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MAGYAR ELJÁRÁS

Tanúsítási szolgáltatások
Az MSZT az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) teljes jogú tagja, ezért az általa tanúsított cégek az MSZT tanúsítványával együtt a világ több, 

mint 60 országában elismert IQNet-tanúsítványt is megkapják. Az MSZT-t az irányítási rendszerek tanúsítása területén a NAT (Nemzeti 
Akkreditáló Testület), a SWEDAC (Svéd Akkreditáló Testület) és a SNAS (Szlovák Nemzeti Akkreditáló Testület) akkreditálta.

Rendszertanúsítás
•

 

Minőségirányítási rendszerek tanúsítása az MSZ

 

EN

 

ISO

 

9001-es szabvány szerint;
•

 

Környezetközpontú

 

irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 14001-es szabvány szerint;
•

 

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) tanúsítása az MSZ 28001-es (OHSAS 18001) szabvány 
szerint;

•

 

Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO 22000-es szabvány szerint; 
•

 

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES)

 

szerint végzett tanúsítás;
•

 

Információbiztonsági-irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO/IEC 27001-es szabvány szerint;
•

 

Integrált rendszerek tanúsítása (minőség-, környezetközpontú, munkahelyi egészségvédelem és biztonság, élelmiszer-biztonsági, 
információbiztonsági stb. irányítási rendszerek).

Terméktanúsítás
•

 

Termékek és szolgáltatások szabványnak való

 

megfelelőségének tanúsítása;
•

 

Normatív dokumentumok szerinti terméktanúsítás;
•

 

Játszótéri eszközök megfelelőségének tanúsítása, ellenőrzése;

TANÚSÍTÁSI

 

TITKÁRSÁG Tel.: 456-6928 Fax: 456-6940

 

e-mail: cert@mszt.hu

 

www.mszt.hu

TANÚSÍTÓ
NAT-4-044/2006
NAT-4-046/2006
NAT-4-050/2006
NAT-4-082/2006
NAT-4-086/2006

LEGYEN TAGJA AZ IQNET NEMZETKÖZI ELIT-KLUBNAK!

http://www.mszt.hu/
mailto:cert@mszt.hu
http://www.mszt.hu/
http://www.mszt.hu/
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Magyar Minőség XVII. évfolyam 2. szám 2008. február 4/75 oldal 

  

TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó!!  
  
  

AA  mmúúlltt  éévv  nnoovveemmbbeerréébbeenn  ttaarrttootttt,,  XXVVII..  MMaaggyyaarr  
MMiinnőősséégg  HHéétteenn  mmeeggkküüllöönnbböözztteetteetttt  éérrddeekkllőőddééss  kkíísséérrttee  
aazz  iimmmmaatteerriiáálliiss  tteerrmméékkeekk,,  eellssőőssoorrbbaann  aa  sszzooffttvveerreekk  
mmiinnőőssééggéévveell,,  vvaallaammiinntt  aazz  aaddaattvvééddeelleemmmmeell  ééss  
áállttaalláábbaann  aazz  iinnffoorrmmáácciióó--mmeenneeddzzssmmeenntttteell  ffooggllaallkkoozzóó  
eellőőaaddáássookkaatt..  AA  sszzooffttvveerreekk  mmiinnőőssééggii  eellőőíírráássaaii  aabbbbaann  aa  
vvoonnaattkkoozzáássbbaann  iiss  tteerrííttéékkrree  kkeerrüülltteekk,,  hhooggyy  eezzeekk  
hhooggyyaann  ffüüggggnneekk  öösssszzee  aa  kköözziissmmeerrtt  IISSOO  99000011::22000000  
((MMIIRR))  kköövveetteellmméénnyy--sszzaabbvváánnnnyyaall??  
AAzz  iiss  nnyyiillvváánnvvaallóó,,  hhooggyy  aa  kkoorrsszzeerrűű  tteerrmmeellééss  ééss  aa  
sszzoollggáállttaattááss  mmaaii,,  lléénnyyeeggéébbeenn  aannyyaagg--  ééss  aaddaattffeellddooll--  

ggoozzóó  rreennddsszzeerreeiibbeenn  aazz  iinnffoorrmmáácciióó--mmeenneeddzzssmmeenntt  ––  
vvaaggyyiiss  aazz  aa  kköövveetteellmméénnyy,,  hhooggyy  mmiinnddeenn  mmuunnkkaahheellyyeenn  
rreennddeellkkeezzééssrree  áálllljjoonn  aazz  oottttaannii  mmuunnkkaavvééggzzéésshheezz  
sszzüükkssééggeess  öösssszzeess  iinnffoorrmmáácciióó,,  ddee  ccssaakkiiss  ootttt  ééss  
ccssaakkiiss  aazz  aarrrraa  iilllleettéékkeess  sszzáámmáárraa  ––  aa  rreennddsszzeerreekk  eeggyyiikk  
lléénnyyeeggeess  mmiinnőősséégg--ttéénnyyeezzőőjjee..  
AA  ttéémmaa  iirráánntt  mmuuttaattkkoozzóó  jjeelleennttőőss  éérrddeekkllőőddééss  
kkéésszztteetteetttt  aarrrraa,,  hhooggyy  eezzeekkeett  aazz  eellőőaaddáássookkaatt  ccssookkoorrbbaa  
sszzeeddvvee,,  sszzaakkmmaaii  cciikkkkeekk  ffoorrmmáájjáábbaann  kköözzrreeaaddjjuukk..  

  
SSzzeerrkkeesszzttőőbbiizzoottttssáágg  

  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

KKÉÉRRDDŐŐÍÍVV  ŰŰRRLLAAPP  
ÖÖnn  mmeennnnyyiirree  eellééggeeddeetttt  aa  „„MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG””  ffoollyyóóiirraattttaall??  

Kérjük, töltse ki a csatolt kérdőívet, és február végéig szíveskedjék visszaküldeni! 

FFáárraaddoozzáássáátt  eellőőrree  iiss  kköösszzöönnjjüükk!!  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 




Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?


Kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre és írja meg a lappal kapcsolatos további észrevételeit, 
javaslatait, hogy jobbíthassuk munkánkat.


A kitöltött kérdőívet február végéig szíveskedjék visszaküldeni
az „Adatok elküldése” gombra kattintva.


Fáradozását előre is köszönjük!Fáradozását előre is köszönjük!


Kérjük, osztályozza elégedettségét 1-től 
(legrosszabb) 6-ig (legjobb) osztályzat!


Elégedettsége az egyes részletekről és 
fontosságukról:
Növeli a szakmai ismereteket


Elégedettsége: A téma fontossága:


Tájékoztat a Társaság életéről


Elégedettsége: A téma fontossága: 


Tájékoztat a szakmai társadalmi hírekről


Elégedettsége: A  A téma fontossága: 


Véleménye az ez évi 1. elektronikus számról


A tartalomról: A kivitelről: 


A lap általános megítélése: 


Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ:


A válaszadó beosztása


Neme


Életkora


Egyetért-e azzal, hogy egyes számok 
tematikusak legyenek?


Mióta ismeri és olvassa a lapot?


Az Ön példányát olvassa-e más is?


Hiányozna a lap, ha nem jelenne meg?


Észrevételek, javaslatok a lap tartalmával, 
szerkezetével, kivitelével kapcsolatban:


MM_2008.02.


igen nem


felsővezető középvezető


minőségügyi megbízott más beosztású


egyéni előfizető


nő férfi


35 év alatt 35-50 év között 50 év felett


évek óta kb. 1-2 éve kevesebb, mint 1 éve


igen nem


nagyon valószínűleg nem hiányozna


Adatok elküldése





		R#C3#A1di#C3#B3gomb4: Off

		#C3#89rt#C3#A9kel#C3#A9s1: []

		#C3#89rt#C3#A9kel#C3#A9s2: []

		#C3#89rt#C3#A9krl#C3#A9s3: []

		#C3#89rt#C3#A9kel#C3#A9s4: []

		#C3#89rt#C3#A9kel#C3#A9s6: []

		#C3#89rt#C3#A9kel#C3#A9s5: []

		#C3#A9rt#C3#A9kel#C3#A9s7: []

		#C3#89rt#C3#A9kel#C3#A9s8: []

		#C3#89rt#C3#A9kel#C3#A9s9: []

		R#C3#A1di#C3#B3gomb1: Off

		R#C3#A1di#C3#B3gomb2: Off

		R#C3#A1di#C3#B3gomb3: Off

		R#C3#A1di#C3#B3gomb5: Off

		R#C3#A1di#C3#B3gomb6: Off

		R#C3#A1di#C3#B3gomb7: Off

		Kuldes: 

		TextBox: 





Fájlcsatolmány
MM_elegedettseg.pdf




Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?


Kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre és írja meg a lappal kapcsolatos további észrevételeit, 
javaslatait, hogy jobbíthassuk munkánkat.


A kitöltött kérdőívet február végéig szíveskedjék visszaküldeni
az „Adatok elküldése” gombra kattintva.


Fáradozását előre is köszönjük!Fáradozását előre is köszönjük!


Kérjük, osztályozza elégedettségét 1-től 
(legrosszabb) 6-ig (legjobb) osztályzat!


Elégedettsége az egyes részletekről és 
fontosságukról:
Növeli a szakmai ismereteket


Elégedettsége: A téma fontossága:


Tájékoztat a Társaság életéről


Elégedettsége: A téma fontossága: 


Tájékoztat a szakmai társadalmi hírekről


Elégedettsége: A  A téma fontossága: 


Véleménye az ez évi 1. elektronikus számról


A tartalomról: A kivitelről: 


A lap általános megítélése: 


Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ:


A válaszadó beosztása


Neme


Életkora


Egyetért-e azzal, hogy egyes számok 
tematikusak legyenek?


Mióta ismeri és olvassa a lapot?


Az Ön példányát olvassa-e más is?


Hiányozna a lap, ha nem jelenne meg?


Észrevételek, javaslatok a lap tartalmával, 
szerkezetével, kivitelével kapcsolatban:


MM_2008.02.


igen nem


felsővezető középvezető


minőségügyi megbízott más beosztású


egyéni előfizető


nő férfi


35 év alatt 35-50 év között 50 év felett


évek óta kb. 1-2 éve kevesebb, mint 1 éve


igen nem


nagyon valószínűleg nem hiányozna


Adatok elküldése
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Öntapadó jegyzet
MigrationConfirmed Albert által beállítva




Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?


Kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre és írja meg a lappal kapcsolatos további észrevételeit, 
javaslatait, hogy jobbíthassuk munkánkat.


A kitöltött kérdőívet február végéig szíveskedjék visszaküldeni
az „Adatok elküldése” gombra kattintva.


Fáradozását előre is köszönjük!Fáradozását előre is köszönjük!


Kérjük, osztályozza elégedettségét 1-től 
(legrosszabb) 6-ig (legjobb) osztályzat!


Elégedettsége az egyes részletekről és 
fontosságukról:
Növeli a szakmai ismereteket


Elégedettsége: A téma fontossága:


Tájékoztat a Társaság életéről


Elégedettsége: A téma fontossága: 


Tájékoztat a szakmai társadalmi hírekről


Elégedettsége: A  A téma fontossága: 


Véleménye az ez évi 1. elektronikus számról


A tartalomról: A kivitelről: 


A lap általános megítélése: 


Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ:


A válaszadó beosztása


Neme


Életkora


Egyetért-e azzal, hogy egyes számok 
tematikusak legyenek?


Mióta ismeri és olvassa a lapot?


Az Ön példányát olvassa-e más is?


Hiányozna a lap, ha nem jelenne meg?


Észrevételek, javaslatok a lap tartalmával, 
szerkezetével, kivitelével kapcsolatban:


MM_2008.02.


igen nem


felsővezető középvezető


minőségügyi megbízott más beosztású


egyéni előfizető


nő férfi


35 év alatt 35-50 év között 50 év felett


évek óta kb. 1-2 éve kevesebb, mint 1 éve


igen nem


nagyon valószínűleg nem hiányozna


Adatok elküldése
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Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?


Kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre és írja meg a lappal kapcsolatos további észrevételeit, 
javaslatait, hogy jobbíthassuk munkánkat.


A kitöltött kérdőívet február végéig szíveskedjék visszaküldeni
az „Adatok elküldése” gombra kattintva.


Fáradozását előre is köszönjük!Fáradozását előre is köszönjük!


Kérjük, osztályozza elégedettségét 1-től 
(legrosszabb) 6-ig (legjobb) osztályzat!


Elégedettsége az egyes részletekről és 
fontosságukról:
Növeli a szakmai ismereteket


Elégedettsége: A téma fontossága:


Tájékoztat a Társaság életéről


Elégedettsége: A téma fontossága: 


Tájékoztat a szakmai társadalmi hírekről


Elégedettsége: A  A téma fontossága: 


Véleménye az ez évi 1. elektronikus számról


A tartalomról: A kivitelről: 


A lap általános megítélése: 


Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ:


A válaszadó beosztása


Neme


Életkora


Egyetért-e azzal, hogy egyes számok 
tematikusak legyenek?


Mióta ismeri és olvassa a lapot?


Az Ön példányát olvassa-e más is?


Hiányozna a lap, ha nem jelenne meg?


Észrevételek, javaslatok a lap tartalmával, 
szerkezetével, kivitelével kapcsolatban:


MM_2008.02.


igen nem


felsővezető középvezető


minőségügyi megbízott más beosztású


egyéni előfizető


nő férfi


35 év alatt 35-50 év között 50 év felett


évek óta kb. 1-2 éve kevesebb, mint 1 éve


igen nem


nagyon valószínűleg nem hiányozna


Adatok elküldése
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Albert
Öntapadó jegyzet
MigrationNone Albert által beállítva




Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?


Kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre és írja meg a lappal kapcsolatos további észrevételeit, 
javaslatait, hogy jobbíthassuk munkánkat.


A kitöltött kérdőívet február végéig szíveskedjék visszaküldeni
az „Adatok elküldése” gombra kattintva.


Fáradozását előre is köszönjük!Fáradozását előre is köszönjük!


Kérjük, osztályozza elégedettségét 1-től 
(legrosszabb) 6-ig (legjobb) osztályzat!


Elégedettsége az egyes részletekről és 
fontosságukról:
Növeli a szakmai ismereteket


Elégedettsége: A téma fontossága:


Tájékoztat a Társaság életéről


Elégedettsége: A téma fontossága: 


Tájékoztat a szakmai társadalmi hírekről


Elégedettsége: A  A téma fontossága: 


Véleménye az ez évi 1. elektronikus számról


A tartalomról: A kivitelről: 


A lap általános megítélése: 


Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ:


A válaszadó beosztása


Neme


Életkora


Egyetért-e azzal, hogy egyes számok 
tematikusak legyenek?


Mióta ismeri és olvassa a lapot?


Az Ön példányát olvassa-e más is?


Hiányozna a lap, ha nem jelenne meg?


Észrevételek, javaslatok a lap tartalmával, 
szerkezetével, kivitelével kapcsolatban:


MM_2008.02.


igen nem


felsővezető középvezető


minőségügyi megbízott más beosztású


egyéni előfizető


nő férfi


35 év alatt 35-50 év között 50 év felett


évek óta kb. 1-2 éve kevesebb, mint 1 éve


igen nem


nagyon valószínűleg nem hiányozna


Adatok elküldése
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Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?


Kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre és írja meg a lappal kapcsolatos további észrevételeit, 
javaslatait, hogy jobbíthassuk munkánkat.


A kitöltött kérdőívet február végéig szíveskedjék visszaküldeni
az „Adatok elküldése” gombra kattintva.


Fáradozását előre is köszönjük!Fáradozását előre is köszönjük!


Kérjük, osztályozza elégedettségét 1-től 
(legrosszabb) 6-ig (legjobb) osztályzat!


Elégedettsége az egyes részletekről és 
fontosságukról:
Növeli a szakmai ismereteket


Elégedettsége: A téma fontossága:


Tájékoztat a Társaság életéről


Elégedettsége: A téma fontossága: 


Tájékoztat a szakmai társadalmi hírekről


Elégedettsége: A  A téma fontossága: 


Véleménye az ez évi 1. elektronikus számról


A tartalomról: A kivitelről: 


A lap általános megítélése: 


Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ:


A válaszadó beosztása


Neme


Életkora


Egyetért-e azzal, hogy egyes számok 
tematikusak legyenek?


Mióta ismeri és olvassa a lapot?


Az Ön példányát olvassa-e más is?


Hiányozna a lap, ha nem jelenne meg?


Észrevételek, javaslatok a lap tartalmával, 
szerkezetével, kivitelével kapcsolatban:


MM_2008.02.


igen nem


felsővezető középvezető


minőségügyi megbízott más beosztású


egyéni előfizető


nő férfi


35 év alatt 35-50 év között 50 év felett


évek óta kb. 1-2 éve kevesebb, mint 1 éve


igen nem


nagyon valószínűleg nem hiányozna


Adatok elküldése
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Albert
Öntapadó jegyzet
Accepted Albert által beállítva




Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?


Kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre és írja meg a lappal kapcsolatos további észrevételeit, 
javaslatait, hogy jobbíthassuk munkánkat.


A kitöltött kérdőívet február végéig szíveskedjék visszaküldeni
az „Adatok elküldése” gombra kattintva.


Fáradozását előre is köszönjük!Fáradozását előre is köszönjük!


Kérjük, osztályozza elégedettségét 1-től 
(legrosszabb) 6-ig (legjobb) osztályzat!


Elégedettsége az egyes részletekről és 
fontosságukról:
Növeli a szakmai ismereteket


Elégedettsége: A téma fontossága:


Tájékoztat a Társaság életéről


Elégedettsége: A téma fontossága: 


Tájékoztat a szakmai társadalmi hírekről


Elégedettsége: A  A téma fontossága: 


Véleménye az ez évi 1. elektronikus számról


A tartalomról: A kivitelről: 


A lap általános megítélése: 


Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ:


A válaszadó beosztása


Neme


Életkora


Egyetért-e azzal, hogy egyes számok 
tematikusak legyenek?


Mióta ismeri és olvassa a lapot?


Az Ön példányát olvassa-e más is?


Hiányozna a lap, ha nem jelenne meg?


Észrevételek, javaslatok a lap tartalmával, 
szerkezetével, kivitelével kapcsolatban:


MM_2008.02.


igen nem


felsővezető középvezető


minőségügyi megbízott más beosztású


egyéni előfizető


nő férfi


35 év alatt 35-50 év között 50 év felett


évek óta kb. 1-2 éve kevesebb, mint 1 éve


igen nem


nagyon valószínűleg nem hiányozna


Adatok elküldése
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Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?


Kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre és írja meg a lappal kapcsolatos további észrevételeit, 
javaslatait, hogy jobbíthassuk munkánkat.


A kitöltött kérdőívet február végéig szíveskedjék visszaküldeni
az „Adatok elküldése” gombra kattintva.


Fáradozását előre is köszönjük!Fáradozását előre is köszönjük!


Kérjük, osztályozza elégedettségét 1-től 
(legrosszabb) 6-ig (legjobb) osztályzat!


Elégedettsége az egyes részletekről és 
fontosságukról:
Növeli a szakmai ismereteket


Elégedettsége: A téma fontossága:


Tájékoztat a Társaság életéről


Elégedettsége: A téma fontossága: 


Tájékoztat a szakmai társadalmi hírekről


Elégedettsége: A  A téma fontossága: 


Véleménye az ez évi 1. elektronikus számról


A tartalomról: A kivitelről: 


A lap általános megítélése: 


Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ:


A válaszadó beosztása


Neme


Életkora


Egyetért-e azzal, hogy egyes számok 
tematikusak legyenek?


Mióta ismeri és olvassa a lapot?


Az Ön példányát olvassa-e más is?


Hiányozna a lap, ha nem jelenne meg?


Észrevételek, javaslatok a lap tartalmával, 
szerkezetével, kivitelével kapcsolatban:


MM_2008.02.


igen nem


felsővezető középvezető


minőségügyi megbízott más beosztású


egyéni előfizető


nő férfi


35 év alatt 35-50 év között 50 év felett


évek óta kb. 1-2 éve kevesebb, mint 1 éve


igen nem


nagyon valószínűleg nem hiányozna


Adatok elküldése
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Albert
Öntapadó jegyzet
None Albert által beállítva




Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?


Kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre és írja meg a lappal kapcsolatos további észrevételeit, 
javaslatait, hogy jobbíthassuk munkánkat.


A kitöltött kérdőívet február végéig szíveskedjék visszaküldeni
az „Adatok elküldése” gombra kattintva.


Fáradozását előre is köszönjük!Fáradozását előre is köszönjük!


Kérjük, osztályozza elégedettségét 1-től 
(legrosszabb) 6-ig (legjobb) osztályzat!


Elégedettsége az egyes részletekről és 
fontosságukról:
Növeli a szakmai ismereteket


Elégedettsége: A téma fontossága:


Tájékoztat a Társaság életéről


Elégedettsége: A téma fontossága: 


Tájékoztat a szakmai társadalmi hírekről


Elégedettsége: A  A téma fontossága: 


Véleménye az ez évi 1. elektronikus számról


A tartalomról: A kivitelről: 


A lap általános megítélése: 


Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ:


A válaszadó beosztása


Neme


Életkora


Egyetért-e azzal, hogy egyes számok 
tematikusak legyenek?


Mióta ismeri és olvassa a lapot?


Az Ön példányát olvassa-e más is?


Hiányozna a lap, ha nem jelenne meg?


Észrevételek, javaslatok a lap tartalmával, 
szerkezetével, kivitelével kapcsolatban:


MM_2008.02.


igen nem


felsővezető középvezető


minőségügyi megbízott más beosztású


egyéni előfizető


nő férfi


35 év alatt 35-50 év között 50 év felett


évek óta kb. 1-2 éve kevesebb, mint 1 éve


igen nem


nagyon valószínűleg nem hiányozna


Adatok elküldése
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Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?


Kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre és írja meg a lappal kapcsolatos további észrevételeit, 
javaslatait, hogy jobbíthassuk munkánkat.


A kitöltött kérdőívet február végéig szíveskedjék visszaküldeni
az „Adatok elküldése” gombra kattintva.


Fáradozását előre is köszönjük!Fáradozását előre is köszönjük!


Kérjük, osztályozza elégedettségét 1-től 
(legrosszabb) 6-ig (legjobb) osztályzat!


Elégedettsége az egyes részletekről és 
fontosságukról:
Növeli a szakmai ismereteket


Elégedettsége: A téma fontossága:


Tájékoztat a Társaság életéről


Elégedettsége: A téma fontossága: 


Tájékoztat a szakmai társadalmi hírekről


Elégedettsége: A  A téma fontossága: 


Véleménye az ez évi 1. elektronikus számról


A tartalomról: A kivitelről: 


A lap általános megítélése: 


Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ:


A válaszadó beosztása


Neme


Életkora


Egyetért-e azzal, hogy egyes számok 
tematikusak legyenek?


Mióta ismeri és olvassa a lapot?


Az Ön példányát olvassa-e más is?


Hiányozna a lap, ha nem jelenne meg?


Észrevételek, javaslatok a lap tartalmával, 
szerkezetével, kivitelével kapcsolatban:


MM_2008.02.


igen nem


felsővezető középvezető


minőségügyi megbízott más beosztású


egyéni előfizető


nő férfi


35 év alatt 35-50 év között 50 év felett


évek óta kb. 1-2 éve kevesebb, mint 1 éve


igen nem


nagyon valószínűleg nem hiányozna


Adatok elküldése
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Albert
Öntapadó jegyzet
MigrationPending Albert által beállítva




Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?


Kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre és írja meg a lappal kapcsolatos további észrevételeit, 
javaslatait, hogy jobbíthassuk munkánkat.


