
TARTALOM

SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK
Kihívások a szervezetekkel szemben 

a XXI. század elején – II. rész 
– Herneczki Katalin, Tunkli Gábor 

Kormányzati feladatok a környezetvédelemben 
– Dr.Steindl Zsuzsanna

A szabványok szerepe a környezetközpontú 
irányításban 
– Rosta Tímea

Új ISO 14 001 
– Tóth-Baltási Péter, Fertetics Mandy

ISO 14 001 és/vagy EMAS? 
– Herner Katalin, Fertetics Mandy

Zöldre mosó jelentések, vagy őszinte 
felelősségvállalás? 
– Fertetics Mandy

A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK /
FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI
Shainin-módszerű kísérletes optimálás 

– Parányi György (folytatás)

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI
XIV. Magyar Minőséghét

Felhívás előadás tartására
Az információbiztonság és -szolgáltatás 

menedzselésének hatása a versenyképességre  
– konferencia 

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK,
BESZÁMOLÓK
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat
Az év kiemelkedő fiatal műszaki alkotója

BEMUTATJUK A SZAKMA 
KIVÁLÓSÁGAIT
A minőség fejlődése az Alcoa Európai 

Keréktermék Kft.-nél

KÖZLEMÉNYEK
A Minőség és Megbízhatóság 2005. 2. száma

A TÁRSASÁG ÚJ TAGJAI
Új belépők
Bemutatkoznak új tagjaink

Informin Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft.

CONTENTS

PROFESSIONAL ARTICLES, LECTURES
Organizations’ Challenges by the Early 21st

Century – Part 2. 
– Herneczki, Katalin; Tunkli, Gábor

Government's Tasks in Environment Protection 
– Dr. Steindl, Zsuzsanna

Role of Standards in Environment-management 
– Rosta, Tímea

New ISO 14 001 
– Tóth-Baltási, Péter; Fertetics, Mandy

ISO 14 001 and/or EMAS? 
– Herner, Katalin; Fertetics, Mandy

Washing Reports to Green or Taking Sincere 
Responsibility 
– Fertetics, Mandy

TECHNICS OF QUALITY IMPROVEMENT /
DEVELOPMENT 
Shainin System for Experimental Optimation 

– Parányi, György (continued)

NEWS AND PROGRAMS OF THE SOCIETY
14th Hungarian Quality Week

Call for Papers
Management of Information Safety and Supply 

and its Effect on Competitiveness 
– conference 

DOMESTIC AND INTERNATIONAL NEWS 
AND REPORTS
Competition for the Hungarian Innovation Award
Outstanding Young Technical Creator of the Year

PRESENTATION OF OUTSTANDING 
PROFESSIONALS
Development of Quality at Alcoa European Wheel 

Products Ltd.

COMMUNIQUÉS
2005 2nd issue of Quality and Reliability (Content)

NEW MEMBERS TO THE SOCIETY
New members
Presentation of New Members

Informin Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató  
Kft.

2

12

14

15

20

24

26

28

29

30
31

32

36

37
38 

Oldal / Page



2 MAGYAR MINÕSÉG

SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK

Kihívások a szervezetekkel szemben 
a XXI. század elején

– Herneczki Katalin* – Tunkli Gábor**–

II. rész
3. Kulturális közeg, emberek
Szinte minden vezetõvel elõfordul, hogy egy-egy
kiválónak tûnõ üzleti ötlet, gondosan kidolgozott
stratégia, racionálisan, nagy körültekintéssel
megtervezett átszervezés, átalakítás vagy rend-
szerbevezetés és -mûködtetés nem jól valósul meg
a gyakorlatban, annak ellenére, hogy látszólag
minden feltétel adott lenne hozzá. Ez bizony elõ-
fordult a minõségirányítási rendszerekkel is.

A meghiúsulás oka igen gyakran a szervezeti
sajátosságok, a szervezeti kultúra jellemzõinek
figyelmen kívül hagyása. Végsõ soron arról van
szó, hogy nem vesszük megfelelõen figyelembe az
embereket, sem egyénileg, sem pedig csoport-
ként. 

A szervezeti kultúra a szervezet tagjai által ér-
telmezett, elfogadott, illetve elutasított értékek,
szabályok, normák, szokások rendszere, ami az
emberek magatartásában, reakcióiban, viselkedé-
sében nyilvánul meg, azaz hosszú távon jellemzi
õket.

A szervezet tagjai ezeket elfogadják vagy tudo-
másul veszik, átadják, követik mint kívánatos
gondolkodási és magatartási módot, alapot adva a
többieknek is egyfajta íratlan viselkedési kódex
használatára.

A szervezeti kultúra gyökerei nagyon mélyek,
így az igen lassan változik/változtatható, nem „erõ-
szakolható” meg. Mivel a szervezet életének min-
den szintjére kihat, ismerete nem kerülhetõ meg.

De milyen szinten értelmezzük és vegyük
figyelembe a szervezeti kultúrát?

Természetesen a szervezet fogalmába tartozik
a vállalati/intézményi szint, de szûkíthetõ például
a családra, és kitágítható, értelmezhetõ egy egész
nemzetre is. A globalizáció idõszakában, a multi-
nacionális cégek világában ez utóbbi különös
jelentõséggel bír.

A vállalatok jelentõs része naponta találkozik 
a globalizáció hatásaival. Globalizálódik az alkal-

mazotti kör, az ügyfélkör, egyre szélesebb körbõl
kerülnek ki a versenytársak és a beszállítók. 
A különbözõ országok közötti erõsödõ és nö-
vekvõ kapcsolat egyáltalán nem azt jelenti, hogy
a kulturális különbségek a jövõben villámgyor-
san eltûnnek. A Coca-Cola korábbi vezérigaz-
gatója szerint: „Amikor a gazdasági határok
csökkennek, a kulturális korlátok növekednek,
új kihívásokat és lehetõségeket kínálva az üzleti
életben.”

Amikor az eltérõ kultúrák egymással kapcso-
latba kerülnek, természetesen elindul egyfajta
konvergencia, más szempontból viszont pont az
egyediséghez való alkalmazkodás lesz fontos és
elkerülhetetlen. (Ne felejtsük el, hogy szokásaink,
megszokott értékrendszerünk, hitrendszerünk
változik a leglassabban!)

A McDonald’s például úgy tud jobb üzleti ered-
ményt elérni, hogy – a helyi étkezési szokásokat
figyelembe véve – Franciaországban bort és salá-
tát ad a hamburgermenühöz, míg Indiában – te-
kintettel a vallási elõírásokra, melyek szerint tilos
marhahúst enni – birkahússal készített, úgyneve-
zett „birka-burger”-t árusítanak.

Napjainkban az egyik legnagyobb kihívás – és
egyben üzletitartalék-potenciál – az elfogadott
kulturális értékek és gyakorlatok ismerete és az
ehhez való alkalmazkodás. Ez óriási nyitottságot,
rugalmasságot, befogadó szemléletmódot és alkal-
mazkodókészséget igényel a vezetõktõl (és persze
a munkatársaktól is). Nemcsak azt kell tudniuk,
hol szeretnének üzleti lehetõséget kialakítani,
hanem azt is, hogy hogyan. Ehhez pedig ismer-
niük kell, hogy a különbözõ országokban melyek a
cselekvés mozgatórugói, miért úgy reagálnak az
emberek, ahogy.

Ahhoz, hogy megfelelõen tudjunk bánni a saját,
illetve más kulturális közegbõl jövõ kollegákkal,
partnerekkel, ismerni kell saját kultúránkat,
valamint a kulturális különbségeket és
hasonlóságokat a különbözõ országok között.

** katalin.herneczki@mail.tvnet.hu
** tunkligabor@bbl.ehc.hu
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Meg kell érteni a különbségek hátterét, kiváltó
okait, katalizátorait, valamint meg kell találni
azokat a módszereket, megközelítéseket, ame-
lyekkel ezen különbségekre érzékenyen reagálva
lehet cselekedni.

A különbségek figyelembevétele fontos üzleti
szempontból – a lehetséges ügyfelek várható
szokásai, viselkedése szempontjából – és a cégek
munkatársainak szempontjából – a hatékonyan
használható vezetési és együttmûködési formák
kiválasztásánál egyaránt.

Például egy bank számára üzleti szempontból
fontos ismerni a lakosság befektetési hajlandó-
ságát, szokásait, amit az aktuális gazdasági
helyzet mellett a tradíciók, a történelmi háttér is
alapvetõen befolyásol. Tudni kell, hogy stabilak-e,
kiszámíthatóak-e a körülmények, milyen idõtávra
terveznek az emberek (befektetések, hitelek).
Mekkora a bizalom szintje, mennyire kockázat-
vállalóak vagy -kerülõk az emberek (biztosítás)?

Hasonlóan a vállalati/intézményi stratégiák,
tervek készítésénél is ismerni kell azt az idõtávot,
idõhorizontot, amelyben az emberek gondolkod-
nak, amelyet még komolyan vesznek és reali-
tásként kezelnek. Ez jóval hosszabb idõtáv
például Szingapúrban, Svájcban vagy Hollandiá-
ban, és igen rövid például Oroszországban és
Magyarországon, valamint mindegyik volt szo-
cialista országban.

Ha cégünk belsõ mûködésével kapcsolatosan gon-
dolkodunk, rájövünk, hogy a szervezeti élet
minden területét befolyásolja a kultúra. Ez
az a közeg, amelyben élünk, dolgozunk (1. ábra).

Ahogyan terveinket meghatározza az a jellem-
zõ idõhorizont, amelyben gondolkodunk, úgy a
vezetés stílusát meghatározza, hogy távolság-
tartó, autokratikus vagy együttmûködõ, bevonó.
Ehhez igazodik a döntéshozatali rendszer
mûködése is. A jellemzõ szervezeti struktúra is 
a kultúra függvényében laposabb, vagy inkább

hierarchikus. A mûködési rend és a munka-
folyamatok sem véletlenül többé vagy kevésbé
részletesen, precízen, aprólékosan szabályozot-
tak. A szervezet szabálytûrõ képességének függ-
vényében kell ezeket kialakítani. A minõségirá-
nyítási rendszerek mûködtetési nehézségei (túl-
szabályozottság, formális mûködés) is gyakran
erre vezethetõek vissza.

A teljesítményértékelés, ellenõrzés, számon-
kérés módja is kultúrafüggõ. Individuális közeg-
ben az egyéni, kollektivista közegben viszont a
csoportszintû értékelés és ösztönzés hatékony.

A kultúra katalizál, vagy visszafog. Számolni kell
vele, tudni kell milyen, s mivel a legszorosab-
ban kötõdik az emberekhez, ezért óriási tar-
talékok rejlenek benne kiaknázatlanul. Itt kell
keresni a legtöbb baj forrását is.

Fogadjuk el a továbbiakban alapvetésként: nin-
csenek jó vagy rossz nemzeti sajátosságok, jel-
lemzõk. Felesleges ezeket minõsítenünk, de tudni
kell, hogy nagyok az eltérések az országok között,
és tudni kell azt is, hogy ezek a legmélyebb
kötõdések, kapcsolódások, bevésõdések az embe-
rekben, ezért alapvetõen meghatározóak. 

A hétköznapi beszédben, gondolkodásban ösztö-
nösen használunk olyan sztereotípiákat, amelyek
alapja a nemzeti sajátosságokat összegezõ szer-
vezeti kultúra. Sokszor beszélünk a német preci-
zitásról, az amerikai versenyszellemrõl stb. 

Egy felmérésben azt kérdezték a résztvevõktõl,
hogy szerintük milyen foglalkozás jellemzõ egy-
egy országra. Leggyakrabban az alábbi foglalko-
zásokat párosították egy-egy nemzethez:

orosz – katona, munkás, paraszt;
német – autóipari szakember, mérnök,
üzletember;
angol – bankár, üzletember, tanár;
amerikai – üzletember, menedzser, filmes.

Véletlen volna? Nem valószínû.

3.1 Kulturális jellemzõk
A különbözõ kultúrák összehasonlításánál az a
kiinduló kérdés, hogyan definiáljuk a kultúrát,
milyen jellemzõket veszünk figyelembe. Mint
mindenre, erre is többféle definíció létezik. A
továbbiakban a GLOBE (Global Leadership and
Organizational Behavior Effectiveness) kutatási
programot használjuk forrásként.

Ebben a 7 évig tartó kutatásban 150 kutató
vett részt, 61 ország 18 000 menedzserétõl gyûj-
tött és értékelt adatokat a kulturális értékekrõl,
gyakorlatról és a jellemzõ vezetési megközelítés-

1. ábra
A kultúra a szervezeti élet meghatározója
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rõl. A részt vevõ magyar munkacsoportot Bakacsi
Gyula vezette.

A GLOBE a kultúrát úgy definiálja mint közösen
vallott értékek, normák, meggyõzõdések rendsze-
rét. Meggyõzõdésként értelmezik az emberek
feltételezését, véleményét arról, hogy a napi
gyakorlatban a dolgok hogyan mûködnek (ahogy
van). Értékeknek nevezik az emberek véleményét
arról, hogy a dolgokat hogy kellene jól csinálni –
vagyis az általuk preferált viselkedési normákat
és formákat (ahogy lennie kell). 

A GLOBE-tanulmányban 9 kulturális jellemzõt
(attribútumot) vizsgáltak részletesen különbözõ
országokban. Ezek a következõk: bizonytalan-
ság-kerülés, jövõorientáció, hatalmi távolság,
intézményi kollektivizmus – individualizmus,
kisközösségi kollektivizmus, humánorientáció,
teljesítményorientáció, nemi szerepek közötti
különbségtétel és asszertivitás. E kategorizálás
alapja Hofstede 1980-ban, illetve 1991-ben alkal-
mazott szervezeti dimenziói, amelyek kiegé-
szültek más kutatások eredményeivel. (Bár a fel-
mérés eredetileg a vezetési jellemzõk vizs-
gálatára is kiterjedt, ezzel most nem foglal-
kozunk.)

A vizsgálat egyrészt arra irányult, hogy a
megkérdezettek hogyan látják a jelenlegi hely-
zetet, gyakorlatot, másrészt mit tartanának
jónak, követendõnek, értéknek. (Mi a helyzet
most? Milyennek kellene lennie?) A részt vevõ
országok mindkét esetben 1–7-ig terjedõ skálán
értékeltek. 

Ezek mentén különböztethetõk meg az egyes
országok, társadalmak, és igen erõteljes kihatá-
suk van a szervezet hatékony irányítására.

Nézzük meg közelebbrõl a 9 kulturális attribú-
tumot!

1. Bizonytalanságkerülés
A bizonytalanságkerülés annak a mértéke, hogy
az emberek mennyire részesítik elõnyben a struk-

turált, szabályozott helyzeteket, megoldásokat, a
rendet, kiszámíthatóságot, stabilitást az ad hoc
megoldásokkal és folyamatokkal szemben.

Azok az országok, amelyek bizonytalanság-
kerülés-jellemzõje magas (Svájc, Svédország, Né-
metország), a kiszámíthatóságot, a stabilitást, 
a strukturált életvezetést, a tiszta szabályrend-
szereket, az egyértelmû elvárásokat, törvé-
nyeket szeretik és igénylik. Fenyegetettséget,
bizonytalanságot éreznek ismeretlen szituációk-
ban, nehezen viselik a változásokat, elég rugal-
matlanok, és nem szívesen vállalnak kockázatot.

Ezzel szemben a bizonytalanságot legjobban tûrõ
országokban (Oroszország, Magyarország, Görög-
ország) az emberek jobban elfogadják, elviselik a
kétértelmû, homályos szabályokat, elvárásokat,
és általában „jól bírják a gyûrõdést”, a verseny és
a kockázatvállalás akarva-akaratlanul életük
része.

Persze, ha megnézzük a várható életkort, a
rossz egészségügyi mutatókat, az alkoholisták és
öngyilkosok számát, akkor nem biztos, hogy ez
szabadon választott mutatvány...

Ezekben az országokban nem igénylik annyira
a folyamatok és az eljárások szabályozottságát 
– egy-egy ISO-bevezetést néha „megerõszakolás-
ként” élik meg a dolgozók. Általában kevesebb
szabályt alkalmaznak. 

Nem véletlen, hogy épp a svájciak szeretnének
leginkább változtatni ezen a jellemzõjükön, õk
vágynak legjobban arra, hogy ebben változzanak.
Nem csoda, mivel a felgyorsult, globalizálódott
világban sokkal fontosabbá vált a rugalmas, gyors
reagálás és a kockázatvállalás. Itt egy hosszú ideig
elõnyöket nyújtó szervezeti jellemzõ most korlá-
tot jelenthet.

Az alábbi táblázatban a felmérésben részt vevõ 
61 ország adatai alapján mutatunk be néhányat 
a legkisebb, a közepes, illetve a legnagyobb érté-
kekkel rendelkezõk közül (1–7 skála).

A legkevésbé
bizonytalanság-
kerülõ országok

Érték Közepesen
bizonytalanságkerülõk Érték

A legerõsebben
bizonytalanságkerülõ

országok
Érték

Oroszország 2.88 Izrael 4.01 Ausztria 5.16
Magyarország 3.12 USA 4.15 Dánia 5.22
Bolívia 3.35 Mexikó 4.18 Németország (nyugat) 5.22
Görögország 3.39 Kuvait 4.21 Svédország 5.32
Venezuela 3.44 Írország 4.30 Svájc 5.37

Magyarországon a felmérés szerint a „vágyott érték” 4.66 lenne.
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2. Jövõorientáció
Ez az attribútum megmutatja, hogy milyen mér-
tékben támogatják, értékelik az emberek a jövõ-
orientált viselkedést a tervezésben, befektetések-
ben. Mennyire képesek ellenállni az azonnali 
haszonszerzésnek a hosszabb távú célok elérése
érdekében, milyen idõtávban terveznek, gondol-
kodnak. Ehhez persze bizalomra és kiszámítható-
ságra van szükség.

Szingapúrban, Svájcban és Hollandiában –
ahol leginkább jellemzõ a jövõorientáció – a
hosszabb gondolkodási és döntéshozatali idõtáv a
jellemzõ, míg Oroszországban, Argentínában,
Lengyelországban, Olaszországban és Magyar-
országon az azonnali döntéseket, az ad hoc,
tûzoltó típusú megoldásokat részesítik elõnyben,
azaz viselik el.

A mai Magyarországon az emberek egyáltalán
nem hisznek a hosszú távú tervezhetõségben,
kizárólag napról napra „terveznek” és élnek.

A jövõorientáció és a bizonytalanságkerülés össze-
függ! Ahol esetlegesek a szabályok – és be sem
tartják õket –, ott nincs elég bizalom, nem eléggé
kiszámíthatóak a körülmények a hosszú távú el-
képzelések megvalósításához.

Mindkettõ erõteljesen jellemzi a volt szocialista
országokat.

3. Hatalmi távolság
Ez a paraméter az emberek közötti egyenlõtlenség
azon fokát, mértékét jelzi, amit egy adott ország
népessége normálisnak, elfogadhatónak tart. 

Kis hatalmi távolság esetén az emberek elõny-
ben részesítik a hatáskörök kisebb centralizált-
ságát, a participatívabb, bevonó, delegáló vezetés-
felfogást, igénylik a menedzsment elérhetõségét.

Az ilyen társadalmakban az emberek az
egyenlõtlenség minimalizálására törekszenek, és
a hatalommal rendelkezõk nem igyekeznek
hatalmukat külsõségekkel megjeleníteni. Itt a
változások mindig átmenetesen, folyamatosan
történnek.

A mutatószám magas értéke az egyenlõtlen-
ségek nagyobb elfogadottságát, az autokratikus
vezetésfelfogást, a nehezen elérhetõ menedzs-
mentet, a hatáskörök nagyobb centralizáltságát
jellemzi. Ezekben az országokban nagyobb az
átlagos függõségi igényszint. A változások itt álta-
lában ugrásszerûek, robbanással járnak, hiszen a
hatalmi status quót kell megdönteni.

Ez a tényezõ igen szoros kapcsolatban van a
vezetõ–beosztott kapcsolat alakulásával, megha-
tározza a vezetõi hatalomgyakorlás stílusát, mód-
szereit és a döntéshozatal jellemzõ módját. Kis
távolságnál ez inkább bevonó, nagynál inkább
autokratikus.

Legkevésbé
jövõorientált Érték Közepesen

jövõorientált Érték Erõteljesen jövõorientált Érték

Oroszország 2.88 Szlovénia 3.59 Dánia 4.44
Argentína 3.08 Egyiptom 3.86 Kanada (angol nyelvterület) 4.44
Lengyelország 3.11 Írország 3.98 Hollandia 4.61
Magyarország 3.21 Ausztrália 4.09 Svájc 4.73
Olaszország 3.25 India 4.19 Szingapúr 5.07

Legkisebb hatalmi
távolság Érték Közepes hatalmi

távolság Érték Nagy hatalmi
távolság Érték

Dánia 3.89 Anglia 5.15 Oroszország 5.52
Hollandia 4.11 Franciaország 5.28 Spanyolország 5.52
Dél-Afrika (fekete) 4.11 Brazília 5.33 Magyarország 5.56
Izrael 4.73 Olaszország 5.43 Argentína 5.64
Costa Rica 4.74 Portugália 5.44 Marokkó 5.80

4. Individualizmus – intézményi kollektivizmus
Ez a paraméter azt mutatja meg, hogy egy adott
ország népessége mit részesít elõnyben: a külön-
álló egyénekként vagy egy csoport tagjaként foly-

tatott közös tevékenységet, az egyéni vagy a
közösen hozott döntéseket, a felmerülõ felelõsség
egyénre vonatkoztatott vagy közös vállalását. Ez
a jellemzõ rámutat, hogy milyen a viszony az

A jelenlegi magyar érték 3.21 míg a preferált 4.66 lenne. A nagy eltérés általában azt jelenti, hogy gátló
tényezõnek tartják a jelenlegi értéket.

Magyarországon ez az érték 5.56, a preferált pedig  2.49. Igen nagy a különbség, és ezt nem tartjuk igazán
szerencsésnek. 



6 MAGYAR MINÕSÉG

egyén és a társadalom/szervezet más tagjai
között. Ez elsõsorban a munkahelyi tevékenység
végzésére jellemzõ.

Az individuális kultúrák az egyének közötti
laza, míg a kollektív kultúrák az egyének közötti
szoros kötelékekkel jellemezhetõek. Az indi-
viduális kultúrákban nagyra értékelik az autonó-
miát és a függetlenséget. Itt az ösztönzésnek és az
elismerésnek alapvetõen az egyéni teljesítményen
kell alapulnia, mert az önérdek magasabban
értékelt, mint a közös. Az ÉN szó gyakrabban
használatos, mint a MI.

A másik kategóriában az együttmûködés, a cso-
portharmónia az érték.

Ott az elismerésnek elsõsorban a csoportteljesít-
ményen kell alapulnia, mert azt tekintik értéke-
sebbnek, annak motivációs ereje is nagyobb.
Ezekben az országokban az emberek inkább
hasonlítani szeretnek egymásra, mint különbözni.

A teammunka lehetõsége a két kategóriában
alapvetõen eltér! Nem véletlen tehát, hogy honnan
indult el és hol volt igazán sikeres a TQM. Itt az
azonosságon alapuló csoport mûködik jól, míg az
individuális országokban az egyéni kiválóságra épí-
tett, differenciált csoport mûködõképes. Ezért nem
lehet egy az egyben átvenni más szervezeti kultúrá-
ban hatékony teamépítõ tréningeket, ezért nem mû-
ködnek adaptáció nélkül zökkenõmentesen a Japán-
ban bevált minõségi körök a magyar közegben.

