény, hogy a gyártó gyakorlatilag
hibamentesen termel, vonzó lehet a vevõk szá-
mára, és ha egy gyártó igazolni tudja, hogy ilyen
rendszerrel rendelkezik, piaci elõnyre számíthat.
Az ilyen rendszerekre brit szabványt dolgoztak ki,
és a gyártók rövid idõn belül széles körben vezet-
tek be ilyen rendszereket. A szabványosítás arról
is gondoskodott, hogy az ilyen rendszereket tanú-
sítani is lehessen: ennek érdekében részletesen
elõírta a dokumentálás követelményeit. Az ilyen
(dokumentált) rendszereket a minõség iránti
bizalom felkeltése rendszereinek vagy minõség-
biztosítási rendszereknek nevezték.

Ennek hatására – brit javaslatra – nemzetközi
szabványok is készültek: ezek voltak az ISO 9000-
es sorozat szabványai. Idõközben a minõségbiz-
tosítás mellett megjelent a minõségirányítás
szakkifejezés is, a quality management fordítása-
ként, amely annyiban bõvebb a korábbi minõség-
biztosításnál (vagy bizalomkeltésnél), hogy tartal-
mazza a minõségpolitikát, a minõségcélok meg-
határozását és a minõségtervezést is.

Az ISO 9000-es szabványsorozat elsõ kiadása
1987-ben jelent meg, elsõ felülvizsgálta (1994) a
szabványok tartalmi részét nem módosította, de 
– széles körû népszerûségükre való tekintettel –
a lehetséges alkalmazási körüket kiterjesztette a
szolgáltatásokra is.

Önértékelés
Azok a vállalatok, amelyek úgy gondolták, hogy
piaci sikereik alapján továbbra is támaszkodhat-
nak meglévõ rendszerükre, és ezért nem kívántak
a nemzetközi szabvány szerinti rendszert beve-
zetni, kerestek egy módot arra, hogy megerõsítsék
piaci hírnevüket. Létrehozták az Európai Minõ-
ségirányítási Alapítványt (European Foundation
for Quality Management, EFQM), amely évrõl
évre díjazza a legkiválóbb, legeredményesebb vál-
lalatokat. A díj (Európai Minõségdíj) odaítélésé-
nek alapja a pályázó vállalat által elvégzett
önértékelés, amelyet egy központilag kidolgozott
feltételrendszer szerint, az abban feltüntetett

* MSZT-fõtanácsadó.

Hány út vezet a minõséghez?
– Földesi Tamás*–
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kilenc szempont figyelembevételével értékelnek.
A feltételek között öt olyan van, amely a vállalat
felkészültségét tükrözi, négy viszont a piaci ered-
ményeket, a vevõi megelégedettséget és más ered-
ményességi kérdéseket mérlegel (vagyis olyano-
kat, amelyeket az ISO 9000-es sorozat nem vizs-
gált). Az önértékeléseket abból a szempontból is
vizsgáják, hogy milyen fejlõdést mutatnak az
elõzõ évekhez képest. A legjobb vállalatok minõ-
ségdíjat kapnak. Az Európai Minõségdíj mellett
számos ország (Magyarország is) rendszeresített
nemzeti minõségdíjat is.

A kiválósági modellek tehát abban külön-
böznek a minõségirányítási rendszerektõl, hogy
nem avatkoznak bele a vállalatok tevékenységébe,
ennélfogva nem is tanúsíthatók, de az ered-
ményre és a fejlõdésre összpontosítanak, és ebbõl
a szempontból méltán tekinthetõk a kiválóság
modelljeinek. Ennél fogva viszont alkalmazási
körük leszûkül azokra a vállalatokra, amelyek
potenciális nyertesnek érzik magukat. Itt az
értékelési szempontok középpontjában a vállalati
kiválóság áll, ami nem azonos a minõséggel: lehet
annál több, néha annál kevesebb is.

Teljes Körû Minõségirányítás (TQM)
A Teljes Körû Minõségirányítás (Total Quality
Management, TQM) az elõzõkben említett törek-
vésektõl függetlenül, idõben korábban alakult ki.
Nem jelent vállalatirányítási rendszert, sem
értékelési modellt, és nem tanúsítható. Valójában
egy filozófia, amely abból indul ki, hogy a minõség
az emberek minõségtudatától függ, és a humán
szempontok döntõ fontosságúak. 

A TQM-nek nincs szabványa, sem központi,
autentikus gazdája, tanításait elszórt irodalmi
forrásokból lehet összegyûjteni, majd pedig el-
tûnõdni azon, hogy az adott irományt a TQM-hez
tartozónak tekintsük-e. Az általánosan elfoga-
dottnak látszó felfogás szerint a TQM legfõbb
követelményeinek – a humán szempontok mellett
– a következõk tekinthetõk:

– vevõi megelégedettség,
– folyamatos fejlesztés,
– hatékonyság.

A humán szempontok között vezetõ helyet foglal
el a csoportmunka, a motiválás és a folyamatos
tanulás, amely többek között a minõségfejlesztés
több tucat eszközének elsajátítását tûzi ki célul.

Az ezredforduló

Az ISO 9000-es sorozat
a) Integrálhatóság, tanúsíthatóság
Az ezredfordulóig eltelt idõ alatt sok tapasztalat
gyûlt össze. A tanúsított minõségirányítási rend-
szerek (MIR) száma egyre nõtt, és a sikereken fel-

buzdulva az ISO kiadta – ugyancsak brit kezde-
ményezésre – a környezetközpontú irányítási
rendszerekre (KIR) vonatkozó ISO 14 000-es
szabványsorozatot. Néhány év múlva brit javaslat
érkezett a munkahelyi egészségvédelmi és bizton-
sági irányítási rendszerek (MEBIR) nemzetközi
szabványának kidolgozására is, de ez már nem
kapott elegendõ támogatást. Vajon miért?

Ennek egyik oka az volt, hogy a már megjelent
kétféle szabványsorozat (a MIR és a KIR) köve-
telményszabványainak eltérõ volt a felépítése. Így
is problémát jelentett, hogy mindkét rendszer
bevezetése esetén a vállalat nehezen tudta ezeket
kezelni, hiszen egy vállalatnak csak egyetlen
irányítási rendszere lehet, nehézkes külön ke-
zelni a különféle szempontok miatt felmerülõ
teendõket, ha azokat egy helyen kell elvégezni.
Még nagyobb problémát okozna, ha háromféle
összehangolatlan rendszert kellene kezelni.

Volt azonban egy másik ok is. A MIR elter-
jedése során kiderült, hogy a piac olyan vállala-
tokkal szemben is megköveteli tanúsított rend-
szer meglétét, amelyeknek ilyen rendszerre
valójában nem volna szükségük, mert termékeik
jellege nem olyan, hogy egy hibás termék veszélyt
jelentene, továbbá a terméket ne lehetne azonnal
kicserélni vagy pótolni. Fõleg kis- és középválla-
latok nem bírták el a rendszer bevezetésével,
tanúsíttatásával és folyamatos külsõ felügyele-
tével járó, jelentõs költségterheket. Sokan úgy
vélték, hogy egy tanúsítható rendszer nemzetközi
követelményszabványa önmagában elegendõ
ahhoz, hogy a piacon indokolatlan igényt támasz-
szon tanúsított rendszerek iránt. Ez a termelés
megdrágításához vezet, ezért ezt nem célszerû
támogatni.

A MEBIR-nek azóta sincs nemzetközi szab-
ványa, egyes országokban ilyen rendszereket
kialakítottak, ezeket a brit szabvány szerint (BS
8800) tanúsították, annak ellenére, hogy a szab-
vány szerint a rendszer nem alkalmas erre a
célra. Utóbb megjelent egy brit dokumentum
(OHSAS 18 001), amely alkalmasnak nyilvánítja
önmagát a MEBIR tanúsítására, de ez nem kapta
meg a brit nemzeti szabvány státuszát.

Más kezdeményezések is voltak az ISO-n belül
további irányítási rendszerek kidolgozására, több-
ségük azonban nem kapta meg a szabvány stá-
tuszát. Ilyen például a kockázatkezelõ irányítási
rendszerek esete, amelyekre két ISO/IEC Útmu-
tatót is kiadtak (ISO/IEC Guide 51 és Guide 73).
Egyedül az információ biztonságára adtak ki
szabványt (ISO/IEC 17 799), de azzal a megjegy-
zéssel, hogy ez tanúsításhoz nem szolgál alapul, és
tanúsítani itt is csak a brit szabvány (BS 7799-2)
alapján lehet. Az ISO-n kívül is történtek kezde-
ményezések egyéb, meghatározott célú irányítási
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rendszerek szabványosítására. Ilyen például a
társadalmi felelõsség (Social Accountability) szab-
ványa (SA 8000), amely többek között a gyermek-
munkával és a feketemunkával kapcsolatos tilal-
makra tér ki.

Ez az áttekintés is meggyõzõen mutatja, hogy a
különbözõ célú irányítási rendszerek egymástól
eltérõ szerkezeti felépítése egyre nagyobb gondot
okoz, és egyes területeken a tanúsítási igény ak-
kor is érvényesül, ha nem áll rendelkezésre nem-
zetközi szabvány.

Ami az egyes irányítási rendszerek szab-
ványainak egymástól eltérõ felépítését illeti, ezt
az ISO felismerte, és intézkedett közös szerkezeti
felépítés kialakításáról. Ez az ISO 9001 felépítése
tekintetében lényeges változást eredményezett, a
MIR és a KIR felépítése ma már sokkal jobban
hasonlít egymáshoz, de sajnos még mindig nem
egyforma. 

Ami a piacnak a tanúsítás iránti igényét illeti,
ennek visszafogása érdekében egyelõre úgy lát-
szik, nincs más út, mint az, hogy mellõzik olyan
nemzetközi szabvány kiadását, amely alapul szol-
gálhat a tanúsításhoz.

b) A hibamentességtõl a minõségirányítás felé
Az ISO 9000-es sorozat második revíziója során
intézkedések történtek a rendszer olyan irányú
bõvítésére, amely elõtérbe helyezi azoknak a vevõi
igényeknek a teljesülését is, amelyek túlmutatnak
a hibamentességen. Mind az EFQM-modell, mind
a TQM-szemlélet hatására meg kellett fogalmazni
a MIR alapelveit, és ezekbe fel kellett venni a
vevõközpontúságot, a folyamatos fejlesztést és a
munkatársak bevonását is, noha ezek nem mind
valósulnak meg az ISO 9001:2000 szerint tanúsí-
tott rendszerben. Ezért az ISO 9004:2000 össze-
foglalta a rendszer fejlesztésével kapcsolatos aján-
lásokat, amelyek közé azokat a szempontokat 
is fel lehetett venni, amelyeket egy tanúsítható
rendszerrel szemben követelményként nem lehet
elõírni. Így azonban láthatóvá vált, hogy mind-
azok a szempontok, amelyek a kiválósági modell-
ben érvényesülnek, és amelyek a TQM célkitûzé-
seiben fontos szerepet játszanak, az ISO 9000-es
sorozatban is jelen vannak. 

c) Intézkedések a bürokrácia elkerülésére
Az ISO 9001:2000 mindent megtesz annak érde-
kében, hogy a korábbi rendszerekhez kapcsolódó
bürokratikus jelenségeket elkerülje. Sok volt a
panasz arra, hogy a rendszer túl sok dokumentá-
ciót igényel, mert minden eljárást dokumentálni
kellett, ezért az új szabvány mindössze hatféle
eljárás (még mindig elsõsorban a hibamentes-
séggel kapcsolatos eljárások) dokumentálását
követeli meg, és erõsen hangsúlyozza annak szük-

ségességét, hogy a rendszert a vállalat szükség-
leteinek megfelelõen, „testre szabottan” alakítsák
ki. Lehetõvé teszi a szabvány bizonyos sza-
kaszainak kizárását is, ha ez a minõséget nem
befolyásolja.

Ezek a törekvések nem minden korábbi ano-
máliát tudtak megszüntetni. A rendszert számos
vállalat továbbra is eleve azzal az egyedüli szán-
dékkal vezette be, hogy tanúsítványt és ezzel
együtt piaci elõnyt szerezzen, miközben nyilván-
valóan nem tett semmivel sem többet a minõség
érdekében, mint ami a talpon maradáshoz feltét-
lenül szükséges volt.

d) Iparági sajátosságok figyelembevétele
Az ISO 9000-es szabványsorozattal kapcsolatban
kezdettõl fogva felmerült az a probléma, hogy a
követelmények megfogalmazása túlságosan álta-
lános, nem vagy csak nagyon nehezen lehet belõ-
lük levezetni a konkrét teendõket. Ez bizonyos
mértékig azonban nem is lehet másképp, ha
egyszer egy rendszer egyaránt alkalmazható kí-
ván lenni mindenféle iparágban, sõt esetleg a szol-
gáltatások területén is. A rendszer alkalmazása
ennek ellenére széles körben terjedt, többek
között azért, mert a vállalatok a rendszertõl elsõ-
sorban nem minõségjavulást vártak, hanem
annak igazolását, hogy rendszerük tartalmazza
azokat a kereteket, amelyek alkalmasak a
minõség folyamatos fejlesztésére.

Egyes iparágak azonban ezzel nem elégedtek
meg. Az amerikai autóipar kidolgozta beszállítói
részére a QS 9000 elõírásrendszert, ennek euró-
pai változata lett a VDA 6.1, és a két rendszer
nemzetközi közelítését célozta az ISO/TS 16 949.
Az élelmiszeripar kidolgozta az ISO 9001-nek
iparági változatát, az ISO 15 161-et, az orvosi
mûszerekre is hasonló szabványok jelentek meg.
A gyógyszeripar továbbra is a Jó Gyártási
Gyakorlat (Good Manufacturing Practice, GMP)
szerint dolgozott, a távközlés területén megjelent
a TL 9000, a repülés területén az AS 9001. A szol-
gáltatások még nehezebben tudták értelmezni a
rendszer egyes követelményeit, de ott hiányzott
olyan kezdeményezés, amely vállalkozott volna 
a szabvány értelmezésére az illetõ szakterület
számára.

Önértékelés
a) Cél: a kiválóság igazolása
Az önértékelésen alapuló kiválósági modellek 
is fejlõdnek. Az értékelés pontrendszerét sokan
bírálták, és nyilvánvalóvá vált, hogy a modell
akkor is jól alkalmazható, ha nem kötik mereven
az elõre elhatározott pontszámokhoz, amelyek
indokoltságát amúgy is nehéz volna elméletileg
megalapozni.
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A fejlõdés másik iránya itt is annak elõ-
mozdítása, hogy az egyes szektorokra és vállalat-
típusokra „testre szabott” önértékelést lehessen
bevezetni.

Egy további fejlõdési irány a lehetséges díjak
számának növelése. Újabban a fõdíj mellett még
két-három díjat is kiadnak, és ezen túlmenõen
nagy sikert jelent az is, ha egy vállalat bekerült a
döntõbe. Ezenkívül a pályázó elismerést kaphat a
kiválóságért, vagy elismerhetik elkötelezettségét
a kiválóság iránt. Újabban külön díjazzák az egy-
egy alapelv tekintetében kiválónak bizonyult vál-
lalatokat is.

A minõségdíjak általános elismertsége nagyban
segíti a minõségszemlélet terjedését, mert az itt
alkalmazott szempontok felölelik a TQM alap-
elveit, és fel lehet tételezni, hogy helyes irányban
ösztönöznek, amikor a minõség fogalmába mind-
azt beleértik, amit a TQM filozófiája tartalmaz.
Egyesek olyan messzire mennek, hogy szinte
egyenlõségjelet tesznek a kiválóság és a TQM filo-
zófiája közé. Bár ezzel nem lehet egyetérteni, be
kell látni, hogy a díjazott vállalatok a minõség, a
minõségtudat és a minõségkultúra tekintetében
általában valóban elismerést érdemelnek.

b) Cél: fejlesztés
Az önértékelésnek vannak más módszerei is, mint
az EFQM-modell, az utóbbi idõben sok szó esett 
a Kiegyensúlyozott Értékelõkártya (Balanced
Scorecard, BSC) módszerérõl, amely igyekszik
megszabadulni az EFQM-modell kilenc kritériu-
mától és az ezekhez tartozó súlyozástól. Az ilyen
új kezdeményezések utat engednek további mód-
szereknek, és arra hívják fel a figyelmet, hogy
önértékelést nemcsak azért érdemes végezni,
hogy minõségdíjra pályázzunk, hanem azért is,
hogy megtaláljuk gyenge pontjainkat. Ez adja
meg a lehetõséget arra, hogy olyanok is végezze-
nek önértékelést, akiknek eszükben sincs minõ-
ségdíjra pályázni.

Ilyen célkitûzéssel szerepel a TQM eszközei
között az ún. SWOT-elemzés, amelyet egy erre
összehívott munkacsoport végez, hogy feltárja a
vállalat erõsségeit, gyenge pontjait, lehetõségeit
és kockázatait.

Hasonló célkitûzéssel adott ki az MSZT Kis-
könyvtára az óvodák és az iskolák számára ajánl-
ható önértékelési modelleket.

c) Cél: összehasonlítás
Az összehasonlítás célját szolgáló önértékelés
különféle módszereit elsõsorban irányító hatósá-
gok és olyan szervezetek kívánják alkalmazni,
amelyek azonos vagy nagyon hasonló jellegû
intézmények tevékenységérõl akarnak összeha-
sonlító ítéletet alkotni. Ilyen elgondolások alapján

dolgoztak ki és jelentettek meg az utóbbi években
két európai szabványt, mindkettõt a szolgáltatá-
sok egy-egy területére. Ezek:
EN 13 816:2002 Szállítás. Logisztika és szolgál-
tatások. Tömegközlekedés. A szolgáltatás minõsé-
gének meghatározása, célok kitûzése és mérés.
EN 13 549:2001 Takarítási szolgáltatások. Alap-
vetõ követelmények és ajánlások minõségmérõ
rendszerekhez.

A tömegközlekedésre vonatkozó szabvány célja
az, hogy pályáztatás esetén a pályázat kiírója
számára megkönnyítse a legmegfelelõbb pályázó
kiválasztását, és a szabvány azt ajánlja, hogy 
a pályázat kiírója részesítse elõnyben azokat a
vállalatokat, amelyek a szabványban szereplõ
szempontok szerint elvégzett önértékelésüket
benyújtják.

A takarítási szolgáltatásokra vonatkozó szab-
vány a takarítás minõségének mérésére vonat-
kozó követelményeket kívánja egységesíteni, és
azt ajánlja, hogy a takarítóvállalatok ennek
megfelelõ ellenõrzési rendszereket vezessenek be.

Külön említést érdemel az ún. KAF (vagy CAF,
Common Assessment Framework), amelyet a
közszolgáltatások értékelésére fejlesztettek ki, és
„Közös Értékelési Keret”-nek neveztek el, jelezve,
hogy itt csak keretrõl van szó, mert a közszolgál-
tatások területe sokféle tevékenységet ölel fel,
amelyek nagyon különbözõek, és ezért az érté-
kelés céljaira minden intézménynek ki kell alakí-
tania saját rendszerét, amely alapelveiben követi
a CAF-ot, de részleteiben – az eltérõ feltételek
miatt – attól különbözni fog.

Ez azért érdemel különös figyelmet, mert példa
arra, hogy az ajánlás kidolgozója felismerte a
különbözõ értékelési modellek bevezetésének
szükségességét minden intézmény vagy intéz-
ménytípus számára, de amikor ennek beveze-
tésére került sor, akkor az ellenõrzõ hatóság
számára nem a testre szabott értékelési rend-
szer(ek) kialakítása lett a cél, hanem az összeha-
sonlíthatóság biztosítása. Így az összehasonlít-
hatóság gyõzött a minõség fejlesztése érdekében
végzendõ értékeléssel szemben. 

Ez mindaddig nem jelent nagy torzulást, amíg
az ilyen módon értékelt szervezetek tevékeny-
sége, felépítése, feltételrendszere és ellátottsága
gyakorlatilag azonos; mihelyt azonban ez a fel-
tétel nem teljesül, az értékelés hamis vagy leg-
alábbis vitatható eredményre vezet. 

Egy másik veszélye az összehasonlító rendsze-
reknek az, hogy miután mindent számszerûsítet-
tek, megállapítják az átlagot. Ezt használják a
döntés alapjául. Így a jó eredmények elfedik a
bajokat (a 2 és az öt átlaga három és fél, ami jó
közepesnek tekinthetõ, tehát nem kell csinálni
semmit). Ha értékelni akarunk, nem átlagot kell
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keresni, hanem a konkrét problémákkal kellene
inkább foglalkozni, és ezek alapján ítéletet alkotni.

TQM
A TQM filozófiáját nem érintette az ezredforduló.
Mindaz, amit a TQM-rõl elmondtunk, továbbra is
érvényes marad. Ez érthetõ is, hiszen mind a
humán, mind a gazdasági szempontok tudatos
figyelembevétele korábban is fontos volt, és ma is
az, bár ez nem jelenti azt, hogy ezek a gyakorlat-
ban is egyaránt érvényesülnek. Ez természetes is,
hiszen ezek a szempontok néha egymással ellen-
tétes irányban hatnak. Rövid távon például a gaz-
dasági hatékonyság fokozása érdekében gyakran
háttérbe szorul a dolgozók motiválása, de az ilyen
kiegyensúlyozatlanságnak hosszabb távon hátrá-
nyos következményei lesznek.

A TQM egyes elemei egyes idõszakokban, egyes
szervezeteknél, egyes országokban vagy régiók-
ban más-más súllyal lehetnek jelen. Japánban
például az ottani gazdasági berendezkedés na-
gyobb lehetõségeket kínál a humán szempontok
érvényesülésének, a fejlõdõ országok többségében
ma még a gazdasági szempontok állnak a figyelem
középpontjában. Európában sokat foglalkoznak
az állam és a társadalom szerepével abban, hogy a
„minõség” a szó legtágabb értelmében fejlõdjön,
beleértve a minõség fogalmába a környezet védel-
mét, a biztonságot, a fogyasztók védelmét és sok
minden mást.

Ebbõl is látható, hogy a TQM filozófiája min-
denütt jelen van, de a hangsúlyok nem azonosak,
a megvalósításra irányuló eszközök is különbözõk
lehetnek, és a megvalósulás, a célok érvényesülése
is több tényezõtõl függ, amelyek közül a leg-
fontosabb a lehetõség és az akarat.

Következtetések
Végigtekintettünk a minõséggel kapcsolatos há-
romféle irányzat fejlõdésén, annak néhány olyan
vonatkozását kiemelve, amely esetleg választ 
adhat arra a kérdésre, hogy milyen következ-
tetéseket lehet ezekbõl levonniuk az egyes vál-
lalatoknak, szervezeteknek, intézményeknek, és
mi várható a közeljövõben.

Nézetünk szerint továbbra is terjedni fognak a
minõség- (és másfajta) irányítási rendszerek, és 
a vállalatok a piaci igényektõl függõen lesznek
kénytelenek ilyen rendszereket kialakítani és
tanúsíttatni. A minõségirányítási rendszereket
továbbra is meg lehet alkotni úgy, hogy ne
befolyásolják lényegesen a minõség alakulását. 
A minõségirányítási rendszer rákényszerít a vál-
lalatra bizonyos rendet és fegyelmet, de a minõség
fejlesztésének lényeges kérdései továbbra is attól
függõen fognak eldõlni, hogy milyen célokat tûz ki
és támogat a vállalat vezetése. 

Voltak vállalatok, amelyek nem ijedtek meg
attól a feladattól, hogy saját maguk hozzák létre
minõségirányítási rendszerüket, pontosan tudták,
mit várhatnak a rendszertõl, és mit nem várhat-
nak tõle. Ma, amikor már széles körû tapasztalat
is rendelkezésre áll, számos vállalat – fõleg
olyanok, amelyeknek már van ilyen rendszerük –
maga fogja a meglévõ rendszert olyanná alakítani,
hogy az valóban a vállalat érdekeit szolgálja. Az
ilyen vállalatok új lendületet adhatnak a minõség-
irányítási rendszerek térhódításának, és ellen-
súlyozhatják azoknak a csalódásait, akik külsõ fel-
készítõket bíztak meg a rendszer kiépítésével, de a
rendszert nem tekintették saját munkájuk ered-
ményének, és az a vállalaton belül szinte idegen
testként mûködött, többnyire stagnált.

E tekintetben azokon a területeken várható
érdemi változás, ahol kidolgozták az ISO 9001 szab-
ványnak az illetõ szakterületre értelmezett változa-
tát, ahogy ez az élelmiszeripar területén meg is
történt (a kérdés csak az, nem túl nagy-e még
mindig az élelmiszeripar területe ahhoz, hogy erre
egyetlen szabvány használható tanácsokat tudjon
adni, nincs-e szükség ennél szûkebb alkalmazási
körû, értelmezõ szabványokra). Nem véletlen, hogy
egy másik veszélyes terület, az autóipar az, ahol
ilyen értelmezõanyagok megjelentek.

Különösen nehéz a helyzet a szolgáltatások
területén. Amíg minden szervezetnek magának
kellene értelmeznie az ISO 9001 követelményeit,
addig ebben az irányban lényeges fejlõdés nem
várható. Így is elsõsorban olyan szolgáltatások
területére lesz alkalmazható az ISO 9001, ahol a
„hibamentességnek” döntõ szerepe van. Itt sem
véletlen, hogy a kórházak számára alakult ki egy
ilyen elõírás.

Ami az önértékelés terjedését illeti, itt nyilván
továbbra is hasznos lesz a minõségdíjak rend-
szere, amely továbbra is ösztönözi a kiváló vál-
lalatokat. Ugyancsak várható az összehasonlítás
céljaira kidolgozott, azonos típusú intézmények
versenyeztetését szolgáló rendszerek terjedése,
részben ott, ahol pályáztatásra kerül sor, részben
ott, ahol valamilyen hatóság ellenõrzést gyakorol
bizonyos szervezetek felett.

A minõséghez számos út vezet, de könnyen el
lehet tévedni ezeken, mert közben észrevétlenül
más célok irányában térhetünk le az útról.

Az öncélú önértékelés, amelynek során egy
intézmény nem kiválóságot akar igazolni, hanem
keresi a gyenge pontokat és a fejlesztés prioritá-
sait, továbbra is az egyes intézmények saját
kezdeményezésén múlik, mint minden olyan
tevékenység, amely a minõségfejlesztésre irányul. 

