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AA  mmiinnőősséégg  ssttrraattééggiiáájjaa  ééss  ggyyaakkoorrllaattaa  vváállllaallaattii  sszzeemmmmeell  ––  eeggyy  nneemmzzeettkköözzii  ffeellmméérrééss  nnyyoommáánn  
DDeemmeetteerr  KKrriisszzttiinnaa  

  
BBeevveezzeettééss  
A minőség témája mai világunkban megkerülhetetlen. 
Mindenki jó minőségű, azaz jó műszaki paraméterekkel 
bíró, formatervezett, megbízható, sokáig működő, jól 
karbantartható és könnyen javítható termékeket szeretne 
kapni a pénzéért. Természetesen a kevesebb pénzből 
élő emberek hajlamosabbak kompromisszumokra, ha 
cserébe kevesebbet kell fizetni a termékekért. De minél 
jobb módú valaki, annál kevésbé hajlandó megalkuvásra, 
annál nagyobbak a termékek minőségével kapcsolatos 
igényei és természetesen a magas minőséget meg is 
fizeti. Nemzetek szintjén is hasonló a helyzet. A fejlett 
gazdaságokban a minőségi színvonal – elsősorban az 
elvárásoknak köszönhetően – magasabb. 
Magyarország a rendszerváltással egyre szorosabb gaz-
dasági kapcsolatokat alakított ki a nyugati fejlett európai 
országokkal, amit az Európai Unióhoz való csatlakozás 
tovább erősített. A bejövő multinacionális vállalatok ter-
mékeik nagy részét kezdettől fogva a fejlett gazdaságok-
ban értékesítik, és a hazai tulajdonú vállalatok is a nyu-
gat-európai piacokon kerestek új vevőket, különösen az 
orosz gazdasági összeomlás utáni átrendeződéskor. A 
minőségi elvárások a fejlett gazdaságokba áramló ter-
mékekkel szemben azonban jóval magasabbak voltak, 
és sokszor azok még ma is, mint amit a hazai vásárlóerő 
kikényszerít a vállalatokból. Ezért a külfölddel szemező 
vállalatoknak létérdekükké vált a minőség színvonalának 
javítása, és ezzel párhuzamosan a minőségkultúra meg-

honosítása, a termékeket előállító munkaerő minőség-
szemléletének javítása. 
Ez a cikk azzal foglalkozik, hogy a fenti gondolatmenet 
milyen mértékben érvényesül néhány ország gyakorlatá-
ban. Valóban igaz, hogy a fejlett országok minőségkultú-
rája és minőségi színvonala magasabb? Valóban igaz, 
hogy a magyar és más, fejlődő országbeli vállalatok a 
minőség javítására kényszerülnek, hogy megtartsák az 
elsősorban költségek terén létező versenyképességü-
ket? És mit tesznek a vállalatok a minőség javítása érde-
kében a mindennapi gyakorlatban? Milyen eredményes-
séggel? 
A kérdéseket egy nemzetközi kérdőíves felmérés segít-
ségével járjuk körül, amely 2005-ben zajlott le világ-
szerte, több mint 700 vállalati szakember részvételével, 
összesen 23 országban. A vizsgált vállalatok az ún. in-
novatív iparágak képviselői (ISIC 28-35), amelyek körébe 
tartoznak a fémtömegcikk-termelő, gépgyártó, elektroni-
kai-gépgyártó, irodai és kommunikációs eszközöket elő-
állító, műszergyártással, autógyártással és egyéb jármű-
vek készítésével foglalkozó vállalatok. Mivel meggyőző-
désünk szerint a vállalatok szintjén jellemző minőség-
kultúrát nagymértékben befolyásolja az adott nemzet 
kultúrája, ezért kiválasztottunk néhány országot eredmé-
nyeik megvizsgálása céljából. Ebbe a körbe került ter-
mészetesen Magyarország (54 vállalat adataival), vala-
mint a fejlődés közel hasonló szintjén álló Észtország 
(21), a szintén a fejlődők csoportjába tartozó Törökor-
szág (35) és Kína (38). A fejlettek csoportjából három 

 A 2007. október 3-án, az MTA IX. osztály Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottsága „Versenyképesség minőség nélkül?” című konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett változata.

egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Tanszék
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országot választottunk ki, ezek: Hollandia (63), Svédor-
szág (82) és az Egyesült Államok (36). Bár az egyes or-
szágokban a jelenlevő iparágak és így megfigyelések 
aránya változó, a minta egyenletes, ahogy az 11..  áábbrráánn is 
látható. Vállalatméretek szempontjából is hasonlóak az 
egyes országok vállalatai, egyedül Kína lóg ki nagyon a 
sorból. 
 
A továbbiakban először megvizsgáljuk, hogy mennyire 
fontosnak tekintik a vállalatok a minőség szerepét a ver-
senyképességben, majd azt, hogy a termelési célkitűzé-
sek között milyen helyet foglal el, végül, hogy milyen 
programokkal támogatják a minőség javítását és milyen 
eredményekre jutottak. 

Mielőtt továbbmegyünk, fontos a minőség itt használt 
fogalmát egy kissé pontosítani. Ebben a cikkben első-
sorban a gyártási minőséggel foglalkozunk, tehát azzal, 
hogy a termelés mennyire képes a termékeket hiba-
mentesen, a specifikációknak megfelelően legyártani. 
Tudjuk, hogy ez a megközelítés nem teljesen fedi le a 
minőség fogalmát, elsősorban a hibák kiküszöbölésére, 
illetve a megfelelőség biztosítására irányul, amire később 
ráépülhet a minőség tervezési szinten megjelenő fej-
lesztése. Bár a kérdőívben is találhatunk erre a maga-
sabb szintre utaló kérdéseket, itt csak az alapokat ha-
sonlítjuk össze.
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11..  áábbrraa  

IIppaarráággii  mmeeggoosszzllááss  aa  vviizzssggáálltt  oorrsszzáággookkbbaann  
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AA  mmiinnőősséégg  ffoonnttoossssáággaa  ééss  aannnnaakk  vváállttoozzáássaa  
A vállalatok a piacon számtalan versenyelőnnyel rendel-
kezhetnek. Nem csak az ár, vagy a minőség vonzhatja a 
vevőket, hanem más tényezők, például a rugalmas reagálás a 
vevői igényekre, az egyedi igények kielégítése, a szállítás 
pontossága vagy éppen megbízhatósága, a kapcsolódó 
szolgáltatások és a vevőszolgálat, hogy csak néhányat 
említsünk. A minőség csak egy szempont, bármilyen fontos is. 
Ráadásul, ha sok vállalat képes ugyanolyan minőségi 
színvonal nyújtására (értve ez alatt most a hibamentességet 
és a megfelelést a specifikációknak, nevezzük gyártási 
minőségnek), akkor a minőség egy adott szintje könnyen ún. 
képesítő kritériummá válhat, olyan minimális feltétellé, amely 
nélkül a vevő szóba sem áll a potenciális beszállítóval. Ahol 
ez a képesítő kritériummá válás már megjelent, ott a 
minőséget már nem tekintik valódi versenyelőny forrásának, 
hiszen mindenki rendelkezik ugyanezzel a színvonallal, nem 
lehet belőle előnyt kovácsolni. 
  

A kérdőívben az egyes versenyelőny-források fontosságát 1-5 
skálán mértük, ahol 1 azt jelenti, hogy egyáltalán nem játszik 
az adott tényező szerepet a versenyképességben, míg 5 azt 
mutatja, hogy döntő a szerepe. A fontosság változásánál a 
fontosság növekedését illetve csökkenését mutatja az 
ugyancsak 1-5 skála. 
A  22..  áábbrraa  alapján mind a fontosság mai terén, mind annak 
változásában szignifikánsak az országok közötti különbségek. 
Egyértelműnek látszik, hogy a gyártási minőség elsősorban a 
fejlődő országokban jelent még versenyelőnyt. Ez pozitív 
abban az értelemben, hogy már felismerték a fejlődő országok 
vállalatai a gyártási minőség jelentőségét, és megpróbálnak 
annak javítása révén előnyhöz jutni. Másrészről, tisztán látszik 
a leszakadás, hiszen a fejlett országok vállalatainak nagy 
részében a gyártási minőséget már rutinszerűen kezelik. 
A kategorizálásból erősen kilóg Kína, melynek vállalatainál 
még valószínűleg éppen csak elindult az a változás, ami az 
EU-hoz közeli, illetve már csatlakozott országokban zajlik egy 
ideje.  
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22..  áábbrraa  

AA  ggyyáárrttáássii  mmiinnőősséégg  ffoonnttoossssáággaa  ééss  aannnnaakk  vváállttoozzáássaa  ((11--55  sskkáállaa))  
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Ami a változások dinamikáját illeti, a fejlődő európai gaz-
daságokban nemcsak a gyártási minőség fontossága 
nőtt meg jelentősen, hanem a fontosság mai szintje is 
szignifikánsan magasabb, mint a fejlett gazdaságokban. 
Hazánkban tehát úgy tűnik, hogy a vállalati szakemberek 
kezdik felismerni a minőség jelentőségét. Az itt kapott 
eredmények teljesen összhangban vannak e nemzetközi 
felmérés korábbi eredményeivel. A rendszerváltás idején 
Magyarország volt a kutatás egyetlen olyan tagállama, 
ahol az árak szignifikánsan nagyobb szerepet játszottak 
a rendelések elnyerésében, mint más országokban 
(Demeter, 2001). A ’90-es évek második felére a gyártási 
minőség felzárkózott az árak mellé és látható, hogy sze-
repe tovább erősödik, közelítve azt a fejlett országokban 
jellemző szemléletet, amely az árat csak másodlagosnak 
tekinti (itt azért még nem tartunk). 
AA  mmiinnőősséégg,,  mmiinntt  tteerrmmeellééssii  ccééll  
Kérdés, hogy ha az üzleti stratégia szintjén már megjele-
nik a minőség fontosságának felismerése, az hogyan 
„csorog” tovább a termelés szintjére. Ha a vállalati felső-
vezetők már tisztában vannak a minőség fontosságával, 
ez miként jelenik meg a termeléssel kapcsolatban álló 
középvezetők szintjén? A hazai versenyképesség kuta-
tásban például kiderült, hogy bár a vezetők ma már egy-
értelműen a minőség mellett teszik le a voksot, és kisebb 
jelentőséget tanúsítanak az árnak, a termelés és szállító 
kiválasztása során még mindig a költségeké és a be-
szállítói áraké a vezető szerep (Neményi, 2005). 
A 33..  áábbrraa a korábbiakhoz hasonló skálát használ. Lát-
ható, hogy messze Magyarországon kapja a gyártási 
minőség a legnagyobb hangsúlyt a termelésben, ami 
rendkívül pozitív üzenetet hordoz (szignifikánsan 
nagyobb az érték, mint bármely más országban). Nálunk 
a prioritások rangsorában a gyártási minőség az előkelő 

5. helyet foglalja el 20 lehetőség közül. A fejlett gazdasá-
gokban a 7-8. helyen található, míg Kínában és Törökor-
szágban a rangsor második felében. Ha megnézzük, 
hogy milyen egyéb prioritások jellemzőek, kivétel nélkül 
mindenhol a gyártási minőség és a munkaerő termelé-
kenység jelent meg a legfontosabb célok között, amit a 
többi országban a beszerzési költségek csökkentésére 
törekvés, a szállítási megbízhatóság javítása, a termék 
műszaki paramétereinek javítása és a gyártási átfutási 
idő követ. 
Ha tehát a versenyelőny-források és a termelési célok 
közötti kapcsolatot, az üzleti stratégia funkcionális stra-
tégiára való lebontásának sikerességét vizsgáljuk, akkor 
a fejlődő országok közül Magyarország teljesített a leg-
jobban, hiszen a minőség mindkét szinten a nagyon 
fontos tényezők között helyezkedik el, ami reményke-
désre ad okot aa  mmiinnőősséégg  sszzeerreeppéétt  iilllleettőőeenn..  
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33..  áábbrraa  
AA  ggyyáárrttáássii  mmiinnőősséégg,,  mmiinntt  tteerrmmeellééssii  ccééll  ((11--55  sskkáállaa))  
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AA  mmiinnőőssééggggeell  kkaappccssoollaattooss  pprrooggrraammookk  
A következő lépés gondolkodásunkban, hogy a termelés 
gyakorlatában vizsgáljuk meg, mit valósítottak meg az 
egyes vállalatok stratégiájukból és célkitűzéseikből. Va-
jon a minőség valóban megkapja-e az őt megillető sze-
repet, vagy csak az elmélet szintjén jelenik meg fontos-
sága? 
 
 
A 44..  áábbrráánn néhány olyan 
termelési menedzsment-
program használatának 
mértékét vizsgáljuk, ame-
lyeket a minőség javítása 
érdekében alkalmaznak a 
vállalatok. A minőségjavítás 
egyes eszközei (köztük a 
TQM, a hat szigma projek-
tek, vagy a minőségi körök), 
a teljeskörű termelőképes-
ség fenntartása (Total 
Productive Maintenance, 
TPM), 
a környezeti programok 
használata (például a kör-
nyezetmenedzsment-rend-
szerek, az életciklus-elem-
zés, a környezetre tervezés 
vagy a környezeti tanúsítvá-
nyok megszerzése), a dön-
tések megfelelő helyre de-

legálása és a munkaerő képzése (a visszacsatolások 
gyorsítása és a hibák hatékony kiküszöbölése 
érdekében), végül a folyamatos fejlesztés (continuous 
improvement) eszköze jelennek meg vizsgálatunkban. 
Természetesen lehet arról vitatkozni, hogy vajon ezek az 
eszközök a legalkalmasabbak-e a termelésben a 
minőség javítására, az azonban kétségtelen, hogy 
hozzájárulnak a minőség színvonalának növeléséhez.  
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44..  áábbrraa  

MMiinnőőssééggggeell  kkaappccssoollaattooss  pprrooggrraammookk  hhaasszznnáállaattaa  jjeelleennlleegg  ((11--55  sskkáállaa)) 
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A TPM célja az eszközök tudatos karbantartása és ezzel folyamatos és tökéletes működőképességük fenntartása.

Albert
Öntapadó jegyzet
MigrationConfirmed Albert által beállítva



Az eredmények hazánkra nézve lehangolóak, ha nem éppen 
sokkolóak. Bár a minőségjavítás és a TPM terén Svédország 
vállalatai még nálunk is rosszabbul szerepeltek (bár 
statisztikai értelemben nem tekinthető különbözőnek a két 
ország teljesítménye), az összes többi programban a hazai 
vállalatok egyértelműen és szignifikánsan az utolsó helyre 
kerültek. Különösképpen a delegálás és tanulás, valamint a 
folyamatos fejlesztés terén szembetűnő a lemaradás, azokon 
a területeken, ahol a kétkezi munkás bevonásának és 
képzésének szintje dől el. Néhány napilapban az elmúlt 
hónapokban megjelentek felmérések, amelyek szerint a 
magyar emberek nem akarnak élethosszig tanulni, ez 
egyértelműen benne van a diagramban, még ha vitatkozni is 

lehet azon, hogy motiváció, vagy pénz hiánya okozza-e a 
jelenséget. 
 
Bár a többi ország elsősorban viszonyítási pontként szolgál 
hazánk eredményeinek megítéléséhez, szembetűnő és 
egyben kétségeket ébresztő a török és kínai vállalatok jó 
szereplése, különösen a környezeti programok terén. Persze 
a kiemelkedő eredmény az egyes programok újszerűségével 
is együtt járhat. Lehet, hogy az elején intenzívebbnek érzik a 
használatot, mint azok, akik nap, mint nap rutinszerűen 
dolgoznak évek óta egy-egy programmal. 
 

 
Nem sokkal biztatóbbak a jövőre vonatkozó adatok 
((55..  áábbrraa)). Törökország és Kína a jövőben is nagy 
erőfeszítéseket tesz a minőségi gyakorlat 
fejlesztésére. Meglepő módon leginkább a környezeti 
programokra jelöltek meg a többi országnál sokkal 
magasabb értékeket. Magyarország mellett 
Észtország is leszakadni látszik a folyamatos 
fejlesztés terén, ugyanakkor a többi programban 
nagyjából együtt van a mezőny. 
A jelen és a jövő adatait összevetve a 
legszembetűnőbb, hogy az országok nagy részében 
a görbék jellege hasonló. Azaz, amelyik programra 
hangsúlyt helyeztek eddig, azt forszírozzák tovább, 
ami nem volt fontos, az továbbra sem lesz az. 
Ugyanakkor a programok használatának jelenbeli és 
tervezett intenzitása egy kicsit mindenhol nőtt, ami 
némi fejlődésre utal. 
Mindenesetre az emberekkel kapcsolatos minőségi 
programokban (tanulás és folyamatos fejlesztés) 
Magyarország a jelenben és a jövőben egyaránt az 
utolsó helyen kullog, ugyanakkor a minőségjavítás 
terén már nincs szignifikáns különbség a vizsgált 
országok között. 
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55..  áábbrraa  
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MMiinnőőssééggii  tteelljjeessííttmméénnyy  
Vizsgáljuk meg, hogy a minőségi teljesítményt hogyan 
befolyásolják a stratégia és a gyakorlat terén eddig feltárt 
erőfeszítések! Ezt mutatja a 66..  áábbrraa. A bordó szín a vál-
lalatok saját magukhoz mért javulását mutatja három év 
távlatában. A mérés a korábbiakhoz hasonló 1-5 skálán 
történt, viszont a skála konkrét javulási szintekhez van 
kötve. A 2 jelenti, hogy nem történt változás, ami nem 
több mint +-10%-os változást takar, a 3 10-30%-os javu-
lás, a 4 30-50%, az 5 ennél is nagyobbat takar. A <2 ér-
tékek a teljesítmény 10%-nál nagyobb mértékű vissza-
eséséről tanúskodnak. 

A legdinamikusabb fejlődést a minőség terén a fejlődő 
országok vállalatai produkálták, Magyarország kivételé-
vel: hazánk inkább a fejlett országok visszafogott fejlő-
désével „büszkélkedhet”, ami önmagában ugyan nem kis 
teljesítmény (a 3 körüli érték 10-30%-os átlagos javulást 
takar), de elmarad a hasonló országokban tapasztalt 
teljesítménytől, és hosszú távon lemaradást sejtet. 
A versenytársakhoz viszonyítva (kék szín a 66..  áábbrráánn) vi-
szont hazánk vállalatai is megállják a helyüket, nagyjából 
egy szinten vannak a többi ország vállalataival. Kivételt a 
török vállalatok jelentenek, amelyek szignifikánsan jobb-
nak érzik minőségi teljesítményüket versenytársaikénál. 
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66..  áábbrraa  

AA  mmiinnőőssééggtteelljjeessííttmméénnyy  vváállttoozzáássaa  aazz  eellmmúúlltt  33  éévvbbeenn  ééss  vveerrsseennyyttáárrsshhoozz  vviisszzoonnyyííttootttt  sszziinnttjjee  ((mmiinnddkkeettttőő  11--55  sskkáálláánn  mméérrvvee))  
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A belső hibaköltségre fordított arány és a hibás szállítá-
sok aránya ((77..  áábbrraa)) az árbevételhez képest egyaránt 
szignifikáns különbségeket mutat. Az előbbiben az 
Egyesült Államok, az utóbbiban Kína adatai lógnak ki a 
sorból. Sajnos azt nem kérdeztük meg a vállalatoktól, 
hogy pontosan mért, vagy becsült adatokról adtak-e 
számot ennél a kérdésnél. 

Összességében a magyar vállalatok minőségjavulásá-
nak dinamikája elmarad ugyan a többi fejlődő országban 
tapasztaltaktól, viszont annak szintje objektív és szub-
jektív értékelés alapján egyaránt belesimul a nemzetközi 
trendekbe. 
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77..  áábbrraa  

AA  bbeellssőő  hhiibbaakkööllttsséégg  ééss  aa  hhiibbááss  sszzáállllííttáássookk  aarráánnyyaa  aazz  eeggyyeess  oorrsszzáággookkbbaann  
  
VVeerrsseennyykkééppeesssséégg  ééss  mmiinnőősséégg  
Az eddigiekben áttekintettük, hogy miként alakul a minő-
ség stratégiája és gyakorlata országonkénti bontásban. 
Láthattuk, hogy bár hazánk vállalatai elméletben fontos-
nak tartják és prioritásként kezelik a minőség kérdését, a 
gyakorlatban ez a minőségszemlélet még sajnos nem 

jelenik meg. Ennek ellenére a vállalati szakemberek 
visszajelzései szerint a minőség-teljesítmény néhány 
mutatója nem marad el a más országokban tapasztalt 
értékektől, sőt még némi előnyről is tanúskodik. Ugyan-
akkor előrelépésről nem számolnak be vállalataink. 
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De vajon a minőség megközelítése hogyan befolyásolja 
a vállalatok üzleti teljesítményét és ezen keresztül ver-
senyképességét? A mai tudományos elméletek közül 
több is explicit módon megfogalmazza, hogy a minőség 
a versenyképesség alapja. Erről szól a szolgáltatások 
elméletében az ún. rés-modell (Zeithmal és tsai, 1988), 
melynek lényege, hogy a vevő csak akkor elégedett, ha 
az elvárásainak megfelelő szolgáltatást kapja, akkor 
fogja azt csak jónak tekinteni. Ezért a vállalat feladata, 
hogy az elvárások és észlelések közötti esetleges rése-
ket megszüntesse. Mivel a termelő vállalatok nagy része 
ma már inkább szolgáltatáscsomagokat, mint puszta 
termékeket nyújt vevőinek, ezért ezt a modellt a termelő 
vállalatok is előszeretettel használják. De érdemes itt 
megemlíteni az ún. homokkúp modellt is (Ferdows és De 
Meyer, 1990), amelyben a minőség mindennek az 
alapja. Javítása egyben más versenyelőny-források 
(megbízhatóság, rugalmasság, költséghatékonyság) ja-
vulását is eredményezi. Ha azonban nem a minőség 
szintre hozásával kezdünk, akkor a más téren (például a 
költséghatékonyságban) elért eredmény a minőség ro-
vására mehet. E modellekben közös elem, hogy a minő-
ség javulása az egész vállalat teljesítményének javulását 
eredményezi. 
 
A kapcsolat feltárása érdekében az összes eddig vizs-
gálatba vont vállalatot két csoportba soroltuk a verseny-
társakhoz viszonyított piaci és pénzügyi teljesítmény 
alapján, nevezzük őket jóknak (134 vállalat) és gyengék-
nek (100 vállalat). Ezután megnéztük, hogy az eddig 
elemzett kérdések hogyan alakulnak a két csoportban. 
Az eredményeket a  88..  áábbrraa  mutatja. 
Statisztikai értelemben egyáltalán nincs különbség a mi-
nőség megközelítésében a jó és gyenge vállalatok kö-
zött. Sőt, a minőségi teljesítmény objektív mutatói sem  

kküüllöönnbböözznneekk  jjeelleennttőősseenn  ssttaattiisszzttiikkaaiillaagg,,  mméégg  hhaa  aa  kkoonnkkrréétt  
éérrttéékkeekkbbeenn  nnaaggyyookk  iiss  aazz  eellttéérréésseekk..  AA  lleeggnnaaggyyoobbbb  kküü--
llöönnbbsséégg  aa  mmiinnőősséégg  sszzuubbjjeekkttíívv  mmeeggííttéélléésséébbeenn  ((mmiinnőősséégg  
sszziinnttjjee))  ééss  aa  mmiinnőőssééggii  ggyyaakkoorrllaattookk  hhaasszznnáállaattáábbaann  vvaann..  AA  
jjóókk  éérrzziikk,,  hhooggyy  jjoobbbbaakk  mmiinnőőssééggii  ttéérreenn  iiss,,  ééss  aazz  áállttaalluukk  
hhaasszznnáálltt  mmiinnőőssééggii  ggyyaakkoorrllaatt  iiss  mmaaggaassaabbbb  sszziinnttűű  ggyyeenn--
ggéébbbb  vveerrsseennyyttáárrssaaiikknnááll..  
HHaa  aa  mmaaggyyaarr  aaddaattookkaatt  eebbbbőőll  aa  sszzeemmppoonnttbbóóll  vviizzssggáálljjuukk,,  
aakkkkoorr  mméégg  vvaann  mmiitt  tteennnnii  aa  mmiinnőősséégg  tteerréénn  aazzéérrtt,,  hhooggyy  aa  
vváállllaallaattookk  vveerrsseennyykkééppeessssééggee  jjaavvuulljjoonn..  
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Fontosság szintje
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Minőségjavítás**

TPM**
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88..  áábbrraa  

AA  jjóó  ééss  aa  ggyyeennggee  tteelljjeessííttmméénnyyűű  vváállllaallaattookk  mmiinnőőssééggii  jjeell--
lleemmzzőőii  
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A vállalatok pénzügyi és piaci eredményeinek alakulása érzékeny adat, ebből fakadhat, hogy 95 vállalat nem válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdésekre. A magyar vállalatok pontosan fele-fele arányban tartoznak a két csoportba. Az összes többi országban a jók vannak enyhe többségben. A viszonylag egyenletes kétfelé válás arra utal, hogy minden országban vannak versenyképes és kevésbé versenyképes vállalatok.

Albert
Öntapadó jegyzet
MigrationConfirmed Albert által beállítva



Magyar Minőség XVII. évfolyam 1. szám 2008. január 16/65 oldal 

KKöövveettkkeezztteettéésseekk  
A minőségért a vállalatok akkor fognak tenni, ha erre 
lesz igény a vevők részéről. Amíg gyenge vásárlóerővel 
találkoznak, ahol a vevőknek az ár még fontosabb, mint 
a minőség, addig semmi nem ösztönzi őket a minőség 
javítására. A hazai piac szűkülése miatti exportkényszer, 
az EU-hoz való csatlakozás miatt egyszerűbbé váló kül-
piaci megjelenés, az egyes piaci szegmensekben a mi-
nőség iránti igény növekedése, és nem utolsó sorban a 
fogyasztóvédelmi hatóságok ténykedése mind arra sar-
kallják a vállalatokat, hogy növeljék a gyártási minőséget. 
A hazai adatokat nézve vállalataink elméletben már érzik 
a minőség fontosságát, ugyanakkor a gyakorlat terén 
még bőven akad tennivaló, mondhatni ordító az ellent-
mondás. Különösen a minőség és az emberi erőforrás 
közötti kapcsolat felismerése és megerősítése várat ma-
gára. (A szerkesztő kiemelése.) 
A gyenge gyakorlat ellenére a minőségi mutatók szintjé-
ben nem, csak a változások dinamikájában mutatható ki 
különbség a hazai és a többi fejlődő ország vállalatai 
között. A kisebb dinamika és a gyenge gyakorlat azon-
ban hosszú távon ronthatja a hazai vállalatok versenyké-
pességét, hiszen a versenyképes vállalatoknál már ma is 

szignifikánsan nagyobb szerepet játszik a minőség gya-
korlatának fejlesztése. 
 