Legkevésbé kollektív
(=individuális) Érték Közepesen kollektív Érték Erõteljes intézményi

kollektivizmus Érték

Görögország 3.25 Hong Kong 4.13 Dánia 4.80
Magyarország 3.53 USA 4.20 Szingapúr 4.90
Németország (kelet) 3.56 Egyiptom 4.50 Japán 5.19
Argentína 3.66 Lengyelország 4.53 Dél-Korea 5.20
Olaszország 3.68 Indonézia 4.54 Svédország 5.22

5. Kisközösségi kollektivizmus
Ez a jellemzõ eltér az „individualizmus – intéz-
ményi kollektivizmus” jellemzõitõl.

Azt mutatja meg, hogy a társadalom tagjai meny-
nyire büszkék arra, hogy kicsi közösségek – elsõ-
sorban család, szûk baráti kör tagjai. A kutatások
szerint azokra az országokra, ahol az emberek
büszkék a családjukra, általában az is jellemzõ,
hogy büszkék arra a munkahelyre, ahol dolgoznak.

A kisközösségi kollektivizmus nagymértékben
jellemzõ Iránra, Indiára, Egyiptomra és Kínára,
valamint a nemzetközi átlagnál jobban jellemzõ
Magyarországra és a korábbi szocialista orszá-

gokra. Itt a családtagoknak és a közeli barátok-
nak magas az elvárása egymással szemben. Itt a
lojalitást teljesen máshogy értelmezik, mint azok-
ban az országokban, amelyeket nem jellemez
ennek a paraméternek az erõssége.

Ezzel ellentétben Dániában, Svédországban,
Finnországban, Hollandiában teljesen más a kul-
turális hagyomány. A családtagok és a közeli bará-
tok nem várnak el és nem is mutatnak megkülön-
böztetett bánásmódot egymás iránt.

Az egyéni érdek mellett a család érdeke számít.
Ennél tágabb közösségi érdekre nem igazán
vagyunk tekintettel.

6. Humánorientáció
Ez az attribútum annak mértékét határozza meg,
hogy egy közösség mennyire ösztönzi és jutalmaz-
za, hogy tagjai korrektek, gondoskodóak, érzé-
kenyek, kedvesek, barátságosak önzetlenek, em-
berségesek, toleránsak legyenek egymással. Tár-
sadalmi szinten a humánorientáció azt tükrözi,

hogy mennyire támogatják a társadalmi normák
és törvények az elesetteket, az erõsek mennyire
pozitív beállítottságúak, mennyire viselkednek
támogató módon másokkal szemben. Szervezeti
szinten az egészséges munkafeltételek megterem-
tésében, a munkatársak tiszteletében és a jó-
létükre fordított figyelemben nyilvánul meg.

Legkevésbé
családcentrikus Érték Közepesen

családcentrikus Érték Erõteljesen
családcentrikus Érték

Dánia 3.53 Japán 4.63 Egyiptom 5.64
Svédország 3.66 Izrael 4.70 Kína 5.80
Új-Zéland 3.67 Quatar 4.71 Marokkó 5.87
Hollandia 3.70 Ausztria 4.85 India 5.92
Finnország 4.07 Olaszország 4.94 Irán 6.03

A mérés szerint Magyarországon a preferált érték 4.5 volt.

Magyarországon 5.25 a jelenlegi és 5.54 a kívánt jövõbeli érték, azaz megfelelõnek érzik ezt az állapotot.
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A humánorientáció gyengeségére viszont a má-
sokat kizsákmányoló magatartásformák, a bün-
tetõ jellegû törvények és a törvények meg-
szegõivel szembeni erõteljes fellépések, elterjedt
szegénység, a kisebbségek irányában megmu-
tatkozó elutasító magatartás, bizalmatlanság,

gyanakvás, barátságtalanság utal. Erõteljes
humánorientáció jellemzi Írországot, Indonéziát
és Egyiptomot, míg kismértékû Németországban,
Franciaországban, Spanyolországban és Magyar-
országon.

Legkevésbé
emberközpontú Érték Közepesen

emberközpontú Érték Erõteljesen
emberközpontú Érték

Németország (kelet) 3.18 Hong Kong 3.90 Indonézia 4.69
Spanyolország 3.32 Svédország 4.10 Egyiptom 4.73
Magyarország 3.35 Tajvan 4.11 Malajzia 4.87
Franciaország 3.40 USA 4.17 Írország 4.96
Szingapúr 3.49 Új-Zéland 4.32 Fülöp-szigetek 5.12

Hiányzik tehát az embereknek a gondoskodás, 
a törõdés, a személyes odafigyelés. Ezt mint 
kiaknázandó lehetõséget kellene a vezetõknek
felfogni és felhasználni. Óriási tartalék és ösz-
tönzõ erõ van benne!!! Gondoljunk bele, hogy
milyen fontosnak tartjuk, hogy felmérjük az
ügyfelek, vevõk igényeit, elvárásait a vállalati
eredményesség növelése érdekében. Ugyanezt a
lehetõséget kínálja, ha saját kollegáink igényére,
hiányaira odafigyelünk. Kedvességre, toleran-
ciára, egymásra figyelésre óriási igény mutat-
kozik. Nyert ügye van annak, aki a legkisebb
mértékben is képes ezeket az igényeket ki-
elégíteni.

Ellentmondásosnak tûnhet, hogy bár indi-
viduálisak vagyunk, és alacsony a humánorientá-
ció mértéke, mégis meglehetõsen magas a kis-
közösségi kollektivizmus értéke, azaz a családhoz,
a szûk baráti körhöz való ragaszkodás, kötõdés.
Ez szinte minden olyan országban így van, ahol 
a bizalom szintje alacsony. Itt nem jellemzõ a
munkahelyi kollektivizmus, nem a munkahely a
közösségi lét fóruma – és a törõdés is a legkisebb
közösségre, a családra korlátozódik. Másrészt a
volt szocialista országokat a relatív szegénység
jellemzi, itt a családi egymásrautaltság és össze-
tartás teremt egyfajta védettséget, jelent valami-
lyen támaszt. 

(A jóléti államokban nem gond lakást biztosí-
tani egy nagykorúvá váló gyereknek, ez pedig
gyorsítja a leválást.) 

7. Teljesítményorientáció
Annak mértéke, hogy egy közösség mennyire
várja el, ösztönzi és jutalmazza a kitûzött célok
elérését, a jó teljesítményt és eredményeket.

A teljesítményorientáció lényegében a kiváló-
ságra, szisztematikus munkára, elõrelátó terve-
zésre, célkitûzésre és rendszeres visszacsatolásra
alapozott domináns motiváció. A teljesítmény-

centrikusság közvetlenül meghatározza egy tár-
sadalom gazdasági szerkezetét, és igen erõs kap-
csolatban áll az eredményességgel. Egy társa-
dalom megváltoztatható tagjai teljesítménymoti-
vációjának megváltoztatásával.

A leginkább teljesítményorientált országok:
Szingapúr, USA (és a régi Hong Kong). Ezekben
az országokban a képzést és a fejlesztést igen
nagyra értékelik. Az emberekben igen erõs a
„meg tudom csinálni” attitûd, és erõs a kezde-
ményezõkészség is. Általában a direkt és lényegre
törõ kommunikációt használják, és minél hama-
rabb a dolgok végére akarnak járni.

A skála másik végén Oroszország, Görögország,
Olaszország és a többi volt szocialista ország
foglalnak helyet. Ezekben az országokban a mun-
kavégzés folyamata gyakran fontosabb, mint az
eredménye. A most csatlakozó országok között
végeztek egy EU-s felmérést a munkában eltöltött
idõ hosszáról, eszerint Magyarország volt az elsõ.
Sajnos csak a munkavégzéssel eltöltött idõben, és
nem a teljesítményben. Az eredményt viszont
nem az izzadság mennyiségével, hanem a kitûzött
célok tényleges elérésével mérik. Ez csak szem-
léletváltással javulhat. 

A teljesítményorientáció a társadalmi változá-
sokhoz leginkább szükséges elem.

Egyben – és ez jó hír – ezt lehet a legkönnyeb-
ben, legrövidebb idõ alatt megváltoztatni.

8. Nemi szerepek közötti különbség
Ez az attribútum azt mutatja meg, hogy az adott
társadalom milyen mértékben fogadja el a nemi
szerepek közötti különbségtételt.

A felmérés szerint Svédország, Dánia, Magyar-
ország, Lengyelország és Szlovénia különbözteti
meg legkevésbé ezeket a szerepeket. Ezek a tár-
sadalmak fogadják be leginkább a magas képzett-
ségû nõket a döntéshozó testületekbe. Magasabb

A magyar érték 3.35, a preferált pedig 5.48, vagyis több mint 63%-kal nagyobb értékre vágyunk!
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arányban jelennek meg a nõk a munkaerõpiacon,
itt található a legtöbb nõ felelõsségteljes munka-
körökben.

Korea, Egyiptom, India és Kína viszont nagy
különbséget tart természetesnek és elfogadható-
nak a nemek között.

Legkisebb
teljesítményorientáció Érték Közepes

teljesítményorientáció Érték Erõs
teljesítményorientáció Érték

Oroszország 2.88 Svédország 3.72 USA 4.49
Argentína 3.08 Izrael 3.85 Tajvan 4.56
Görögország 3.20 Spanyolország 4.01 Új-Zéland 4.72
Magyarország 3.43 Anglia 4.08 Hong Kong 4.80
Olaszország 3.58 Japán 4.22 Szingapúr 4.90

Magyarországot jelenleg az alacsony 3.43 érték jellemzi, de a vágyott érték 5.96, tehát igen nagy változás
lenne kívánatos, majdnem 74%-kal nagyobb értéket preferálnánk. 

Legnagyobb
különbségtétel Érték Közepes

különbségtétel Érték Legkisebb
különbségtétel Érték

Dél-Korea 2.50 Olaszország 3.24 Svédország 3.84
Egyiptom 2.81 Brazília 3.31 Dánia 3.93
Marokkó 2.84 Argentína 3.49 Szlovénia 3.96
India 2.90 Hollandia 3.50 Lengyelország 4.02
Kína 3.05 Venezuela 3.62 Magyarország 4.08

9. Asszertivitás
Azt mutatja, hogy a társadalom milyen mérték-
ben fogadja el az egyének kemény, konfrontatív
magtartásformáit, egyéni érdekérvényesítését,
valamint versengését a mérsékelt, mértékletes,
szerény, gondoskodó magatartásformákkal szem-
ben. 

Gyakran agresszivitással is társul.

Az erõteljesen asszertív országokat (Német-
ország, Ausztria, Görögország, USA, Spanyol-
ország) a „meg fogom csinálni!” mentalitás
jellemzi, és nagyra értékelik a versengést, elis-
merve az erõsebbet, a gyõztest. Ezzel szemben
Svédországot, Új-Zélandot, Svájcot és Japánt nem
jellemzi az asszertív magatartás, de ez nem zárja
ki az eredményes munkavégzést.

Legkisebb asszertivitás Érték Közepes asszertivitás Érték Erõs asszertivitás Érték
Svédország 3.38 Egyiptom 3.91 Spanyolország 4.42
Új-Zéland 3.42 Írország 3.92 USA 4.55
Svájc 3.47 Fülöp-szigetek 4.01 Görögország 4.58
Japán 3.59 Ecuador 4.09 Ausztria 4.62
Kuvait 3.63 Franciaország 4.13 Németország 4.73

3.2 A magyar szervezeti kultúra
jellemzõinek összefoglalása

Nézzük most meg egy összefoglaló táblázatban,
hogy a 9 jellemzõ tekintetében milyenek Magyar-
országon a jelenlegi állapotokra vonatkozó érté-
kek, illetve mit tartanánk ideálisnak. Tájékozta-
tásul a felmérésben részt vevõ 61 ország adatai-
nak átlagát is ábrázoltuk.

Mi jellemez tehát minket nemzeti szinten a
GLOBE-felmérés szerint?

Egy szóval kifejezve, a szélsõségek. Ha köze-
lebbrõl megnézzük az eredményeket, azt látjuk,
hogy a 9 jellemzõbõl 6 esetében vagyunk a felsõ
vagy alsó 10%-ban, és gyakorlatilag csak 1 att-
ribútum van (családcentrikusság), amely nem
esik a szélsõ 20%-ba, azaz ránk az egyes jellemzõk
magas szintje vagy hiánya jellemzõ. Ez megle-
hetõsen hasonló a görögök eredményeloszlásához.
Sok ellentétes elõjelû szélsõértékkel jellemezhetõ
egyébként Svédország is, kivéve a nemek közti
egyenlõség paraméterét.

Magyarországon kívánatos értékként 4.63-at jelöltek meg, és kissé még növelnék is ezt a nagyon magas
értéket. 

A jelenlegi magyar érték 3.23, a kívánt érték pedig 4.49, azaz jobbnak látnánk, ha dominánsabbak, erõtel-
jesebbek lennénk. (Az asszertivitást kísérõ agresszivitásfaktorunk most is magas, talán ezt az összetevõt
nem kellene növelni...)
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Összefoglalva a magyar szervezeti jellemzõket, a
jelen diagnózisa a következõ:
A bizonytalanságot, kiszámíthatatlan helyzete-
ket, körülményeket könnyen elfogadó, toleráló,
sokkal inkább szabálykerülõ, mint követõ, teljes
mértékben a jelenben élõ, egyáltalán nem jövõ-
orientált, erõteljesen individuális, jellemzõen nem
humánközpontú, nem teljesítmény- és eredmény-
orientált, viszonylag nagy hatalmi távolságot
tartó, gyenge érdekérvényesítéssel (de néha
agresszív magatartással), versenyszellemmel
vagyunk jellemezhetõek. A nemek közötti egyen-
lõség tekintetében élen járunk a világ többi
részéhez képest, és a családot tekintjük a leg-
fontosabb kiscsoportnak az életünkben, érték-
rendünkben.

(Csak összehasonlításként: például a svédek egy-
általán nem viselik a szabályozatlan, bizonytalan
helyzeteket, a világon a legerõsebb intézményi
kollektivizmus jellemzi õket, vagyis a legkevésbé
individualisták, de nem családcentrikusak, jel-
lemzõen jövõorientáltak, közepes humán-
fókusszal rendelkeznek, és közepesen teljesít-
ményorientáltak, igen kicsi hatalmi távolságot
tartanak, élen járnak a nemek közötti egyen-
lõtlenség tekintetében, és egyáltalán nem asszer-
tívek.

Erõs érdekérvényesítõ képesség valószínûleg
azért nem alakult ki, mert a kis hatalmi távolság-
tartás, a csoportközpontú munkavégzés, a ren-
dezett, kiszámítható körülmények és az igen erõs
szociális érzékenység mellett erre a napi gyakor-
latban nem nagyon volt szükség.) 

Egy társadalom sokféleképp lehet eredményes.
Tegyük most a magyar sorrendi adatok mellé 
a svédeket és a svájciakat, mint két eltérõ
paraméterekkel rendelkezõ országot!

(Tájékoztatásul az északnyugat- és a délkelet-
európai sorrend átlagértékeivel is kiegészítettük a
táblát.)

Az adatok szerint a sikerességnek többféle útja-
módja van. Eredményes ország Svájc is és Svéd-
ország is, de ezt más módon, más eszközökkel
érik el.

Ebbõl az ábrából az is látható, hogy eltérõ
karakterek jellemzik Európa két szegmensét. A
magyar értékek a DK-európai csoporthoz állnak
közelebb. Európa ilyen megosztottsága a „törté-
nelem lábnyoma” a táblán. A történelem viszont
változik.

Visszatérve a magyar adatokra, önmagában feles-
leges lenne egy-egy paramétert minõsíteni. Az
elért értékek adottságokat, illetve értékválasztá-
sokat fejeznek ki. Mégis, némely paraméter együtt
veszélyes, gátló is lehet a társadalmi elõremenetel
szempontjából – késõbb erre visszatérünk.

Összehasonlítva a jelenlegi és a preferált értéke-
ket, azt látjuk, hogy szinte minden területen igen

Magyar Világ Magyar Világ Magyar Magyar Magyar
Attribútumok tény tény vágy vágy eltérés eltérés helyezés

1 Bizonytalanságkerülés 3.12 4.2 4.66 4.6 1.54 49.4% 60/61

2 Jövõorientáció 3.21 3.9 5.7 5.6 2.49 77.6% 58/61

3 Hatalmi távolság 5.56 5.2 2.49 2.8 -3.07 -55.2% 12/61

4 Intézményi kollektivizmus 3.53 4.2 4.5 4.7 0.97 27.5% 2/61

5 Humánorientáció 3.35 4.1 5.48 5.4 2.13 63.6% 58/61

6 Teljesítményorientáció 3.43 4.1 5.96 5.9 2.53 73.8% 58/61

7 Kisközösségi kollektivizmus 5.25 5.1 5.54 5.6 0.29 5.5% 37/61

8 Nemi egyenlõség 4.08 3.4 4.63 5.5 0.55 13.5% 3/61

9 Asszertivitás 3.23 3.9 4.49 3.7 1.26 39.0% 8/61

A jelen és a vágyott jövõ

Magyar Svéd Svájc DK
Európa

ÉNy
Európa

 Bizonytalanságkerülés 60   2   1    41.8      7.4

 Jövõorientáció 58   9   2    44.1    11

 Hatalmi távolság 12 50 46    26.8    42.1

 Intézményi
 kollektivizmus

60   1 37    42.4    25.1

 Humánorientáció 58 30 53    26.8    39.2

 Teljesítményorientáció 58 48   1    44    25.5

 Kisközösségi
 kollektivizmus

37 59 56    28.9    52.1

 Nemek között egyenlõség   3   9 53    21    31.4

 Asszertivitás 54   1 36    37.8    23
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nagy a változtatási vágy, igény. Azaz nem vagyunk
elégedettek a jelenlegi állapottal. Legerõsebben a
hatalmi távolság csökkentését szeretnénk, de
sokkal nagyobb teljesítményorientációt, jövõ- és
humánorientációt tartanánk kívánatosnak. Ezen-
kívül nagyobb kiszámíthatóságot szeretnénk az
életben.

Tekintsük ezt a felmérést két tükörnek. Az egyik
egy torzításmentes velencei tükör, amiben azt
látjuk, ami éppen van, amilyenek vagyunk. A má-
sik pedig az „elvarázsolt kastély” egyik tükre
(domború vagy homorú – kinek mire van szük-
sége), amiben azt látjuk, amit szeretnénk. Mind a
két kép nagyon fontos és hasznos.

Nézzük meg, hogyan használhatók fel a gya-
korlatban ezek az adatok egy vállalat/szervezet
mûködtetése szempontjából.

3.3 Gyakorlati következtetések, levonható
tanulságok

Fontos, hogy ismerjük a jellemzõk és a válla-
lati/intézményi mûködés mérhetõ eredményeinek
összefüggéseit és hatásait.

A kutatások szerint az eredményességben
három tényezõnek – jövõorientáció, bizonyta-
lanságkerülés, teljesítményorientáció – van
meghatározó szerepe. Ha ezeket vesszük górcsõ
alá, bizony nem túl rózsás a helyzet magyar szem-
pontból. Tény, hogy mindegyik volt szocialista
ország a világátlag alatt van mindhárom kate-
góriában, ami az EU-csatlakozás tükrében igen
nagy figyelmet igényel. Egyben lehetõség is
annak, aki a leggyorsabban, leghatékonyabban
reagál.

Láttuk, hogy a magyar válaszadók is úgy ítélték
meg, hogy ebben a 3 kategóriában sokkal erõtelje-
sebbnek kellene lenni. 

Mit tehet egy vezetõ, hogy segíthet ez ügyben?

Két dolgot tehet:
– Megpróbálja segíteni az elmozdulást a kívánt

változás irányába. Ez igen nehéz és lassú
folyamat, mert a berögzõdések mélyek és
nagyon lassan változtathatók. 

– A másik lehetõség megkeresni azt, hogy
milyen pozitívumok, elõnyök hozhatók ki a
meglévõ adottságokból. 

Nézzük elõször az elsõ esetet! 
A fenti három jellemzõ közül a tapasztalatok
szerint a teljesítményorientáció változtatható
meg a legsikeresebben és leghatékonyabban rövid
idõn belül – és mint említettük, ennek változásá-
val lehet a legnagyobb társadalmi változást elérni.
Ez tehát kulcsparaméter!

Három varázsszót lehet idekapcsolni: MÉRÉS,
ÉRTÉKELÉS, VISSZAJELZÉS.

Amennyiben ezeket elkezdjük szisztematiku-
san kiépíteni és rendszerszerûen mûködtetni egy
szervezetben, akkor automatikusan erõsödni
kezd a teljesítményorientáció. Sajnos, a tapaszta-
latok szerint, nem erõsségünk a mérésértékelés. 

Elõször is már a tervek készítésénél fontos
lenne minden esetben a kitûzött célokhoz szám-
szerûsített mutatószámokat rendelni, azaz a
sikerkritériumokat pontosan megfogalmazni. E
nélkül nem is lehet normális értékelõrendszert
mûködtetni.

Figyelembe kell vennünk viszont azt is, hogy
milyen típusú célkitûzés és értékelés mûködik a
legeredményesebben, melyiknek a legnagyobb a
motivációs és ezen keresztül az eredménynövelõ
hatása. Mivel alapvetõen individuálisak vagyunk,
mindenképp az egyéni szintre lebontott célki-
tûzésektõl, mérésektõl, az egyéni felelõsség
meghatározásától és az egyéni visszajelzésektõl,
értékeléstõl várhatunk a legtöbbet. Ehhez kell
illeszteni a kompenzációs rendszert is.

Hogy lehet jól kezelni a jövõorientáció hiányát
a gyakorlatban? Ez azonnal felveti a stratégia-
készítés kérdését. Hány és hány olyan cég falán
olvasható szépen megfogalmazott vízió, misszió,
ahol azt senki sem veszi komolyan! Miért? Mert
az emberek nem abban az idõtávban gondolkod-
nak, amire az vonatkozik. 

Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs szükség
hosszú távú célok megfogalmazására, az irányok
kijelölésére. De tudnunk kell, hogy csak azt
vesszük komolyan, amit el is hiszünk. Ezért az
arányokra kell figyelni. Többet és részletesebben
kell foglalkozni a középtávval és a rövidtávval. Itt
a kevesebb a több.

Ami belátható, hiteles, az az éves célkitûzések
rendszere. Vagyis kevesebb vízió, több rövidebb
távú tervezõmunka és konkrét célkitûzés – külö-
nösen a végrehajtók számára. 

A nagy hatalmi távolság neuralgikus pont!
Mérések szerint Európában a magyar közép-
vezetõk a legelutasítóbbak a felsõ vezetõk auto-
nóm és saját pozíciójukat védõ magatartásával
szemben. Ennek javítási lehetõsége egyértelmûen
a felsõ vezetés kezében van. Erre a paraméterre
külön is szeretnénk felhívni a figyelmet, mert a
gyakorlati-történelmi tapasztalat azt mutatja,
hogy ha nagy a hatalmi távolság, akkor a nagy
változtatások mindig robbanásszerûek. 