A kitöltött kérdőívet február végéig szíveskedjék visszaküldeni
az „Adatok elküldése” gombra kattintva.


Fáradozását előre is köszönjük!Fáradozását előre is köszönjük!


Kérjük, osztályozza elégedettségét 1-től 
(legrosszabb) 6-ig (legjobb) osztályzat!


Elégedettsége az egyes részletekről és 
fontosságukról:
Növeli a szakmai ismereteket


Elégedettsége: A téma fontossága:


Tájékoztat a Társaság életéről


Elégedettsége: A téma fontossága: 


Tájékoztat a szakmai társadalmi hírekről


Elégedettsége: A  A téma fontossága: 


Véleménye az ez évi 1. elektronikus számról


A tartalomról: A kivitelről: 


A lap általános megítélése: 


Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ:


A válaszadó beosztása


Neme


Életkora


Egyetért-e azzal, hogy egyes számok 
tematikusak legyenek?


Mióta ismeri és olvassa a lapot?


Az Ön példányát olvassa-e más is?


Hiányozna a lap, ha nem jelenne meg?


Észrevételek, javaslatok a lap tartalmával, 
szerkezetével, kivitelével kapcsolatban:


MM_2008.02.


igen nem


felsővezető középvezető


minőségügyi megbízott más beosztású


egyéni előfizető


nő férfi


35 év alatt 35-50 év között 50 év felett


évek óta kb. 1-2 éve kevesebb, mint 1 éve


igen nem


nagyon valószínűleg nem hiányozna


Adatok elküldése
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Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?Ön mennyire elégedett a MAGYAR MINŐSÉG-gel?


Kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre és írja meg a lappal kapcsolatos további észrevételeit, 
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SSzzooffttvveerrmmiinnőősséégg  mméérréésséérree  vvoonnaattkkoozzóó  eellőőíírráássookk  aa  nneemmzzeettkköözzii  sszzaabbvváánnyyookkbbaann  ééss  
aajjáánnlláássookkbbaann  

BBóókkaa  GGáábboorr  
  

AAbbsszzttrraakktt  
A Magyar Szoftverminőség Tanácsadó Intézet Kft. 
(SQI Kft.) több hazai cégnél végzett CMMI® felmérési és 
felkészítési munkája során azt tapasztalta, hogy a szoft-
verfejlesztő cégeknek gondot okoz a CMMI® mérési elő-
írásainak való megfelelés, különösen a termékekre vo-
natkozó mérések megvalósítása. Ahhoz, hogy ebben 
segítséget nyújthassunk, felkutattuk azokat a nemzetközi 
szabványokat és ajánlásokat, amelyek segítséget jelent-
hetnek számukra a megfelelő mérési programok kidolgo-
zásához. A kutatást közösen végeztük a BME Informá-
ciótechnológiai Innovációs és Tudásközpont IT Bizton-
ság és Minőség laborjával, valamint az ELTE Informati-
kai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központjával. Mun-
kánk során megismertük és összegeztük a GQM, az 
MQG, az ISO 9001, az ISO 90003, az ISO 15939, az 
ISO 9126, az ISO 14539 valamint az ISO 25000 szabvá-
nyok, szabványcsaládok és megközelítések mérések 
megvalósítására vonatkozó javaslatait, és a CMMI® kö-
vetelményeinek teljesítésére vonatkozó használhatósá-
gukat. 
 
MMéérrééss  aa  CCMMMMII®®--bbaann  
A CMMI®-t (Capability Maturity Model® Integration) szoft-
verfejlesztő cégek legjobb gyakorlatai alapján alakították 
ki. Összesen 22 folyamatterületre fogalmaz meg köve-
telményeket elérendő célok és megvalósítandó gyakor-
latok formájában. Az ajánlás a szoftverfejlesztő cégek 

érettség alapján történő osztályozására 5 érettségi szin-
tet vezet be. Minden szint esetében meghatározza, hogy 
a 22 folyamatterületből melyeknek és milyen jellemzők-
kel kell jelen lenniük a cégnél ahhoz, hogy az az adott 
szintre sorolható lehessen. Egy szint teljesítéséhez az 
összes alatta lévő szint követelményeinek teljesítése is 
szükséges. Az első érettségi szint semmilyen követel-
ményt sem tartalmaz. 
 
A második szint a mérések tekintetében előírja a „Mérés 
és elemzés” folyamatterületet, amely két sajátos cél tel-
jesítését, valamint ezekhez 4-4 specifikus gyakorlat 
megvalósítását írja elő. Ezek a célok és gyakorlatok az 
11..  ttáábblláázzaattbbóóll kiolvashatók. Az első sajátos cél (SG 1.) 
teljesüléséhez a szervezetnek olyan méréseket kell ki-
választania, amelyek a szervezet valós információszük-
ségletét támogatják, majd ezek végrehajtásához, elem-
zéséhez és tárolásához hatékony módszereket és esz-
közöket kell biztosítania. A második sajátos cél (SG 2.) 
teljesüléséhez szükséges, hogy a kiválasztott méréseket 
a kidolgozott módszerek segítségével végrehajtsák, ele-
mezzék, tárolják, valamint közöljék az érdekelt felekkel. 
A „Folyamat- és termék-minőségbiztosítás” folyamatte-
rület már ezen a szinten előírja a folyamatok és azok 
munkatermékeinek mérését. Ugyancsak mérésnek te-
kinthető a beszállítók „Beszállítói megállapodás me-
nedzsment” folyamatterület által előírt értékelése is. 

A XVI. Magyar Minőség Héten elhangzott előadás szerkesztett változata.
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Sajátos célok és gyakorlatok 
SG 1. Mérési és elemzési tevékenységek kialakítása 
SP 1.1 Mérési célok meghatározása 
SP 1.2 Mérések azonosítása 
SP 1.3 Adatgyűjtési és tárolási eljárások azonosítása 
SP 1.4 Elemzési eljárások azonosítása 
SG 2. Mérési eredmények biztosítása 
SP 2.1 Mérési adatok gyűjtése 
SP 2.2.Mérési adatok elemzése 
SP 2.3 Adatok és eredmények tárolása 
SP 2.4 Eredmények közlése  

Általános célok és gyakorlatok 
GG 2. Menedzselt folyamat intézményesítése 
GP 2.1 Szervezeti politika kialakítása 
GP 2.2 A folyamat tervezése 
GP 2.3 Erőforrások biztosítása 
GP 2.4 Felelősségek kijelölése 
GP 2.5 Alkalmazottak képzése 
GP 2.6 Konfigurációk kezelése 
GP 2.7 Érdekelt felek azonosítása 
GP 2.8 Folyamat felügyelete és vezérlése 
GP 2.9 Az elkötelezettség tárgyilagos értékelése 
GP 2.10 Státuszadatok felülvizsgálata a felsőbb ve-

zetéssel 
GG 3. Szabványosított folyamat intézményesítése 
GP 3.1 Szabványosított folyamat kialakítása 
GP 3.2 Továbbfejlesztési információk gyűjtése  

11..  ttáábblláázzaatt  
„„MMéérrééss  ééss  eelleemmzzééss””  ffoollyyaammaatttteerrüülleett  ccéélljjaaii  ééss  ggyyaakkoorrllaattaaii  aa  hhaarrmmaaddiikk  éérreettttssééggii  sszziinnttiigg  

  
A CMMI® követelményei a harmadik érettségi szinten 
főleg a technikai folyamterületekkel bővülnek, amely az-
zal jár, hogy jóval több köztes termék mérése válik szük-
ségessé. A „Műszaki megoldás” folyamatcsoport külön 
kitér az új technológiák, illetve a végtermékbe beépülő 
COTS (dobozos) termékek értékelésére is. A tágabb ér-
telemben vett méréshez hozzátartoznak továbbá az át-
adásra kerülő szoftver vagy rendszer tesztelésére vonat-
kozó azon eljárások, melyeket a „Termék integráció”, a 
„Verfikáció” és a „Validáció” folyamatterületek írnak elő. 
 
A negyedik érettségi szinten megjelenő két folyamatte-
rület, a „Szervezeti szintű folyamat-teljesítmény” és a  

„Mennyiségi projektmenedzsment”, egyaránt új igényeket 
fogalmaznak meg a mérésekre. Az első a szervezeti fo-
lyamatok teljesítmény-szempontú mérésének, elemzé-
sének és javításának szükségességét írja elő. A második 
pedig a historikus mérési adatbázisok építését, az ada-
tok statisztikai elemzését, az eltérések megértését és a 
szükséges beavatkozások megvalósítását teszi szüksé-
gessé. 
 
Az ötödik érettségi szinten a „Szervezeti szintű innováció 
és annak bevezetése” folyamatterület ír elő méréseket a 
lehetséges beruházások hatásvizsgálataira. 
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HHaazzaaii  ttaappaasszzttaallaattookk  aa  CCMMMMII®®  mméérrééssii  kköövveetteellmméénnyyeeii--
nneekk  tteelljjeessííttéésséérree  
CMMI® felkészítő munkánk során azt tapasztaltuk, hogy 
a második érettségi szintre jellemző, projektmenedzs-
menthez kapcsolódó mérések nagyrészt jelen vannak a 
cégeknél; ha vannak is hiányosságok, azok könnyen 
pótolhatók. Elmondható, hogy a Fenton-féle három enti-
tás közül – folyamat, erőforrás és termék – az első kettő 
mérése általában megoldott. A folyamatok kapcsán az 
ütemtervek (idők) és a költségek kerülnek legelőször mé-
résre. Az erőforrások kapcsán a dolgozók szaktudásá-
nak és termelékenységének mérése szokott az elsők 
között felmerülni, valamint a beszállítók értékelése, me-
lyet az ISO 9001 is előír. (Általában a CMMI® felkészítést 
kérő cégek már rendelkeznek ISO 9001 tanúsítvánnyal.) 
 
A termékek mérése csak ritkán megoldott, és a hiányos-
ságok pótlása is nehezebb szokott lenni. A cégek általá-
ban csak azokat a funkcionális teszteket hajtják végre, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vevő átvegye a 
terméket. Bizonyos esetekben használnak olyan forrás-
kód-elemző eszközöket, amelyek segítséget nyújtanak a 
hibák feltárásában, de ez sem jellemző. A termékek ké-
szítése során létrejövő köztes termékekre, a termékkel 
együtt átadásra kerülő dokumentumokra, illetve a termék 
minőségi jellemzőire nem szoktak méréseket végezni, 
sőt ezek bevezetése nehézséget szokott okozni. 
Problémaforrás általában annak figyelmen kívül ha-
gyása, hogy eltérő szintű a mérések tervezése, végre-
hajtása és kiértékelése. Például vannak olyan mérések, 
melyeket projekt-szinten terveznek és hajtanak végre, 
viszont szervezeti szinten értékelnek, de bármilyen más 
kombináció is előfordulhat. A projekt-szintű mérések ter-
veit például célszerű a fejlesztési projekt projekttervében 

rögzíteni, míg a szervezeti szintű mérésekhez érdemes 
külön mérési projektet indítani. Ezek nem nagy dolgok, 
de mégis problémát jelenthetnek. 
 
A hazai szoftverfejlesztő cégek általában CMMI® 2-es 
vagy 3-as érettségi szintet céloznak meg. A nehézséget 
elsősorban a termékmérések megvalósítása jelenti szá-
mukra, ezért a többi ajánlás, szabvány vizsgálatakor erre 
a területre koncentráltunk. 
 
GGQQMM  ééss  MMQQGG  ppaarraaddiiggmmáákk  
A Goal/Question/Metric paradigmát Victor Basili, egye-
temi professzor dolgozta ki. Eredetileg a projektek során 
definiált célok elérésének mérésére tervezték, de később 
hasznosnak találták szervezeti szintű célok esetében is. 
A GQM abban nyújt segítséget, hogy valóban a szüksé-
ges méréseket hajtsák végre. A módszer top-down meg-
közelítést alkalmaz, melynek 3 fő lépése van: 

1. Meg kell határozni a projekt/szervezet fő céljait. 
2. Minden egyes célhoz meg kell határozni azokat a 

kérdéseket, amelyek megválaszolásával kimond-
ható, hogy az adott cél teljesül-e vagy sem. 