A TQM elvei és eszközei mindenkinek rendel-
kezésre állnak, a kérdés csak az, hogy vannak-e az
illetõ helyen olyan minõségtudatú vezetõk, akik
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ezt akarják, vagy van-e olyan motiváció, amely
õket erre készteti.

A minõségirányítási rendszerek és a kiválósági
modellek a minõség irányába vezethetik a vállala-
tot, de el is téríthetik ettõl, ha más célokat fon-

tosabbnak tartanak a minõségnél (amelyek egyes
esetekben valóban fontosabbak lehetnek). Ha
azonban a minõség irányában akarunk haladni,
bármely úton elindulhatunk. Csak el ne tévesszük
az irányt!

Minõségirányítás és vezetés
– Sipos Gáborné*–

Hol a helye a minõségirányításnak egy szervezet
vezetésében? Hol a helye általában, és hol kellene
legyen a helye? A válaszadáshoz induljunk ki az
ISO 9000:2000 szabvány meghatározásaiból.

Eszerint az „irányítás”: összehangolt tevékeny-
ségek egy szervezet vezetésére és szabályozására.
A „minõségirányítás”: összehangolt tevékeny-
ségek egy szervezet vezetésére és szabályozására
a minõség szempontjából.

Ha még ehhez hozzátesszük a „minõség” defi-
nícióját (annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a
saját jellemzõk egy csoportja a követelményeket),
akkor a minõségirányítás a követelmények tel-
jesítésével kapcsolatos tevékenységek egy meg-
határozott részét jelenti, azokat, amelyek a ter-
mékek belsõ tulajdonságaival foglalkoznak.

A definíció mindenképpen egyértelmûvé teszi 
a minõségirányítás helyét a szervezet (vállalat)
vezetésében. Pontosabban azt, hogy a minõség-
irányítási szabványok alkotói mit gondoltak errõl.
A minõségirányítás ezek szerint integráns része a
szervezet vezetésének, és amikor a vezetõk a min-
dennapi munkájukat végzik, jó esetben észre sem
veszik, hogy egy adott pillanatban éppen „minõ-
ségirányítanak”. Vagyis vezetnek, irányítanak 
annak minden elemében.

Szükséges rossz?
Kérdés, hogy akkor miért van az, hogy a szerve-
zetek jelentõs részében a vezetés még mindig
szükséges rossznak éli meg a minõségirányítási
rendszert, és emiatt egyetlen dolog érdekli: legyen
ott a falon a vevõk által megkövetelt tanúsítvány,
neki pedig a legkevesebbet kelljen vele foglal-
kozni.

Mi áll ennek a véleménynek a hátterében? Fõ
érvként a vezetõk a következõket szokták meg-
fogalmazni:
– A rendszer bevezetése pénzbe kerül (akkor is,

ha nem vesznek igénybe tanácsadót, csak akkor
nehezebben mutatható ki a pontos összeg).

– A rendszer bevezetése extra munka (azaz idõ)
ráfordítást jelent.

– Túlságosan bürokratikusnak, kötöttnek tartják
a kialakított rendszert, beleértve ebbe a sok
dokumentálást, aminek nem látható egyértel-
mûen a haszna, esetleg egyértelmûen haszon-
talannak látják.

– A tanúsítás rendszeresen felmerülõ költség.
– Nem tapasztalják, hogy a rendszer mûködte-

tése kapcsán az üzlet jobban menne (persze
nem lehet egyidejûleg azt is kipróbálni, hogy
nem menne-e rosszabbul az üzlet, ha nem
lenne tanúsított rendszerük).

– A mûködés során vannak idõrõl idõre vissza-
térõ feladatok, amelyek elvonják a munkatár-
sak egy részét a napi munkától (belsõ felülvizs-
gálat, vezetõségi átvizsgálás, képzések stb.).

– Nem foglalkozik a vállalatvezetés minden terü-
letével, hiszen az ISO 9001 középpontjában a
vevõi elégedettség megteremtése és növelése
áll. Másképpen fogalmazva: foglalkozik az
eredményes mûködéssel, de nem foglalkozik a
hatékonyság kérdéseivel, és a vevõkön kívül a
többi érdekelt fél igényeinek kielégítésével (pl.
a tulajdonoséival).

Igazak-e ezek a „vádak”? Miért és hogyan alakul-
tak ki? És fõként: hogyan lehet ezen változtatni?

Természetesen, mint általában, van igazság
ezekben az állításokban, de egy kicsit a „jereváni
rádió” módján (a hír igaz, de…). Hiszen minden új
rendszer bevezetése idõt és olykor szemlélet-
váltást is igényel, kizökkentve ezzel a szervezetet
a megszokott napi rutinból. A tanúsítás költségei
nyilván szükséges kiadások. Valóban vannak
rendszeresen végrehajtandó feladatok. A befek-
tetett erõforrásokkal szemben azonban egy sor
eredményt várhatunk a tanúsítvány megszerzé-
sén kívül is, ha jól csináljuk a dolgokat. Pl. milyen
jó lenne, ha a vezetés a belsõ felülvizsgálatot
fontos vezetési eszköznek tekintené a fejlesztési
lehetõségek feltárásában, és nem csak évente 
kipipálandó formális teendõnek. Ha a vezetõk lát-
ják, hogy értéket kapnak, el fognak gondolkozni
ezen a lehetõségen.

* Vezetõ tanácsadó, SZENZOR Gazdaságmérnöki Kft.
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Ellenérzések okai
A fenti problémalista azonban tartalmaz olyan
elemeket is, amelyek joggal váltottak ki ellen-
érzéseket a felhasználókban:
– Az ISO 9000 család korábbi kiadásai valóban

sok dokumentálást írtak elõ, ami nem vette
figyelembe a szervezetek tevékenysége és
mérete közti eltéréseket.

– A tanácsadók egy része hajlamos „még egy
lapáttal rátenni” a dokumentálási követel-
ményekre, hogy biztosak legyenek a tanúsít-
vány megszerzésében; ennek fõ oka, hogy nem
voltak (és ma sincsenek) követelmények arra
nézve, hogy ki lehet a minõségirányítási rend-
szerek bevezetése területén tanácsadó, holott a
szabványcsalád filozófiájának megértése, az
alkalmazható módszerek kiválasztása és kor-
rekt megvalósítása megfelelõ képzettséget és
gyakorlatot igényel.

– A tanúsító testületek egyes képviselõi olyan
igényeket is megfogalmaztak a rendszerekkel
kapcsolatban (olykor követelményként), ame-
lyeket a szabvány nem írt elõ; ennek kényelmi
okai voltak, vagy a szabvány nem kellõ
ismeretére vagy a tanúsító testület „túlbuzgó”
belsõ szabályozására vezethetõk vissza.

Ezek a „túlkapások” olyan kárt okoztak, aminek
a következményeit nagyon nehéz és hosszú folya-
matban lehet felszámolni.

A Nemzetközi Szabványosítási Szervezet
számára nyilvánvaló volt, hogy az ISO 9000 szab-
ványcsalád ugyanúgy egy termék, mint bármi
más. Ha tehát nem lesz hasznos a „vevõi” szá-
mára, akkor elõbb-utóbb megszûnik iránta az
érdeklõdés. Ezért a 2000. évi módosítás elõtt
elvégezték a vevõi megelégedettség felmérését és
a szabványcsaláddal kapcsolatos vevõi igények
alapos feltárását. Az eredmény felhasználásával
készült a ma ismert sorozat, amelyrõl a követ-
kezõk állíthatók:
– Az ISO 9001:2000 szabvány már egyáltalán

NEM bürokratikus: nagyon lecsökkent a köte-
lezõ elõírások száma, szabad teret hagyva a
szervezet számára a szükséges dokumentumok
körének meghatározásában és az alkalma-
zandó módszerek megválasztásában, kifeje-
zetten bátorít a szervezet mûködõ folyamatai
mentén történõ rendszerépítésre.

– Az ISO 9001:2000-rel összehangolt szabvány-
ként megjelent az ISO 9004:2000, amely a tel-
jes mûködéshez ad elveket, ez segíthet abban,
hogy a minõségirányítás az irányítás egyéb
szempontjaival teljes egységbe forrjon a mûkö-
dés során.

– Megfogalmazása felhasználóbarát, bármely
ágazat számára jól kezelhetõ.

– Lehetõséget teremt más szabványok vagy elvek
beépítésére.

Az új ISO 9001 szabvány sokkal inkább a
vezetés, irányítás minõségérõl szól, mint az
elõzõ, és ez azt jelenti, hogy a vezetés bármely
aspektusa kezelhetõ ezzel a megközelítéssel.

Eltelt majd’ négy év az alkalmazásból, és egy 
év óta már csak az új ISO 9001 szabvány alkal-
mazható tanúsítási célból. Személyes tapaszta-
latom, hogy lassú a változás. Ez azt jelenti, hogy
a rendszerek bürokratikus felépítése és ennek
megfelelõen a vezetõi elfogadás sem változott gyö-
keresen. A tanácsadók vagy értik az új meg-
közelítés lényegét, vagy… A felkészültségük a
korábban említettek miatt változó, bár nyilván-
való, hogy mindegyikük igyekszik a lehetõ legtöb-
bet megtanulni. Továbbá sok szervezet futott neki
egyedül az átállásnak, mert úgy gondolták, hogy
rendelkeznek elég rutinnal a minõségügyi rend-
szerek területén, esetleg nem is volt pénzük
tanácsadó igénybevételére. Az alapelvek és a meg-
közelítés alapos megértése nélkül valószínûleg
nem fog javulni a rendszer használhatósága és így
elfogadottsága sem.

Meglepõ, de a legtöbb szabványalkalmazó szer-
vezet nehezen barátkozik meg a kevesebb kötött-
séggel, és nehéz rávenni õket az új szabvány adta
lehetõségek alkalmazására, azaz az egyszerûsí-
tésre. Nehezen válnak meg korábban már kidol-
gozott dokumentumaiktól és szokásaiktól, hiszen
azok már megvannak, kényelmesebb megtartani
õket, mint átgondolni, hogy melyekre van igazán
szükségük.

Ami a tanúsító testületeket illeti, mindegyik
tartott átképzést a felülvizsgálói számára. Az
azonban tény, hogy a korábbinál sokkal liberá-
lisabb szabvány szerint nehezebb felülvizsgálni
(errõl már e lap hasábjain is írtam korábban).
Ezért változatlanul lehet olyan felülvizsgálói
kérdésekkel találkozni, amelyek a korábbi meg-
közelítést sugallják. Mindazonáltal a tanúsítók
megközelítése szerencsére jó irányba változik,
elõtérbe került a felülvizsgálat szolgáltatás jel-
lege (csak nem szerencsés, ha tanácsadásba
torkollik).

Lehet valódi vezetési eszköz
Hogyan lehetne változtatni a vezetõi elõítéleten,
és elérni, hogy a minõségirányítás mumusból
valódi vezetési eszközzé váljon, mégpedig nem
csak a minõséggel való foglalkozást illetõen?
– Mindenekelõtt a rendszerért felelõsöknek kell

rendelkezniük azzal a meggyõzõdéssel, hogy a
minõségirányítási rendszer hatékony vezetési
eszköz, mert csak így lehet hitelesen képviselni
ezt a nézõpontot.
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– Nem szabad sajnálni az idõt a meglevõ rend-
szer egyszerûsítési és/vagy ésszerûsítési lehetõ-
ségeinek feltárására. A rendszeralakítás rövid
ideig tart, a mûködtetés minden napra szól,
tehát ez utóbbinak kell egyszerûnek lennie.
Érdemes szakítani a megszokott dolgokkal, ha
a józan ész ezt diktálja.

– Minden érintett vezetõt be kell vonni a rend-
szer-átalakítási munkálatokba. Ha elmond-
hatják a megközelítésüket, és a rendszerért
felelõsök figyelembe is veszik azokat, megin-
dokolják, ha valamilyen elvárásnak nem tud
megfelelni a rendszer, akkor könnyebb elfogad-
tatni és megértetni, hogy mirõl is szól való-
jában egy minõségirányítási rendszer. Ebbe
beletartozik az is, hogy valóban hozzáértõ
segítõt vesznek igénybe.

– Jó belsõ felülvizsgálatokat kell csinálni, ame-
lyek választ adnak a vezetés adott pillanatban
napirenden levõ problémáira, vagy legalább

feltárnak néhány olyan elemet, amely közelebb
vihet a problémák okainak meghatározásához
és/vagy megoldásához.

Mindezt megvalósítva van esély arra, hogy a
korábban kialakult, nem igazán jó képet megvál-
toztassuk a vezetõség fejében, de ez csak egy vi-
szonylag hosszú folyamat eredménye lehet. Olyan
ez, mint az „autóstoppos-becsület”: nagyon köny-
nyû eljátszani a bizalmat, elég, ha egyvalaki fel-
hasítja a jó szolgálatot nyújtó autótulajdonos ülés-
huzatát, a hír gyorsan elterjed, és nagyon nehéz
elhitetni, hogy a többiek nem „olyanok”. Nem
könnyû bebizonyítani a vezetõk számára, hogy
amit eddig nem elég eredményesen, nem elég
hatékonyan, ámde meglehetõsen bürokratikusan
mûködtettünk, egy csapásra megváltoztattunk,
mégpedig a vezetés támogatása céljából. Nehéz,
de nem reménytelen…, és fõként érdemes bele-
fektetni az energiát.

A folyamatok a középpontban 
– mûszaki-szervezési-gazdasági nézõpontból

1

– Parányi György –

Cikkünk 1. fejezetében a folyamat fogalmát, tar-
talmának sokszínûségét mutatjuk be. Elemezzük
a munkahelyi folyamatot az elemi rendszert
alkotó összetevõk, a struktúra és hatékonyság
nézõpontjából. Áttekintjük a folyamatok külön-
féle csoportosítását, figyelemmel a rendel-
tetésükre. A 2. fejezetben a folyamatokkal kap-
csolatos elemzést kiterjesztjük a folyamatosság
értelmezésére a munkahelyen és a mûveletek 
láncolatában. A 3. fejezetben az alapelveket a 
vállalati szintû folyamatokra értelmezzük. 
A témakört a 4. pontban a folyamatszemlélet 
és érvényesítésének kérdésével, a folyamatköz-
pontú, integrált irányítással zárjuk.

Bevezetés
A folyamat és kapcsolódó fogalmai mindennapo-
sak a vezetési-irányítási, szervezési szakiroda-
lomban és tanácskozásokon. Beszélünk a vál-
lalati, termelési folyamatokról2 általában és az
adott termék elõállításának mûszaki (technoló-
giai) és egyéb folyamatairól; a folyamatok értéket
létrehozó és improduktív jellegérõl; az ezeket

kísérõ gazdasági és ügyviteli folyamatokról; a
vezetõi döntések és végrehajtásuk folyamatáról;
a vevõi igények kielégítésének, a betegek gyó-
gyításának, az ismeretek elsajátításának a folya-
matáról. Más vetületben megkülönböztetjük a
makro- és mikro-, a parciális és komplex, integ-
rált folyamatokat, a folyamatok rendszerét.
Ismét más közelítésû a folyamatszemlélet, a
folyamatközpontúság, a folyamat és a rendszer, a
folyamat és a szervezet kapcsolatának, prioritá-
sainak értelmezése és ennek konzekvenciái az
irányítási-szervezési alapelvekben, a megvalósí-
tás gyakorlatában.      

A folyamatszemlélet elõtérbe kerülésének
egyik, nemzetközi vonatkozásban is számottevõ,
„hivatalos” példája az EN ISO 900X:2000 Minõ-
ségirányítási rendszer szabványsorozata, amely
egyértelmûen a folyamatközpontúságot teszi 
a minõség irányításának/szervezésének egyik
alapjává, s ennek szellemében igényli a szabá-
lyozást. Ugyanez nyilvánul meg a mind széle-
sebb körben teret nyerõ, a minõséget és a
környezetet, a munkabiztonságot egységesen

1 A cikk a szerzõ CEO Magazin 2004/2. és 2004/3. számaiban megjelent, hasonló tárgyú tanulmányának a Magyar Minõség
olvasóköre számára átdolgozott és rövidített változata.

2 A termelés, termelési folyamat fogalmakat általában tágan, a vállalaton (szervezeten) belüli tevékenységek összefoglaló meg-
nevezéseként használjuk. 
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kezelõ, ún. integrált irányítási rendszerek kiala-
kításában is.

Mindezek ellenére, a gyakorlatban korántsem
egyértelmûek a folyamatok értelmezésérõl, gaz-
dasági szerepükrõl, a tevékenységek szervezésé-
ben a folyamatszemlélet valós tartalmáról alko-
tott felfogások. A cikk célja – kifejezetten gyakor-
lati nézõpontból – körüljárni a folyamat és rokon
kategóriák fogalomkörét, elõsegíteni a folyamat-
szemlélet tényleges érvényesülését.

Ezzel a kis tanulmánnyal a gyakorló szakem-
berek tisztánlátását, esetleg szakmai vita kibon-
takozását szeretnénk elõmozdítani. Célunk, hogy
a folyamatok kialakításában, szervezésében rejlõ
hatékonysági tartalékok minél világosabban
táruljanak fel, s egyebek között az idézett szab-
ványok figyelembevételével kialakított vállalati
irányítási rendszerekben érvényesüljön is a
„kötelezõ” folyamatszervezés haszna, minél keve-
sebb formális elemet tartalmazva.3

1.  A folyamat
Elöljáróban célszerûnek tûnik a forrásmeditá-
ciókat mellõzve, „szárazon”, munkahipotézisként
megfogalmazni (a szabvány meghatározását is
beleértve), hányféle vetületben értelmezzük
általános jelleggel a folyamat fogalmát és sajá-
tosságait. 

Eszerint:
A folyamat: • Változások, történések egységes,
összefüggõ sora. • A folyamat egymással kapcso-
latban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek
sorozata, amelyek a bemenõ ráfordításokat, dol-
gokat (bemeneteket, inputokat) eredményekké
(kimenetekké, outputokká) alakítják át. • Egy
folyamat bemenetei többnyire más, megelõzõ
folyamatok kimenetei. • A munkamozzanatok,
tevékenységelemek és tevékenységek, mûveletek
minden, rendszerezetten elvégzett egymásutánja
folyamat, amely részét képezheti egy fölérendelt
folyamatnak, illetve átfoghat valamely funkciót
és/vagy területet. • Egy irányítási rendszer
keretén belül a folyamatokat a szervezetben
alakítják ki, és szabályozott körülmények között
hajtják végre. • A folyamatirányítás különbséget
tesz: 
a) az irányítási folyamatok, 
b) a közvetlen termelõ-, alap-, kulcsfolyamatok és 
c) a támogató (feltételi, közvetett termelõ-)

folyamatok között. [1, 2, 3, 4] 

1.1 A munkahely és folyamatai

A munkafolyamat összetevõi
Vizsgálódásunkat kezdjük a munkahelyen lezajló
tevékenységgel, ugyanis ebben az elemi termelõ-
rendszerben a folyamatok szinte valamennyi
ismérve, sajátossága megjelenik, tehát mintegy
modellül szolgálhat elemzésünkhöz. Ez meg-
könnyíti a nagyobb léptékû termelési folyamatok
sajátosságainak megértését.

Elõször – értelemszerû átalakítással, tár-
gyunkra vonatkoztatva – idézzük a folyamat fenti
meghatározásának második mondatát. Eszerint:
A munkahelyi folyamat egymással kapcsolatban
vagy kölcsönhatásban álló munkamozzanatok
sorozata, amelynek eredményeként a bemenetek
(a termelési tényezõk) felhasználása magasabb
készültségi fokú kimenetet (produktumot4) ered-
ményez.

A bemenet: a) a munkatárgy (anyag, segéd-
anyag), b) az energia, a munkaeszköz (gép,
készülék, szerszám, számítógép), c) a munkatér,
d) az információ (munkautasítás, dokumentáció,
szoftver, beleértve a vezetõi irányítást, felügye-
letet), e) az ember (a munkahelyi rendszert fel-
használó, kezelõ).

A kimenet: a) a magasabb készültségû vagy
végleges, a tulajdonképpeni rendeltetésnek meg-
felelõ funkcióra alkalmas, értéknövekedést ered-
ményezõ produktum, b) nemkívánatos, többnyire
veszteséget okozó vagy kiküszöbölhetetlen „mel-
léktermékek”: selejt, hulladék, energia, kör-
nyezetkárosító anyag, illetve c) az elhasználódó
eszköz, elfáradó ember.

Az 1. ábra vonatkozó részletei szemléltetik az
elmondottakat.

A munkahelyi folyamat struktúrája és a mûvelet
hatékonysága
A munkanormázási technikából ismeretes a mû-
veletnek az effektív átalakítást végzõ fõtevé-
kenységre, melléktevékenységekre és mondani-
valónk szempontjából érdektelen egyéb tevé-
kenységek idõfelhasználására, valamint tétlen-
ségi jellegû idõelemekre való tagolása.

Szigorúan véve csak a fõtevékenység, illetve
annak idõtartama a valóban a készültségi fokot
növelõ ráfordítás, azaz az üzemben a materiális
termék tényleges alakulásának, az irodában a
szellemi produktum formába öntésének szakasza,
idõtartama. A melléktevékenységek (pl. a szer-

3 Az ún. teljes igénykielégítési folyamattal (a piaci/vevõi igény…termelés…fogyasztás) nem foglalkozunk (lásd  [5]). Középpontban
a vállalat tevékenysége áll. Ugyanakkor a mondandók értelemszerûen az igénykielégítés bármely szakaszára vonatkoztathatók. 

4 A produktum a célirányos tevékenység eredménye, tárgya egyaránt lehet fizikai, szellemi termék, bármely készültségi fokban.
Részletesebben lásd: [2]
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számgép, számítógép beállítása, a munkadarab, 
a programok kezelése, a munkautasítás, szakiro-
dalom tanulmányozása) és a rájuk fordított idõ
közvetlenül nem hatnak a termékre, mégis
indokoltak, sõt elkerülhetetlenek, mert nélkülük
a fõtevékenység nem jöhetne létre. Vagyis a mel-
léktevékenység végsõ soron „szükséges rossz”. 
Ez utóbbi vélekedésekbõl kiindulva, a termelé-
kenység növelését célzó törekvések középpont-
jában a mûveleten belül a fõidõ arányának és a
munkatárgyra hatás intenzitásának növelésére
való törekvés áll. 

Itt azonban sajátos ellentmondásba ütközünk:
minél intenzívebb a fõtevékenység (a munka-
sebesség növelése, mûveletkoncentráció stb. ré-
vén rövidül a munkacikluson belül a fõidõ), vál-
tozatlan melléktevékenységek (anyagadagolás,
szerszám-, munkadarabcsere, információfeldolgo-
zás) esetén annál kisebb lesz a fõidõ aránya a
mûveletben, a termelékenységnövekedés jó része
elvész. Vagyis: ha el akarjuk kerülni a hatás-
fokveszteséget, a melléktevékenységek intenzi-
tását hasonló mértékben növelni, azaz a fajlagos
idõszükségletüket csökkenteni kell. 

Következtetés: Fontos gazdasági jelentõségén
túlmenõen köztudatformáló ereje van annak, ha 
a gyakorlatban nemcsak a mûszakon belüli ún.

veszteségidõt, hanem a munkahelyi tevékeny-
ségek belsõ szerkezetét, folyamatait is vizsgálják,
s figyelemmel kísérik, mérik, elemzik5 a fõtevé-
kenységre, valamint a melléktevékenységekre a
teljes mûszakidõben ráfordított idõ volumenét is. 

1.2 A folyamattípusok

A folyamatok elvi alapú csoportosítása
Már a munkahelyi tevékenységek vizsgálatánál
felmerült az egyes folyamatok eltérõ rendeltetése.
Általánosítva a kérdést, a termelésben elfoglalt
funkciójuk, valamint hasznosságuk (az érték-
képzés, végsõ soron a profithoz való +/– elõjelû
hozzájárulásuk) szempontjából a folyamat, tevé-
kenység, illetve az idõráfordítás négy, egymástól
elvileg eltérõ típusát különböztetik meg.

A. típus. A termék, produktum készültségi
fokát növelõ folyamatok

Ez a folyamattípus a termelési cél elérésének, a
rendeltetés szerinti produktum megvalósításá-
nak, létrehozásának a közvetlen ráhatást (fizikai
vagy szellemi transzformációt) tartalmazó folya-
mata, folyamatláncolata. A gyakorlatban szoká-
sos megnevezései: produktív, fõ-, alap-, közvetlen
termelõ-, kulcsfolyamat. (A tevékenységtípusokra
alkalmazott egyes megnevezések, bár többnyire
szinonimáknak tûnnek, koncepcionális, minõsí-

-

-
-
-
-

-

-

*

**

-

 i  i

1. ábra
A munkahely belsõ és külsõ kapcsolatrendszere

5 Lényegében ugyanez a hatásfokprobléma érvényes, kisebb-nagyobb funkcionális eltéréssel és cél-paraméterjellemzõkkel, a többi
termelési tényezõnek (az anyagnak, a dolgozónak) a munkaciklusban való részvételére is. Részletes elemzését lásd: [9]

A gyártás aktuális
előfeltételeit biztosító
folyamatok*
– termelésprogramozás
– munkaerő-biztosítás
– anyagbiztosítás
– gyártóeszköz-biztosítás
– gépállapot-ellenőrzés
– gyártási és munka-

utasítások
– dokumentációk

Funkcionális
szakmai
tevékenységek*

– marketing**
– terméktervezés**
– technológiai tervezés
– minőségellenőrzés-tervezés
– energiaellátás
– anyagellátás**
– eszközbiztosítás
– karbantartás
– munkaerő-ellátás

Feltételi (közvetve termelő-) folyamatok
Alap- (közvetlenül termelő-) folyamat
Egyes felfogások szerint szintén az alapfolyamat részét alkotják (lásd 2. ábrát)

Munkahelyi bemenetek (INPUT)*

– energia
– munkaeszköz
– munkatér

– dokumentáció, információ
– irányítás, felügyelet

– ember (kezelő)

munkatárgy

– energia
– munkaeszköz

– munkatér
– dokumentáció, információ

– irányítás, felügyelet
– ember (kezelő)

termék (produktum)
– hulladék

– selejt
– káros melléktermék

– elhasználódott eszköz
– elfáradt ember

Munkahelyi kimenetek (OUTPUT)

A munkahely külső kapcsolatrendszere

A. munkahely

Tényezők belső
kapcsolatrendszere

Tényezők belső
kapcsolatrendszere

B. munkahely
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tésükre kiható különbségeket takarnak. Ezekkel
a késõbbiekben foglalkozunk.) 