A második esetben abból indulhatunk ki, hogy
jelenlegi adottságaink mely területeken jelen-
tenek értéket.
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Például ilyen a bizonytalanságtûrõ képesség.
Ez együtt járhat hátrányokkal, de elõnyei is van-
nak. Hátrány, hogy a bizonytalanságtûrés
magas értéke együtt jár az alacsonyabb szintû
szabálytûrõ képességgel, azaz formálisak lesznek
a túlszabályozott rendszerek, vagyis igen fontos a
szabályozottsági szint pontos megválasztása,
egyébként egy rendszer saját maga korlátjává vál-
hat. Hátrány, hogy úgy tekintjük a szabályokat,
hogy legyen mit megszegni. (Magyarországon az
emberek 75%-a vélekedik így, azzal az állítással
szemben, hogy a szabályok azért vannak, hogy
betartsuk azokat. Elgondolkodtató.)

Jó viszont, hogy a rugalmasság és kreativitás
gyakran társul ehhez a jellemzõhöz. Ezt kell
kihasználni, ezt, ami másoknál hiányként fogal-
mazódik meg. 

Ne felejtsük el, hogy a „szûk keresztmetszetek”
mindig a hiányosságok területén jelentkeznek.
Ezért érzik a svájciak azt, hogy a rugalmatlanság,
a változásoktól való félelem gondot okozhat a fel-
gyorsult életben.

Próbáljuk a hátrányokat elõnnyé fordítani!

Kicsit fellengzõsen hangzik, de igaz, hogy a XXI.
század az innováció és a tudás évszázada. Akkor
pedig a kreativitásból, az innovációs készségbõl, a
gyors, rugalmas reagálási képességbõl elõny szár-
maztatható. Ha hagyjuk. Ha ösztönözzük. Ha
igazán ismerjük az erõsségeinket.

Átütõ, egyedülálló eredményt mindig a ter-
mészetes erõsségeink területén érünk el.

Ez persze országos szinten nem megy állami szin-
tû, stratégiai szemlélet, koncentrált figyelem és
támogatás nélkül. Évekkel ezelõtt is nyilvánvaló
volt például, hogy Magyarország számára kitörési
pont lehet a magas szintû, kreatív informatikai
tudás, iparági stratégia építhetõ köré.

A világ legnagyobb IT cégei tele voltak magyar
szakemberekkel. Rajtunk kívül csak az indiaiak
emelkedtek ki átütõ módon.

Ki hol áll ma ezen a területen? Költõi kérdés-
nek szánjuk, szomorú költõi kérdésnek.

Legalább vonjuk le a tanulságot! A világ kevés-
bé jómódú részein is van kitörési lehetõség!
Még maradt valószínûleg nekünk is.

A kisközösségi kollektivizmus erõsségünk,
lehet rá építeni. Nem véletlen, hogy a családi
alapon kialakított vállalkozások jól mûködnek.
Ha nem kényszervállalkozás, akkor igen stabil
bázis lehet. Persze, erre oda kell figyelni, ezt tudni
kell például az országos szintû támogatási rend-
szerek kialakításánál.

Mi lehet sikeres? Melyik út járható? Nehéz meg-
mondani.

Három gondolatot azért kiemelünk:
– fontos a saját kulturális erõsségeink meg-

ismerése, megtartása, továbbfejlesztése, to-
vábbá a másoktól tanulható újak adaptált
beépítése;

– fontos az egyensúly megtartása a tradicio-
nális erõsségek használata és az új módsze-
rek alkalmazása között;

– fontos a türelem, a „finomhangolás” le-
hetõségének felismerése, mivel a szer-
vezeti jellemzõk nagyfokú állandósága
csak lassú, nem erõszakolt változást tesz
lehetõvé.

Természetesen a nemzeti szervezetikultúra-fel-
mérés eredményeinek gyakorlati felhasználása, a
hatékony módszerek teljes körû feltérképezése
nem írható le néhány oldalon. Itt a teljesség
igénye nélkül, amolyan gondolatébresztésként,
figyelemfelkeltésként soroltunk csak fel néhány
lehetõséget. Hisszük, hogy igen hasznos lenne
minden vezetõ számára ennek végiggondolása a
saját cégére vonatkoztatva. 

Multinacionális cégek esetében ennek a jelen-
tõsége még nagyobb, hiszen az eltérõ kultúrák
kezelése többletfeladat. A nemzeti kultúra erõtel-
jesen befolyásolja a vezetési stílust és az elvárá-
sokat. Egy jó, globális vezetõ sikere nagymérték-
ben azon múlik, hogy milyen tapasztalata van a
különbözõ kulturális közegben végzett mun-
kában.

Jean Monnet – az Európai Közösség alapítója –
nem véletlenül mondta: „Ha most állnék Európa
integrálási folyamatának kihívása elõtt, valószí-
nûleg a kultúrával kezdeném.”

Magunk és egymás ismerete már fél siker!

(Folytatjuk)

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője az

1064 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744
E-mail: marketing@observer.hu
http://www.observer.hu
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Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk a kör-
nyezetvédelem területén is új kihívások elé állí-
totta hazánkat. Az EU elõírásainak átvétele és
teljesítése mellett ugyanakkor el kell sajátítanunk
azt a gondolkodásmódot is, ahogy a régi európai
demokráciák – és más fejlett országok – a kör-
nyezetvédelem kérdését megközelítik. 

A modern környezetvédelemnek már nem ele-
gendõ célkitûzése a keletkezõ szennyezések csök-
kentése, legalább ennyire hangsúlyos kérdés a
kibocsátások megelõzése. Emiatt is, a környe-
zetvédelmet ma már nem tekinthetjük önmagá-
ban – és önmagáért – álló ágazatnak, a termelési
folyamatokba is integrálni kell a környezet-
védelem szempontjait. Ma már nem engedhetõ
meg, hogy az egyik környezeti elemnél elért 
szennyezéscsökkentéssel esetleg egy másik kör-
nyezeti elemet terheljünk.

Az utóbbi évtizedben a környezetvédelem
hazánkban is nagy fejlõdésen ment keresztül, 
a jogi szabályozás gyakorlatilag európai színvo-
nalúvá vált. Elõttünk áll viszont a környezet-
tudatos magatartás megismertetése és fontossá-
gának elismertetése a társadalom legszélesebb
rétegeivel. El kell érnünk, hogy a környezet-
használók ismerjék és betartsák a jogszabályokat
annak tudatosításával, hogy ezzel a környezet
fenntartható igénybevétele mellett akár meg-
takarítások is elérhetõk. Ennek egyik alap-
feltétele, hogy a környezetünkkel kapcsolatos
döntések tárgyalásos úton, széles körû konszen-
zussal szülessenek meg. Minden érdekeltnek, így
a nyilvánosságnak is szerepet kell kapnia a dön-
téshozatalban, ezért a környezeti adatokhoz való
hozzáférést is biztosítani kell.

Napjainkra már világjelenséggé vált, hogy az
anyagi jóléti társadalmi igények folytonos növe-
kedése rohamos bõvítésre sarkallja az ipari és
mezõgazdasági termelést, a technika fejlesztését,
amely a népesség szaporodásával együtt rohamos
mértékben megnöveli a természeti erõforrások
kiaknázását. E folyamatok a nem megújuló és

egyes megújuló természeti erõforrások olyan
mértékû fogyasztásával jártak, hogy azok képte-
lenné váltak a megújulásra. Felhasználásuk jelen-
tõs részben olyan technológiák mûködtetésével
történik, amelyek emberre és környezetre egy-
aránt veszélyesek. A keletkezett hulladékok
mennyisége és veszélyessége exponenciálisan
emelkedõ tendenciát mutat. 

Ezek a tények az elmúlt évtizedekben ráirányí-
tották a figyelmet arra, hogy a környezet nem
végtelenül használható. A környezet állapotának
reális értékelése és az általános következtetések
levonása után, 1992-ben Rio de Janeiróban
Környezetvédelmi Világkonferenciát szerveztek,
ahol a világ vezetõ politikusai elkötelezték ma-
gukat a fenntartható fejlõdés elve és gyakorlata
mellett. 

Az Európai Unió 10 éves keretprogramja a nem
fenntartható fogyasztási szokások megváltoz-
tatását, valamint a nyersanyaghatékony ter-
melési eljárások és fogyasztási szokások elter-
jesztését hangsúlyozza, és kiemeli az átfogó és
integrált megközelítés szükségességét.

Az 1995. évi környezetvédelmi törvény és a
végrehajtására készült törvények és rendeletek
sora, a hat évre szóló Nemzeti Környezetvédelmi
Program elõremutató és jó, az EU részérõl elfo-
gadott kereteket ad a hazai környezetpolitika
kialakításához.

A fenntartható fejlõdési stratégia kiemelt terü-
lete a beruházások hatékonyságának elõmoz-
dítása, a környezetbarát technológiák fejlesztése
és elterjesztésének ösztönzése, azaz az integrált
környezeti technikák alkalmazása az utólagos
kezelési technológiai megoldások (ún. „csõvégi”
eljárások) helyett.

Ez a fajta új megközelítés a szabályozórend-
szerben is teljesen új elemet hozott, amely radi-
kálisan szakított a korábbi szektorális, a levegõ-
tisztaságvédelmet, a felszíni és felszín alatti vizek
védelmét, a hulladékgazdálkodást önmagában
vizsgáló szabályozásokkal. 

A következõ cikkek a fenntartható fejlõdés és a gazdasági szervezetek környezettudatos irányításának összefüg-
géseit tárgyalják. A témát különösen idõszerûvé teszi, hogy életbe lépett a környezetközpontú irányítási rend-
szerek új szabványa, az MSZ EN ISO 14 001:2005.
Az anyag összeállításában nagy segítséget kaptunk a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesülettõl (KÖVET
INEM Hungária), amit ezúton is megköszönünk.

Újsághír: A gazdasági szféra összesen közel 2500 milliárd forintot költ környezetvédelmi célú kiadásokra 2002
és 2005 között, a GKI Gazdaságkutató egy korábbi felmérése szerint. Ezzel egy idõben a magyar ipar évente
660–2000 milliárd forintot veszít el hulladék és szennyezés formájában, amelybõl viszonylag egyszerû és költ-
ségkímélõ intézkedésekkel évi 130–260 milliárd forint megtakarítható lenne.

Világgazdaság, 2004. november 17.

Kormányzati feladatok a környezetvédelemben*

– Dr. Steindl Zsuzsanna**–

** A cikk a Környezetközpontú irányítási rendszerek c. szakmai konferencián elhangzott elõadás szerkesztett változata.
** A KvVM fõosztályvezetõje.
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Ezeknek a követelményeknek mindegyikét el-
várja, egyúttal lehetõvé is teszi az integrált szeny-
nyezésmegelõzésrõl és -csökkentésrõl („IPPC”)
szóló európai uniós irányelv, amely a nagy ipari
környezethasználók környezetterhelésének csök-
kentését szolgálja. Az irányelv, amely 2001 óta a
magyar jogrendszernek is szerves része, a kör-
nyezethasználó létesítmények mûködését a tevé-
kenységük környezeti hatásait átfogó engedély
(egységes környezethasználati engedély) kiadá-
sához köti. Az engedély követelményeket fogal-
maz meg minden környezeti elemmel, valamint a
hulladékképzõdéssel, zajjal, balesetek megelõzé-
sével és elhárításával kapcsolatosan. Az IPPC
célja a szennyezés megelõzése és a felhasznált 
alapanyagokkal, energiával való takarékoskodás,
amelyet elõnyben kell részesíteni a szennyezés-
csökkentésre irányuló módszerekkel szemben.
Nagy elõrelépés, hogy az engedélyezési eljárásba a
nyilvánosságot is be kell vonni, és az, hogy a cégek
környezeti adatait nyilvánossá kell tenni. Ezzel az
új szemlélettel elérhetõ közelségbe került, hogy 
a nagy környezethasználók modernizálják tech-
nológiáikat, amely a környezet állapotának garan-
tált javulását fogja eredményezni. 

Az önszabályozás lehetõsége keretében a jogi
szabályozás és a piaci hatások együttesen olyan
szabályozottsági hátteret alakítanak ki, amelyre
hagyatkozva a környezethasználók saját tevé-
kenységük megszervezése révén olyan hasonló
szabályozási követelményeket valósítanak meg,
mint a hagyományos szabályozásban az állam, de
ezen követelmények elfogadása és betartása rész-
ben saját döntés eredménye, így a célok és eszközök
kiválasztása is saját elhatározáson alapul. 
Az önszabályozás számos lehetõséget jelent:

– önkéntes megállapodás, konszenzus kialakí-
tása,

– környezeti menedzsment a vállalaton belül
vagy az iparági közösségekben,

– a környezeti menedzsment kiterjesztése az
üzleti szférán túl,

– környezeti audit, környezetvédelmi nyi-
latkozatok önálló alkalmazása fenti rend-
szereken túl,

– környezetbarát termékjelzés, életciklus-
elemzések.

Az egyének környezeti tudatosságának növekedé-
sével a gazdaság szereplõi is egyre inkább reali-
zálják, hogy a környezet figyelembevétele és en-
nek harmadik (külsõ) fél által történõ igazolása 
a vállalatok és termékeik számára is jó reklám. 
Az angolok alakítottak ki elõször egy egységes
követelményrendszert az önkéntes vállalás igazo-
lására, amely a fenntartható fejlõdést összhangba
hozta annak vizsgálatával azért, hogy ország-
határon belül a vizsgálat, metodika és a tevé-
kenység a gazdaság minden szereplõjénél azonos
elbírálás alá essen. Ez volt a BS  7750:1992 szab-
vány, mely rendszert az EU-tagországok tovább-
fejlesztve átvették, és EMAS 1836/1993 EEC
Tanácsi Rendeletként bevezették, alapvetõen az

iparvállalatokra alkalmazva. A késõbbiekben
beindult kezdeményezésekre a rendelet átdolgo-
zásra került, az átdolgozott EMAS rendeletet
2001-ben hirdették ki 761/2001/EK számmal.
Az új rendelet jelentõs változásokat hozott, ame-
lyek közül kiemelhetõ: 

Az EMAS hatókörét az összes szektorra kiter-
jesztette, beleértve a helyi önkormányzatokat és
az oktatást is. 

A rendelet átvette az ISO 14 001 szabvány által
alkalmazott szerkezetet, ami megkönnyíti az 
ISO 14001-es szabványnak megfelelõ rendszerek
EMAS szerinti hitelesítését. 

Az EMAS rendelet szerint hitelesített szerve-
zetek hivatalos irataikon, marketinganyagaikon
feltüntethetik az új EMAS védjegyet. 

Megerõsítette a környezetvédelmi nyilatkozat
szerepét annak érdekében, hogy javítsa a kom-
munikációt a nyilvántartott szervezetek és azok
tevékenységében érdekelt felek között. 

Több figyelmet szentel az indirekt hatásoknak,
beleértve a beruházásokat, adminisztratív és ter-
vezési döntéseket, gyártási eljárásokat, a szolgál-
tatások választékát és összeállítását. 

Azokban az országokban, ahol nem volt lehet-
séges EMAS szerint minõsíttetni a vállalati rend-
szert, az igény, hogy a minõsítés érvényes lehessen
az export-import területén is, létrehozta az ISO
14 000 szabványsorozat iránti igényt. Az IS0 14 001
1996-ban lépett hatályba, és még abban az évben
megjelent magyar szabványként is.

A minõségügyi rendszer már általánosan elfo-
gadott és alkalmazott, ezzel bizonyítja a vállalat,
hogy stabil megbízható minõségben képes a piaci
elvárásoknak megfelelni.

A KIR ugyanakkor ennél sokkal több. Jelentõs
szemléletváltást jelent, mert elvárja a vállalattól,
hogy ne csak egy állapotot rögzítsen, hanem ál-
landó, folyamatos fejlesztést is hajtson végre. Az a
vállalat, amely önkéntesen részt vesz a Környe-
zetközpontú Irányítási Rendszerek kiépítésében,
és mûködteti azokat, elõnyökre tesz szert.

Megfelel a törvényeknek a kibocsátások tekin-
tetében, javul a környezetvédelmi imázs, erõsödik
a cég iránti bizalom, javul a hatósági megítélés. 
A piaci szempontok érvényesüléseként, nõ a ver-
senyképessége a többi céggel szemben, és új piaci
lehetõségei adódhatnak. Végül, de nem utolsósor-
ban a gazdasági szempontok, a hatékony anyag-
és energiafelhasználás mint jelentõs, fõként külsõ
költségcsökkentõ tényezõk jelentkeznek.

Összegzésként nem lehet elégszer hangsú-
lyozni, hogy akár az ISO 14 001, akár az EMAS
szerinti tanúsítvány megszerzése támogatandó 
a környezet állapotának javítása érdekében. A
környezetvédelmi tárca minden lehetséges módon
kezdeményezi és támogatja, hogy a tanúsításra
történõ felkészülést és a tanúsítvány megszer-
zését prioritásként kezeljék a vállalatok el-
bírálásánál, úgy a közbeszerzéseknél, mint az
egyes tárcáknál meghirdetett pályázati támogatá-
sok megítélésénél.
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Amikor 1996-ban megjelent az ISO 14 001 azono-
sító jelzetû nemzetközi szabvány és annak ma-
gyarázó szabványa, az ISO 14 004-es, különbözõ
országok eltérõ és komoly aggódásuknak adtak
hangot, tartván attól, hogy:

– a szabvány által bevezetendõ környezet-
központú irányítási rendszerek túl nagy ter-
het rónak a szervezetekre, és versenyhát-
rányt okoznak ezáltal, valamint

– a szabvány által bevezetett környezetköz-
pontú irányítási rendszerek és a kapcsolódó
tanúsítvány ugyan egy hatékony marke-
tingeszközhöz (és ezáltal versenyelõnyhöz)
juttatja a szervezeteket, de anélkül, hogy a
környezet védelmének ügye elõrelépne.

A szabvány gyakorlati alkalmazása során bebi-
zonyosodott, hogy ezek a szélsõséges nézetek a
környezetvédelem területén nem állják meg a
helyüket. 2000-ig számos nemzetközi szabvány
született a 14 000-es családban, az alábbi témák-
ban: KIR, auditszabványok, a címkézés szabvá-
nyai, a teljesítményértékelés szabványai, továbbá
az életciklus-értékelés szabványai.

A szabványfelülvizsgálatok során a legtöbb témá-
ban az ISO/TC 207 bizottság tagjai úgy döntöttek,
hogy szükséges az elsõ generáció tagjainak az
összegyûlt tapasztalatok alapján való megújítása,
javítása. Idõközben néhány olyan új terület is
helyet kapott a 14 000-es sorozatban, amelyek
kidolgozása a piaci igényeknek megfelelõen folya-
matban van (ÜHG, kommunikáció). 

Az ISO 14001 szabvány felülvizsgálata során az
egyik alapvetõ cél a nagyobb összhang megterem-
tése volt a minõségirányítási rendszerek szab-
ványaival, az ISO 9000-es szabványcsaláddal.
Fogalmak átvételén és a szóhasználat közeledésén
kívül azonban több olyan részen is változott a
szabvány, ahol az érthetõbb – és félre nem érthetõ
– fogalmazás volt a cél. A változásokat követi az
ISO 14 004-es szabvány, amely az új KIR változá-
sait figyelembe véve ad útmutatást arra nézve,
hogy hogyan is célszerû nekifogni a rendszer
kiépítésének, mire kell/érdemes figyelni a beve-
zetés során. Különbözõ megközelítéseket sorol fel,

amelyek közül a KIR-vezetõk kiválaszthatják a
szervezetükre leginkább illõt. Ezenkívül sok
konkrét példát tartalmaz, így az ISO 14 001 egyes
szakaszaihoz fûzõdõ magyarázatokat könnyen
érthetõvé teszi.

A KIR és a MIR közös auditszabványa az ISO
19 011 mellett egy másik lehetõséget vázol fel az
ISO 14 015, mely helyszínek és szervezetek
környezeti értékeléséhez (és nem a rendszer
mûködésének ellenõrzéshez) ad módszert.

Az ISO 14 020-as szabványcsalád tagjai
alapján kiadott környezetbarát címkék sajnos
még nem terjedtek el elég széleskörûen, azonban
az Európai Bizottság továbbra is támogatja a
címkézéssel kapcsolatos törekvéseket. A környe-
zeti terméknyilatkozatok (environmental product
declaration, EPD) legfõbb célja a termékek és a
szolgáltatások környezeti teljesítményével kap-
csolatos minõsített, összehasonlítható és számsz-
erûsített információk nyújtása azok teljes életcik-
lusára vonatkozóan. Az ilyen nyilatkozatok
megtételére és tanúsítására vonatkozó követel-
ményeket az év végén, ISO 14 025 jelzettel meg-
jelenõ szabvány fogja megadni.

A környezeti teljesítmény értékelése a környe-
zetközpontú irányítási rendszerek mûködésének,
fejlesztésének legfontosabb eszköze. Ahhoz, hogy
értékelni tudjuk rendszerünk mûködését, ellen-
õrizhessük a célokban és elõirányzatokban meg-
fogalmazott, illetve a megvalósult eredmények
alakulását, mindenképpen mérésekre van szük-
ség. Ha sikerül megfelelõ mérõszámokat kiválasz-
tani, akkor a célszerûen hozzájuk felvett adatok
elemzésével a vezetõségnek és a szervezet többi
dolgozójának is segít objektíven megvizsgálni
munkájának eredményét, a késõbbi tervezésben,
az eredményesség és a hatékonyság növelésében
stb. Ehhez nyújt segítséget az ISO 14 031 nem-
zetközi szabvány. 

Egyre növekszik azoknak a direktíváknak a
száma, amelyekben a termékekre, szolgáltatá-
sokra (pl. csomagolóanyagokra, elektronikai és
elektrotechnikai hulladékokra stb.) vonatkozó
követelmények között megjelennek az életciklus-
értékelés figyelembevételére vonatkozó követel-
mények is. Ez is egy ok volt arra, hogy az 

A szabványok szerepe 
a környezetközpontú irányításban*

– Rosta Tímea**–

** A cikk a Környezetközpontú irányítási rendszerek c. szakmai konferencián elhangzott elõadás szerkesztett változata.
** Az MSZT szabványosító menedzsere.
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ISO 14 040-es sorozat tagjainak felülvizsgálata
során a könnyebb alkalmazhatóság érdekében a
szabványok átdolgozása mellett döntöttek. 

Egy KIR bevezetése és mûködtetése a
szervezetek profiljától függõen igen eltérõ lehet,
így például az erdõgazdaságok számára már
elkészült egy külön útmutató is ISO 14 061
jelzettel. Az agrártevékenységet végzõ cégek,
szervezetek számára pedig készül egy hasonló
útmutató.

Tervezeti fázisban van – azaz év végére vár-
ható, hogy megjelenik – a környezeti kommu-
nikációról szóló ISO 14 063 jelzetû szabvány.
Hazánkban is egyértelmûen nõtt a lakosság kör-
nyezettudatossága, beleértve ebbe az „aggódó és
az érdeklõdõ” tudatosságot egyaránt. A vállala-
toknak így egyrészt elkerülhetetlenné, másrészt
fontossá vált a megfelelõ környezeti kommu-
nikáció. Megjelentek az elsõ környezeti jelen-
tések, melyek publikálása fontos mérföldkõ ezen
területen. A kommunikáció azonban nem egy

egyoldalú folyamat, a témában készülõ szabvány
egy olyan elõre megtervezett rendszer kialakí-
tásához nyújt gyakorlati segítséget, amely fel-
öleli mind a belsõ, mind a külsõ kommunikációt.
Az ellenõrzõ kérdõívek és a szabványban talál-
ható sok konkrét példa, rövid esettanulmány
segítségével és figyelembevételével biztosan el-
kerülhetõvé válnak az olyan kommunikációs
hibák és hiányosságok, amelyek sok esetben igen
hosszú idõre károsan befolyásolják egy cég meg-
ítélését.