A vizsgált országok minőséggel kapcsolatos eredményeit 
tekintve a legígéretesebb fejlődés jelei Törökországban 
mutatkoznak. Ellentmondásosabb kép rajzolódik ki Kíná-
ról, ahol inkább a gyakorlat, mint az elvek és célok terén 
észlelhető előrehaladás. Kínához képest némileg ellen-
pólust képez Észtország az erősebb minőségi stratégiá-
val és az átlagosnál gyengébb gyakorlattal. Észtország 
adatai hasonlítanak a leginkább a magyarországiakra. A 
fejlett országokban kevésbé hangsúlyos a minőség sze-
repe, bár a gyakorlat és a teljesítmény terén nem látható 
náluk lemaradás. 
A végkövetkeztetések levonásánál célszerű figyelembe 
venni, hogy a nemzeti kultúrák eltérései könnyen kisebb 
torzulásokat okozhatnak az eredményekben, például a 
magyarok közismerten pesszimisták, ami a hazai válla-
latokra vonatkozó eredményeket negatív irányba térítheti 
el. Ráadásul a mintavétel egy országban sem tekinthető 
reprezentatívnak. Ezért a fenti gondolatok inkább a fi-
gyelemfelkeltés, mint a tényszerű megállapítások meg-
fogalmazásának célját szolgálják. 
 

  
FFeellhhaasszznnáálltt  iirrooddaalloomm  
DDeemmeetteerr,,  KK..  ((22000011))::  TTeerrmmeellééss  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aazz  eezzrreeddffoorrdduullóónn,,  VVeezzeettééssttuuddoommáánnyy,,  22000077..  ffeebbrruuáárr,,  2244--3333..  oo..  
FFeerrddoowwss,,  KK..  aanndd  DDee  MMeeyyeerr  ((11999900))::  LLaassttiinngg  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  mmaannuuffaaccttuurriinngg  ppeerrffoorrmmaannccee::  iinn  sseeaarrcchh  ooff  aa  nneeww  tthheeoorryy,,  

JJoouurrnnaall  ooff  OOppeerraattiioonnss  MMaannaaggeemmeenntt,,  VVooll..  99,,  NNoo..  22,,  11999900,,  pppp..  116688--118844  
NNeemméénnyyii  MMááttéé  ((22000055))::  AA  bbeesszzeerrzzééss  mmeeggííttééllééssee  aa  mmaaggyyaarr  vváállllaallaattii  ggyyaakkoorrllaattbbaann..  AA  vveerrsseennyykkééppeesssséégg--kkuuttaattááss  

mműűhheellyyttaannuullmmáánnyy--ssoorroozzaatt  55..sszz..  kköötteettee  
ZZeeiitthhmmaall,,  VV..  AA..,,  BBeerrrryy,,  LL..  LL..  aanndd  PPaarraassuurraammaann,,  AA..  ((11998888))::  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  pprroocceesssseess  iinn  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  sseerrvviiccee  

qquuaalliittyy,,  JJoouurrnnaall  ooff  MMaarrkkeettiinngg,,  VVooll..  5522,,  AApprriill  11998888..  pppp..  3355--4488  



NNee  bbeesszzéélljjüünnkk  aa  mmiinnőőssééggrrőőll!!  
BBáálliinntt  JJuulliiaannnnaa  

  
Hanem gondolkodjunk el az oktatás irányítás, az intéz-
mény, a kar, az intézet, a tanszék szintjén a következő 
kérdéseken: 

 Mit értünk az oktatás minőségén? 
 Melyek azok a mutatók, amelyek alapján megítél-

hetjük, az adott intézmény, kar, tanszék, oktató, 
oktatásának színvonalát; hogyan mérjük és érté-
keljük ezeket? 

 Milyen általános célokat kell megvalósítani ahhoz, 
hogy megfeleljünk a vevők igényeinek? 

 Miben vagyunk kiválóak, miben tudunk egyedit, kü-
lönlegeset nyújtani?  

 Milyen elkötelezettséget vállalunk a vevőink és a 
társadalom igényeinek teljesítésére, céljaink eléré-
sére? 

 Kik, milyen mértékben, és hogyan járulnak hozzá 
ahhoz, hogy elérjük a céljainkat? 

 Hogyan, mivel járulnak hozzá a vevőink céljaink 
megvalósításához? 

 Milyen szerepet játszik és hogyan valósul meg a 
folyamatos fejlesztés a működésünkben, tevé-
kenységeinkben? 

Ha választ tudunk adni ezekre a kérdésekre, akkor meg 
lehet fogalmazni az ágazat, az intézmény, a kar stb. ve-
zetésének az irányításra vonatkozó szándéknyilatkoza-
tát, azaz a működés legfontosabb elveiről és azok meg-
valósításáról alkotott vezetői elképzelést.  
  

NNee  bbeesszzéélljjüünnkk  aa  mmiinnőőssééggrrőőll,, hanem dolgozzuk ki, majd 
széleskörű megvitatás és elfogadás után alkalmazzuk 
azt a mutatórendszert, amely alapján megítélhetjük az 
adott intézmény, kar, tanszék, oktató, munkájának szín-
vonalát, elért eredményeit. 
 
Ez azért sem egyszerű feladat, mert mindenkit más ér-
dekel, mást tart fontosnak:  

 a munkaerőpiacot a végzettek használhatósága ér-
dekli és nem az, hogy hány hallgató jut egy okta-
tóra, és hány számítógép van, 

 a hallgatót a szórakozási, sportolási, valamint az 
elhelyezkedési lehetőségek,  

 a szülőt a tandíj és a kollégiumi elhelyezés lehető-
sége,  

 a fenntartót a minél kisebb és hatékonyabb 
eszközfelhasználás stb. 

 
Az elért eredményeken kívül, az eredményekhez vezető 
utat is vizsgálni, értékelni kell: kikből, hogyan, kivel, mi-
vel, mit képes elérni az intézmény. És a fő kérdés: ki 
tudja-e fejleszteni a hallgatókban a képességet és moti-
váltságot a folyamatos és élethossziglani tanulásra, a 
megszerzett felkészültség alkalmazására, képes-e „el-
adható tudást” adni? 
 
Az oktatás minőségének megítélésére sokféle indikátort 
lehet választani. 
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Egy UNESCO tanulmány  által legfontosabbnak tartott, a 
felsőoktatás minőségét értékelő indikátorokat követke-
zőkben lehet összefoglalni:  

 Történelem: Történelmi háttér és szervezet 
 Épületek és telephelyek: elhelyezkedése, száma, 

területe, kivitelezés dátuma, tulajdonosa;  
 Hallgatók: fejlődése időszakonként és tantárgyan-

ként; új hallgatók és végzősök létszámadatai, ará-
nyai; nem, életkor; előző iskola; társadalmi, föld-
rajzi hovatartozás; ösztöndíjasok arányai; 

 Pedagógiai hatékonyság: továbbjutások aránya; is-
mételt tantárgyak aránya; lemorzsolódás aránya; a 
diplomaszerzésre fordított átlag idő; intézményi 
irányzatok változtatásának aránya; 

 Oktatók: egy tantárgyra jutó teljes tanári személy-
zet; tudományos minősítések száma; besorolás; 
életkor; toborzás szükségessége; hallgató/tanár 
arányok (tantárgyanként); 

 Nem oktató személyzet: teljes munkatársi személy-
zet, végzettség, besorolás, funkció, életkor; hall-
gató/nem oktató aránya; nem oktató/oktató aránya; 

 Pénzügy: költségvetés alakulása; önerőből szár-
mazó források, állami támogatások alakulása; ön-
erőből származó források eredete; egy hallgatóra 
jutó átlagköltség tantárgyanként; 

 Külső kapcsolatok: kapcsolatok, szerződések, 
kutatások, szolgáltatások, nemzetközi programok;  

Általában minden kutató egyetért abban, hogy mutató-
csoportokat célszerű megfogalmazni, és hogy mindegyik 
csoportnál tisztázni kell az értelmezés és a használható-
ság kérdéseit. 
 
A mutatók lehetnek általános, minden intézményre, 
karra, intézetre, tanszékre  használható mutatók, és 
szakmaspecifikus, az adott területre, szakmára képző 

intézményekre, karokra stb. jellemző mutatók. E két nagy 
csoporton belül használhatunk:  

 Pénzügyi mutatókat: egy hallgatóra, egy tanórára 
jutó ráfordítások, oktatói fizetések, működési, fel-
újítási költségek, GDP arányos ráfordítások. Itt a 
felmerülő kérdés lehet például: a nagyobb ráfordí-
tás jobb minőségű oktatást, vagy nagyobb pazar-
lást jelent-e? 

 Az oktatás személyi és tárgy feltételeinek mutatóit: 
az oktatók, hallgatók száma, aránya, az oktatók 
végzettsége, tudományos eredményei, a belépő 
hallgatók felkészültsége, pontszáma, szociális 
háttere, az oktatási eszközök, az infrastruktúra, a 
kulturális és sportlehetőségek adatai. Kérdés lehet 
például: az oktatók tudományos eredményei való-
ban befolyásolják-e az oktatás minőségét? 

 Az oktatási folyamatok jellemzőinek mérésére szol-
gáló mutatókat: lemorzsolódási arányok, a tanul-
mányi idő átlagos hossza, a hallgatói elégedettség 
mutatói. A kérdés lehet például: az alacsony le-
morzsolódás a könnyen teljesíthető követelménye-
ket, vagy a hallgatók sikeres felkészítését jelenti-e? 
Vagy: a hallgatók elégedettsége a népszerűségre 
törekvő oktatónak és az alacsony követelmények-
nek, vagy a hallgatókkal való törődésnek, érthető 
előadásoknak tulajdonítható-e?  

 Az intézmény külső kapcsolatainak, megítélésének 
mutatóit: az oktatási intézmény és a munkaerőpiac 
viszonya, a társadalmi, gazdasági szervezetekkel 
való kapcsolatok, az országos vagy regionális sze-
repvállalás, nemzetközi kapcsolatok. Kérdés lehet 
például: a magas elhelyezkedési arány a gazda-
sági folyamatokat, vagy a képzés minőségét, 
esetleg a jó kapcsolatokat és az állásbörzék jó 
szervezését jellemzi-e? 
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NNee  bbeesszzéélljjüünnkk  aa  mmiinnőőssééggrrőőll,,  hanem foglalkozzunk 
végzett hallgatóink alkalmazhatóságával, a gazdaság 
szereplőinek véleményével oktatásunkról. Az elmúlt 
években végzett két vizsgálat a gazdasági szférának a 
felsőoktatással kapcsolatos elvárásait igyekezett feltárni. 
Az egyik – ágazatoktól függetlenül – a Felsőoktatási Ku-
tatóintézetben, a másik Karunkon folyt és kifejezetten az 
építőipari cégek véleményét kívánta feltárni. 
 
Mindkét felmérés eredményei alátámasztják a gazdaság 
szereplőinek véleményét tükröző indikátorok fontossá-
gát, és azt bizonyítják, hogy a cégek a felsőoktatás mi-
nőségének megítélésére a felsőoktatás gyakorlat-centri-
kusságára vonatkozó mutatókat tartják a legfontosabb-
nak. 
 
Az egyik felmérés eredménye szerint a cégek mintegy 
50%-ának semmilyen, vagy csak laza kapcsolata van a 
felsőoktatással. A másik felmérés szerint nagyon fontos-
nak tartják, és igényelnék a kapcsolattartást, a vélemé-
nyük megkérdezését a tananyaggal kapcsolatban és se-
gítséget a cég igényeinek megfelelő, fiatal munkaerő 
kiválasztásához, szerzéséhez. 
 
A felmérések szerint a gazdasági szféra legfontosabb 
minőségindikátorai: az oktatott tananyag korszerűsége, a 
munkaadók elégedettsége, az oktatás gyakorlat-orien-
táltsága. 
 
A hallgatók kedvező véleményét az oktatásról és az in-
tézményről a cégek döntő többsége ugyancsak fontos-
nak tartja. 
 
További fontos indikátorok a cégek véleménye szerint: a  

végzettek elégedettsége, a gyakorlati tapasztalatokkal 
rendelkező oktatók aránya a kar oktatói között, a gya-
korlati problémák aránya a tananyagban, a hallgatók ké-
pességei. Azt az oktatást értékelik magas színvonalúnak, 
amelyik felkészít a döntéshozatalra, a problémamegol-
dásra, tárgyaló és előadó készséget fejleszt, amelyik 
szintetizáló tudást ad, valamint valós esetek és gyakorlati 
példák elemzését alkalmazza. A vizsgálatok szerint, a 
cégek által legfontosabbnak értékelt 15 indikátor között 
mindössze egy volt igazi akadémiai jellemző: a kar tu-
dományos elismertsége. 
 
Ne beszéljünk a minőségről, hanem teremtsük meg 
azokat a körülményeket, amelyek biztosítják az intéz-
ménynek és egységeinek a szabályozott és kiszámítható 
működését, a működés javítását és fejlesztését és ezál-
tal a vevői igények teljesítését. A rendszerszemléletű 
irányítás, a minőségcélok kitűzése és megvalósításuk 
figyelemmel kísérése, a folyamatközpontúság, valamint 
az intézmény tevékenységének rendszeres és minden 
területre kiterjedő értékelése és fejlesztése, ne egy kü-
lönleges, a napi munkától elválasztott feladat legyen, 
hanem váljon részévé a mindennapi működésnek, a ve-
zetés számára pedig a mindennapi irányításnak. 
 
Az Oktatási Minisztérium 2002-ben vizsgálatot végezte-
tett a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztő tevé-
kenységének helyzetéről, a támogatásokra vonatkozó 
pályázatok előkészítésének segítésére. Az intézmények 
mintegy 75%-át sikerült bevonni a vizsgálatokba. 
 
Megállapítható volt, hogy az intézmények többségénél 
egyes minőségbiztosítási elemek alkalmazásáról, és 
egyes folyamatok szabályozásáról beszélhetünk. 
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„Meglepő, hogy a minden intézményben meglévő sza-
bályozásokat és szabályzatokat gyakran nem sorolták a 
minőségbiztosítási elemek közé, nem foglalkoznak ezek 
javításával és fejlesztésével, ami azt jelenti, hogy egy-
előre nem jelenik meg az a gondolkodásmód, hogy a 
minőségfejlesztés a napi operatív működéstől elválaszt-
hatatlan és a vezetés támogatását, fejlesztését szol-
gálja.” 
 
E felmérés alapján tett javaslatok a következők voltak: 
„A felsőoktatás minőségfejlesztésének elősegítésére 
szükséges lenne szakmai fejlesztő csoport létrehozása, 
a megvalósítás módszereinek és eszköztárának kidolgo-
zására, az intézmények segítésére. 
 
Fontos lenne továbbá az intézmények minőségfejlesztési 
tevékenységének rendszeres számonkérése az 
akkreditáció, és a pályázatok elbírálása során. 
  
Világossá kell tenni, és egyértelműen szükséges meg-
határozni – az új felsőoktatási törvény végrehajtásáról 
szóló rendeletben – az intézmények által készítendő Mi-
nőségfejlesztési Program mibenlétét és tartalmát. 
  
Javasolható, hogy ebben határozzák meg, hogy a Minő-
ségfejlesztési Program a minőségfejlesztési rendszer 
terve, amelyben feltüntethetők a már megvalósított ele-
mek, és emellett szükséges a bevezetést, fenntartást és 
továbbfejlesztést biztosító ütemterv – munkaterv – elké-
szítése. A Minőségfejlesztési Program elkészítését 
előzze meg a jelenlegi helyzet felmérése, beleértve a 
folyamatok szabályozottsági állapotának megállapítását, 
és a kapott kép alapján valósuljon meg a további munka,  

aminek tartalmát a minőségfejlesztési program, végre-
hajtásának ütemezését, pedig az ütemterv rögzíti. A Mi-
nőségfejlesztési Program bevezetése során az intézmé-
nyeknek rendszeresen meg kell vizsgálnunk, hogy elér-
ték-e a kitűzött célokat, kell-e módosítani módszereiket, 
illetve meg kell tervezniük a szükséges beavatkozásokat 
és a további fejlesztéseket. 
  
Ezek a vizsgálatok – önértékelések – tényeket és bizo-
nyítékokat szolgáltatnak, és felhasználhatók a MAB 
számára készítendő éves jelentéshez, továbbá 
számonkérhetővé teszik a Minőségfejlesztési Program 
megvalósításának előrehaladását. Az önértékelés meg-
valósítására többféle módszer lehetséges, ajánlható a 
Nemzeti Minőségi Díj (alapja az Európai Kiválóság Mo-
dell), felsőoktatásra értelmezett kritériumrendszerének 
alkalmazása, amelynek legfontosabb eredménye lehet, 
hogy mélyreható, alapos értékelés segítségével bemu-
tatja a szervezet helyzetét a vizsgált területeken, lehe-
tővé teszi a szervezet fejlődésének figyelemmel kiséré-
sét, és objektív alapokra helyezi az intézmény erőssé-
geinek és fejlesztendőinek meghatározását. 
 
 A minőségfejlesztés és az intézményi önértékelés 
módszereinek elsajátítása új típusú feladatot jelent az 
intézmények számára, amely a többszöri alkalmazás 
során beépülve az intézményi rutinfeladatok közé, az 
intézmény értékelés és fejlesztés alapjául szolgál.” 
 
Az 5 évvel ezelőtti (és azóta többször megismételt és 
részletesen kidolgozott) javaslatok ma is aktuálisak és 
megvalósításuk még várat magára.  
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Ne beszéljünk a minőségről, hanem valósítsuk meg a 
Felsőoktatási Minőségdíj működtetéséhez szükséges 
javasolt lépéseket, feladatokat. Elengedhetetlen a korrekt 
pályázati útmutató, a modell kritériumait értelmező do-
kumentum, az intézmények és az értékelők felkészítése. 
Fontos, hogy a felsőoktatás irányítói és összes szerep-
lője megértse, hogy az Európai Kiválóság Modell egy 
átgondolt és kipróbált rendszer, és nem csupán állapot-
felmérésre szolgáló eszköz. Sokkal inkább tekinthető 
minőségirányítási rendszer-modellnek, mint önértékelési 
eszköznek. Jelentősége abban áll, hogy megtanítja a 
szervezetet egy átfogó és kritikus, adatokon és tényeken 
alapuló állapotfelmérésre, fejlesztési feladatok kitűzésére 
és megvalósítására, a célok megvalósításának értékelé-
sére és ennek az ismétlődő tevékenységnek a szervezet 
működésébe való beépítésére. 
 
Ahhoz, hogy ezt így lehessen használni, szükséges a 
kritériumok és alkritériumok egységes felsőoktatási ér-
telmezése, valamint célszerű rásegítő kérdések megfo-
galmazása. Az utóbbi nem egyenlő szabványosított kér-
dőívek gyártásával! Ugyanis ez ellentmond a modell 
szellemiségének, annak, hogy a módszereket és eszkö-
zöket minden intézmény sajátosságainak, felkészültsé-
gének megfelelően és szabadon kell megválasztani. 
 
A jól kidolgozott értelmezési dokumentum segít megér-
tetni és ez alapján alkalmazni a modell talán legfonto-
sabb logikáját: minden mindennel összefügg! Ennek 
részletes kifejtése több helyen is olvasható, itt csak egy 
rövid példa: a folyamatokat a vezetés által kialakított 
stratégiából következő célok megvalósítása érdekében 
kell megtervezni, a működtetésükhöz és fejlesztésükhöz  

erőforrásokra van szükség, amelyek biztosítása a veze-
tés feladata, és mindehhez szükség van a megfelelő 
képzettségű és motiváltságú munkatársakra, amelynek 
biztosítása szintén a vezetés feladata. 
  
Az eredményeket és fejlesztéseket csak akkor lehet ha-
tékonyan menedzselni és értékelni, ha megértjük és ki-
használjuk a modellben lévő összefüggéseket és kap-
csolatokat. 
 

NNee  bbeesszzéélljjüünnkk  aa  mmiinnőőssééggrrőőll,, hanem értékeljük az in-
tézmény működését, tevékenységének eredményessé-
gét. Az értékelés legyen a valós helyzet megismerését, a 
fejlesztések kiinduló pontját jelentő és eredményeit, hiá-
nyosságait feltáró rendszeres önértékelés, a működés-
hez szükséges alapvető követelmények teljesülését 
vizsgáló, független külső értékelés, és a társak értéke-
lése a problémás területek fejlesztésének segítése, a 
tapasztalatok megosztása céljából. Az értékelések le-
gyenek összhangban, használják ugyanazokat a mérési, 
vizsgálati eredményeket és mutatókat. 
 
 
 
DDrr..  BBáálliinntt  JJuulliiaannnnaa  
eellőőaaddáássáátt  ttaarrttjjaa  aazz  

OOkkttaattáássii  NNaappoonn  
  
  
  
  
  
  
  



MMiinnőőssííttéésseess  mmiinnttaavvéétteellii  eelljjáárráássookk  
DDrr..  BBaalloogghh  AAllbbeerrtt  

  
Bevezetés 
A minőségirányítás területén a legrégebben alkalmazott 
statisztikai módszer a minősítéses jellemzők (alternatív 
jellemzők) alapján történő mintavételes ellenőrzés. En-
nek az eljárásnak alkalmazását az tette szükségessé, 
hogy a különböző termékek megfelelőségét előírt jellem-
zők határértékei alapján kellett értékelni úgy, hogy mind 
a gyártó, mind a vevő biztosítva legyen az ellenőrzés 
eredményeinek statisztikai biztonságáról. 
A különböző eljárások összefoglaló ismertetését azt tette 
indokolttá, hogy az utóbbi években jelent meg több ISO 
szabvány újabb kiadása ezen a területen és ezeknek a 
hazai honosítása is megtörtént. A közlemény célja az 
ISO 2859 szabványcsalád tagjai – Mintavételes ellenőr-
zési eljárások alternatív jellemzők alapján – tulajdonsá-
gainak és szerkezetének áttekintése. 
Az ISO 2859 szabványcsalád jelenleg érvényben lévő 
tagjai a következők:  

 ISO 2859-1:1999 – Tételenkénti ellenőrzés átvételi 
hibaszinttel (AQL) jelzett mintavételi programjai 

 ISO 2859-2:1985 – Egyedi tételek visszautasítási 
hibaszinttel (LQ) jelzett mintavételi tervei 

 ISO 2859-3:2005 – Tételelhagyásos mintavételi el-
járások 

 ISO 2859-4:2002 – A kinyilvánított minőségszintek 
értékelési eljárásai 

 ISO 2859-5:2005 – A tételenkénti ellenőrzés átvé-
teli hibaszinttel (AQL) jelzett szekvenciális minta-
vételi terveinek rendszere 

 ISO 2859-10:2006 – Bevezetés az ISO 2859, 
minősítéses ellenőrzés tárgyú szabványsorozat-
hoz. 

  
Az ellenőrzés általános kérdései 
A szakkifejezések használata 
A magyar terminológia némiképpen eltér az angol szó-
használattól, ezen túlmenően ebben a közleményben 
célszerű volt a kifejezéseket egyszerűsíteni. 
Elsőként a minősítéses mintavételi eljárás kifejezésben a 
minősítés fogalmát kell értelmezni. Az angol kifejezés 
attributív jellemző alapján történő mintavételi eljárást 
határoz meg. Ezzel írja le, hogy az egyedeket egy köve-
telmény szerint vagy megfelelőnek, vagy nem megfele-
lőnek tekintik. Ezt magyar szaknyelvben alternatív jel-
lemzők alapján történő eljárásnak is szokták nevezni. A 
dolgozat az egyszerűség kedvéért használja a minősítés 
fogalmát. 
Nagyobb eltérés mutatkozik az angol quality level fogal-
mának magyar fordításában. Ez szó szerint minőség-
szintet jelent, de ezt a követelménynek nem-megfelelő 
egyedek százalékos arányával mérik. Ezért logikus lenne 
nem-megfelelő egyedek arányának (szintjének) nevezni. 
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Ezt nagyon nehézkes használni egyes szövegkörnyeze-
tekben. Ezért ebben a közleményben a hibaszintet hasz-
náljuk. Az ISO 9000 terminológia szerint ez korlátozot-
tabb értelmű, mivel a hiba egy a szándékolt vagy előírt 
használattal kapcsolatos követelmény nem teljesülését 
jelenti. A mintavételi eljárásoknál azonban nem okozhat 
zavart, ha ezt a kifejezést használjuk mind a nem-meg-
felelő egyedek, mind a hibás egyedek esetében.  
A mintavételi eljárásoknak általában két szereplője van: 
a gyártó (producer) és a vevő (consumer) Szokásos 
megnevezés ezekre a fogalmakra az átadó és átvevő 
kifejezés is. 
A mintavételes ellenőrzési eljárás célja 
Az átvételi mintavételes ellenőrzés alapvető célja annak 
igazolása, hogy a gyártó által kibocsátott tételek minő-
sége legalább olyan jó, mint a vevővel kölcsönösen 
egyeztetett szint.  
Az ISO 2859 sorozat mintavételi terveit az AQL vagy az 
LQ jelzi. Az AQL az átvételi hibaszintet jelenti és úgy 
határozzák meg, mint a tétel legrosszabb, még eltűrhető 
hibaszintjét. Az LQ a visszautasítási hibaszintet jelenti. 
Ez az a hibaszint egyedi tétel esetében, amelyhez min-
tavételes ellenőrzés esetében kis átvételi valószínűség 
tartozik. A hibaszint jelöli a hibás (nem-megfelelő) egye-
dek százalékos arányát a minősítendő tételben, vagy 
több követelmény teljesítése esetén a 100 egyedre eső 
hibaszámot (nem-megfelelőségi számot). 
A gyártó használhatja ezeket a mintavételi terveket an-
nak biztosítására, hogy a minőségszint (hibaszint) elfo-
gadható legyen a vevő számára. Mindezekben az eljárá-
sokban, fel kell ismerni azt, hogy a pénzügyi erőforrások 
nem korlátlanok. A termék költségének tükröznie kell az 
ellenőrzés költségét és a gyártás költségét egyaránt. 

Tényleges erőfeszítéseket kell tenni annak biztosítására, 
hogy olyan rendszert alakítsanak ki, amely világosan 
meghatározza a minőségért vállalt felelősséget a gyártó-
nál. 
Az ISO 2859 sorozatban kijelölt tervek a következőkre 
alkalmazhatók: 

 végtermékek, 
 alkatrészek és alapanyagok, 
 műveletek, 
 gyártási anyagok, 
 raktárkészletek,  
 karbantartási műveletek, 
 adatok vagy feljegyzések, 
 adminisztrációs eljárások. 