3. Meg kell határozni azokat a méréseket, amelyek-
kel megválaszolhatók a kérdések. 
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A lépések következtében egy, az 11..  áábbrrááhhoozz hasonló 
struktúra alakul ki. 

G1 G2

Q1 Q2 Q3

M1 M2 M3 M4
 

11..  áábbrraa    
GGooaall//QQuueessttiioonn//MMeettrriicc  ssttrruukkttúúrraa  

A GQM folyamatok és termékek mérésére egyaránt 
használható. A gyakorlat azt mutatta, hogy jóval kisebb 
az ellenállás olyan mérési programmal szemben, ahol 
pontosan definiált, hogy mit miért mérnek. A módszer 
használatát nagyban elősegítik a hozzá készült sablo-
nok, amelyek könnyen dokumentálhatóvá és követhe-
tővé teszik a lépéseit. A GQM elvei sok más méréssel 
foglalkozó ajánlásban és szabványban is megjelennek, 
így a CMMI®, az ISO 15939 és az ISO 14598 is követi a 
célokból való kiindulást és a felülről építkezést. Egyik jó 
továbbgondolásának tartjuk a Software Engineering 
Institute által kiadott „Goal-Driven Software 
Measurement – A Guidebook”-ot, amely lépésről lépésre 
tanít meg egy GQM alapokra épülő GQ(I)M módszer el-
sajátítására. 
 
A GQM-et olyan kritika érte, hogy nehéz a célok meg-
határozásával kezdeni abban az esetben, ha nagyon 
kevés információ áll rendelkezésre a mérés tárgyáról, 
ezért voltak, akik a módszer fordítottját kezdték alkal-

mazni, melyet MQG-nek neveznek. Ilyenkor először 
könnyen mérhető metrikákat határoznak meg, ezeket 
mérésük során tovább finomítják, és építik fel a GQM-nél 
ismertetett struktúrát. 
A CMMI® követelmények kapcsán a GQM hátrányának 
tekinthető, hogy a mérési folyamatnak csak az első lépé-
seit tartja fontosnak, illetve, hogy nem tér ki a mérések 
menedzselési kérdéseire (ütemezés, erőforrások bizto-
sítása, technológiák biztosítása, stb.). 
 
MMéérrééss  aazz  IISSOO  99000011  ééss  aazz  IISSOO  9900000033  sszzaabbvváánnyyookkbbaann  
Az ISO 9001 és az annak szoftverfejlesztő cégeknél tör-
ténő alkalmazását támogató ISO 90003 a 
„8.2. Figyelemmel kísérés és mérés” fejezetükben foglal-
koznak a vevői elégedettség, a folyamatok és a termé-
kek mérésével, a belső auditok szervezésével. 
 
A folyamatok tekintetében a következőket írják: „A szer-
vezet alkalmazzon megfelelő módszereket a minőség-
irányítási rendszer folyamatainak figyelemmel kísérésére 
és, ahol lehet, ezek mérésére.”. A termékeket illetően 
pedig „mérni kell a termék jellemzőit annak igazolása 
céljából, hogy a termékkel szemben támasztott követel-
mények teljesülnek”. 
 
A követelmények jóval általánosabbak, mint a CMMI®-
ban, viszont javaslatot tesznek a folyamatok méréshez 
az ISO 15939 („Measurement process”), a termékek mé-
réséhez pedig az ISO 9126 („Product quality”) és az ISO 
14598 („Software product evaluation”) szabványcsaládok 
használatára. 
 
Az ISO 9001-ben és ISO 90003-ban a mérés még sze-
repel a következő fejezetekben: 5.6. Vezetőségi átvizs-
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gálás, 7.3.5. A tervezés és fejlesztés igazolása (verifiká-
lása), 7.3.6. A tervezés és fejlesztés érvényesítése 
(validálása), 7.4.3. A beszerzett termék igazolása (verifi-
kálása), 7.6. A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése. 
 

IISSOO  1155993399  sszzaabbvváánnyy  ((MMéérrééssii  ffoollyyaammaatt))  
Az ISO 15939 egy olyan tevékenységekből, feladatokból 
és részfeladatokból álló struktúrát ír le, amely mérési 
folyamtok kialakításának szolgál alapjául. A tevékenysé-
gek és feladatok a CMMI®-ban található gyakorlatokkal 
való megfeleltetésekkel együtt a 22..  ttáábblláázzaattbbaann láthatók.

 
ISO 15939 CMMI-MA 

5.1. Mérési elkötelezettség kialakítása és fenntartása  
5.1.1. A mérési követelmények elfogadása GP 2.9  
5.1.2. Erőforrások hozzárendelése GP 2.3  
5.2. A mérési folyamat tervezése  
5.2.1. A szervezeti egység jellemzése SP 1.1  
5.2.2. Információigények azonosítása SP 1.1  
5.2.3. Mérőszámok kiválasztása SP 1.2  
5.2.4. Adatgyűjtési, elemzési és jelentéskészítési eljárások meghatá-

rozása 
SP 1.3, SP 1.4  

5.2.5. Az információs termékek és a mérési folyamat kiértékelésére 
kritériumok meghatározása 

SP 1.4  

5.2.6. Átvizsgálás, jóváhagyás és a mérési feladatokhoz erőforrás 
biztosítása 

GP 2.3  

5.2.7. A támogató technológiák megrendelése és bevezetése SP 2.3  
5.3. A mérési folyamat végrehajtása  
5.3.1. Eljárások összehangolása SP 1.3  
5.3.2. Adatgyűjtés SP 2.1  
5.3.3. Adatok elemzése és az információs termékek fejlesztése SP 2.2. 
5.3.4. Eredmények közlése SP 2.4  
5.4. A mérés kiértékelése  
5.4.1. Információs termékek és az információs folyamat kiértékelése GP 3.2  
5.4.2. A lehetséges fejlesztések azonosítása GP 3.2  

22..  ttáábblláázzaatt    
AAzz  IISSOO  1155993399  tteevvéékkeennyyssééggeeii  ééss  ffeellaaddaattaaii  

  
A szabvány megismerését és használatát kifejezetten 
ajánljuk azoknak a szervezeteknek, amelyek meg akar-
ják valósítani a CMMI® „Mérés és elemzés” céljait, mivel 
a benne ismertetett folyamat szinte minden követelményt 

teljesít. A szabvány alkalmas folyamat-, erőforrás- és 
termékmérések megvalósítására egyaránt, viszont az 
utóbbi esetben fontos az ISO 9126 megismerése és 
használata is. 



IISSOO  99112266  sszzaabbvváánnyyccssaalláádd  ((TTeerrmméékkmmiinnőősséégg))  
Az ISO 9126 a szoftvertermékek mérésére vonatkozó 
McCall és Boehm modellek alapján készült. A szabvány-
sorozat nem egy mérési folyamatot, hanem egy – a 
szoftvertermék minőségének leírására alkalmas – minő-
ségmodellt definiál. A modell három fajta minőséget kü-
lönböztet meg, amelyek eltérő szoftveréletciklus-fázisok-
ban mérhetők. A „belső minőség” már azelőtt mérhető, 
mielőtt a szoftver futtatható lenne (pl.: a forráskód 
kommentezettsége), a „külső minőség” a működő szoft-

veren, annak saját környezetében, a fejlesztői szem-
pontok szemszögéből (pl.: válaszidők) mérhető, a „hasz-
nálatbeli minőség” pedig a működő szoftver a felhasz-
náló szemszögéből érzékelhető minősége (pl.: feladat-
megoldási hatékonyság). A 22..  áábbrráánn látható, hogy az 
egyes minőségek milyen láncban hatnak egymásra és 
függnek egymástól. A végső cél a minél magasabb 
használatbeli minőség elérése, amelyhez a (külső, belső) 
minőségek megfelelő szinten tartása jelent megoldást.
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22..  áábbrraa  

BBeellssőő,,  kküüllssőő  ééss  hhaasszznnáállaattbbeellii  mmiinnőősséégg  kkaappccssoollaattaa  
  

Egy szoftver esetében nehéz meghatározni, hogy mi a 
„jó” minőség, mivel az minden esetben mást és mást 
jelent. Van, amikor a gyors válaszidők vagy az eredmé-
nyek pontossága jelenti a minőséget, más esetekben 
azonban ilyen lehet a tanulhatóság vagy a könnyű kar-
bantarthatóság, és így tovább. 
 

Az ISO 9126 a „jó” minőség meghatározásához a fej-
lesztők szemszögéből 6, a felhasználók szemszögéből 
4 minőségi jellemzőt határoz meg. (Az előbbiek a belső, 
külső minőség, az utóbbiak a használatbeli minőség le-
írásakor alkalmazhatók.) Minden szoftver esetében 
egyedileg kell meghatározni, hogy a definiált jellemzők 
milyen fontosak. A jellemzők fontosságát leíró „prioritá-
sos listát” „minőség-profilnak” nevezzük. 
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A fejlesztő szemszögéből értelmezhető minőségi jellem-
zők a következők: 

− Funkcionalitás: A szoftvertermék azon képessége, 
hogy a szoftver meghatározott körülmények kö-
zötti használata során biztosítja a kezdeti és a 
beleértendő követelményeket. 

− Megbízhatóság: A szoftvertermék azon képes-
sége, hogy a szoftver meghatározott körülmények 
közötti használata során fenntart egy adott szintű 
teljesítményt. 

− Használhatóság: A szoftvertermék azon képes-
sége, hogy a szoftver meghatározott körülmények 
közötti használata során érthető, tanulható, hasz-
nálható és „vonzó” a felhasználó számára. 

− Hatékonyság: A szoftvertermék azon képessége, 
hogy meghatározott körülmények között biztosí-
tani tudja a megfelelő teljesítményt a felhasznált 
erőforrások viszonylatában. 

− Karbantarthatóság: A szoftvertermék azon képes-
sége, hogy mennyire módosítható. A módosítás 
tartalmazhat javításokat, fejlesztéseket, illetve 
megváltozott környezethez, követelményekhez, 
funkcionális specifikációhoz való adaptálást. 

− Hordozhatóság: A szoftvertermék azon képes-
sége, hogy áthelyezhető az egyik környezetből a 
másikba. 

 
A felhasználó szemszögéből értelmezhető minőségi jel-
lemzők pedig a következők: 

− Hatásosság: A szoftvertermék azon képessége, 
amely adott használati környezetben lehetővé te-
szi a meghatározott célok pontos és teljes eléré-
sét. 

− Termelékenység: A szoftvertermék azon képes-
sége, amely adott használati környezetben lehe-
tővé teszi a hatékonyság érdekében a megfelelő 
mennyiségű erőforrás felhasználását. 

− Üzembiztosság: A szoftvertermék azon képes-
sége, hogy az emberekre, üzletre, szoftverre, be-
rendezésekre vagy a környezetre gyakorolt hatása 
csakis elfogadható mértékben kockázatos. 

− Elégedettség: A szoftvertermék azon képessége, 
hogy az adott felhasználási környezetben a fel-
használót elégedetté teszi. 

 
A minőségi jellemzők mérésére a szabványcsalád több 
mint száz metrikát javasol, melyeket táblázatos formában 
dokumentál a második, harmadik és negyedik részében. 
A metrikák felhasználására és a mérési folyamat meg-
valósítására az ISO 14598 szabványcsalád használatát 
javasolja, de ugyancsak jól használhatók az 
ISO 15939-cel együtt. 
 