A globális felmelegedés problémájának keze-
léséhez kapcsolódik majd az a három nemzet-
közi szabvány (ISO 14 064), amelyek megjele-
nése 2005 végére várható. A készülõ szabványok
alapelveket és követelményeket fogalmaznak meg
az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérésé-
vel, monitoringjával és ellenõrzésével kapcso-
latosan, illetve útmutatást adnak a készítendõ
jelentésekre és az eredmények igazolására, 
validálására.

Új ISO 14 001
Szerkesztette: Tóth-Baltási Péter* – Fertetics Mandy**

Változások a Környezetközpontú Irányítási
Rendszer (KIR) szabványában

2004. november 15-én az ISO kiadta a módosított
ISO 14 001 és ISO 14 004-es szabványokat.

Az ISO 14 001:2004 szabvány a KIR követel-
ményeit tartalmazza, keretet ad a szervezet
számára tevékenységei, termelése és szolgáltatá-
sai környezeti hatásainak felügyeletéhez és
környezeti teljesítményének folyamatos fejlesz-
téséhez. Az ISO 14 004:2004 útmutató a környe-
zetközpontú irányítási rendszer elemeihez és
bevezetéseihez. 

Az új szabványok készítésekor figyelembe vették
az 1996 óta felgyülemlett felhasználói tapasztala-
tokat, valamint igényeket. Az ISO 14 001 ma
érthetõbb és könnyebben használható, kompati-
bilisebb az ISO 9001:2000 szabvánnyal, az útmu-
tatóval is összehangoltabb.

Az átdolgozott szabványra való áttérés az Inter-
national Accreditation Forum állásfoglalása alap-
ján 3 periódusra bontható (www.iaf.nu – IAF
Transition Plan for Accredited EMS Certification
from ISO 14 001:1996 to ISO 14 001:2000).

Elõkészítési idõszak: 2005. május 14-ig, amikor
az audit alá vont szervezet a Tanúsítótestülettel
egyeztetve eldöntheti, hogy a korábbi ISO
14001:1996 vagy az ISO 14001:2004 szabványt
tekintik az audit alapjának.

** toth-baltasi@kovet.hu
** fertetics@kovet.hu

Környezetközpontú irányítási rendszer modellje
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Alkalmazási idõszak: 2005. május 15-tõl a szer-
vezetek adaptálják az átdolgozott szabvány köve-
telményeit környezetirányítási rendszerükbe, az
audit csak az ISO 14 001:2004 alapján folyhat.

Átállási idõszak vége: 18 hónappal az új szab-
vány közzététele után, azaz 2006. május 14-tõl
csak az ISO 14 001:2004 tanúsítványok az érvé-
nyesek.

A továbbiakban összefoglaljuk három szakember
véleményét az új szabvány megjelenése alkal-
mából. Egyrészt a régi és az új szabvány közötti
különbségekre mutat rá pontonként Tóth György,
másrészt megosztják az eddigi tevékenységek
során nyert tapasztalataikat is az olvasókkal,
Oláh Péter auditori szemmel, Sudár Balázs pedig
rendszerépítõ-, felkészítõszemmel.

A hozzászólók:
– Oláh Péter, az Eurocert Kft. ügyvezetõ igaz-

gatója.
– Sudár Balázs környezetmérnök.
– Tóth György, a Vincotte auditora.

4.1.3 A kezdeti környezeti állapotfelmérés
Sudár B.: Az MSZ EN 14 004:1997 sz. szabvány,
illetve az EMAS rendelet is tartalmazza az erre
vonatkozó követelményeket.

A KIR kiépítését a késõbbiekben megkönnyíti,
ha tisztában van a cég vezetése és az alkalmazot-
tak azzal, hogy a kiépítést megelõzõen hol tart a
szervezet.

Ehhez két hasznos módszert ajánlok: audit-
kérdésjegyzék alkalmazását, valamint a KÖVET
által is propagált idõjárásjelentést.

Az audit-kérdésjegyzékkel le lehet mérni, hogy
a szervezet a kiépítést megelõzõen hogyan valósí-
tott meg a szabványból egyes elemeket (pl. jog-
szabályok követése), így ezekre alapozva lehet
majd elkészíteni az eljárásokat. 

Az idõjárásjelentés elkészítésekor érdemes
összehasonlítani a különbözõ részlegek és külön-
bözõ vállalati beosztású munkavállalók vélemé-
nyét, mivel így egyértelmûen látszik, a munka-
vállalókat mi zavarja, mit tartanak megfelelõ gya-
korlatnak.

Környezeti politika (4.2)
Oláh P.: A szabvány követelményeit a negyedik
pont fogalmazza meg, amely az általános elvárá-
sok után a környezeti politikával foglalkozik.
Sajnos sok esetben a környezeti politika a gyakor-
latban sematikus, semmitmondó, nem ad keretet
a céloknak, nem jellemzõ a szervezetre, pedig jó
marketingeszköz is lehetne. 

Sudár B.: Ha a felkészítõ betartja a szabvány
követelményeit, és minden elõírásnak meg akar
felelni, a környezeti politika nem áll másból, mint
a szabvány kimásolásából. Ha a szervezet a szab-
vány minden követelményét meg akarja fogal-
mazni a környezeti politikában, az „Xy Kft.
elkötelezte magát a környezetközpontú irányítási
rendszer bevezetése, fenntartása és folyamatos
fejlesztése mellett” kezdetû környezeti poli-
tikákat eredményez. Bízom benne, hogy az audi-
torok is elfogadják a „Minden hónapban egy lépés
a környezetünkért!” vagy „Gondos bánásmóddal
a zöldebb termelésért!” jellegû politikát, ami a
szabvány követelményeit nem tartalmazza mara-
déktalanul, mégis mindent elmond egy szervezet
hozzáállásáról.

Tóth Gy.: Az átdolgozott szabvány környezeti
politikára vonatkozó követelményében két fõ vál-
tozás található. A környezeti politika legyen össz-
hangban a KIR alkalmazási területével (scope).
További követelmény, hogy a politika ne csak 
az „alkalmazottakkal” legyen kommunikálva, ha-
nem „minden személlyel, aki a cég érdekében
vagy érdekéért dolgozik”.

Környezeti tényezõk (4.3.1)
Oláh P.: A környezeti tényezõk esetében a problé-
ma már a fogalommeghatározással kezdõdik.
Többen félreértik a tényezõ fogalmát, keverik a
hatással. Pedig itt egyszerûen egy adott tevékeny-
ség (technológia, folyamat stb.) folytatását kellene
elemezni, s hatásként annak bemeneteit (pl.: ener-
giafogyasztás, vízfelhasználás) és kimeneteit (kör-
nyezeti elemekkel való reakcióit, füstkibocsátás 
– légszennyezés, hulladékkibocsátás – talaj- és
talajvízszennyezés stb.) kellene vizsgálni. (Csak
zárójelben jegyzem meg, lehet pozitív hatás is.) 
A tényezõkbõl kockázatértékeléssel (tehát szorzat-
eredménnyel) kell eljutni a jelentõs hatásokhoz. A
tényezõk, hatások definiálása véleményem szerint
a szabvány szakmai alapját képezi. Több esetben
találkoztam nem megfelelõ (szakmai alapokat
nélkülözõ) tényezõ–hatás kiválasztásokkal.

Sudár B.: Bonyolult kockázatértékelések, mát-
rixok alkalmazása helyett, megvizsgálva a folya-
matot, technológiát, a gyakorlatot, a környezet-



MAGYAR MINÕSÉG 17

mérnök már látja, milyen tényezõkkel kell szá-
molni, milyen hatásuk van vagy lehet a környe-
zetre, ezekbõl melyek jelentõsek vagy lehetnek
jelentõsek.

Tóth Gy.: A szervezet környezetirányítási rend-
szerének alkalmazási területén belül el kell
végezni a tevékenységeivel, termékeivel, szol-
gáltatásaival kapcsolatos környezeti tényezõk
azonosítását. A szervezetnek meg kell vizsgálni,
hogy tudja-e befolyásolni a beszállítói láncon
keresztül beszerzett árukkal kapcsolatos környe-
zeti tényezõket. 

Az értékelési folyamat eredményeképpen meg-
határozott, jelentõs környezeti tényezõket, a
környezetirányítási rendszer bevezetésénél és
karbantartásánál figyelembe kell venni. A té-
nyezõk azonosításának és értékelésének folya-
matait, valamint a jelentõs környezeti tényezõket
dokumentálni kell.

Jogi és egyéb követelmények (4.3.2)
Sudár B.: Az egyik legegyszerûbbnek tûnõ szab-
ványkövetelmény, mégis a legtöbb nézeteltérés
ennek kapcsán fordul elõ. Az ok egyszerû: nem
csak a rendszerépítõ és a tanúsító véleménye
lehet eltérõ, hanem a jogszabályok, illetve az al-
kalmazók sem mindig tudnak határozott állás-
pontot kialakítani (gondoljunk pl. a termékdíj-
törvény kristályvíz-kategóriájára, ami márkanév!).
Tóth Gy.: Alapvetõ módosítás nem történt.

Célok és elõirányzatok, programok
(4.3.3–4.3.4)
Oláh P.: A céloknak, elõirányzatoknak alapvetõ-
en a jelentõs hatásokra kell alapulniuk. A célok
sajnos lehetnek túl általánosak, nem az adott
jelentõs hatásra visszavezethetõek. Több esetben
találkoztam környezeti alapokat nélkülözõ be-
ruházási célokkal. A programok pontos, minden
felelõsségre (funkcionális szintre) kiterjedõ,
határidõket és forrásokat definiáló akciótervek.
Elõfordulnak mindent elnagyoló, nem követhetõ
és egyáltalán nem visszaellenõrzött programok.

Sudár B.: Az ISO 14 001:2004 sz. szabvány végre
összekapcsolta a célokat, elõirányzatokat a prog-
ramokkal, a vállalati gyakorlatban nem volt oka
az ilyen jellegû bontásnak. Problémát okoz, ha
kitûz a szervezet egy célt, viszont nagy valószínû-
séggel még nem áll rendelkezésre elegendõ infor-
máció a megoldásról. A célt azonban számszerû-
sítve kell kitûzni, erõforrásokat kell hozzárendel-
ni, amihez hosszas elõkészítés szükséges.

Tóth Gy.: Az 1996-os szabvány 4.3.3 és 4.3.4 
pontjainak követelményeit összevonták az új

szabvány 4.3.3 pontjában. Célszerû lépés volt,
mivel a szervezetek a gyakorlatban általában már
közösen kezelték ezeket a pontokat.

Szervezeti felépítés és felelõsség (4.4.1)
Oláh P.: A szervezeti felépítés és felelõsség
részeként mindenkinek tudnia kell(ene) feladatát
a rendszeren belül. Gyakorlatban ezt általában a
„minden a KIR-vezetõ dolga” felkiáltással intézik
el. Itt írja elõ a szabvány a szükséges erõforrások
biztosítását, ami nem csak anyagi ráfordításokat
jelent. 

Sudár B.: A rendszer kiépítésének kezdetén 
nehéz meghatározni, kinek milyen szerepe, fele-
lõssége lesz a mûködõ rendszerben. A feladat is
hálátlan: azok a munkatársak, akik eddig jól
meghatározott feladatukat végezték, most új
feladatokat kapnak, amit nem végeznek szívesen.
Ezt a problémát a rendszer kiépítésének kezdetén
kell orvosolni megfelelõ belsõ kommunikációval,
képzésekkel.

Tóth Gy.: Az átdolgozott szabvány megköveteli,
hogy az erõforrások biztosítsák a rendszer ki-
alakítását, bevezetését, karbantartását és fejlesz-
tését. A szabványpont kihangsúlyoz több erõfor-
rást (humánerõforrás, speciális szakismeret, szer-
vezeti infrastruktúra, technológia, gazdasági erõ-
forrás).

Képzés, tudatosság, kompetencia (4.4.2)
Oláh P.: A képzés, tudatosság és kompetencia
általában gyenge láncszem a teljesülés szem-
pontjából, pedig ennek alapvetõ fontossága lenne.
A szervezetek egy része a bevezetõ képzéseket sok
esetben gyorsan elintézi, kipipálja, az ismétlõdõ
képzéseket meg csak papíron tartják meg. Bizo-
nyos szervezeteknél a tudatosság a környezet-
védelmi vezetõig tart, a vezetésben még a szab-
vány legfontosabb részei, illetve a környezet-
védelem általános követelményei és a vonatkozó
jogszabályok elvárásai sem tudatosulnak. Nem
ismerik fel, hogy jól átlátható (pl.: modulrend-
szerû képzés) során bizonyos felelõsségek a
képzettekre hárulnak.

Sudár B.: Minden olyan képzést, amely a
munkavállalóknak szól, azzal a kérdéssel érdemes
kezdeni: Ki lakik közel a vállalathoz? Szomszéd-
ként mit tapasztal? A munkavállalókat csak
akkor lehet bevonni, ha a vállalat környezeti
problémáit a sajátjuknak érzik. Itt kap nagy
szerepet, hogy a környezetvédelem valóban ne
csak a környezetmérnök vagy a környezetvédelmi
vezetõ feladata legyen, hanem a szervezeten belül
mindenki betölthesse funkcióját a KIR-ben.



18 MAGYAR MINÕSÉG

Tóth Gy.: Az ISO 9001:2000 szabvánnyal való
harmonizálás céljából a címet megváltoztatták. 
A szabványkövetelmény világosan definiálja, hogy
minden személyt (ez magában foglalja az alvál-
lalkozókat, beszállítókat és az ideiglenes állo-
mányt is), aki olyan feladatot teljesít, amely jelen-
tõs környezeti hatást okozhat, megfelelõ (doku-
mentált) képzéssel kompetenssé kell tenni.

Kommunikáció (4.4.3)
Oláh P.: A kommunikáció általában az egyik
legrendszerezetlenebb elem a teljesülés szempon-
tjából. A közepes és kisebb méretû cégeknél a
belsõ kommunikáció legfeljebb a képzések útján
követhetõ nyomon. A külsõ kommunikáció rend-
szerezettsége, szabályozottsága, ill. ezen a téren
átlátható feljegyzések készítése sokszor esetleges.
A hatósági levelezést általában nyilvántartják (bár
egy adott határozat nem minden mondatát
értelmezik jogi és egyéb követelmények szempont-
jából). Itt kellene kezelni a más érdekelt felekkel
(zöld szervezetek, szomszéd stb.) történõ kommu-
nikációt és a médiában az adott cégrõl megjelenõ
és az adott cég által kiadott kommunikációt is.

Sudár B.: A környezetvédelem Magyarországon
még nem tölti be valódi szerepét. Az emberek
többsége környezetvédelemmel a híradóban talál-
kozik, amikor valamelyik zöld szervezet hozzálán-
colja magát az aktuális környezetterhelõ (szeny-
nyezõ?) üzem kapujához. Ha egy vállalat elõrelép
környezetvédelmi szempontból, még nem min-
dig van hírértéke, a vállalatokhoz sokszor több
negatív, mint pozitív visszhang érkezik. A kom-
munikáció elõre felépített stratégia szerint kell
hogy mûködjön, csak így válhat a szervezet
megítélését javító eszközzé. Belsõ kommuniká-
cióra jó eszköz az információs táblán elhelyezett
figyelemfelkeltõ anyag.

Tóth Gy.: Az új szabvány hangsúlyozza, hogy ha
a szervezet a környezeti tényezõit illetõen külsõ
kommunikációt is folytat, döntését és módszereit
kidolgozni és dokumentálni kell.

Dokumentáció (4.4.4–4.4.5)
Oláh P.: A dokumentáció, illetve a dokumen-
tumok kezelése magán viseli a korábbi minõség-
ügy negatív hatásait, azaz túl sok a papír, abban
pedig könnyû elveszni. Sok alapvetõ mûködési
szabályozás nem dokumentált, illetve a szabályok
betartását igazoló feljegyzések hiányoznak. Hol-
ott „Cover your ass” – mondja az amerikai, azaz
védd az ülepedet. 

Sudár B.: A tanácsadótól ma már elvárható,
hogy a dokumentációs rendszert informatikai

megoldásokat alkalmazva dolgozza ki: a doku-
mentumok forgalmazása hálózaton keresztül
történjen, átjárhatóak és áttekinthetõk legyenek.
A környezetirányítási rendszert gyakran a MIR-
rel integráltan építik ki. 

Rendszerépítés szempontjából a cégek több-
ségénél a legkönnyebben teljesíthetõ elem: vagy
egy már mûködõ MIR-hez igazodva kell az ott
már jól kialakított eljárást alkalmazni, vagy a
rendszerépítõ „hozhatja” a saját, többször bevált
és hatékonyan mûködtethetõ módszerét.

Tóth Gy.: A szabványpont, melynek címét har-
monizálták az ISO 9001:2000-rel, pontosan meg-
határozza a KIR szükséges dokumentumait:
1. környezeti politika, célok és elõirányzatok;
2. környezetközpontú irányítási rendszer alkal-

mazási területe (scope);
3. a környezetirányítási rendszer fõbb elemeinek

meghatározása, azok kölcsönhatásai, hivatko-
zás a kapcsolódó dokumentumokra;

4. az ISO 14 001 szabvány által megkövetelt min-
den dokumentum/feljegyzés;

5. minden olyan dokumentum/feljegyzés, amely a
jelentõs környezeti tényezõkkel kapcsolatos
hatékony tervezésnek, mûködésnek, a kapcso-
lódó folyamatok szabályozásának és ellenõr-
zésének igazolására szükséges.

Dokumentumok kezelése (4.4.5)
Tóth Gy.: A címet és a szabványpont szövegét az
ISO 9001:2000 szabványhoz igazították.

Mûködés szabályozása (4.4.6)
Oláh P.: A mûködés szabályozása címszó alatt
általában technológiai utasításokra szoktak hi-
vatkozni, viszont ezeket az utasításokat több
esetben „szemellenzõs”, eredményorientált tech-
nológusok írják, környezetvédelmi (munkabiz-
tonsági stb.) szakemberek bevonása nélkül. Az
elfogadhatatlan, régi megközelítés szerint a tech-
nológus kitalál valamit, s nagyon büszke magára,
a termelés szenved, hogy megvalósítsa a techno-
lógiát, majd a környezetvédõ elintézi, elviteti,
feltakarítja, bejelenti… Szerencsére sok cégnél
már a tervezésbe is bevonják a környezetvédelmi
szakembert, érvényesítve a megelõzés követel-
ményét.

Sudár B.: A mûködés szabályozása fejezetben
szerepelnek azok az eljárások, utasítások, ame-
lyek nem a rendszer mûködésével, hanem a
környezetvédelmi gyakorlattal foglalkoznak. A
kötelezõ eljárások köre nincsen meghatározva, 
a hulladékgazdálkodásra, a veszélyes anyagok és
készítmények használatára, illetve a környezet-
védelmi technológiák mûködtetésére vagy a tech-
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nológiák környezetbarát mûködésére érdemes
szabályozást kidolgozni.

Tóth Gy.: Tartalmilag nem változott, de a vilá-
gosabb kifejezésmód érdekében a szövegét átdol-
gozták.

Vészhelyzetek (4.4.7)
Oláh P.: Felkészülés és reagálás vészhelyzetekre
címszó alatt szervezetek gyakorta „lobogtatnak”
tûzriadó- vagy haváriatervet, esetleg kiürítési ter-
vet, sõt egyesek még anyagkiömlésekre is gondol-
nak. Sajnos ilyen tervek nem megfelelõ gondos-
sággal készülhetnek, gyakorlati kipróbálásuk
általában nem történik meg. Ez a témakör a
jövõben egyre komolyabb hangsúlyt kap [lásd
OHSAS 18 001:1999, magyarul MSZ 28 001:2003
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irá-
nyítási rendszere (MEBIR), biztosítók követel-
ményei, Seveso-direktíva, üzletmegszakadás meg-
elõzése stb.].

Sudár B.: A rendszerépítõnek végig kell gondol-
nia: mi lehet vészhelyzet, és ha az bekövetkezik,
mit tehet annak kezelésére, a környezeti hatások
csökkentésére. A vészhelyzeti utasításokat érde-
mes a technológussal egyeztetni! Mindenképpen
érdemes tesztelni egy elõre nem bejelentett
„próba” alapján.

Tóth Gy.: Az új szabványban ez a pont további
követelménnyel egészült ki. A szervezet ne csak
reagáljon a vészhelyzetekre, hanem csökkentse,
elõzze meg a lehetséges káros környezeti hatá-
sokat.

Ellenõrzõ és helyesbítõ tevékenységek (4.5)
Oláh P.: A figyelemmel kísérés és mérés egyre
hangsúlyosabb, fõleg a hatóságok és a jogszabályi
követelmények miatt. Mérési, monitoringrend-
szerek kialakítása viszont igen költséges. Az ered-
mények megfelelõ szakmai igényû értékelése,
azokról feljegyzés készítése, szükség esetén helyes-
bítés indítása nehézkes. A mûveletek és a rendszer
mûködésének értékelése is fontos követelmény. 

A nemmegfelelõség kiküszöbölését, valamint
helyesbítõ és megelõzõ tevékenységet sokszor
csak belsõ auditok eredményeként alkalmaznak,
pedig azt (azokat) bármikor lehet indítani. Egy
adott problémát kijavítanak, de okát sokszor nem
elemzik, tehát a helyesbítés elmarad. A megelõzõ
tevékenység értelmezése sok esetben gondot okoz.
A fenti tevékenységek dokumentálása inkább
esetleges – egy-két dologról készül kényszeredett
feljegyzés (a többire majd legfeljebb emlékeznek).
A feljegyzésekrõl gyakorlatilag már a dokumentá-
ciónál leírtam tapasztalatokat.

A belsõ auditokat általában jól megszervezik a
cégek. A probléma leggyakrabban a teljeskörûség
hiánya, és a nem megfelelõ tervezés. Kisebb
cégeknél a KIR-vezetõnek magára kell vállalnia a
belsõ audit elvégzését is, ez viszont függetlenségi,
pártatlansági problémákat vet fel.

Sudár B.: A mérendõ jellemzõknél mindig érde-
mes megvizsgálni, hogy a szervezet milyen ada-
tokat gyûjt jelenleg is. Ezek nagy része ui. fel-
használható KIR-kimutatások készítésére, a célok
számszerûsítésére stb.

A Deming-kör, illetve maga a rendszer csak
akkor mûködtethetõ megfelelõen, ha az eltéré-
seket nem csak a belsõ auditon veszi észre a vál-
lalat. Tapasztalataim alapján a környezettuda-
tosság kialakítását is segíti, a belsõ kommuniká-
ciót támogatja, ha a környezetvédelmi osztály egy
képviselõje hetente egyszer üzemi bejárást tart,
amelyen érdemes lefényképezni a hiányosságo-
kat, eltéréseket, a javítandó állapotot, lefényké-
pezni, leírni a hibát, hiányosságot, javítandó
állapotot, és továbbítani a feljegyzést az illetékes-
nek, az eltérés felszámolását kérve.