Az átvételi mintavételes ellenőrzés előnye az, hogy a 
minőségért vállalt felelősséget arra hárítja át, akire az 
tartozik, azaz a gyártóra. Az ellenőrt nem lehet többé 
olyan személynek tekinteni, aki kijavítja a hibákat. A 
gyártónak tudnia kell, hogy terméke kiváló minőségű, 
különben nem átvehető tételek esetében kellemetlensé-
gei és költségei lesznek. A mintavételes ellenőrzésnek 
kevesebb ellenőrzési munkához, kisebb költséghez és a 
vevő számára jobb minőséghez kell vezetnie.  
Az ISO 2859-1, ISO 2859-2, ISO 2859-3 és ISO 2859-5 
mintavételes ellenőrzési sémái megadják a nem-megfe-
lelő termék átvételi kockázatának (vevői kockázat néven 
ismert), és a megfelelő termék nem-elfogadási (vissza-
utasítási) kockázatának számszerűsítését, valamint 
olyan terv kiválasztását, amely lehetővé teszi, hogy a 
kockázat nem lesz nagyobb az elfogadhatónál. 
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Egyéb mintavételi gyakorlatok 
Sok esetben a vevők nem végeznek el semmilyen sza-
bályos mintavételt, hanem tapasztalatukra és múltbeli 
mintavételes bizonyítékukra hagyatkoznak arra vonatko-
zóan, hogy a gyártó a gyártási folyamatot statisztikailag 
szabályozott állapotban tartja és a szállítmány értékelé-
sében objektív. 
Ha egy speciális esetben információ áll rendelkezésre a 
tévesen nem-elfogadott árucikkek és az átvett rossz té-
telek valódi költségéről, és ha ismert, hogy milyen gyak-
ran terjesztenek ellenőrzésre adott minőségű tételeket, 
akkor ez egyike lehet azoknak az alkalmaknak, ame-
lyekben jobb lenne hatékonyabb mintavételi sémát meg-
határozni a rendelkezésre álló gazdasági információ 
alapján. Ilyen esetekben olyan mintavételi terveket lehet 
kidolgozni, amelyek költség-hatékonyabbak, mint az ISO 
2859 sorozat tervei. 
  
Az ISO 2859-1 szabvány 
A szabvány az átvételi hibaszinttel (AQL-el) jelzett min-
tavételi programokat adja meg. A minőség mérőszáma, 
azaz a hibaszint, vagy a hibás egyedek százalékos ará-
nya, vagy a 100 egyedre eső hibák száma. A szabványt 
olyan folytonos tételsorozatok ellenőrzésére dolgozták ki, 
amelyek azonos gyártásból vagy azonos szolgáltatási 
folyamatból származnak. 
Kiinduló adatként az ellenőrizendő tételnagyságot kell 
megadni és az ellenőrzési fokozatot kell megválasztani. 
Ezek alapján meghatározható a szabvány 1. táblázatából 
a mintavételi terv betűjele, amely az ellenőrzés lépcsői 
számának és az ellenőrzés fajtájának meghatározása 
után megadja a minta nagyságát. A mintanagyság és az 
ellenőrizendő AQL érték ismeretében a szabvány 
2. táblázatainak egyike megadja az AC átvételi és Re 

visszautasítási hibaszámot. A döntés pedig az alapján 
történik, hogy a hibaszám meghaladja-e az AC értéket. 
Ellenőrzési fokozatként a II. fokozatot, ellenőrzési fajtá-
nak kezdetben a normális ellenőrzést szokásos válasz-
tani. Két- vagy többlépcsős terveket akkor szokásos vá-
lasztani, ha az átlagos mintanagyságot az előző tapasz-
talatok alapján csökkenteni akarják. 
Az ellenőrzés tételsorozatokra vonatkozik, így az ellen-
őrzés enyhíthető, ha erre az eredmények elegendő bizo-
nyítékot adnak több tétel elfogadása esetén, valamint 
szigorítandó, ha 5 vagy kevesebb egymás utáni tételből 
legalább 2 tételt visszautasítanak a mintavételes ellenőr-
zés során. A normális ellenőrzés, enyhített ellenőrzés és 
a szigorított ellenőrzés áttérési szabályait az áttérési 
szabályok foglalják össze. A szabványokban szerepel az 
áttérési pontszám, amelyet az átvett tételeknél az átvétel 
alapját képező hibák száma és az átvételi szám alapján 
határoznak meg. Ezeket kell összegezni az áttérési sza-
bályok alkalmazásánál. Ha ez a pontszám eléri a 30-at, 
enyhített ellenőrzést lehet alkalmazni. 
Az ellenőrzés lényegét az ún. jelleggörbe segít értel-
mezni. Ez a görbe megadja az átvétel valószínűségét az 
eljárás szerint átvett tétel tényleges hibaszintjének (TQL) 
függvényében. Ez azt jelenti, hogy a tételt elfogadták, de 
lehet, hogy a tényleges hibaszintje az átvételi hibaszint-
nél (AQL-nél) lényegesen nagyobb. Ez a görbe azt mu-
tatja, hogy a gyártó jó minőségű tételét legalább 95%-os 
valószínűséggel át fogják venni és csak az esetek leg-
feljebb 5%-ában fogják visszautasítani (ezt nevezik a 
gyártó kockázatának), ugyanakkor az ennél lényegesen 
rosszabb LQ-értékű (visszautasítási hibaszintű) tételt 
csak kis valószínűséggel fogják átvenni (ezt nevezik a 
vevő kockázatának) és nagy valószínűséggel visszauta-
sítják. Az AQL-en alapuló tervek a gyártónak nyújtanak 
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elsősorban védelmet, és ezt csak részben egyenlítik ki a 
vevő érdekeit védő visszautasítási hibaszinthez tartó 
nagy visszautasítási valószínűséggel. A szabványban 
látható ábra szerint AQL=2,5%-os hibaszintű tételt 98%-
os valószínűséggel, az LQ=10%-os hibaszintű tételt csak 
6%-os valószínűséggel veszik át az eljárás során. 

IISSOO  22885599--22  sszzaabbvváánnyy  jjeelllleemmzzőőii  
Az ISO 2859-1 az átvételi hibaszinttel (AQL-lel) jelzett 
átvételi mintavételes rendszert adja meg. Ezt széles kör-
ben lehet alkalmazni, bár eredetileg folyamatos tételso-
rozatok ellenőrzésére dolgozták ki, ahol áttérési szabá-
lyokat alkalmaznak. Vannak azonban olyan esetek, 
amelyekben az ISO 2859-1 áttérési szabályai nem al-
kalmazhatók, ilyen eset az például, hogy a tételek egye-
diek. Az ISO 2859-2-t ilyen esetekre tervezték.  
Az ISO 2859-2 a visszautasítási hibaszinttel (LQ-val) 
jelzett mintavételi terveket adja meg. Az AQL-értékeket 
nem közvetlenül használják fel. Ez a nagyobb különbség, 
amelyben eltér az ISO 2859-1-ben megadott visszauta-
sítási hibaszint-védelemtől. 
Az ISO 2859-2 mintavételi terveinek megválasztását a 
következő alapelvek szerint alakították ki: 

a) Amíg csak lehetséges az ISO 2859-1 egyszeres 
mintavételi terveit használták normális ellenőrzés 
mellett az ISO 2859-2 táblázatainak megszerkesz-
tése során. 

b) Az előtérbe helyezett, jelzésre szolgáló LQ értékek 
sorozatának különböznie kell az előtérbe helyezett, 
jelzésre szolgáló AQL értékek sorozatától, a félreér-
tések elkerülése céljából. 

c) Alkalmazhatóság esetén a gyakorlatban, az 
egyszeres mintavétellel kapcsolatos alábbi öt 
alapvető értéket egy táblázatban lehessen megtalálni: 

1) tételnagyság, 
2) mintanagyság, 
3) átvételi szám, 
4) a gyártó kockázatához tartozó hibaszint vagy 

AQL, 
5) LQ. 

Az ISO 2859-2 mintavételi eljárásait a következőképpen 
alkalmazzák. 
Az ISO 2859-2 olyan átvételi mintavételes rendszert ír le 
a minősítéses (alternatív) jellemzők alapján történő el-
lenőrzésre, amelyet a visszautasítási hibaszint (LQ) ha-
tároz meg és jelöl. A mintavételi rendszert egyedi tételek 
esetében használják, azaz olyan tételek esetében, ame-
lyek tételsorozatokból származó egyedi tételek vagy 
olyan egyedi tételek, amelyekre az ISO 2859-1 áttérési 
szabályai nem alkalmazhatók. Az ISO 2859-2 célja, hogy 
kiegészítse az ISO 2859-t azáltal, hogy az ISO 2859-1-
gyel kompatíbilis mintavételi terveket ad meg. Ezek a 
mintavételi eljárások a vevő érdekeinek védelmét szol-
gálják. 
Az ISO 2859-2 mintavételi terveit a visszautasítási hiba-
szint (LQ) előtérbe helyezett értékeinek sorozata jelzi, 
amelyekre a vevő kockázata szokásosan 10%-nál ki-
sebb, és majdnem mindig 13% alatt van. Ez a jelzési 
módszer szabványos eljárást nyújt, amely megfelelőbb, 
mint az ISO 2859-1 speciális eljárása a visszautasítási 
hibaszint által adott védelemre. 
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Az ISO 2859-2-t arra tervezték, hogy hibás (nem-meg-
felelő) termékek ellenőrzésére használják. Alkalmazható 
a 100 termékegységre eső hibaszámok (nem-megfelelő-
ségek) ellenőrzésére is, kivéve, az LQ túl nagy értékének 
esetét. Ha az ISO 2859-2 nem alkalmazható, akkor a 
felhasználónak az ISO 2859-1-ben megadott, a vissza-
utasítási hibaszint által nyújtott védelemre vonatkozó 
speciális eljárásokra kell hagyatkoznia.  
Az ISO 2859-2 a következő két eljárást adja meg, ame-
lyek közül az egyiket kell kiválasztani az alkalmazásnak 
megfelelően: 

 „A” eljárás 
Akkor használható, ha a gyártó és a vevő egyaránt 
úgy kívánja tekinteni a tételt, hogy az egyedülálló, 
azaz egyedi tétel.  

 „B” eljárás 
Akkor lehet használni, ha a gyártó úgy tekinti, hogy 
a tétel egy folyamatos sorozat egyike, de a vevő a 
tételt egyedileg kívánja átvenni. 

 
A B eljárás mintavételi terveit az ISO 2859-2:1985 B.1.-
B.10. táblázatai adják meg. Ezek a táblázatok összegzett 
információt adnak az ISO 2859-1 és az ISO 2859-2 kap-
csolatára is. Az ISO 2859-2:1985 C táblázata tartal-
mazza az egyedi tételekre vonatkozó kétszeres és több-
szörös mintavételi terveket. 
  
AAzz  IISSOO  22885599--33  sszzaabbvváánnyy  
Az ISO 2859 szabványsorozatnak ez a része a minősíté-
ses (alternatív) jellemzők alapján végzett átvételi ellenőr-
zés általános tétel-elhagyásos mintavételi eljárásait írja 
elő. Ezek célja, hogy az ellenőrzési tevékenység csök-

kenthető legyen olyan termékek esetében, amelyek ki-
váló minőségűek, és amelyeket olyan szállító bocsátott 
ki, akinek (amelynek) megfelelő minőségbiztosítási 
(minőségirányítási) rendszere és hatékony 
minőségszabályozása van. Az ellenőrzési tevékenység 
csökkentését úgy érik el, hogy véletlenszerűen, adott 
valószínűséggel meghatározzák, egy ellenőrzésre 
bemutatott tételt ellenőrzés nélkül elfogadják-e vagy 
sem. 
A tétel-elhagyásos ellenőrzés olyan mintavételes ellen-
őrzési eljárás, amelynek során több tételt egy sorozatban 
ellenőrzés nélkül elfogadnak, ha a mintavételi eredmé-
nyek meghatározott számú, közvetlenül megelőző tétel 
esetében megfelelnek a meghatározott kritériumoknak. 
A tétel-elhagyásos mintavételi eljárásokat úgy tervezték, 
hogy csak folyamatos tétel-sorozatokra használják és 
nem szabad azokat egyedi tételekre alkalmazni. Mind a 
szállítót, mind a terméket minősíteni kell. 
A szállító minősítésére vonatkozó követelmények a kö-
vetkezők: 

a) A szállítónak dokumentált rendszert kell bevezet-
nie és fenntartania a termék-minőség szabályozá-
sára és a tervezési változtatásokra.  

b) A szállítónak olyan rendszert kell létrehoznia, 
amely képes a minőség-szintekben létrejövő válto-
zások észlelésére és helyesbítésére, valamint olyan 
folyamatbeli változások megfigyelésére, amelyek 
hátrányosan befolyásolhatják a minőséget. 
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A termék minősítésének általános követelményei a kö-
vetkezők: 

a) A termék tervezésének állandósultnak kell lennie. 
b) A terméknek nem szabad rendelkeznie a nem-meg-

felelő termékegységek vagy a nem-megfelelőségek 
kritikus osztályaival. 

c) Az előírt AQL-nek(eknek) legalább 0,025%-nak kell 
lennie. Az ellenőrzési fokozatnak (fokozatoknak) az 
általános I., II., III. ellenőrzési fokozatok egyikének 
kell lennie. 

d) A terméket normális vagy enyhített ellenőrzés, illetve 
a normális és enyhített ellenőrzés kombinációja 
mellett kell értékelni az ellenőrzési szakaszban. 
Olyan termék, amely szigorított ellenőrzésen volt 
bármikor az ellenőrzési szakaszban, nem alkalmas 
tétel-elhagyásos ellenőrzésre. 

e) A terméket lényegileg folytonos alapon kell előállítani 
az előírt gyártási szakaszban, előírt gyártási 
gyakoriság mellett. 
A minimális gyártási szakaszt és a minimális gyártási 
gyakoriságot egyaránt elő kell írni a gyártó és az 
illetékes hatóság közötti egyezmény alapján. 
Ha nincs semmilyen előírás a minimális gyártási sza-
kaszra, akkor az hat hónap. Ha a gyártást 
szüneteltetik a minta jóváhagyása alatt, akkor csak a 
jóváhagyás és a gyártás újra kezdése utáni 
időtartamot kell figyelembe venni. 
Ha nincs semmilyen előírás a gyártási gyakoriságra, 
akkor a minimális gyártási gyakoriság havonta egy 
tétel, vagyis legalább egy tételt kell kibocsátani egy 
hónapban. 

f) A termék minőségét az előírt AQL-n vagy annál jobb 
értéken kell tartani abban a stabilitási szakaszban, 
amelyet kölcsönösen egyeztetett a szállító és az 
illetékes testület. Ha ilyen szakaszt nem írtak elő, 
akkor az hat hónapnak tekintendő. 

 
A tétel-elhagyásos (tétel-kihagyásos) mintavételi eljárá-
sok áttekintése 
A tétel-elhagyásos mintavételi eljárások alapvető szerke-
zetében három alapvető állapot és két szakasz van:  

 1. állapot: tételenkénti ellenőrzés állapota (minősí-
tési szakasz), 

 2. állapot: tétel-elhagyásos ellenőrzés állapota (té-
tel-elhagyásos elfogadási szakasz), 

 3. állapot: tétel-elhagyás megszakítási állapota (ez 
is a tétel-elhagyás elfogadási szakaszához tarto-
zik), amelyben időleges visszatérés van a tételen-
kénti ellenőrzéshez. 

 
A termékre vonatkozó tétel-elhagyásos mintavételi eljá-
rások az 1. állapotban kezdődnek (minősítési szakasz), 
ahol a tételenkénti ellenőrzést használják. Ha mind a 
szállítót, mind a terméket tétel-elhagyásos ellenőrzésre 
alkalmasnak minősítik, akkor áttérnek a 2. állapotra (té-
tel-elhagyásos ellenőrzési állapotra). 
A 2. állapotban az első lépés a kezdeti ellenőrzés gyako-
riságának meghatározása. A 2. állapotban az ellenőrzési 
gyakoriság átválthat egy másik gyakoriságra. 
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A 2. állapotban a tétel-elhagyásos ellenőrzés időlegesen 
megszakítható, vagyis áttér a 3. állapotba (tétel-elhagyás 
megszakítási állapota). A 3. állapotban a termék újra mi-
nősíthető kevésbé szigorú feltételek között, ami a 2. álla-
potba való visszatérést eredményezi (tétel-elhagyásos 
ellenőrzési állapot). 
Lehet, hogy a terméket (a 2. és a 3. állapotban tétel-el-
hagyás elfogadási állapot) kizárják a tétel-elhagyásos 
ellenőrzésből, ami visszatérést jelent az 1. állapotba (té-
telenkénti ellenőrzési állapot). Ebben az esetben a ter-
mék újra kezdett minősítését követelik meg, hogy képes 
legyen visszatérni a tétel-elhagyásos minősítésre. 
 
Az ISO 2859-4 
Az ISO 2859-4 eljárásai alkalmazási területükben külön-
böznek az ISO 2859-1, ISO 2859-2, ISO 2859-3 és ISO 
2859-5 eljárásaitól. Az utóbbiak átvételi mintavételes el-
járásainak rendszerét úgy tervezték, hogy azokat akkor 
használhatják, ha a két fél között kétoldali egyezmények 
vannak. Ezeket az eljárásokat egyszerű és gyakorlatias 
szabályok alapján alkalmazzák termékek olyan ellenőr-
zés utáni kibocsátására, amely egy tételnek vagy egy 
szállítmánynak csak korlátozott nagyságú mintájára vo-
natkozik. Ezért azok nem hivatkoznak (sem kifejezetten, 
sem rejtetten) hivatalosan kinyilvánított minőségszintre 
(Declared Quality Level). 
Az ISO 2859-1, ISO 2859-2, ISO 2859-3 és ISO 2859-5 
szabványok eljárásai jól megfelelnek az átvételi minta-
vétel céljainak, de nem használhatók átvizsgálások vagy 
auditok során, hogy valamely termékre már kinyilvánított 
minőségszintet igazoljanak. Ennek az a fő oka, hogy 
ezek az eljárások olyan minőségszinteket (hibaszinteket) 
jelölnek, amelyek kizárólag az átvételi mintavétel céljait 

szolgálják. Ezek az eljárások kiegyenlítik a nem-megfe-
lelő termék átvételének és a megfelelő termék visszauta-
sításának kockázatát. 
Az ISO 2859-4 eljárásait válaszként dolgozták ki arra az 
igényre, hogy a mintavételi eljárások alkalmazhatók le-
gyenek olyan hivatalos, rendszerezett ellenőrzésekre, 
mint az átvizsgálások vagy az auditok. Ha ilyen hivatalos 
ellenőrzéseket végeznek el, akkor a felelős hatóságnak 
az átvizsgálás vagy az audit során figyelembe kell vennie 
a tétel minőségére vonatkozó helytelen következtetések 
kockázatait. 
Az ISO 2859-4 segítséget nyújt a felhasználóknak ezek-
nek a kockázatoknak figyelembe vételében. Ezért sza-
bályokat építettek be arra, hogy létezik korlátozottan kicsi 
kockázata annak, hogy nem jónak tekintik a DQL-t, holott 
a tényleges minőségszint megfelel a kinyilvánított szint-
nek. Ha az is kívánatos, hogy a DQL-t – kis valószínű-
séggel – jónak tekintik, holott a tényleges minőszint nem 
felel meg a kinyilvánított szintnek, nagyon nagy mintákat 
kellene vizsgálni. A kisebb mintanagyságból származó 
előnyök kihasználása céljából olyan eljárásokat alakítot-
tak ki, amelyek nagyobb kockázatot vállalnak, hogy téve-
sen jónak minősítik a DQL-t, holott a tényleges minőség-
szint nem megfelelő. 
Az ISO 2859-4 olyan mintavételi terveket és eljárásokat 
ad meg, amelyek felhasználhatók annak értékelésére, 
hogy a tétel vagy a folyamat minőségszintje megfelel-e a 
DQL-nek. A mintavételi terveket úgy szerkesztették meg, 
hogy 5%-nál kisebb legyen annak kockázata, hogy nem 
minősítik jónak a DQL-t (ellentmondanak a jó DQL-nek) 
és 10%-a legyen a kockázata annak, hogy tévesen mi-
nősítenek jónak egy rossz DQL-t (tévesen nem monda-
nak ellent egy rossz DQL-nek). A mintavételi terveket 
három diszkriminatív (megkülönböztető) képességszintre 
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adják meg. Ezek szintjét a DQL elfogadásához szüksé-
ges elfogadási (átvételi szám határozza meg. Ellentétben 
az ISO 2859 többi részével, ennek a résznek az eljárásai 
nem alkalmazhatók átvételi mintavételre.  
Az ISO 2859-4 eljárásai felhasználhatók a minőség el-
lenőrzésének különböző területein, ha objektív bizonyíté-
kot kell megadni valamilyen DQL-re a minta ellenőrzésé-
nek segítségével. Ezek az eljárások alkalmazhatók olyan 
tételekre vagy folyamatokra, amelyek lehetővé teszik 
egyedi termékegységek véletlen mintájának kiválasztá-
sát, de nem csak erre korlátozódnak. A mintavételi ter-
vek alkalmazhatók termékek széles választékának ellen-
őrzésére is. 

AAzz  IISSOO  22886699--55  
Az ISO 2859-5 szekvenciális mintavételi sémákat tartal-
maz, amelyek kiegészítik az ISO 2859-1 alternatív jel-
lemzők alapján történő ellenőrzésének átvételi mintavé-
teles rendszerét. 
A szekvenciális vizsgálati tervek lényeges előnye az, 
hogy csökkentik az átlagos mintanagyságot. Ez az 
összes mintanagyság átlaga, amely előfordulhat, ha 
adott mintavételi tervet használnak egy adott tétel vagy 
folyamat minőségszintjének ellenőrzésére. A kétlépcsős, 
többlépcsős és szekvenciális mintavételi tervek mind-
egyike kisebb mintanagysághoz vezet, mint az egysze-
res mintavételi terveké, azonos jelleggörbe mellett. Az 
átlagos megtakarítás nagyobb, ha szekvenciális minta-
vételi tervet használnak, mint a kétlépcsős vagy többlép-
csős mintavételi terveknél. 
Nagyon jó minőségű tételekre a szekvenciális mintavételi 
tervek maximális megtakarítása elérheti a 85%-ot, 
szemben a kétszeres mintavételi tervek 37% és a több-
szörös mintavételi tervek 75%-ával. Kétlépcsős, többlép-

csős vagy szekvenciális mintavételi tervek használata 
esetén egy adott tétel ellenőrzéséhez szükséges termé-
kek tényleges száma azonban meghaladhatja a megfe-
lelő egyszeres mintavételi terv n0 mintanagyságát. A 
klasszikus szekvenciális mintavételi tervek esetében 
nem korlátozták a mintanagyságot és így az ellenőrzött 
termékek száma jelentősen meghaladhatja nemcsak a 
megfelelő egyszeres mintavételi terv n0 mintanagyságát, 
hanem még a N tételnagyságot is. Az ISO 2859-5 szek-
venciális mintavételi teveire egy olyan csonkítási sza-
bályt vezettek be, amely 1,5 n0 felső határt szab meg az 
ellenőrizendő termékek számára. 
Az átlagos mintanagyságon kívül a következő tényezőket 
kell figyelembe venni a megfelelő mintavételi eljárás 
megválasztása során. 

 Bonyolultság 
A szekvenciális terv szabályait nehezebb megérteni, mint 
az egyszeres mintavételi tervek egyszerűbb szabályait. 

 Az ellenőrzés mennyiségének változékonysága 
Mivel az adott tétel ellenőrzéséhez szükséges termékek 
száma előre nem ismert, a szekvenciális mintavételi ter-
vek bevezetése szervezési nehézségeket okozhat. Pél-
dául az ellenőrzési műveletek ütemezése nehéz lehet. 

 A minta termékei kiválasztásának nehézsége  
Ha a minta termékeinek kiválasztása időnként költséges, 
a megnövelt mintavételi költség semmissé teheti a szek-
venciális tervek átlagos mintanagyságának csökkenté-
sét. 

 Az ellenőrzés tartama 
Ha egyetlen termék ellenőrzése időtartama hosszú és 
számos termék egyidejűleg ellenőrizhető, akkor ez több 
időt vesz igénybe, mint a megfelelő egyszeres mintavé-
teli terv. 

Magyar Minőség XVII. évfolyam 1. szám 2008. január 29/65 oldal 



Magyar Minőség XVII. évfolyam 1. szám 2008. január 30/65 oldal 

A kisebb mintanagyság előnye és a fent említett hátrá-
nyok arra a következtetésre vezetnek, hogy a szekvenci-
ális mintavételi tervek általában csak akkor alkalmazha-
tók, ha az egyes termékek ellenőrzési költsége összeha-
sonlítható az ellenőrzés állandó költségével. 
Az ISO 2859-1 esetével megegyezően, az ISO 2859-5 
mintavételi rendszerét is az átvételi hibaszint (AQL) jelzi. 
Ennek célja az, hogy a tétel visszautasításának gazda-
sági és pszichológia nyomásán keresztül rábírja a szál-
lítót arra, hogy olyan folyamatátlagot tartson fenn, amely 
legalább olyan jó, mint az előírt átvételi hibaszint. Egy-
ben felső határt ad meg a vevőnek annak kockázatára, 
hogy esetleg rossz tételt vesz át. 
Az ISO 2859-5 sémáit tételsorozatokra tervezték úgy, 
hogy tegye lehetővé az áttérési szabályok alkalmazását. 
Az áttérési szabályok a következőket adják meg: 

 megnövelt védelmet a vevőnek (szigorított 
mintavételi ellenőrzéssel vagy a mintavételes el-
lenőrzés megszakításával), ha minőségromlás for-
dul elő, 

 a szállítónak ösztönzést arra, hogy a felelős ható-
ság mérlegelése alapján csökkentse az ellenőrzési 
költséget (enyhített vagy tétel-elhagyásos minta-
vételes ellenőrzéssel), ha állandósult jó minőséget 
igazoltak. 

Ha a tételeket egyedileg állítják elő vagy a tételsorozatok 
túl rövidek az ISO 2859-5 alkalmazásához, a 
felhasználónak ajánlatos az ISO 2859-2 megfelelő 
minnttaavvéétteellii  tteerrvveeiitt  aallkkaallmmaazznnii..  

KKöövveettkkeezztteettéésseekk  
A bemutatott minősítéses ellenőrzési eljárások alapján 
az alábbi megállapítások tehetők: 

 - A mintavételi tervet a gyártó (szállító) és a vevő 
kölcsönösen egyezetett kockázata és a gyártás 
vagy szolgáltatás minőségének (hibaszintjének) 
átvételi és visszautasítási értéke alapján kell kivá-
lasztani. 

 - A gyártó érdekeit az átvételi hibaszint (AQL) védi, 
mivel ilyen minőségű tételeit csak az esetek kis 
hányadában fogják visszautasítani. Az AQL-n ala-
puló terveket tételsorozatok esetében szokásos al-
kalmazni. 

 - A vevő érdekeit a visszautasítási hibaszint (LQ) 
védi, mivel ilyen vagy rosszabb minőségű tételt 
csak kis valószínűséggel vesznek át. Az LQ-n ala-
puló terveket egyedi tételek esetében szokásos al-
kalmazni. 