B. típus. Azok a tevékenységek, amelyek a
készültség növeléséhez csak közvetve (esetleg
többszörös áttételen keresztül) járulnak hozzá,
de ahhoz nélkülözhetetlenek

Ennek a folyamatcsoportnak is számos elnevezése
van. Nevezik improduktív, segéd-, kisegítõ-,
feltételi, támogató-, közvetve termelõ folyamat-
nak. A sokféle megnevezés részben az e körbe 
tartozó tevékenységek sokrétûségével, részben
ugyancsak felfogásbeli különbségekkel függ össze. 

C. típus. Gondosabb tervezéssel, hatékonyabb
szervezéssel elkerülhetõ, lényegében felesleges
tevékenységek, illetve folyamatmegszakadás 

Szokásos megnevezések: meddõ, „vak” folyamat,
veszteségidõ, várakozási, tétlenségi, állásidõ.

D. típus. Hibás teljesítményt okozó folyamatok
Ebbe a körbe tartozik az elõbbi folyamattípusok
bármelyike, ha rendeltetését nem vagy csak rész-
legesen teljesíti, hibás, használhatatlan produktu-
mot hoz létre, valamilyen kárt okoz. 

Miközben az egyes folyamattípusok meghatáro-
zása egyértelmû, adaptációjuknál figyelembe kell
venni több tényezõt. 
• Meghatározó, hogy mi a minõsítés tárgyát
képezõ produktum; a vállalat, intézmény alap-
funkciója szerinti gyártmány, illetve annak
eleme, vagy pedig az annak létrehozásához
közvetetten szükséges, de abban „meg nem
testesülõ” produktum. A kibocsátandó gyárt-
mány egy alkatrészén végzett mûvelet egy-
értelmûen a végtermék készültségi fokát növeli
(A.). Az e mûvelethez szükséges készülék elõ-
állítása a gyártmány szempontjából a B. csoport-
ba tartozó, közvetett folyamat, de a szerszám-
készítõ üzemnek ez a „gyártmánya”, az ezen vég-
zett tevékenység az õ számára az A. csoportba
tartozik. A technológiai osztályon a gyártási
utasítás megfogalmazása a termék (A. csoport),
miközben B. csoportú, nem közvetlen készültség-
növelõ tevékenység.   

• Lényeges a lépték is, hogy mit tekintünk a vizs-
gálat szempontjából rendszerközpontnak, pro-
duktumnak: egy munkahelyi mûvelet, egy ter-
melési fázis, mûveletláncolat eredményét, a ter-
melés egészét, illetve a kibocsátott készgyárt-
mányt. Ennek figyelembevételével, a mûvelettõl
„felfelé”, a globális vállalati értelmezés felé halad-
va (egy kibocsátandó ipari gyártmány folyama-
tára korlátozva), néhány példa az egyes folyamat-
típusokra:

ad A. típus: A mûveleten belül az effektív
alakítás > a teljes „produktív” mûvelet > a
szerelés folyamatlánca > a tervezés-gyártás-
kibocsátás teljes folyamatsora.
ad B. típus: A munkahelyen a gépek, készülékek
beállítása > munkahelyek közötti anyagmozgatás
> anyagellátás, üzemi energiaszolgáltatás.
ad C. típus: A gép, ember állásideje > anyag
várakozása > az anyag többszörös, továbbfeldol-
gozás nélküli átrakása, készletezése > hosszú
átfutási idõ a fázisonkénti folyamatmegszakadá-
sok között (az ajánlatkéréstõl a számlázásig).
ad D. típus: Téves anyagkiadás a munkahelyre
> hibás dokumentáció és gépbeállítás > selejt,
utómunka > téves kiszállítás > hibás termék 
visszahívása.

A közvetlen és a közvetett folyamatok kapcsolata
Jelentõségük, valamint a tapasztalható szemléleti
és fogalomzavar miatt vizsgáljuk meg kissé rész-
letesebben az A. és B. csoportba sorolt folyama-
tok termelési és gazdasági szerepét, kapcsolatát,
és ennek fényében megnevezésüket.

Az elsõ, A. csoportba a produktum létrehozását
közvetlenül megvalósító folyamatok tartoznak. 
A halcsontváz gerincéhez hasonlóan, egymás után
következõ, becsatlakozó ágakat is tartalmazó, a
terméket lépésrõl lépésre felépítõ tevékenység-
sorozatok végeredménye a felhasználónak átad-
ható késztermék. Egyik – általánosnak tekinthetõ
– felfogásnak megfelelõen, ezek a  fõfolyamatok
(fõtevékenységek). Minthogy a cél a piacra bo-
csátható, azaz bevételt, profitot létrehozó termék,
gazdasági nézõpontból az ezt létrehozó folyama-
tokat tekintik értékteremtõ-értéknövelõnek, azaz
produktív folyamatoknak (tevékenységeknek). 

Ebben a felfogásban minden, egyébként szük-
séges, de a produktum készültségét nem növelõ
(B. csoportba sorolt) tevékenység alárendelt, e
folyamatok funkciója a fõfolyamatok létrejöttének
támogatása, biztosítása. Szokásos megnevezésük:
segéd-, támogatófolyamat, melléktevékenység.
Minthogy a termékbe „nem épülnek be”, gazda-
sági nézõpontból ezeket improduktív folyama-
toknak is szokták nevezni. 

Fontosnak tekintjük, hogy a két folyamatcso-
portot ne úgy kezeljük, mint amelyek egymással
alá-fölérendeltségi viszonyban (vö. fõ-, illetve
segédfolyamat) állnak. Megítélésünk szerint a két
folyamatcsoport egymást kölcsönösen feltételezi,
rendszerkapcsolatban állnak egymással. A ter-
melési cél elérése szempontjából nincsenek fölé-
és alárendelt folyamatok abban az értelemben,
ahogy azt a fõ- és segédfolyamat terminológia 
sugallja. Álláspontunk szerint a produktumot
közvetlenül létrehozó tevékenységek az alap-
folyamatok (általánosabban: a közvetlen termelõ-
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tevékenységek, folyamatok). Az ezek létrejötté-
nek lehetõségét biztosító tevékenységek pedig a
feltételi folyamatok (a közvetett termelés folya-
matai) [2].

Megjegyezzük: a következmény szempontjából is
közömbös, hogy a produktum azért nem készül el
idõben, vagy lesz hibás, mert:
– a „fõ-” folyamatban végeztek hanyag munkát,

újra le kellett gyártani a selejtes alkatrészt, a
termékbe szerelést végezték el hibásan, vagy

– a „segéd-” folyamatokban történt hiba; a
beszállított alkatrész minõség-ellenõrzése volt
felületes, esetleg a munkahelyi anyagmozgatás,
ada-golás során sérült meg a munkadarab.

A folyamattípusok és a hasznosság, értéknövelés
összefüggései 
A rendszerszemléletû felfogásból következik a
négy folyamattípus gazdasági szerepének alábbi
megítélése. 

Eszerint:  
ad A. alapfolyamatok eredménye gazdaságilag
hasznos, közvetlen értéklétrehozó teljesítmény; 
a piac a költségeit az árban elismeri.
ad B. feltételi folyamatok ugyan csak közvetve
járulnak hozzá az alapfolyamatokhoz, de teljesít-
ményük nélkülözhetetlen. Ennek megfelelõen
eredményük közvetett értéklétrehozó teljesít-
mény, amely a termék árának szintén indokolt
része. Van olyan felfogás is, amely a feltételi
folyamatokat, miután ezek nem alakítják a ter-
méket, nem értéklétrehozónak, hanem „impro-
duktív” (terméketlen, meddõ, nem jövedelmezõ)
folyamatnak tartják. Következmény: csak akkor
figyelnek fel rájuk, ha a „fõ-” folyamatot akadá-
lyozzák. 
ad C. meddõ teljesítmények: lényegében feles-
leges tevékenységek, illetve folyamatmegszakadá-
sok, amelyek anélkül okoznak külön költségeket,
hogy bármi hasznuk lenne. „Eredményük”:
veszteségköltség.
ad D. hibás teljesítmények: hibás tervek és
egyéb dokumentumok, hiányosan szervezett fo-
lyamatok, selejt stb. egyértelmûen csak több-
letköltségeket okoznak. Következményük: veszte-
ségköltség, kár.

Következtetés: Amíg nem megy át a köztudat-
ba, hogy a feltételi folyamatok nem improduktí-
vak, hanem az alapfolyamatokkal azonosan (csak
közvetetten) hoznak létre (jobb-rosszabb gazda-
sági hatásfokkal) értéket, addig kevesebb figyel-

met fordítanak rájuk. Tapasztalati tény, hogy
színvonaluk, termelékenységük elmarad az alap-
folyamatokhoz képest. 

2. A folyamatosság 

2.1 A folyamatosság a mûveletekben
A folyamatosság meghatározása: „folyamatos: ami
megszakítás nélkül, összefüggõen történik.”[4]. 
A folyamatosság értelmezése a termelési folyama-
tokban azonban relatív, más-más tartalmat kap a
munkahelyi tevékenységek és a folyamatláncolat
különbözõ szintjein. 

A folyamatosság a munkahelyen
A munkahely szintjén, hagyományos alapesetben
(pl. egy üzemi munkahelyen egy gép–egy ember) 
a mûszakidõn belül egymást követik különbözõ
alap- és feltételi folyamatelemek: 
• a munkaeszközök, a munkatárgyak elõkészí-
tése, felkészülés a feladatra (a munkaerõ aktív, a
többi tényezõ passzívan vesz részt); 
• munkaciklusonként ismétlõdõen (valamelyik
termelési tényezõ aktív, a többi passzív) 
– a munkadarab felfogása; 
– az alakító fõtevékenység (a dolgozó közvetlen

részvételével vagy csak felügyeleti jelenlété-
ben), 

– a kész termék, a hulladék eltávolítása;
• a munkafeladat (mûszak) befejeztével az esz-
közök elrakása, gépápolás, tisztítás (a munkaerõ
aktív, a többi tényezõ passzív); 
• tétlenségi szakaszok; pihenés vagy kényszerû
várakozás stb. miatti megszakítások (az egész
munkahelyi rendszer tétlen).

Tehát a munkahely „mûködése” során (a mûszak-
idõben) a termelési tényezõk közül hol az egyik,
hol a másik vesz részt ténylegesen a munkafolya-
matban. Vagyis miközben a munkahelyen folyik a
termelés, az egyes elemek „mikro” szintjén az
érintett tényezõk közremûködése szakaszos, valós
kihasználásuk részleges.6

Ha a mûvelet egészét tekintjük alapegységnek,
a folyamatosság azt jelenti, hogy a munkafolya-
matban részt vevõ valamennyi tényezõ lényegé-
ben fennakadásmentesen követi egymást, a
munkaciklus dinamikus szerkezete a fõ- és mel-
léktevékenységek hézagmentes kapcsolódását,
majd ismétlõdését mutatja.  

A folyamatosság a mûveletláncban
A mûveletláncban, azaz a technológiai sorrend-
ben egymást követõ mûveletek sorozatában a

6 A munkaciklus belsõ szerkezetének elemzésével, termelékenységi és költségösszefüggéseivel a [9, 10] források részletesen
foglalkoznak.
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folyamatosság érvényesülése a magasabb rendû
gyártási rendszerek kialakításában nyilvánul
meg. 
• Az ún. megmunkálóközpontokban több mûve-
let koncentrációját egy termelõberendezésben
valósítják meg. Ezáltal érvényesül az alap- és a
feltételi folyamatok (a fõ- és a melléktevékeny-
ségek) szoros integrációja, s a mûveletek és ele-
meik egyidejûsége révén a cikluson belül a fõidõ-
arány növelése. 
• A zárt termelési csoport (ciklusos gyártás,
gyártócella) a több munkahely szerves kapcso-
latának alacsonyabb szintjét valósítja meg,
amikor csak néhány munkahely között valósul
meg a tér- és idõbeli folyamatosság egy-egy eleme,
azok térbeli egymás mellé helyezésével és munka-
ütemeik esetleges összehangolásával.
• A folyamatszerû gyártás (gyártási sor) a térbeli
folyamatosság elvét érvényesíti a gyártási rend-
szerben. A munkahelyeket a technológiai sor-
rendnek megfelelõen helyezik el, azonban a
mûveletek nem szinkronizáltak (szabad ütemû
gyártás), az idõbeli folyamatosság nem biztosított.
Az egyenlõtlenségeket, fennakadást munkahe-
lyenkénti pufferkészletekkel kompenzálják). 
• A folyamatos gyártási vonal (automatizált gép-
sor, diktált ütemû szerelõsor) mind a térbeli,
mind az idõbeli folyamatosságot érvényesíti, ha a
termelõberendezéseket szigorú technológiai sor-
rendben helyezték el, és az ütemidõk összehan-
goltak, rendszerint az anyagmozgató beren-
dezések által szabályozott módon. 
• A folytonos gyártási vonal képezi a folyama-
tosság legmagasabb szintû megvalósítási for-
máját. A folytonos gyártás vagy egynemû „végte-
len termékek” folytatólagos elõállítását, vagy az
egymást követõ mûveletsorok hézagmentes
elvégzését jelenti. Az elõbbi csoportba tartozik
pl. a huzal-, kábel-, papírgyártás, a másodikba a
folytonos mozgású konvejorral történõ, fürdõbe
mártásos, infraszárításos festés. Ennél a gyártási
módnál a teljes térbeli folyamatosság mellett az
ütem fogalma is feloldódik, a gyártás folyamata
teljesen egyenletes. Megjegyezzük: az elsõ vál-
tozatban is lehet az eredmény nem folytonos ter-
mék (szalagból hengerelt evõeszköz, beültetõ
automata szerelõgép produktuma).

3. A vállalati szintû (menedzsment-) folya-
matok és csoportosításuk

Az eddigi fejtegetések középpontjában a ter-
meléshez, a termékekhez közvetlenül kapcsolódó
folyamatok álltak, a folyamattípusok megneve-
zésére is elsõ helyen az eredetileg javasolt s meg-
gyökeresedett alap- és feltételi jelzõ alkalmazása
célszerû. Vállalati szinten, ahol a gazdasági

nézõpont válik dominánssá, többnyire (de nem
kizárólagosan) az érték létrehozásban való rész-
vétel (közvetlen, közvetett értéklétrehozó) szerint
csoportosítják (és nevezik meg) a folyamatokat.
Ez egyébként összhangban van az alap-, illetve
feltételi folyamat kategóriákkal. Ugyanakkor egy
vagy több önálló kategóriába sorolják a (nagyrészt
az ugyancsak feltételi csoportba tartozó) irányí-
tási folyamatokat.

A szakirodalomban a vállalati (a továbbiakban,
általánosítva: szervezeti) folyamatok többféle cso-
portosításával, változatos belsõ tartalmával talál-
kozunk. Ezek alapvetõen három kategóriába
sorolhatók.

3.1 A vállalat közvetlen értéklétrehozó  
folyamatai

Ebbe a csoportba lényegében a korábban bemuta-
tott alapfolyamatok tartoznak. Mint már utal-
tunk rá, eltérések elsõsorban a kategória ter-
jedelmének értelmezésében vannak. Hagyomá-
nyosan csak a terméket fizikailag létrehozó, az
elsõtõl az utolsó mûveletig terjedõ folyamatra
értelmezik. Újabban egyesek ezenfelül a terve-
zést, mások, továbbmenve, a teljes láncolat
gyártást megelõzõ és a befejezést követõ fázisait,
azaz egyfelõl a (leendõ) termék marketingjét, a
termékdöntést és a fejlesztést, másfelõl az
eladást, utógondozást, pótalkatrész-biztosítást is
bevonják a közvetlen értéklétrehozó folyamatok
körébe (2. sz. ábra).

A ma korszerûnek tekinthetõ értelmezésben az
alapfolyamatok a tulajdonképpeni vállalati (natu-
rális) célok eléréséért felelõsek, azaz magukba
foglalják a fent említett teljes értékteremtési lán-
colatot, az adott termékre irányuló vevõi követel-
mények meghatározásától a gyártás, illetve a szol-
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gáltatás elvégzésén túlmenõen, egészen a vevõk-
kel való utólagos kapcsolattartásig. Itt már
érzékelhetõ a közvetlen és a közvetett folyamatok
vállalati szinten is szoros (rendszer-) kapcsolata,
helyenként összeolvadása.

Példák:
• a vevõkkel kapcsolatos, az üzlet tárgyát meg-

alapozó folyamatok; mint a piaci igény-
kutatás, a vevõk részére végzett tanácsadás,
az ajánlatkészítés, a számlázás, majd az el-
adást követõ folyamatok (vevõszolgálat stb.),

• fejlesztési folyamatok; ilyenek a szolgálta-
tások megtervezése és a termékek kifejlesz-
tése,

• gyártási és szolgáltatási folyamatok; a ter-
mékek elõállítása, üzembe helyezési tanács-
adás, a banki szolgáltatások,

• logisztikai folyamatok; a beszerzés, a ter-
mékek raktározása és szállítása.

Ebben a fogalomkörben kell megemlíteni egy
gyakran használt fogalmat. Ez a kulcs- (máskor
mag-) folyamat (Schlüssel-, Kern-Prozesse). Ezt
vagy a közvetlen folyamat szinonimájaként értel-
mezik, vagy a szervezet eredményessége szem-
pontjából kiemelkedõ fontosságú, a cég egy
speciális know-how-ját magukban hordozó s
ennek megfelelõ figyelemmel kezelendõ alap-,
esetenként feltételi folyamatokat értik alatta. 

Egyik vállalatnál az e körbe tartozó folyamat-
csoportok (kivonatosan): 
• az üzletet megalapozó (elõzmény) tevékenysé-

gek (piacelemzés, vevõkapcsolat),
• a termék-elõállítás (ajánlatfeldolgozás, fejlesz-

tés, prototípus, sorozatoptimálás),
• beszerzés (anyagok, eszközök, beszállítók mi-

nõsítése, fejlesztése),
• gyártás (az idegenáru-átvételtõl a pótalkatrész-

biztosításig és a berendezések karbantartásáig)
[8].

3.2 A vállalat közvetett értéklétrehozó 
folyamatai

Ez a folyamatcsoport, szûkebb értelmezésben, a
termeléshez, gyártáshoz szervesen kapcsolódó, de
általában elkülönült funkcionális szervezeti egy-
ségek által nyújtott szolgáltatásokat (a szûkebben
értelmezett feltételi folyamatokat) foglalja ma-
gában. Például: a gépek, gyártóeszközök karban-
tartása, minõség-ellenõrzés, energiaellátás, be-
szerzés (mint láttuk, ez utóbbit mások a köz-
vetlen folyamatokhoz sorolják).

Más, tág felfogás szerint – újabban támogató
folyamatok megnevezéssel [4] – e körbe tartozó
fõbb tevékenységek, (feltételi) folyamatok a
következõk:   
• A humánmenedzsment körébe tartozó folya-

matok. Pl.: a személyzet kiválasztása és alkal-
mazása, személyzetfejlesztés, oktatás és to-
vábbképzés, személyzeti adminisztráció.

• Kereskedelmi folyamatok. Pl.: pénzügyek, in-
formációs rendszerek, értékesítés, számlázás,
marketing.

• Az irányítási rendszer infrastrukturális folya-
matai. Pl.: dokumentumok, adatok és feljegy-
zések kezelése, üzemi eszközök és mérõ-
eszközök felügyelete, biztonsági szolgálat.

• Fejlesztési folyamatok. Pl.: a vevõi elégedettség
mérése, piackutatás, helyesbítõ és javító
intézkedések irányítása, termék- és folyamat-
fejlesztés.

A már idézett vállalati példában a fõ csoportok: 
• minõségbiztosítás,
• multiprojekt-irányítás, -koordináció,
• dokumentációs rendszer irányítása,
• pénzügyi folyamatok.

3.3 Irányítási/vezetési folyamatok 
Az irányítási (menedzsment-) folyamatok a szer-
vezet egészét vagy annak egyes egységeit érintõ,
valamint az erõforrás-tervezéshez szükséges
stratégiai, tervezési döntéseket, felügyeleti jellegû
feladatokat foglalják magukban. Ilyenek például:
vállalati politika, mûszaki és gazdasági célok
kialakítása, stratégiai tervezési és megvalósítási
folyamat, irányításirendszer-szabályozások, szer-
vezetstrukturálás, vezetõségi felügyelet, felülvizs-
gálat (audit), költségvetés-készítés, külsõ és belsõ
kommunikációs folyamatok.

Ismét idézve a vállalati példát, idetartoznak:
• stratégiai fejlesztés,
• üzleti tervezés és irányítása,
• minõségfejlesztés,
• munkaerõ-biztosítás és -fejlesztés.

E csoportosításokkal és tartalmuk példázásával
azért foglalkoztunk részletesebben, hogy érzékel-
tessük a sokszínûséget, s ugyanakkor „leltáruk-
kal” segítsük a számbavételüket.

4. A folyamatszemlélet és érvényesítése

4.1 A folyamatban történõ gondolkodás
A legfeljebb néhány alkalmazottal, családtagjaival
dolgozó kisvállalkozó számára nyilvánvaló, hogy 
a késztermék eredményes létrehozásához szük-
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séges, a tervezéstõl és az anyagbeszerzéstõl a 
produktum eladásáig terjedõ folyamatot egységé-
ben szemlélje, s olyan „szervezetet” alakítson ki,
amelynek tárgya e folyamat legkedvezõbb kiala-
kítása, lebonyolítása. 

Egy belgiumi mûanyagipari családi vállalat-
nál a tulajdonos mérnök egy technikussal 
a konstrukciós és a technológiai „osztály”.
Kereskedelmi képzettségû fia egy személy-
ben a marketing- és a beszerzési „szervezet”.
Külön egységek: a szerszámkészítés, gép-
karbantartás és maga a gyártó üzem.

A többnyire bonyolult, összetett termékek nagy
tömegû elõállítása számos fázisban, sokrétû
folyamatokban valósul meg. Az ezek tervezésé-
hez, irányításához szükséges különféle mûszaki,
gazdasági, ügyviteli ismeret, specialista alkal-
mazása viszont magával hozta a nagymérvû
munkamegosztást, ennek szervezeti kereteit,
azaz a funkciók szerint elkülönült szervezeti egy-
ségekbõl álló struktúrát. Ezzel viszont mozai-
kokra esett szét „az ötlettõl a selejtezésig” terjedõ
folyamatláncolat. A folyamatszemlélet elõtérbe
kerülését felfoghatjuk úgy is, mint a folyamat- és
szervezetmozaikok – magasabb szinten megvaló-
suló – újbóli összeötvözését. 

E törekvés szemléltetésére néhány példa: mû-
szaki vonatkozásban az ún. szimultán tervezés; a
gyártásban a mind nagyobb technológiai szaka-
szokat automatizáló gyártó-szerelõ rendszerek; a
menedzsmentben pedig a mátrix-szervezet, ter-
mékfelelõs, illetve folyamatgazda típusú szer-
vezeti megoldások; és természetesen a már idé-
zett ISO-szabványok. Idetartozik a mindinkább
szélesedõ – az egyes szakterületekben specialista
vállalatok közötti – beszállítói, outsourcing
munkamegosztás, de más vonatkozásban az ún.
tudásmenedzsment is.  

Összegezve az eddigieket: a piaci verseny a vál-
lalati folyamatok (és változtatásuk) intenzitásá-
nak állandó növelését igényli, kézbentartásuk,
középpontba állításuk az eredményesség meg-
határozó elemévé válik. Ugyanakkor nõ az is-
meretigény. A nagyobb vállalatoknál az irányítás,
szervezés rendszeresen visszatérõ kérdése a ter-
melési folyamat és a szervezet kapcsolata, ellent-
mondásai, feloldásának módozatai.

A folyamatban történõ gondolkodásnak és az erre
épülõ szervezésnek „formai” lökést adnak az erre
a szemléletre épülõ, a minõség-, a környezet- és a
munkabiztonság-irányítási rendszerek köve-
telményeit taglaló, az integrált irányítás felé
mutató új nemzetközi szabványok  [1, 6, 7].  

Ezt példázza az ISO 9001:2000 bevezetõ-
jének elsõ ajánlása: „Ez a nemzetközi szab-
vány a minõségirányítási rendszer kialakí-
tása, bevezetése, valamint eredményessé-
gének és hatékonyságának fejlesztése során
a folyamatszemléletû megközelítés alkal-
mazását segíti elõ.” [Bevezetés, 2. fejezet.] 

4.2 A folyamatközpontúság
A folyamatközpontúság lényege: a folyamat céljá-
nak megfelelõen a bemenetet (anyagot, közbensõ
terméket, információt, tudást) magasabb készült-
ségi fokú vagy kész produktummá (kimenetté)7

átalakító folyamat, folyamatlánc középpontba
állítása, a végrehajtás eredményessége valameny-
nyi feltételének és következményének a folya-
mathoz való rendelése. Az elõbbiekben rámutat-
tunk, hogy minden (munka-) folyamat komplex,
valamennyi tényezõje, résztvevõje rendszerkap-
csolatban áll egymással. Az eredmény szempont-
jából közömbös, hogy maga a közvetlenül a célra
irányuló alapfolyamat, vagy egy azt közvetve szol-
gáló tényezõ, mozzanat, feltételi folyamat, straté-
giai elképzelés színvonala befolyásolja, határozza
meg a végeredményt, okoz esetleges nemkívána-
tos mellékhatásokat (környezetszennyezést,
egészségkárosodást, többletköltséget).

Másképpen kifejezve: Mindenkor a rendeltetés
szerinti célhoz vezetõ (rendszerint alap-) folyama-
tot, mûveletláncot tekintjük a rendszerközpont-
nak,8 a „fõ” vonalnak, s ehhez kell mind a fel-
tételeit biztosító folyamatokat, mind az egyéb
figyelembe veendõ teendõket hozzárendelni (de
nem alárendelt, értéket nem létrehozó tevékeny-
ségnek tekinteni!). Ebbõl következik, hogy egy
technológiai mozzanathoz (munkahelyi mûvelet-
hez) nemcsak a mûködését biztosító feltételi
folyamatokat kell hozzárendelni, mint pl. a
minõség-önellenõrzés eszközét és módját, hanem
a környezeti hatásokra (a keletkezõ káros hul-
ladék helyszíni kezelésére) és a munkabizton-
ságra (védõszemüveg viselésére, védõital fogyasz-
tására) vonatkozó intézkedéseket is.