A feljegyzések létrehozása során néhány alapvetõ
szabályt érdemes betartani:

– legyen egységes a feljegyzések formája: ne
kerüljön munkatársunknak külön erõfeszí-
tésekbe kiigazodni a feljegyzésen;

– a feljegyzésen minden lényeges információ
szerepeljen, és semmi más;

– olyan feljegyzéseket készítsünk, amelyek a
felhasználáshoz igazodnak: legyenek akár
kipipálandó listák vagy az észrevételek szö-
veges rögzítésére alkalmas feljegyzések,
próbáljuk elkerülni a mechanikusan fél perc
alatt kitölthetõ feljegyzéseket, mert ezeket a
munkatársak egy idõ után a kitûzött feladat
elvégzése nélkül, csak a dokumentálásra
fogják használni.

Az auditra vonatkozó követelmények a legköny-
nyebben teljesíthetõk. Egy jó eljárás kialakításá-
val a szervezet hatékonyan tudja végezni az audi-
tokat. Fontos, hogy az auditor a feltárt hiányossá-
gok megszüntetésére hozott intézkedéseket min-
dig ellenõrizze!

Monitoring és mérés (4.5.1)
Tóth Gy.: A régi szabvány 4.5.1 fejezetét ketté-
választották, és így született meg a 4.5.1 Monito-
ring és mérés, valamint a 4.5.2 Teljesítmény-
értékelés szabványpont.

Az új szabvány szerint dokumentálni kell a tel-
jesítmény monitorálásának információit, ellentét-
ben a régi szabvány követelményével, ahol ele-
gendõ volt feljegyzést készíteni.
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Teljesítményértékelés (4.5.2)
Tóth Gy.: Legszembetûnõbb változtatás az a
követelmény, hogy legyen eljárás az idõszakos tel-
jesítményértékelésre, amely a jogi és egyéb köve-
telmények értékelésének szempontjait tartalmaz-
za. A teljesítményértékeléssel kapcsolatos feljegy-
zéseket meg kell õrizni.

Nemmegfelelõség, javító és megelõzõ
intézkedések  (4.5.3)
Tóth Gy.: A régi szabvány 4.5.2-es pontja 4.5.3-ra
változott és a következõ követelményeket tá-
masztja a szervezet számára:
1. vizsgálja meg és határozza meg az aktuális

nemmegfelelõségek okait, és hozzon intézke-
déseket az újbóli kialakulás megelõzésére;

2. vizsgálja meg a potenciális nemmegfelelõsé-
geket, és állapítsa meg a megelõzõ intézkedés
bevezetésének szükségességét;

3. vizsgálja felül a javító és megelõzõ intézkedések
hatékonyságát.

Feljegyzések kezelése (4.5.4)
Tóth Gy.: A 4.5.3 pont 4.5.4-re változott. Az új
szabvány szövegét átrendezték, nem nevezik
meg a szükséges feljegyzéseket. Ehelyett a szab-
ványpont a következõ követelményt tartalmaz-
za: „A feljegyzések szükség szerint igazolják a
KIR és a szabvány követelményeinek való
megfelelést.”

A feljegyzésekkel kapcsolatos feladatokat a
szabványpont meghatározza.

Belsõ audit (4.5.5)
A régi 4.5.4 szabványpont alapvetõ tartalmi vál-
tozás nélkül 4.5.5-re módosult. A módosítás oka
az ISO 9001:2000 szabvánnyal való harmónia biz-
tosítása volt.

Vezetõségi átvizsgálás (4.6)
Oláh P.: A vezetõségi átvizsgálás a rendszer egyik
csúcspontja kellene hogy legyen. Sajnos ezzel szem-
ben sokszor csak egy túl általános jegyzõkönyv
készül a vezetõségi ülésrõl. Nem ismerik fel (vagy
nem merik felvállalni?) a KIR-vezetõk, hogy ez az a
fórum, amelyen környezeti problémákat, ténye-
zõket, célokat, programok teljesülését, a belsõ
audit eredményeit részleteiben, átfogóan meg kell
tárgyalni. Ez az a lehetõség, ahol stratégiát,
szervezeti problémákat, felelõsségeket stb. lehet
elemezni, értékelni. A vezetõségi átvizsgálás
jegyzõkönyvében a KIR-rel kapcsolatos változá-
sokat dokumentáltan deklarálni lehet (tehát nem
mindig az adott dokumentumot kell változtatni).

Sudár B.: Az ISO 14 001:2004-es szabvány már
részletesen felsorolja a vezetõségi átvizsgálás
bemenõ adatait, követelményként tartalmazza a
döntéseket, intézkedéseket. A rendszert kiépítõ-
nek, annak mûködtetõjének azt kell figyelembe
vennie, hogy a felsõ vezetés ilyenkor rá van kény-
szerítve, hogy a rendszer mûködtetésével foglal-
kozzon. Érdemes kihasználni ezt a lehetõséget
arra, hogy a felsõ vezetés a következõ idõszak ter-
vezett céljaival, programjaival is foglalkozzon!

Tóth Gy.: Az átdolgozott szabványpont jobban
definiálja a vezetõségi felülvizsgálat bemeneti és
kimeneti követelményeit, mindezt összhangban
az ISO 9001:2000 szabvánnyal, ezzel is növelve a
két szabvány közötti harmóniát.

Az új ISO 14 001:2004 KIR szabvány nem egy
forradalmian új szabvány, hanem az 1996-ban
kiadott verzió megújulása, ami továbbra is jó
eszköz a szervezetek környezeti teljesítményének
folyamatos javítására, de nem helyettesíti a hatá-
lyos jogszabályoknak való megfelelõséget.

ISO 14 001 és/vagy EMAS?
– Herner Katalin* – Fertetics Mandy*–

Ha az ISO 14 001-es tanúsítványok számát a GDP-
hez viszonyítjuk, Magyarország a világ 10 élenjáró
országa közé tartozik a mintegy 805 tanúsított
vállalattal.1 Az Európai Unióhoz való csatlakozá-
sunk óta lehetõségünk van az EMAS hitelesítésére
is. A Közösség Környezetvédelmi Vezetési és
Hitelesítési Rendszere, angol megnevezése Eco-
Management and Audit Scheme, egyike az

önkéntes részvételen alapuló környezetvédelmi
vezetési rendszereknek. Jelenleg világszinten
mintegy 3500 vállalatot regisztráltak az EMAS
szerint,2 míg hazánkban 5 szervezet vezette be és
mûködteti a rendszert. Az elsõ magyarországi re-
gisztrációra idén január 31-én került sor az Audi
Hungária Motor Kft.-nél. Az EMAS-rendelet
lényegét a Függelékben ismertetjük.

* A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET); herner@kovet.hu, fertetics@kovet.hu
1 A KÖVET nyilvántartása szerint.
2 Az Európai Unió hivatalos honlapján mint hitelesítõ és hitelesített vállalat megtalálható: http://europa.eu.int/comm/environ-

ment/emas.
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Nem beszélhetünk az ISO 14 001 és az EMAS
versenyérõl, hiszen az EMAS rendelet teljes
egészében tartalmazza az ISO 14 001 követel-
ményeit, azokat bõvíti ki további szempontokkal,
mint amilyen a dolgozók fokozottabb bevonása
vagy a külsõ kommunikáció erõsítése. Az Európai
Unió egyik fõ környezeti politikai eszközének tar-
tott EMAS a rendszer folyamatos javításán túl 
a környezeti teljesítmény javulására helyezi a
hangsúlyt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az
a tény, hogy az EMAS-ban önkéntesen részt vevõ
vállalatok számára a jogszabályi megfelelés alap-
követelmény, amire nézve a rendszer nem ad
mentességet vagy haladékot. A környezeti telje-
sítmény évenkénti nyilvánosságra hozatalának
kötelezettsége – különálló környezeti nyilatkozat-
ban, esetleg kiegészítõ nyilatkozatban, az Európai
Unió másik fõ alapelvét, az átláthatóságot biz-
tosítja. Azon vállalatok számára tehát, amelyek
környezeti teljesítményük folyamatos fejlesztését
komolyan gondolják, és ezt üzletfeleik, versenytár-
saik és egyéb érdekelt feleik számára is szeretnék

kommunikálni, az EMAS megfelelõ eszközt jelent
környezeti kiválóságuk bizonyítására.

A rendelet egyfelõl egy követelményrendszert ír le
vállalatok – vagy más szervezetek – számára a
környezetközpontú irányítási rendszerük (KIR)
kiépítéséhez, másfelõl az EU-tagországok szá-
mára meghatározza a hitelesítés és ellenõrzés
intézményi kereteit. Az EMAS bevezetése leg-
inkább a cégek érdekében áll, ezért önkéntes.
Az EMAS fõ eszközei és követelményei:

– környezetközpontú irányítási rendszer (tel-
jesen ISO 14 001-kompatibilis),

– a környezeti teljesítmény javítása, terhelés
csökkentése,

– a környezetvédelmi jogszabályok betartása,
– nyilvános környezeti nyilatkozat (jelentés)

kiadása,
– a dolgozók bevonása a rendszer mûködte-

tésébe.
Az alábbi táblázat segítségével összehasonlít-
hatjuk az ISO 14 001 és az EMAS követelményeit.

Követelmény ISO 14 001 EMAS
Elkötelezettség,

politika
Politika kötelezõ. Elkötelezettséget kell
vállalni a folyamatos fejlõdésre (KIR).

Politika kötelezõ. A (fizikai) környezeti
teljesítmény folyamatos javítása szintén.

Kezdeti felmérés
Csak a környezeti tényezõket azonosító
eljárás megléte kötelezõ. Ajánlott tényezõk
listája.

Kötelezõ kezdeti felmérés. A közvetlen és
közvetett környezeti tényezõk minimum listája.

Jogszabályok
betartása

Elkötelezettség a betartásra, megszegés
esetén a tanúsító elméletileg visszavonhatja
a tanúsítványt.

Kötelezõ, ellenkezõ esetben az illetékes
testület – amely kapcsolatban áll a
hatóságokkal – visszavonja a tanúsítványt.

Auditálás

Audit 1–3 évenként. A tanúsító
akkreditálása tapasztalaton és végzettségen
múlik, az országhatárok könnyen
átjárhatók.

Audit legfeljebb 3 évenként. A tanúsító
akkreditálása csak bizonyos iparágakra (NACE
kód) érvényes, országhatárok feltételekkel
átjárhatók.

Nyilvánosság

Csak a politika nyilvános. Az embléma
tanúsítónként más. A tanúsított cégeknek
nincs kötelezõ központi nyilvántartása.

Politika és környezeti nyilatkozat nyilvános.
EU-szintû, egységes embléma. EU-szintû
hivatalos nyilvántartás a hitelesítõkrõl és
hitelesítettekrõl.

Intézményrendszer
Szabványokkal szabályozott. Intézmények
szabványok kiadásával és tanúsítók
akkreditálásával foglalkoznak.

Jogilag szabályozott. Akkreditáló szerv mellett
van illetékes testület, ami a tanúsítottak és
tanúsítók ellenõrzéséért is felelõs.

Az, hogy melyik rendszer kiépítése és mûköd-
tetése mellett dönt a szervezet, az több tényezõtõl
függ: 

– vevõi elvárásoktól (ágazat, piaci szelet),
– tulajdonosi elvárásoktól,
– a vállalat teljesítõképességétõl,
– stratégiai céloktól,
– tanúsíthatóságtól,
– elérhetõ támogatásoktól,
– nem utolsósorban a vállalat méretétõl.

Akár az ISO 14 001, akár az EMAS mellett teszi le

a voksát a vállalat, a rendszer kiépítése, mûköd-
tetése és folyamatos fejlesztése komoly vezetõi
elkötelezettséget, emberi, pénzügyi erõforrásokat
és nem utolsósorban idõráfordítást igényel. A szer-
vezetek jó részénél pedig ezek igencsak szûkös
erõforrásoknak számítanak.

EMAS kis- és középvállalkozások részére?
A világon megtalálható vállalatok 99%-át a
mikro- és kisvállalatok, míg az 500 fõnél 
többet foglalkoztató szervezetek csupán 0,2%-át
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teszik ki. Hazánkban a statisztikai adatok szerint
a számosság tekintetében a vállalkozások 93%-a a
mikrokategóriába tartozik (0–9 alkalmazott), 6%
a kisvállalatok aránya 10–49 fõs alkalmazotti 
létszámmal, és mindösszesen 0,2%-ot tesznek ki 
a nagyvállalatok. Ezért is indokolt az 50 fõnél 
kisebb létszámú szervezetek megkülönböztetett
kezelése. Maga az EMAS rendelet szerint is:
„Fontos, hogy a kis- és középvállalatok részt ve-
gyenek az EMAS-ban, az õ részvételüket...elõ kell
mozdítani.”

Az „EMAS Egyszerûen” módszer kidolgo-
zásakor a cél az volt, hogy a kis- és középvál-
lalkozások számára egyszerûsítsék a korábban
nagy idõ-, pénz- és munkabefektetést igénylõ irá-
nyítási rendszerek bevezetését és mûködtetését.
A program jelszava: „10 ember, 10 nap, 10
oldal” – az új módszerrel jóval könnyebb dolguk
lesz a kisvállalatoknak, ha környezeti tényezõiket
kívánják felmérni, vagy környezeti teljesít-
ményük javítására törekszenek. Az így kiépített
rendszer megfelel az ISO 14 001-es szabványnak
és az EMAS rendeletnek. A program alapja a
világszerte széleskörûen  használt ökotérképezés
módszer, amely a cég környezeti hatásait a dolgo-
zókat is bevonva, egyszerû vizuális úton méri fel,
és amelyet az utóbbi években mintegy 55 vállal-
kozásnál sikerrel alkalmaztunk. 

Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Fõ-
igazgatóságának megbízásából 10 magyar kisvál-
lalkozást készítettünk fel csoportosan az EMAS
rendeletnek megfelelõ KIR kiépítésére és mûköd-
tetésre. 2005. február 15-én, a nyitó elõadáson
31 vállalattól 40 résztvevõ érdeklõdött a program
részleteirõl, közülük tízen csatlakoztak a prog-
ramhoz, és remélhetõleg az év végére minden
szervezetnél javulnak a környezeti mutatók,
kiépül és mûködik az EMAS-nak megfelelõ kör-
nyezettudatos vállalatirányítási rendszer. 

Módszerünk alapja az ökotérképezés, a telep-
helyek környezetvédelmi felmérése, vagyis „Egy
kis kép többet mond ezer szónál!”...arról, hogy:

– milyen vállalatunknál a hulladékok kezelése;
– takarékosan vagy pazarlóan használjuk-e fel

a vizet;
– energiafelhasználásunk optimális-e;
– tevékenységünkkel mennyiben járulunk

hozzá szûkebb környezetünk problémáihoz;
– szennyezzük-e a levegõt az általunk kibocsá-

tott káros gázokkal, porral;
– megfelelõen bánunk-e a veszélyes hulladé-

kunkkal.
Az ökotérképezés szemléletes, egyszerû és gyakor-
latias eszköz kis- és középvállalkozások, ill. mûhe-
lyek, telephelyek környezeti teljesítményének
felmérésére és javítására. Megvalósítása során
helyszíni bejárással mérjük fel a telephely kör-
nyezeti problémáit és a megoldás lehetõségeit a
települési elhelyezkedés, levegõ-, víz- és talaj-
szennyezés, a hulladékok, kockázatok és az ener-
giafelhasználás területein.

Az ökotérképezés eredményeképpen egy tábláza-
tot készítünk és nyújtunk át a vállalatnak a
környezeti problémákról és a megoldási lehetõ-
ségekrõl. A problémák megoldását célzó javasla-
tokat azok megvalósíthatósága, környezeti és
gazdasági haszna szerint sorrendbe állítjuk
annak érdekében, hogy a vállalat vezetõsége a
legegyszerûbb, legkisebb anyagi ráfordítással 
a legjelentõsebb környezeti hasznot hozó intéz-
kedéssel kezdhesse el vállalata környezeti telje-
sítményének és a vállalat dolgozói környezeti
tudatosságának javítását. A jelentés tartalmazza
az ökotérképeket, a bejárás során készült fény-
képeket, illetve a vállalkozás ökocsillagát is,
mely a vállalat környezeti teljesítményét szem-
lélteti.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Programban részt vevõk

Crew Kft.

Enterol Kft.

Hidro-Mobil Kft.

GRP Plasticorr Kft.

Kaposvári Vízmûvek Kft.
Szennyvízkezelõ Fõmérnöksége

Sokoró Ökológiai Park
Alapítvány

KÖVET-INEM Hungária

Üveges 2000 Kft.

Premed Pharma Kft.

Kamintherm Ipari
és Kereskedelmi Kft.
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Az ökotérképezés fel-
használható az EMAS
vagy az ISO 14 001 kör-
nyezetirányítási rendsze-
rek bevezetésének elsõ
lépéseként, kezdeti álla-
potfelmérésként. 
Az idõközönként elvég-
zett ökotérképezéssel
ezenkívül a vállalat kör-
nyezeti teljesítményének
alakulása is nyomon
követhetõ.

A módszer lehetõséget ad mikro- és kisvállalatok
számára a környezettudatosság erõsítésére vál-
lalatuknál azáltal, hogy a lényeges, a környezeti
elemekre veszélyt jelentõ pontokat feltünteti és
azonosítja a vállalkozás telephelyén, és megoldási
lehetõségeket javasol a problémákra.

A Heinz-Werner Engel belga ökotanácsadó által
1997-ben kifejlesztett módszer azóta bejárta a
világot, 80 országban, 15 nyelven összesen 80 ezer
nyomtatott útmutatót adtak ki. A KÖVET 2000-
ben vált a módszer hazai terjesztõjévé, az azóta
eltelt idõben mintegy 1500 Ökotérképezés kiad-
ványt bocsátottunk az érdeklõdõk rendelkezésére,
800 kis- és középvállalkozói képviselõt, 400
egyetemi hallgatót oktattunk a módszerre, és
mintegy 64 vállalatnál végeztük el a környezeti
telephelyfelmérést. Az ökotérképezések legújabb
színtere a dél-dunántúli régió, ahol egy európai
uniós pályázat keretében mintegy 100 vállal-
kozást szeretnénk bevonnni ebbe a körbe a Dél-
dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
által koordinált Ecoland program keretében. 

Függelék: Bemutatkozik az EMAS
Az EMAS rendelet magyar megnevezése:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
2001. március 19-i 761/2001/EK RENDELETE 
a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi
vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való
önkéntes részvételének lehetõvé tételérõl.

Az átdolgozott EMAS rendeletet 2001-ben
hirdették ki EC761/2001 számmal. Az új 
rendelet szerint: 

– Az EMAS hatókörét az összes szektorra
kiterjesztette, beleértve a helyi önkormány-
zatokat és az oktatást is. 

– A rendelet átvette az ISO 14 001 szabvány
által alkalmazott szerkezetet, ami megköny-

nyíti az ISO 14 001-es szabványnak meg-
felelõ rendszerek EMAS szerinti hitelesí-
tését. 

– Az EMAS rendelet szerint hitelesített szer-
vezetek hivatalos irataikon, marketing-
anyagaikon feltüntethetik az új EMAS véd-
jegyet. 

– Megerõsítette a környezetvédelmi nyilatko-
zat szerepét annak érdekében, hogy javítsa a
kommunikációt a nyilvántartott szervezetek
és azok tevékenységében érdekelt felek
között. 

– Több figyelmet szentel az indirekt hatások-
nak, beleértve a beruházásokat, adminiszt-
ratív és tervezési döntéseket, gyártási eljárá-
sokat, a szolgáltatások választékát és össze-
állítását. 

Az EMAS szerint bevezetett rendszereket az
önkéntesség elvén alapuló önszabályozás körébe
sorolják. Ez azt jelenti, hogy az EMAS rendelet
nem ír elõ semmilyen, a szervezetek számára
kötelezõ érvényû szabályt, azok alkalmazása
önkéntes, azonban amennyiben a szervezet meg
akar felelni a rendszer követelményeinek, akkor
célkitûzéseket kell felállítson a környezeti teljesít-
ményére vonatkozóan, és tevékenységét úgy kell
alakítsa, hogy az a célok elérése irányába halad-
jon. Az ilyen eszközök bizonyos mértékig helyet-
tesíthetik, illetve kiegészíthetik a környezeti
szabályozás kötelezõ érvényû eszközeit, és elõ-
nyük, hogy figyelembe veszik a szervezetek tel-
jesítõképességét.

A környezetvédelmi vezetési rendszerek 
– (EMS) és így az EMAS szerint hitelesített
rendszerek – legfontosabb alapelvei a kö-
vetkezõk: 

– a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi
követelmények betartása;

– folyamatos fejlesztés (amely a rendelet
szerint a környezeti teljesítmény folyamatos
javítását jelenti); 

– a környezetszennyezés megelõzése (azaz a
megelõzõ jellegû környezetvédelmi megoldá-
sok elõnyben részesítése a csõvégi megoldá-
sokkal szemben).

Mindezen követelmények iránymutatásul szolgál-
nak az EMAS-t alkalmazó szervezetek tevékeny-
ségéhez.

Forrás: emas.kvvm.hu

A Magyar Minõség Társaság 2005. évi oktatási programja letölthetõ weboldalunkról.
www.quality-mmt.hu
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Lassan bármely vállalat honlapjára látogatunk,
biztosan nekiütközünk a környezetvédelem, 
fenntartható fejlõdés vagy társadalmi felelõsség
divatos szavaiba. Sokan szkeptikusak, mert 
szimpla reklámfogásnak, imázs-építésnek, zöldre
mosásnak vélik, és hiányolják a szavak mögül 
a valódi elhivatottságot és gyakorlati intézke-
déseket.

Környezet, társadalom, fenntarthatóság
Egyre többen, egyre jobban figyelünk fel a
„környezetvédelem” szóra. Így nem csoda, hogy 
a vállalatok többsége úgy dönt, hogy önkéntes
környezeti jelentést ad ki, részletezve benne
tevékenységének környezeti hatásait és az ennek
csökkentését célzó intézkedéseit. Azon vállalatok,
melyek szoros kapcsolatba kerülnek a társada-
lommal, vagy társadalmi szempontból „ellent-
mondásos” a tevékenységük (pl. dohányipar,
szeszipar), inkább egy tágabban értelmezett tár-
sadalmi jelentést adnak ki, vagyis a szempontok
között kiemelten kezelik a társadalommal,
lakossággal kapcsolatos felelõsséget, kommuni-
kációt és kapcsolatot. A fenntartható fejlõdés
elvének terjedésével azonban már nem ritka a
fenntarthatósági jelentések publikálása sem. Az
utóbbinál azzal a kihívással kell szembenéznünk,
hogy képes-e komplexitásában kezelni a prob-
lémákat és kommunikálni eredményeit, hiszen a
környezetvédelmi, társadalmi, alkalmazotti és
gazdasági területeken végrehajtott intézkedések
beszámolója eltérõ közönségnek szól.

Jelenleg 36 magyarországi vállalat nyilvános
jelentésérõl van tudomásunk,1 köztük az EMAS
szerinti környezeti nyilatkozat (pl. Dunapack,
Audi, Opel), EBK-jelentés (egészségvédelem, biz-
tonság, környezetvédelem, pl. TVK), környezet-
védelmi jelentés (pl. Dreher, Posta, Alcoa), társa-
dalmi jelentés (pl. BAT, Dél-dunántúli Gáz-
szolgáltató Rt.) és fenntarthatósági jelentés (pl.
Budapesti Erõmû Rt., MOL, Matáv, MVM, Denso). 