 - Kiváló minőségű gyártás esetében alkalmazhatók 
a tétel-elhagyásos ellenőrzési eljárások, amelyek 
jelentős gazdasági előnyökkel járhatnak mind a 
gyártó, mind a vevő számára. 

 - Auditok és átvizsgálások során a gyártó kinyilvání-
tott minőségszintjének igazolására célszerű minta-
vételi kockázatokon alapuló eljárások alkalmazása 
különböző fokozatok mellett. 

 - A szekvenciális vizsgálatok több esetben jelentős 
gazdasági előnyökkel, kisebb mintanagysággal 
járhatnak, ha az egyes termékek ellenőrzési ideje 
nem túlságosan hosszú. 
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NNééhháánnyy  ggoonnddoollaatt  aa  kköözziiggaazzggaattááss  vveerrsseennyykkééppeessssééggéérrőőll  
aazz  aakkttuuáálliiss  mmiinnőőssééggffeejjlleesszzttééssii  ttöörreekkvvéésseekk  ttüükkrréébbeenn  

DDrr..  DDuuddááss  FFeerreenncc  
  
KKöözziiggaazzggaattááss  aa  vveerrsseennyykkééppeessssééggii  kkiihhíívváássookk  
sszzoorrííttáássáábbaann  
  
AA  kköözziiggaazzggaattááss  tteelljjeessííttőőkkééppeessssééggee  ééss  aa  ggaazzddaassáággii  
vveerrsseennyykkééppeesssséégg  kkaappccssoollóóddáássii  ppoonnttjjaaii  
A nemzeti versenyképességi stratégiák megvalósításá-
ban egyre nagyobb szerepet játszik a közigazgatás, il-
letve a tágabb értelemben vett közszféra, mivel:  

 valamennyi Európai Uniós tagállamban a legna-
gyobb, egységesen működő szektor (átlagosan az 
éves bruttó nemzeti össztermék 45%-ához járul 
hozzá, s mintegy 50 millió embert alkalmaz, s évente 
jelentős összegeket fordít a különböző infrastruktú-
rák fejlesztésére); 

 szabályozásával meghatározza az állampolgárok, 
valamint a vállalkozások számára biztosított moz-
gásteret, amely alapvetően befolyásolja a gazdaság 
fejlődését (pl. a felesleges és indokolatlan szabályok 
mennyire korlátozzák a vállalkozások működését); 

 alapvető szolgáltatásokat biztosít (oktatás, egész-
ségügy, a szociális ellátások), amelyek közvetett 
módon hozzájárulhatnak a távlati gazdasági célkitű-
zések eléréséhez. 

 
Mindezek azt bizonyítják, hogy a közigazgatás, illetve a 
közszektor teljesítőképességének fejlesztése az ország 
versenyképessége megvalósításának egyik kulcskér-
dése. 

  
AA  kkoorrsszzeerrűű  kköözziiggaazzggaattááss  kköövveetteellmméénnyyrreennddsszzeerree  
Az elmúlt 15 évben végrehajtott közigazgatási modell-
váltás tapasztalatai azt támasztják alá, hogy csak azokat 
a feladatokat szabad az államra bízni, amelyeket bizton-
ságosan és hatékonyan képes ellátni. Ez nem minden 
esetben valósul meg, miközben gyakran nem jut elég 
pénz, energia a feladatkörébe tartozó szolgáltatások 
színvonalas elvégzésére. Az állam ma túlzottan bürokra-
tikus, sok helyen pazarló, a központi közigazgatás túlmé-
retezett. Ugyanakkor a kormányprogram(ok) azt tűzi(k) ki 
célul, hogy szolgáltató közigazgatásra van szükség. 
Ezek az elvárások alapvetően meghatározzák a köz-
igazgatási szervezeti rendszer és a személyi állomány 
fejlesztésének általános követelményeit is. Figyelembe-
vételükkel egyaránt megfogalmazható a közigazgatás, 
illetve személyi állományának jövőképe. 
 
Olyan közigazgatást kell megteremteni, amely 

 esélyteremtő; 
 kevesebb bürokráciával jobb szolgáltatásokat nyújt; 
 működését nem a bürokratikus logika, hanem a fel-
adatok minél hatékonyabb teljesítésének igénye 
mozgatja; 

 az emberekért, s nem pedig önmagáért dolgozik; 
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 az indokoltnál nem nagyobb, a polgárok igényeihez 
és elvárásaihoz jobban igazodik, hatékonyan 
működik és ügyfélbarát. 

Ezeket a célokat olyan személyi állomány képes megfe-
lelően szolgálni, amely 

 stabil, ugyanakkor képes dinamikusan megújulni, 
gyorsan, rugalmasan reagálni a változásokra; 

 elkötelezett a közösség(ek) szolgálata mellett; 
 szemléletét, munkáját a nagyobb teljesítményre való 
törekvés jellemzi; 

 nem az ügyeket, hanem az állampolgárok problémáit 
kívánja megoldani; 

 kész és alkalmas a szakmai együttműködésre úgy a 
közigazgatás, mint a többi szféra szereplőivel; 

 egységes(ebb) kormányzati szemlélettel irányított. 
 
A közigazgatás megújulása természetesen a bürokrácia 
más szemléletű megközelítését is igényli. A belső folya-
matok működéséhez, a jogszabályok érvényesítéséhez 
és a feladatok eredményes végrehajtásához szükség 
van a jó bürokráciára, amelyet elsősorban a magas mi-
nőségi színvonal, a költségérzékenység és a projekt-
szemlélet jellemez. Meg kell szüntetni azonban a nehéz-
kes, pazarló, lassú és körülményes, az állampolgárt má-
sodlagosnak tekintő, rossz bürokráciát. 
  
AA  mmaaggyyaarr  kköözziiggaazzggaattááss  vveerrsseennyykkééppeessssééggee  aazz  
Európai Közigazgatási Tér kihívásai tükrében 
Hazánk a 2004. május 1-jei Európai Uniós csatlakozás-
sal egy teljesen új társadalom- és gazdaságpolitikai kö-
zegbe lépett. A mintegy másfél évtizede kiépült és meg-
szilárdult jogállami struktúráink révén az integrációra 

történő felkészülés és a csatlakozást követő intézményi 
harmonizáció – a tudatos és hatékony kormányzati in-
tézkedéseknek köszönhetően – problémáktól mentesen 
következett be. 
 
Fontos azonban kiemelni azt, hogy az integrációs felké-
szüléstől eltérően az intézményi harmonizáció időszaka 
nem záródott le, mivel – hasonlóan a korábban csatlako-
zott országokhoz, ország csoportokhoz – e folyamat 
hosszabb időt vesz igénybe. Az intézményi harmonizá-
ciós folyamatok elsődleges területe a nemzeti szintű 
közigazgatás, ezért kiemelkedő jelentőséggel bír az, 
hogy a régebben csatlakozott és az új tagállamok egy-
aránt azonos értékek alapján, azonos színvonalon, és 
szolgáltató szemlélettel fejlesszék és alakítsák közigaz-
gatásukat. 
 
A szolgáltató jellegű közigazgatási rendszer kiépítése 
nemcsak a harmonizációhoz szükséges időszakot rövi-
díti le, hanem alapjaiban befolyásolja egy adott ország 
társadalompolitikai és gazdaságpolitikai modernizációjá-
nak színvonalát. Ennek alátámasztására az Európai Uni-
óban is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a közös eu-
rópai értékekre és hagyományokra épülő ún. Egységes 
Európai Közigazgatási Tér továbbfejlesztéséhez kap-
csolódó intézményi keretek megerősítésére. A gyakran 
említett ún. lisszaboni csúcson 2000-ben az Európai Ta-
nács úgy foglalt állást, hogy a közigazgatás és szabályo-
zásának javítása meghatározó tényezője annak, hogy az 
Európai Unió a világ legversenyképesebb és legdinami-
kusabb tudásalapú gazdaságává váljon. A lisszaboni 
csúcsot követően az Európai Tanács 2002-es sevillai 
ülése támogatta többek között a Bizottság eEurope 2005 
megnevezésű cselekvési tervének célkitűzéseit, mint 
amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá az Uniónak a 
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versenyképes és tudásalapú gazdaság létrehozását célul 
kitűző erőfeszítéseihez. Az Európai Unió közigazgatásért 
felelős minisztereinek 2002-es logronói, valamint 2003. 
júniusi rodoszi találkozóin a tagállami közigazgatásokat 
érintően születtek jelentős döntések. E találkozókon ki-
jelölték azokat az együttműködési területeket, melyek 
hatékonyabb és korszerűbb tagállami közigazgatásokat 
eredményezhetnek. 
 
A fentiek alapján a közigazgatás modernizációja terüle-
tén erősíteni szükséges: 

 a jobb szabályozás színvonalát, ezen belül a hatás-
elemzések bevezetését és a közösségi jogszabályok 
megfelelő és időben történő átültetését; 

 az emberi erőforrások fejlesztését; 
 az innovatív közszolgálat megteremtését, az új igaz-
gatási szolgáltatások (közigazgatási minőségügy) 
bevezetését; 

 illetve az e-kormányzás erőteljesebb tagállami elter-
jesztését. 

 
A további kiemelt területek között szükséges említeni a 
helyi és regionális önkormányzatok modernizációját, 
kapcsolataik erősítését, valamint a társadalmi párbeszéd 
folyamatos tökéletesítését.  
 
Az Európai Unió (és OECD) tagállami közigazgatások 
modernizációjára irányuló elvei és törekvései alapjaiban 
befolyásolják a hazai államszervezet és közigazgatás 
átfogó modernizációs programjának, valamint a szolgál-
tató közigazgatás programjának feladat-végrehajtását. 
 

Ehhez kapcsolódóan szükséges kiemelni, hogy az Euró-
pai Alkotmány korábbi tervezete – az Unió alapjogi 
chartája keretében – külön deklarálta a jó színvonalú 
közigazgatáshoz való jogot. Ennek figyelembevételével a 
nemzeti tagállami közigazgatásoknak garantálniuk kell 
az állampolgárokat és vállalkozásokat egységesen meg-
illető jogok alapján a közigazgatási szolgáltatások haté-
konyságának, minőségének egységes színvonalát. A 
fejlesztés nagyon fontos aspektusát képezi az, hogy a 
hangsúly nem a közigazgatási szervezetrendszerek me-
chanikus szemléletű közelítésére, hanem a közigazga-
tási szolgáltatások színvonalának harmonizálására kerül. 
 
Az is megjegyzendő, hogy az Európai Unióhoz történt 
csatlakozással összefüggő követelmények alapvetően 
nem közjogi jellegűek. E követelmények közé tartoznak a 
megbízhatóan működő közigazgatással szemben tá-
masztható elvárások (teljesítőképesség, intézményi ka-
pacitás). Az Európai Unió sajátos felépítésének köszön-
hetően a közösségi, illetve a közös politikák végrehajtá-
sának sikere a tagállami adminisztrációk eredményessé-
gétől is nagymértékben függ. Ez alapozza meg az ún. 
eredménykötelezettséget, amelynek értelmében minden 
tagállam úgy köteles megszervezni és működtetni saját 
közigazgatását – ideértve közszolgálati és közszolgálta-
tási rendszerét is –, hogy kiszámítható és megbízható 
partnerévé váljon a többi tagállamnak, illetve közigazga-
tásának teljesítőképessége és intézményi kapacitása 
érje el a minimumkövetelmények szintjét. E követelmé-
nyek – a megbízhatóság, kiszámíthatóság, nyitottság, 
átláthatóság, felelősség, hatékonyság, eredményesség – 
a tagállamok által közösen vallott alapértékek és elvek 
alapján határozhatóak meg. Mindezek alapján a hazai, 
egyszersmind már tagállami közigazgatásunk szervezeti 
rendszerét és működési folyamatait folyamatosan úgy 
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kell átalakítani, hogy biztosított legyen a döntéseinek 
megbízhatósága és kiszámíthatósága, illetve érvénye-
süljön a jogbiztonság. 
 
A 2004. május 1-jével megvalósult teljes jogú Európai 
Uniós tagság új dimenziókba állította közigazgatásunk 
működését. Belépésünkkel versenyhelyzetbe került az 
ország, s e versenyhelyzet sikeres kezelésében kiemel-
kedő szerep hárul a közigazgatásra, s annak személyi 
állományára. Egy alkalmazkodni képes, a bürokratikus 
kötöttségeket minél jobban leépítő, a közösségi forráso-
kat hatékonyan felhasználó, és kiszámítható közjogi 
szabályrendszer alapján működő közigazgatás, amely az 
érintettek elégedettségére koncentrál, pénzben is kife-
jezhető versenyelőnyt jelent a társadalom számára. 
 
A fejlett Európai Uniós és OECD tagországokban folya-
matosan napirenden szerepel a költségvetési szféra, s 
ezen belül a közigazgatás modernizációja és átfogó re-
formja. A demokratikus jogállami berendezkedéssel ren-
delkező tagországokban az ügyfelek, az állampolgárok, 
a gazdasági szervezetek, a civil társadalom igényei fo-
kozatosan emelkednek, a társadalom szereplői rendsze-
resen foglalkoznak a közszektor, a közigazgatás problé-
máival. A tagállamokra általánosan jellemző állami sze-
repvállalás erősödésével bővülnek az állam által felvállalt 
igazgatási és szolgáltatási típusú feladatok, ugyanakkor 
a költségvetési szféra felhasználható erőforrásainak 
mértéke változatlan (ill. csökkenő szinten) marad, ezért a 
fejlesztési programok elsősorban a belső igazgatási és 
pénzügyi tartalékok hatékonyabb kihasználására kon-
centrálnak. A társadalmi és gazdasági szintű globalizáció 
– szűkebb régiónkban az ezzel párhuzamosan jelent-
kező európai uniós integráció – a csatlakozott országok 
nemzeti közigazgatásaival szemben is komoly szervezeti 

és működési szempontú alkalmazkodást és versenyké-
pességi kihívást teremt. A magas színvonalon működő, a 
rendelkezésre álló költségvetési és humán erőforrásokat 
hatékonyan felhasználni képes nemzeti szintű közigaz-
gatás(ok) kialakításából ugyanis jelentős versenyelőny 
származhat. Ugyanezen pozitív hatás a csatlakozott or-
szágok esetében az uniós tagállamként működés szer-
vezeti, személyi, technikai, és egyéb feltételeknek meg-
felelést, hosszú távon a közösségi források bevonásának 
maximalizálását, illetve az uniós döntés-előkészítési, 
döntéshozatali és végrehajtási folyamatokba történő 
harmonikus illeszkedést is jelenti. 
 
Fenti elvek alapján – figyelemmel az EU és az OECD 
tagállami közigazgatási reformprogramjaira is – alapve-
tően új típusú igazgatási szemléletre, koncepcióra, s fej-
lesztési programokra van szükség. Ezt az újfajta szem-
léletmódot a következő fejlesztési területeken kell meg-
valósítanunk. A megvalósításhoz mindenképpen érté-
kelni és elemezni szükséges az állami szerepvállalás 
jelenlegi rendszerét és gyakorlatát. Az új típusú állami 
funkció figyelembevételével el kell végezni a közhatalmi 
típusú állami beavatkozás módjának újragondolását (az 
államnak ott kell beavatkoznia a társadalmi és gazdasági 
folyamatokba, ahol a civil társadalom, az autonómiák 
arra nem képesek, ahol azonban a közjogi és egyedi 
beavatkozás szükséges, ott dinamikusan és kezdemé-
nyezően kell ezt megvalósítani). 
  
KKiihhíívváássookk  ééss  lleehheettssééggeess  vváállaasszzookk  
Az ezredforduló globális folyamatai azt bizonyítják, hogy 
a versenyképesség egyre összetettebb követelménnyé 
válik, s ma már nem lehet kizárólag a versenypolitika, 
illetve a nemzetgazdaság keretein belül kezelni. A 
komplex versenyképesség legfontosabb tényezői között 
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egyre hangsúlyosabb szerepet kap a közigazgatási inf-
rastruktúra minősége. Ennek fejlesztése fontos előfelté-
tele az ország versenyképességének elsősorban abból a 
szempontból, hogy az ország mennyire lesz képes a 
tőke „befogadására”, a pénzügyi eszközök hasznosulá-
sának elősegítésére. E kihívás jelentőségét tovább nö-
veli az előttünk álló rendkívül ígéretes 2007-2013. közötti 
Európai Uniós költségvetés időszaka, amelytől többek 
között az Európai Unió által társfinanszírozott fejlesztési 
programok eredményes megvalósítását várjuk. A köz-
igazgatási és közszolgálati reformnak ezért elsősorban 
arra kell irányulnia, hogy a magyar közigazgatás a ha-
gyományos nemzeti költségvetési újraelosztó szerepkö-
réből egy EU-konform gazdaságösztönző szerepre vált-
son. Az új állami szerep más típusú intézményi struktú-
rát, készséget, s ennek megfelelően másfajta köztisztvi-
selői képességeket követel meg. A közelmúltban megin-
dított államreform lépéssorozatának ezt a szerepváltást 
kell szolgálnia. 
 
JJeelleennssééggeekk  ––  ttaappaasszzttaallaattookk  ––  ttáávvllaattookk  aa  
ggyyaakkoorrllaattii  tteennnniivvaallóókk  ttüükkrréébbeenn  
A sok-e vagy kevés, illetve túlméretezett-e ’az igazgatás 
hazai létszáma’ tárgyú vitáknál alapvetően arra is figye-
lemmel kell lenni, hogy a nemzetközi közszolgálati rend-
szerekre vonatkozó adatok általános érvényű következ-
tetések levonása céljából nehezen kezelhetőek. Ennek 
legfőbb oka, hogy az egyes országok eltérő államszer-
vezeti sajátossággal rendelkeznek, valamint különböző 
jogi és terminológiai kategóriákat használnak. Pl. a köz-
tisztviselő fogalmát eltérő körben alkalmazzák, néhol a 
fegyveres erők, rendőrség tagjait is ide sorolják, máshol 
pedig bármiféle rendező elv nélkül egyes szolgáltató 
közintézmények alkalmazottai is köztisztviselőnek minő-

sülnek. Ezért e körben csupán arra nyílik lehetőség, 
hogy az egyes közigazgatási területeket érintő strukturá-
lis változások mögött meghúzódó létszámfejlődési ten-
denciákra rávilágítsunk és e jelenségek közötti kapcso-
latokat szakmailag értékeljük kijelölve ezzel a különböző 
létszámviszonyok összevetésén alapuló tudományos 
vizsgálódás irányait. 
S mindezt kellően árnyalja az, hogy az állami alkalma-
zottak száma 8-15 évenként mindenütt a világon folya-
matosan (növekedéssel – csökkenéssel) változik.  
 
A fentiek természetesen nem jelenthetik azt, hogy e te-
rületen nincs bőségesen tennivaló. Nem is feltétlenül 
létszámleépítésre, mint inkább átcsoportosításra van 
szükség. 
 
A közigazgatás teljes vertikuma ebből a szempontból 
azért is áttekintendő, mivel a korábbi alapvető korszerű-
sítési célok, így: 

 a közigazgatás olcsóbbá tétele mind az állampol-
gárok, mind az apparátusok tekintetében; 

 a gépesítéssel összegezhető és kiaknázható erőfor-
rások (pénz, létszám, információ); 

 továbbá az igazgatási tevékenység technologizálá-
sában rejlő előnyök kiaknázása 

ma is időszerűek. 
 
Mindezek miatt nem célszerű az ún. olcsó közigazgatás 
téveszméjébe esni. Nem kerülheti el a figyelmet az, hogy 
a hatékony közigazgatás szervezettséget, létszámot, 
anyagi ráfordítást kíván, s mindez rövidtávon egyáltalán 
nem olcsó. Hosszabb távon azonban, a hatékony műkö-

Magyar Minőség XVII. évfolyam 1. szám 2008. január 35/65 oldal



dés eredményeként többszörösen megtérülnek a ráfor-
dított beruházások. 
 
A jelentősebb tartalékok mindezek miatt nem a belső, 
önfenntartó költségek területén vannak, hanem a köz-
igazgatás külső tevékenységében. A társadalomnak és a 
nemzetgazdaságnak azok a közigazgatási lépések ke-
rülnek nagyon sokba (súlyos milliárdokba), amikor a 
közigazgatás gépezete indokolatlanul jön mozgásba. 
Ennek megszüntetésében és felszámolásában vannak a 
legjelentősebb tartalékok. 
 
A 2002-ben, Koppenhágában megtartott II. Európai Mi-
nőség Konferencián kiemelten rámutattak, hogy a köz-
igazgatásban a minőség pénzben kifejezhető érték. A 
felmérések azt mutatják, hogy a bürokratikus kötöttségek 
által kiváltott költségek az EU GDP-jének 4-6%-át jelen-
tik. Az indokolatlan jogszabályi kötöttségek és beavatko-
zások megszüntetésével 15%-kal csökkenthetőek a költ-
ségek, amely mintegy 45 milliárd euro-s megtakarítást 
jelentene. 
 
A fentiek ráirányítják a figyelmet arra, hogy nem odáz-
ható tovább a közigazgatási jogszabályok átfogó felül-
vizsgálata (regulációs és deregulációs reformok). 
 
Így van ez annak ellenére, hogy 1989-ben és 1990-ben 
eredményesnek értékelhető intézkedésekre került sor a 
joganyag felülvizsgálata és rendbetétele körében. 
 
A kérdés és az abból fakadó problémák azért vannak 
mégis változatlanul napirenden, mert az ágazati ellenál-
lás miatt rengeteg olyan szükségtelen szabályt kell a 
jogalkalmazóknak jelenleg is alkalmazniuk, amelyek ha-

tályon kívül helyezésére vagy újraszabályozására nem 
került sor. 
 
Legalább annyira káros a hatása azonban annak, ha a 
közérdek, a védett értékek és a közérdekű szempontok 
érvényesítése nem jelenik meg a jogszabályokban vagy 
a létező szabályok végrehajtását senki sem ellenőrzi, s 
elmarad a mulasztások szankcionálása. Kiemelendő, 
hogy a jogszabályok gyakorlatban való végrehajtása 
csak akkor kaphat a társadalomtól támogatást, s abban 
az esetben lehet közhatalmi presztízse, ha az említett 
két elem egyensúlya a szabályozásban megfelelően ér-
vényesül. 
 
Azt, hogy ez mely területeken leginkább indokolt, már 
egy következő dolgozat témája. A szükségtelen felada-
tokról leginkább a - polgármesteri hivatalokat vezető - 
jegyzőket kell megszabadítani, s erre elsősorban a for-
mális hatáskörgyakorlások területén van égetően szük-
ség. 
 
S talán ez is igazolja, hogy a közigazgatás (ill. a közszol-
gálat) nem létszámában, hanem kifelé ható működésé-
ben pazarló, s abban vannak jelentős tartalékai. 
 
Mert pénz és erőforrás pazarló az (súlyos milliárdokban 
is mérhető), amikor a bürokratikus eljárás – a sorbaállás 
– a tömegesen előforduló ügyekben a mindennapok so-
rán lopja az állampolgár, az adófizető és a vállalkozó 
idejét. 
 
Mert pazarlás, amikor a jegyző (ügyintéző) formálisan és 
ún. „postás” szerepkörben intézkedik pl.: 
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 optometrista-látszerész engedélyt vagy szakfordító 
és tolmácsigazolványt ad ki; 

 indokolatlanul előírt hatósági bizonyítványokban 
foglalja írásba az ügyfél személyes nyilatkozatát egy 
másik állami szervnél történő „szíves felhasználás 
céljából”; 

 hatósági engedélyt ad ki olyan esetekben is, ahol 
elegendő lenne a bejelentés, vagy az önkéntes 
jogkövetés; 

 olyan támogatásokról dönt (pl. cukorbetegek havi 
támogatása), amelyek összege elenyésző annak 
költségéhez képest, amelynek megállapítása az 
államnak, illetve a társadalomnak kerül; 

 olyan bevételek beszedése iránt intézkedik rendsze-
resen hatóságként, amelyeknek igazgatási költsége 
3-szor, 4-szer többe kerül, mint ami általuk befolyik a 
költségvetéshez; 

 olyan (1000 Ft-os, valamint 5000 Ft-os) bírságok 
beszedése iránt hozza mozgásba kellő hatósági 
szigorral a hivatali apparátust, amelynek költsége az 
említett 8-10-szeresét teszi ki.  

 
Mert indokolatlan sorban állást és hivatalba járást intéz-

ményesít az, hogy pl.: 
 jelenleg 15 különböző hatóság (9 minisztérium fel-
ügyelete mellett) lát el állami fogyasztóvédelmi 
feladatokat, amelyek enyhén szólva nem eléggé 
összehangoltak; 

 számos dekoncentrált szerv és hatásköreinek pár-
huzamos jelenléte helyett igen sok területen hiányzik 
az integrált feladatellátás; 

 számos - a lakosságot tömegesen érintő - az 1950-
es években megalkotott elavult jogszabály (ld: 
hagyatéki eljárás) alkalmazását követeljük meg a 
jogalkalmazóktól; 

 közel 4.000 munkahelyi kifizető helyen foglalkoznak 
ma is az ún. családtámogatások megállapításával, s 
emellett az érintetteknek a MÁK területi szerveit is fel 
kell keresniük, ha az ellátás továbbfolyósítása merül 
fel; 

 az okmányirodákban viszonylag gyorsan megkap-
ható vállalkozói igazolványok tulajdonosait joggal 
szomorítja el az, hogy különböző bejelentési kö-
telezettségeket kell teljesíteniük az adóhatóságnál 
vagy az érintett társadalombiztosítási igazgatási 
szervnél. Mindez a nyomtatványok átalakításával 
persze megelőzhető lenne; 

 csak a MÁK területi szervei tudják, hogy a közszol-
gálati jogviszonyban foglalkoztatott köztisztviselők, 
közalkalmazottak járandóságai nyilvántartásainak 
rendszere olyannyira bonyolult, hogy jelenleg 1846 
bérelemet kell nyilvántartani; 

 szintén az ügyféli terheket csökkentené, ha az ille-
tékügyek számos esetben jelenleg megkettőzött 
rendszerét racionalizálni lehetne; 

 a közigazgatási eljárásban felmerülő végrehajtás 
komolyságát és hatékonyságát szolgálná egy in-
tegrált feladatkörű végrehajtó szolgálat megte-
remtése és működtetése. 

 
A hatósági tevékenység újraszabályozása során elen-
gedhetetlenné válik az is, hogy a jogalkotók a korábbinál 
lényegesen nagyobb hangsúlyt fektessenek az állampol-
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gárral szembeni bizalmatlanság felszámolására. Erre 
elsőként az állampolgárok mindennapi életét indokolatla-
nul megkeserítő eljárások során van égető szükség. 

 
A jogalkalmazók és az állampolgárok véleménye alapján 
számos eljárásban teremthető meg annak a feltétele, 
hogy 

 a hatóságok a közhatalmi szabályoknak az ügyfelek 
önkéntes jogkövetésével és utólagos felelősségre 
vonásával szerezzenek érvényt; 

 ahol ez lehetséges, a szükségtelen engedélyezést 
megszüntessék vagy azt  bejelentési kötelezett-
séggel váltsák fel. 
 