Az ISO 9126 használata során hiányosságnak találtuk, 
hogy a javasolt metrikák az ISO 12207-ben ismertetett 
szoftveréletciklus-folyamatoknak csak a késői tevékeny-
ségeiben mérhetők, és nem javasol metrikákat a fej-
lesztés korai szakaszaira. Hasznos lenne továbbá a met-
rikák felülvizsgálata, mivel több esetben úgy találtuk, 
hogy a javasolttól kissé eltérően érdemes mérni azokat. 
(Igaz, hogy a készítők ezeket a metrikákat csak javaslat-
nak szánták.) Ezen hiányosságok pótlását az 
ISO 25000-es szabványcsalád új részeinek megjelenése 
megoldhatja. 
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IISSOO  1144559988  sszzaabbvváánnyyccssaalláádd  ((SSzzooffttvveerrtteerrmméékk  éérrttéékkee--
llééss))  
Az ISO 14598 első része (az ISO 14598-1) egy általános 
értékelési folyamatot mutat be, amely a harmadik rész-
ben (ISO 14598-3) a fejlesztő, a negyedik részben 

(ISO 14598-4) a beszerző, az ötödik részben 
(ISO 14598-5) pedig a független értékelő szemszögét 
képviseli. Az általános értékelési folyamat lépései a 
CMMI® gyakorlataival összevetve a 33..  ttáábblláázzaattbbaann  lát-
hatók.

 
ISO 14598 CMMI-MA 

Értékelési követelmények meghatározása  
7.1 Értékelés céljának meghatározása SP 1.1 
7.2 Értékelendő terméktípus(ok) azonosítása SP 1.2 
7.3 Minőségmodell azonosítása SP 1.2 
Értékelés kidolgozása  
8.1 Metrikák kiválasztása SP 1.2 
8.2 Metrikákra vonatkozó osztályozási szintek meghatározása SP 1.4 
8.3 Minősítési kritériumok meghatározása SP 1.4 
Értékelés tervezése  
9.1 Értékelési terv elkészítése SP 2.1 
Értékelés végrehajtása  
10.1 Mérések végrehajtása SP 2.1 
10.2 Kritériumokkal történő összehasonlítás SP 2.2 
10.3 Eredmények értékelése SP 2.2 

33..  ttáábblláázzaatt    
IISSOO  1144559988  áállttaalláánnooss  ffoollyyaammaattáánnaakk  llééppéésseeii  

  
A szabvány második része (ISO 14598-2) az értékelési 
folyamat tervezésével és menedzselésével foglalkozik. 
Előírja a vezetői elkötelezettséget, a szükséges erőfor-
rások és technológiák biztosítását és magának a mérési 
projektnek a menedzsmentjét. Ezek a feladatok a CMMI® 
„Mérés és elemzés” egyes, általános céljaival egyeztet-
hetők. 
 
A szabvány harmadik része (ISO 14598-3) a fejlesztő 
szemszögéből írja le az értékelést. Erre a célra mi jobb-
nak találtuk az ISO 15939-et, amely jobban illeszthető a 
CMMI® „Mérés és elemzés” folyamatterületéhez. 

A negyedik rész (ISO 14598-4) a beszerző szemszögé-
ből írja le az értékelést. Ez a rész jól használható a 
CMMI® „Műszaki megoldásának” COTS (dobozos) ter-
mékek értékelésére vonatkozó részénél, vagy a „Beszál-
lítói megállapodás menedzsment” beszállítók értékelé-
sére vonatkozó részénél. (A COTS termékek értékelé-
sére időközben megjelent egy új szabvány is, az 
ISO 25051 „Requirements for quality of Commercial Off-
The-Self (COTS) software product and instructions for 
testing”.) 
 



Az ötödik rész (ISO 14598-5) megoldást kínál termékek 
független értékelésére, viszont gyakorlati használata ne-
hézkes az általánossága miatt. Jó mintának tekinthető a 
Common Criteria (ISO 15408), amely a szoftver/hardver 
termékek informatikai biztonsági szempontból történő 
független értékelésére és tanúsítására gyakorlatban is jól 
használható szabvány. Véleményünk szerint érdemes 
lenne megfontolni egy a Common Criteria alapjaira 
épülő, a szoftvertermékek minőségének értékelését tá-
mogató megoldást. 
 
A hatodik rész (ISO 14598-6) az „értékelési modulok” 
dokumentálását írja le. Egy-egy modul egy-egy attribú-
tum adott metrikával történő mérését írja le újrahasznál-
ható formában. Hiányosságnak találtuk, hogy az 
ISO 9126 metrikák leírása eltér az itt ismertetett struktú-
rától, így az értékelési modulok készítése állandó plusz-
munkával jár. 

IISSOO  2255000000  sszzaabbvváánnyyccssaalláádd  ((SSQQuuaaRREE,,  SSzzooffttvveerrtteerrmméékk  
mmiinnőőssééggii  kköövveetteellmméénnyyeeii  ééss  éérrttéékkeellééssee))  

Már 1999-ben felmerült az ISO 9126 és az ISO 14598 
szabványcsaládok összehangolását megoldó új szabvá-
nyok kiadása. Többrendbeli előkészítés után 2002-ben 
jelent meg az új szabványcsalád első tagja, az 
ISO 25000, amely tartalmazta azt a struktúrát, amelybe a 
család jövőbeli szabványai szerveződnek ((33..  áábbrraa)). 

Minőségmodell 
divízió 
2501n 

Minőség-me-
nedzsment 

divízió 
2500n 

Minőség-köve-
telmények diví-

zió 
2503n 

Minőségmérés 
divízió 
2502n 

Minőségértékelés 
divízió 
2504n 

33..  áábbrraa    
AAzz  IISSOO  2255000000  sszzaabbvváánnyyccssaalláádd  ddiivvíízziióóii  

 
Az ISO 25000 öt divíziót határoz meg, melyeknek a 
szabványait nagyrészt az ISO 9126 és az ISO 14598 
szabványainak felülvizsgálatával, átstrukturálásaival és 
egyesítéseivel készítik el. 
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Az átalakítások módját a 44..  ttáábblláázzaatt mutatja, melyben kiemelés jelzi azokat a szabványokat, amelyek már elkészültek. 
A többi esetében a jelenleg még érvényes elődöket kell alkalmazni. 
 

Jelenlegi szabványok  SQuaRE 
9126: Termékminőség  25000: Minőségmenedzsment divízió 
-1 Minőségmodell  25000: Útmutató a SQuaRE használatához (2005) 
-2 Külső metrikák  25001: Tervezés és menedzsment (2007) 
-3 Belső metrikák  25010: Minőségmodell divízió 
-4 Használatbeli metrikák  25010: Minőségmodell 
  25020: Minőségmérés divízió 
Új ajánlások  25020: Mérési referenciamodell és útmutató (2007) 
Útmutató a 9126 és a 14598 
használatához  25021: Minőségmérési elemek (2007) 

Alapmetrikák  25022: Belső minőség mérése 
Minőségi követelmények  25023: Külső minőség mérése 
  25024: Használatbeli minőség mérése 
14598: Szoftvertermék értéke-
lés  25030: Minőségkövetelmények divízió 

-1 Általános összefoglaló  25030: Minőségi követelmények (2007) 
-2 Tervezés és menedzsment  25040: Minőségértékelési divízió 
-3 Folyamat a fejlesztőknek  25040: Minőségértékelési referenciamodell és útmutató
-4 Folyamat a beszerzőknek  25041: Értékelési modulok 
-5 Folyamat az értékelőknek  25042: Folyamat a fejlesztőknek 
-6 Értékelési modulok dokumen-

tálása  25043: Folyamat a beszerzőknek 

  25044: Folyamat az értékelőknek 
 
SQuaRE kiegészítések 
25051: COTS termékekre vonatkozó követelmények és tesztelési instrukciók (2006) 
25062: Használhatósági tesztjegyzőkönyvek Közös Ipari Formátuma (CIF) (2006) 

44..  ttáábblláázzaatt  
AA  jjeelleennlleeggii  sszzaabbvváánnyyookk  ééss  aa  SSQQuuaaRREE  sszzaabbvváánnyyaaii 
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Az ISO 25000 megjelenése és fejlesztése egyértelműen 
azt mutatja, hogy van érdeklődés, és lesznek fejleszté-
sek a termékmérés támogatására. Az is látszik azonban, 
hogy a szabványcsalád első tagjának első megjelenése 
óta már öt év telt el, és a legnagyobb tartalommal bíró 
részek, az ISO 9126 metrikák és az ISO 14598 folya-
matleírások új verziói még nem készültek el. 
 
KKoonnkkllúúzziióó  
Kutatásunk során a CMMI mérési követelményeiből kiin-
dulva olyan ajánlásokat és szabványokat kerestünk, 
amelyek segítséget nyújthatnak a szoftverfejlesztő cé-
geknek mérési programjaik kidolgozásában. A folyama-
tok méréséhez az ISO 15939-et jól alkalmazhatónak ta-
láltuk. A termékek fejlesztői szemszögből történő méré-
sére – amennyiben fontos a CMMI elvárásoknak való 
megfelelés – az ISO 14598-3 helyett is inkább az 
ISO 15939-et javasoljuk. A COTS (dobozos) termékek 
értékelésére jó megoldás az ISO 14598-4 és az 
ISO 25051 alkalmazása. A termékek minőségének füg-
getlen fél általi értékelésére/minősítésére nem találtuk 
elég jónak az ISO 14598-5 szabványt, mivel a szoftverek 
és hardverek informatikai biztonsági szempontból történő 

értékelésére és tanúsítására alkalmas Common Criteria 
(ISO 15408) sokkal átgondoltabb megoldást alkalmaz. 
(Úgy döntöttünk, hogy a jövőben megvizsgáljuk a 
Common Criteria alkalmazhatóságát termékminőség-mé-
résre.) Az ISO 9126 minőségmodelljét, melyet az 
ISO 25000 is átvett, stabilnak, jól alkalmazhatónak talál-
tuk, ezért azt javasoljuk, hogy a szoftverfejlesztő cégek 
termékeik minőségének leírásához törekedjenek annak 
használatára. Az ISO 9126 metrikáit több helyen nem 
találtuk elég jól átgondoltnak, ezeket az ISO 25000 
szabványcsaládban remélhetőleg javítani fogják. A GQM 
módszere – mind az ISO 14598, mind az ISO 15939 ér-
tékelési/mérési folyamata során – hasznos segítséget 
jelenthet a mérendő metrikák kiválasztásához. 
 
Összességében elmondható, hogy a folyamatok méré-
sére jól alkalmazható ajánlások léteznek, a termékek 
minőség-szempontú mérésére vonatkozó megoldások 
viszont már kevésbé kiforrottak, ezért gyakorlati alkalma-
zása több figyelmet és munkát igényel, de egyáltalán 
nem lehetetlen. Az említett ajánlások, szabványok – a 
megjegyzések figyelembevételével – jól használhatók a 
CMMI mérésekre vonatkozó elvárásainak teljesítéséhez. 

 

CCOONNSSTTRRUUMMAA  22000088..  áápprriilliiss  99  --  1133.. 

Április 9. 
11.00 -15.00 Construma Akadéma 

IT NAP 
Információ és adatbiztonság az építőiparban Szimpózium 

MÉASZ - Magyar Minőség Társaság - Hungexpo 
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AA  KKöözzööss  SSzzeemmppoonnttrreennddsszzeerr  ((CCoommmmoonn  CCrriitteerriiaa  ––  IISSOO//IIEECC  1155440088))  
ééss  aa  sszzooffttvveerrmmiinnőősséégg--jjaavvííttááss  aannaallóóggiiááii  

BBíírróó  MMiikkllóóss  --  MMoollnnáárr  BBáálliinntt  
  

KKiivvoonnaatt:: Ebben a cikkben az ISO/IEC 15408 (Common Criteria) „Közös Szempontrendszer” 
– amely az információtechnológiai termékek biztonsági kiértékelésének szabványa –, 

a szoftver termékek minőségi kiértékelésének szabványai és a szoftverfejlesztési ”Képesség érettségi modell” (CMMI®) 
közötti többoldalú, szinergikus hatásokat foglaljuk össze. 