Zöldre mosás
Ha a vállalatnak van már ilyen jelentése, való-
színûleg találkozott már kétkedõkkel, vagy ha
még nem, elõbb vagy utóbb szembesülni fog
támadókkal és hitetlenkedõkkel, akik nem hiszik
el, hogy a jelentés tartalma megfelel a valóságnak,
és nemcsak reklámcélra készült.

Ilyen is elõfordulhat. Elképzelhetõ, hogy a
jelentés csupa valótlant állít, de ez könnyedén

ellenõrizhetõ lenne, így „tiszta hazugságra”
kevesen merészkednek, tényeket ferdíteni sem
igen szoktak, inkább elhallgatni néhány informá-
ciót. Tehát amit leírnak és publikálnak, a mögött
általában meg is húzódik valamilyen gyakorlati
intézkedés.

Vannak vállalati tevékenységek, pl. az olaj-
vagy csomagolóanyag-gyártás ágazatban, me-
lyeknek már a léte is megkérdõjelezhetõ a szigo-
rú zöldek részérõl. Talán tényleg furcsa tõlük
környezetvédelemrõl olvasni. Vagy vannak ter-
mékek a dohány- és szesziparban, amelyek forga-
lomnövelési szándéka egyértelmûen negatív tár-
sadalmi hatásokkal azonosítható, talán furcsa
részükrõl társadalmi felelõsségrõl olvasni. Talán
furcsa egy fényes, szellõsen megírt, kemény
papírú jelentést olvasni arról, hogyan kívánják
megmenteni a természetet. Talán furcsa egy
FMCG cég felelõsségérõl olvasni, mikor egy-
értelmûen a hulladékhegyeket okozó felesleges
fogyasztás motorjai.

De a kérdés a következõ: mi a kedvezõbb szá-
munkra, akik érintettek vagyunk? Ha ezek a vál-
lalatok továbbra is hátat fordítva felelõsségüknek,
egyáltalán nem foglalkoznak ezekkel a témákkal,
és a megszokott módon és felfogásban folytatják
tevékenységüket, vagy ha legalább lépéseket 
tesznek a fenntarthatóbb lét felé? Mi hangzik 
õszintébbnek? Ha egy vállalat azt mondja, nála
minden rendben, õ minden szempontból felelõs-
séget vállal, vagy ha egy vállalat egy nyilvános,
ingyenes kiadványban taglalja tevékenységének
környezeti hatásait, és azokat a módszereket,
amelyekkel a károkat csökkenteni kívánja. Mi a
jobb a társadalomnak, fogyasztóknak: ha tovább-
ra is hallgat egy vállalat, és zárt ajtó mögött végzi
tevékenységét, vagy legalább egy résnyire kinyitja
ajtaját?

Zöldre mosásnak tekinthetõ-e, ha egy vállalat
lehetõvé teszi az érdeklõdõknek, hozzáértõknek,
hogy kérdezzenek, beleszóljanak vagy akár javas-
latokat tehessenek?

A vállalat támadható lesz, de talán nem így 
kellene felfogni, hanem egy érdekegyeztetésnek,
fórumnak, amelybõl építõ és nem leépítõ javasla-
tok és kritikák születhetnek.

„Demokráciai deficit”-nek hívják, hogy a de-
mokratikus jogokkal rendelkezõ szereplõk nem
képesek és/vagy hajlandók gyakorolni jogaikat.
Ugyanis, amíg a vállalat által publikált jelentést
csak néhány tanúsító cég és érdeklõdõ vállalat,

Zöldre mosó jelentések,
vagy õszinte felelõsségvállalás?

– Fertetics Mandy*–

* fertetics@kovet.hu
1 Érdemes felkeresni a www.kovet.hu/jelentesek/jelentesek.htm oldalt, ahol nemcsak összefoglaló táblázatot láthatunk a jelen-

tésekrõl, hanem a KÖVET-tagok jelentéseit le is tölthetjük.
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szervezet vagy diplomát író diák olvassa el, addig
nem töltheti be azt a funkcióját, amire ténylege-
sen hivatott. Hány fogyasztó olvassa vajon végig
vagy csak lapoz bele akár kedvenc vállalatának
jelentésébe? Most még nem sok, de szerencsére
megfigyelhetõk kedvezõ tendenciák ezen a terü-
leten is.

Egy biztos: egy vállalat se döntsön úgy, hogy
azért nem ad ki jelentést, mert a hitetlenkedõk
meg fogják támadni. Támadni – a szó szoros érte-
lemben – csak az fogja, aki nem hozzáértõ, aki
nem fejleszteni, csak kritizálni akar. 

Van megoldás?
Több megoldás is van. Elõször is, egy vállalatnak
el kell döntenie, kész-e arra, hogy „kitálalja a
tényeket”, vagy nem. Ha úgy dönt, hogy készen
áll, akkor azt nagyon átgondoltan, következete-
sen kell tennie. Ehhez érdemes tanácsadó szolgál-
tatásait igénybe vennie, javasolható a szak-
területeknek (környezetvédelem, társadalmi fele-
lõsség stb.) megfelelõ szakembert bevonni a
munkálatokba.

Egy másik megoldás: a tanú-
sítás és a minõsítés. A mellékelt
táblázat lényegretörõen mutatja a
két módszer közötti legfõbb kü-
lönbségeket. 

A tanúsító cégek hitelesíteni
fogják a jelentésben szereplõ in-
formációkat, adatokat és ez növeli
a bizalmat, de természetesen 
ez pénzbe kerül. Így a tanúsítás
nagyvállalatok esetében elvárha-
tónak mondható, de a kisvállala-
tokat nem szabad a hiánya miatt
elítélni, mert más a mozgásterük.

Minõsítést a KÖVET-INEM Hungária végez,
módszerét Stratégiai Fenntarthatósági Auditnak
nevezik. A módszer legnagyobb elõnye, hogy más
érintetteket is bevon, átfogóbb értékelést végez
tárgyában és fókuszában egyaránt. 

Mivel mind a tanúsítás, mind a minõsítés alap-
vetõ célja a bizalomépítés, úgy a következetesség

is fontos, vagyis ne csak egy asztalfiók számára
megírt kiadványt készítsünk, hanem valóban jut-
tassuk el fórumokra, érintetteknek, és legyünk
hajlandók beszélgetni a benne foglaltakról. Le-
gyünk következetesek irományunk és tevékeny-
ségünk kapcsolatában is, ne csak beszéljünk, de
tegyünk is valamit. Számítanak az olyan aprósá-
gok is, mint újrahasznosított papíron kiadott
jelentés (nem csak a környezeti, hanem a pénz-
ügyi jelentés is), folyamatos fejlesztést mutató,
rendszeres kiadvány és önkritika, melynek során
nem csak a felszínen mozgunk és dicsekszünk,
hanem mélyebbre is hatolunk mûködésünkkel,
tevékenységünkkel és felelõsségünkkel kapcso-
latban.

Ha valaki éppen az elsõ ilyen jellegû jelentés
megírására és kiadására készül, javasoljuk, hogy
nézzen meg más cégek által kiadott jelentést,
milyen szempontokat vesznek figyelembe, milyen
grafikai és formai megoldások vannak. Ezek a
jelentések ingyenesen rendelkezésre állnak min-
denki számára, csak egy e-mail vagy telefon
során kérni kell annak elküldését. Ha ez még

nem elég, két útmutatót is javasolunk: „The
INEM Sustainability Reporting Guide”-ot (amely 
a KÖVET-tõl megrendelhetõ), ill. a „Global
Reporting Initiative (GRI) Sustainability
Reporting Guidelines”-t (letölthetõ a www.global-
reporting.org oldalán). 

Tanúsítás Minõsítés
Auditorcég Végzi Civil szervezet
Jelentés Tárgy Jelentés + vállalat
Leírtak igaz voltának
ellenõrzése Fõ cél Leírtak és teljesítmény átfogóbb

megítélése
Adatok valós volta Fókusz Fenntarthatóság
Esetleg a tanúsítványban
(operatív) Javaslatok Értékelõ- és minõsítõlevél

(operatív és stratégiai)

Nem jellemzõ Érdekeltek
bevonása Alapvetõ: fórum

Normál auditjelentések Módszer Audit + Szervezetek
fenntarthatósági besorolása

Díjkategória Díj leírása

A legszebb mosott gyümölcs tálban A legnagyobb értékű, azonnal megtérülő megtakarítás, a cég forgalmához képest
(kiemelt szempont a környezeti haszon és az innovációs jelleg)

A legnagyobb relatív értékű, három éven belül megtérülő intézkedés
(előnyben a kis- és középvállalatok)

A legnagyobb értékű, hosszú távú elkötelezettséget mutató, környezeti hasznot hozó
beruházás (előnyben a nagyvállalatok)

Részletekért látogasson el honlapunkra: www.kovet.hu
Vagy keressen minket telefonon (473-2290) vagy drótpostán: info@kovet.hu

A legszebb alacsonyan csüngő gyümölcs

A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs

A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület 2005-ben is meghirdeti
Megtakarítási díjait. A pályázaton vállalatok, vállalkozások és más
szervezetek vehetnek részt olyan megvalósult intézkedésekkel, ame-
lyek egyszerre hoztak környezeti és gazdasági hasznot. Az Ablakon
bedobott pénz című program keretében három kategóriában adunk át
díjat az október 19-én megrendezendő nemzetközi konferencián. 
A pályázat formája az adott intézkedéseikről szóló rövid esettanulmány, 
meghatározott feltételek szerint. A díjazott vállalatokon kívül a legjobb 12 esettanul-
mány helyet kap az Ablakon bedobott pénz IV. című esettanulmány-kötetben.
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Shainin-módszerû kísérletes optimálás*

A Shainin-féle technika tulajdonképpen hét
eljárás együttese, amelynek célja, hogy meg-
találjuk a minõségi problémát okozó leglényege-
sebb (piros X), lényeges (rózsaszínû X) és valame-
lyest hatásos (halvány rózsaszínû X) faktorokat,
és ezáltal a minõséget javítsuk. A módszereket az
1. táblán tekintjük át. Az elsõ sorban álló három
módszer arra szolgál, hogy a vizsgálatba vont vál-
tozók számát radikálisan csökkentsék, esetleg
több százról húsznál kevesebbre (akár csak
néhányra). A többi eljárás az egyre kevesebb vál-
tozó hatására kiterjedõ, de egyre részletesebb
vizsgálat módszereit jelenti.

Sokváltozós diagram (multi-vari charts)
Célja a potenciális változók számának radikális
csökkentése, annak vizsgálata, hogy a változások,
ingadozások hely vagy idõ szerintiek-e, ill. cik-
likus természetûek-e. Ha az idõbeli változás a
jellemzõ, és az nem ciklikus természetû, akkor
mindazok a faktorok, amelyek helyfüggõk, ill.
periodikusan változó természetûek, kihagyhatók
a további vizsgálatból. Többször néhány (3–5)
elemû mintát kell venni a gyártási folyamatból,
pl. óránként vagy kétóránként, mindaddig, amíg
az instabilitást jelentõ változások zömét (min.
80%-át) már észleltük. Az eredményeket a minta
sorszáma, a hely, ill. az idõ függvényében ábrá-
zoljuk. 

A 2. tábla a) ábrája három, különbözõ gépen
készült termék minõségi jellemzõit mutatja. Jól
látható, hogy az 1. gép eredményei lényegesen
eltérnek a másik kettõéitõl. Itt azokat a faktoro-
kat kell megkeresnünk, amelyek az egyes gépek-
nél különbözõképpen hatnak.

A b) ábra a hét különbözõ napjain készült ter-
mékek minõségi jellemzõit mutatja. Itt az látszik,
hogy az idõ elõrehaladtával a minõségi jellemzõ

nagysága növekszik. Itt az idõ elõrehaladásával
összefüggõ faktorokat kell megkeresnünk.

A c) ábrán a keddi és a szerdai nap között ugrás
van a minõségi jellemzõ értékében. Azok a fak-
torok vizsgálandók csak, amelyek a napok közötti
különbséget okozhatják.

A d) ábra ciklikus változást mutat, minden nap
a harmadik mûszakban készült termékek minõ-
ségi jellemzõje a nagyobb érték.

Alkatrészkeresés (component search)
Olyan esetben alkalmazható, ha vannak jó és
rossz termékpéldányok, a termék szétszedhetõ és
újból összerakható, és az összerakott termék
minõsége mérhetõ és reprodukálható.

Az eljárás a következõ:
1. Kiválasztunk egy jó és egy rossz példányt.
2. Mindkét példányon megmérjük a minõségi

jellemzõt.
3. Szétszedjük és változatlanul összeszereljük a jó

és a rossz terméket, újra megmérjük a minõsé-
gi jellemzõt. Az átlagos különbség a jó (J) és a
rossz (R) termék között: 

Az átlagos különbség a jó és a rossz termékeken
belül:

Ha D/d > 5, jelentõs és reprodukálható a jó és a
rossz termék közötti különbség.

4. Mérnöki ítélõképességünk alapján megadjuk 
a részegységek valószínûsíthetõ fontossági sor-

* A rovatban megjelenõ anyag az alábbi forrásmunkán alapul: Parányi Gy. (szerk.): Minõséget – gazdaságosan.

A  MINÕSÉG JAVÍTÁSÁNAK /FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI

A Shainin-módszer elemei 1. tábla

2. táblaKülönböző gépeken készült termékek minőségi jellemzői

gép
a) Hely szerinti változás b) Idő szerinti változás (trend)

c) Idő szerinti változás (ugrás) d) Ciklikus változás
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rendjét (A, B, C, ...), elsõnek véve a feltételezett
legfontosabbat.

5. A legfontosabbnak tartott részegységet fel-
cseréljük a jó és a rossz termékpéldány között.
A következõ kimenetelek és döntések lehetsé-
gesek:
a) Ha nincs változás, vagyis a jó termék vál-

tozatlanul jó, a rossz pedig rossz marad, a
vizsgált részegység nem fontos a hiba szem-
pontjából.

b) Ha a csere valamelyes változást okoz a minõ-
ségben, a részegység a rózsaszín (pink) vagy
halvány rózsaszín (pale pink) csoportba tar-
tozik.

c) Ha a két termékpéldány minõségi megítélése
az ellenkezõjére változik, megtaláltuk a hiba
okát – ez a piros X –, nem is kell folytatnunk
a keresést.

6. Visszacseréljük az A alkatrészt, és az 5. lépést
végrehajtjuk a B, C, D stb. alkatrészekkel is.
Ezzel kijelöljük a piros X (ha ilyen létezik),
rózsaszínû X, és a halvány rózsaszínû X cso-
portba tartozó alkatrészeket.

7. Ellenõrzõ kísérletet végzünk, amelyben a
fontosnak talált alkatrészekbõl a jót építjük
be az egyik, a rosszat a másik termékpél-
dányba.

8. Kiértékeljük az egyes alkatrészek hatását és
kölcsönhatását az 5. és 6. lépésben nyert ada-
tokból.

A módszer p alkatrészhez 2p+2 kísérletet igényel.

Páronkénti összehasonlítás (paired comparisons)
Akkor használjuk ezt a módszert a változók szá-
mának radikális csökkentésére, ha nem lehet a
termékegyedeket szétszedni és újból összerakni.
Szükséges, hogy több jó–rossz párt választhas-
sunk ki a gyártmányok közül, és természetesen
kell egy minõségi jellemzõ, amelynek alapján a jó
a rossztól megkülönböztethetõ.

Az alkalmazás lépései:
1. Kiválasztunk egy jó és egy rossz termék-

példányt, lehetõleg véletlenszerûen a rosszak,
ill. jók közül.

2. Ennél az elsõ párnál megfigyeljük és feljegyez-
zük az összes észlelhetõ eltérést (méret,
kinézés, a lehetséges mûszeres vizsgálatok
eredményei). A vizsgálat módszere a vizuális
megfigyeléstõl a röntgenig vagy elektron-
mikroszkópos felvételig bármi lehet, beleértve
a roncsolásos vizsgálatot is.

3. Kiválasztunk egy második párt, és elvégezzük a
2. pont szerinti elemzést.

4. Mindaddig további párokat veszünk, amíg az
eltéréseket jellegzetesnek és reprodukálható-
nak nem látjuk, ez általában már 5-6 pár után
bekövetkezik.

Változók keresése (variables search)
Az elsõ három (az 1. tábla felsõ sorában sze-
replõ) módszer célja a sok lehetséges változó
közül a kevesebb lényeges kiválasztása, meg-
engedve a faktorok közötti kölcsönhatásokat is.
A változók keresésének nevezett módszer célja 
a vizsgálandó faktorok számának további csök-
kentése. A megvalósítás módja analóg az alkat-
részkeresés módjával, de itt a jó és a rossz ter-
mékpéldány alkatrészei helyett a faktorok (vál-
tozók) feltételezhetõen jobbik és rosszabbik
beállításait kell alkalmazni, ugyanúgy egyszerre
csak egyet változtatva, mint ahogy az alkat-
részkeresésnél is egy alkatrészt cseréltünk fel.
Az eredmény itt is a piros X, rózsaszínû X, és a
halvány rózsaszínû X csoportba tartozó fak-
torok, ill. kölcsönhatásaik listája, a hatások és
kölcsönhatások nagyságának számszerû kifeje-
zésével.

Itt is, p számú faktor vizsgálatához 2p + 2
kísérletre van szükség. Ha ismerjük a lényeges
hatásokat és kölcsönhatásokat, a fontos faktorok
szintjét (a fontos változók értékét) a jobbnak
bizonyult szinten stabilizáljuk, a nem lényege-
sekre viszont szélesebb tûréstartományt enge-
dünk meg.

Teljes faktoros kísérleti tervek (full factorial)
A módszer célja a lényegesnek talált faktorok
hatásának teljesebb elemzése. A teljes faktoros
terv itt azt jelenti, hogy minden egyes faktor
mindkét szintjét (beállítását) a többi faktor mind-
két szintjével kombinálva végzünk kísérleteket.
Például három faktorra egy kocka nyolc sarka
jelenti a beállítások kombinációit. Legfeljebb négy
faktor esetén használható, ekkor az elvégzendõ
kísérletek száma nem haladja meg a 16-ot.

B/C elemzés (Better versus Current)
A jelenlegi (C: Current) és egy feltételezhetõen
jobb (B: Better) technológia, eljárás összeha-
sonlítására szolgál, az eddigi elemzések végsõ
ellenõrzéseként. Az összehasonlítás hagyományos
módja az lenne, hogy a két (B és C) eljárás (tech-
nológiai variáns, beállításkombináció) szerint
folytatva a gyártást, 50–100 elemû mintát ve-
szünk mindkettõbõl, és felvesszük az eredmények
hisztogramját. Ezek összehasonlításával eldönt-
hetnénk, hogy a B eljárás csakugyan jobb-e a 
C-nél. 

Kétváltozós diagram (scatter plot)
Ez a Shainin-fegyvertár utoljára alkalmazandó
eszköze, inkább optimálásra, mint problé-
mamegoldásra használható. Akkor következik,
amikor a változók körének szûkítésére szolgáló
módszerelemekkel már megismertük a lényeges
hatású faktorokat, és a hatások létét a B/C össze-
hasonlítással igazoltuk.
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Társaságunk – több más szakmai szervezettel
együttmûködve – november 7–10. között, a
Magyar Minõséghéten rendezi meg a XIV.
Minõségkonferenciát. Tematikájának alapgondo-
lata a minõség szerepe a Lisszaboni Stratégiában.

Egyes témakörök már kialakulóban vannak, mint
pl:

– ipari termékeink piacképessége,
– a kkv-k versenyképességének növelése,
– nyomon követés az élelmiszeriparban,
– szolgáltatórendszerek (egészségügy, oktatás,

közigazgatás, hon- és rendvédelem) felké-
szültsége és fejlõdési irányai,

– irányítási rendszerek (MIR, KIR, informá-
cióbiztonság stb.) hasznosítása a szervezetek
stratégiájában,

– a „kiválóságmodell” fejlesztésében szerzett
tapasztalatok,

– az innováció és a minõség kapcsolata,
– irányítási rendszerek szerepe a fenntartható

fejlõdésben, 
– befektetés a munkatársakba (Investors in

People).

A szervezõbizottság a felkért elõadók mellett
szívesen fogad elõadás-javaslatokat a termelõ-,
szolgáltatószervezetek részérõl, melyekben saját

tapasztalataikat, problémáikat és ezek megoldá-
sát ismertetik.

A részletes programot és a részvétel feltételeit az
elõadók jelentkezése után fogjuk összeállítani.

Ezúton meghirdetjük a konferenciát, és kérjük
jelentkezésüket kb. 20-25 perc idõtartamú elõ-
adás tartására a témakörök valamelyikében. A
jelentkezõ – az elõadás címén kívül – kb. 300 szó
terjedelemben ismertesse tárgyát olyan mélység-
ben, hogy arról a zsûri képes legyen véleményt
alkotni. Az elõadó nevének és címének pontos
közlésén kívül kérjük 10-15 soros szakmai ön-
életrajzát. A jelentkezõ jelölje meg, hogy milyen
technikai segédeszközre van szüksége.

Beérkezési határidõ: 2005. július 31.

Cím: Magyar Minõség Társaság
1091 Budapest, Üllõi út 25.
(1450 Budapest 9, Pf. 24)
E-mail: titkarsag@quality-mmt.hu, fax: 456-6954
Internetes ûrlap: www.quality-mmt.hu
(Rendezvények/Javaslatok, elõadó-jelentkezés)

További felvilágosítás: 
Takáts Albert, tel: (36-1) 456-6949

A szervezõbizottság

Kérjük olvasóinkat, folyamatosan kísérjék figyelemmel honlapunkat,
mert itt azonnal olvashatják a legfrissebb információkat.

www.quality-mmt.hu
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Az információbiztonság növelése nem csupán az
informatikai rendszer, beleértve magát az infor-
mációt és az azt kezelõ berendezést, valamint az
egyéb védendõ értékek fenyegetettségének csök-
kentését jelenti, hanem az üzleti tevékenység
folyamatosságának biztosításán keresztül egyben
a versenyképesség egyik fontos tényezõje is. 

Az információ hatékony informatikai kezelésével
azonban a versenyképesség még inkább elõtérbe
kerül, hiszen az informatika radikálisan át tudja
formálni az üzleti tevékenységeket, illetve támo-
gatást tud adni innovatív üzleti elképzeléseknek.
Az informatika ezen képessége a gazdasági életet
afelé hajtja, hogy egyre jobban összefonódjanak az
üzleti és az informatikai megoldások. Mindez
pedig azt eredményezi, hogy az informatikai
megoldások egyre kifinomultabbak lesznek, ezzel
párhuzamosan egyre sokrétûbbé és komplexebbé
válnak, ugyanakkor fenntartásuk (védelmük és
elérhetõségük biztosítása) egyre komolyabb szak-
értelmet, egyre professzionálisabb megközelíté-
seket igényel.

Az információvédelem és az informatikaszolgál-
tatás ilyen módon egymást kiegészítõ és egymást
erõsítõ területek a versenyképesség biztosí-
tásában. Irányítási rendszereiknek ezért egymás-
sal összhangban és szervesen be kell épülniük a
szervezet egyéb irányítási rendszerei közé: csak
így biztosíthatók az informatika alkalmazásával
kapcsolatos optimális üzleti döntések, azaz végsõ
soron a versenyelõny megszerzése vagy meg-
tartása.

A szabványos információbiztonsági és -szolgál-
tatási megoldások nem csupán a követelményeket
jelzik a vállalatvezetõk számára a tekintetben,
hogy mire kell figyelni, mit kell megvalósítani a
védelmi és szolgáltatási területeken, hanem
helyes alkalmazásukkal egyúttal a szervezet
versenyképessége is növelhetõ.