Mindebben sokat jelentene egy olyan – évek óta hiányzó 
– mechanizmusnak a megteremtése, aminek alapján a 
jogalkalmazó érdekelt és kötelezett lenne arra, hogy a 
hivatali csatornákon gyorsan visszajelzést küldjön az 
eleve alkalmatlan vagy az idők során alkalmatlanná vált 
hatósági előírásokról. A hatósági bürokrácia csökkentése 
érdekében rendszeresíteni lehet a különféle ötletpályá-
zatokat a jogalkalmazók és az ügyfelek körében, mivel a 
szükségtelen eljárások elszenvedői tudják igazán fel-
színre hozni az anomáliákat. 
  
AA  CCAAFF  mmooddeellll  mmiinntt  aa  mmeeggúújjuullááss  eeggyyiikk  
lleehheettssééggeess  iinnnnoovváácciióóss  eesszzkköözzee  
CCAAFF  kkaallaauuzz  
A Közös Értékelési Keretrendszer (CAF) egy teljes körű 
minőségirányítási eszköz, amelynek létrehozását az Eu-
rópai Minőségirányítási Alapítvány (EFQM) Kiválóság 
Modellje és a németországi Speyer Közigazgatás-tudo-
mányi Egyetemének modellje alapozott meg. Azon a 

feltevésen alapul, hogy a szervezeti teljesítményt a ve-
zetés által működtetett stratégián és tervezésen, a mun-
katársakon, a partneri kapcsolatokon, illetve az erőfor-
rásokon, valamint a folyamatokon keresztül lehet elérni. 
A CAF az EU közigazgatásért felelős miniszterei közötti 
együttműködés fontos eredménye.  
 
A rendszer kísérleti változatát 2000. májusában mutatták 
be, az első módosított változatot pedig 2002-ben indí-
tották el. A CAF Forrás-Központját (FK) a maastrichti 
Európai Közigazgatási Intézeten (EIPA) belül hozták 
létre a közigazgatásért felelős főigazgatók döntése 
eredményeként.  
 
A 2006. évi CAF verzió létrehozásában szakértői szinten 
Magyarország is részt vett mintegy 10 EU tagországgal, 
az Európai Közigazgatási Intézettel és az EFQM-mel 
együtt. Az új verziót az EU közigazgatásért felelős fő-
igazgatóinak fóruma 2006-ban jóváhagyta, a modell a 
szakmai nagyközönség előtt először a IV. Európai Minő-
ség Konferencián (Tamperében) került bemutatásra.  
 
Kiemelendő, hogy 2000. és 2006. között mintegy 1000 
európai közigazgatási szerv kezdte el használni a CAF-
ot, saját intézményük hatékonyságának javítására. 
 
Megemlítendő, hogy nemzeti szinten is sok ország kifej-
lesztette a CAF-ot támogató szervezeti struktúrákat, ide-
értve a képzést, az e-eszközöket, brosúrákat, a CAF fel-
használói rendezvényeket és a CAF-adatbázisokat. 
Mindezen tevékenységek valamennyi CAF- szakértő és 
felhasználó számára garantálják azt, hogy az Egyesült 
Királyság soros elnöksége által kitűzött cél – a 2000 nyil-
vántartott CAF felhasználó 2010-ben – teljesül. A CAF-
fal kapcsolatos magyar segédanyagokat, fejlesztéseket a 
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www.meh.hu honlapon lehet elérni. Itt megtalálható az új 
CAF verzió kérdőíve, az új CAF módszertani útmutató, 
valamint a bench learning tevékenységet segítő háttér-
anyag. 
CCAAFF  ccééllkkiittűűzzéésseekk  
A CAF könnyen használható eszköz ahhoz, hogy Eu-
rópa-szerte hozzásegítse a közigazgatási szervezeteket 
a minőségirányítási módszerek és folyamatok alkalma-

zásához, a teljesítmény javítása érdekében. A metodika 
olyan önértékelési keretet nyújt, ami koncepcióját te-
kintve hasonló a nagyobb TQM (teljes körű minőségirá-
nyítás) modellekhez, különösen az EFQM-hez, de sajá-
tosan a közigazgatási szervezetekre tervezték, figye-
lemmel a köztük lévő különbségekre és sajátosságokra. 

  

 

  
FFeellééppííttééssii  iirráánnyyttűű  

 bizonyítékokon alapuló értékelést, az európai or-
szágok közszféráiban széles körben elfogadott 
kritérium-készlet alapján; 

  

  
FFőőbbbb  jjeelllleemmzzőőkk  CCAAFF  ttüükköörrbbeenn  
A CAF alkalmazása a szervezetnek megfelelő keretet 
nyújt az állandó fejlesztési folyamat beindításához. 
A CAF az alábbiakat nyújtja: 

http://www.meh.hu/


 az előrehaladás és a teljesítmény kimagasló szintjei 
megállapításának lehetőségét; 

 az irányítás következetességének kialakítását; a 
szervezetfejlesztéshez szükséges tennivalókra 
vonatkozó konszenzus megteremtését; 

 az elérni kívánt különböző eredmények és a támo-
gató gyakorlati megoldások vagy adottságok közötti 
kapcsolat létrehozását; 

 a munkatársak körében a fejlesztési folyamatba 
történő bevonásuk révén lelkesedést kiváltó esz-
közként szolgálhat; 

 a jó gyakorlati megoldások előmozdításának, és e 
megoldások szervezeten belüli különböző területek 
közötti, illetve más szervezetekkel történő, 
megosztásának lehetőségeit; 

 a különböző minőségügyi kezdeményezéseknek a 
hétköznapi munkafolyamatokba történő integrálását 
szolgálja; valamint 

 a haladás időbeni mérésének eszköze az időszakos 
önértékelések révén. 

  
AAzz  éérrttéékkeellééssii  rreennddsszzeerr  lléénnyyeeggee  
A CAF egyik kötelező eleme az értékelési rendszer. Bár 
az erősségek, fejlesztésre szoruló területek feltárása és 
az ehhez kapcsolódó fejlesztési intézkedések az önérté-
kelés legfontosabb kimenetelei, a szervezetek néha túl-
ságosan az értékelésre összpontosítanak. Az értékelési 
rendszert a CAF új változatában megőriztük és tovább 
fejlesztettük. 
A CAF modell minden egyes alkritériumának és kritériu-
mának értékelése 4 fő célból történik: 

1. A fejlesztési tevékenységek követendő irányainak jel-
zése; 

2. Saját előrehaladásunk mérése; 
3. A jó gyakorlati megoldások azonosítása, az adottsá-

gok tényezőknek és az eredményeknek odaítélt ma-
gas értékszámok jelzése alapján; 

4. Olyan valós partnerek megtalálásának elősegítése, 
akiktől tanulni lehet. 

 
A CAF 2006-os verziója immár az értékelés két módjára 
ad lehetőséget. 
A “hagyományos CAF értékelés”-t és a “részletes CAF 
értékelés”-t a szervezet saját választása szerint alkal-
mazhatja. 
 
AA  CCAAFF  22000022  ééss  aa  CCAAFF  22000066  kköözzööttttii  ffőő  kküüllöönnbbssééggeekk    
A korábbi CAF verziók használói nem fogják túl nehéz-
nek találni az új változatban történő eligazodást. 
A lisszaboni stratégia kontextusában nagyobb hangsúlyt 
helyeztünk a korszerűsítésre és az innovációra. Határo-
zottabban jelennek meg a vezetésre és a stratégiára vo-
natkozó kritériumokban, míg a folyamatok állandó meg-
újításának szükségessége az 5. kritériumban jelenik 
meg. 
 
A bevezetés és számos újonnan megfogalmazott példa 
jobban illusztrálja a közszférában meghonosodott minő-
ségirányítás hozzájárulását a jó kormányzás megvaló-
sulásához. Az értékelési rendszer lehetővé teszi a szer-
vezetek számára az értékelési ismereteik elmélyítését, 
és a fejlesztési intézkedéseikre történő nagyobb mértékű 
összpontosítást. Az önértékelésre és a fejlesztési intéz-
kedési tervekre vonatkozó útmutatások további felvilágo-
sítást adnak. 
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Összefoglalva, a CAF modell szerinti önértékelés lehető-
séget ad a szervezet részére, hogy többet tudjon meg 
önmagáról. Összehasonlítva egy teljes körű minőségirá-
nyítási modellel, a CAF-ot kifejezetten felhasználóbarát 
modellnek terveztük. A CAF továbbra is nyilvános és 
ingyen hozzáférhető. A szervezetek igényeik szerint 
szabadon felhasználhatják a modellt. 
 
Ennek keretében arra is lehetőség nyílik, hogy a II. rész-
ben összefoglalt folyamatokat racionalizáljuk, illetve az e 
körbe tartozó kezdeményezéseket megalapozzuk. 
 
LLeehheettőőssééggeekk  ––  ttáávvllaattookk  ééss  kkaappccssoollóóddáássii  ppoonnttookk  
aa))  EEuurróóppaaii  MMiinnőősséégg  KKoonnffeerreenncciiaa  
A 2008-ban, Párizsban megrendezendő V. Európai Mi-
nőség Konferencia előadásai négy fő témakört ölelnek 
fel: 

 az állampolgári igényeknek való megfelelés erősí-
tése; 

 az állampolgári részvétel, mint a közszolgáltatások 
minőségfejlesztésének egyik mozgatórugója; 

 Az alapvető társadalmi kérdések számításba vétele; 
 Az állampolgárokon kívül, valamennyi érdekelt fél 
bevonása a minőség érdekében. 

 
A kiválasztandó jó tagállami gyakorlatokat a témakörök 
szerint a szervezőbizottság sorolja be a programba a 
felkért közigazgatási szakértők segítségével. A prezen-
tációknak illeszkedniük kell a konferencia fő témáihoz. 
 
A jó gyakorlatok előadóinak előzetesen egy rövidített, 
valamint egy részletes esetleírást kell elkészíteniük. 

A leírásokat a felkért szakértők véleményezik majd. A 
rövidített (egy oldalas) bemutatónak tartalmaznia kell a 
gyakorlat meghatározását, a minőségfejlesztést, a 
szereplőket, a siker mérőszámait, a következtetéseket, 
valamint a projekt innovációs tartalmát és 
felhasználhatóságát.  
Fontos kiemelni, hogy a 2006-ban, Tamperében rende-
zett konferencián több sikeres magyar prezentációt is 
bemutattak. Mindez három magyarországi jó gyakorlat 
közreadását jelentette, amelynek középpontjában a helyi 
kezdeményezések eredményessége állt. 
 
bb))  EEuurróóppaaii  CCAAFF  KKoonnffeerreenncciiaa  
A III. Európai CAF Konferenciára 2007. október 11-12-én 
került sor Lisszabonban.  
Mottója: a CAF a változás ösztönzője. A szakmai 
találkozó három téma köré szerveződött (a zárójelben 
lévő országok tartanak előadást): 

 Munkatársak (Dánia, Románia, Franciaország, 
Olaszország); 

 A folyamatok megújítása, változtatása (Magyaror-
szág, Csehország, Norvégia, Lengyelország, 
Portugália); 

 A vezetők elkötelezettsége (Görögország, Szlovénia, 
Ciprus, Észtország). 

 
A CAF együttműködés napirendjén van továbbra is a 
tanúsítás/módszertani igazolás/külső visszajelzés té-
mája. A kérdésben nincs egységes, közös álláspont to-
vábbra sem, mivel eltérő megközelítéseket alkalmaznak 
az egyes tagállamok. Mindazonáltal a témát szakértői 
szinten szignifikánsnak tekinti számos tagország, ezért a 
két fő megközelítésről a szakmai vita tovább folytatódik. 
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cc))  EEuurróóppaaii  KKöözzsszzeekkttoorr  DDííjj  
 A Díjat első alkalommal 2007-ben adták át: 2007. 
november 12-13., Lüzern, Svájc 

 A kezdeményezést a Speyer Egyetem, az Európai 
Közigazgatási Együttműködés Csoportja (ami inkább 
elméleti, egyetemi szakértőket tömörít), valamint a 
Bertelsmann Alapítvány hozta létre.  

 A kezdeményezés partnerországai: Németország, 
Ausztria, Svájc. Más tagállamok is érdeklődnek, de 
jelenleg a jelentkezők többsége német nyelvte-
rületről érkezik. 

 A Díj odaítélése során 2007-ben három kulcsterü-
letre fókuszáltak: 1, együttműködésen alapuló 
kormányzás; 2, a célok megvalósítása kevés erő-
forrás felhasználásával; 3, a demográfiai változá-
sokkal való szembenézés. 

 A díj új platformot is jelent a szervezetek egymástól 
tanulása számára. 

 A kezdeményezők nyitottak a közigazgatás vala-
mennyi területe felé. A díj elnyerésének további 
feltétele a kiemelkedő eredmények elérése mellett a 
rendszerszerű folyamatos továbbfejlesztés. 

 
Megjegyzendő, hogy a Miniszterelnöki Hivatal felkérte a 
korábban Közigazgatási Minőség Díjat elnyert szerve-
zeteket, hogy kandidáljanak e fontos versenyben. 
 
dd))  MMaaggyyaarr  KKöözziiggaazzggaattáássii  MMiinnőősséégg  DDííjj  

 A díj értékelési struktúrája kezdetektől fogva a CAF 
modell kritériumaira épül. 

 Az új, finomhangolt modell szerinti struktúra beépül a 
Díj értékelési folyamatába. Az új modell módosításai 
alapvetően nem befolyásolják az értékelési eljárást, 
mivel a 2002-es és a 2006-os verziók egymásra 
épülten, koherensen kerültek kidolgozásra, s a 
tartalom alapvetően nem változott. 

 
A Díj 2007-ben is elismerte azon minőségfejlesztési mű-
helyek eredményeit, amelyek hosszú évek óta meghatá-
rozóan élenjárnak a szolgáltató közigazgatás megvaló-
sításában. Az elismert műhelyek között ezúttal a Somogy 
Megyei Önkormányzat, a tatabányai Megyei Jogú Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, az APEH Dél-al-
földi Regionális Igazgatósága, valamint Budapest Fővá-
ros XIX. Kerületének Önkormányzata tűnt ki. 
 
NNeemmzzeettii  ééss  nneemmzzeettkköözzii  aallkkaallmmaazzáássii  hheellyyzzeettkkéépp  ééss  
ttáávvllaattookk  
Az Európai Közigazgatási Intézet CAF Központja által 
segített európai CAF együttműködés célkitűzése európai 
szinten a regisztrált CAF felhasználók elérése 2010-ig. 
Az Intézet prezentációja szerint jelenleg 909 európai re-
gisztráció történt. Magyarország továbbra is az első 
harmadban helyezkedik el. 
 
Fontos kiemelni, hogy Magyarországon 265 regisztrált 
alkalmazót tartunk nyilván, amelyek sorában 58 helyi 
önkormányzat. Az is megjegyzendő, hogy az alkalmazók 
nemcsak regisztrált szervezetek, hanem a Miniszterel-
nöki Hivataltól hivatalos módszertani igazolást is kapnak 
arról, hogy az intézményi önértékelésük megfelel az Eu-
rópai Unió minőségfejlesztési modelljének. Bízunk ab-
ban, hogy e sajátos és igényes minőségfejlesztői körben 
egyre több közigazgatási szervvel találkozhatunk. 
 



  
  

MMiinnőőssééggüüggyy  aazz  IInnffoorrmmáácciióóss  TTáárrssaaddaalloommbbaann  
  

BBeesszzáámmoollóó  aa  KKoonnffeerreenncciiáárróóll  
  
Az évenkénti Minőség Hét hagyományos célja, hogy át-
tekintse a szakma aktuális problémáit, várható fejlődési 
irányait és a minőségügy társadalmi szerepét. Az immár 
16. alkalommal rendezett szakmai fórum tematikájának 
kialakításakor a múlt évinél még határozottabban szem-
besültünk azzal a ténnyel, hogy a hagyományos „minő-
ségügy” területén ma már alig lehet az újdonság erejével 
ható, széleskörű érdeklődést keltő ismereteket kínálni. 
Nem csökkent, hanem inkább erősödött viszont annak 
szükségessége, hogy a minőségrendszerek és általában 
a minőségügyben eddig kifejlesztett módszerek és tech-
nikák szolgálják a sikeres működést, a versenyképessé-
get, mint a gazdaság, sőt a társadalom egyik fő követel-
ményét. 

Országunk gazdasága, társadalma, intézményrendszere 
gyors átalakulásban van. Bár a változások megítélésé-
ben a vélemények jelentősen különböznek, abban 
egyetértés van, hogy a fejlett országokban az információ-
feldolgozás az adatokon alapuló gyors döntés ma már 
minden gazdasági tevékenység fontos, nélkülözhetetlen 
eszköze. Az informatika új technológiát adott a felhasz-
nálók kezébe, amely nélkül már ma sem lehet tartósan a 
piacon maradni. E fejődési tendencia erősítését az állam 
is közérdekűnek tekinti, és feladatának tartja pályázatok 
útján is támogatni. 
Ebben a nagy átalakulásban keresi helyét a Magyar Mi-
nőség Társaság is, és ezért arra törekedett, hogy a leír-
taknak megfelelően, hagyományos éves rendezvényé-
nek fő irányát is az információ-technológia és a minő-
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ségügy kapcsolatának, összefüggéseinek szentelje és – 
ennek megfelelően – tájékoztassa a résztvevőket az el-
érhető eszközökről, lehetőségekről, és nem utolsósorban 
megismertesse őket az IT-professzionális vállalkozókkal. 
 
A rendezvény jelentős újszerűsége, hogy a világhálón 
on-line volt követhető és ezáltal a megjelenteknél jóval 
szélesebb körű szakember számára volt hozzáférhető. 
  
NNyyiittóó  pplleennáárriiss  üüllééss  
A rendezvény alaphangját a levezető elnök, Pónyai 
György bevezetője adta meg, azt hangsúlyozva, hogy a 
társadalmi fejlődés központi kérdése az életminőség ja-
vítása ez megkívánja a fenntartható fejlődés megvalósí-
tását is. Ez nemcsak a gazdaságra, hanem az egész 
társadalomra érvényes, és felöleli a környezeti és a 
munkakörülmények folyamatos javítását, a gazdaságban 
a fő törekvés természetesen az üzleti siker. 
A célok elérését jelentősen segíti az információ-techno-
lógia, mely igen sokrétűen felhasználható a termelési és 
társadalmi munkafolyamatok fejlesztésére, minőségének 
javítására. Ezt a megállapítást támasztotta alá ddrr..  DDuuddááss  
FFeerreenncc  szakállamtitkár (előadásának szerkesztett válto-
zatát e számunk szakmai cikkei között találják), aki be-
mutatta, hogy az EU és hazánk közigazgatásában mi-
lyen nagy az IT jelentősége és társadalmi hasznossága. 
A minőség-szakma módszerei segítik az APEH munkáját 
is – amint azt  ddrr.. JJuuhháásszz  IIssttvváánn, a KAIG igazgatója kifej-
tette –, pl. azzal, hogy az ellenőrizendő ügyfeleket a koc-
kázat-menedzsment módszereivel választják ki. 
WWiittttiicchh  TTaammááss, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
főigazgatója, az állami szerepvállalás és a civil szerve-
zetek fogyasztói magatartásának erősítésének szüksé-
gességét hangsúlyozta. 

A résztvevők – HHoorrvváátthh  VViikkttoorr az NFÜ Közigazgatási 
Operatív Programok Irányító Hatóság osztályvezető-he-
lyettese előadásából – átfogó képet kaptak arról, hogy az 
állam milyen pályázatok révén nyújt széleskörű anyagi 
támogatást az IT bevezetéséhez. 
 
AA  MMeenneeddzzsseerreekk  FFóórruummaa  eellssőő  rréésszzéébbeenn  aa  vváállllaallaattii  
ggyyaakkoorrllaattbbóóll  mmeerríítteetttt,,  mműűkkööddőő  iinnffoorrmmaattiikkaaii  mmeeggoollddáássookkaatt  
ééss  lleehheettőőssééggeekkeett,,  mmáássooddiikk  rréésszzéébbeenn  ppeeddiigg  aa  ttaannááccssaaddóóii  
ééss  ttaannúússííttóóii  ggyyaakkoorrllaattbbaann  aallkkaallmmaazzootttt  ééss  aajjáánnllootttt,,  iinnffoorr--
mmaattiikkaaii  hhááttttéérrrreell  mműűkkööddőő  mmeeggoollddáássookkaatt  mmuuttaattttaakk  bbee..  
  
IInnffoorrmmaattiikkaaii  mmeeggoollddáássookk  
AA  MMOOLL--ccssooppoorrtt  PPeettrroollkkéémmiiaa  DDiivvíízziióójjáánnááll az üzleti műkö-
dést egy komplex, integrált rendszer támogatja, amely-
ben az egyes alkalmazások (vállalati és vezetői informá-
ciós rendszer, stb.) szervesen kacsolódnak egymáshoz. 
A teljes vállalati szintű levelezés és elektronikus doku-
mentum-menedzsment Lotus Notes alapokon működik. 
Erre építve döntöttek az integrált irányítási rendszer mű-
ködését támogató, egységes megközelítést megvalósító 
hálózati alkalmazás, az ISOFFICE (magyar termék) be-
vezetése mellett. Ez egy komplex moduláris felépítésű 
alkalmazási csomag az irányítási rendszer támogatá-
sára, mely képes lefedni az alkalmazott szabványok kö-
vetelményeit. Az alkalmazás lehetőséget biztosít a me-
nedzsment számára az integrált üzleti folyamatok egy-
séges áttekintésére, a működési folyamatok optimalizá-
lására, az egyszerű elektronikus jóváhagyás bevezeté-
sére, az adatbázis nyújtotta előnyökön keresztül adatok 
kinyerésére, tendenciák megismerésére, a kontroll-funk-
ciók széleskörű felhasználására, a célok, feladatok top-
down lebontására és teljesülésük nyomonkövetésére. Az 
alkalmazás hatékonyan támogatja a munkát naprakész 
adatbázisával, az egységes, gyors, összerendelt doku-
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mentum-kezelési funkciójával. Eszköze az információ 
megosztásnak, határokon túlnyúló, gyors kommunikációs 
csatorna a divízió egységei között. 
 
AAzz  AAllccooaa--nnááll  egy felhasználói fókuszú, több országban 
működő rendszer működik. A klasszikus dokumentum-
menedzsment rendszert, amelyet a minőségirányítási 
rendszer támogatására vezettek be, fejlesztették az 
egyéb területek (pl. pénzügy) igényei alapján. A kialakí-
tott rendszert ezt követően alkalmassá tették a feljegyzé-
sek kezelésére, majd folyamatok szabályozására (jóvá-
hagyási folyamatok, új termék bevezetése, folyamatvál-
toztatás felügyelete). A rendszer moduláris szerkezetű, 
így a dokumentum-menedzsment modult az akció-modul 
és az oktatási rendszer-modul kialakítása követte. 
  
AA  SSTTII  PPeettőőffii  NNyyoommddaa  KKfftt..  raktárirányítási rendszerének 
támogatására alkalmazott informatikai megoldást mutatta 
be. A rádiófrekvenciás jeladók segítségével működtetett 
vonalkódos rendszer bevezetését a raktári munka auto-
matizálása, az élőmunka-ráfordítás csökkentése és a 
hibák kiküszöbölése érdekében vezették be. A rendszert 
kiterjesztették a termelésbe-adási folyamatokra, valamint 
továbbfejlesztik a készáru-kezelés részre, ahol az egyik 
cél a felesleges műveletek számának csökkentése. A 
kialakított rendszer segíti az anyageladás, a leltározás, 
az alapanyag zárolás és feloldás, a szavatossági idők 
figyelése feladatok végzését is. 
A megoldás minőségirányítási vetületei: a hibás raklapok 
tárolása miatti reklamáció és az adminisztrációs hibale-
hetőségek csökkentése, valamint rugalmasság a vevővel 
szemben a valós idejű adatrögzítés segítségével. 
  
AAzz  EEGGII  EEnneerrggiiaaggaazzddáállkkooddáássii  ZZrrtt..  fő folyamatainak irá-
nyítását a cégcsoport-szinten bevezetett SAP vállalatirá-

nyítási rendszer végzi. A tulajdonos és az Igazgatóság 
részére fontos információ a minőségköltségek alakulása, 
melyeket szintén az SAP-ban tartanak nyilván. Havonta 
jelentés készül az Igazgatóság és az anyacég számára, 
az eredmények folyamatos elemzése alapján döntenek. 
Kiváló eszköz a cégcsoporton belüli benchmarking tevé-
kenységre, az összehasonlításra. A hibaköltségek ala-
kulása, amelyben a cégcsoporton belül az EGI a legjobb, 
lehetővé tette, hogy a szakterület egy mérnökkel bővül-
hetett. 
 
AA  FFŐŐGGÁÁZZ  előadása rámutatott az informatikai megoldá-
sokat előhívó igényekre, majd számbavette azon, általá-
ban már „dobozos termékként” rendelkezésre álló infor-
matikai eszközöket és megoldásokat, melyek támogatni 
képesek az üzleti folyamatokat. Érintette az informatikai 
szervezetek közös, költséghatékony szolgáltatási köz-
pontként való működtetésének lehetőségét, valamint 
példákat mutatott integrált vállalatirányítási rendszerek-
nek a jelenleg általánosan alkalmazott gyakorlatán túl-
mutató alkalmazási lehetőségeire, adatbányászatra, fo-
lyamatmenedzsment eszközök alkalmazására, az emberi 
munkavégzés informatikai támogatására és – ha az a 
vállalati kultúrával összeegyeztethető – kiváltására, majd 
kiemelt figyelmet szentelt a vállalati tartalomkezelő-rend-
szerekben rejlő lehetőségek bemutatására. 
  
ÚÚjjsszzeerrűű  ttaannúússííttóóii  ttöörreekkvvéésseekk  
AA  PPRROOGGRREESSSS  IISSOO  99000011,,  aazz  SSGGSS  új módszere és esz-
köze abból indult ki, hogy az ügyfelek egy része már 
nem elégszik meg a „hagyományos” tanúsítással, keresi 
a hozzáadott értéket az audit eredményében, arra is vá-
laszt keres, hogy mennyire támogatja az üzletmenetet, 
ezt hogyan lehetne mérni. A mérés eredménye támogat-
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hatja a folyamatos fejlődést, és ezáltal biztosítja a hoz-
záadott értéket. 
Az auditálási módszertan képet ad arról, hogy mennyire 
hatékony a kialakított és működtetett minőségirányítási 
rendszer, méri a rendszer érettségét és teljesítményét, 
lehetőséget ad a fejlesztendő területek feltárására. Se-
gítségével időről-időre követhető a teljesítmény, bele-
értve az egyes folyamatokra vonatkozó speciális fej-
lesztési projektek eredményeit is.  
Az eredmények grafikus ábrázolása lehetőséget ad a 
könnyebb, egyértelműbb áttekintésre. Web-alapú rend-
szer, amely önértékelések alapjául is szolgálhat. Belső 
auditnál, tanúsító/megújító auditnál, felülvizsgálati láto-
gatások során is alkalmazható, lehetővé teszi soron kí-
vüli auditok elvégzését is. 
  