7 A bemenetek lehetnek tárgyak, mint például alkatrészek, de ugyanígy információk is (egy vevõi felkérés egy ajánlattételre). 
A kimenetek lehetnek fizikai objektumok, de feldolgozott információk is, például a kérdéses szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
költségek és ajánlati ár meghatározása.

8 A rendszerközpont minõsítés relatív. Lehet egyetlen, közvetlenül termelõ munkahely csakúgy, mint bármely, közvetettnek tekin-
tett folyamat. Ha utóbbi képezi az elemzés magvát, értelemszerûen szintén rendszerközpontnak tekintendõ, amelyhez rendelõd-
nek a saját feltételi folyamatai stb. Így az elmondottak valamennyi folyamat lépéseinek, feltételeinek és hatásainak komplex
kialakítására érvényesek.    
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Általánosítva: Folyamatközpontúságról azoknak
az irányítási, szervezeti formáknak az esetében
beszélünk, amelyeknél elsõsorban – de nem
kizárólagosan – a közvetlen értékteremtõ folya-
matláncok állnak a középpontban, képezik a ren-
dezõ elv magvát, s amelyekhez a többi irányítási,
végrehajtási, szervezeti elem igazodik, a rendszer-
összefüggések figyelembevételével.

4.3 Az integrált irányítás és irányítási 
rendszer

Egy egyszerû példa jól megvilágítja az integrált
vállalati irányítás, szervezés értelmét. 

Egy vállalatnak egyidejûleg különbözõ célkitûzé-
sei vannak. Ilyenek lehetnek például: 
• Egy minõségcél, hogy a folyamatokon belül tel-

jes hibamentességet érjenek el. 
• Egy környezeti cél, hogy takarékosan bánjanak

az erõforrásokkal (energiával, vízzel). 
• Egy pénzügyi cél, hogy takarékoskodjanak a

kiadásokkal, és tartsák magas szinten a nyere-
séget. 

• Egy humáncél, a munkatársak számára a maxi-
mális komfort biztosítása. 

A minõség szempontjából az a kívánatos, hogy
olyan (magas) minõségû anyagokat és tech-
nológiákat alkalmazzanak, amelyek miatt eleve
nem keletkezik selejt. Környezeti vetületben:
csak annyi anyagot kellene felhasználni, ameny-
nyire mindenképpen szükség van egy eladható
termék elõállításához. Pénzügyi szempontból a
terméket a legalacsonyabb anyag- és egyéb költ-
séggel kellene elõállítani, értékesíteni. Aligha
állítható, hogy ezek, az egymástól eltérõ célok
elszigetelten, illetve egymástól függetlenül telje-
síthetõk, és a vállalatnál minden illetékes anélkül
tud érdekükben tevékenykedni, hogy ezek hatás-
sal lennének egymásra. 

A már hivatkozott irányításirendszer-szabvá-
nyok (és egyéb, parciális elõírások) a saját rendel-
tetésüknek megfelelõ követelményeket állítják
középpontba. Az ISO 9001 a minõségirányítást,
az ISO 14 001 a környezetközpontú irányítást, 
az MSZ 28 001 az egészségvédelem és a munka-
biztonság irányítási rendszerét taglalja [1, 6, 7]. 
A különbözõ, a fentebbi példában, valamint a
szabványokban szereplõ szempont, követelmény-
csomag valójában ugyanarra az objektumra
(vállalatra, folyamatra, munkahelyre) irányul.
Közös nevezõre hozásuk, illetve optimális vagy jó
kompromisszumot eredményezõ megoldásuk a
kérdéses, valamennyi szempontot többé-kevésbé
kielégíteni hivatott, azaz integrált folyamatokban
testesül meg.

A folyamatok szerinti strukturálási rendszer-
rel válik csak igazán lehetségessé, hogy az egyes
szabványok (környezetirányítás, munkabizton-
sági irányítás, s késõbben bizonyára további
követelmények, pl. a kockázatcsökkentés) elõ-
írásainak integrálására ésszerû és célszerû 
vállalati stratégiákat és koncepciókat alakítsa-
nak ki. 

A folyamatokra épített struktúrák radikálisan
és átfogóan beavatkoznak a vállalat meglévõ
szervezeti felépítésébe és folyamatszervezésébe.
A szervezeti struktúra átgondolását teszik szük-
ségessé, és ezzel belsõleg átalakítják a vállala-
tot. Az osztálysúlypontokban való gondolkodás
átmegy egy folyamatokban történõ gondol-
kodásba. Ebben a szemléletben már nem az
egyes osztályok, azok felelõsségi területei és
kapcsolódási pontjai a fontosak, hanem a teljes
mértékben akadálytalanul folyó és minden
szempontból kézben tartott anyag- és informá-
cióáramlás. 
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Az utóbbi évek gazdasági változásainak következ-
tében (a piacgazdaság kialakulása során) a vállala-
tok, a vállalkozások zavartalan mûködésének biz-
tosítása érdekében megnõtt a vállalati hálózatok,
azon belül is a klaszterek szerepe. Magyarországon
az utóbbi néhány évben alakult ki a vállalati
együttmûködéseknek ez, a Nyugat-Európában már
hagyományosnak és hatékonyan mûködõnek
tekinthetõ hálózati formája. A külföldi minták
esetén a már mûködõ vállalati hálózatok flexibilis
gazdaságpolitikai eszközként képesek funkcionál-
ni: az adott állam kialakított jogi viszonyai között
tudnak mûködni (ennek érdekében az állam is
meghozta a szükséges intézkedéseket), az adott
iparág sajátosságaihoz képesek igazodni, és képe-
sek a kihívásokra megfelelõ válaszokat adni.

A klaszteresedési folyamat iránti igény a 90-es
évek közepétõl fogalmazódott meg, egyrészt a vál-
lalatok, vállalkozások oldaláról, másrészt a gazda-
ságfejlesztésben jelentõs szerepet betöltõ szerve-
zetek, valamint a helyi, regionális és kormányzati
gazdaságpolitika oldaláról is. Viszonylag rövid idõ
alatt artikulálódott a hálózati együttmûködés
szükségességének felismerése a versenyképesség
növelése érdekében, és a külföldi tapasztalatok
definiálták, konkretizálták a vállalati együtt-
mûködésnek e sajátos formája, a klaszterek meg-
alakulása iránti igényt. Az 1990-es évek végére, a
2000-es évek elejére pedig megindult a klaszterek
megalakulásának a folyamata, jelenleg, a 2003.
évben, kb. 21–25 megalakult klaszter mûködik és
van a megalakulás folyamatában,1 illetve kezdi
meg mûködését Magyarországon.

Klaszterpolitika
Amennyiben sikereket értünk el a hálózatok
kialakítása során, akkor el lehet kezdeni a
klaszterek kialakítását, amelyek egy következõ
fokozatot képviselnek. Fõbb ismertetõjeleik:2

– Bottom-up típusú kezdeményezés: helyi
partnerségeket támogassunk a magánszféra
szereplõinek, NGO-k3 és a különbözõ szintû
kormányzati szervek bevonásával, hogy el-
juthassunk az egyes szereplõk felelõsségét
tisztázó egyezményhez.

– A kormányzat segítõ szerepe: hagyjuk, hogy
a magánszektor irányítsa a klaszterfej-
lesztési kezdeményezést, miközben a kor-
mányzat katalizátorszerepet játszik. 

– Szubszidiaritás elve: a kezdeményezéseket 
a megfelelõ közigazgatási szinten (megye,
régió, ország) kezeljük. Ideális esetben ez
egybeesik a klaszter földrajzi kiterjedésével.
Fontos, hogy az adott közigazgatási szint a
vonatkozó programokra és kiadásokra meg-
felelõ befolyással bírjon.

– Szelekció érvényesítése: amennyiben több
klaszterünk van, érdemes a szûkös erõforrá-
sok miatt preferencia-sorrendet felállítani.

– Fokozatosság: eleinte a kis kockázatú és
gyors megtérülésû tevékenységekre töreked-
jünk. Sikeresség esetén érdemes ezt kiter-
jeszteni.

A klaszterépítõ programokat idõben elõzzék meg
a hálózatépítõ programok, amelyeknek ki kell
alakítani a viszonylag szoros vállalati együtt-
mûködéseket, tudatosítaniuk kell a vállalkozók-
kal az együttes cselekvés elõnyeit (elõször elmé-
letileg, majd sikeres gyakorlati példával kell azt
alátámasztania), és azonosítania kell az egyes
iparágak kulcsszereplõit. Csak ezeket követõen
lehet az együttmûködések kibõvítése révén a
klaszterfejlesztési programokat elindítani.

A klaszterek és a hálózatok közötti különbségek
öt fõ jellemzõje:4

– Speciális inputokhoz hozzáférés: a hálózatok
csak a meglévõ speciális inputokhoz való
hozzáférés költségeit csökkentik. Ezzel
szemben a klaszterek – tagjaik keresletén
keresztül – mûködési területükre vonzzák a
speciális inputok elõállítóit.

– Tagság: a hálózatok pontosan körülhatárol-
ható tagsággal rendelkeznek, amelyek egy-
mással szerzõdéses viszonyban állnak. A
klasztereknél a szerteágazó kapcsolatok
miatt a „tagság” nem értelmezhetõ, a kap-
csolatrendszer túlmutat a szerzõdéses viszo-
nyon, olyan informális közösségteremtõ erõk
is nagy szerephez jutnak, mint a személyes

Vállalati hálózatok
II. rész

– Dr. Nagy Miklós*–

* Igazgató, Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ.
1 A TÉSZ-ek száma módosítja ezt az adatot.
2 OECD, 2001.
3 NGO (non-governmental organisation): nem kormányzati szervezet.
4 Lengyel–Rechnitzer, 2002.
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ismeretségbõl és földrajzi közelségbõl fakadó
bizalom, agglomerációs elõnyök,5 szinergia-
hatás, információáramlás stb.

– Rugalmasság: a hálózatban a tagokat, egy
termelési rendszer elemeként, egy konkrét,
stabil pozícióba ágyazzák be. A klaszteren
belül a vállalati pozíciók folyamatosan vál-
toznak. 

– Versenyhelyzet: a hálózaton belül elsõdleges
az együttmûködés, a kooperáció. A klasz-
terek esetén a kooperáció mellett a rivalizá-
lás is jelen van (co-competition).

– Kapcsolatrendszer: a vállalati hálózatokat
csak vállalatok alkotják. A klaszterek mûkö-
dését a vállalatok mellett általában intéz-
mények, szakmai szervezetek is segítik.

Az így létrejövõ klaszter regionális szempontból
egy olyan rendszer lesz, mely egymáshoz szorosan
kapcsolódó öt nagyobb alrendszerbõl áll, az aláb-
biak szerint:

Alrendszerek
1. a regionális rendszer magját képezõ cégek cso-

portja, klasztere 
(ez maga a klaszter, mely tovább bontható
alapítókra, tagvállalatokra, szolgáltatókra,
az operatív irányítást ellátó központra stb.,
ez a tartalom minden klaszter esetében 
egyedi lehet)

2. helyi vállalatokat segítõ, támogató rendszer 
(fizikai infrastruktúra, informatikai, tech-
nológiai háttér, oktatási hálózat, pénzinté-
zetek stb.)

3. szabályozók és ösztönzõk rendszere 
(adószabályok, versenyre és piaci maga-
tartásra vonatkozó szabályok, kereskedelmi
ösztönzõk)

4. regionális rendszert a világpiacba integráló
globális kapcsolatok 

(beszállítói láncok, hálók)
5. irányítórendszer 

(a térség állami és magántulajdonosai)

A megfelelõ klaszterépítési politika és stratégia
kiválasztásához az alábbi tényezõk beható vizs-
gálata szükséges, melyeket egy-egy megvalósít-
hatósági tanulmány keretében kell elemezni:

– termelési tényezõk (pl.: humánerõforrások,
természeti tõke, meglévõ tudásbázis, a fel-
használható pénzügyi források, valamint a
szükséges infrastruktúra stb.);

– keresleti tényezõk (pl.: helyi piac, tágan
értelmezett regionális piac, határon átnyúló

lehetõségek, fogyasztói-vásárlói hajlandóság
stb.);

– támogató és kapcsolódó iparágak (horizon-
tális és vertikális kapcsolatok);

– piacszerkezet (vállalatok célkitûzései, priori-
tásai, stratégiái, illetve a belföldi versengé-
sek).

Az akciók szakaszai:
Az adottságok elemzése

– az emberi erõforrások (rendelkezésre álló
humánerõforrás felmérése, jellemzése, a
szükséges humánerõforrás ismérveinek
meghatározása),

– a tõke (állami, magán, adószempontok vizs-
gálata),

– az infrastruktúra (ipari terület, kommuniká-
ciós lehetõségek, lakókörzeti terület, kutatás
és fejlesztés, oktatás mint adottságok fel-
mérése, hiányosságok feltárása, fejlesztési
irányok meghatározása).

A keresleti tényezõk elemzése
– az igények beazonosítása,
– az adott technológiai szint felmérése,

fejlesztési szükségletek meghatározása.

A szektorális szerkezet jellemzõi helyi szinten, az
országos szinthez viszonyítva

– a mûködõ társaságok száma, mérete, tech-
nológiai állapota, 

– a fõ piacok, versenytársak meghatározása,
jellemzése,

– a gazdaságossági, hatékonysági, nyereséges-
ségi mutatók elemzése,

– a tendenciák felvázolása, ennek megfelelõ
fõbb stratégiai irányvonalak, kitörési pontok
meghatározása.

A támogatóágazatok elemzése
– a beszállítók feltérképezése (beszállító

vállalkozások száma, mérete, tevékenységi
köre, technológiai állapota, együttmûködési
hajlandósága, szolgáltatási igényeik felmé-
rése),

– a szakszolgáltatók (a szolgáltatási igények
kielégítésére képes, együttmûködésre kész
szolgáltatók) feltérképezése.

Összehasonlítás külföldi, hasonló adottságú
klaszterekkel és klaszterpolitikákkal

– nemzetközi benchmarking,
– best practice kialakítása a helyi viszonyokra.

5 Agglomerációkból fakadó gazdaságosság: a vállalatok, illetve a tevékenységek egymáshoz  közeli elhelyezkedésébõl eredõ költség-
megtakarítás vagy más gazdasági elõny (urbanizációs és/vagy lokalizációs elõnyök).  
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Klaszterképzéshez szükséges klaszterpolitikai
háttér, stratégia, prioritások meghatározása

– A fentiek alapján annak meghatározása,
hogy van-e lehetõség klaszterképzés megin-
dítására.

– Amennyiben adott a lehetõség, akkor milyen
típusú (mi mentén szervezõdõ) klaszter
kialakítása lehetséges.

– Az elvégzett felmérések alapján milyen cé-
lok, prioritások határozhatók meg ágazati,
regionális szinten, milyen célok teljesülése
várható a klaszter hatékony mûködése
esetén.

Az alapítók körének kialakítása
– A felmérésekhez kialakított adatbázis, vala-

mint a tanulmány elkészítése során folyta-
tott személyes beszélgetések alapján kiraj-
zolódik egy potenciális alapítói kör.

– Az alapítói kör, a helyi adottságoktól függõen,
állhat csak az ágazat és a térség meghatározó
vállalataiból, de képviseltethetik magukat a
regionális fejlesztési intézmények, szak-
szövetségek vagy szakminisztériumok is.

Az alapítók által, az alapozó tanulmányt elkészítõ
tanácsadó segítségével, az alábbiak meghatáro-
zása:

– a küldetés és a célok pontos meghatározása,
– az együttmûködés formájának meghatáro-

zása (önálló jogi személy létrehozását akar-
ják-e, kívánnak-e pénzben is hozzájárulni a
klaszter kialakításához, konzorciális for-
mában kívánnak-e együttmûködni, divizio-
nális formában mûködtetik-e az operatív
szervezetet stb.),

– az együttmûködés formájának megfelelõ
szerzõdés(ek) vagy/és alapító okirat, szerve-
zeti és mûködési szabályzat elkészítése és
aláírása,

– a klaszter szervezeti felépítésének (folyamat-
szabályozásnak) a meghatározása, tisztség-
viselõk, tagi viszonyok kereteinek meghatá-
rozása,

– a klaszter tevékenységi köreinek meghatá-
rozása (általánosságban ezek a következõk:
feladattervek, ütemtervek, akciótervek ki-
dolgozása).

A program legkritikusabb eleme a klaszter be-
azonosítása és a klaszterépítési politika meghatá-
rozása. 

A vállalati hálózatok jogi és szabályozási
környezete
A bevezetésben ismertetett folyamatot, a gaz-
daság területén megindult klaszteresedést, a gaz-

dasági viszonyok jelentékeny változásának kell
tekinteni. Magyarország európai uniós tagálla-
misága feltételezhetõen felerõsíti a vállalatok, vál-
lalkozások hálózati együttmûködése iránti igényt.
Mindezek alapján szükséges megvizsgálni azt a
jogi környezetet, amelyben megindult ez a folya-
mat, és szükséges megvizsgálni azt is, hogy mi-
lyen szabályozás segíthetné a klaszterek haté-
kony mûködését.

A jogi szabályozás sajátossága, hogy a kialakult
gazdasági, társadalmi változásokra utólag vála-
szol. Jogi szabályozásra egyrészt akkor van szük-
ség, ha a meglévõ szabályozást szükséges kor-
szerûsíteni az új viszonyoknak megfelelõen, 
másrészt akkor, ha olyan új viszonyok alakultak
ki, amelyeket korábban nem szabályoztak, és to-
vábbi funkcionálásukhoz szükséges a jogi szabá-
lyozásuk.

A klaszterek létrejötte, azok mûködése új,
korábban ebben a formában nem ismert jelen-
ségnek tekinthetõ a magyar gazdaságban. Éppen
ezért, a vállalati hálózatoknak erre a speciális
fajtájára, a klaszterre, nem találhatunk nevesített
jogi szabályozást. A kialakult és már mûködõ
klaszterek mégis azt mutatják, hogy jogrendsze-
rünk olyan környezetet biztosít, amely alapján az
együttmûködni szándékozó vállalkozások találtak
olyan megoldási lehetõségeket, amelyek mentén a
klaszterek elindulhattak.

Mûködésük egyik alapelve a tagvállalkozások
közötti kölcsönös bizalom. Ez az alapelv bizonyos
szempontból meghatározza a klaszter egyik elõ-
nyét, hogy formailag a klaszter egy laza hálózat,
amely biztosítja a tagvállalkozások számára az
együttmûködések végtelen széles skáláját, az
együttmûködési lehetõségek rugalmas alakulását
az adott szituációnak megfelelõen, ugyanakkor
mindig jelen van a hosszabb távú együttmûködési
stratégia az iparághoz tartozó célkitûzésekkel. 
A kölcsönös bizalom a vállalkozások érdekeinek
érvényesüléséhez és a szükségszerû együttmû-
ködés megvalósulásához biztos alapot nyújt a
Ptk.-ban megfogalmazott alapelv, a szerzõdés-
kötés szabadságának alapelve.

Együttmûködési megállapodás
A szerzõdéskötés szabadságának elve érvényesü-
lésével jött létre a klaszterek jelentõs része, még-
pedig az ún. alapító vállalatok együttmûködési
megállapodása révén, habár az együttmûködési
megállapodás a Ptk.-ban nem nevesített szerzõ-
désfajta. Ehhez az együttmûködési megállapo-
dáshoz a klaszter alapítása során társult a
Gazdasági Minisztérium „Támogatói nyilatkoza-
ta”, amely elvi támogatást biztosít a klaszterek
számára. Az együttmûködési megállapodásban az
alapítók megfogalmazzák céljukat (pl.: az adott
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klaszter létrehozása, mûködtetése), felsorolják a
megállapodás résztvevõit, a megállapodó feleket,
azaz az alapító vállalatokat, szervezeteket, intéz-
ményeket. Ezt követõen a létrehozandó klaszter
céljait határozzák meg. Az együttmûködési meg-
állapodásban a szükséges mértékben részletesen
megállapítják a felek kötelezettségeit, vállalt 
feladatait és jogait. A megállapodás hatálybalé-
pésének idõpontját, valamint a megállapodás 
idõtartamát is rögzítik, amely a célkitûzések
megvalósíthatóságától függõen lehet határozott
és határozatlan idõtartamú, az utóbbi a tervezett
együttmûködések jellegébõl következõen elter-
jedtebb. Az egyéb rendelkezésekben határozzák
meg aláíró felek a klaszter mûködéséhez szük-
séges közvetlen intézkedéseket, például a szerve-
zeti és mûködési szabályzat létrehozásának szük-
ségességét, a menedzsmentfeladatok ellátásának
lehetséges módjait, a mûködés biztosításához
szükséges koordináló személyek kijelölését stb.

Az együttmûködési megállapodások aláírásával
az adott iparág vállalkozásai, szakértõi, szerve-
zetei, tudományos és oktatási intézményei részé-
rõl megfogalmazódnak azok a célkitûzések, ame-
lyek megvalósításával az adott iparág verseny-
képességének, hatékonyságának a növelése a fõ
feladat. A célok megvalósításához azonban nem
elegendõ az együttmûködési megállapodás létre-
hozása, bár ez elengedhetetlen a vállalkozások
termelékenységének, hatékonyságának fokozásá-
hoz. A hatékony klasztermûködéshez ezekben az
esetekben szükséges egy olyan munkaszervezet
is, amely a klaszter szervezeti és mûködési sza-
bályzata alapján létrehozott szakmai szervek 
(pl.: klaszterbizottság, munkabizottságok stb.)
által kidolgozott iparági és területi (helyi, regio-
nális) stratégia megvalósítására, operatív felada-
tainak elvégzésére képes.

Jogi személyiségû munkaszervezet
A külföldi tapasztalatok és a magyar klaszterek
rövid gyakorlata szerint az operatív feladatok el-
látásában jogi személyiséggel rendelkezõ munka-
szervezet tud a leghatékonyabban tevékenykedni
a vállalkozások érdekében. Az ez ideig megalakult
klaszterek a Ptk.-ban nevesítetten szerepelõ jogi
személyek egyes fajtái közül választottak munka-
szervezetet; egyrészt közhasznú társaságként,
másrészt alapítványként mûködnek, az egyesületi
és a szövetkezeti forma is mûködõképesnek tûnik.
A felsoroltak is mutatják, hogy a jogi személyi-
séggel rendelkezõ munkaszervezetek között is
tapasztalhatók lényeges különbségek, lehetnek
nonprofit szervezetek vagy forprofit szervezetek.

(A nonprofit szervezetek sajátossága, hogy a nye-
reséget nem osztják fel a tagság között, elsõdlege-
sen nem a gazdálkodás a céljuk, de tevékeny-
ségükben a nonprofit szervezetek is profitorien-
táltak, a nyereséget céljaik megvalósítására for-
dítják elsõdlegesen.)

Nonprofit jellegû munkaszervezetek
– A létrejött és mûködõ klaszterek közül az egyik

típus a közhasznú társaság. A közhasznú tár-
saság a Ptk. 57. §-ának (1) bekezdése alapján
„közhasznú – a társadalom közös szükségle-
teinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési
cél nélkül szolgáló – tevékenységet rendszere-
sen végzõ jogi személy. A közhasznú társaság
üzletszerû gazdasági tevékenységet a köz-
hasznú tevékenység elõsegítése érdekében foly-
tathat; a társaság tevékenységébõl származó
nyereség nem osztható fel a tagok között.”6 Az
együttmûködési megállapodásban foglaltak
alapján az operatív tevékenységek teljesítése
érdekében a klaszter alapítói megbízzák a
tevékenységében, célkitûzéseiben is alkalmas
közhasznú társaságot. Ennek egy, esetleg több
divíziója vagy önálló tevékenysége is lehet a
klaszter célkitûzéseinek megvalósítása. (Pl.:
ilyen jogi keretek között mûködik a Pannon
Autóipari Klaszter, munkaszervezete a Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. PANAC divíziója, a Pannon Elektronikai
Klaszter, munkaszervezete az Euroregionális
Koordinációs Iroda Közhasznú Társaság.)

– A létrejött és mûködõ klaszterek közül a másik
típus az alapítvány. A Ptk. 74/A §-ának (1) be-
kezdése alapján „Magánszemély, jogi személy
és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasá-
gi társaság (a továbbiakban együtt: alapító) –
alapító okiratban alapítványt hozhat létre.
Alapítvány elsõdlegesen gazdasági tevékenység
folytatása céljából nem alapítható. Az alapít-
vány javára a célja megvalósításához szükséges
vagyont kell rendelni.”7 Az együttmûködési
megállapodást aláíró felek, azaz a klaszter-
alapítók a menedzsmentfeladatok ellátásával
megbízzák az adott alapítványt, szerzõdés
keretében. A megbízási szerzõdést a megalko-
tott szervezeti és mûködési szabályzat elõírásai
értelmében kötik meg az alapítók a munka-
szervezettel. (Pl.: a Pannon Fa- és Bútoripari
Klaszter munkaszervezete a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.)

– Jogi személyiséggel rendelkezik az egyesületi
státuszban mûködõ klaszter is. A Ptk. 61. §-a
alapján „Az egyesület olyan, önkéntesen létre-

6 Ptk. 57. §.
7 Ptk. 74/A §.



22 MAGYAR MINÕSÉG

hozott, önkormányzattal rendelkezõ szervezet,
amely az alapszabályában meghatározott célra
alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik,
és céljának elérésére szervezi tagjai tevékeny-
ségét.” Lényeges szerepet tölt be ebben az
esetben az egyesület alapszabálya (nem az
együttmûködési megállapodás a klaszter
megalapításának eszköze), az alapszabály
létrehozásával válik jogi személlyé az
egyesület. Az egyesület alapításához az szük-
séges, hogy legalább 10 alapító tag a szervezet
megalakítását kimondja, alapszabályát meg-
állapítsa, ügyintézõ- és képviseleti szervét
megválassza. A tagság csak az alapszabályban
meghatározott kötelezettség teljesítésére kö-
teles. Meghatározó a nonprofit jelleg, az
egyesület elsõdlegesen gazdasági tevékenység
folytatására nem alakítható. Az egyesület
esetén nem szükséges külön munkaszervezet
megalakítása, hiszen az egyesület szervei az
alapszabályban meghatározott célkitûzéseket
a tagsággal együttesen valósítják meg, ennek
formai alapja, hogy a mûködés folyamán az
alapító tagok részvételét mindig igazolni kell
(jelenlét feltüntetése a jegyzõkönyvben vagy
jelenléti ív készítésével).8 (Ilyen pl. az Inter-
regionális Megújuló Energia Klaszter Egye-
sület.)