A hazai szervezetek támogatása céljából a Magyar
Szabványügyi Testület (az Informatikai és Hír-
közlési Minisztérium támogatásával) nemrégiben
megjelentette az „Információvédelem irányítási
rendszerei. Elõírás és használati útmutató” címû
elõszabványát (MSZE 17 799-2). Az elõszabvány
tartalmában megegyezik a BS 7799-2:2002 brit
szabvánnyal. Hasonlóképpen az információszol-
gáltatás irányításával foglalkozó elõszabványok
(elõírás és útmutató) is megjelentek (MSZE
15 100:2005), amelyek tartalma a BS 15 000:2003
brit szabvánnyal egyezik meg.

A Magyar Minõség Társaság idei rendezvénye
elsõsorban abban kíván további segítséget nyúj-
tani a szervezeteknek, hogy felhívja a figyelmet
olyan megoldásokra, amelyekkel az informá-
cióbiztonság és -szolgáltatás területén nemcsak 
a szabványoknak való megfelelés, hanem a
versenyképességük javítása is elérhetõ.

Idõpont: 2005. június. 16.

A rendezvényre minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

PROGRAM

Elnök: Krauth Péter stratégiai tanácsadó
KFKI Számítástechnikai Rt.

8.30–9.00 Regisztráció

9.00–9.15 Elnöki megnyitó

9.15–9.55 Krauth Péter:
Az információvédelem megvalósí-
tása: összhangban az informatika
szolgáltatásával.

9.55–10.35 Dr. Danyi Pál
senior manager, MATÁV   
Az informatika értékének növelése a
COBIT-tal végzett (ön)értékeléssel.

10.35–11.05 Kávészünet

11.05–11.45 Móricz Pál
üzletfejlesztési igazgató, 
Szenzor – Gazdaságmérnöki Kft.
A kockázatfelmérés elmélete,
gyakorlata és tapasztalatai.

11.45–12.25 Papp Attila, 
KÜRT Computer Rendszerház Rt.
Az üzletmenet folytonossági tervezé-
sének és az informatikai katasztrófa-
helyzet kezelésének kapcsolata.

12.25–13.15 Ebédszünet

13.15–13.55 Kolonics Krisztián igazgató, 
Informin Kft.
Az információvédelem lehetséges
gyenge pontjai

13.55–14.35 Keleti Artúr, ICON
Tapasztalatok a Pepsi Americas-nál.

14.35–15.35 Konzultáció.

Az információbiztonság és -szolgáltatás
menedzselésének hatása a versenyképességre

Meghívó rendezvényünkre
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MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT

A XIII. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat 
ünnepélyes eredményhirdetését 

2005. április 1-jén tartották az Országházban.
A Nagydíjat dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök adta át.

A 2004. ÉVI INNOVÁCIÓS NAGYDÍJBAN részesült 
az „ABC transzporter tesztreagens termékcsalád” c. innováció. 

Megvalósító: SOLVO Biotechnológiai Rt. (Szeged).

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2004. évi Ipari Innovációs Díjában
részesült a „Képerõsítõ nélküli disztális célzórendszer” c. innováció. 

Megvalósító: Sanatmetal Kft. (Eger).

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2004. évi Informatikai Innovációs
Díjában részesült az „ISeeSec Adatbiztonsági Auditrendszer” c. innováció. 

Megvalósító: Megatrend 2000 Informatikai Rt. (Budapest).

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2004. évi Agrár Innovációs
Díjában

részesült a „Mûvelõnyomos (mûvelõutas) cukorrépa-termesztési technológiák 
kidolgozása, agronómiai/mûszaki-fejlesztési vizsgálatai és hazai adaptálása” c. innováció. 

Megvalósítók: FVMMI GM Gépminõsítõ Közhasznú Társaság (Gödöllõ), 
BETA Kutató és Fejlesztõ Kft. (Sopronhorpács) és a GSD Agrárprodukt Kft. (Zsira).

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2004. évi Környezetvédelmi
Innovációs Díjában részesült 

az „Új membrán biotechnikai eljárás kidolgozása és alkalmazása a BorsodChem Rt. 
nagy sótartalmú szerves anyaggal szennyezett technológiai vizeinek kezelésére” 

c. innováció. 
Megvalósítók: BorsodChem Rt. (Kazincbarcika)

és a Zenon Systems Kft. (Tatabánya).

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2004. évi Innovációs Díjában részesült 
a „Terbisil® – gombaellenes készítménycsalád” c. innováció. 

Megvalósító: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. (Budapest).

A Magyar Szabadalmi Hivatal 2004. évi Innovációs Díjában részesült 
a „STIMULOTON® antidepresszáns tabletta” c. innováció. 

Megvalósító: EGIS Gyógyszergyár Rt. (Budapest).

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2004. évi Innovációs Díjában részesült 
a „Megújuló energiaforráson alapuló energiatermelésért” c. innováció. 

Megvalósítók: Pannonpower Holding Rt. (Budapest) és a Pannongreen Kft. (Pécs).

Az Ipar Mûszaki Fejlesztéséért Alapítvány 2004. évi Innovációs Díjában részesült  
„A juhkefír termék gyártmányfejlesztése és piaci forgalmazása” c. innováció.

Megvalósító: Bakonszegi Awassi Rt. (Bakonszeg).

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, BESZÁMOLÓK
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Az Iparfejlesztési Közalapítvány
tevékenysége
Jogelõdjét, az Ipar Mûszaki Fejlesztéséért Alapít-
ványt, 1990-ben hozta létre az Ipari és Kereske-
delmi Minisztérium, az Ipari Fejlesztési Bankkal
közösen. Tizenöt éves mûködése során az alábbi
közhasznú tevékenységekre mintegy 800 M Ft-ot
fordított:

– A kutatás és tudományos tevékenység támo-
gatása az ipar mûszaki fejlesztése érdeké-
ben.

– A mûszaki tudományos fejlesztési eredmé-
nyek oktatásának, terjesztésének támoga-
tása az iparfejlesztés érdekében.

– A logisztika, a minõség és a környezet-
menedzsment kultúrájának terjesztése a
gazdaságban, különösen az iparban.

– Az euroatlanti integráció elõsegítése, nem-
zetközi kapcsolatok szervezése, ezen belül az
akkreditált EUPROM projekt keretében
európai pályázatírók és programmenedzse-
rek képzése.

A Közalapítvány független, közhasznú intéz-
ményként mûködik, irányítótestülete az alapító
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által
delegált, nyolctagú kuratórium. A mûködést
háromtagú felügyelõ szerv ellenõrzi.

A Közalapítvány keretén belül mûködik a
Logisztikai Fejlesztési Központ, a Minõségfejlesz-
tési Központ és az EUPROM Képzési Központ.

A Közalapítvánnyal szoros együttmûködésben
dolgozik a Környezettudatos Vállalatirányítási
Egyesület, az INEM (International Network for
Environmental Management) magyar tagjaként.

A pályázat
Alapítványunk az alkotó tevékenység társadalmi
megbecsülésének emelése, különösen az ifjú
alkotók fokozottabb elismerése céljából 2001-ben
indította útjára „Az év kiemelkedõ mûszaki
alkotója” pályázatot. Eddigi felhívásainkra
összesen 60 pályamû érkezett.  Ezek forrása na-

gyon változatos: egyetemi mûhelyek, K+F intéz-
mények, kis- és középvállalatok, hazai és multina-
cionális vállalatok egyaránt megtalálhatók.

Az Alapítvány díjazottai

I. díjat nyert
Vaszkó József Tibor és Molnár Miklós: „Új
fagyasztóláda-csomagolás fejlesztése az Electro-
lux Lehel Kft.-nél” címû pályamunkája.

II. díjat nyert
Boronkai László: „Hidrosztatikus vasúti ten-
gelyhajtómû” címû pályamunkája.

Összevont és megosztott III–IV. díj
Dr. Barkó György: „Lézerfotométer fejlesztése
és alkalmazása” címû pályamunkája.

Összevont és megosztott III–IV. díj
Czúni László, Császár Gergely, Kovács
Levente, Licsár Attila és Kránicz Balázs:
„DIMOSZ – Digitális Mozgóképrestauráló Szoft-
verrendszer” címû pályamunkája.

V. díj
Králik György: „Szélessávú miniatürizált csõ-
tápvonalas eszközcsalád” címû pályamunkája.

Különdíjasok
Sivók Gábor: Savas kátrány veszélyes hulladék
hasznosítása útépítési alapanyagként.

Alsó Róbert: Külsõ kezelõterû betonházas
transzformátorállomás – összhangban a környe-
zettel és a piaci igényekkel.

Maráczi Zoltán: A PLS-rendszer gyakorlati
alkalmazása és bemutatópanel tervezése, meg-
valósítása.

Prof. Dr. Horvai György           Dr. Kemény Tamás
kuratóriumi elnök              ügyvezetõ igazgató

Az év kiemelkedõ fiatal mûszaki alkotója
Az Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA)*

2004. évi pályázatának díjkiosztó ünnepsége

* A Közalapítvány akkreditált felnõttképzési intézmény, tevékenységeit lásd a www.imfa.hu honlapon.
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Bevezetés
Cikkünkben a termék spe-
cifikáció szerinti gyártásá-
tól a szervezeti minõségig
megtett eddigi utunk rend-
szereibe, módszereibe, esz-

közeibe és eredményeibe adunk bepillantást, a
teljesség igénye nélkül. 

Fejlõdésünk a Juran-i projektrõl projektre mo-
dellt, illetve a Kaizen eredendõ elvét követte.
Folyamatosan fejlõdtünk, PDCA-ciklusokon ke-
resztül, használva azon eszközöket, technikákat,
amelyeket kötelezõ autóipari tanúsításunk köve-
telményei induláskor a kezünkbe adtak. Ezekhez
csatlakozott másfél évvel késõbb hatékonyság-
központú módszertani együttesünk, melyet az
autóiparban széles körben alkalmazott Toyota
termelési rendszer elemeibõl adaptáltunk. A vevõi
minõséget és a folyamatok hatékonyságát ezek-
nek köszönhetjük. Módszereink szerves részét
képezik a megfelelést és fejlesztést egyaránt célzó,
több funkcionális területre kiterjedõ, Alcoa-for-
mátumú önértékelések is. Fejlõdésünk módszer-
tani támogatásához idõrendben utolsóként csat-
lakozott a szervezeti kiválóság menedzsment-
modellje. 

Fejlõdésünk során több módszertani felismerést 
is megfogalmaztunk önmagunk számára, nem

törekszünk azonban arra, hogy ezeket egyetemes
premisszaként ajánljuk.

Minõség megfeleléssel
Gyárunk rendszerei – több más vállalattól
eltérõen – nem az anyavállalat bevált módszerei-
nek átvételén, hanem saját fejlesztésen alapul-
nak. Bár indulásunkkor anyavállalatunknak több
kerékgyára is volt már az USA-ban, a miénk volt
az elsõ, ahol valamennyi technológiai fázis egy
fedél alá került. Ezért, és több más specifikum
miatt, nem állt rendelkezésünkre egészében
másolható minta. Ez már a legelsõ – mûködésünk
megkezdéséhez kötelezõ – tanúsításokat is tanuló-
projektté tette számunkra. Az ISO 9002, QS 9000
és VDA 6.1 megkövetelt technikái, módszerei, a
gyártással, termékeinkkel kapcsolatos minõség-
ügyi dokumentációk elkészítése, munkatársaink
széles körû képzése messze többet jelentett, mint
kényszerû vizsgafeladatot. Értelemszerûen nem
is kellett a korábbi mûködés okán ellenállást
leküzdenünk. Munkatársaink kiválasztásában
pedig a tanulás iránti vágy és az arra való képes-
ség fontos szempont volt. 

A követelmény-központú fejlõdés útján a mini-
mumnál mindenkor többre törekedtünk.

– 1998-ban, az elsõk között Magyarországon,
s a legelsõ európai Alcoa-vállalatként meg-
szereztük az ISO 14 001 tanúsítványt. 

A minõség fejlõdése 
az Alcoa Európai Keréktermék Kft.-nél

– Kovács Mihály,* dr. Simon Lenke**–

Az Alcoa a világ legnagyobb alumíniumipari vállalata. 46 országban rendelkezik telephellyel, 
s a teljes alumíniumipari vertikumot lefedi. Gyárunk a Magyarországon 1993-tól beruházó
világóriás öt, különbözõ profilú, hazai üzemének egyike. Zöldmezõs beruházásként alakultunk
Székesfehérváron, teherautó, tréler és autóbusz alumíniumkeréktárcsáinak egyedi technoló-

giával történõ gyártására. Elsõ termékeink 1997 õszén jöttek le a sorokról. 2004-ben az alumíniumkerék
európai piacán több mint 80%-os piaci részesedést mondhattunk magunkénak. Hazai gyártási
folyamatainkban 320, belgiumi kereskedelmi és disztribúciós központunkban 28 fõ dolgozik. Méret és
dizájn szerint több, mint 100 féle modellel szolgáltuk ki vevõkörünket, melyben világnagyság jármû-
gyártók, mint a Volvo, Scania, Renault, MAN, Iveco, Daimler Chrysler, trélergyártók s a kisebb piaci
szereplõk egyaránt jelen vannak. Termékünk opcionális részegység, döntõen a végfelhasználó jármûflot-
ták választják megrendelt jármûveikre kerekeinket, szemben más alumíniumkerékkel, illetve az acélke-
rékkel. Kerekeink prémiumtermékek, áruk az acélkeréknél magasabb, azonban használati értékük és
esztétikumuk is az. Komplex technológiánk nehézipari fázisokat, megmunkálást, tipikus sori jellegû
munkát és intenzíven robotosított mûveleteket egyaránt tartalmaz. 

** Termelési vezetõ, korábban minõségbiztosítási vezetõ.
** Szervezetfejlesztési tanácsadó.

BEMUTATJUK A SZAKMA KIVÁLÓSÁGAIT
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– 2000-ben saját elhatározásból kértük tanúsí-
tásunk kiterjesztését a KBA – német közle-
kedési szabványra.

– 2003-ban a folyamatszemléletû és autóipari
szállítóként kötelezõ ISO/TS 16 949 mellett
ISO 9001-es minõsítést is szereztünk. Ez
utóbbi a terméktervezésre vonatkozik. Bár
eredetileg anyavállalati tervezéssel dolgozó
gyártómûnek alakultunk, a terméktervezést
folyamatosan felfejlesztettük a vevõink igé-
nyeinek való minél gyorsabb megfelelés
érdekében.

Kisebb, de nem lényegtelen példaként említjük,
hogy a tanúsítások révén megismert eszközök
közül az FMEA-t használjuk a karbantartásban
és a balesetvédelemben is. 

Minõség a hatékonyság irányából 
Indulásunkkor a termékek specifikáció szerinti
gyártása állt a középpontban, s a minõség fogal-
mát is ezzel azonosítottuk. Korai felfogásunk a
Crosby-féle minõségfilozófiának azon tételeihez
állt legközelebb, hogy a minõség = specifikáció
szerinti termékminõség, a minõségügyi rendszer
pedig a prevenció és a kontroll rendszere. Ennek
hátterében nem csupán a kezdetek szükségszerû
hangsúlya állt. Termékünk a legszigorúbb közle-
kedésbiztonsági elõírások tárgya, státuszunk
pedig beszállítói. Ezért, bár a minõség határai
kitágultak számunkra az évek során, a termék
megfelelése az elõírásoknak ma is a legalapvetõbb. 

Megfelelõ folyamatképesség nélkül nem lép-
hettünk volna az autóipari piacra, azonban
1999–2000-tõl a folyamatok minõsége a Toyota-
rendszerek adaptálásával kapott munkánkban
igazán hangsúlyt. Úgyszintén ekkor jelent meg a
minõség tervezése is, „Jelen állapot–Célállapot”
formában. 

Taiichi Ohno, a Toyota legendás mérnöke a
pazarlás hét nevesített forrásának kiküszöbölését
állítja a mûködés középpontjába. Elvei tehát haté-
konyság-, és nem közvetlenül minõségközpon-
túak. A minõség és hatékonyság azonban az érem
két oldala. E cikk keretei között csupán szelektív
példákkal tudjuk bemutatni, hogy esetünkben
miért s hogyan.

Átállás és TPM. A pazarlás forrása például a
várakozás és a készlet, hisz mindkettõ lassítja a
készpénzforgást. 1998-ban 30 napos átfutási idõ-
vel dolgoztunk, s nem örültünk, ha vevõnk új ter-
mékmodellt kért. Az akkori termékválasztékot
nagyrészt készletrõl biztosítottuk. 

Az átfutási idõ csökkentésében és a termék-
választék növelésében kiemelt szerepet kapott a
rendelt termékmodellekhez szükséges gépi átállá-
sok idejének csökkentése, s a teljes körû karban-

tartás (Total Productive Maintenance) beveze-
tése. Ezeket a szakirodalom a gyártás, és nem a
minõségügy területére utalja. Gépintenzív tech-
nológiánk miatt számunkra az átállások ideje és 
a gépi megbízhatóság azért volt kulcsfontosságú,
mert kerekünk opcionális részegység lévén, a
vevõi minõségben a szokásosnál is nagyobb a
súlya a gyors és pontos szállításnak. A termék-
választék növelését pedig piaci részesedésünk
növelésének stratégiai célja kívánta.

*Az átállások idejét egy másik technológiai területen nullára
csökkentettük innovatív technológiai fejlesztéssel.

5S és vizualitás. Az 5S-t (melyet leggyakrabban
rendtartásnak fordítanak) és a hozzá szervesen
kapcsolódó vizualitás példáját azért említjük
meg, mert jóval nagyobb szerepet tulajdonítunk
neki, mint amilyen a szakmai publikációkból
kitûnik. 

Azt tartjuk, hogy a minõség és hatékonyság
együttes segítõi. Az eltérések észlelését, a tévedé-
sek elkerülését, az információk gyors és pontos ész-
lelését éppúgy segítik, mint az elpazarolt mozdula-
tok, keresgélésre fordított idõ kiiktatását. Nem
kíséreljük meg, hogy írjunk arról, amit csak bemu-
tatni tudnánk. E helyett leplezetlen büszkeséggel
említjük meg, hogy Shiba professzor tavaly õszi
látogatásán úgy nyilatkozott, hogy gyárunk a
legvizuálisabb azok közül, amelyeket valaha látott.
(Boldogan feltételezzük, hogy nagyon sokat látott.)

A mérés, ellenõrzés pazarlás. Ennek az elvnek
a gyakorlatba ültetésében is kiemelt szerepet ját-
szott a teljes körû karbantartás rendszere, mód-
szerei. Minden kulcsfontosságú termelõberende-
zésünk folyamatképessége 1,67 felett van, s a
folyamatképesség alapján tudtuk csökkenteni a
mérések gyakoriságát. Leginkább a minõségkölt-
ségekkel tudjuk bemutatni, hogy eredménnyel
(1. ábra).

1. ábra. Minõségköltségek alakulása

2004-es folyamatmutatóink 1999-es bázison
Átfutási idõ képessége 30 helyett 2 nap
Termékmodellek száma duplája
Átállások száma (présterület) 25%-kal magasabb
Átállások ideje (présterület)* 70%-kal rövidebb
Két meghibásodás közti idõ 300%-kal hosszabb

2001 2002 2003 2004

Nemmegfelelőség költsége Vizsgálati költség
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Megfelelõ módszerek, eszközök 
alkalmazása
Taiichi Ohno 7 pazarlási forrása közül az egyik a
nem jól megválasztott vagy alkalmazott módsze-
rek, eszközök lehetséges halmaza, amelyek korlá-
tozzák a folyamatok minõségképességét. A tech-
nikák, segédeszközök terén tudatosan törekszünk
arra, hogy kövessük Ishikawa elvét, mely szerint
a problémák 90%-a egyszerû eszközökkel megold-
ható, és nem szükséges hozzájuk a statisztikai
ismeretek magasabb szintje. A problémákat
regisztráljuk, s Pareto-elven mutatjuk ki. Ma a
Pareto-grafikonokon már olyan okok szerepelnek,
amelyek évekkel ezelõtt fel sem kerültek a diag-
ramokra. Így pl. már 1–5 darabos selejtszéria is a
komoly problémák közé tartozik (2. ábra).

(Megjegyzés: 2002-ben új félgyártmányt vezettünk be.

2. ábra. A selejt alakulása

Az elemzéseket sori csoportvezetõk, egykori ope-
rátorok végzik, s a megoldások túlnyomó részét is
õk adják. A minõség, kezdetektõl deklaráltan,
nem a minõségügyi csapat feladata. Erre, a
folyamatokba, rendszerekbe épített, valószínûleg
számos céggel megegyezõ megoldásaink helyett,
minõségügyi szervezetünk felállását is megemlí-
thetjük. Három minõségügyi mérnökünk három
technológiai területünkre szakosodott, s e
területek gyártó- és folyamat-mérnökeivel közös
irodában dolgozik. Ezzel vettük elejét a jellemzõ
együttmûködési gondoknak. 

Természetesen támaszkodunk munkánkban
komplexebb technikákra is, kiemelten a kísérlet-
tervezésre (DoE). A selejt jelzett csökkenésének
egyik oka a kísérleteknek a gyártási volumennél
nagyobb növekedési dinamikája, amint grafiko-
nunk mutatja (3. ábra).

3. ábra. A kísérletek dinamikája

Természetesen volt olyan módszerünk, amely
nem mûködött. Tiszavirág-életû kezdeti próbál-
kozásunk a sorok selejtcsökkentésére ösztönzés-
sel mindössze azzal végzõdött, hogy a selejt nem
ott bukkant fel, ahol elõállították. Saját kárunkon
tanultuk meg Deming üzenetét, hogy nem az
embereket kell ösztönözni a selejt csökkentésére,
hanem folyamatainkon kell változtatni.

Javaslati rendszerünk is hasonlót példáz. Az
okok vizsgálata elõtt a fejlesztési javaslatok szá-
mának visszaesését a jelentéktelen ösztönzõ ösz-
szeggel és azzal magyaráztuk, hogy fejlettségi
szintünkön már nem könnyû javaslatot tenni.
Felmérésünk azonban arra világított rá, hogy a
túlszabályozott elfogadás és lassú megvalósítás
volt a passzivitás oka. Mindkettõn változtattunk
2003-ban (4. ábra).

4. ábra
A javaslatok és megvalósításuk idejének alakulása

A javaslati rendszerrõl nem mondtunk le, ellen-
tétes lett volna azzal a Kaizen-alapelvvel, hogy a
folyamatokat azok tudják leginkább javítani, akik
bennük dolgoznak, a hatékonyság pedig a folya-
matokban rejlik. 

Van azonban olyan módszerünk, amelyrõl le-
mondtunk. Az autóiparban megkövetelt nyolc-
lépéses problémamegoldás (8D) az erre a célra
kidolgozott formalapon megkívánja azt az Ishi-
kawa-elvet, hogy ne a probléma tünetét, hanem a
kiváltó okot orvosoljuk. Ennek azonosítására
például az „5 miért” (5 Whys) technikájának alkal-
mazása ajánlott. A miérteket azonban munkatár-
saink ritkán kérdezik ötször, s nem is mindenkor
indokolt. A technika megismerése betöltötte azt a
szerepet, hogy tudatosítsa az ok és okozat közötti
különbséget, s nem erõltetjük alkalmazását.
Rendszeres jelleggel támaszkodunk azonban az
Ishikawa-diagramra az ötletrohamok strukturá-
lásában.