 
KKuullccsssszzaavvaakk:: biztonság, minőség, értékelés, kiértékelés, képesség, érettség, osztályba-sorolás kategorizálása  

  
BBeevveezzeettééss  
A szoftvertermékek minőségi szempontrendszerének 
alapvető eleme a biztonság, amely természetesen lé-
nyeges szerepet játszik sok információtechnológiai rend-
szer és szoftver termék esetében. Az információs társa-
dalom fejlődésének eredményeképpen egyre nagyobb 
jelentőséget kapnak a biztonsági kérdések, mint minő-
ségi szempontok. Ez a kérdéskör bekerült a nemzetközi 
szabványosítási folyamatba is, és többek között elveze-
tett az ISO/IEC 15408 (Common Criteria, Közös Szem-
pontrendszer) szabványhoz. 
 
A minőségi tanúsítványok és a tanúsítás iránti igény, 
valamint a szabványok létrehozhatóságának peremfel-
tételei elvezettek oda, hogy mind a végtermékek minő-
ségére (ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598, illetve ISO/IEC 
25000), mind a folyamatokra vonatkozó szabványok 
(CMMI®, ISO/IEC 15504) lehetővé teszik, hogy a kiérté-
kelésre szolgáló modulok további, részletekbe menően 
kidolgozott szabványokra támaszkodjanak, míg más mo-
dulok egyszerűbb mérési eljárásokat használjanak fel. 
 
 

 
Noha a szóbanforgó szabványok egymástól függetlenül 
fejlődtek ki, a szabványok struktúrája között fennálló szi-
nergia feltárása lehetővé tehetné a minőségtanúsítási 
eljárások egységes folyamatának és rendszerének kiala-
kítását [Taylor, Alves-Foss, Rinker, 2002]. 
 
A szoftverfejlesztési folyamatok és a termékminőség 
szabványok összefüggéseit már korábban is tanulmá-
nyozták [Boegh, Régo, 2000]. Ebben a cikkben, a „Közös 
Szempontrendszer” (ISO/IEC 15408 Common Criteria) 
és a szoftverminőség, valamint a szoftverfejlesztési ké-
pesség kiértékelési módszertanok közötti – általunk fel-
tárt – szinergikus hatásokat és kapcsolatokat vizsgáljuk 
[Biró 2003], [Biró, Molnár 2007]. 
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AA  „„KKöözzööss  SSzzeemmppoonnttrreennddsszzeerr””  
A „Közös Szempontrendszer” ISO/IEC 15408 (Common 
Criteria – CC) története az 1980-as évekre nyúlik vissza, 
a következő lista a leglényegesebb mérföldköveket fog-
lalja össze: 

− A megbízható számítógéprendszerek kiértékelé-
sének szempontrendszere 
(C1980- TCSEC: Trusted Computer System 
Evaluation Criteria, USA) 

− Információtechnológia biztonsági kiértékelési 
szempontrendszere 
(1991 ITSEC: Information Technology Security 
Evaluation Criteria v 1.2 (France, Germany, the 
Netherlands, U.K.) 

− Kanada: számítógéprendszer termékek kiérté-
kelésének szempontrendszere 
(1993 CTCPEC: Canadian Trusted Computer 
Product Evaluation Criteria v 3.0) 

− Az információtechnológia biztonsági kiértéke-
lésének szövetségi állami szempontrendszere 
(1993 FC: Federal Criteria for Information 
Technology Security v 1.0 USA) 

−  A Közös Szempontrendszer (CC) szabvány 
szerkesztő bizottsága (CC Editorial Board) 

− 1996 A CC 1. verziója 
(CC v 1.0  ISO Committee Draft CD) 

− 1998 A CC 2. verziója 
(CC v 2.0  ISO Committee Draft CD) 

− 1999 A CC 2.1 verziója 
(CC v 2.1 = ISO/IEC 15408) 

 

A CC 2.1 verziója a következő részekből áll: 
1. rész – Bevezetés és az általános modell 

(Part 1: Introduction and general model) 
2. rész – Funkcionális biztonsági követelmények 

(Part 2: Security functional requirements) 
3. rész – A biztonság szavatolásának követelményei 

(Part 3: Security assurance requirements) 
 
Általában az a vélemény alakult ki, hogy a Közös Szem-
pontrendszer (CC) kiértékelési folyamata iszonyatos 
mennyiségű dokumentáció pedáns és szabatos vizsgá-
latát igényli, miközben megszámlálhatatlan fogalmat, 
definíciót és meghatározást kell szem előtt tartani. (“It is 
a common perception that understanding the Common 
Criteria (CC) evaluation process requires painstakingly 
inspecting multiple documents and cross 
referencing innumerable concepts and definitions”) 
[Prieto-Díaz, 2002]. Az első komoly kihívás a rövidítések 
és betűszavak megemésztése, ezek közül most itt csak 
azokat emeljük ki, amelyek a mondanivalónk kifejtéséhez 
szükségesek:  

− A kiértékelés céltárgya 
(TOE: Target of Evaluation) – A vizsgálat tárgya 
egy információtechnológiai termék vagy rend-
szer és a rendszeradminisztrációt leíró doku-
mentáció, valamint a felhasználói kézikönyv.  

− A biztonsági irányelvek 
(TSP: TOE Security Policy) – Azoknak a sza-
bályoknak a halmaza, amelyek azt szabályoz-
zák, hogy hogyan kezeljék, védjék és osszák 
szét az informatikai elemeket a kiértékelés tár-
gya által meghatározott vizsgálati területen 
(TOE).   
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− A biztonsági funkciók 
(TSF: TOE Security Functions) – A kiértékelés 
tárgya által meghatározott vizsgálati területen 
(TOE) belül azoknak a hardver, szoftver, és 
„firmware” elemeknek a halmaza, amelyek 
szükségesek a biztonsági irányelvek korrekt 
betartatása végett. 

− Védelmi profil 
(PP: Protection Profile) – Az egyik kiértékelési 
céltárgy (TOE) kategóriára vonatkozó megvaló-
sítás független biztonsági követelmények hal-
maza, amelyek kielégítik a felhasználói igénye-
ket. 

− Biztonsági cél 
(ST: Security Target) – A biztonsági követelmé-
nyeknek és specifikációknak egy olyan halmaza, 
amely egy meghatározott vizsgálati céltárgy ki-
értékelésének alapjául használandó.  

− Biztonsági szint 
(EAL: Evaluation Assurance Level) – A Közös 
Szempontrendszer, a CC által meghatározott 
skálán egy adott pontot reprezentál, ezt a biz-
tonsági szintet a harmadik részben (Part 3) 
megfogalmazott biztonsági garanciát, szavatos-
ságot illetve biztosítékot nyújtó alkotóelemek 
csomagjából állítják össze. 

 
A „Közös Szempontrendszer”, a CC kiértékelési folya-
matáról és környezetéről ((44..  áábbrraa)) adnak áttekintést a 
következő ábrák. 

 
44..  áábbrraa  TTOOEE  kkiiéérrttéékkeellééssii  ffoollyyaammaatt  ((FFoorrrrááss::  CCoommmmoonn  

CCrriitteerriiaa  ffoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  SSeeccuurriittyy  EEvvaalluuaattiioonn  
IInnttrroodduuccttiioonn  aanndd  ggeenneerraall  mmooddeell,,  AAuugguusstt  11999999  VVeerrssiioonn  22..11))  

 
55..  áábbrraa  TTOOEE  kkiiéérrttéékkeellééss  ffoollyyaammaatt  ((FFoorrrrááss::  CCoommmmoonn  

CCrriitteerriiaa  ffoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  SSeeccuurriittyy  EEvvaalluuaattiioonn  
IInnttrroodduuccttiioonn  aanndd  ggeenneerraall  mmooddeell,,  AAuugguusstt  11999999  VVeerrssiioonn  22..11))  
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Az alábbiakban illusztrációs céllal a funkcionális bizton-
sági követelmények felsorolását adjuk meg, amelyet a 
CC második részében fejtenek ki részletesen, ahol még 
több rövidítéssel és betűszóval kell megbarátkozni. (Az F 
a funkcionális biztonsági követelményekre utal – security 
functions.) 

− Biztonsági auditálás 
(FAU Security audit) 

− Információcsere 
(FCO Communication) 

− Kriptográfiai (algoritmikus) támogatás 
(FCS Cryptographic support) 

− Felhasználói adatok védelme 
(FDP User data protection) 

− Azonosítás és hitelesítés 
(FIA Identification and authentication) 

− Biztonság kezelése és irányítása 
(FMT Security management) 

− Személyes és bizalmas adatok védelme 
(FPR Privacy) 

− A TOE (az értékelés céltárgya) biztonsági funk-
cióinak védelme 
(FPT Protection of the TOE security functions) 

− Az erőforrások kihasználása 
(FRU Resource utilization) 

− Hozzáférés a (TOE) az értékelés céltárgyához 
(FTA TOE access) 

− A megbízható információ-útvonalak, -csator-
nák 
(FTP Trusted path/channels) 

A CC harmadik részében kifejtett biztonság-szavatolási 
követelmények osztályait soroljuk fel az alábbiakban (Az 
A, a szavatolásra, garancia- vagy biztosítéknyújtásra utal 
– assurance): 

− Konfiguráció kezelése 
(ACM Configuration Management)  

− Szolgáltatás-nyújtás és üzemeltetés 
(ADO Delivery and Operation)  

− Fejlesztés 
(ADV Development) 

− Útmutatók és kézikönyvek készítése 
(AGD Guidance Documents) 

− A teljes életciklus támogatása 
(ALC Life Cycle Support) 

− A tesztelési, bevizsgálási eljárás 
(ATE Tests)  

− A sebezhetőség értékelése 
(AVA Vulnerability Assessment) 

− A szavatosság fenntartása 
(AMA Maintenance of Assurance)  

− A védelmi profilok kiértékelése 
(APE Protection Profile Evaluation) 

− A biztonsági célok kiértékelése 
(ASE Security Target Evaluation) 
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Végül ((11..  ttáábbllaa)), a CC 2.1 verziójából, a harmadik rész, 
B. függelékének B.1 táblázata, amely leírja a Közös 
Szempontrendszer (CC) biztonsági szintjei (EAL) és a 
biztonság szavatolására szolgáló osztályok, családok és 
alkotóelemek közötti kapcsolatokat. 

 
11..  ttáábbllaa  AA  KKöözzööss  SSzzeemmppoonnttrreennddsszzeerr  ((CCCC))  bbiizzttoonnssáággii  
sszziinnttjjeeii  ((EEAALL))  ééss  aa  bbiizzttoonnssáágg  sszzaavvaattoolláássáárraa  sszzoollggáállóó  

oosszzttáállyyookk,,  ccssaallááddookk  ééss  aallkkoottóóeelleemmeekk  kköözzööttttii  kkaappccssoollaattookk  

AA  sszziinneerrggiiáákkrraa  rráávviilláággííttóó  aannaallóóggiiáákk  
A Közös Szempontrendszerből, a CC-ből kiemelt fenti 
szemelvények természetesen sok kérdést vetnek fel, 
amelyek megválaszolása megkívánja a korábban emlí-
tett sok-száz oldalas dokumentumok átvizsgálását és a 
köztük fennálló kapcsolatrendszer áttekintését. A téma 
megértésének egy alternatív megközelítését kínáljuk az-
zal, hogy a szoftver minőségi és folyamat-érettségi mo-
dellekben jártas szakemberek számára az alábbiakban 
felvázolt analógiák alapján lehetővé tesszük, hogy gyor-
sabban át tudják tekinteni és meg tudják érteni az alap-
fogalmakat és azok összefüggéseit. 
A CC szerinti tanúsítást akkor hajtják végre, amikor a 
rendszert már kifejlesztették. Ebben az értelemben a CC 
sokkal közelebb áll a szoftvertermék minőség-tanúsítás-
hoz, amire vonatkozó szabványok (ISO/IEC 9126 szoft-
verminőségi szempontok, ISO/IEC 14598 minőségi kö-
vetelmények kiértékelési eljárásai) utódját a SQUARE 
(ISO/IEC 25000 Software Quality Requirements and 
Evaluation) betűszóval fémjelzett szabvány formájában 
dolgozták ki. 
 