AA  HHyyppeerrTTeeaamm  előadása abból indult ki, hogy a termék-
minőség biztosítása mindenkinek feladata ugyan, mégis 
a minőségügyi szervezet igazi vevője a vezetés és az 
ún. üzleti területek. Az ő igényeiket kell megértenünk, 
ezekre kell fókuszálnunk, hogy eladjuk a szolgáltatásain-
kat. A minőségügy ugyanis belső szolgáltató funkció, 
hasonlóan a kontrollinghoz vagy HR-hez. A vezetők ér-
dekei szerteágazóak, a bevétel növelésétől a termelé-
kenység javításán át a személyes ambícióik megvalósí-
tásáig. Mindehhez szükségük van információra, amely-
nek segítségével meghatározzák a szervezet céljait, és 
szükségük van eszközökre, amelyekkel ezeket a célokat 
megvalósítják. Ehhez nyújt segítséget az ORGIMETRIA, 
melynek alaplogikája, hogy vizsgáljuk meg az elvárások-
nak való megfelelés mértékét (eredményesség), a ren-
delkezésre álló eszközök mennyiségét és megfelelősé-
gét (potenciál), valamint az eszközök felhasználásával 
az elvárások kielégítése érdekében tett intézkedések, 

alkalmazott módszerek megfelelőségét (hatékonyság). 
Arra kell törekednünk, hogy az értékelés eredményeit 
konkrét adatokkal támasszuk alá. Rendszeresen (a ter-
vezési időszakhoz kötötten) elvégezve a felmérést, az 
eredmények jelentős segítséget adhatnak a vezetésnek 
a döntések meghozatalában. 
A módszertan lényegét lapunk 2007. novemberi száma 
tartalmazza (Csiszér Tamás: Működésfejlesztési mód-
szertan – azoknak, akik többet akarnak; Magyar Minőség 
2007/11. 10-13. oldal). 
  
AA  TTÜÜVV  SSttaarr  pprrooggrraammjjaa  a vállalati teljesítményértékelés 
komplex módszertanát mutatta be, mely felöleli a jog-
szabályi megfelelést, a működési kockázatokat, a kör-
nyezetvédelmet, a biztonságtechnikát, az emberi jogok 
és a fenntartható fejlődés követelményeit, a vonatkozó 
ajánlások, irányelvek, szabványok figyelembe vételét. Az 
értékelés a 9+1 modulon belül 1250 kritériumot tartal-
maz, amelyeket egy ötfokozatú skála alkalmazásával 
értékelnek. A teljesítményértékeléshez speciális informa-
tikai megoldás tartozik, mely adatbázisra épül, és amely-
hez web-alapú szolgáltatás tartozik, amelyen keresztül 
az ügyfelek közzétehetik eredményeiket. Az adatbázis 
feltöltését követően szöveges és táblázatos kiértékelés, 
valamint a menedzsment számára beszédes, grafikus 
megoldásokat tartalmazó bemutatók készülnek. Az érté-
kelés támogatja a fejlesztendő területek meghatározását. 
 
A folyamatszabályozás és a kapcsolódó lépésről-lépésre 
történő fejlesztés helyett eredményesebb lehet áttöréses 
technikával indítani a fejlesztést. A stratégia kialakítása 
során látnok-típusú vezetőkre van szükség, akik hosszú 
távra, a működési kockázatok, az erősségek-gyengesé-
gek, a belső és külső környezetdiagnosztika elemzésére 
építve hoznak döntéseket.  AA  QQuuaalliimmeedd  ccssooppoorrtt  által be-
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mutatott, FMEA-alapú módszertant saját fejlesztésű tá-
mogató szoftver bemutatása egészítette ki. 
 
IInnffoorrmmáácciióó--tteecchhnnoollóóggiiaa  
A vállalatok és magánszemélyek is egyre több olyan in-
formációval – értelemmel bíró adattal – rendelkeznek, 
amelynek megvédése fontos. A védendő információk 
körét megfelelő körültekintéssel és gondossággal kell 
kezelni. Nem elegendő az információk tárolására és to-
vábbítására használt eszközök hardveres és szoftveres 
védelmét biztosítani, hanem figyelembe kell venni a kap-
csolódó jogszabályokat, a humánpolitikai kérdéseket 
(social engineering), a fizikai illetve a környezeti bizton-
sági kérdéseket, stb. is. 
 
Az elmúlt időszakban, hazánkban is sűrűn jelentek meg 
a kérdéskörrel foglalkozó jogszabályok, ajánlások, és 
nemzetközi szabványok. Például az ISO/IEC 27000-es 
szabványcsalád, valamint a nemrégiben megjelent 
ISO/IEC 20000-es szabvány. Ma már több akkreditált 
tanúsító testület is működik hazánkban, amely ISO/IEC 
27001:2006 szerinti tanúsítvány kibocsátására jogosult. 
Úgy tűnik, hogy a vállalatok is felismerték, hogy a infor-
mációbiztonságra szükség van, hiszen a közelmúltban 
számos vállalat vezetett be ISMS (Information Security 
Management System) rendszert és gyorsan növekszik a 
sikeresen tanúsított rendszerek száma is. Magyarország 
a világon a kiadott tanúsítványok tekintetében jelenleg a 
nagyon előkelő, hetedik helyet foglalja el, 58 tanúsított 
céggel. (November 4-i adat.) 
Civil kezdeményezések is történtek az adat- és informá-
cióvédelem területén, hiszen még 2001-ben megalakult 
egy „Értékteremtő Munkacsoport”, amely aztán 12 ma-
gánszemély bevonásával Hétpecsét Információbizton-
sági Egyesületet néven folytatta tevékenységét. Az 

Egyesület célja az információvédelem kultúrájának és 
ismereteinek terjesztése valamint egy olyan szakmai 
műhely létrehozása, ahol az információbiztonsági szak-
emberek rendszeresen találkozhatnak és kicserélhetik 
tapasztalataikat. 
 
Szoftverminőség 
A szoftverminőség nem „egy és egyetemes”, nem hatá-
rozható meg egységesen még egyetlen szoftver eseté-
ben sem. Különböző felhasználóknak különböző jellem-
zők lehetnek fontosak (pl. a szoftver legyen olcsó, ké-
szüljön el időben, legyen a nap 24 órájában elérhető, 
legyen barátságos, illeszkedjék egy adott technológiával 
készült rendszerhez … stb.). Ezen jellemzők alapján az 
adott szoftverekhez helyzetfüggő minőségi profilt kell 
kialakítani, mely az akkor és ott fontos minőségi jellem-
zőket írja le. A minőségi profilban a szoftverfejlesztés 
alapvető objektumait lehet figyelembe venni (termék, a 
terméket előállító folyamat, a folyamatban részt vevő 
erőforrás). Ezen objektumok minőségét különböző szab-
ványok, megközelítések támogatják, melyek közül 4 
megközelítésről, valamint alkalmazásuk tapasztalatairól 
hallhattunk az előadóktól.  
 
Az előadások jól mutatták a Magyarországon alkalmazott 
szoftverminőségi megközelítések sokrétűségét: folya-
mat-alapú szoftverminőség-megközelítések, a CMMI 
modell új kiadásának jellemzői és a modell magyaror-
szági alkalmazása, a CMMI modell és az ISO 9001:2000 
szabvány kapcsolata, kitérve az ISO 9001:2000-alapú 
rendszerek CMMI-kompatibilissá tételének lehetőségére, 
a Common Criteria (ISO/IEC 15408) elemei, mely alap-
vetően szintén folyamat-alapú modell. Bemutatták, ho-
gyan kapcsolható ez a megközelítés a szoftvertermék 
minőségéhez, valamint a CMMI modellhez (Az előadás 
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szerkesztett változatát közölni fogjuk. Szerk.). Hallottunk 
előadást a szoftverminőség egy termék-alapú megköze-
lítéséről és a forráskód alapú szoftverminőség-me-
nedzsmentet támogató megközelítésről és szoftverről, 
valamint alkalmazásának tapasztalatairól. Fontos eleme-
ket ismerhettünk meg a kód-alapú metrikákról. A TERC 
Kft. előadásából igen érdekes képet alkothattunk a for-
galomba került szoftverekkel kapcsolatos minőségügyi 
elvárásokról, melyek alapvetően a szoftver felhasználó-
jának minőségi követelményeit tükrözik. 
A szekció előadásaiból az látható, hogy a Magyarorszá-
gon alkalmazott szoftverminőség-megközelítések követik 
a nemzetközi trendeket, és mind a folyamat-alapú, mind 
a termék-alapú megközelítések alkalmazásában jelentős 
tapasztalattal rendelkező szakértői gárdánk van. 
 
A változásmenedzselés gyakorlata 
Az előző években kialakult gyakorlat szerint az ISO 9000 
FÓRUM is részt vett a Magyar Minőség Hét konferencia 
lebonyolításában. A szekció igyekezett szervesen illesz-
kedni a Konferencia alapgondolatához, mondanivalójá-
hoz és abból a feltevésből indult ki, hogy napjainkban 
csak egyvalami biztos: a folyamatos változás.  
 
Projekt-teameket abban az esetben alakítanak ki a szer-
vezetek, amikor egy feladat (probléma) nem oldható meg 
felső vezetői utasítással, hanem egy csapat szaktudása 
szükséges. 
 
Minden projekt esetében szükség van számszerűen 
mérhető célra, elvárt eredményre, kezdeti és befejezési 
határidőre, irányító bizottságra, projekt-szponzorra, pro-
jekt-teamre, a munka előrehaladását igazoló jegyző-
könyvekre, kockázati értékelésekre, dokumentált idősza-
kos értékelésre, stb. Minden projekt más-más megköze-

lítést, megoldást igényel és emiatt fontos a projektek in-
dítása előtti jól átgondolt előkészítés.  
 
A változás-menedzsment tekintetében megállapították, 
hogy akkor kell változtatni, amikor a vállalatnak jól megy, 
mivel: 

− akkor a legkönnyebb valamit változtatni, ha 
befolyásolni tudjuk a változást, 

− a változtatás kockázatát könnyebb elviselni, 
mégha az eredménye negatív is, 

− van idő a változatok tesztelésére, kipróbálá-
sára. 

 
A cégvezetők sok esetben félnek a változtatások elindí-
tásától, mert hiányoznak az irányadó normák és a szám-
szerű információk, félnek a felelősség-vállalástól, a konf-
liktustól, a beláthatatlan következményektől. Igen határo-
zott vélemény, hogy egy vállalat átszervezését a mene-
dzsernek önmagával kell kezdenie.  
 
A termelékenységgel foglalkozó szakemberek jelentős 
része állítja, hogy a XXI. század vállalkozásai csak át-
fogó rendszerek alkalmazásával lehetnek minden terü-
leten versenyképesek. Ezek közül kiemelkedő jelentő-
ségű a Hat Szigma és a Lean. 
A Hat Szigma a műszaki vagy tranzakcionális tevékeny-
ségeket folyamatként fogja fel. A folyamatok bemenő és 
kimenő paramétereit mérni kell. A Lean egy olyan straté-
gia, amely a vállalati folyamatokban meglévő vesztesé-
gek kiküszöbölésére irányul, hogy minél magasabb 
szinten tudjuk kielégíteni vevőink valós és látens elvárá-
sait. Az a művelet, amely nem termel értéket az veszte-
ség! 
Ha a termelékenységet, a minőséget és a gyorsaságot 
egyszerre akarjuk fejleszteni, ahhoz mindkét módszer 
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alkalmazására szükség van, mert egy komplex fejlesz-
tésben egymás kiegészítői. 
 
A változásmenedzselés jelentős módszere az „erőtér-
elemzés”, vagyis a változást támogató (felhajtó) erő, és a 
fékező erő számbavétele. Ezek eredményeit ki kell egé-
szíteni a versenykörnyezet-elemzéssel (SWOT és STEP) 
és ezt követően dönteni. A siker kulcsa a „nagykoalíciós 
konszenzus”, vagyis az érdekelt felek közös nevezőre 
jutása. 
 
A szervezeteknek igazodniuk kell a környezetben vég-
bemenő változásokhoz, és ezeket tudatosan kell kezelni 
és menedzselni. Ezzel összhangban nem csökkent, ha-
nem inkább erősödött annak szükségessége, hogy a 
minőségügyben eddig alkalmazott módszerek és techni-
kák támogassák a változások lebonyolítását, szolgálják a 
vállalatok versenyképességét. 
  
TTeerrmmiinnoollóóggiiaaii  ééss  MMeettrroollóóggiiaaii  SSzzaakkmmaaii  FFóórruumm  
Az EOQ-MNB által szervezett Fórumon egyrészt megvi-
tatták az új statisztikai terminológia változásait, másrészt 
az új nemzetközi metrológiai értelmező szótár (VIM) 
harmadik kiadása tervezetének érdekességeit. Az előadó 
– saját fordítása alapján – ismertette a magyar nyelven 
még nem hozzáférhető, és az előző, 1993-as 2. kiadás 
óta sok változást és 144 szakkifejezést tartalmazó do-
kumentumot, a metrológiai fogalmakat tartalmazó egyéb 
dokumentumokat, valamint a VIM ajánlásait, alkalmazási 
területeit, további céljait. Felvázolták a minőségirányítási, 
a statisztikai és a metrológiai terminológiai rendszerek, 
szótárak fejlődését, azok ellentmondásait és problémáit. 
A NAT vezető minősítője a laboratórium-akkreditálások 
adatai összehasonlíthatóságának, a referenciaértékek 
meghatározásának, a transzfer-mérőeszközök stabilitá-

sának komoly matematikai-statisztikai apparátust igénylő 
elméleti és gyakorlati problematikáját ismertette, a mérő 
és kalibráló laboratóriumok számára hasznos ajánláso-
kat is megfogalmazva. 
 
A szekcióülés legnagyobb érdeklődést és éles vitákat 
kiváltó előadása az utcai parkolási szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók és a parkoló ügyfelek (autósok) egyre 
élesedő jogi és megfelelőségértékelési vitáit tárgyalta, 
gyakorlati tapasztalatokra alapozva. Főbb megállapítása 
szerint érvényes állami/mérésügyi előírások hiányában a 
mérőeszközök tulajdonosának vagy üzemeltetőjének 
feladata és egyben felelőssége is a megfelelőség köve-
telményeinek meghatározása és teljesülésük igazolása. 
 
Az elhangzott előadások több területen megvilágították a 
szakma homályos részleteit, egyrészt a terminológiai 
tisztánlátás, másrészt a közvetlen gyakorlati alkalmaz-
hatóság vonatkozásában. Az alapos metrológiai ismere-
tek alkalmazásának jelentősége túlnőtte a laboratóriumi 
akkreditációk, illetve az MSZ EN ISO 9001:2001 szab-
vány méréssel kapcsolatos problematikáját. A minőség-
irányítás nyolc alapelvében szereplő „Tényeken alapuló 
döntéshozatal” eddig is megkövetelte a döntés-előké-
szítőktől a metrológiai ismerteket. Az ide vonatkozó elvá-
rások további szigorodása várható az ISO 9004 szab-
ványnak az ISO TC 176 által folyó alapos átdolgozása 
eredményeként. A várhatóan 2009-ben érvénybe lépő, 
„A fenntarthatóság irányítása – Egy minőségirányítási 
megközelítés” című új szabvány nyolc fő fejezete között 
ugyanis külön fejezetként jelenik meg a „Mérés és elem-
zés” feladatkör, hangsúlyozva a tématerület növekvő 
fontosságát. 
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Magyar Termék Nagydíj 
A szekció célja az volt, hogy a pályázat hasznosságáról, 
a Nagydíj „értékéről” cseréljenek eszmét. Az előadók 
hasznosnak ítélték a pályázatot, már csak azért is, mert 
a siker érdekében végzett igényes felkészülés, a pályá-
zati anyag prezentációja emelte a termék piaci értékét. 
 
A Nagydíj hasznosulása, PR és marketing értéke eltérő a 
fogyasztási cikkek illetve az ipari termékek piacán. Alap-
vetően a fogadó fél, a természetes személy (fogyasztó), 
illetve a programot vásárló, felhasználó cégek tájékozott-
sága, minőség-érzékenysége tér el egymástól. A fo-
gyasztók ma Magyarországon túlzottan (de indokoltan!) 
ár-érzékenyek, kicsiny a valóban magas minőségű, épp 
ezért nem olcsó termékek iránti kereslet. Az ipari, céges 
vevőknél is fontos az ár, azonban a referenciák – a 
Nagydíj is – még a nemzetközi piacon is számottevő té-
nyező, hozzáadott érték. 
 
A Magyar Termék Nagydíj intenzívebb reklámja segítené 
a díjnyerteseket és emelné a pályázat presztizsét, vi-
szont a nyertesek között is nagy a különbség, hogyan 
használják ki saját marketing tevékenységükben a Díj 
adta lehetőségeket. A Parlamenti díjátadási helyszín 
magas szintre emeli a pályázatot és a győzteseket, ezt 
az elismerési szintet kellene a marketing munkában 
kommunikálni és megjeleníteni. 
 
A résztvevők egybehangzó véleménye volt, hogy a mai 
hazai gazdasági környezet és a gazdaság működési 
problémái nem teremtenek kedvező helyzetet a mind 
magasabb minőség elérésére, a kereslet az alacsony 
árakat preferálja. A szekcióülés jelentőségét kiemelte, 
hogy a sikerrel pályázott, Nagydíjat nyert cégek vezetői 
szinten képviseltették magukat. 

Hon- és Rendvédelem 
A folyamatos szervezeti átalakítások egyre nehezebb 
helyzetbe hozzák mindkét szervezet minőségügyét. A 
rendőrség és a határőrség integrációja az eddig elért 
minőségirányítási eredményeik megőrzését helyezi a 
belső viták és a figyelem középpontjába. 
 
A hon-és rendvédelem egyaránt közszolgáltatás. Meg-
felelősége így nehezebben értelmezhető, mint egy ter-
melési tevékenység esetében. A megfelelőség, amely 
másutt objektív, mérhető és egyértelműen megállapít-
ható, ezen a területen kevésbé kezelhető, a minőségme-
nedzsment helyzete tehát ebből a szempontból is ösz-
szetettebb.  
Mindkét terület minőségügye a makrominőségügy 
kategóriájába tartozik. Ez megkívánná a nemzeti minő-
ségügy és a makro minőségügy kérdéseinek behatóbb 
vizsgálatát, amivel a minőség szakirodalma is csak érin-
tőlegesen foglalkozik. Az egyik előadás bemutatott egy 
lehetséges változatot a honvédelemnek a rendvédelemre 
is adaptálható makrominőségügyi modelljére, amelyet 
részletesebben és szélesebb szakértői körökben is ér-
demes lenne megvitatni. 
 
A hon- és rendvédelemben is nő a belső és a külső 
érintettek megelégedettségének, reprezentatív mérésé-
nek és értékelésének szerepe. 
A terület fejlődésének kijelölésekor számos kérdés vár 
válaszra. 
Kellő mértékű-e ma a vezetők minőség iránti elkötele-
zettsége, egyáltalán figyelme a minőségügyre? Megvan-
e a kellő médiatámogatás ahhoz, hogy a társadalmi 
megítélés helyes mércével mérje ezeket a szervezete-
ket? Szükség van-e a már kiépített – meglehetősen sok-
színű – minőségirányítási rendszerek egységesítésére? 
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Eljutnak-e az ezekkel kapcsolatos felvetések a döntés-
hozókhoz? A szakmai érvek, szempontok szerepet fog-
nak játszani a tényleges döntésekben? 
A válaszok ma még hiányoznak vagy kiérleletlenek. 
 
KKöövveettkkeezztteettéésseekk  
Az elhangzott előadások meggyőzően igazolták, hogy a 
minőségügy valóban abban az irányban fejlődik, amelyet 
a korábbi Minőség Hetek vázoltak: a folyamattá szerve-
ződő munkaelemek, a létrejött technikák, módszerek és 
rendszerek a szervezetek sikeres működését és ver-
senyképességét szolgálják. Ehhez az információ-feldol-
gozás új lehetőségeket nyújt és ma már nélkülözhetetlen 
a termelés és a szolgáltatás minden ágazatában. 
Ezt az elvet Társaságunk is alkalmazza munkájában, 
például azzal, hogy magát a Minőség Hét rendezvényt is 
on-line követhetővé tette a világhálón. 
 
Az állam IT-irányú erőfeszítései elsősorban a közigaz-
gatásban és az oktatásban nyomonkövethetők, továbbá 
abban is, hogy milyen sokoldalú támogatást nyújt a szer-
vezetek IT-fejlesztéséhez. 
A Menedzserek Fórumán és az ISO 9000 Forum szek-
cióülésén elhangzottak bemutatták, hogy a gazdálkodó 
szervezetek milyen sokrétűen és eredményesen ötvözik 
a minőségmódszerek és az informatika eszközeit.  
E mellett egy jelentős fejlődés tanúi is lehettünk. Ennek 
felismeréséhez tekintsünk vissza egy, a minőség-szak-
mát évek óta foglalkoztató kérdésre, a rendszer-tanúsít-
ványok értékének devalválódására. Idézzünk fel példa-
ként néhány megállapítást korábbi rendezvényeink ösz-
szefoglalóiból. A 2006 februárjában tartott „Mit ér ma a 
tanúsítvány?” című Minőségszakemberek Találkozóján 
leszűrhető volt az a vélemény, hogy a MIR bevezetése 
és tanúsítása annyit ér, amennyit hozzáad a szervezet 

értékteremtő képességéhez és ezzel verseny-
képességének növeléséhez. 
Ehhez a beszámolóhoz szólt hozzá 2006. májusi szá-
munkban Sipos Gáborné „Mennyit ér ma a tanúsítvány?” 
című cikkében. Néhány idézet: „A tanúsítvány nem arról 
szól, hogy garantálja a megfelelő terméket, hanem arról, 
hogy a terméket egy olyan irányítási környezetben 
gyártják, amely mindent megtesz a vevő követelményei-
nek teljesítéséért. És ez olykor tényleg nem látszik…” 
Ugyanabból a cikkből egy másik összefüggésben: „Ab-
ban, hogy a tanúsítvány hitelessége nem mindig derül ki, 
olykor még üzleti helyzetben sem, bizony a vevők is lu-
dasak. Néha őket is csak a tanúsítvány (azaz a papír) 
megléte foglalkoztatja, és nem a mögötte levő működés. 
Így nem fog kiderülni az sem, hogy a tanúsítvány valójá-
ban milyen színvonalú irányítási rendszerről szól.” 
A Konferencián elhangzottak alapján úgy tűnik, hogy 
ezek a gondolatok ma már a tanúsító szervezetek üzlet-
politikájában is kifejeződnek. 
A Progress ISO 9001 módszer már nem elégszik meg a 
„hagyományos” tanúsítással, keresi a hozzáadott értéket 
az audit eredményében és arra is választ keres, hogy 
mennyire támogatja az üzletmenetet, ezt hogyan lehetne 
mérni. A TÜV Star program is keresi a vállalati teljesít-
ményértékelés komplex módszereit, különösen a fej-
lesztendő területek meghatározását. 
 
Feltételezhető, hogy azok a törekvések, melyekről a 
nagy tanúsító szervezetek beszámoltak, további, fejlő-
dést fognak előidézni a minőség-rendszerek kialakításá-
ban és az üzleti sikerekhez való hozzájárulásukban. 
 
Az üléseket levezető elnökök összefoglalói apján szer-
kesztette DDrr..  RRóótthh  AAnnddrrááss.. 



AA  NNeemmzzeettii  MMiinnőősséégg  KKlluubb  üüllééssee  aa  NNyyíírrssééggvvíízz  ZZrrtt..--nnééll  
  
AA  MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  MMiinnőőssééggii  DDííjjaass  ééss  aa  IIIIAASSAA--SShhiibbaa  
DDííjjaass  ccééggeekk  kkééppvviisseellőőiitt,,  aa  NNeemmzzeettii  MMiinnőősséégg  KKlluubb  ttaaggjjaaiitt  
ookkttóóbbeerrbbeenn  NNyyíírreeggyyhháázzáánn  aa  NNyyíírrssééggvvíízz  ZZrrtt..  llááttttaa  
vveennddééggüüll  22000077..  ookkttóóbbeerr  1122--éénn..  
  
AA Nyírségvíz Zrt. az 1990-es évek második felétől indult 
el a minőség útján. Ennek egyik eredményeképpen 
2006-ban átvehették a Magyar Nemzeti Minőségi Díjat. A 
cég nem állt meg a fejlődés útján, hanem dinamikusan 
tovább halad, az európai kiválóság felé, hiszen követ-
kező lépésként 2008-ban pályáznak az EFQM Kiválóság 
Díjra. 
A Minőség Klub programja rendhagyó volt: a Nyírségvíz-
es kollégák sokat gondolkodtak azon, hogy inkább a 
vállalatot mutassák-e be személyes látogatás keretében, 
vagy esetleg előadások útján adják át mindazt a szakmai 
tudást, tapasztalatot, gyakorlati ismereteket, amelyeket 
az évek során szereztek. Végül választásuk az előadás-
sorozatra esett, amely a résztvevők visszajelzései alap-
ján kiváló döntésnek bizonyult: kifejezetten gyakorlatias, 
komoly szakmai előadások várták a vendégeket, nagyon 
sok területet megismerhettünk a cég életéből. 
 
SSuuggáárr  KKaarroolliinnaa,,  a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 
Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket, és a nap 
elején rövid, aktuális összefoglalót nyújtott az EFQM Ki-
válóság Díj 2007. évi eredményeiről, a Klub történetéről, 
a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesületről, 
végül előre felhívta a figyelmet a következő, jubileumi 
Nemzeti Minőségi Klub-ülésre. 
Ezt követően  MMiikkóó  DDáánniieell,,  Nyíregyháza Város Tanács-
noka a város nevében köszöntötte a szakembereket. 

A város már számos elismerésben részesült fejleszté-
seiért, és több minőségdíjas szervezettel is büszkélked-
het. Bátorította a résztvevőket, ha idejük engedi, nézzék 
meg a várost, amelynek szépségeit, értékeit a mai napig 
sokan nem ismerik igazánn..  
  
MMóórriicczz  IIssttvváánn,,  a Nyírségvíz vezérigazgatójának kö-
szöntője után a szakmai program első előadója VVaaddnnaayy  
ÁÁkkooss,, műszaki vezérigazgató-helyettes volt, aki röviden 
bemutatta Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb 
vízi közművét. „Minőségi munkát csak minőségi környe-
zetben lehet végezni” mottójuknak köszönhetően nem 
csak a cég eredményei, hanem maguk a telephelyek is 
külön elismerésben részesültek: a központ „A város leg-
szebb közintézménye, parkja” címet, míg a szennyvíz-
tisztító telep a Lampl Hugó díjat („Legszebb és legkor-
szerűbb technikát alkalmazó”) nyerték el. 