Fejlesztés az EFQM-modell segítségével
A modell felhasználásának kezdete esetünkben
megelõzte az elsõ önértékelést. 

– 2001. A menedzsment 2001 februárjában
ismerkedett meg a modell lényegével, azon-
ban ekkor még divíziónk vezetése részérõl
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nem élveztünk támogatottságot használatá-
hoz. Egy áttekintõ ismerkedés is elég volt
azonban annak diagnosztizálásához, hogy
eszköz- és eredményoldalon mely kritériu-
mokban van lényeges, többéves fejlesz-
tendõnk. Ezek jelentõs részét akkoriban ki-
nevezett ügyvezetõ igazgatónk egyébként is
javítandónak találta, így a modell megerõsí-
tette szándékainkat. Kijelöltük tehát a fej-
lesztések irányát. Ahol nem volt szükséges
anyavállalati támogatás, ott elkezdtük a
megvalósítást a 2001. év során. Ezek a követ-
kezõ évekre is kiterjedtek, hosszabb távú ter-
mészetük miatt. Döntõ többségük a vezetés
és a humánerõforrás menedzselése terére
esett.

– 2002. Elsõ önértékelésünk 2002 decemberé-
ben volt. A modellt ekkor tudatosan diag-
nosztikai célra használtuk. Az önértékelés
során kétféle csapattagot azonosítottunk. Az
egyik az auditor, aki nem gyõzte a nemmeg-
felelõségeket listázni, a másik, aki ráérzett a
modell absztrakt jellegére, és annak keretein
belül tudta értelmezni, hogy gyakorlatunk
miként testesíti meg a modell alapfeltétele-
zéseit. A pusztán betanulás jelleggel, néhány
kritériumnál adott pontok is mutatták ezt a
nem kis különbséget. 

– 2003. Az év során az Alcoa magyarországi
szintû – korábban nem valószínûsíthetõ – re-
organizációja erõforrásainkat igénybe vette,
ezért a mûhelymunka fejlesztési feladatlistá-
ja korlátozottan valósult meg. Ezért az év
második felében ismételten górcsõ alá vet-
tünk két súlyponti témát, a modellen kívül
specifikus értékelõ kérdõíveket is használva.
Ebbõl nagyszámú fejlesztési feladat szüle-
tett, amelyek döntõ többségét tervezetten
megvalósítottuk, néhány azonban többéves
folyamat lesz, s beruházásigénye is van.

– 2004. Díjtípusú önértékelést tartottunk az
év elején, alapos elõzetes pro forma anyag-
gyûjtés és bõséges írott anyag alapján.
Pontozást azonban nem végeztünk. Ennek
oka az volt, hogy diagnosztikai célunkat vál-
tozatlanul megtartottuk. Ez olyan vitákat
generált, amelyekben sokkal több hozzá-
adott értéket talált a csapat, mint a ponto-
zásban. Pontozást csak a pályázat beadása
után végeztünk, s pontjainkat a legszigorúbb
és legkedvezõbb esetre valószínûsítettük.
Pályázatunk valós pontszámai a legszigorúb-
bal azonosak. 

A modell számunkra nagyszámú fejlesztési pro-
jektet generált. Nagyobbakat azokon a terüle-
teken, ahol korábban modelleket nem használ-

tunk, s kisebb léptékûeket ott, ahol más modellt,
értékelõeszközt használunk. Nem váltott le ko-
rábbi modelleket és eszközöket, hanem kiegé-
szítette azokat, illetve hiányt pótolt. 

Ennek magyarázatát az adja, hogy szerveze-
tünkben a minõség fejlesztése megfelelési oldalról
a tanúsítványok mentén és az Alcoa-elõírásoknak
való megfelelést célzó Alcoa-önértékelések men-
tén zajlik számos területen. Így például pénzügy,
beszerzés, környezet-, egészség- és balesetvéde-
lem, IT. A lehetõségek terén pedig módszertani
oldalról meghatározó a Toyota-rendszer adaptá-
ciója, melyben elsõk voltunk divíziónkban, azon-
ban Alcoa-szintû törekvés, Alcoa Üzleti rendszer-
ként (ABS) nevesítve. Továbbá az Alcoa önérté-
kelési formulája tartalmazza a mindenkor fellelt
legjobb gyakorlatot is, s ezt állítja megfelelési
kritérium legfelsõbb szintjeként, így tehát ez sem
statikus. 

Mindez azt jelenti, hogy a modell kritériumai-
nak lefedettsége számunkra jelentõs, és PDCA-
szemlélete sem új, hanem vonzó volt számunkra.
Ugyanakkor, mivel a modell egy minõségszem-
léletû, de általános menedzsmentmodell, bizonyos
alapfeltételezései egy multinacionális vállalat
leányvállalatánál korlátozottan teljesülhetnek.
Ilyen például a küldetés, a jövõkép meghatá-
rozásának szabadsága, a külsõ benchmarking
vagy annak megválasztási szabadsága, a part-
nerkapcsolatok formai, tartalmi szabadsága, a
társadalmi kihatás terén az imázs visszamérése
leányvállalati szinten. 

Nem kívánjuk külön részletezni, hogy maga a
modell milyen pontokon vár további fejlesztésre 
– nemrégiben történt revíziója ellenére is. Ezen
majd akkor lesz érdemes gondolkodnunk, ha
kimerítettük mindazt a fejlõdési potenciált, amit
a modell kínál. Még nem tartunk ott. 

Összegzés
A legelemibb minõségfelfogástól, a specifikáció-
nak megfelelõ gyártástól indulva jutottunk el a
szervezet teljes keresztmetszetének fejlesztéséig.
Az ISO-család rendszerekre tanított, a hatékony-
ság-központú Toyota-adaptációval stratégiai ké-
pességünket fejlesztettük, s mind vevõinknek,
mind tulajdonosaink elvárásainak kielégítését
segítette. Az EFQM-modell pedig azon terü-
letekre is irányította figyelmünket, amelyek az
elõzõekben nem voltak kellõen módszeresek,
kiterjedtek, vagy épp célirányosak. Egyik modell
sem lett volna megfelelõ mindenre, s mindegyik
modellnek sokat köszönhetünk. 

Üzleti eredményeink, melyek közzététele nem
áll módunkban, egyértelmûen bizonyítják azt 
az ismert amerikai felmérést, hogy a minõséget
kiemelten kezelõ cég piaci részesedése nõ, s ezzel
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együtt nõ jövedelmezõsége, valamint dolgozóit
megtartó képessége is. Ez utóbbi pedig a folyama-
tok stabilitásának éppúgy feltétele, mint a gépi
megbízhatóság. 

A külvilágtól kapott elismeréseinket is a teljes
körû minõségre törekvésnek köszönhetjük. 
Ezek:

– 2001: Alcoa-díj az ABS sikeres megvalósí-
tásáért.

– 2002: Alcoa Globális Vezetési díj.
– 2002: Magyar Minõség Háza díj.

– 2003: Egészséges Munkahely kitüntetés az
amerikai nagykövettõl.

– 2003: IIASA-Shiba-díj.
– 2004: Nemzeti Minõségi Díj
– 2005: Alcoa-díj az ABS legjobb megvalósítá-

sáért.
Anyavállalatunk 2004 januárjában további 1,5
milliárdos bõvítõ beruházással szavazott bizalmat
szervezetünk mûködési színvonalának. A gyártás
hamarosan indul, s a közeljövõ feladata szá-
munkra az, hogy e bõvítést is az eddigi szín-
vonalon mûködtessük.

A Minõség és Megbízhatóság
2005. 2. számában

a következõ cikkeket olvashatja:

Szy Ildikó – Susánszky Miklós: Az Európai Unió
minõségügy-fejlesztési irányáról az egész-
ségügy területén
Az EU egészségpolitikai pilléreinek és akció-
programjainak vázolása után az egészségügyi
szolgáltatások rendszerszabványainak helyze-
tét tekintik át a szerzõk. Ennek keretében
rámutatnak, mennyire fontos, hogy a CEN
megkezdte az ISO 9001:2000-es szabvány pont-
jainak értelmezését az egészségügyi szolgál-
tatásokat szabályozó új dokumentum számára.
A szerzõk bemutatják e munka célkitûzéseit, a
tervezett szabvány hatóköreit. Utalnak arra,
hogy a szabványhoz értelmezõ melléklet is
készül, és kívánatosnak tartják a munkában
való magyar részvételt.

Dr. Pikó Károly – dr. Pintérné dr. Gönczi Ágnes:
Vaszkuláris Centrum és egészségnyere-
ség. A gyógyítás csak gazdasági kérdés?
A közlemény megírását több tényezõ motiválta.
Egyrészt az, hogy a betegellátást ne csak gaz-
dasági oldalról értékeljük, hanem folyamatát
minõségügyi módszerrel kövessük, másrészt 
be szeretnénk mutatni a pozitív változtatás
lehetõségét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében,
a kardiovaszkuláris betegségek vonatkozásá-
ban.
A közlemény célja annak a bemutatása, hogy
egy Vaszkuláris Központ intézeti létrehozásá-
nak milyen közeli és távlati következményei
lehetnek, valamint ennek a minõségügyi
figyelemmel kísérése hogyan valósítható meg,
és ez miként igazolhatja vissza a várt ered-
ményeket.

Russell T. Westcott: A minõségügyi szakem-
berek szellemi átalakulása
A minõségügyi szakembereknek figyelembe
kell venniük az õket érintõ, nyilvánvaló vál-
tozásokat. A következõ 10 éven belül szerepük

csaknem el fog tûnni, vagy beolvad más folya-
matokba. E változások a mûszaki, az üzleti, az
emberi területtel, az emberi kapcsolatokkal és
a környezettel összefüggõ felkészültség állandó
fejlesztését követelik meg.

Dr. Bölöni Péter: Két mérésfogalom a minõ-
ségügyben
A „mérés” és a „mérni” szavak jelentése eltérõ
a minõségszakértõk és a metrológusok szá-
mára. A minõségirányítási felfogás olyan meny-
nyiségekre is vonatkozik, mint például a vevõi
elégedettség vagy a hatékonyság, amelyek szi-
gorúan véve, metrológiai értelemben nem
mérhetõ mennyiségek, de amelyeknek jelen-
tõségük van, vagy amelyeknek jelentõséget
tulajdonítanak a minõségirányításban. A met-
rológia jelenség, tárgy vagy anyag olyan tulaj-
donságát tekinti mérhetõ mennyiségnek, ame-
lyik minõségileg megkülönböztethetõ, és
amelynek nagysága kvantitatívan meghatároz-
ható. A méréselmélet névleges skálájának a
minõségirányítás megfelelõ fogalmaira való
alkalmazásával a két gondolkodásmód eltérése
áthidalható. A másik három – a sorrendi, a
különbségtartó és az aránytartó – skálához vi-
szonyítva fejezhetõk ki a metrológia mérhetõ
mennyiségei.

Varga Sándorné: Az MSZT felnõttképzési
tevékenységének elismertsége
A szerzõ áttekinti a Magyar Szabványügyi
Testület felnõttképzési területeit és e képzés
fajtáit. Bemutatja azokat az alapokat, ame-
lyeken a képzési folyamatok szabályozása
nyugszik. Adatokkal támasztja alá a képzé-
sekkel kapcsolatos vevõi megelégedettséget,
valamint a képzések és a személyzettanúsítá-
sok elismertségét. Befejezésül összefoglalja a
képzések és a személyzettanúsítások gyakorlati
tapasztalatait.

KÖZLEMÉNYEK
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Ribizsár Zoltán: A Fõvárosi Vízmûvek Rt. 
laboratóriumának akkreditálása
A cikk a Fõvárosi Vízmûvek Rt. Vízminõségi 
és Környezetvédelmi Osztály laboratóriuma
MSZ EN ISO/IEC 17 025:2001-es szabvány
szerinti minõségirányítási rendszerének és
mûködésének  kiépítési lépéseit mutatja be. A
minõségirányítási rendszer kiépítésének része-
ként felülvizsgáltuk, átalakítottuk a minta-
vételi rendszert, új laboratóriumi információs
rendszert vezettünk be, és elvégeztük a labo-
ratóriumi infrastruktúra szükséges fejleszté-
seit is.

Kovács László: Minõségmenedzselés a gyakor-
latban
A szerzõ a Modern Üzleti Tudományok
Fõiskoláján (MÜTF) eltöltött hároméves
oktatói tevékenység után meg kívánt gyõzõdni
arról, hogy a náluk oktatott minõségmene-
dzselés mennyire hatja át a vállalatok hétköz-
napi, gyakorlati munkáját. Ezért kérdõíves
felmérést kezdeményezett a Közép-dunántúli
Régió reprezentatív vállalkozásainál a minõ-
ségmenedzselés, konkrétan a folyamatjavítás
módszeres, az elméleti követelményeknek
megfelelõ alkalmazásáról. E cikk a felmérés
eredményeit mutatja be.

Heinold László: Új minõségirányítási rend-
szerszabvány az élelmiszer-ipari hûtõ-
láncokra: a CCQI

A minõségirányítás eredményességének és meg-
bízhatóságának növelése céljából egyes iparágak-
ban iparág-specifikus irányítási rendszerszab-
ványokat bocsátottak ki. Ezeket sok esetben az
adott szektor legjelentõsebb képviselõi állították
össze, és esetleg késõbb váltak nemzetközi szab-
vánnyá (QS-9000, VDA, ISO/TS 16 949). Ez a
folyamat már elindult az élelmiszeripar egy
meghatározó körében is, a hûtõlánc-szolgáltatás-
sal foglalkozó cégeknél. A világ legjelentõsebb
hûtõlogisztikai szervezetei alkottak szövetséget,
és adták ki azt a szabványt, amelynek való
megfelelés a jövõben meghatározhatja egy-egy
hûtõlogisztikai cég imázsát. Ennek a szabvány-
nak a neve: Cool Chain Quality Indicator (CCQI).

Lovász Szabó Tamás: Veszélyben a hitele…
Rendszertanúsítványok múltja, jelene és
jövõje

EOQ MNB
Az EOQ MNB 2005. évi Közgyûlése.
Közhasznúsági jelentés az Európai Minõség-
ügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság
2004. évi tevékenységérõl .
Az Európai Transzformációs Platform Kartája.
Az EOQ-regisztrációról 2005 márciusában új
oklevelet, illetve oklevél-meghosszabbítást ka-
pott magyar szakemberek. 
Érvényüket vesztett oklevelek.
A Magyar Minõség legutóbbi két számának 
tartalomjegyzéke.
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Bemutatkoznak új tagjaink
Informin Kft.

Az Informin Informatikai Tanácsadó és Szolgál-
tató Kft. 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy egy
hosszú távon mûködõ informatikai és mûszaki
kérdésekben egyaránt jártas tanácsadó, szolgál-
tató szervezetet hozzon létre.

A korábbi években megfogalmazásra került egy
információvédelemmel, vezetési, irányítási rend-
szerek kiépítésével, valamint informatikai tanács-
adással foglalkozó szervezet kialakítása, mûköd-
tetése, felhasználva dolgozóink és partnereink
ezen területeken szerzett tapasztalatait.

A szolgáltatási palettánkat úgy alakítottuk ki,
hogy mind az információvédelemhez, mind a
vezetési, irányítási rendszerekhez, mind pedig az
informatikához kapcsolódó kérdésekben egyaránt
teljes körû szolgáltatást tudjunk nyújtani ügyfele-
ink részére, kezdve a tájékoztatóktól, a technikai-
technológiai tervezéstõl, a megvalósításon át, a
részletes szabályozások elkészítésén keresztül a
vevõi utógondozásig. Célunk: 

– az üzleti igényeknek és elvárásoknak meg-
felelõ minõségû szolgáltatás nyújtása; 

– az információvédelem fontosságának és sze-
repének megismertetése, nemcsak üzletszer-
zés, hanem tájékoztatás céljából egyaránt; 

– az értékteremtés, amely növekedésünk moz-
gatóereje, s ezáltal mind partnereink, mind
dolgozóink számára értékteremtõ szolgál-
tatás nyújtása. 

Fõ tevékenységeink
Információvédelmi tanácsadás
Az információ a világ kezdete óta hatalmat ad
annak, aki rendelkezik vele. A vállalatok életében
nap mint nap meg kell küzdeni a túlélésért, fo-
kozva elért eredményeiket, partnereik elégedett-
ségét. Egy-egy információ segítheti ezen célok el-
érését, mások viszont mérhetetlen kárt okozhat-
nak.

Az információt védeni kell, de természetesen
csak mértékkel, nem szabad túlzásokba esni,
ugyanis a túlzott bizalmatlanság megbéníthatja 
a vállalat kommunikációs rendszerének mûködé-
sét. Egy jól kidolgozott vállalati stratégia hosszú
távú folyamatokat indíthat el az információk ke-
zelésével kapcsolatosan, melyek megkönnyíthetik
a napi munkát.

Az információvédelmi menedzsmentrendszer
(BS 7799) az információ mint érték védelmére
szolgál. Megfelelõ védelem mellett biztosítja a
folyamatos üzletmenetet és a problémák meg-
felelõ kezelését. 
Az információvédelem legfõbb jellemzõi:
1. Titkosság: biztosítja, hogy csak az arra jogo-

sultak férhetnek hozzá az információhoz.
2. Sértetlenség: biztosítja az információfeldol-

gozás helyességét.

3. Hozzáférhetõség: biztosítja, hogy a jogosult
felhasználók hozzáférjenek az adatokhoz és a
társított vagyontárgyakhoz, ha szükséges. 

Egy információvédelmi menedzsmentrendszer
mûködtetésével a szervezet képes lehet az
egyes információkra vonatkozó kockázatok figye-
lembevételével értékarányos, megfelelõ védel-
met fenntartani.
A mai világban egyre több információt minõsí-
tenek érzékenynek, bizalmasnak vagy üzleti
titoknak. Ezen információk sokaságát tekintve
egyre több szervezet menedzsmentjében fogal-
mazódhat meg a kérdés:

– Valóban biztonságosan kezeljük az informá-
cióinkat? 

– Valóban csak a jogosultak férnek hozzá az
információhoz? 

– Az információink ténylegesen visszaállít-
hatók? 

– Nem „szivárognak” ki érzékeny, fontos infor-
mációk? 

– Valóban sérthetetlenek az információk? 
Az információvédelmi menedzsmentrendszer ki-
alakításánál alapvetõ cél, hogy a fenti kérdésekre
azonnal válaszolni tudjunk, melynek érdekében a
következõ feladatokat kell végrehajtani:

– biztonsági követelmények meghatározása, 
– megfelelõ szabályozás foganatosítása, 
– kockázat elfogadható mértékre történõ csök-

kentése, 
– veszélyeztetettség/intézkedés arányossága. 

Az információvédelmi menedzsmentrendszer
fontossága, hogy mind a valóságban értékesnek,
kritikusnak ítélt információkra határozza meg a
szabályozási célokat, mind pedig a szervezet saját
igényeire.

Minõség- és vállalatirányítás tanácsadás
Az Informin Kft. munkatársai az elmúlt években
egyre több vállalatnál alakítottak ki valamely
szabvány (ISO 9001; ISO 14 001 stb.) szerinti
menedzsmentrendszert, illetve közremûködtek
vállalatok független tanúsító szervezet általi
tanúsíttatásánál.

A ’90-es évektõl szinte lehetetlen bejutni Nyugat-
Európa termék- és szolgáltatáspiacára azoknak,
akik nem tudnak megfelelni az ISO 9000-es szab-
ványsorozat által támasztott követelményeknek. 
A termékek/szolgáltatások minõségének ki kell
elégítenie a piac elvárásait, igényeit a nemzetközi és
hazai elõírásoknak megfelelõen. A gyártó-, illetve
szolgáltatócégeknek szükség szerint rendelkezniük
kell az ISO 9001-es vagy más menedzsmentrend-
szer-szabvány szerinti tanúsítással.

Ezen menedzsmentrendszerek elõnyei:
– a cég kedvezõbb piaci megítélése, 
– konkurenciával szembeni versenyelõnyt te-

remt, 
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– eredményesebb, hatékonyabb irányítás, ve-
zetés, 

– a minõség fontosságának felismerése és
ennek érdekében való cselekedetek, 

– kevesebb selejt, jobb anyagfelhasználás, 
– erõforrások gazdaságos kihasználása. 

A mai világban egy ilyen nagy volumenû, a
tevékenységek nagy részét lefedõ új rendszer
bevezetése jelentõs erõforrásokat igényel. A
kiépítés, bevezetés során a kisvállalatok közül
szinte senki nem tudja ezt a nagyfokú terhelt-
séget felvállalni, de még a nagyvállalatok közül is
nagyon kevés azoknak a száma, akik külsõ segít-
ség igénybevétele nélkül sikeresen vezetik be a
minõségirányítási rendszert. A vállalatok felis-
merték, hogy a tanácsadók jelenléte jelentõs
elõnyökkel járhat, mint például:

– idõmegtakarítás, 
– garancia, 
– költségcsökkentés, 
– erõforrás-megtakarítás. 

További elõnyként említhetõ, hogy tanácsadóink
személyes kapcsolatban állnak a tanúsító tes-
tületekkel, ismerik azok igényeit, szokásait,
elvárásait, így a tanúsítás során csökken a 
sikertelenség lehetõsége.

Szolgáltatásaink: 
– Meghatározzuk azokat a tevékenységeket,

amelyek a kitûzött célok elérése érdekében
szükségesek (folyamattérképek, hatásmát-
rixok, feladattáblák segítségével). 

– Elkészítjük a minõségirányítási rendszer
dokumentációját. 

– A szabvány által elõírt módon kialakítjuk a
vállalat minõségorientált oktatási prog-
ramját felsõ, középvezetõi és alkalmazotti
szinten. 

– Segítséget nyújtunk a tanúsító testület
kiválasztásában, a vele való kapcsolattartás-
ban. 

– Belsõ, illetve független külsõ auditokat foly-
tatunk le. 

– Közremûködünk elektronikusan mûködte-
tett rendszerek kialakításában. 

– Segítséget nyújtunk a lehetséges pályázatok
elkészítésében és beadásában. 

– Számítógépes támogatást (alkalmazás szin-
tû) biztosítunk a minõségirányítási rendszer
mûködtetéséhez. 

Informatikai, infokommunikációs 
tanácsadás
A telekommunikáció és az informatika nap-
jainkban már egymástól nem szétválasztható szol-
gáltatási területeket takar. Az, hogy egy hálózati
végponton beszéd- vagy adatkommunikáció zajlik,
csakis a felhasználó döntésén múlik. 
Megoldásaink a régi, lassú és nem üzembiztos
hálózati kapcsolatok javítására, fejlesztésére és 
a teljesen új hálózati rendszerek kiépítésére
egyaránt vonatkoznak:

– bel- és kültéri nyomvonal kialakítása, 
– kábelezés, 
– aktív és passzív eszközök telepítése, 
– nagy távolságú és/vagy nagy sávszélességû

optikai átvitel,
– mûszeres végpont-hitelesítés. 

A rendszeresen használt informatikai eszközök,
rendszerek, funkciók általában sokféle technikai,
technológiai megvalósítást takarnak, ezért nehéz
és hosszadalmas feladat összehangolni a folya-
matosan változó lehetõségeket, igényeket és ter-
mészetesen a költségeket. Célunk egy jól mûköd-
tethetõ, optimális rendszer megvalósítása, amely
által a napi munka könnyebbé, informatikai
oldalról elviselhetõbbé válik.