Ami az ISO/IEC 9126 szabványt illeti, a CC funkcionális 
biztonsági követelmények és biztonság szavatolására 
vonatkozó követelmények osztályai analógnak tekinthe-
tők a magas szintű minőségi jellemzőkkel, míg a CC 
funkcionális biztonsági követelmények családjai a minő-
ségi részjellemzőknek feleltethetők meg. A CC bizton-
sági szinteket (EAL) egyszerűen úgy lehet értelmezni, 
mint ordinális skálán kapott mérési eredményeket, ha-
sonlóan az ISO/IEC 9126 szabványban szereplő minő-
ségi részjellemzőkhöz. ((22..  ttáábbllaa)) 

 



 
22..  ttáábbllaa  IISSOO//IIEECC  99112266  sszzooffttvveerrmmiinnőőssééggii  

jjeelllleemmzzőőkk  
 

Az ISO/IEC 14598 kulcsfontosságú fogalma a kiértéke-
lési modul (evaluation module). „A kiértékelési modul 
specifikálja azt az értékelési módszert, amelyet használni 
lehet egy adott minőségi jellemző értékeléséhez és 
meghatározza a további szükséges bizonyítékokat. 
Szintén előírja a kiértékelési eljárást, valamint az alkal-
mazott mérési technikák révén létrejött mérési eredmé-
nyekről készítendő beszámoló formátumát.” 

 
A kiértékelési modul meghatározza az 
alkalmazhatóság kiterjedését is. Más 
szóval, az ISO/IEC 14598 kiértékelési 
modulja meghatározza a követelmények 
ellentmondásmentes halmazát, valamint 
azokat az eljárásokat, amelyekkel a mi-
nőségi jellemzők konkrét terméktől füg-
getlenül, de az alkalmazási területtől 
függő módon kiértékelhetők. Ha a Vé-
delmi profilt (Protection Profile – PP) úgy 
tekintjük, mint a vizsgálati céltárgy (TOE) 
egyik kategóriájára vonatkozó megvaló-
sítás független biztonsági követelmények 
halmazát, amely kielégíti a felhasználói 
igényeket, azonnal látható az ISO/IEC 
14598 kiértékelési moduljával fennálló 
analógia. 
 
 

Noha a CC szerinti tanúsítást azután alkalmazzák, miu-
tán a rendszert kifejlesztették, struktúrája mégis megle-
pően hasonló az „Integrált Képesség Érettségi Modell” 
(Capability Maturity Model Integration – CMMI®) folyto-
nos és lépcsős reprezentációs struktúrájához. Azért, 
hogy rávilágítsunk erre az analógiára, vizsgáljuk meg a 
CMMI® 1.2 verziójában publikált 3.5 ábrát. 

 

Criterion CHARACTERISTIC Criterion CHARACTERISTIC 
Quality in 
Use Effectiveness Usability Understandability 

 Productivity  Learnability 
 Safety  Operability 
 Satisfaction  Attractiveness 
Functionality Suitability  Compliance 
 Accuracy Efficiency Time behavior 
 Interoperability  Resource utilization 
 Security  Compliance 
 Compliance Maintainability Analyzability 
Reliability Maturity 

(hardware/software/data) 
 Changeability 

 Fault tolerance  Stability 
 Recoverability (data, 

process, technology) 
 Testability 

 Compliance  Compliance 
  Portability Adaptability 
   Instability 
   Co-existence 
   Replace-ability 
   Compliance 
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Name Abbr ML CL1 CL2 CL3 CL4 CL5  ML ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 ML 5 
Requirements Management REQM 2    2 - 2 3 3 3 
Measurement and Analysis MA 2    2 - 2 3 3 3 
Project Monitoring and Control PMC 2    2 - 2 3 3 3 
Project Planning PP 2    2 - 2 3 3 3 
Process and Product Quality Assurance PPQA 2    2 - 2 3 3 3 
Supplier Agreement Management SAM 2    2 - 2 3 3 3 
Configuration Management CM 2 

Target Profile 2  

   2 - 2 3 3 3 
Decision Analysis and Resolution DAR 3    3 - - 3 3 3 
Product Integration PI 3    3 - - 3 3 3 
Requirements Development RD 3    3 - - 3 3 3 
Technical Solution TS 3    3 - - 3 3 3 
Validation VAL 3    3 - - 3 3 3 
Verification VER 3    3 - - 3 3 3 
Organizational Process Definition OPD 3    3 - - 3 3 3 
Organizational Process Focus OPF 3    3 - - 3 3 3 
Integrated Project Management (IPPD) IPM 3    3 - - 3 3 3 
Risk Management RSKM 3    3 - - 3 3 3 
Organizational Training OT 3    3 - - 3 3 3 
Integrated Teaming IT 3    3 - - 3 3 3 
Organizational Environment for Integration OEI 3 

Target Profile 3 

   3 - - 3 3 3 
Organizational Process Performance OPP 4  4 - - - 3 3 
Quantitative Project Management QPM 4 

Target Profile 4   
4  - - - 3 3 

Organizational Innovation and Deployment OID 5  5 - - - - 3 
Causal Analysis and Resolution CAR 5 

Target Profile 5   
5  - - - - 3 

33..  ttáábbllaa  AA  vviizzssggáállaatt  ccééllttrráággyyaa  pprrooffiilljjaa  ééss  aa  CCMMMMII®®  eekkvviivvaalleennss  sszzaakkaasszzaaii  

 44..  ttáábbllaa  KKééppeessssééggii  sszziinntteekk,,  aammee--
llyyeekk  eeggyy  aaddootttt  éérreettttssééggii  sszziinntt  eell--

éérrééssééhheezz  sszzüükkssééggeesseekk  aa  CCMMMMII®®--
bbaann  

  
 

(Figure 3.5: Target Profiles and Equivalent Staging in the 
CMMI® for Development, Version 1.2). Ez a tábla mutatja 
a folytonos reprezentáció (Continuous Representation) 
képességi szintjeinek (capability level – CL) eléréséhez 
szükséges cél-profilokat és megadja azokat az ekviva-
lenciákat, amelyek alapján a lépcsős reprezentációban 
(Staged Representation) szereplő érettségi szintek 
megfeleltethetők egy szervezet érettségi szintjeinek. 

 
Alakítsuk át a 33..  ttáábblláátt úgy, hogy az utolsó oszlop tartal-
mazza az érettségi szinteket a képességi szintek helyett, 
és alattuk a táblázat cellái az adott folyamat azon képes-
ségi szintjeit tartalmazzák, amelyek az adott érettségi 
szint eléréséhez szükségesek ((44..  ttáábbllaa)).. 
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Az analógia az 11..  ttáábbllaa és a 44..  ttáábbllaa között azonnal nyil-
vánvalóvá válik, ha figyelembe vesszük a CC és a CMMI 
fogalmai közötti megfeleltetést ((55..  ttáábbllaa))..  
 

Common Criteria CMMI 

Biztonsági családok 
(Assurance Family) 

Folyamat területe 
(Process Area) 

Biztonsági szintek 
(Evaluation Assurance Level) 

Érettségi szint 
(Maturity Level) 

Biztonsági szint értéke 
(Assurance value) 

Képességi szint 
(Capability Level) 

A biztonsági követelmények osz-
tályozása 

(Classification of Security 
Requirements) 

A folyamat területek 
kategorizálása 

(Categorization of Process 
Areas) 

55..  ttáábbllaa  AA  KKöözzööss  SSzzeemmppoonnttrreennddsszzeerr  ((CCCC))  
ééss  aa  CCMMMMII®®  kköözzööttttii  ffooggaallmmii  aannaallóóggiiaa  

  
Ez az analógia nemcsak azok számára hasznos, akik jól 
ismerik a CMMI-t, és ezzel azonnal mélyebb betekintést 
nyerhetnek a CC-be, hanem magához a CMMI-hoz is új 
perspektívát nyújt. 
 
KKoonnkkllúúzziióókk  
A különböző szabványok között e cikkben feltárt analógia 
és megfeleltetés segíti azokat a szakembereket, akik 
akár az egyik, akár a másik szabvány és fogalmi rend-
szer területén járatosak, hogy jobban megértsék a másik 
rendszert. Másrészről ez a megközelítés hozzájárulhat 
egy gazdaságosabb és erőforrás-takarékosabb többszö-
rös tanúsítási rendszer kialakításához is. 
 

 
SSzzíívveess  ffiiggyyeellmméébbee  aajjáánnlljjuukk  
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AA  CCMMMMII--DDEEVV  vv11..22  ééss  aazz  IISSOO  99000011::22000000  kkaappccssoollaattaa  
KKeelleemmeenn  ZZááddoorr  DDáánniieell  ––  DDrr..  BBaallllaa  KKaattaalliinn  

  

BBeevveezzeettőő  
Az utóbbi évtizedekben az ipar minden ágazatában nőtt 
a minőség iránti igény. Az érdeklődés legfőképp a ter-
mékre és előállítására irányul. 
A szoftvertermék lágyságából fakadóan a szoftverminő-
ség nehezen meghatározható fogalom, s éppen ezért 
próbálják megfogni több irányból is, melyek közül két 
megközelítés terjedt el: a termék és a termék termelési 
folyamatának minőségi vizsgálata, javítása. 
A szoftverfejlesztéssel foglalkozó szervezetek egyre in-
kább felismerik a szoftverfolyamatokban rejlő értékeket, 
s egyre több tanulmány támasztja alá a szoftverfolyamat-
fejlesztés megtérülését [15][16][17] is. A szoftverfejlesz-
tés hatékonyságának növelése, a termék jobb minősége, 
a szoftverfejlesztő csapatok jobb koordinálása mind elér-
hető a szoftverfolyamatok fejlesztése által. Az ISO 
9001:2000 és a CMMI® is folyamat-alapú megközelíté-
sek. 
A magyarországi szoftverfejlesztő cégeknél nem terjedt 
el a CMMI és az ISO 9001:2000 egyidejű alkalmazása. A 
legtöbb szervezet az ISO 9001:2000 szabványt alkal-
mazza, ami a szabvány nemzetközi elfogadottságnak és 
az általános, bármilyen folyamatra alkalmazható látás-
módjának köszönhető. Ezzel szemben a CMMI egy szű-
kebb célközönségnek szánt megközelítés, s ennek 
megfelelően főleg a multinacionális szoftverfejlesztő vál-
lalatok részéről mutatkozik érdeklődés iránta. 
Felmérések alapján elmondható: inkább az ISO 
9001:2000-et alkalmazó cégek szeretnének a CMMI felé 
elmozdulni, ritkább az az eset, amikor egy CMMI-
konform működésű szervezet szeretne az ISO 

9001:2000 előírásainak is megfelelni. Ugyanakkor, főleg 
fiatal vagy induló cégeknél a két megközelítés egyidejű 
bevezetésének lehetősége is felmerül. 
Az első két helyzetben fontos kérdés, hogy melyek azok 
a folyamatok, amelyeket a már az alkalmazott megköze-
lítéshez képest fejleszteni kellene ahhoz, hogy a másik-
nak való megfelelőség elérhető legyen. Továbbá, mind-
három helyzetben lényeges kérdés, hogy hogyan lehet a 
két megközelítést egyszerre alkalmazni, milyen előnyök-
kel illetve hátrányokkal járhat ezek szimultán alkalma-
zása. Megéri-e mindkettőt implementálni? 
Így hát a két megközelítés összehasonlításakor az 
eredmények gyakorlati értékét tekintve a legfontosabb 
szempont az átfedések és különbségek feltárása, 
ugyanis ebből kiindulva lehet elmozdulni az egyik meg-
közelítésből a másik irányába. A témáról számos publi-
káció született, melyek közül a CMMI-t fejlesztő Software 
Engineering Institute a Mutafeija és Stormberg féle 
összehasonlítást [8] tekinti referenciaértékűnek. 
Párhuzamosan mások is [9][12][13][14] vizsgálták a 
korábbi verziók összefüggéseit – bár többnyire hasonló 
eredmények születtek –, jónéhány követelmény össze-
hasonlításánál eltérések tapasztalhatók. 
A cikk bemutatja a két megközelítés struktúráját és lé-
nyeges követelményeit, majd az eddigi eredmények és 
az általunk tapasztaltak alapján részletezi a két megkö-
zelítés átfedéseit, különbségeit. A cikk az ELTE „KKK-
GVOP-2004-K+F-3-2-2” és a “RET06/2005” projekt tá-
mogatásával készült. 
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A CMMI, CMM, és a Capability Maturity Model a Carnegie Mellon Egyetem bejegyzett védjegye.