Forprofit jellegû szervezetek
A megalakult klaszterek közül jogi személyi-
séggel rendelkezik a szövetkezeti formában
mûködõ klaszter is. A Ptk. 38. §-a alapján: 
„A szövetkezet az alapszabályban meghatározott
összegû részjegytõkével alapított, a nyitott
tagság és a változó tõke elvei szerint mûködõ, a
tagok saját gazdálkodása eredményességének elõ-
mozdítását – ideértve a természetes személy
tagok fogyasztását is –, illetve esetenként tagjai,
munkavállalói és azok hozzátartozói oktatási,
szociális szükségleteit szolgáló, jogi személyi-
séggel rendelkezõ gazdasági szervezet.” A szö-
vetkezet esetében meghatározó, hogy a tagok
vagyoni hozzájárulásával és személyes közre-
mûködésével valósítják meg a klaszter célkitûzé-
seit. Meghatározó sajátossága az önkormányzati
jelleg, amely a tagok érdekeit szolgáló vállal-
kozási és más tevékenységnek alapja. A szövet-
kezetek elsõdlegesen gazdálkodótevékenység
folytatására jönnek létre, a profitszerzés érdeké-
ben, de a tagok kapcsolatát egyrészt a gazdál-
kodószervezeteket (vállalkozásokat) jellemzõ
vonások, másrészt az egyesületeket jellemzõ
vonások határozzák meg.9

Szövetkezeti sajátosságok:
– A szövetkezeti tag viszonya a szövetkezethez

kettõs:
a szövetkezet irányítója, a legfontosabb dön-
téseket meghozó testület tagja, a vezetõ
tisztségviselõk kinevezésére, beszámolta-
tására jogosult személy; ugyanakkor a
szövetkezet által nyújtott szolgáltatások
legfõbb fogyasztója, illetõleg a szövetkezet
legfontosabb gazdasági partnere.

– A szövetkezeti tag nem válik tõkebefektetõvé,
hanem megtartja gazdasági-vállalkozói önálló-
ságát.

– A szövetkezet gazdasági tevékenysége a tagok
saját gazdasági érdekeinek alárendelt.

– A szövetkezet a tagsággal folytatott gazdasági
együttmûködés során nem törekszik nyereség-
re, viszont a nem tagokkal folytatott gazdasági
tevékenysége során ugyanazokat az üzleti
szempontokat követi, mint a gazdasági társa-
ságok.

A szövetkezet kétarcúsága jelzi, hogy egyrészt
belsõ jogviszonyaiban a nonprofit jelleg érvényesül
a tagság érdekében, a tõkeérdekeltség helyett a
szövetkezés személyes eleme a meghatározó, más-
részt külsõ jogviszonyaiban a szövetkezet üzlet-
szerû gazdasági tevékenysége során a piacgazdaság
általános normáit köteles figyelembe venni. A
szövetkezet sajátosságainak kiemelt fontossága
lehet az ipar, a mezõgazdaság, a szolgáltatások
területén létrejött kkv-k fejlõdése, fennmaradása
szempontjából [pl.: Szabolcsi Elsõ Magyar
Agrárbörze Beszerzõi Szövetkezet (TÉSZ)].

Összegzés
A klaszteresedési folyamat regionális, megyei és
helyi szinten meghatározó szerepet töltött be az
utóbbi néhány év gazdasági folyamataiban. A
klaszterek jogi formáinak változatossága mutatja,
hogy ezt az új jelenséget – korábban a magyar
gazdaságban nem ismert folyamatot, a klaszterek
szervezõdését – a meglévõ jogi környezetben, a
gazdasági társaságokról szóló hatályos tv.-ben és a
Ptk.-ban megtalálható kiválasztott jogi státusz
megkeresésével valósították meg. Azaz a klaszter
számára kerestek alkalmas jogi formát a meglévõ
hatályos rendelkezések alapján. A jogi környezet
ily módon képes volt a folyamat elindulásához
megfelelõ hátteret biztosítani.

A további klaszterfejlõdést tekintve levonható
az a következtetés, hogy a klaszterek jogi for-
májának jelenlegi sokszínûsége, valamint a
klaszter definíciójának sokrétegûsége megkíván-

8 Ptk. 61. § és az értelmezés.
9 Ptk. 38. § és az értelmezés.
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ja, hogy a tartalom és a forma szempontjából a
klaszterek egységesebb képe fogalmazódjon meg 
a jogi szabályozás szintjén. Azaz szükséges, hogy
a gazdaság és a társadalom új jelenségét, a vál-
lalati hálózati együttmûködést, a magyarországi
klasztert, a gazdaságfejlesztési politika szerves
részévé kell tenni, integrálni az általános régió-
fejlesztési stratégiákba. A jogi szabályozás alapján
a klaszter letisztult együttmûködési hálózatként
a gazdaságpolitika meghatározó vállalkozásfej-
lesztési eszközévé válik, és elõsegíti az adott
iparágakban a vállalkozások fennmaradását az
európai uniós gazdasági versenyben is.

A klaszteresedési folyamatban létrejött, válto-
zatos jogi formát képezõ szervezetek gyakran nem
fedik le tevékenységükben a klaszter jellemzõ
feladatait. A klaszter elsõdleges feladata a hálózat
különbözõ stratégiájú tagszervezetei és tagvál-
lalkozásai számára a versenyképesség megterem-
tése az adott iparágban. Ennek a nagyszabású
feladatnak a megvalósításához szükség van egy
olyan munkaszervezetre (moderátorra), amely a
vállalkozásfejlesztésben nagy tapasztalatú szak-
értõi gárdával rendelkezik. A munkaszervezet
által mûködtetett koordinációs mechanizmushoz
szükséges a források biztosítása (eleinte nem
várható el a finanszírozás a tagvállalkozásoktól).
A finanszírozás történhet egyrészt céltámogatá-
sok, másrészt a regionális szintû támogatási rend-

szer kidolgozása révén, valamint a normatív
támogatás is meghatározó lehet a klaszter
munkaszervezete számára, mivel a klaszterek
tevékenysége kezdetben nem generál közvetlen
hasznot a vállalkozások számára.

Elõnyös a hálózati együttmûködés során, ha
nonprofit szervezetként tud mûködni, és meg-
határozó tevékenysége a vállalkozásfejlesztés.
Jelenleg mûködik egy vállalkozásfejlesztési háló-
zat Magyarország 19 megyéjében és a fõvárosban.
Ez a megyei szintû szervezethálózat rendelkezik
vállalkozásfejlesztési szakértõkkel, vállalkozásfej-
lesztési, szervezetfejlesztési tapasztalatokkal,
közvetlen kapcsolatban áll az adott megye vál-
lalkozásaival, pályázati tapasztalatokkal, hálózati
tevékenységgel tudja támogatni az együttmûködõ
vállalatokat. Jogi formáját tekintve is alkalmas a
hálózati együttmûködés koordinálási feladataira,
mivel alapítványok sorából áll [ezek a megyei vál-
lalkozásfejlesztési központok (19+1)]. A vállal-
kozásfejlesztésben felhalmozott tudástõkéjüket
érdemes lenne hasznosítani a klaszteresedés
folyamatában a saját régiójukhoz kapcsolódóan.
Magyarországon a klaszterek akkor mûködnek
eredményesen, ha egy független és nagy tapaszta-
latokkal rendelkezõ vállalkozásfejlesztési szerve-
zet munkaszervezetként, az operatív feladatok
megvalósítójaként folyamatosan képes szervezni
a hálózati együttmûködést.

A közigazgatási minõségfejlesztés néhány aktuális kérdése
a legutóbbi minõségkonferenciák tükrében*

– Dr. Dudás Ferenc**–

I.

A közigazgatásért felelõs miniszterek 2003.
decemberi római találkozóján döntés született
arról, hogy kétévenként kerüljön megrendezésre
az Európai Minõségkonferencia, amelynek kere-
tében be lehet mutatni a közigazgatási szolgál-
tatásokkal kapcsolatos innovációs és minõségfej-
lesztési eredményeket. Kiemelték, hogy e széles
körû szakmai tapasztalatcsere elõsegítheti a
tagállamok felelõseinek rendszeres, hálózatszerû
kapcsolatrendszerének kialakulását.

II.

E folyamatba illeszkedve megállapítható, hogy 
a 2000-ben megtartott I. Európai Minõségügyi

Konferencia jelentõs hagyományt teremtett,
mivel a 2002-es – rendkívül sikeres – koppenhágai
rendezvény után ezt méltóan követte a III.
Európai Minõségkonferencia, amely a holland
elnökség szervezésében 2004. szeptember 15–17.
között került megrendezésre, Rotterdamban. 
A szimpóziumon mintegy 1300 közigazgatási
szakember vett részt szerte Európából. Az EU
bõvítésének köszönhetõen ez volt az elsõ olyan
jelentõs nemzetközi minõségkonferencia, amely-
nek szervezésébe, elõkészítésébe, illetve lebonyo-
lításába a 10 új tagországot is aktívan bevonták. 
A szervezési feladatokon túl Magyarország a
munkacsoportokban három esettanulmánnyal
mutatkozott be, köztük a Belügyminisztérium
Közigazgatás-szervezési és Közszolgálati Hivatala

** A XIII. Magyar Minõség Héten tartott közigazgatási szekción elhangzottak összefoglalása.
** Hivatalvezetõ, BM Közigazgatási Szervezési és Közszolgálati Hivatal.
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(Hivatal) által megvalósított minõségügyi fej-
lesztéssel. (Külön öröm az, hogy a magyar önkor-
mányzatok közül a fõváros XIII. kerülete is rend-
kívül eredményesen mutatkozott be.) 

A Hivatal prezentációjában bemutatta az általa
kifejlesztett és mûködtetett, a hazai közigazgatás-
ban országosan bevezetett, internetalapú Közös
Értékelési Keretrendszer (CAF) menedzsment-
rendszert, amely a munkacsoportban részt vevõk
száma, valamint az informális visszajelzések alap-
ján nagy sikert aratott.

A Belügyminisztérium központi CAF online
rendszere segítségével lehetõség nyílik valamennyi
közigazgatási szerv részére, hogy a CAF modell
Hivatal által széles körû szakmai egyeztetéssel
elkészített nemzeti verzióját (valamint a kifej-
esztett specializált modelleket) online módon, az
internet segítségével alkalmazhassa. A rendszer
megvalósításával lehetõvé vált a CAF kérdõívek
gyors, egyszerû, valamint költséghatékony szét-
osztása, kitöltése, esetleges módosítása. 

A fejlesztés további meghatározó eredményei
A kérdõívkitöltõ személy több részletben töltheti
ki a kérdõívét, akár saját otthonában is hozzá-
férhet saját kérdõívéhez, internetcsatlakozással. 

A központi adatbázis valós idejû információkat
tartalmaz bármelyik kérdõívrõl, bárhol az ország-
ban.

A szervezet korábbi felmérései online hozzá-
férhetõek, ezért az eredmények könnyen össze-
hasonlíthatóak.

A felhasználók körének nyilvántartása lehe-
tõvé teszi számunkra a közvetlen tájékoztatásu-
kat az esetleges módosításokról, a CAF-fal kapcso-
latos további eseményekrõl. 

Az adatbázisból a Hivatal átfogó, országos és
naprakész adatokat nyerhet késõbbi összehason-
lító tanulmányok, elemzések elkészítéséhez. 

Mindezeket a hazai eredményeket az európai
illetékesek fel kívánják használni az európai 
szintû CAF központi adatbázis továbbfejlesz-
tésénél. 

III.

A közeli napokban került sor a Magyar Minõség
Társaság országosan is meghatározó rendezvé-
nyére, amelyen a Közigazgatási Szakbizottság
rendezésében a 2004. évben Közigazgatási Minõ-
ségdíjat elnyert közigazgatási szervek mutatták
be rendkívül színvonalas prezentációjukat. Az
élénk és sokrétû vita eredményeként az alábbi
Állásfoglalás elfogadására került sor.

„A XIII. Magyar Minõség Hét Közigazgatási
Szakbizottsága keretében mûködõ közigazgatási
szekció a szekció tevékenységét eredményesnek és

elõremutatónak értékeli. Megállapítást nyert, hogy
a közigazgatás teljesítõképességének növelését
elsõsorban minõségfejlesztési eszközökkel indokolt
biztosítani. Az átalakítás hajtóereje a közigazgatás
területén: alkalmazkodás a globalizáció és az euró-
pai integráció követelményeihez. Kiemelést nyert,
hogy a jól mûködõ, hatékony közigazgatás fontos
versenyképességi tényezõ, amely a gazdaság növe-
kedésében is kimutatható versenyelõnyt jelent.
Mindenképpen fontos rámutatni arra is, hogy a
közigazgatás teljesítõképességének emelése nem-
csak gazdasági, hanem etikai okok miatt is szük-
séges. Az e körbe tartozó folyamatban meghatá-
rozó szerepük van a közigazgatás minõségéért 
dolgozó szakértõknek, szervezõknek, menedzse-
reknek, akik új típusú látásmódot honosítanak
meg és terjesztenek a közigazgatásban. A szekció-
ülés résztvevõi az alábbi törekvések továbbvitelét
és megvalósítását ajánlják a döntéshozók, valamint
a kormányzati illetékesek figyelmébe: 

– meg kell teremteni annak feltételeit, hogy 
az ún. CAF-modell alkalmazása valamennyi
közigazgatási szerv számára a szervezeti és
mûködési minõség egységes nemzeti szint-
mérõ eszközévé váljon;

– a hazai innovációs eredmények menedzse-
lése érdekében minél több közigazgatási
szerv kapjon lehetõséget az európai (EIPA)
adatbázisban történõ regisztrációra, illetõleg
szerepeltetésre;

– a CAF-modell alkalmazásához kapcsolódóan
biztosítani kell annak a köztisztviselõi egyé-
ni teljesítményértékelési rendszerrel történõ
összekapcsolását;

– a jó megoldások népszerûsítése érdekében
indokolt közreadni valamennyi olyan útke-
resõ, elõremutató fejlesztést, amelybõl más
közigazgatási szervek is tanulhatnak, s azok
tapasztalatait helyben eredményesen adap-
tálni tudják;

– meg kell teremteni a közigazgatási minõség-
fejlesztés, valamint innováció területén
munkálkodó szakértõk tevékenységének in-
tézményes összefogását, munkájának méltó
módon történõ népszerûsítését és anyagi
elismerését;

– a minõségfejlesztés ösztönzése érdekében
újabb pályázat kiírását indokolt meghirdetni;

– rendszeresen közre kell adni egy Innovációs
Hírlevelet, amely valamennyi érintett szá-
mára mintegy szakmai-módszertani iránytû-
ként segíti a fejlesztõ-tájékozódó-tájékoztató
tevékenységet;

– a köztisztviselõi törvényt a teljesítmény-
orientáltság érvényesítésével, a minõségi
munkavégzés megbecsültségének erõsítése
érdekében indokolt módosítani.”
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IV.

Hazai közigazgatási minõségpolitikai
helyzetkép és aktuális törekvések

CAF-eredmények
– a hivatal nemzeti forrásközpontként el-

készítette a CAF-modell hivatalos magyar
verzióját; 

– elkészült a közigazgatási hivatalokra, a helyi
önkormányzatokra specializált CAF-kérdõív
végleges változata;

– befejezés elõtt áll a rendõrségi szervekre
vonatkozó teljes körû CAF-adaptáció;

– a Belügyminisztérium irányításával kiépült
az internetalapú adatbázis, amely a Hivatal
honlapján (www.bmkozszolgalat.hu) keresz-
tül érhetõ el. 

Befejezett felmérések száma: 23.

A határõrség összes szervénél már meg-
kezdõdött a modell alkalmazása.

Következõ lépések:
– a modell alkalmazásának általános kiszéle-

sítése és támogatása, hogy az a szervezeti és
mûködési minõség egységes nemzeti szint-
mérõ eszközévé váljon;

– mivel az értékelések eredményeit folyama-
tosan gyûjtjük, lehetõvé tesszük az egyes
szervezetek közötti összehasonlítást, elsõ-
sorban a jó megoldások széles körû elter-
jesztése érdekében;

– innovációs eredmények menedzselése;
– hazai adatbázis összekapcsolása az Európai

Közigazgatási Intézet (EIPA) központi CAF-
adatbázisával;

– tanúsítványok kiadása;
– egyéni teljesítményértékelési rendszerrel

történõ összekapcsolás.

Elektronikus hírlevél (Innovációs Hírlevél)
A Hivatal által létrehozandó és mûködtetendõ
hírlevél célja a magyar közigazgatásban megtalál-
ható fejlesztések felkarolása, összegyûjtése, ter-
jesztése a www.bmkozszolgalat.hu honlap segít-
ségével. Az online mûködõ elektronikus hírlevél
az ország valamennyi közigazgatási szerve és

közigazgatási szakembere számára nyújtja szol-
gáltatásait. 

A hírlevél idõszakonként az említett honlapon
megjelenteti a közigazgatási innováció, minõség-
ügy legfontosabb, legérdekesebb és legújabb híreit.
A honlap segítségével bármely közigazgatási szak-
ember regisztráltathatja magát a hírlevél adat-
bázisába. Az adatbázis alapját a mûködtetés meg-
kezdésekor az országos közigazgatási minõség-
konferenciákon részt vett azon szakemberek
alkotják, akik érdeklõdési szándékukat jelezték az
innováció és minõségügy eredményei iránt. A hír-
levél elindítása után bárki regisztráltathatja
magát a hírlevél adatbázisába. A regisztrált fel-
használók megadott e-mail címükre automatiku-
san megkapják a honlapra felkerülõ hírek ki-
vonatát (esetleg egészét). 

A regisztrált felhasználók a központ számára
megküldhetik az általuk fontosnak és elõremu-
tatónak számító helyi közigazgatási fejleszté-
sekrõl szóló híreket. A hírek beküldésének fel-
tétele, hogy tartalmazzon egy (szóközökkel
együtt) nem több mint 100 karakteres címet, 700
karakteres kivonatot, valamint a teljes dokumen-
tumot, továbbá, amennyiben lehetséges, utalást 
a megfelelõ helyi honlapra. A hírek bekerülnek a
központi honlap adatbázisába, ahol az adatbázis-
ba kerülés dátumának feltüntetése mellett bár-
mikor megkereshetõek. Az új, fontos vagy érdekes
hírek kivonatai és a megadott hivatkozások meg-
jelennek közvetlenül a honlap híreiben, illetve a
hírlevélben is.

Mivel a rendszer önkéntes alapon mûködne,
bárki bármikor töröltetheti magát a hírlevél szol-
gáltatásainak igénybe vevõi közül. Érdemes meg-
vizsgálni, hogy egyetértés esetén miképpen von-
hatóak be a szolgáltatásba a megyei közigazgatási
hivatalok honlapjai is (pl. a megye területére
vonatkozó hírek honlapon történõ szerepelte-
tése). 

A hírlevél tartalma és megjelenésének ideje
jelentõs mértékben függne a beérkezõ és bemu-
tatandó információk gyakoriságától és jelen-
tõségétõl. Mérete nem haladná meg az 1 MB-ot,
gyakorisága legalább negyedévente egy alka-
lom.

A központi honlapon történõ megjelenése: A
honlap jobb oldali sávjaként szerepelne, az alábbi
megosztásban (fentrõl lefelé): keresõprogram
(idõpont, szavak, címek, települések szerint), re-
gisztráció [új regisztráció (név, település, idõpont,
szerv, szervezeti egység, beosztás, e-mail cím);
regisztráció törlése], hírek (cím, kivonat, dátum,
település, szerv megjelölése), adatbázis (idõpont,
cím, kivonat, dokumentum, település, szerv, hon-
lapcím), linkgyûjtemény (valamennyi hivatkozás
elérésének lehetõsége).

Regisztrált intézmények száma: 65
Ebbõl:
központi közigazgatási szerv   3
közigazgatási hivatal 14
helyi önkormányzat 42
dekoncentrált szerv   1
munkaügyi központ   1
rendõrség   3
határõrség (igazgatóság+kirendeltségek)   1 (84)
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Közigazgatási Innovációs Csomópont [KINCS]
– 2003-ban megkezdte üzemszerû mûködését

(eddig 48 közigazgatási szerv minõségjavító,
innovációs törekvései képezik az adatbázis
induló állományát);

– 2004 márciusában létrejött a közigazgatási
hivatalok innovációs munkacsoportja, amely
szakértõi hálózatként mûködik (e szakértõi
team elsõként a közigazgatási folyamatok
technologizálásának megteremtésével foglal-
kozik);

– folyamatos fejlesztés eredményeként az
adatbank tartalmazni fogja a közigazgatás-
ban máshol is hasznosíthatónak ítélt szer-
vezet- és mûködés-korszerûsítési, minõség-
fejlesztési eredményeket;

– folyamatban van a Magyar Közigazgatás 
Innovációs Térképének elkészítése. Ennek
induló adatbázisa már szintén rendelkezésre

áll. Az innovációs adatbázis teljessé tétele
érdekében, a közigazgatási hivatalok közre-
mûködésével, valamennyi közigazgatási
szervnél folyamatosan felmérésre kerül,
hogy 1990 óta milyen szervezési és mûködési
korszerûsítési, valamint minõségfejlesztési
eredményeket értek el a közigazgatás fej-
lesztése terén.

Jó megoldások a magyar közigazgatásban
Elõkészítés elõtt áll egy módszertani kötet azon
innovációs eredményekrõl, amelyekbõl vala-
mennyi közigazgatási szerv meríthet.

A közigazgatás teljesítõképességének erõsítése
A közeljövõben a kormány elé kerül a köz-
tisztviselõi törvény módosításának koncepciója,
amelynek középpontjában a teljesítményorientált
rendszer megteremtése áll. 

A  MINÕSÉG  JAVÍTÁSÁNAK/FEJLESZTÉSÉNEK  TECHNIKÁI

Matematikai-statisztikai módszerek 
a minõségmenedzsmentben

Elõzõ számainkban a helyzetfeltárással, a hibák,
hatásaik és eredendõ okaik feltárásának módsze-
reivel foglalkoztunk. A továbbiakban rátérünk a
legfontosabb matematikai-statisztikai módszerek
ismertetésére. Ebben a számunkban rövid alap-
vetéssel vezetjük le e nagyon széles témakört.

Ingadozás és veszélyes hiba
Képzeljünk el egy gyártási folyamatot, pl. alkat-
rész-elõállítást préseléssel, forgácsolással, fröccs-
öntéssel; de lehet ez szakaszos vagy folyamatos
vegyipari vagy élelmiszer-ipari technológia is. A
folyamatból kikerülõ termékpéldányok (vagy a 
folyamatosan gyártott mûanyag csõ egyes szaka-
szai) nem tökéletesen egyformák, mivel különféle
jellemzõikre, pl. méretükre, felületük egyen-
letességére, felületi hibáik számára, hatóanyag-
tartalmukra, szakítószilárdságukra számtalan,
egyenként kis hatású tényezõ befolyással van, így
az ingadozás elkerülhetetlen.

A folyamatot akkor nevezzük stabilnak vagy
statisztikailag kézbentartottnak (angolul: in sta-
tistical control), ha ez az ingadozás véletlenszerû,
idõben állandó, nincsenek jól felismerhetõ és
megnevezhetõ okai [1. ábra a) és c) része]. A
véletlen ingadozás határai ilyenkor normális el-
oszlás esetén a ±3s  szabállyal adhatók meg,
mivel egy normális eloszlású valószínûségi vál-
tozó 0,997 (99,7%) valószínûséggel a várható
értéke körüli, ±3s szélességû intervallumban vesz
föl értékeket. E határokat a természetes ingado-

zás alsó és felsõ határának (UNTL: upper natural
tolerance limit; LNTL: lower natural tolerance
limit) nevezik. Nem normális eloszlású
valószínûségi változónál a ±3s  szélességû inter-
vallumhoz más valószínûség tartozik.

Ha a folyamat stabil, a múltbeli adatok alapján
jövõbeni viselkedése bizonyos határok között
kiszámítható. Ez úgy értendõ, hogy meg tudjuk
mondani, milyen valószínûséggel adódik e
határokon kívüli vagy belüli érték (Shewhart).
Attól, hogy a folyamat statisztikai értelemben sta-
bil, nem biztos, hogy az adott gyártás minõségi
követelményeinek megfelel, vagyis a minõségi
mutatók az elõírt tûrésmezõn belül vannak (USL:
upper specification limit; LSL: lower specification
limit). Szélsõ esetben a minõségi jellemzõ csak
véletlenszerû ingadozást mutat, de olyan mérté-
kû, az ingadozás centruma annyira eltér az elõírt
értéktõl, hogy a gyártott termék zöme selejt 
[1. ábra c) része]. Természetesen ilyenkor az
ingadozást csökkenteni kell, ill. centrumát meg
kell változtatni.

A minõséget súlyosan veszélyezteti és kézben-
tarthatatlanná teszi, ha egy-egy, a késõbbiekben
esetleg azonosítható, megnevezhetõ ok nagyobb
mértékû, nem véletlenszerû változást idéz elõ, pl.
a gép beállítása megváltozik, a szerszám kopik, a
kezelõ hibázik, a nyersanyag összetétele eltér az
addigitól stb. Ilyenkor a folyamatot instabilnak,
statisztikailag nem kézbentartottnak (out of con-
trol) nevezzük [az ábra b) és d) része], a hiba
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neve: veszélyes hiba. Az instabilitás azért veszé-
lyes, mert beláthatatlan következményekkel jár,
vagyis a folyamat jövõje kiszámíthatatlan. A
folyamat egy szakaszában (a termelés egy perió-
dusában) végzett mérések, megfigyelések alapján
nem következtethetünk arra, hogy egy másik sza-
kaszban milyen lesz a termék. A veszélyes zava-
rok akár az ingadozás centrumát, akár a mér-
tékét, akár mindkettõt megváltoztathatják.

Okozhat az ilyen rendellenesség akkora eltérést,
hogy a minõségi jellemzõ a tûrésmezõn kívülre
kerül [d) rész], de az is elõfordulhat, hogy csekély a
hatása, és a minõségi jellemzõ értéke az elõírt
határokon belül marad [b) rész]. Az instabilitás és
az elõírásokhoz képest túlságosan nagy ingadozás-
sal megvalósuló stabil mûködés a termék minõsége
szempontjából egyaránt elfogadhatatlan, de ki-
küszöbölésük eltérõ intézkedést igényel.

A folyamat stabilitása ellenõrzõ kártyákkal
(control charts) vizsgálható, a tûrésmezõnek való
megfelelõséget pedig az ún. folyamatképességi
vizsgálattal (process capability study) tanulmá-
nyozhatjuk.