MMóórriicczz  IIssttvváánn  vezérigazgató előadásában meghallgat-
hattuk a Nyírségvíz Zrt. minőség-útját. A 90-es évek má-
sodig felében indultak el, először a BPR-módszert alkal-
mazva átvizsgálták és újraszervezték a folyamatokat. 
Következményként növekedett a munkafegyelem, a ha-
tékonyság és javult az ügyfélszolgálat is. A sok audit, új 
bevezetés és szigorú rendszer miatt három év után 
azonban jelentkeztek a fáradás jelei: az innovációs kész-
ség csökkent, a dolgozók „ellustultak” a leszabályozott 
környezetben. Ekkor, a legjobbkor, jelent meg az ISO, 
így a folyamatmenedzsment után a minőségirányítási 
rendszer került a középpontba. Kialakították a minőség-
cél, a céllebontás rendszerét, minden munkatársat ellát-
tak tiszta célokkal. De mi biztosítja a megvalósítást? Erre 
a versenyt látták – és az is bizonyult – a legjobb megol-
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dásnak. Ezt követően a stratégia megfogalmazásának 
szenteltek figyelmet, amelyet összefoglaltak a BSC 
(Balanced Scorecard) módszeren alapuló stratégiai tér-
képen. A top down, felülről lefelé irányuló ISO rendszer 
után fokozatosan előtérbe került a TQM alapfilozófia: a 
vezetés partnerséget, közös érdekeket és közös célokat 
jelentett. A fogyasztói, vevői, a működési és a tulajdo-
nosi, értékteremtő folyamatok mellé beépült a tanulás, a 
humánerőforrás-fejlesztés, az adat- és információme-
nedzsment rendszer. A vezérigazgató elmondta, hogy a 
program összeállításánál végül is úgy döntöttek, azt 
mutatják be, ami a gazdaság hasznára van: egy innova-
tív minőségirányítási és menedzsment rendszert, amely 
segíti a szervezeteket a nemzetközi porondra jutni. 
 
DDoobbrroossii  TTaammááss humánpolitikai referens éss  
SSzzőőggyyéénnii  GGáábboorr  munkaügyi megbízott bemutatta a cég 
Humánerőforrás Menedzsment (HEM) rendszerét, a 
kialakításkor felmerült kérdéseket és megoldásokat, 
amelyek végül sikeresnek bizonyultak, és a társaságon 
belüli verseny fejlesztő hatását. Az új irányvonal felve-
tette a kérdést, hogyan lehet versenyképes piaci sze-
replő egy közszolgáltató, egy eddig nem versenyszférá-
ban működött cég? A válasz: a folyamatos fejlesztés és 
képzés – tanulás által, kihasználva a cég egyik erőssé-
gét, hogy míg 1999-ben 37, addig 2006-ban már 75 a 
diplomások száma, a többszakmás munkavállalók ará-
nya pedig 30%-ról 50%-ra növekedett. A stratégiai térké-
pet lebontva elkészítették a HEM keretrendszert, amely 
az erőforrás tervezés, beilleszkedés, tudásmegosztás, 
készség- és képességfejlesztés, teljesítményértékelés, 
motiváció-ösztönzés, önmegvalósítás-karriertervezés, 
elismerés és összetartozás területekre oszlik. Ennek se-
gítségével, valamint a PDCA elv alkalmazásával, az 
EFQM modell segítségével és további módszerekkel, a 

világos teljesítménykövetelményekkel, minőségcélokkal 
és a hozzárendelt elismerésekkel elérték, hogy a mun-
katársak aktívan részt vesznek a folyamatos fejlesztés-
ben, az elégedettségük indexe folyamatosan 90% felett 
van, innovatívak és motiváltak. 
Az első blokk záróelőadása egy igen érdekes és hasz-
nos rendszert mutatott be, amelynek segítségével a 
Nyírségvíz Zrt. a papírmentes iroda koncepciót szeretné 
megvalósítani. KKóóssaa  IIssttvváánn,,  a műszaki iroda vezetője és 
ZZssoollddooss  KKrriisszzttiiáánn,, informatikus-rendszergazda mutatták 
be az Adat és Információs Menedzsment rendszert, mely 
a beruházás, karbantartás, munkalap, térinformatika, 
termelés-folyamatirányítás, energia, labor, jelentéské-
szítés folyamatokat és feladatokat fedi le. Kiemelkedő az 
oktatási tevékenységük, hogy mindenki tájékozott fel-
használó lehessen, valamint az Intranet portáljuk, amely 
szintén folyamatos információval és tananyaggal látja el 
a dolgozókat. A folyamatos fejlesztés itt is napirenden 
van, amelyet team-munkában valósítanak meg. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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A találkozásokban gazdag szünet után MMoollnnáárr  JJóózzsseeff  
minőségirányítási mérnök és  GGyyuurriiss  TTeeooddóórraa  minőség-
irányítási munkatárs előadásában újra beleláthattunk 
minőségirányítási történetükbe a „Klasszikus ISO-tól a 
TQM-ig”, és megismerhettük a minőségirányítás elektro-
nikus támogatását. Láthattuk, ahogyan a statikus rend-
szer egyre inkább dinamikussá válik és kialakul az Integ-
rált Irányítás Rendszer. Az INTERDOX rendszer az ISO-
ra épül, területei: 

− dokumentumtár, 
− környezetirányítás, 
− emberi erőforrás menedzsment, 
− vevői elégedettség, 
− minőségcélok, 
− belső audit, 
− vezetőségi átvizsgálás, 
− reklamáció-kezelés, 
− beszállítók, alvállalkozók értékelése, 
− képzés, 
− mérőeszköznyilvántartás. 

 
A rendszer természetesen követi a Nyírségvíz TQM 
alapelveit, amelyek a vevő- és fogyasztóközpontúság, 
folyamatközpontúság és folyamatos fejlesztés, emberi 
erőforrás fejlesztés és motiválás, hatáskör átruházás és 
vezetői elkötelezettség. A rendszer kifejlesztése mellett a 
TQM népszerűsítése természetesen képernyőkímélő 
módon, személyes kommunikációval, értekezleten, belső 
és külső képzéseken is folyik. Számos team-et működ-
tetnek, jelenleg 48 TQM technikát alkalmazó team van, 
munkájukat módszertani szakértők segítik. 
Már eddig is megtapasztalhattuk a munkatársak lelkese-
dését, szakértelmét, ötletgazdagságát, és a cég szép 
eredményeit is. A következő előadásban azonban MMóórriicczz  
IIssttvváánn  vezérigazgatótól és  GGaallaammbbooss  SSáánnddoorr  

minőségirányítási és környezetirányítási vezetőtől még 
több adalékot, ismeretet kaptunk, elsősorban a Minőség 
és Teljesítmény Menedzsment Rendszer ismertetése 
által. Az előadás bemutatta, hogy az egyén tudása, a 
partnerség milyen eredményeket hozhat, és melyek a 
fejlesztő hatások. A cég mottója: Az egyén tudása a jövő 
záloga. MMóórriicczz  IIssttvváánn  elmondta, hogy a tartalékok az 
egyének összességében rejlenek, ennek kinyerésére 
pedig módszerek kellenek, szakirodalom és elemzések 
segítségével. A munkatársakban megvan az alkotóké-
pesség, ha ezt a társaság szolgálatába állítják, akkor 
tudnak csak továbbfejlődni. A korábbi menedzsment 
módszerek nem voltak megfelelőek a közös célok – kö-
zös érdekek elv érvényesítésére, ezért a társasági szintű 
minőségi célokat lebontották egyéni célokra. Minden el-
várást minőségcélként fogalmaznak meg. Segítségül 
hívták az informatikai rendszert, így bár megduplázódott 
az adatok mennyisége, egy helyen kerülnek be az ada-
tok. A munkatársak és a felelősök folyamatosan követni 
tudják a rendszert és szükség esetén közbe tudnak 
lépni. Miután tiszta volt, hogy mit vár el a Társaság, mo-
tiváltak a munkatársak az alkotó módon történő gondol-
kodásra (katalizátor a Minőségcél pályázati rendszer – 
verseny), képzésük egyre tudatosabb lett, már csak a 
megcsontosodott szervezetet kellett felülvizsgálni: ebben 
segített az EFQM modell, és a hasznosság tudata: Amit 
vállaltál, csináld meg! Vállalj olyat, amiből a vállalatnak 
haszna van! Legyen minél több fejlesztési ötleted! Ezek 
a gondolatok minden döntés alapja. 
A Minőség és Teljesítmény Menedzsment Rendszer 
3 éves alkalmazásának tapasztalatai azt mutatják, hogy 
a munkatársak alkotókészsége, kreativitása és személyi-
sége kiteljesedett. A vezérigazgató szerint egy magyar 
és egy német vagy egy francia vízmű esetében a hard-
verben, technológiában már nincs igazán különbség, 
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Végül pedig meghívta a jelenlévőket a novemberi, 
10 éves jubileumi Klub-ülésre Szentgotthárdra, a 
General Motors Powertrain–Magyarország Kft.-hez. 
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csak a dolgozók mentális képességei térnek el. A nem-
zetközi versenyképességet az egyéni és szervezeti célok 
összehangolásával, a kreativitás ösztönzésével lehet 
növelni. 
Ezt követően két team munkafolyamatát és konkrét 
eredményeit, módszereit ismerhettük meg.  SSzzaabbóó  
IIssttvváánnnnéé  és KKuurrttyyáánnnnéé  MMoorraavveecczz  ZZssuuzzssaannnnaa  bemutatta a 
Hibamentes értékesítési folyamat és ügyfélszolgálati 
tevékenység fejlesztését, GGyyiimmeessii  EErrnnőő  és  DDoobbrroossii  
TTaammááss  pedig a Piacon működő egység háttér-
támogatásának proaktív technikával (KANO) történő 
fejlesztését. 
  
A délután során a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 
Egyesület is szót kapott:  SSzzaabbóó  KKáállmmáánn  ügyvezető 
igazgató felhívta a figyelmet a IIASA-Shiba Díj pályá-
zatra, amelynek beadási határideje 2007. november. Is-
mertette a Regionális Minőségi Díjak meghirdetését és 
ütemezését, valamint az Elkötelezettség a Kiválóságért 
elismerésre történő pályázás lehetőségét: a program 
októberben indul, regionális szinten lehet pályázni, ta-
nácsadói és díjat nyert cégek segítségével. Végül be-
számolt két újdonságról, az Egyesület első külföldi ta-
nulmányútjáról (Nizzai Kereskedelmi és Iparkamara, ka-
marák és oktatási intézmény részvételével), valamint az 
elégedettségi felmérésre az Egyesület által kidolgozott 
online WebSurvey megoldásról. SSuuggáárr  KKaarroolliinnaa  elnök 
beszámolt az EFQM Kiválóság Díj 2007. évi eredményei-
ről, az athéni díjátadásról. Szavazásra bocsátotta a Klub-
alapítók javaslatát a Klub következő elnökére. A klub-
tagok egyhangúan megszavazták következő elnöknek 
PPaaiizzeerr  AAnnddoorrtt,,  aa General Motors Powertrain-Magyaror-
szág Kft. vezérigazgatóját. 
  

 
A nap nem csak szakmai tudásunkat gyarapította, ha-
nem a szervezők egy olyan meglepetésről is gondos-
kodtak, amely szellemünket – lelkünket építette, minden-
kit mélyen megérintett, meghatott: „A minőség másként” 
program csodálatos zenei élményt nyújtott. SSzzaabbóó  DDéé--
nneess,,  a Cantemus kórusok vezetője érkezett a helyi Ko-
dály Zoltán Általános Iskola diákjaival, a CCaanntteemmuuss  
GGyyeerrmmeekkkkóórruussssaall..  Balázs Árpád, Kodály Zoltán, Bartók 
Béla és Palestrina műveivel, a minőségi énekhanggal 
elvarázsolták a konferencia résztvevőit, és buzdítottak 
mindenkit arra, hogy vissza-visszatérjen a tiszta forrás-
hoz. 
  

SSzzaakkoonnyyii  AAnnddrreeaa  --  SSzzöövveettsséégg  aa  KKiivváállóóssáággéérrtt  KKöözzhhaasszznnúú  
EEggyyeessüülleett  
  

AA  rreennddeezzvvéénnyyeenn  kkéésszzüülltt  ffoottóókk  lleettöölltthheettőőkk  aa  
wwwwww..kkiivvaalloossaagg..hhuu//nnmmkklluubbnnyyiirrsseeggvviizz  oollddaalloonn.. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

””TTaannúússííttááss  ttúúll  aazz  IISSOO  99000000--eenn””  

MMiinnőőssééggsszzaakkeemmbbeerreekk  
ttaalláállkkoozzóójjaa  

SSzzttáárrvveennddééggüünnkk  

KKaarrssaaii  ZZiittaa  
ttáánnccmműűvvéésszz  

22000088..  
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LLeeggjjoobbbb  MMuunnkkaahheellyy  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  
aa  DDeebbrreecceennii  HHőősszzoollggáállttaattóó  ZZrrtt..  

Magam is gondolkodtam, hogyan lehetünk – immár második 
alkalommal – a Legjobb Munkahely Magyarországon Felmé-
rés győztesei. 

  
CCssoonnkkaa  TTiibboorr  vveezzéérriiggaazzggaattóó  ááttvveesszzii  aa  ddííjjaatt  

Kis cégről lévén szó (93 fő), szinte minden dolgozónkkal elég 
közvetlen kommunikációs viszonyban vagyok, ismerem sze-
mélyes véleményüket, problémáikat. A beszélgetések közelítő 
síkján gyakran és könnyedén elhangzik, hogy mi jó cég (mun-
kahely) vagyunk. Ahogy mélyül a beszélgetés a dolgozói vé-
lemény árnyalódik, felszínre kerülnek problémák és elég gyor-
san kilyukadunk a jövedelem és a megélhetés összefüggései-
hez. Főként a beosztott dolgozói körben általános vélemény, 
hogy a jövedelem, amit biztosítani tudunk az éhenhaláshoz 
sok, a gondtalanul jó élethez kevés. Nyilvánvaló, hogy a dol-
gozói elégedettségnek a jövedelem mellett számos egyéb 
befolyásoló tényezője van, amint azt a Hewitt kérdőív tartalma 
is igazolja. 
Talán izgalmasabb kérdés a 2002. III. a 2004. és 2007. évi I. 
helyezéseink „történelmi háttere”. A tény az, hogy amikor 

1994-ben felsővezető kollégáimmal átvettük a céget több, mint 
350-en voltunk, és a cég nemes egyszerűséggel fogalmazva 
padlón volt. Az ezredfordulóig egy túlélési stratégia részeként 
több lépcsőben csökkentettük a létszámot a jelenlegi 93 főre. 
A könyörtelen számok szerint egy 50 fős „kiszervezést” is fi-
gyelembe véve több, mint 200 elveszett munkahely szárad a 
lelkünkön. A ma itt dolgozók döntő többsége velünk van 1994 
óta. Sokuknak közvetlen családtagja is a létszámcsökkenés 
áldozata lett. Ehhez képest talán elgondolkodtató egy 1998-as 
„titkos bizalmi szavazáson” elért 94%-os dolgozói támogatott-
ságom és szintén tény, hogy a 2004. évi Hewitt felmérésen a 
felsővezetőkkel való dolgozói elégedettség szintje 90% körül 
volt. 
A külső minősítések során kétszer Recognised for Exellence 
EFQM díjat, Shiba díjat, valamint más elismeréseket szerez-
tünk és cégvezetőként 2004-ben elnyertem az Év Menedzsere 
Magyarországon díjat, emellett megkaptam a távhő szakma 
Kossuth díjának minősíthető Knuth Károly díjat. A díjakban 
testet öltő elismerések mit sem érnek gazdasági eredmények 
nélkül és fordítva. A teljesség igénye nélkül megjegyezhető, 
hogy eredményességünk kiemelkedik a hazai távhő cégek 
közül, egyedüliként jelentős osztalékot fizetünk a tulajdonos 
városnak és innovativitásunk bizonyításaként elsőként az or-
szágban átléptünk a távhűtési piacra is. Ez csapatteljesít-
mény. A közös és egyéni elismerések szintén bizonyítják, 
hogy csapat és csapatkapitány együtt lehet sikeres, külön-
külön nem megy. 
Büszkén viseljük, hogy a távhő szakmában megkaptuk a 
„„KKeelleett  MMaaggyyaarroorrsszzáággii  VVaaddddiisszznnóókk”” minősítést, ami annak 
szól, hogy nem tiszteljük a régi szabályokat, beidegződéseket, 
mindent, amit lehet és célszerű megváltoztatunk, megújítunk 
néha szokatlan dolgokat csinálunk stb. 
Ha a sikerek titkán gondolkodunk, axiómának tűnik, hogy a 
minőségfejlesztés és a dolgozói elégedettség ügyében alap-
feltétel a vezetői elkötelezettség. Erre nem születik senki, ki-

Magyar Minőség XVII. évfolyam 1. szám 2008. január 56/65 oldal 



alakulhat tanulással és tapasztalatszerzéssel. A sok-sok sze-
mélyes tapasztalat közül az egyik: amikor a rendszerváltozást 
követően szintén a túlélésért küzdő kisebb iparvállalatot ve-
zettem, az hús-vér osztrák tulajdonos kezébe került. Az or-
szágunkat, nyelvünket, neveltetésünket nem ismerő új tulaj-
donos néhány hónapig csak tanulmányozta a működésünket, 
ezen belül vezetési módszereinket, amelyeket jobb híján a 
szocializmusban tanultunk. Amikor képbe került a következő-
ket mondta nekem: „Kedves Igazgató Úr! Tanulja meg tőlem, 
a kapitalistától, hogy kizsákmányolni csak az elégedett, jól 
fizetett és lojális dolgozót lehet, de azt nagyon ki lehet zsák-
mányolni és még örül is neki”. 
A tanulással kapcsolatos példa, hogy az egyik menedzser-
képzőn a tréner úgy definiálta a menedzser fogalmát, hogy: A 
menedzser egy olyan vezető, akinek legfőbb munkaeszköze a 
saját személyisége. Ha ennek valaki megérti a mögöttes tar-
talmát, és netán elolvassa a híres menedzser, Iacocca önélet-
rajzi jellegű könyvét, akkor már sok muníció a birtokába került. 
Ha tovább gondolkodunk a sikerek titkán, hamar rájövünk, 
hogy nincs is igazi titok. Az idegen szavakkal teletűzdelt és 
tudományosan leírt vezetési és HR módszerek leegyszerűsít-
hetők arra a szintre, hogy a stratégiai vezetés nem más, mint 
a rendszerszemlélet és józan paraszti ész együttes és tudatos 
alkalmazása. 
Saját házunk táját vizsgálva mi felsővezetők az elmúlt 13 év-
ben nem tettünk mást, mint a nyitottság, az őszinteség, a sza-
vahihetőség, a megbízhatóság és a kölcsönösség talaján 
ajánlottunk a közös célok elérésére együttműködést a dolgo-
zóinknak. Ha ezzel lehet első díjat nyerni, akkor abban az a 
szomorú, hogy ezen minimum feltételeknek mindenütt így 
kellene lenni és csak abban lehetne kutakodni, hogy a jókból 
hogyan lehetne kiválót produkálni. 
Természetesen nálunk is vannak komoly dilemmák. Egy kis 
létszámú cégnél szinte kezelhetetlen a karrierépítés, a lát-
szólag cél nélküli továbbtanulás motiválása és a jogos igény-
ként jelentkező önmegvalósítás elősegítése. 

Sok tehetséges és jelenlegi beosztásánál, jövedelménél 
többre hivatott munkatársunk van, akiknek úgy kell célt mu-
tatni, hogy a belül történő előrelépésnek nincs sok esélye. 
Tévhit az, hogy a munkaerőpiac ismert helyzete biztosítja a 
„röghözkötöttséget”. A valódi tehetséget óvni kell, mert az 
ezen a piacon is talál máshol munkát, ha nem érzi jól magát a 
cégnél. 
Az a tény, hogy nálunk a fluktuáció 7 éve lényegében nulla, 
azt bizonyítja, hogy a stabilitásban is sikeresek vagyunk, ná-
lunk még működik a „klubhűség”, de azt, hogy ezt hogyan 
értük el és hogyan tartjuk fenn, nem igazán tudom megvála-
szolni. 
Látszólag ellentmondásosnak tűnik, hogy nálunk sok tekintet-
ben kőkemény szabályok vannak (rendkívüli felmondással 
fenyegetett alkoholtilalom, a cégtulajdon tiszteletben tartása, a 
munkaidőrend betartása, az ápolt megjelenés kötelezettsége, 
a fogyasztó feltétel nélküli tisztelete stb.), ugyanakkor sok 
esetben a dolgozó magánéletbeli problémájával hamarabb 
fordul a felső vezetéshez, mint más cégen kívüli megoldási 
lehetőséghez. 

EEsseett--ppééllddáákk  ttaaggllaalláássaa  hheellyyeetttt,,  CCssoonnkkaa  TTiibboorr  vveezzéérriiggaazzggaattóó  
DDeebbrreecceennii  HHőősszzoollggáállttaattóó  ZZrrtt..  

  
AA  DDeebbrreecceennii  HHőősszzoollggáállttaattóó  ZZrrtt..  FFeellssőővveezzeettőőii  aa  ddííjjjjaall  
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AA  22000077..  éévv  KKöörrnnyyeezzeettii  MMeeggttaakkaarrííttááss  DDííjjaaii  
FFooddoorr  GGáábboorr környezetvédelmi miniszter adta át a 2007-
es év Környezeti Megtakarítás Díjait október 25-én a 
Hotel Gellértben. A díj évente kerül kiosztásra Magyaror-
szágon működő vállalatok között, és olyan intézkedése-
ket ismer el, amik egyszerre óvják a környezetet és hoz-
nak gazdasági hasznot a cégeknek. Az idei év nyertesei 
az Állami Autópálya Kezelő, a Samsung, a Holcim Hun-
gária, valamint a Print Sisters Kft. 

A díjak átadására a Környezettudatos Vállalatirányítási Egye-
sület (KÖVET) Ablakon bedobott pénz elnevezésű programjá-
nak keretében kerül sor. A KÖVET 2002-ben határozta el, 
hogy bebizonyítja, hogy a környezetvédelemre fordított 
összeg nem „ablakon kidobott pénz”, hanem sok esetben 
rövid időn belül megtérül, és gazdasági haszonhoz, verseny-
előnyhöz juttatja a környezettudatos szervezeteket. Ennek 
alátámasztására olyan megvalósult intézkedéseket kutatnak 
föl, melyek egyszerre hoznak környezeti javulást és pénzügyi 
megtakarítást is. A pályázó vállalatok intézkedései közül min-
den évben a legjobbakat jutalmazzák a díjjal. 

„Magyarországon a gazdaságilag ésszerű környezeti fejlesz-
téssel két-háromszor többet lehetne megtakarítani egy évtized 
alatt, mint amennyit környezetvédelemre kell fordítani a szigo-
rodó jogszabályok, főleg az EU felzárkózás ürügyén” – nyilat-
kozta Tóth Gergely, a KÖVET főtitkára. Ennek bizonyítása-
képp a KÖVET hat év alatt 56 szervezet 262 beruházását, 
vagy beruházást nem igénylő fejlesztését gyűjtötte össze, 
melyek összesen 14,7 milliárd forint megtakarítást hoztak. A 3 
éven belül megtérülő intézkedések között díjazott cég, a 
Samsung Zrt., az egyik leglátványosabb eredményt a többször 
is felhasználható csomagolóanyagokkal tudta elérni. Több 
beszállítóval megegyeztek, hogy a csomagolóanyagait 
visszajuttatják hozzájuk, így abban újra küldhetik számukra 
termékeiket. Ezzel a keletkezett papírhulladék mennyiségét 

éves szinten 2 600 tonnával, a fa hulladék mennyiségét 960 
tonnával, míg a vegyszeres göngyölegeket 8 tonnával sikerült 
csökkenteni. A 3 éven túl megtérülő intézkedések kategóriájá-
ban a Holcim Zrt. Pomázi Betonüzeme lett a győztes. A ce-
ment- és betongyártással foglalkozó nagyvállalat a fel nem 
használt és a keverőautók tartályából kinyert maradék betont 
egy 10 m3/óra kapacitású rendszerben szétválasztja, és az 
anyagokat az újonnan készülő betonhoz adagolja. Ezzel éves 
szinten 600-700 m3 visszamosott anyagot forgat vissza a ter-
melésbe, amit egyébként veszélyes hulladékként kellene ke-
zelni. Kisvállalati kategóriában a Print Sisters Kft. érdemelte ki 
a zsűri elismerését. A kiürült nyomtató-kellékanyag átvételével 
és környezetbarát újrahasznosításával foglalkozó cég tevé-
kenysége következtében évi 80 tonnával kevesebb veszélyes 
hulladék keletkezik. További 2 tonna anyagot hasznosítanak 
újra azáltal, hogy az üres kellékanyag felújításra már alkal-
matlan (pl. sérült, hiányos) kazetták alkatrészeit más kellékek 
felújításához még hasznosítják. Az Állami Autópálya 
Kezelő Zrt. nyerte el az innovációs különdíjat. Az M1 
autópálya lébényi szakaszát úgynevezett remix eljárással 
újították fel. A remix eljárás lényege, hogy a célgép a felmart 
aszfalthoz 20-30%-os új aszfaltot és bitument adagol, 
miközben a gép nagyon kis sebességgel halad előre. A 
melegen felmart aszfalt újrakeverésének köszönhetően 13 
100 tonna kőanyaggal és 550 tonna bitumennel kevesebbet 
kellett használni, ami egyben 68 millió forint megtakarítást is 
hozott. A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület már a 
világhálón is publikálta az elmúlt években összegyűjtött 
esettanulmányokat. A www.ablakonbedobottpenz.hu oldalon 
megtalálható mind a 262 intézkedés leírása. A jól átlátható 
struktúra következtében az intézkedésekből bárki könnyedén 
nyerhet a saját cége számára is hasznosítható ötleteket. 
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AA  MMiinnőősséégg  ééss  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg  22000077//66  sszzáámmáánnaakk  ttaarrttaalloommjjeeggyyzzéékkee  
  

SSzzeerrzzőő,,  ccíímm  OOllddaall  

VViisssszzaatteekkiinnttééss  aa  22000077..  éévvrree  ((VVaassss  SSáánnddoorr))  331199  
EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYY    
DDrr..  CCssiiddeeii  IIrréénn,,  DDrr..  KKrráánniittzz  KKaattaalliinn::  AA  ZZaallaa  MMeeggyyeeii  KKóórrhháázz  aa  NNeemmzzeettii  
MMiinnőőssééggii  DDííjj  kköözzsszzoollggáállttaattóóii  kkaatteeggóórriiáájjáánnaakk  eellssőő  nnyyeerrtteessee  