A Taguchi-féle négyzetes veszteségfüggvény
A hagyományos minõségszabályozásnál a cél,
hogy a termékek bizonyos minõségi mutatói az
elõírt határok között legyenek: ha ez teljesül, a
termék jó minõségû, ha nem, rossz. Taguchi
szerint ez nem elég, mert nem közömbös, hogy a
minõségi mutató e határok között hol van.
Nehezen indokolható, hogy a minõségi mutató
hajszálnyi változása eredményeképpen a termék
megítélése gyökeresen megváltozzék. 

Ezt az elképzelést a Taguchi-féle négyzetes
veszteségfüggvény (quality loss function) fejezi ki,
amelyet a 2. ábra mutat, összehasonlítva a hagyo-
mányos veszteségfüggvénnyel, amelynek értéke
nulla, ha a termék minõsége a tûrési határon
belül van, és ugrásszerûen megváltozik, ha azon
kívülre kerül. Például a televízió-készülékek táp-
egységének elõírt kimeneti feszültsége 115 V, a
kép minõsége ekkor a legjobb. Ha a feszültség 
ettõl eltérõ, a kép minõsége rosszabb. Ameny-
nyiben az eltérés meghalad egy bizonyos határt

(pl. 10 V-ot), a kép olyan rossz lesz, hogy a vevõ 
a szervizhez fordul, a javítás költsége ekkor pl.
100 $. Ne gondoljuk, hogy nem keletkezik vesz-
teség, ha az eltérés kisebb, a vevõ ugyanis ekkor
sem lesz elégedett, a gyártó piaci megítélése pedig
romlik, amelyet csak árengedménnyel vagy hirde-
tési stb. ráfordítással ellensúlyozhat.

Jelölje y a kérdéses minõségi jellemzõt, T
annak elõírt értékét (target), a veszteségfüg-
gvény a következõ négyzetes függvénnyel köze-
líthetõ:

L(y) = K(y–T)2.
A k tényezõ értéke az elõbbi esetre a követ-
kezõképpen határozható meg: Ha y eltérése az
elõírt
T  = 115 V értéktõl 10 V, a veszteség 100 $, vagyis
100 $ =k 102;    k = 1 $/V2.

A négyzetes veszteségfüggvény felhasználásával
azt is kiszámíthatjuk, milyen eltérést szabad a
gyártónak az üzemben megengednie, ha a helyi
javítási (pótlási) költség 10 $:
10 $ = 1 (y–115)2; (y–115) = 10; (y–115)= 3,16 = V.

Ennél az eltérésnél éppen akkora a veszteség, ha
az üzembõl nem engedik ki a terméket, mint ha
kiengedik. Ennél nagyobb eltérés esetén a kibo-
csátás vesztesége nagyobb, mint a javításé vagy 
a pótlásé. Ilyen értelemben Taguchi szerint is
megadhatók toleranciahatárok.

A minõségi jellemzõ a termék egyetlen példá-
nyán megmérhetõ, a terméksokaságra azonban
valószínûségi változó. A veszteségfüggvény értéke
a sokaság minden elemére más, az is valószínûsé-
gi változó. Várható értéke:
E[L(y)] = kE[(y–T)2] = kE[(y–m)2] + (m–T)2 =  
= k[(s2 + (m–T)2]. 

Ez a jól ismert közepes négyzetes hiba (mean
square error), amely a varianciából és a várható
értéknek az elõírt értéktõl való négyzetes eltéré-
sébõl adódik össze. A veszteségfüggvény várható
értéke tehát annál nagyobb, minél nagyobb az
ingadozás és minél nagyobb az átlag elõírt érték-
tõl való eltérése.

1. ábra 2. ábra
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A XIII. Minõség Hét szervezõi most is, mint eddig
minden évben, arra törekedtek, hogy a résztvevõk
minél teljesebb képet kapjanak a minõség legfon-
tosabb aktuális kérdéseirõl a világban, Európában
és mindenekelõtt a hazai gazdaságban. Mivelhogy
már néhány hónapja az EU tagjai vagyunk, egyre
tisztábban rajzolódik ki, hogy felkészültségünk 
termékeink és szolgáltatásaink minõsége tekin-
tetében megfelelõ-e, milyen hiányosságok mutat-
koznak, és milyen teendõk vannak a gazdaságban,
az államigazgatásban és a nagy szolgáltatórend-
szerekben, az esetleges hiányok pótlására. Ennek
megfelelõen, a rendezvény központi témája fel-
készültségünk elemzése volt az EU kihívásaira.

Azt is fontosnak tartottuk, hogy – a kormány-
zati stratégiának megfelelõen – elsõsorban a hazai
kis- és közepes vállalatok (kkv-k) hasznosíthassák
az elõadásokon elhangzó ismereteket versenyké-
pességük és gazdasági pozíciójuk erõsítése cél-
jából.

A gazdasági szervezeteknek elsõsorban az Unió
elõírásainak kell eleget tenni (pl. mûszaki biz-
tonság, élelmiszer-biztonság), minõségirányítási
rendszerük tanúsítása és folyamatos fejlesztése
sem kevésbé fontos kihívás, mert ezt a piac – mi-
nimális követelményként – elvárja, a minõség a
versenyképesség alapvetõ, magától értetõdõ fel-
tételévé vált.

A plenáris ülések felvázolták a makroökonó-
miai összefüggéseket, az EU-tagsággal járó új
lehetõségeket és hatásukat a magyar gazdaságra.

Az egyes szekciók (közigazgatási, információ-
biztonsági, metrológiai, hon- és rendvédelmi) 
szakterületük speciális minõségproblémáit ha-
sonló nézõpontból tárgyalták.

Nem lehet feladatunk, hogy a konferencián
elhangzott közel 80 elõadást ismertessük – az
ezeket tartalmazó kötetet az MMT titkárságán az

érdeklõdõk megvásárolhatják –, hanem szeret-
nénk áttekintést adni a rendezvényrõl, valamint 
a szakemberek véleményét tolmácsolni a szakma
jelenlegi helyzetérõl és fõ fejlõdési irányairól.
Egyes, kiemelkedõ elõadások szerkesztett vál-
tozatát folyamatosan közölni fogjuk.

Nyitó plenáris ülés
Nyitó elõadásként Vértes András, a GKI
Gazdaságkutató Kft. elnöke átfogóan ismertette a
világgazdaság helyzetét, globális tendenciáit és
ezek keretében Magyarország elhelyezkedését. 

Fõ tendenciák:
– az áru-, a pénz- és a tõkepiacok összefonódása,
– a kommunikációs forradalom,
– a konjunktúraciklusok, a gazdasági ingadozá-

sok globalizálódása.

Az ipar bizalmi indexe Magyarországon és az EU-
ban hasonlóan ingadozott, ami arra enged követ-
keztetni, hogy hazánk a globális piac részévé vált.

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI

Köszönjük mindazok támogatását, 
akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítették munkánkat.

A Magyar Minõség Társaság javára
a 2003-ban befolyt 43 151 Ft-ot belsõ adatbázisunk fejlesztésére fordítottuk.

A Minõség Oktatásáért Alapítvány javára
a 2003. évben befolyt 26 769 Ft hozzájárult tanfolyamaink kedvezményes részvételi díjához.

A jövõben is számítunk erkölcsi és anyagi támogatásukra.

Felkészültségünk az EU kihívásaira 
– a csatlakozás tükrében

Beszámoló a XIII. Minõség Hétrõl (2004. november 8–11.)

1. ábra

Az ipari bizalmi index Magyarországon és az EU-ban,
1996–2004
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A hazai struktúra kedvezõ változását bizonyítja a
fajlagos áruszállítás folyamatos és gyors csökke-
nése (2. ábra), valamint a mobiltelefon-ellátottság
és -szolgáltatás viharos növekedése (3. ábra).

A jövõben nekünk is szembe kell nézni a globális
kihívásokkal, mint az elöregedés, az egészségügyi
költségrobbanás, a szegénység, a gazdasági-
pénzügyi válságok, a bûnözés, a terrorizmus, és az
EMU-ba való felvételhez létre kell hozni a
versenyképes gazdaságot, melynek feltételei: ala-
csony infláció, kiegyensúlyozott államháztartás,
nem növekvõ államadósság, alacsony kamatok.

A fellendülés feltételei:
– tudás- és technológiaintenzív feldolgozóipar,
– logisztikai rendszerek, bázisok,
– építõipar, lakáspiac, beruházásszervezés,
– környezetvédelmi berendezések gyártása, tech-

nológiák átvétele, tanácsadás,
– regionális és infrastrukturális fejlesztési pro-

jektek.

Thomas Glaser nagykövet, az EU Bizottság
Magyarországi Képviseletének vezetõje, rövid
beszédben üdvözölte a konferenciát, majd Iván
Gábor, a Külügyminisztérium EU Gazdaság-

politikai Fõosztályának fõcsoportfõnöke az EU-
tagsággal megnyílt új lehetõségekrõl és ezek hatá-
sairól tájékoztatott.

A konferencia elsõ napjának délutánján az euró-
pai uniós csatlakozással összefüggésben külö-
nösen idõszerû területet, az ipari termékek
piacra jutása témát dolgozták fel.

Winkler Istvánné bevezetõ elõadása áttekin-
tette, hogy a jogi harmonizáció mellett milyen
intézményi háttér szükséges ahhoz, hogy a jog-
szabályokban elõírt feltételek teljesüljenek, a
rendszer mûködõképes legyen. A rendszernek
ugyanis biztosítania kell az áruk szabad mozgását
és ezzel egyidejûleg a termékek biztonságosságát,
vagyis azt, hogy az EU polgárai biztonságos ter-
mékhez jussanak.

A rendszer mûködéséhez meg kell teremteni a
jogalkotás mellett a
– szabványosítás,
– megfelelõségértékelés,
– kijelölés, notifikálás,
– piacfelügyelet,
– információterjesztés
hatékony és összehangolt mûködését.
Nagy hangsúlyt kapott az elõadásban a rendszer
valamennyi szereplõjének, de különösen a vál-
lalkozások információval való ellátásának szük-
ségessége.

A szekció további elõadásai e rendszer egy-egy
elemérõl adtak képet, bemutatva a csatlakozással
bekövetkezett változásokat.

Dr. Szûcs András igazgató, az FVF piacfel-
ügyeleti tevékenységét ismertette, mely az uniós
csatlakozással még nagyobb felelõsséggel jár a
hatóságra nézve. Gyakorlati példákkal, tapaszta-
latokkal egészítette ki elõadását.

A tanúsító szervezetek kijelölésérõl és notifikálás-
ról számolt be Kálmán Albert és dr. Lábóné
Británszky Erzsébet (GKM). Az elõadás a kije-
lölés jogi hátterérõl és eljárásáról, valamint a csat-
lakozás óta számunkra is mûködõ bejelentésrõl
(notifikáció) szólt. Megtudtuk, hogy ma már 20
magyar intézmény notifikált, egyenrangú szerve-
zetként mûködik az Unió piacán. Az egyik noti-
fikált szervezet, a BKI Ex Vizsgáló Állomás Kft.
tapasztalatairól, helyzetérõl tartott elõadást
Hankó János, a kft. igazgatója. Az ismételt vizs-
gálat és tanúsítás elmaradásából származó piac-
veszteséget sikeres mûszerfejlesztéssel, a harma-
dik országok felé történõ nyitással kompenzálják. 

A termékbiztonsági témához kevésbé kötõdõ, de
a termékek piacra jutását jelentõsen befolyásoló
témát mutatott be dr. Sorosi Gyula, a Magyar
Szabadalmi Hivatal fõosztályvezetõ-helyettese. 
A nagy érdeklõdéssel kísért elõadás a védjegy-
oltalom megszerzésének feltételeit tárgyalta az

2. ábra

3. ábra

Az áruszállítás teljesítménye 1996–2005
(1995 = 100)

A mobiltelefon-ellátottság és a szolgáltatás árbevétele
1999–2005
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EU-beli szabályozással összefüggésben. Vass
Attila, az Elektrolux Lehel Kft. Porszívógyár
igazgatója azt elemezte, mit kell tennie a gyártó-
nak ahhoz, hogy megfeleljen az Európai Unió
követelményeinek, és versenyképes legyen a
kibõvült piacon. Kiemelte a beszállítók jelentõ-
ségét, és összefoglalta, hogy a kis- és közepes vál-
lalkozások hogyan fejlesszék saját tevékeny-
ségüket piaci sikereik érdekében.

Menedzserek délelõttje
A menedzserek „kerekasztal”-délelõttjének köz-
ponti kérdése az volt, hogy a minõségirányítás és
letéteményeseinek szerepe hogyan változik az
üzleti sikerek elérésében? A bevezetõ elõadást
Somogyiné Alabán Ildikó, a Mol-csoport
minõségirányítási csoportvezetõje tartotta, a
minõségvezetõ preferenciái és fókuszai címmel.
Kiemelte az utóbbi évek legfontosabb változását:
a minõségfejlesztés átalakul mûködésfejlesztéssé,
a cél a belsõ minõség módszeres javítása lett. 

Az egyre szélesebben terjedõ Hat Szigma
bevezetésének vállalati tapasztalatait Meleg Edit,
az M Reál Petõfi Nyomda Kft. minõségbiztosítási
vezetõje ismertette.*

Pónya Gábor, a T-Mobile Magyarország TQM-
igazgatója arról szólt, hogy hogyan változnak a
szolgáltatással kapcsolatos igények, különösen 
a latens igények felismerésének megnövekedett
piaci jelentõségét emelte ki.

Simon György, a Hajdúsági Iparmûvek Rt.,
valamint Kõrösi György a Dél-dunántúli Gáz-
szolg. Rt. minõségirányítási igazgatója a szolgál-
tatások változó piaci feltételeire, valamint a
vevõszolgálatok módszereinek fejlõdésére muta-
tott rá. Farkas Imre Albert, a Knorr Bremse
Vasúti Jármû Rendszerek Hungária Kft. minõség-
biztosítási vezetõje azt hangsúlyozta, hogy az
alvállalkozókat partnerként kell kezelni, mert az
õ elégedettségük is feltétele a kiegyensúlyozott
piaci kapcsolatoknak.

Minõségrendszerek – a fejlesztés kulcsa
Bár a szakértõk egy részének véleménye szerint a
hagyományos minõségrendszerek, köztük az ISO
9000 szabvány szerint mûködõk gazdasági jelen-
tõsége visszaszorulóban van, sokan mégis bennük
látják a fejlesztés egyik fontos eszközét. Sipos
Gáborné, a Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. és 
az ISO TC/176 bizottság szakértõje az ISO 9000
szabvány eddigi eredményeit vette számba, és
kitekintett a szabvány jövõjére. Dr. Sencz
József, a Struktúra Kft. ügyvezetõ igazgatója 
a mikrovállalkozások szempontjából elemezte a
minõségirányítási rendszereket és bevezetésük
gazdaságosságát. Dr. Ködmön István, a Szenzor
Gazdaságmérnöki Kft. ügyvezetõ igazgatója az

integrált rendszerektõl a komplex rendszerekig a
gyakorlat alapján tekintette át a fejlõdést, vala-
mint a modern menedzsmenteszközök sziner-
giáját. Sugár Karolina, a Minõségfejlesztési
Központ ügyvezetõ igazgatója az EFQM kiváló-
ság-modell szerepét és fejlõdését ismertette,
különös tekintettel a kkv-k lehetõségeire. Be-
fejezésül a Koczor Zoltán PhD, a BMF fõigaz-
gatója által vezetett kollektíva mutatta be azokat
az eredményeket, melyeket integrált rendszerek-
ben a tervezési és jóváhagyási folyamatok opti-
málása terén értek el.

Záró plenáris ülés
A záró plenáris ülésen Veress József, az európai
ügyekért felelõs tárca államtitkára a Nemzeti
Fejlesztési Terv koncepcionális kérdéseirõl,
Pongorné dr. Csákvári Marianna, a GKM
helyettes államtitkára a versenyképességünkrõl
és a kkv-k fejlesztési lehetõségeirõl, dr. Vass
Ilona, az NKTH elnökhelyettese az innovációs
tevékenységek szerepérõl és jövõjérõl tartottak
elõadást. A kormányzati elõadásokra szándékunk
van visszatérni.

A konferencia befejezõ szakaszában dr. Asch-
ner Gábor, az MMT ügyvezetõ igazgatója a
minõség szerepének tendenciáit elemezte. Gon-
dolatait a Következtetések között idézzük.
Herneczky Katalin (QSA Tanácsadó Kft.) és
Trunkli Gábor (BBL Tanácsadó Kft.) közös
elõadása azt a gondolatot fejtette ki sokoldalúan,
hogy a minõségügyet az emberi erõforrás tudatos
fejlesztése mozdíthatja el holtpontjáról. Elõadá-
sukra visszatérni szándékozunk.

Szakbizottságok
A Közigazgatási Szakbizottság keretében a 2004.
évben Közigazgatási Minõség Díjat elnyert szer-
vek mutatták be rendkívül színvonalas prezentá-
ciójukat. Az élénk és sokrétû vita eredményeként
állásfoglalás elfogadására is sor került. Az ülésen
elhangzottakról e számunk szakcikkei között szá-
molunk be.

Az információ biztonságával foglalkozó szek-
ció bevezetõ elõadásában Gerencsér András
fõosztályvezetõ-helyettes, Informatikai és Hír-
közlési Minisztérium, áttekintést adott az infor-
máció biztonságának fontosságáról a közbeszer-
zés területén, és vázolta az ilyen irányú intéz-
kedések kereteit. Kalmárné Diósy Ildikó, a
Közbeszerzési Döntõbizottság biztosa ismertette
a közbeszerzésrõl szóló 2003. CXXIX. törvényt,
kitért az elektronikusan gyakorolható eljárási
eseményekre, az ezekkel kapcsolatos elgondolá-
sokra és az EU-elõírásokkal való összhang 
biztosítására. Dr. Bíró Béla fõosztályvezetõ-
helyettes (MSZT) a szabványosítás és a tanúsítás
szerepét ismertette a közbeszerzésben, szólt az
EU-direktívákban és az ezeket honosító törvé-

* Az elõadó az idei Év Minõségmenedzsere-pályázat díját nyerte el.
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nyekben található számos hivatkozásról európai,
illetve nemzeti szabványokra. A tanúsítási
igények kielégítéséhez ugyancsak számos esetben
szabványok jelentik a megoldást.

Krauth Péter, az MSZT Informatikai Szabvá-
nyosító Bizottságának elnöke, az információ biz-
tonságának szabványosítási hátterérõl szólva
beszélt a nemzetközi és a brit szabványokról, az
ilyen célú irányítási rendszerek tanúsításáról, a
kockázatmenedzsment szerepérõl. Móricz Pál
igazgató, Szenzor Gazdaságmérnöki Kft., ismer-
tette a fõbb információvédelmi követelményeket
és szabványokat, a rendszerépítés menetét,
tapasztalatait, problémáit. Vilhelm Zsolt audi-
tor, MSZT, az információvédelmi irányítási rend-
szerek tanúsítási problémáit ismertette, és kitért
az MSZT tanúsítási terveire is. Bemutatta a
különféle auditok folyamatát.

Különösen gazdag programot állított össze a
Metrológia szekció két szervezõje, dr. Bölöni
Péter és Erõdi Erzsébet (Szenzor Metrológia
Kft.) Összesen 13 elõadás hangzott el a szekcióban,
többek között az új mérõeszköz-direktíváról, az
ISO 9001 szabvány mérõeszközökre vonatkozó
követelményeirõl, a kalibrálólaborok minõségirá-
nyítási rendszerbe való kapcsolódásáról, a mérõ-
rendszerszoftverek biztonságáról, a mérõeszközök
ellenõrzésének, kalibrálásának problémáiról.
Elõadások hangzottak el a mérési bizonytalan-
ság csökkentésérõl, illetve számításáról. Claus
Clemensen, a SAAB Metech fejlesztési igazgatója
bemutatta a cég mérõeszköz-menedzsmentrend-
szerét, a záró elõadás a kalibrálási bizonyítványok
kapcsán tapasztalt legfrissebb gyakorlati prob-
lémákat osztotta meg a hallgatósággal.

A szekció a metrológia olyan határterületeivel
is foglalkozott, mint az új megközelítésû direk-
tívák, a szervezetek kijelölése, notifikációja, teret
adtak továbbá a környezetvédelmi EMAS rend-
szer bemutatásának. (A szekció elõadásaira ké-
sõbbi számainkban visszatérünk.)

A Hon- és Rendvédelmi Szakbizottság ülésének
az volt a célja, hogy szakmai segítséget nyújtson 
a NATO AQAP:2000 normatív dokumentumok
szerinti követelményrendszerek egységes értel-
mezéséhez, valamint a rendvédelem területén
mûködõ szervezetek minõségirányítási elgondolá-
sainak, eredményeinek megismertetéséhez.

Ezt szolgálta dr. Ignácz István r. dandár-
tábornok, Pest megyei rendõrfõkapitány tájékoz-
tatója a „minõség útján” megtett munkáról, mely
tükrözte, hogy a vezetés nemcsak feladatának,
hanem szívügyének tekinti a minõségirányítási
rendszer megvalósítását.

Dr. Teke András hõr. ezredes beszámolójából a
hallgatóság képet nyert a „minõségfejlesztési
tevékenység bevezetésének tapasztalatai”-ról a
határõrség területén.

Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes (HM TH osz-
tályvezetõ-helyettes) nagy érdeklõdés mellett
fejtette ki az AQAP:2000 NATO-normatív doku-
mentumok hatálybalépés elõtti helyzetét.

Magyar Gyula nyá. mk. alezredes (HM EI Rt.
Elektronikai Igazgatóság MIR- és Szabványiroda-
vezetõ) ismertette az integrált irányítási rendszer
kialakulását az AQAP normatív dokumentumok
tükrében.

Következtetések
A konferencia üzenetét Pónyai György, a
Társaság és a szekció elnöke a következõkben
foglalta össze:

A vállalatok vezetõinek legfontosabb törekvése
az, hogy a szervezet képességét és lehetõségeit a
lehetõ legnagyobb mértékben kihasználják. Ebbõl
a célból tevékenységük felöleli a vállalati vezetés
hatékonyságának növelését, amely révén a szer-
vezet nemcsak eszközeit, pénzügyi és fizikai
adottságait, hanem fõként az emberi, intellek-
tuális, mûszaki és információs erõforrásait képes
jobban hasznosítani. Ennek révén pedig javul a
tervezés, jobban törõdnek a vevõkkel, továbbá a
termékeket, szolgáltatásokat versenyképesebben
képesek elõállítani, eladni és a vevõk számára
eljuttatni. 

A vezetés ezért rendszerszerûen figyelembe
veszi, bevezeti, méri, karbantartja és fejleszti a
képességeket, amelyeket integrál a stratégiába.
Többek között ezek fejlesztése határozza meg a
vállalat minõségét, ill. annak fejlõdését.

A minõség tehát nem öncélú eszköz, hanem szer-
vesen beépül a menedzsmentbe, és elsõ alkalom-
mal a stratégiában kerül kinyilvánításra. A mi-
nõség tehát egyrészt eszköz, másrészt eredmény. 

Mindebbõl az következik, hogy:
– A vezetés csak addig érdekelt a minõség fej-

lesztésében, amíg az számára, ill. a célja szá-
mára elõnyt jelent. Ebbõl kifolyólag csökken az
ISO 9000 sorozat szerinti tanúsítások száma,
valamint az EFQM szerinti kiválóság-modellt
megvalósító szervezetek száma is.

– Várhatóan azok a szervezetek lesznek sikeresek,
amelyek élén olyan felsõ vezetés áll, amely képes
a vállalati tevékenységek és a minõséggel kap-
csolatos tevékenységek integrált irányítására.

– A vállalati minõséggel fõfeladatként foglalkozó
szervezeteknek kell hasznosságukat bizonyí-
tani, vagyis azt, mennyivel tudnak hozzájárul-
nia vállalati célkitûzések megvalósításához.
Amennyiben erre nem lesznek képesek, vár-
ható a minõséggel foglalkozó szervezeti egysé-
gek létszámának és jelentõségének csökkenése,
esetleg a minõségszervezet megszûnése.

– A minõséggel kapcsolatos napi tevékenység
egyre inkább beépül a munkavállalók egészé-
nek feladatkörébe, ami a minõséggel fõfeladat-
ként foglalkozók számának csökkenésével jár.
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A kis létszámú vállalatok eddig sem alkalmaz-
tak külön minõségszervezetet. Ez a tendencia
meg fog jelenni a nagyobb létszámú vállalatok-
nál is. A minõségirányítók tevékenysége egyre
inkább átalakul mûködésfejlesztéssé, vagyis
céljuk a belsõ minõség módszeres javítása.

– A környezeti tényezõk szerepének növekedése
miatt a minõségszakemberek egyre nagyobb
számban fognak a természeti erõforrások 
felelõsségteljes használatának támogatása céljá-
ból megfelelõ qualitatív módszereket használni.

– Ha nem is drasztikusan, de növekedni fog az
olyan közelítések elterjedése, mint a Hat Szigma
vagy Hat Szigmára való tervezés, amely során a
projektek alapján egyértelmûenmeghatározható
a tevékenységek sikeressége vagy sikertelensége.

– A megváltozott helyzet megköveteli a közszol-
gálatban (egészségügy, oktatás, közigazgatás és
rendvédelem stb.) megváltoztatását. Nagyobb
hangsúlyt kell helyezni a technikák olyan
oktatására, hogy a minõségszakember mindig a
célnak legmegfelelõbbet tudja alkalmazni. A
minõségoktatást multikulturális elemekkel kell
kiegészíteni, elsõsorban a globalizáció folytán.

– A minõség egyre inkább szerepet fog kapni a
közszolgálatban (egészségügy, oktatás, közigaz-
gatás és rendvédelem stb.) Ezek a területek
megfelelõ szakértelmû irányítást követelnek
meg, elsõsorban az elõírások, technikák és
folyamatok területén. 

Összeállította:
dr. Róth András

Az oktatási nap kerekasztalvitájáról
Ebben az évben, az eddigi szokásoktól eltérõen, 
a délelõtti plenáris üléseket követõen két szek-
cióban a közoktatás, illetve a felsõoktatás leg-
aktuálisabb és legnagyobb érdeklõdésre számot
tartó kérdéseirõl folytattak vitát az érdeklõdõk.

A felsõoktatási szekcióban a felsõoktatási tör-
vény tervezetének minõséggel kapcsolatos kérdé-
seirõl folyt a vita. 

A résztvevõk egyetértettek abban, hogy a 
felsõoktatási törvény elõremutató és végleges vál-
tozata minden jel szerint elõ fogja segíteni a hazai
felsõoktatás csatlakozását az európai felsõokta-
tási térséghez. Azonban szükséges néhány kér-
désben a pontosítás, változtatás.

A résztvevõk véleménye szerint a törvény sok
helyen túlszabályoz. A részleteket a nagyobb
rugalmasságot és gyorsabb változtatást lehetõvé
tevõ rendeletekben kellene szabályozni.

Fontos lenne a fogalmak pontos és következetes
használata. A résztvevõk többsége a minõségbiz-
tosítás helyett a minõségfejlesztés kifejezést találta
elfogadhatónak, elismerve, hogy a szabványos kife-
jezés a minõségirányítás, illetve minõségirányítási
rendszer lenne. A felsõoktatási intézmények azon-
ban idegenkednek ettõl a kifejezéstõl, szívesebben
használják a minõségfejlesztés megjelölést. 

A MAB tevékenységének meghatározására
minõséghitelesítés helyett az akkreditációt tarta-
nák helyesnek, ami megfelel a nemzetközi kife-
jezésnek. A MAB igen fontos külsõ értékelési
tevékenységet lát el, amelynek gyakorlata meg-
egyezik az európai uniós törekvésekkel. Azonban
fontos, hogy kimaradjon a törvénybõl a következõ
pont: „szakmai támogatást nyújt a felsõoktatási
intézmények minõségfejlesztési rendszerének
kiépítéséhez és mûködtetéséhez”. Ugyanis ez a
tevékenység összeférhetetlen a külsõ értékeléssel,

mivel saját tanácsait fogja értékelni. Ugyancsak
fontos a szakértõinek függetlensége és jártassága
a felülvizsgálói tevékenységben.

A résztvevõk fontosnak tartották az ágazati
minõségpolitika megfogalmazását is, amelyben
jelenjenek meg nemcsak a minõségpolitikai elvek,
hanem a megvalósításuk biztosítását szolgáló erõ-
források megteremtése iránti miniszteri felelõs-
ség rögzítése is. 

A felsõoktatási minõségdíj megalapítását a
résztvevõk egyöntetûen igen elõremutató és pozi-
tív lépésnek tartják. Megvalósításának szakmai,
szervezeti és anyagi kereteit, azaz a Nemzeti
Minõségi Díj kritériumrendszere felsõoktatásra
való adaptálásának, a díjrendszer mûködteté-
sének és továbbfejlesztésének feltételeit rendelet-
ben szükséges meghatározni. Ugyancsak fontos
lenne az intézményi belsõ értékelés szakmai,
szervezeti és anyagi kereteinek megteremtése.
Ebbe beletartozik a belsõ értékelési módszerek
megismertetése, az intézményi és kari minõség-
felelõsök képzése, bérpótlékának biztosítása. 

A törvény elképzelése szerint az intézményi
minõségfejlesztési rendszerek kialakításának és
bevezetésének megtervezését az intézményi mi-
nõségfejlesztési programokban szükséges rögzí-
teni. Mindezek megvalósítására a pályázatok biz-
tosíthatnák a támogatást. Ehhez azonban szük-
séges az intézményi minõségfejlesztésre, a minõ-
ségdíj kialakítására, mûködtetésre és fejlesztésre
vonatkozó kutatási-fejlesztési háttér biztosítása
és összehangolása a pályáztatási rendszerrel. 

A résztvevõk egybehangzó véleménye szerint a
kerekasztalvita hasznos kezdeményezés volt, ami
érdemes arra, hogy szokássá váljon.

Bálint Julianna,
az Oktatási Bizottság elnöke
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A Magyar Minőség Társaság szervezésében kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a 

Minőségszakemberek Találkozója

Magyar Minőség Bálja

2005. február 19-én.
Helyszín: Hotel SOFITEL (korábban Hotel Hyatt Regency)

1051 Budapest, Roosevelt tér 2.

A szervezők egy közvetlen légkörű fórumot kívánnak biztosítani a minőségirányítás területén dolgozó 
szakemberek számára. Nagyszerű alkalom kínálkozik az üzleti partnerek vendégül látására, 

új üzleti kapcsolatok kezdeményezésére. Kiváló lehetőség arra, hogy a szervezetek menedzsmentjében
együtt dolgozó teamek (felső vezetés, gazdasági, műszaki, informatikai, humánpolitikai és minőség-,

környezetirányítási vezetők és munkatársak) egy kötetlen hangulatú műsoros estén elmélyítsék
munkakapcsolatukat. 

Felkért fővédnök:
Dr. Kóka János 

gazdasági és közlekedési miniszter

A szakmai eszmecserét színvonalas műsorral, ízletes ételekkel, „nyereményesővel” és igényes zenével
kívánjuk emlékezetessé tenni.

A belépőjegy ára 2005. január 15-ig történő jelentkezés esetén 21 000 Ft + áfa, 
a megadott időpont után 22 500 Ft + áfa. 

A feltüntetett részvételi díjak közvetített szolgáltatásként tartalmazzák az étkezést.
Az étkezés utáni közterheket a megrendelőknek kell a költségvetés felé megfizetniük.

Az MMT szponzorként tünteti fel azokat a szervezeteket, amelyek

♦ 10 vagy több jegyet vásárolnak munkatársaik vagy ügyfeleik részére,
♦ 4 db szponzorjegyet, összesen 150 000 Ft + áfa összegért vásárolnak,
♦ legalább 50 000 Ft-tal hozzájárulnak vagy ilyen értékben nyereményeket ajándékoznak

a „nyereményeső” céljára. Az ajándékozók nevét az ajándékon feltüntetjük.

Az előbbieknél nagyobb összegű támogatás esetén az ellentételezés módjáról egyedi megállapodás
köthető.

A szervezetek az MMT-vel történő előzetes egyeztetés után apró, reklám célú ajándéktárgyakkal 
kedveskedhetnek a résztvevőknek.

A rendezvénnyel kapcsolatosan bővebb felvilágosítást ad:
Mátyás Péter (tel.: 06 1 456-6946).

Részvételi vagy szponzorálási szándékát az alábbi címen jelezheti:
Magyar Minőség Társaság
1091 Budapest, Üllői út 25.

E-mail: rendezveny@quality-mmt.hu 
Fax: 06 (1) 456-6954
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Tisztelt Dr. Nádasdi Józsefné! Tisztelt Hölgyem!
A cikkét elolvasva elhatároztam, hogy a felvetésé-
hez az Ön és a szerkesztõség biztatására hozzá-
szólok. Amit Ön leírt, azzal szinte mindenben
egyetértek, kisebb véleményeltéréssel, de nem az
Ön állítását cáfolva. Néhány dologban a vélemé-
nyem egy kicsit más. A leírt jelenség elleni lépés
szükséges, de lehetséges-e? Véleményemet az
alábbiakban kívánom kifejteni. Ön azt kérdezi,
hogy miért van az a tömeges jelenség, hogy kkv-k
a HACCP minõségirányítási rendszereiket csak
papíron mûködtetik? Azért, mert nem saját elha-
tározásukból, meggyõzõdésükbõl készítették, ha-
nem azért, mert jogszabály írta elõ. Ön irigylésre
méltó optimizmussal bízik abban, hogy akik a
minõségirányítási rendszerüket becsületesen, a
valóságban is mûködtetik, azok vannak többség-
ben. Önnel ellentétben én azt állítom, hogy azok
vannak jóval kevesebben. Ön elnézést kér, hogy
nem akar senkit megbántani. Én nem kérek
elnézést, sõt sértõdjön meg az, aki magára ismer.

Az Ön felvetése legfõképpen a HACCP élelmiszer-
biztonsági rendszerre vonatkozik. Én az ISO
minõségirányítási rendszerre is kifejtem vélemé-
nyemet alulnézetben. 35 éves építõipari kivitele-
zési élettapasztalattal állítom, amit állítok. Ebbõl
a 35 évbõl 21 évet az MSZMP–CCCP 1945:1989
minõségirányítási rendszerben töltöttem el. Ez
volt az az idõszak, ahol nem volt minõség, és nem
volt mirõl beszélni. Sõt nem volt szabad beszélni
szinte semmirõl sem. Az elmúlt 14 évben pedig
már akar(t)unk, és lehet is, kell is beszélni a
minõségrõl, de milyen eredménnyel? Amirõl írok,
az mind igaz, valós tényekre alapul.

1. Van egy bûvös háromszög! 1. van a beruházó; 
2. van a szolgáltató-üzemeltetõ; és 3. van a
kivitelezõ. A kivitelezõ és a beruházó szervezet
társtulajdonos a szolgáltató-üzemeltetõ cégben.
Az üzemeltetõ-szolgáltató cég ügyvezetõje tu-
lajdonostárs a kivitelezõ cégben. A beruházó
mûszaki ellenõre alkalmazottja a beruházó cég-
nek. A mûszaki ellenõr felesége a kivitelezõ cég
tervezõgárdájában dolgozik. Kivitelezõtõl a
munkát a szolgáltató veszi át, amelynek a ki-
vitelezõ és beruházó is társtulajdonosa. Ehhez
még hozzájön a „mindenki mutyizik min-
denkivel”. Kérdezem, hogy ha a beruházó meg-

hirdet egy munkát, vajon ki lesz a gyõztes, an-
nak ellenére, hogy pályázni kell? A választ min-
denki maga döntse el. Vajon ilyen esetben
milyen korrekt, valós minõségügyi dokumentu-
mot lehet készíteni? Vajon a beruházónak ér-
deke-e az olcsóbb, jobb minõségû munka (köz-
pénzekrõl van szó)? Vajon a szolgáltató milyen
komoly mûszaki átadás-átvételi eljárást folytat
le? Vajon a vevõi elégedettség mérése mennyire
mutat korrekt eredményt? Vajon elõfordulhat-e
vevõi reklamáció? Vajon milyen megállapításról
lehetne olvasni egy vezetõségi átvizsgálási
jegyzõkönyvben?

2. Egy beszélgetés során egyik cég minõségügyi
vezetõje elmondta, hogy a cége vezetõje még az
újraminõsítéskor sem olvasta a saját cége minõ-
ségügyi kézikönyvét. Pedig már elmúlott 3 év.
Kérdeztem, hogy hogyan történt az auditálás?
Azt válaszolta, hogy Õ, mint minõségügyi veze-
tõ, összekészíti a dokumentációt, az anyagokat,
az auditor átnézi, megnéz egy-két dolgot, aztán
Gipsz egy fehér asztalnál fogadja a záróérte-
kezlet alkalmával, és minden rendben lesz.
Hogy ki volt az auditáló cég? A tanúsítás egy
üzleti tevékenység, amely két szervezet közti
vállalkozási szerzõdést, megállapodást jelent.
Tévesen igen-igen sokan a tanúsítást valami
különleges jognak vagy megkülönböztetésnek
vélik. Én még jól mûködõ minõségirányítási
rendszert nem láttam. Nagyon szívesen ven-
ném, ha láthatnék.

Tisztelt Hölgyem! Kérdezem én Önt, hogy ilyen
esetben lehetne-e egy valós tartalmú minõség-
irányítási rendszert mûködtetni? Bizton állítha-
tom, hogy csak a papíron lehet életben tartani.

3. Biztosan Ön is emlékszik a HACCP bevezetése
körüli huzavonára. (A HACCP nem önkéntes
vállalás!) Évekig ment a bevezetés, majd meg-
hosszabbítás, újra bevezetés, és a végén történt
egy szerencsétlen intézkedés. A bevezetés az
élelmiszerlánc közepén lévõ folyamat szereplõit
érintette. Tisztelt Hölgyem! Kérdezem Öntõl,
hogy ilyen elõzmény után milyen komoly ered-
mény várható?
Az Ön Ishikawa-diagramja teljesen a valóságot
tükrözi. Ez így van, ahogy Ön leírta. A cikké-

OLVASÓINK ÍRJÁK

Ez évi 8–9-es számunk (Élelmiszereink biztonsága) széles körû érdeklõdést keltett, több szóbeli vissza-
jelzést kaptunk, egyik olvasónk írásban is reagált. Minthogy – véleményünk szerint – írása közérdeklõdésre
tarthat számot, az alábbiakban közzétesszük, és közöljük a szerzõ, dr. Nádasdi Józsefné válaszát is.

Hozzászólás a Magyar Minõség 2004/8–9. számban megjelent,
az „Élelmiszer-biztonság alulnézetben, avagy miért csak papíron mûködik

sok kkv-nál a HACCP (ISO) rendszer” címû íráshoz
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ben szereplõ 2. ábra, a célkitûzés, stratégia és
jövõkép hiányát veti a kkv-k szemére. Biztos,
hogy ebben sem téved sokat. Hosszú évek óta
tényleg egy kis- és középvállalkozásnak (kkv)
nem sok célja van, a stratégiája pedig jó, ha
annyi, hogy életben maradjon. Jövõképe csak
akkor lehet, ha van jövõje. Mint az már min-
denki elõtt ismertté vált, az Ön által hiányoltak
sem a kormánynak, sem az országot üzemel-
tetõ pártkoalíciónak nem voltak, és a mai napig
sincsenek! Ezek hiánya miatt bukott meg a
kormány és a miniszterelnök. Így erkölcsileg a
minimálbéren tengõdõ kkv-kat ezért elmarasz-
talni, véleményem szerint, senkinek nincs er-
kölcsi alapja. 

4. Az egyik minõségirányítási rendszert meg sem
ismertük (legalábbis fent sem ismerik tökélete-
sen), máris itt van az újabb, amely az ominózus
EUREPGAP.  A valós lényegét Balogh Miklós
agrármérnök, minõségügyi tanácsadó, tanult
barátom (ismeretlenül is) tökéletesen megfo-
galmazta. Ehhez további dolgot hozzáfûzni
nem szükséges. Én csak egy konkrét esettel
szeretném kontrasztosabbá tenni az EUREP-
GAP-pal kapcsolatos cikkek ellentmondásait.
Somogyszob községben a málnát 50 Ft/kg áron
vásárolták. A rádiót hallgatva, az ország más
területén sem jobb a helyzet. A zöldségesnél
ennek ellenére 420–450 Ft-os áron jelent meg.
(A zöldségesek aztán igen sokat dolgoztak
érte!?) Egy partnerünknek 4 ha öntözött mál-
nása van. Egyetlen szemet nem szedett le, mert
a szedési költség akkora veszteséget ered-
ményezett volna, hogy azt egy vállalkozás már
nem képes elviselni. Itt látom rettenetes ellent-
mondásnak Rimóczi Irén buzdító cikkét az
EUREPGAP bevezetésére. Rimóczi Irén sze-
rint „akkor is érdemes bevezetni (véleményem
szerint csak a tanúsítónak!), ha a kereskedõ
nem kéri”. 

Továbbá nagyon érdekes, amit Rimóczi Irén a
cikkében továbbiakban ír, hogy:
„Elõnyben kell részesíteni a helyi adottságokat,
azok megõrzésével kell gazdaságosan, a fogyasztói
elvárásoknak megfelelõen dolgozni. A fogyasztók
bizalmának megõrzéséhez nemcsak a termékek
minõségére kell figyelni, hanem a természet, az
élõvilág védelmére, a dolgozók egészségére, biz-
tonságára is. Ehhez természetesen ismerni kell a
természet minden lépését, egymásra hatásukat,
és ez kizárólag az adatok, események szigorú nyil-
vántartásával, elemzésével és felülvizsgálatával
lehetséges. 

Ezzel ugyanakkor a termelés hatékonyságát is
növelhetjük, esetleg többletjövedelem is kép-
zõdik (Tisztelt Hölgyem! Ültessen Ön is mál-
nát!), miközben csökken a környezetre, a dolgo-
zókra és a fogyasztóra irányuló kockázat.” Kér-
dezem, hogy a fejtegetést a fenti málnatermelõvel
el lehetne-e fogadtatni?

„INEXPERTIS DULCIS EST PUGNA!”
(Kedves a harc azoknak, akik nem próbálták!)

Tisztelt kkv-k, õstermelõk, családi vállalkozók!
Rólatok, akik dolgoztok, esett-e a cikkben egyet-
len szó is azon kívül, hogy jobban dolgozzatok?
Érdekel-e valakit is egy kicsit, hogy veletek mi
történik? Óv-e benneteket valaki is a rátok lesel-
kedõ veszélytõl? Ki óv benneteket a rátok irá-
nyuló kockázattól? Érdekel-e valakit is a rátok
nehezedõ kölcsönhatás? Kit érdekel, hogy neked
veszteséged képzõdik? A terméktanácsot érdekli-e
a te termésed? Egy a lényeg, hogy vigyázz a vásár-
ló elégedettségére. Ha netán éhen pusztulsz is,
az nem baj, csak vezessétek be az EUREPGAP-ot,
mert az EU-piacon csak EUREPGAP-pal tudjátok
eladni a málnátokat, amelyet igaz, nem éri meg az
alacsony felvásárlási ár miatt leszedni sem!

Azt meg végképpen elgondolkodtatónak tartom,
hogy a Zöldség- Gyümölcs Terméktanács a tanúsí-
tónak az érdekeit képviseli (268 E Ft-os tájékoz-
tatóra történõ invitálás a semmirõl 2 teljes nap
alatt!), miközben a termelõk meg tönkremennek. 

Nem kívánok tippet adni egy leleményes GmbH.-
nak sem, de ha ez így megy tovább, akkor hama-
rosan megjelenik a CSÕMIR (Csõd Minõség-
irányítási Rendszer). Tisztelt kkv-k, mezõgazda-
sági õstermelõk, családi vállalkozások! Ne lepõd-
jetek meg, ha hamarosan meginvitálnak ben-
neteket – természetesen a saját költségeteken –
egy csõdelõkészítõ megbeszélésre, és rábeszélnek
benneteket, hogy mégis csak egy szép dolog, ha
valaki egy mûködõ (nem csak papíron!), tanúsí-
tott CSÕMIR birtokában fogadja a végrehajtót, és
írja meg végrendeletét, amelyben minden adóssá-
got a szeretteire hagy. Ne lepõdjetek meg a tanú-
sítási árajánlaton, ha ez sokkal drágább lesz, mint
a HACCP, ISO, EUREPGAP, EMAS, TQM stb.,
mert a CSÕMIR-t nem kell újraminõsíteni, az
örökérvényû lesz.

Tisztelt Dr. Nádasdi Józsefné! Tisztelt Hölgyem!
Ön a dolgokat nem alulnézetbõl látja, mert sze-
rencséjére nem ott van. Kérem, hogy Ön is ter-
meljen málnát, vezesse be a HACCP-t, és lelki-
ismeretesen mûködtesse. A saját kérdésére meg-
kapja a valós és csalhatatlan választ. A leírtakat
Önnek úgy mondták. És az mind igaz, így Önnek
is igaza van. Véleményem szerint az Ön által
hivatkozott kkv-ket, annak ellenére is, hogy az
általuk „mûködtetett” minõségirányítási rend-
szert (ISO) csak papíron mûködtetik, dicséret
illeti meg. 

Ezek a vállalkozók naivan még hisznek abban,
hogy amit tesznek, az érdekel fent valakit is.
Azok a vállalkozások és kényszervállalkozások,
akik így vagy úgy, de megvalósították az ISO
9000 minõségirányítási rendszerüket, azok a
felkészítés és tanúsítás költségeit, 1,5–2,0 M Ft-ot
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a családjuktól, a fejlesztési lehetõségeik elõl vet-
ték el. A költségeket a minimálbéren történõ
bejelentéssel spórolták meg, valamint vállalták
az esetleges lebukást, a kisebb, „répatolvajra”
jellemzõ APEH-ellenes módszereket. Kérdezem,
hogy van-e erkölcsi alapunk ezeket a kkv-kat
kipellengérezni? Miért csak azokat ütjük, akik-
nek amilyen, olyan, de egyáltalán van? Azoknak,
akiknek még ilyen sincs, azoknak vagy nem
érdekük, vagy még nincsenek azon a szinten,
hogy legalább papíron mûködtessék. Tisztelt
Hölgyem, akkor mirõl is beszélünk? Ezzel persze
egyáltalán nem azt kívánom sugallni, hogy ez az
állapot jól van így.

5. A GVOP-2004 2.1.2 pályázati kiírásban kkv-k
megpályázhatták a minõségirányítási rendszer
megvalósítási költségének 50%-os, vissza nem
térítendõ támogatását. Pályázhattak mindazok,
akik az elsõ vagy újratanúsítást valósították meg.
A pályázathoz csatolandó mellékletek között sze-
repelt, a sok egyéb dokumentum között, a ki-
választott felkészítõ és tanúsító cég saját tanú-
sításának másolata. Meglepetéssel tapasztaltam,
hogy én, aki rendelkezem „minõségbiztosítási
felülvizsgáló és tanúsító szakképesítéssel, vala-
mint Vezetõ Auditori oklevéllel”, a saját vál-
lalkozásomat sem készíthetem fel tanúsításra,
mert nincs saját tanúsításom. A szakképesítés
sehol sem feltétel, sehol sem jelent semmit.
Bármennyire is értek hozzá, nem tehetem, mert
„csak szakképesítésem” van, tanúsítási okleve-
lem nincs. De pályázhatok a támogatásért, ha a
kéményseprõ vagy mondjuk, cipõfelsõrész-
készítõ bt.-t (férj a beltag, feleség a kültag) kérem
fel a felkészítésre. Az én vállalkozásom épület-
gépészettel, irodai szolgáltatással foglalkozik, a
kéményseprõ pedig kéménytisztítással, a tanú-
sítása is arra vonatkozik. Az nem számít, egy a
lényeg, hogy van tanúsítása kéményseprésre, és
az sem baj, ha fogalma sincs a minõségirányítási
rendszerrõl, mert a dokumentációját más ké-
szítette, tanúsítását pedig úgy vásárolta, ahogy
az elején az esetet leírtam. A pályázatkiíró továb-
bi hozzáértését tükrözi, hogy az újratanúsításhoz
is kell a felkészítõ!??

Észrevételemet megírtam az illetékesnek, amely
hangvételért késõbb elnézést kértem. A válasz is a
pályázati kiírás szellemiségét tükrözte.

Tisztelt Hölgyem! Remélem, egyre több lehet-
séges magyarázatot kap a feltett kérdésére. Ön
nagyon bízik, hogy változás lesz benne. Én nem
bízom. Sajnos azért nem bízom, mert akiknek
érdemben változtatni kellene, õket a mindenkori
politika irányítja. A politikának pedig halálos
ellensége a korrektség, a tisztesség, az átlátha-
tóság, dokumentálás, igazolás, érvényesítés, a
valóság, a becsületesség. Tehát nekik nem áll
érdekükben, hogy jól menjen. Emlékezetem óta
ebben az országban még soha semmi nem ment
jól, ez alól kivétel a privatizáció és az eredeti tõke-
felhalmozás (olajszõkítés, borhamisítás, cigaret-
tacsempészet, szeszfõzés, lopás, csalás, sikkasz-
tás, korrupció, megvesztegetés stb.). A minõség-
irányítási rendszer lételeme és alapja pedig a
korábban felsoroltak. Nagyon is igaz néhány latin
közmondás, hogy:

„SIMILIS SIMILI GAUDET”
(Hasonló a hasonlónak örül.)

„TALIS EST CIVITAS, 
QUALES SUNT PRINCIPUM MORES”

(Olyan az ország, amilyen a vezetõk erkölcsei!)

Nagyon kíváncsi lennék a K&H Equitis, a
Baumag Befektetési Szövetkezet, a Magyar
Autópálya Rt., Posta Bank stb. minõségirányítási
rendszerére, és ha van, ki tanúsította?

Nagyon szívesen részt vennék a pártok, a „párt-
közeli” cégek, kormány és a  minisztériumok
minõségirányítási rendszerének kiépítésében!?

Köszönetemet és elismerésemet fejezem ki mind-
azoknak, akik a cikkeket írták. Köszönöm igen
fontos és értékes felvetésüket, fejtegetésüket.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Lehet velem is egyet-
és egyet nem érteni! Köszönöm megtisztelõ türel-
müket.

Durczi Ferenc
Minõségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító,

Vezetõ Auditor
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Örömömre szolgál, hogy sikerült vitát indítani az
élelmiszer-biztonság kérdéseirõl és helyzetérõl,
amit azóta – a sajnálatos módon – kitört botrány
csak még aktuálisabbá tett. 

Válaszomat – egy kicsit messzebbrõl indítva – az
alábbi négy témakör köré csoportosítom:
– Másként fogható-e fel az élelmiszer-biztonság a

vevõ, illetve a gyártó oldaláról?
– Fehér foltok élelmiszereink biztonságában.
– A javasolt megoldás, és végül:
– Miért van szükségük a somogyi málnatermesz-

tõknek (is) és minden magyar élelmiszer-ter-
melõnek élelmiszer-biztonsági rendszerre?

Másként fogható-e fel az élelmiszer-bizton-
ság a vevõ, illetve a gyártó oldaláról?

A fogyasztó szemszögébõl:
Az élelmiszer-biztonság helye a fogyasztói
igények hierarchiájában, az élelmiszer-biztonsági
rendszer mint eszköz a fogyasztók egészségének
védelmére (védelem a felelõtlen élelmiszer-ter-
melõktõl).

Téziseim: 
– Az élelmiszerek biztonsága iránti igény a

fogyasztó elemi, alapvetõ igénye, melyet
számára jogi szabályozással garantálnak.

– Az élelmiszer-biztonsági rendszer eszköz
a fogyasztók egészségének védelmére
(védelem a felelõtlen élelmiszer-terme-
lõktõl).

Vizsgáljuk meg, hogy a vevõ igényeinek milyen
szintjei vannak, és hogy az élelmiszer-biztonság
hol helyezkedik el ezen igények hierarchiájában.

A vevõ igényei háromszintûek:
– Alapvetõ vagy kimondatlan igények: ide azokat

az igényeket soroljuk, melyeket a vevõnek nem
kell külön kérnie, mert hozzátartoznak a ter-
mék lényegéhez, attól az, ami. Mindenki 
természetesnek veszi, hogy ezek az igények
kielégítésre kerülnek a termék/szolgáltatás
átadásával.

Hogy a fogyasztó/vevõ mégis védve legyen az eset-
legesen akadó tisztességtelen gyártókkal szem-
ben, ezért az idesorolt igények teljesítését
– többnyire – jogszabályokkal (is) biztosítják.
Amúgy a társadalmi felelõsségérzettel minimális
fokon rendelkezõ termelõnek eszébe sem jutna
ezeknek az igényeknek, elvárásoknak nemtelje-
sítése. 