332200--332244  

PPaaááll  BBééllaa::  KKoocckkáázzaatteelleemmzzééss  aa  ggyyóóggyysszzeerriippaarrbbaann  332255--332299  
KKoozzoo  KKoouurraa  ééss  mmuunnkkaattáárrssaaii::  BBeetteeggeekk  eellééggeeddeettttssééggéénneekk  ffeellmméérrééssee  ((ffoorrddíí--
ttoottttaa::  VVáárrkkoonnyyii  GGáábboorr))  

333300--333388  

MMÓÓDDSSZZEERREEKK,,  RREENNDDSSZZEERREEKK    
DDrr..  BBaalloogghh  AAllbbeerrtt::  AA  ssttaattiisszzttiikkaaii  sszzóóttáárr  úújj  kkiiaaddáássáánnaakk  bbeemmuuttaattáássaa  ––  IIII..  rréésszz::  
aazz  IISSOO  33553344--22::22000066  sszzaabbvváánnyy  iissmmeerrtteettééssee    

333399--334477  

FFööllddeessii  TTaammááss::  AA  mmeeggffeelleellőőssééggéérrttéékkeellééss  tteessttüülleetteeii  334488--335555  
EErrőőddii  EErrzzsséébbeett  ––  ddrr..  BBööllöönnii  PPéétteerr::  FFiizziikkaaii  mmeennnnyyiissééggeekk  mméérrééssee  aazz  IISSOO  
99000011  rreennddsszzeerrbbeenn  

335566--336611  

MMiicchhaaeell  SS..  PPeessttoorriiuuss::  AA  HHaatt  SSzziiggmmaa  aallkkaallmmaazzáássaa  aazz  éérrttéékkeessííttééssbbeenn  ééss  aa  
mmaarrkkeettiinnggbbeenn  ((ffoorrddííttoottttaa::  VVáárrkkoonnyyii  GGáábboorr))  

336633--336688  

WW..  SSttiimmssoonn  aanndd  TT..  DDlluuggooppoollsskkii::  FFiinnaanncciiaall  CCoonnttrrooll  aanndd  QQuuaalliittyy  336699--337733  
BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓ    
DDrr..  VVaarrggaa  LLaajjooss::  AA  nneemmzzeettii  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééssii  ssttrraattééggiiaa  ––  SSzzaakkmmaaii  
kkoonnffeerreenncciiaa  aazz  ÖÖKKOOTTEECCHH--eenn  

337744--337755  

AA  NNyyíírrssééggvvíízz  ZZrrtt..--nnééll  üülléésseezzeetttt  aa  NNeemmzzeettii  MMiinnőősséégg  KKlluubb  ((SSzzaakkoonnyyii  
AAnnddrreeaa))  

337766--337777  

EEOOQQ  MMNNBB  rroovvaatt    
11..  EEOOQQ  ookklleevveelleess  sszzaakkeemmbbeerreekk  jjeeggyyzzéékkee  
22..  AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ffoollyyóóiirraatt  22000077..  1111..  ééss  1122..  sszzáámmaaiinnaakk  ttaarrttaalloomm--

jjeeggyyzzéékkee  

337788--338800  
338800  
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GGáábboorr  DDéénneess--ddííjj  22000077  

  
DDííjjááttaaddááss  aa  PPaarrllaammeenntt  FFőőrreennddiihháázzii  tteerrmméébbeenn  

22000077..  ddeecceemmbbeerr  2200--áánn  1111  óórraakkoorr  

AA  22000077..  éévvii  GGáábboorr  DDéénneess--ddííjjaatt  ddeecceemmbbeerr  2200--áánn,,  aazz  OOrrsszzáágghháázz  FFőőrreennddiihháázzii  tteerrmméébbeenn  ttaarrttootttt  üünnnneeppssééggeenn,,  aazz  iilllleettéékkeess  
ttáárrccáákk  ééss  éérrddeekkvvééddeellmmii  sszzeerrvveezzeetteekk  ffeellssőő  sszziinnttűű  vveezzeettőőiinneekk  vvaallaammiinntt  aa  ssaajjttóó,,  rrááddiióó  ééss  tteelleevvíízziióó  kkééppvviisseellőőiinneekk  jjeelleennllééttéébbeenn  

vveehheettttéékk  áátt  aa  kkiivváállaasszzttootttt  sszzaakkeemmbbeerreekk..  

AA  HHiimmnnuusssszzaall  1111  óórraakkoorr  kkeezzddőőddőő  üünnnneeppssééggeett  mmeeggeellőőzzőőeenn  aa  vveennddééggeekk  mmeeggtteekkiinntthheettttéékk  aa  GGáábboorr  DDéénneess  iinntteerrjjúú  ffiillmmeett  ééss  aa  
ddííjj  ttöörrttéénneettéérrőőll  kkéésszzíítteetttt  öösssszzeeáállllííttáásstt,,  mmaajjdd  eeggyy  vveettíítteetttt  eellőőaaddááss  kkeerreettéébbeenn  mmeeggiissmmeerrhheettttéékk  aa  GGáábboorr  DDéénneess--ddííjjjjaall  11998899  óóttaa  

kkiittüünntteetteetttt  sszzaakkeemmbbeerreekkeett  ééss  ttáájjéékkoozzttaattáásstt  kkaappttaakk  aa  rreennddeezzvvéénnyytt  ttáámmooggaattóó  sszzeerrvveezzeetteekkrrőőll..  
  

AA  kkiittüünntteetteetttteekkrrőőll  ééss  aazz  üünnnneeppssééggrrőőll  sszzóóllóó  iissmmeerrtteettééss  aa  NNOOVVOOFFEERR  AAllaappííttvváánnyy  hhoonnllaappjjáánn  ttaalláállhhaattóó  ––  wwwwww..nnoovvooffeerr..hhuu  
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AA  KKáárroollyy  RRóóbbeerrtt  FFőőiisskkoollaa  22000033..  éévvii  öönnáállllóóvváá  vváálláássáátt  mmeeggeellőőzzőőeenn  ttööbbbb  éévvttiizzeeddeess,,  sszziisszztteemmaattiikkuuss  mmuunnkkáá--
vvaall  aallaakkííttoottttaa  kkii  jjeelleennlleeggii  pprrooffiilljjáátt..  22000044..  jjaannuuáárr  11--jjééttőőll  aa  ffőőiisskkoolláánn  kkéétt  kkaarr,,  aa  GGaazzddáállkkooddáássii  KKaarr,,  vvaallaammiinntt  aazz  
AAggrráárr  ééss  VViiddéékkffeejjlleesszzttééssii  KKaarr  mműűkkööddiikk..
 
AA  hhaazzaaii  ffőőiisskkoolláákk  mmeezzőőnnyyéébbeenn  sszzáámmooss  eeggyyeeddii  jjeelllleemmzzőővveell  rreennddeellkkeezziikk  iinnttéézzmméénnyyüünnkk,,  eezzeekk  kköözzüüll  aa  
ffoonnttoossaabbbbaakk:: 

--  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  eellssőőkkéénntt  ––  11998899--bbeenn  ––  GGyyöönnggyyöössöönn  eennggeeddééllyyeezzttéékk  aa  mmaaii  TTáávvookkttaattáássii  TTaaggoozzaatt  eellőőddjjeekkéénntt  kkíísséérrlleettii  lleevveelleezzőő  kkééppzzééss  bbeeiinnddííttáássáátt  
VVáállllaallaattggaazzddaassáággii  SSzzaakkoonn..  

--  RReennddeellkkeezziikk  eeggyy  kkuuttaattóóiinnttéézzeetttteell  ((FFlleeiisscchhmmaannnn  RRuuddoollff  KKuuttaattóó  IInnttéézzeett,,  KKoommppoolltt))  ééss  eeggyy  aakkaaddéémmiiaaii  kkuuttaattóóccssooppoorrttttaall  ((aazz  MMTTAA  ÉÉsszzaakk--MMaaggyyaarroorr--
sszzáággii  RReeggiioonnáálliiss  KKuuttaattóóccssooppoorrttjjaa,,  GGyyöönnggyyööss)),,  vvaallaammiinntt  aa  ggyyaakkoorrllaattii  kkééppzzééss  ccéélljjáárraa  ttaannggaazzddaassáággggaall..  

--  22000077..  jjaannuuáárr  11--jjééttőőll  aazz  EErrddőőtteelleekkii  AArrbboorrééttuumm  aa  ffőőiisskkoollaa  sszzeerrvveezzeettéébbeenn  vvééggzzii  mmuunnkkáájjáátt,,  aammeellyy  sszzeerrvveesseenn  kkiieeggéésszzííttii  aa  ffőőiisskkoollaa  AAggrráárr  ééss  VViiddéékkffeejj--
lleesszzttééssii  KKaarráánnaakk  sszzaakkjjaaiihhoozz  kkaappccssoollóóddóó  ookkttaattóó--nneevveellőő  mmuunnkkáátt..  AAzz  aarrbboorrééttuummbbaann  ffoollyyttaattootttt  ddíísszzffaaiisskkoollaaii  tteevvéékkeennyysséégg  aa  ffőőiisskkoollaa  kkeerrttéésszzmméérrnnöökkii  
sszzaakkooss  hhaallllggaattóóiinnaakk  nnyyúújjtt  sszzaakkmmaaii  ggyyaakkoorrllaattii  lleehheettőőssééggeett..  

--  FFőőáálllláássúú  ookkttaattóóii  áálllloommáánnyyáánnaakk  kköözzeell  4455%%--aa  ttuuddoommáánnyyoossaann  mmiinnőőssíítteetttt  ((aakkaaddéémmiiaaii  ddookkttoorr,,  kkaannddiiddááttuuss,,  PPhhDD)),,  ééss  aazz  ookkttaattóókk  ááttllaaggéélleettkkoorraa  mmiinndd--
öösssszzee  4444  éévv..    

AA  GGaazzddáállkkooddáássii  KKaarr  aallaappffeellaaddaattaa  ggaazzddaassáággii  iirráánnyyuullttssáággúú,,  ggyyaakkoorrllaattoorriieennttáálltt  sszzaakkeemmbbeerrkkééppzzééss,,  ééss  aa  sszzaakktteerrüülleett  ffeejjlleesszzttéésséérree  iirráá--
nnyyuullóó  kkuuttaattáássii  tteevvéékkeennyysséégg..  AA  kkééppzzééss  sszziinnttjjeeii::  ffeellssőőffookkúú  sszzaakkkkééppzzééss,,  ffőőiisskkoollaaii  aallaappkkééppzzééss  ééss  sszzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzééss  
FFeellssőőffookkúú  sszzaakkkkééppzzééssii  sszzaakkookk::  
--  AAggrráárrkkeerreesskkeeddeellmmii  mmeenneeddzzsseerraasssszziisszztteennss  
--  AAddóóiiggaazzggaattáássii  sszzaakküüggyyiinnttéézzőő,,    
--  ÉÉrrttéékkppaappíírr--ppiiaaccii  sszzaakkéérrttőő  
--  IIddeeggeennffoorrggaallmmii  sszzaakkmmeenneeddzzsseerr  
--  KKööllttssééggvveettééssii  ggaazzddáállkkooddáássii  sszzaakküüggyyiinnttéézzőő  
--  VVeennddééggllááttóó  sszzaakkmmeenneeddzzsseerr  
SSzzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzééssii  sszzaakkookk::  
--  GGaazzddaassáággii  iinnffoorrmmaattiikkaaii  mmeenneeddzzssmmeenntt  
--  KKöözzggaazzddáásszz  sszzaakkmméérrnnöökk  

FFőőiisskkoollaaii  aallaappsszzaakkookk  ((BBAA))::  
--  EEmmbbeerrii  eerrőőffoorrrráássookk  
--  GGaazzddáállkkooddáássii  ééss  mmeenneeddzzssmmeenntt    
--  KKeerreesskkeeddeelleemm  ééss  mmaarrkkeettiinngg    
--  KKöözzsszzoollggáállaattii  
--  PPéénnzzüüggyy  ééss  sszzáámmvviitteell  
--  TTuurriizzmmuuss--vveennddééggllááttááss  
  
  

AAzz  AAggrráárr  ééss  VViiddéékkffeejjlleesszzttééssii  KKaarr  aallaappffeellaaddaattaa  aazz  ááttaallaakkuullóóbbaann  lléévvőő  aaggrráárriiuumm,,  vvaallaammiinntt  aa  vviiddéékk  sszzáámmáárraa  öönnáállllóóaann  ddoollggoozznnii  kkééppeess  
sszzaakkeemmbbeerreekk  kkééppzzééssee,,  ééss  aazz  eezztt  ttáámmooggaattóó  kkuuttaattóómmuunnkkaa..  AA  kkééppzzééss  nnaappppaallii,,  lleevveelleezzőő,,  ttáávvookkttaattáássii  ttaaggoozzaattoonn  ffoollyyiikk..  
  
FFeellssőőffookkúú  sszzaakkkkééppzzééssii  sszzaakk::  
--  MMeezzőőggaazzddaassáággii  mmeenneeddzzsseerr--aasssszziisszztteennss  
  
SSzzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzééssii  sszzaakk::  
--  VViiddéékkffeejjlleesszzttééssii  sszzaakkmméérrnnöökk  

FFőőiisskkoollaaii  aallaappsszzaakkookk  ((BBSScc))::  
--  GGaazzddaassáággii  ééss  vviiddéékkffeejjlleesszzttééssii  aaggrráárrmméérrnnöökkii  
--  IInnffoorrmmaattiikkuuss  ééss  sszzaakkiiggaazzggaattáássii  aaggrráárrmméérrnnöökkii  
--  KKeerrttéésszzmméérrnnöökkii  
--  KKöörrnnyyeezzeettggaazzddáállkkooddáássii  aaggrráárrmméérrnnöökkii  
--  MMeezzőőggaazzddaassáággii  mméérrnnöökkii  
--  VVaaddggaazzddaa  mméérrnnöökkii  
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Bővül a választható felsőfokú szakképzések köre és jelentősen 
megnőtt felnőttképzési kínálatunk is. Főiskolánk mindig nagy hang-
súlyt helyezett a gyakorlatorientált képzés megvalósítására, az 
ehhez szükséges feltételek megteremtésére. A gyakorlati képzés 
feltételeit részben saját tangazdaságában, a főiskola által alapított 
Károly Róbert Oktató Kutató Kht-ban (tanszálló, szőlészet, borászat 
stb.), illetve bel- és külföldi üzemekkel, vállalatokkal, intézményekkel 
meglévő kapcsolatai útján európai szinten biztosítja. 
A főiskola kutatási tevékenysége az elmúlt 40 év alatt rendkívül 
sokat fejlődött. Súlya, szerepe az intézmény tevékenységében 
fokozatosan érte el a mai szintet. Az intézményi kutatások szervezé-
sében egyre nagyobb szerepet kapnak a hazai és nemzetközi pá-
lyázatok prioritásai (Nemzeti Kutatási Program, EU-programok), 
örvendetesen gyarapodó külföldi kapcsolataink. Fokozatosan törek-
szünk kulcsszerep betöltésére a régió fejlesztésében. 
A főiskola a HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0095/1.0 „Minőség- és kör-
nyezetközpontú integrált menedzsment rendszer kifejlesztése, 
bevezetése és tanúsíttatása az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ 
EN 14001:2005 szabványok szerint, és az E-learning keretrendszer 
bevezetéséhez kapcsolódó oktatások” projekt keretében alakította ki 
integrált irányítási rendszerét. A rendszer kialakításakor és alkal-
mazásakor képzési szolgáltatásunk minőségének folyamatos fej-
lesztése mellett nagy hangsúlyt helyezünk intézményünkben - az 
MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeit a felsőoktatási 
intézmények között elsőként szem előtt tartva - a környezettudatos 
szemlélettel is rendelkező szakemberek képzésére. 
Az integrált rendszer kiépítése Dr. Ferenczi Márta főtitkár vezetésé-
vel, főiskolai munkatársakból és szakértőkből álló projektszervezettel 
valósult meg és a Magyar Szabványügyi Testület nemzetközileg 
elismert tanúsításának megszerzésével zárult 2007. március 7-én. 
Az integrált irányítási rendszert a felsőoktatásra agrár és gazda-
ságtudományok képzési területen, beleértve az alap- és mesterkép-
zést, a szakirányú továbbképzést és a felsőfokú szakképzést; az 
idegen nyelvi képzésre és vizsgáztatásra; valamint az iskolarend-
szeren kívüli felnőttképzésre terjesztettük ki és alkalmazzuk. 
A főiskolán az integrált rendszer működését biztosítandó új szerve-
zeti egységként Dr. Magda Sándor rektor felügyeletével Minőségirá-
nyítási Igazgatóság működik. A szerencsés döntés eredményeként 
a Minőségirányítási Igazgatóság irányítási feladatait a főtitkár látja 
el, aki már eddigi tevékenységéből fakadóan is mélyrehatóan ismeri 

a főiskola folyamatait. A szabványkövetelmények szerinti működte-
tés és a folyamatos fejlesztés filozófiájának tudatosítása mellett, a 
minőség és a környezettudatos szemlélet elkötelezett híveként tö-
rekszik a jogszabályi megfelelőség biztosítására is, valamint haté-
kony kommunikáció megvalósítására a főiskola szervezeti egységei 
között és hallgatóink irányában. 
A főiskola működési szabályait úgy alakítjuk ki és működtetjük, hogy 
a munkaerőpiacon versenyképes, korszerű tudással felvértezett, a 
minőséget értékként elfogadó, környezettudatos szakemberek sze-
rezzenek képesítést nálunk. Ez teljesítményorientált, a folyamatos 
fejlesztés filozófiáját valló és a fenntartható fejlődés megvalósítása 
iránt elkötelezett közösségben valósulhat meg.  
A főiskola vezetésének napi feladata a minőség- és a környezetkul-
túra megőrzése és fejlesztése; a minőségfejlesztést, valamint a 
fenntartható fejlődést támogató értékrendszer, tudásanyag, mód-
szertan, eszköztár és gyakorlat folyamatos megújítása, érvényesí-
tése. 
Legfontosabb feladatunknak a vevőközpontúság megteremtése 
során hallgatóink elégedettségének biztosítását tartjuk, amelyet 
kommunikációs folyamataink hatékony működésével is igyekszünk 
megteremteni. Hallgatóink számára képzési szolgáltatásunk minő-
ségének biztosítása mellett számos lehetőséget teremtünk a sza-
badidő hasznos eltöltésére is. 
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PPÁÁLLYYÁÁZZAATT!!  
  

KKeerreessssüükk  22000088  ZZöölldd  IIrrooddáájjáátt!!  
  
22000088--bbaann  iissmméétt  mmeeggrreennddeezzééssrree  kkeerrüüll  aa  ZZöölldd  IIrrooddaa  VVeerrsseennyy..  VVáárrjjuukk  bbáárrmmeellyy  oollyyaann  
vváállllaallaatt,,  hhiivvaattaall,,  iinnttéézzmméénnyy  nneevveezzéésséétt,,  aahhooll  iirrooddaaii  mmuunnkkaa  ffoollyyiikk..  AA  ddííjjrraa  ppáállyyáázzhhaattnnaakk  
aa  mmáárr  kköörrnnyyeezzeett--  ééss  eemmbbeerrbbaarráátt  mmóóddoonn  üüzzeemmeelltteetteetttt  iirrooddáákk  ééss  aazzookk  iiss,,  aakkiikk  aa  kköö--
zzeelljjöövvőőbbeenn  ttéérrnneekk  áátt  aa  zzöölldd  iirrooddaa  mműűkkööddtteettéésséérree..  AA  ggyyőőzztteess  iinnttéézzmméénnyy  eellnnyyeerrii  aa  
„„22000088  ZZöölldd  IIrrooddáájjaa””  ccíímmeett!!    
  

AAzz  eenneerrggiiaattaakkaarréékkooss  ééss  iinntteelllliiggeennss  iirrooddaatteecchhnniikkaaii  bbeerreennddeezzéésseekk  mmeeggvváá--
llaasszzttáássáávvaall,,  aa  ppaappíírr--,,  eenneerrggiiaa--  ééss  vvíízzffeellhhaasszznnáállááss  ooppttiimmaalliizzáálláássáávvaall,,  aazz  
iirrooddaasszzeerreekk,,  ttaakkaarrííttóósszzeerreekk  bbeesszzeerrzzéésséénnééll  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  sszzeemmppoonnttookk  
ffiiggyyeelleemmbbeevvéétteelléévveell,,  aazz  iirrooddaabbúúttoorrookk  ggoonnddooss  kkiivváállaasszzttáássáávvaall,,  aazz  iirrooddaa  llee--
vveeggőőmmiinnőőssééggéénneekk  ooppttiimmaalliizzáálláássáávvaall  nneemmccssaakk  mmuunnkkaattáárrssaaii,,  aallkkaallmmaazzoottttaaii  
mmuunnkkaavvééggzzééssii  hhaattéékkoonnyyssáággáátt  nnöövveellhheettii,,  ddee  jjeelleennttőőss  ppéénnzzüüggyyii  mmeeggttaakkaa--
rrííttáássookkaatt  iiss  eelléérrhheett..  

  
AA  vveerrsseennyyrrőőll  ééss  aa  rréésszzvvéétteellii  ffeellttéétteelleekkrrőőll  rréésszzlleetteesseenn  oollvvaasshhaatt  aa  ccssaattoolltt  ddookkuummeenn--
ttuummbbaann,,  iilllleettvvee  aa  wwwwww..kkoovveett..hhuu  --  nn..  HHaa  kkéérrddééssee  vvaann,,  kkeerreessssee  mmuunnkkaattáárrssuunnkkaatt  aazz  

aalláábbbb  mmeeggaaddootttt  eelléérrhheettőőssééggeekk  vvaallaammeellyyiikkéénn!!  
  

NNeevveezznnii  22000088..  jjaannuuáárr  3311--iigg  lleehheett  aa  jjeelleennttkkeezzééssii  llaapp  kkiittööllttéésséévveell..  
BBőővveebbbb  iinnffoorrmmáácciióóéérrtt  kkeerreessssee  aa  KKÖÖVVEETT  mmuunnkkaattáárrssáátt  aazz  aalláábbbbii  eelléérrhheettőőssééggeekkeenn::  

VVáállyyii  ZZssuuzzssaa,,  vvaallyyii@@kkoovveett..hhuu,,  11//447733--22229900  
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A MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY meghirdeti 
a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal, 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal, 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, 
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal, 
a Magyar Szabadalmi Hivatallal, 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával 
közösen 

A 2007. ÉVI MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOT  
A 16. alkalommal kiírt PÁLYÁZATON azok a Magyarországon bejegy-
zett társaságok vehetnek részt, amelyek a 2007. évben kiemelkedő 
innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatá-
sok értékesítése) jelentős hasznot értek el. Az innováció kiindulási 
alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkal-
mazása, technológia-transzfer stb. lehet. 
Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem 
lehet. 
 
TARTALMI követelmények: 
♦ egyoldalas összefoglaló: az innováció tárgyának ismertetése; 

továbbá az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve, címe, 
telefonszáma, e-mail címe; valamint az innováció gazdasági 
és egyéb eredményeinek, referenciáinak felsorolása, 

♦ részletes leírás a megvalósításról és az elért piaci, ill. gazda-
sági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, pi-
aci részesedés növekedése stb.) max. 10 A/4-es oldalon, 

♦ referenciák (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, 
szakcikk stb.). 

♦ nyilatkozat a közölt adatok, információk hitelességéről, valamint 
a szellemi tulajdonvédelmi jogokról. 

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma 
által felkért szakemberekből áll, elnöke a gazdasági és közlekedési 
miniszter. 
A 2007. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázat értékelésének 
szempontjai: 
1. 2007-ben elért többlet eredmény vagy többletárbevétel és egyéb 

műszaki, gazdasági előnyök 
2. eredetiség, újszerűség 
3. társadalmi hasznosság. 
Az év legjelentősebb innovációját elismerő Nagydíj mellett to-
vábbi kiemelkedő innovációs teljesítmények a GKM, az FVM, a 
KvVM, az NKTH, az MSZH és az MKIK 2007. évi innovációs díját 
kapják. 
A díjak ünnepélyes átadására 2008. március végén kerül sor az 
Országházban. 
Az Alapítvány a bírálóbizottság által minden jelentős innovációnak 
minősített pályázatot díszoklevéllel ismer el. 
A pályázatok összefoglalóit külön kiadványban és a világhálón is 
közzéteszi. 
 
2007. december 
Prof. Závodszky Péter, kuratóriumi elnök  

  
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2008. FEBRUÁR 13, 12 ÓRÁIG BEÉRKEZŐEN 

A pályázatokat kinyomtatva, 3 példányban (az egyoldalas összefoglalót lemezen is) az alábbi címre kell eljuttatni: 
MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY, 1036 Budapest, Lajos u. 103. 

További információ: dr. Antos László titkár, tel.: 453-6572, fax: 240-5625, 
e-posta: innovacio@innovacio.hu ; http://www.innovacio.hu  
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SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  

Oldal 
Page 

PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  
A minőség stratégiája és gyakorlata vállalati szemmel – egy 
nemzetközi felmérés nyomán – Demeter Krisztina

07 Strategy and Practice of Quality on Enterprise Level – Based 
on an International Survey – Demeter, Krisztina

 

  

Ne beszéljünk a minőségről! – Bálint Julianna 17 Don’t Speak of Quality! – Bálint Julianna   

Minősítéses mintavételi eljárások – Dr. Balogh Albert 22 Sampling Procedures by Attributes – Dr. Balogh, Albert   

Néhány gondolat a közigazgatás versenyképességéről az 
aktuális minőségfejlesztési törekvések tükrében 
– Dr. Dudás Ferenc

31 Some Thoughts about the Competiveness of Administration 
Focused on the Actual Quality Development Ambitions – Dr. 
Dudás, Ferenc

 

  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII    NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  
A minőségügy az információs társadalomban – Beszámoló a 
XVI. Magyar Minőség Hét Konferenciáról

43 Quality in the Information-based Society – 
Report on 16th Hungarian Quality Week Conference
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A Nemzeti Minőség Klub ülése a Nyírségvíz Zrt.-nél 52 National Quality Club Session at Nyírségvíz Zrt.   

Legjobb munkahely Magyarországon 56 Best Place of Work in Hungary   

A 2007. év Környezeti Megtakarítás Díjai 58 2007 Year’s Awards for Ecological Savings   

Minőség és Megbízhatóság 2007/6 – Tartalom 59 Content of 6/2007 No. of Quality and Reliability   

Gábor Dénes-díj 2007 60 Denis Gabor Award 2007   

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII    NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  
Bemutatjuk új tagunkat: Károly Róbert Főiskola 61 Presentation of new member: Károly Róbert Főiskola   

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSOOKK    IINNVVIITTAATTIIOONN  TTOO  TTEENNDDEERR  
Keressük 2008 Zöld Irodáját! 63 In Quest of Green Office 2008   

A 2007. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ 64 Hungarian Prize of Innovation - Competition 2007   
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