– Kimondott igények / a specifikáció szintje: a
megnevezés találó, mert azt jelenti, hogy 
a vevõnek az idetartozó igényeit kell speci-
fikálni, azaz a tárgyalásokon ezeket kell
egyeztetni.

– Latens igények: azok az igények, melyekrõl a
vevõ vagy nem is tud, vagy nem számít rá, hogy
a termelõ még azt is adja a termékkel. Ezért, ha
ilyen igények kielégítésére is sor kerül a termék
átadásával, akkor a vevõ elragadtatást fog
érezni.

Nézzük meg, hogy hová sorolható a vevõnek az
élelmiszer biztonsága iránti igénye. Latens vagy
kimondott igény-e, amit külön kérni kell a tár-
gyalások során az elõállítótól? Válaszunk: egy-
értelmûen nem! 

Tudomásul kell venni, hogy az egészség meg-
õrzéséhez, a káros anyagokat a megtûrt szint
alatt tartalmazó élelmiszerekhez való jog alapvetõ
emberi jog, amit semmilyen rövid távú üzleti
érdek nem írhat felül! Ezért az élelmiszer-bizton-
ság alapvetõ fogyasztói igény, melynek kielégí-
tésére jogszabályok kötelezik az elõállítót. Az e
jogszabályoknak való megfelelést hivatottak segí-
teni a különbözõ minõségmenedzsment-rendsze-
rek, így a HACCP, a nyomon követési rendszer
(mely része az ISO rendszernek), és ez a célja az
EUREPGAP rendszernek is. Ez utóbbi mintegy
integrálja az élelmiszer-biztonsági, a nyomon
követési és környezetirányítási rendszer leg-
fontosabb elemeit. Szerintem ez a rendszer azért
jó, mert könnyebbé teszi azoknak a termelõknek
a feladatait, akik – a felelõsséget átérezve – meg
akarnak felelni a jogi úton kötelezõvé tett, amúgy
erkölcsi szempontból közelítve teljesen termé-
szetes elvárásoknak.

Élelmiszer-biztonság alulnézetben
– Dr. Nádasdi Józsefné PhD*– 

Válasz Durczi Ferencnek az Élelmiszer-biztonság alulnézetben c. cikkemhez írt 
hozzászólására

* TQM-oktató, Nyíregyházi Fõiskola.
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Az élelmiszer-termelõ szemszögébõl 

Téziseim: 
– Az élelmiszer-biztonság hozzáadott érték-

ként jelenik meg a gyártó oldalán. 
– Csak olyan élelmiszer-termelõkkel szem-

ben lehet diszkriminatív eszközként 
– vagy „árumegállítóként” – felhasználni,
akik a minimálisan szükséges és elégsé-
ges fáradságot sem veszik annak eléré-
sére, hogy az általuk elõállított élelmiszer
biztonságos legyen. 

Meggyõzõdésem, hogy a termelõk jó része – rend-
szer ide vagy oda – rendelkezik azzal a felelõsség-
érzettel, ami ahhoz kell, hogy biztonságos élel-
miszert termeljen. És ha ez amúgy is megvan,
akkor már alig kell több erõfeszítés, hogy azt egy
rendszer mûködtetése útján még garantálni is
tudja!

Más a helyzet persze azokkal, akik – remélem,
nagyon kevesen vannak – pillanatnyi vélt érdekeik
miatt nem tartják be az élelmiszer-biztonság elemi
szabályait sem! Õk azok, akik tiltott szereket al-
kalmaznak technológiájukban, vagy nem tartják
be az adagolásra, a várakozási idõkre vonatkozó
elõírásokat, olcsó, ellenõrizhetetlen forrásból szár-
mazó komponenseket kevernek élelmiszereinkbe,
vagy nem válogatják ki a nyersanyagból a penésze-
seket, akik nem tartják be az elemi higiéniai
követelményeket sem stb. A követelmények betar-
tása számukra ugyanis valóban (sokkal) többe
kerülne! Ugyanakkor azonban nem veszélyeztet-
nék sem saját cégük további sorsát, de ami még
sokkal súlyosabb – az egész magyar élelmiszer-
gazdaság hírnevét, piacait!

Hoz-e valami hasznot a termelõnek az élelmiszer-
biztonság komolyanvétele és olyan rendszer
mûködtetése, mely esetén garantálhatja az általa
elõállított élelmiszer biztonságát?

Induljunk ki abból, hogy a nem biztonságos élel-
miszer nem is tekinthetõ élelmiszernek, az egy
megsemmisítendõ veszélyes anyag! Ebbõl követ-
kezõen az élelmiszer-biztonságnak mindössze a
„beugró”-nak kellene lennie az élelmiszerek
piacra viteléhez. Elég azonban visszatekintenünk
az elmúlt évtized nagy élelmiszerbotrányaira,
hogy megállapíthassuk: az élelmiszer-biztonság 
– amellett, hogy alapvetõ jellemzõje kell legyen az
élelmiszernek – „hozzáadott értékké nõtt”. Az a
furcsa helyzet állt tehát elõ, hogy – jóllehet a biz-
tonság alapvetõ, a termék lényegéhez tartozó
jellemzõ – mégis a vevõ hajlandó többet fizetni
érte, illetve fordítva, a vevõ csak jóval kevesebbet
hajlandó fizetni a nem biztonságos termékért, ha

egyáltalán megveszi. Itt természetesen nem a
véletlenül és esetlegesen biztonságos élelmiszerre
gondolok, hanem a garantált biztonságra. A
garancia vállalását csak az élelmiszer-biztonsági
(HACCP, EUREPGAP stb.) rendszerek mûködte-
tése teszi lehetõvé, vagy olyan sok vizsgálat,
amely szinte már fizikailag és anyagilag is
lehetetlen!

Az 1.1 és 1.2 pontokban leírtakat mutatja be, a
málnára adaptálva, az 1. ábra.

1. ábra: Az élelmiszer-biztonság alapvetõ igény,
de ugyanakkor hozzáadott érték is

Miért alakulhatott ki a fent bemutatott „furcsa”
helyzet?
A kimondatlan vagy alapvetõ elvárás teljesítése
általában annyira természetes, hogy ezt a vevõ
általában nem díjazza. Más a helyzet azonban az
élelmiszerek esetén, mivel: 
– a nem biztonságos élelmiszer legtöbbször csak

komoly vizsgálatokkal különböztethetõ meg a
biztonságostól, így észrevehetetlenül rongálja a
fogyasztó egészségét;

– az elmúlt idõkben súlyos élelmiszerbotrányok
törtek ki;

– és igazából nem vagyunk védettek a hasonló
esetek elõfordulásától.

Mindezek következtében a garantált élelmi-
szer-biztonság felértékelõdött. Ez a felérté-
kelõdés olyan mértékû is lehet, hogy már jóval
többet ér a biztonság a fogyasztónak, mint 
a kiváló érzékszervi tulajdonságok.

Fehér foltok élelmiszer-biztonsági hely-
zetünkben 

Tézisem: nálunk a kkv-k értékrendjét és
szervezeti kultúráját érintetlenül hagyta az
élelmiszer-biztonsági rendszer.

Melyek a gyakori megoldások a magyar élelmi-
szer-termelõ kkv-knál?

Kimondatlan igényAlapvetõ vagy kimondatlan igény:
GARANTÁLT

ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

Latens igény:
A terméket megfelelõen kínáló

csomagolás, receptekkel, integrált
termesztésbõl

Kimondott igény
Ízletes, illatos, nagy szemû, érett, friss, tiszta,

egészséges, 25 dkg -os csomagolásban

Érték
az alapárral
kifejezve

HOZZÁADOTT
ÉRTÉK: nagyobb

árral elismerve

HOZZÁADOTT
ÉRTÉK: nagyobb

árral elismerve
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+
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Ezek azok a kkv-k, melyek – miközben a létért
küzdöttek – nem engedtek magukhoz és nem
fogadtak be semmilyen új információt, megválto-
zott vevõi és jogi (azaz alapvetõ és kimondott
igényeket), így korszerûtlenül, nagy ráfordítással,

és bizonytalan minõségû és biztonságú élelmi-
szereket termelnek/gyártanak. 

Sajnos, ezeknek a kkv-knak a jövõjét könnyen
meg lehet jósolni!

Szervezeti kultúra, értékrend:
 Semmilyen, a minõségre vonatkozó jogi elõírás,

társadalmi felelõsség érzése nem hatott rá

Megjósolhatatlan, hogy a termelt / gyártott élelmiszer
tételek biztonságosak-e. A termék semmilyen
hozzáadott értéket nem tartalmaz, az ár olcsó,
nyereség 0 vagy minimális, a reklamáció ill.

botrány bármikor bekövetkezhet!

Szervezeti gyakorlat: a termelést / feldolgozást
ugyanúgy végzik, mint évtizedek óta. Nem

alkalmazkodtak a megnövekedett követelményhez

Az élelmiszertermelés
minõségre /

biztonságra vonatkozó
jogi elõírásai.

Új menedzsment
szemlélet, módszerek

Vevõi követelmények
a biztonságra.

a) Nem alkalmaznak semmiféle nyomon követési és/vagy élelmiszer-biztonsági rendszert.

2. ábra: 
Az élelmiszer-termelõ  mindenféle
új követelményt, ismeretet elutasít

Megjósolhatatlan, hogy a termelt/gyártott
élelmiszertételek biztonságosak-e. A termék
semmilyen hozzáadott értéket nem tartalmaz, 

az ár olcsó, nyereség 0
vagy minimális, a reklamáció, ill. botrány 

bármikor bekövetkezhet!

Szervezeti gyakorlat: a termelést/feldolgozást
ugyanúgy végzik, mint évtizedek óta. Nem alkal-

mazkodtak a megnövekedett követelményhez. 

Szervezeti kultúra, értékrend: 
Semmilyen, a minõségre vonatkozó jogi elõírás,

társadalmi felelõsség érzése nem hatott rá.

Elkészíttették a HACCP élelmiszer-biztonsági
rendszer dokumentációját, „bevezették” anélkül,
hogy a vezetés belátta volna annak szükséges-
ségét és a fogyasztók biztonsággal kapcsolatos
igényeinek jogosságát. A vezetés nem vált
elkötelezetté a rendszer iránt, így nem
közvetíthette ezt a munkatársak felé sem.

A megvalósult gyakorlat jellemzõi:
– az oktatás – ha volt – csak a minimálisra szorít-

kozott, azaz ismertette a vonatkozó élelmiszer-
könyvi elõírást, az elemzés végzésének módját, a
kritikus pontokkal kapcsolatos ismereteket stb. 

Az oktatáson – tekintve, hogy az mindössze a
technikai megoldásra szorítkozott – a felsõ veze-
tés nem vett részt.  Így a késõbbiekben nem is volt
képes azt súlyának megfelelõen kezelni, nem
tudott iránta elkötelezettséget kialakítani, így
nem tudta azt „sugározni” a munkatársak felé.

A rendszer többnyire megmaradt papíron létezõ
rendszernek, és mivel nem mûködtették, nem is
volt mit felülvizsgálni és visszacsatolni.

Az eredmény? Nem kétséges, hogy az így pro-
dukált „élelmiszer” egyre kevésbé eladható,
az ár alacsony, és ami még ennél is rosszabb,
magában hordozza egy esetleges reklamáció, sõt
botrány lehetõségét! Ezek következményeit nem
részletezem. 

A javasolt megoldás
Tézisem: a kialakult helyzeten csak komoly
értékrend- és kultúraváltással lehet javí-
tani.

Véleményem szerint roppant káros minden
olyan megnyilvánulás, mely azt sugallja a
kkv-knek, hogy konzerválják a jelenlegi
helyzetet. Ha ugyanis nem próbálunk meg fel-
zárkózni a fejlett országok termelési/minõségi
/élelmiszer-biztonsági kultúrájához, ezenfelül
(de ez már nem élelmiszer-biztonsági kérdés)
nem vizsgáljuk át folyamatainkat, hogy hol kel-
lene javítani az erõforrásokkal való gazdál-
kodásunkon, mit igényel a piac, akkor – tartok
tõle – a kkv-ink problémája túl hamar meg-

Szervezeti kultúra, értékrend:
 Az élelmi szerbiztonsági rendszer teljesen érintetlenül

hagyja. A társadalmi felelõsségüket nem érzik.

Megjósolhatatlan, hogy a termelt / gyártott élelmiszer
tételek biztonságosak-e. Az ár olcsó, reklamáció,

 illetve botrány bármikor bekövetkezhet!

Szervezeti gyakorlat: a HACCP rendszer kidolgozása,
bevezetése. A folyamatos mûködtetés, rendszeres

felülvizsgálat???
Oktatás: a HACCP

rendszer bevezetésének
technikai kérdései

Vevõi követelmények
a biztonságra.

3. ábra: 
Az élelmiszer-termelõ  szervezeti
kultúrája, értékrendje érintetlen
maradt az új rendszertõl

???

b) A HACCP rendszert csak papíron vezették be.

Az élelmiszer-termelés
minõségre /

biztonságra vonatkozó
jogi elõírásai

Új menedzsment-
szemlélet, módszerek

Megjósolhatatlan, hogy a termelt/gyártott
élelmiszertételek biztonságosak-e. 

Az ár olcsó, reklamáció, illetve botrány bármikor
bekövetkezhet!

Szervezeti kultúra, értékrend:
Az élelmiszer-biztonsági rendszer 

teljesen érintetlenül hagyja. 
A társadalmi felelõsségüket nem érzik.
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oldódik, de nem a kívánt módon. Vagy tovább
fognak vegetálni. 

Bár minden együttérzésünk az övék, mégsem
szabad vélt segítséget adni nekik oly módon, hogy
azt mondjuk, hogy esetükben nem kell teljesíteni
a jogi elõírásokat, vevõi követelményeket. 

Gondoljuk csak meg, hogy ilyen elnézõ lesz-e
velük a piac?

A válasz: egyértelmû nem. A vevõ nem lesz haj-
landó csak azért fogyasztani a bizonytalan bizton-
ságú élelmiszert és egészségét veszélyeztetni álta-
la, mert azt szegény somogyi termelõk termelték.

A vevõ álláspontja logikus. Mi, magyar fogyasz-
tók is ugyanígy gondoljuk! Megennénk-e puszta
szolidaritásból az aflatoxinnal erõsen szennyezett
paprikát csak azért, mert azt szegény brazil ter-
melõk állították elõ, akiknek nincs energiájuk az
élelmiszer-biztonsággal „bíbelõdni”?

Felelõs vezetõk szájából hangzott el, hogy – saj-
nos – Magyarország versenyképessége ma nem túl
magas. Növekedésének egyik forrásai éppen a
kisvállalkozások lehetnek. 

De nekik ehhez – egyéb fontos, és mindenki
által felsorolt tényezõkön kívül – szemléletváltás-
ra, értékrend- és kultúraváltásra van szükségük,
ami alól nem kivételek az élelmiszer-termelõ 
kkv-k sem. Sõt az õ esetükben még hozzátenném,
hogy ez kiegészítendõ annak a társadalmi
felelõsségtudatnak a kialakításával és/vagy növe-
lésével (kire mi illik), ami megakadályozza az
olyan élelmiszer termelését, mely károsítja a
fogyasztó egészségét.

Hogyan lehet egy ilyen kultúraváltást végrehaj-
tani?
Mint tudjuk, az értékrend- és kultúraváltás lassú
folyamat. Mivel a felsõ vezetés személyes érték-
rendje és kultúrája erõsen rányomja bélyegét a
vállalkozás értékrendjére és szervezeti kultúrá-
jára, ezért a programot velük kell kezdeni.

Az elsõ lépés ehhez mindenképpen az oktatás.
Nem elég ugyanis, hogy a HACCP rendszert beve-
zetõ vállalkozásoknak a tanácsadó megtanította a
HACCP 7 alapelvét és a dokumentációt – együtt –
elkészítették stb. Ettõl még nem váltak elkötele-
zetté az élelmiszer-biztonság iránt.

Az értékrend és kultúraváltás érdekében az
oktatásnak mindenekelõtt megbetegedési sta-
tisztikákat, a káros anyagok akkumulációs hajla-
mát, az okozott káros hatásokat, eseteket is be
kellene mutatni. Fellebbezni kellene embertár-
saink egészsége iránti felelõsségükre, arra a
tényre, hogy valahol mindnyájan fogyasztók
vagyunk. És ha az élelmiszer-biztonsági elõírások
félvállról vétele „össztársadalmi játékká” válik,

akkor mi mindnyájan vesztesek vagyunk, sõt
nemcsak mi magunk, hanem a gyerekeink,
unokáink stb.

Miért van szükségük a somogyi málnatermesz-
tõknek (is) és minden élelmiszertermelõnek biz-
tonsági rendszerre?
Tézisem: Az élelmiszer-biztonság garan-
tálása nélkül a magyar élelmiszer-gazdaság
fokozatosan veszít versenyképességébõl.

Nem ismerem, sajnos, a somogyi málnatermesztõk
konkrét helyzetét és a málnapiacot, a málna világ-
piaci árát, és azt sem, hogy az Ön által említett 
50 Ft/kg-os ár csak a magyar málnáért adott ár,
vagy ennyit adnak szerte az EU-ban érte. Ezek
ismerete nélkül pedig nehéz volna bármilyen
konkrét véleményt mondani. De bármilyen is a
helyzet, bizonyára meg kellene vizsgálni, hogy
miért is kerültek õk ebbe a helyzetbe, hogy vajon
keresték-e a kialakult helyzet okait, és tettek-e
valamit a helyzet megváltoztatásáért.

Úgy vélem azonban, a kialakult helyzet min-
denképpen komplex megoldást kíván. Ehhez vil-
lantok fel gondolatokat.

Nagyon szembetûnõ az árkülönbség a kiskeres-
kedelmi és felvásárlási árak között, ami kínál 
egyfajta megoldást. Ez nevezetesen a kínálat-
egyesítõ TÉSZ létrehozása, hogy a termelõk
ne legyenek annyira kiszolgáltatva a keres-
kedelemnek.

A másik – egyedül persze még nem üdvözítõ –
megoldás az élelmiszer-biztonság garan-
tálása. Mert lehet, hogy az õ málnájuk biztonsá-
gos, mert felelõsen betartják az összes elõírást, de
ez nem elég! Bizonyítani, garantálni is kell tudni!
Feltételezem, hogy ezt pillanatnyilag még nem
tudják megtenni, hiszen ha meglenne, ön nem

4. ábra. A magyar élelmiszerek biztonságáért 
indítandó kampány lényege: 

az értékrend- és kultúraváltás

A szervezet GARANTÁLTAN BIZTONSÁGOS
ÉLELMISZERT GYÁRT

folyamatosan, piaci sikerek

Szervezeti gyakorlat

TANÁCSADÓ

Oktatás: a HACCP 
rendszer bevezetésének

technikai kérdései
Szervezeti kultúra, értékrend olyan változása,
mely lehetõvé teszi az élelmiszer-biztonsági

követelményeknek való folyamatos megfelelést

A vezetés példamutatása

A vezetés értékrendjének 
változása

A munkatársak értékrendjének
a kívánt irányba változása

Szervezeti kultúra
változtatási projekt(ek)

A szervezet teljes munkatársi
körének oktatása a társadalmi

felelõsségrõl

Oktatás: társadalmi felelõsség
az élelmiszer-biztonság komolyanvétele,
jogszabályok betartása, a sikeres magyar

élelmiszer-gazdaság kérdésében
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ragadott volna tollat annak érdekében, hogy
hagyjam õket békén az élelmiszer-biztonsággal.

Pedig azt hiszem, hogy ezt rosszul gondolja! Ma
ugyanis az élelmiszernek nincs fontosabb
minõségi jellemzõje, mint biztonságos, még-
hozzá garantált volta! A garancia pedig akkor
hitelesebb, ha prezentálni tudjuk, hogy az nem a
véletlen mûve, hogy egyes tételek esetleg bizton-
ságosak, hanem egy jól kiépített, felelõsen és
szakszerûen mûködtetett élelmiszer-bizton-
sági rendszer törvényszerû következménye.
Mert ha véletlenül alakul úgy, hogy a tétel bizton-
ságos, akkor a fogyasztó sosem lehet biztos benne,
hogy a következõ is az!

Visszatérve az eredeti témára, vagyis hogy miért
kérem számon a kkv-tól az élelmiszer-biztonsági
rendszert. Válaszom, mert tapasztalatból tudom,
hogy annak, aki eddig is felelõsen termelt, annak
az élelmiszer-biztonsági rendszer mûköd-
tetése nem kerül annyiba, mint amennyit
nyerhet rajta, vagy veszíthet a hiányán.
Gondoljunk csak egy élelmiszer-biztonsági rekla-
mációra, aminek következtében akár sok tétel
élelmiszert meg kell semmisíteni. Ez tönkretehet
egy vállalkozást, vagy akár egy egész iparágat is
nehéz helyzetbe hozhat.

Garantált élelmiszer-biztonság nélkül a ter-
mékeinkért csak az ún. alapárat kínálják. Bár
nem ismerem a szárított fûszerpaprika világpiaci

árát, az azonban mégis elgondolkodtató, hogy az
egészséges, biztonságos magyar paprika ára 1500
Ft/kg, míg a brazil, ideszállítva, 300 Ft/kg.

Nem tudom megítélni, hogy a málna esetében
mi a helyzet. 

Minden együttérzésem a somogyi málnater-
melõké. Félek azonban, hogyha elfogadjuk, hogy
tõlük nem lehet azt a minimumot sem
elvárni, hogy garantáltan biztonságos le-
gyen a termékük, akkor továbbra is szegé-
nyek és kicsik maradnak!

A vevõ ugyanis – saját egészsége védelmében –
nem lehet elnézõ e termelõkkel szemben sem.
Magyarországon – azért, mert sajnáljuk a brazil
kistermelõt, aki bizonyára nincs könnyû helyzet-
ben – nem vagyunk hajlandók megenni az egész-
ségünkre veszélyes paprikát.

És ebben a kérdésben nem értek egyet sem az
elõzõ cikkemhez hozzászólóval, sem Balogh Mik-
lóssal, akik – legnagyobb meglepetésemre – csak
újabb „macerának” fogják fel az élelmiszer-biz-
tonsági elõírások bizonyított betartását igazoló
rendszer mûködtetésének követelményét.

A fogyasztó pedig, akinek joggal nincs bizalma
az élelmiszer-termelõkben, nem fogja megven-
ni a nem garantált biztonságú élelmiszert.
Csak a „szerencselovagok” fogják megvenni, de õk
is mélyen áron alul, és csak addig, míg ki nem
derül a turpisság. De ezzel nem lehet egy ágazatot
mûködtetni és sikerre vinni!

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

Design7
A Magyar Formatervezési Díj alapításának 25. év-
fordulója kitûnõ alkalomnak bizonyult arra, hogy
a magyar design történetében elõször Design7-et
szervezzen a szakma, jelesül a Magyar Formater-
vezési Tanács és a Design Terminál Kht. A min-
den bizonnyal hagyományt teremtõ Design7 prog-
ramjai a Budapesti Õszi Fesztivál kortárs mûvé-
szeti kínálatát gazdagították tizenhárom hely-
színen, tizenkilenc különféle esemény keretében. 
A Design7 nem csupán hazai, de nemzetközi ösz-
szefüggéseiben is bemutatta a kortárs formater-
vezés világát – a legfiatalabb tehetségektõl a szak-
ma nagy öregjeiig mindenki képviseltette magát
az eseménysorozaton – soha nem látott érdek-
lõdés mellett. Osztrákok, csehek, franciák, hollan-
dok, németek, lengyelek és britek fordultak meg a
fõvárosban szép számmal, október 15-e és 24-e
között. Szakmai szemináriumok, konferenciák,
nagytárlatok, kamarakiállítások, könyv- és folyó-

irat-bemutatók és több designtúra gazdagította a
Design7 programkínálatát. 

A hét kimagasló rendezvénye volt a Magyar
Formatervezési Díj 2004 átadása, s a Magyar For-
matervezési Díj 25 éve kiállítás megnyitója, mely-
nek természetesen része volt az idei díjazott pálya-
mûveket bemutató tárlat is. A kiállítás október
18-ai megnyitóját megelõzte a 2004. évi Forma-
tervezési Díjak díjkiosztó ünnepsége. A 229 pálya-
munka közül 13-at díjaztak.

Termék kategóriában 
Kondor Edit, Saly Péter, Iványi László 

és Törõ Attila,
vizuális kommunikáció kategóriában 

Karádi Zita,
terv kategóriában Gulyás Judit,

diákmunka kategóriában 
Németh Gábor Tamás
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nyerték el a Magyar Formatervezési Díj nagy
presztízsû elismerését. Az Oktatási Minisztérium
különdíjban részesítette Fodor Krisztinát, Nagy
Júliát, Hosszú Gergelyt, Cosovan Tamást és Máder
Barnabást. A Nemzeti Kulturális Minisztérium
különdíját Weichinger Miklós és Pataki Mátyás, a
Magyar Szabadalmi Hivatal különdíját Hegedûs
Zsanett, a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal különdíját pedig Józsa István nyerte el. 

Az alapítás negyedszázados jubileuma alkal-
mából két külön elismerést is átadtak, a Magyar
Formatervezési Tanács dr. Hegedûs József
egyetemi docenst a hazai formatervezés intéz-
ményrendszerének értékteremtõ fejlesztéséért és
fáradhatatlan, több évtizedes oktatói munkás-

ságának elismeréseként különdíjban részesítette.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
életmûdíj adományozásával kívánta elismerni
Dániel József alkotómûvész tervezõnek, a ma-
gyar formakultúra terén végzett több évtizedes
értékteremtõ munkásságát. A kiállítást a Magyar
Formatervezési Tanács és a Design Terminál Kht.
rendezte, támogatói a Magyar Szabadalmi Hiva-
tal, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,
a Nemzeti Kulturális Alapprogram és az Ipar-
mûvészeti Múzeum voltak.

A Design7 részletes programja megtalálható a 
{HYPERLINK „http://www.design7.hu”}

www.design7.hu weboldalon.

A KÖVET által alapított „Ablakon bedobott pénz” címû pályázat gyõzteseit bemutató ismertetést 
– anyagtorlódás miatt – következõ számunkban hozzuk. Addig is gratulálunk a gyõzteseknek:

– Flextronics International Kft.
– GE Hungary Rt. Fényforrásgyár
– Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt.