1. Dr. Balla Katalin az ELTE „KKK-GVOP-2004-K+F-3-2-2” projekt keretében10 magyarországi szoftvercéget mért fel a CMM/CMMI modellek alapján, a cégek közül 2 nem rendelkezett ISO 9001:2000 tanúsítvánnyal, és egy szerzett CMM L2 tanúsítványt.2. Dr. Kovács Attila 2005-ben készült felmérésében [18] 24 megkérdezett szoftvercég közül 90% rendelkezett ISO 9001:2000 tanúsítvánnyal, 2 CMM L2 tanúsítvánnyal, és 30%-uk nem hallott a CMM/CMMI modellekről.

az ISO9001:2000 és CMMI v1.1 összehasonlítások közül kiemelve a Mutafelija- Stormberg [8] és  Tuffley-Rout [9] eredményeit



AA  CCMMMMII  mmooddeellll  
A CMMI-t a Carnegie Mellon Egyetem Software 
Engineering Institute-ja fejleszti az Amerikai Védelmi Mi-
nisztérium (US. Department of Defense) támogatásával. 
Jelenleg a legfrissebb, fejlesztésre vonatkozó verzió a 
2006 augusztusában megjelent CMMI for Development, 
Version 1.2.  
A CMMI célterületei: rendszerszervezés- és fejlesztés 
(SE), szoftverfejlesztés (SW), integrált termék- és folya-
matfejlesztés (IPPD) és a beszállítók kezelése (SS). 
A CMMI kulcsszava a megelőzés, ezáltal segít a szerve-
zetnek úgy kialakítani és/vagy fejleszteni a folyamatait, 
hogy a folyamatcélok teljesülése esetén ne a felmerülő 
problémákra kelljen reagálnia, hanem preventív módon 
elkerülje azokat.  

A CMMI a jól bevált gyakorlatok mellett számos követel-
ményt fogalmaz meg egy informatikai szervezettel 
szemben, melyeket különböző érettségi és képességi 
szinteken vezet be. 
Modell-komponensek 
A modell 22 folyamat(csoport)ot (Process Areas – PA) 
tartalmaz. Egyszerűsítve  ((11..  áábbrraa)): A folyamatok sajátos 
és általános célokat (sepecific goals, generic goals) tar-
talmaznak, melyek tovább bomlanak sajátos, illetve ál-
talános gyakorlatokra (specific practices, generic 
practices). Mindezekbe mélyebb betekintést nyújt a hi-
vatalos CMMI specifikáció 2. és 3. fejezete mely a modell 
komponensek ismertetésével és a CMMI-ben használt 
terminológiával foglalkozik. 

 

 
11..  áábbrraa  ––  aa  CCMMMMII  ssttrruukkttúúrráájjaa  
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A CMMI for Development v1.2 ingyenesen letölthető a [6] címről.

5-ös képességi szinten a követelmények száma meghaladja a 700-at.



A modell komponenseit a következőképpen kategorizál-
hatjuk: 
- megkövetelt, szükséges (required) – Azok a kompo-

nensek (követelmények), melyeket a szervezetnél 
életbe kell léptetni, ahhoz, hogy egy folyamat megfe-
lelő legyen. Ezeket a komponenseket jól láthatóan 
meg kell valósítani. 

o sajátos cél (specific goal – SG) 
 Nagyvonalúan fogalmazza meg egy fo-

lyamat követelményeit, leírja, hogy mit 
kötelező implementálni ahhoz, hogy az 
adott cél teljesüljön.  

o általános cél (generic goal – GG) 
 Az általános célokat a modell minden 

folyamatára alkalmazni kell. Minden ké-
pességi szinten egy újabb általános cél 
jelenik meg, ezért összesen 5 általános 
cél van. Lépcsős megközelítésben csak 
a 2. és 3. általános cél jelenik meg. 

o egyéb megkövetelt modell komponensek 
(required model components) 

- elvárt (expected) – Ebbe a kategóriába azokat a kom-
ponenseket soroljuk, melyeket általában meg kell, 
hogy valósítson egy szervezet, ahhoz, hogy egy célt 
elérjen.  

o sajátos gyakorlat (specific practice – SP) 
 Sajátos célok eléréséhez szükséges 

gyakorlat.  

o általános gyakorlat (generic practice – GP) 
 Intézményesítéssel foglalkozik, s ezáltal 

biztosítja, hogy a folyamatok eredmé-
nyesek, ismételhetőek és tartósak le-
gyenek. 

o egyéb elvárt modell komponensek 
- informatív (informative) – Segítséget nyújtanak a 

szervezetnek abban, hogy ki tudjon alakítani egy ké-
pet a szükséges és elvárt komponensekről. 

o részgyakorlat (subpractice) 
 Részletes leírás, mely útmutatást nyújt 

a sajátos- és általános gyakorlatok ér-
telmezéséhez; ötleteket ad, melyek 
hasznosak lehetnek a folyamatfejlesz-
tésben. 

o tipikus munkatermék (typical work product) 
 Olyan résztermékek, melyek egy 

gyakorlat vagy folyamat lehetséges be-
menetei vagy kimenetei. Ilyen lehet pél-
dául egy projekt-terv vagy az ügyfélnek 
átadandó termék. 

o szakterülethez kapcsolódó megjegyzések 
(discipline amplification) 
 Fontos információkat tartalmaz egy 

bizonyos szakterülethez kapcsolódóan. 
o egyéb dokumentációs anyagok (lásd bőveb-

ben a CMMI hivatalos specifikációban) 
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A CMMI folyamat(csoportj)ai a következők: 

− Követelménymenedzsment (REQM), 

− Mérés és elemzés (MA), 

− Projektkövetés és vezérlés (PMC), 

− Projekttervezés (PP), 

− Folyamat- és termék minőségbiztosítás (PPQA), 

− Beszállítói megállapodás menedzsment (SAM), 

− Konfigurációmenedzsment (CM), 

− Döntéselemzés és közzététel (DAR), 

− Termék integráció (PI), 

− Követelményfejlesztés (RD), 

− Műszaki megoldás (TS), 

− Validáció (VAL), 

− Verifikáció (VER), 

− Szervezeti szintű folyamatok meghatározása + 
IPPD (OPD + IPPD), 

− Szervezeti szintű folyamatszemlélet (OPF), 

− Integrált projektmenedzsment + IPPD (IPM + 
IPPD), 

− Kockázatmenedzsment (RSKM), 

− Szervezeti szintű képzés (OT), 

− Szervezeti szintű folyamatteljesítmény (OPP), 

− Mennyiségi projektmenedzsment (QPM), 

− Szervezeti szintű innováció és annak bevezetése 
(OID), 

− Oksági elemzés és megoldás (CAR). 
Érettségi- és képességi szintek 
A folytonos megközelítés képességi szinteket definiál, 
ezekből pontosan 6-ot. Az a szervezet, mely a folytonos 
megközelítés mellett dönt, szabadon választhatja ki azo-
kat a folyamatokat, amelyekkel foglalkozni szeretne, ma-
gyarán itt nem létezik egy megkötött haladási irány, mely 
a lépcsős megközelítésre jellemző. Ezt a fajta megköze-
lítést általában magasabb érettségi szinten lévő szerve-
zetek választják, mivel a lépcsős megközelítés lépcsőn-
kénti folyamataival szemben ők már határozottan tudják, 
hogy mit szeretnének fejleszteni. 
A folytonos megközelítés képességi szintjei: 

− 0 – Incomplete – Befejezetlen, 

− 1 – Performed – Végrehajtott, 

− 2 – Managed – Menedzselt, 

− 3 – Defined – Meghatározott, 

− 4 – Quantitatively Managed – Mennyiségileg 
menedzselt, 

− 5 – Optimizing – Optimalizáló. 
A lépcsős (staged) megközelítés a korábbi CMM-en ala-
puló, érettségi szinteket tartalmazó, 5 szintből álló meg-
közelítés. Főleg olyan szervezetek számára ajánlott, 
amelyek elkezdtek érdeklődni a folyamatfejlesztés iránt, 
de nem tudják még, hogy mit érdemes fejleszteni. Ebben 
az esetben minden lépcső egy előre meghatározott fo-
lyamatlistát tartalmaz, így a szervezetnek kezdetben 
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A folyamatokat terjedelmi okokból nem tudjuk a cikk keretein belül részletezni, viszont részletes megoldásuk angol nyelven megtalálható a [6]–ban, magyar nyelven a [10]–ben.

Albert
Completed Albert által beállítva

A folyamatokat terjedelmi okokból nem tudjuk a cikk keretein belül részletezni, viszont részletes megoldásuk angol nyelven megtalálható a [6]–ban, magyar nyelven a [10]–ben.

Albert
None Albert által beállítva



„csak” a folyamatfejlesztéssel kell törődnie, s nem kell 
azzal foglalkoznia, hogy milyen irányba induljon el. 
A Lépcsős megközelítés a következő öt érettségi szintet 
határozza meg: 

− 1 – Initial – Kezdeti, 
− 2 – Managed – Menedzselt, 
− 3 – Defined – Meghatározott, 
− 4 – Quantitatively Managed – Mennyiségileg 

menedzselt, 
− 5 – Optimizing – Optimalizált. 

A CMMI felmérése: SCAMPI 
A Standard CMMI Appraisal Method for Process 
Improvement (SCAMPISM[7]) a SEI CMMI auditálási mód-
szere, mely segítségével felmérhető egy szervezet érett-
ségi vagy képességi szintje. Ezt a felmérési módszert a 
SEI az Appraisal Requirements for CMMI (ARC) megfo-
galmazott általános követelményeknek megfelelően dol-
gozta ki, mely dokumentum alapján bárki kidolgozhat 
saját felmérési módszertant. 
A hivatalos SCAMPI felmérésnek részletességtől, forma-
litásától függően három típusa van: 

− A (végső, formális felmérés, melynek végén 
tanúsítvány szerezhető), 

− B (köztes felmérés, egy folyamatfejlesztés 
előrehaladását vizsgálja), 

− C (bevezető, kezdeti felmérés, mely információt 
nyújt a szervezetnek, hogy hol áll, mit érdemes 
fejleszteni). 

AAzz  MMSSZZ  EENN  IISSOO  99000011::22000011  sszzaabbvváánnyy  
Míg a CMMI egy informatikai szervezetek számára ké-
szült modell, addig az ISO 9001:2000 általános célú, 

bármely szervezetnél felhasználható szabvány. Az 
ISO 9001:2000 az ISO 9000 szabványcsalád része, mely 
a következő szabványokat tartalmazza: 

− ISO 9000:2005 Alapok és szótár 
− ISO 9001:2000 Követelmények 
− ISO 9004:2000 Útmutató a működés fejlesztésé-

hez 
− ISO 90003:2005 Szoftvertechnológia. 

Az ISO 9001:2000 alkalmazási irány-
elvei számítógépes szoftverekhez 

Az ISO 9001:2000 többek között a termékfejlesztés fo-
lyamatának kialakításához, egy minőségügyi rendszer 
létrehozásához, az erőforrások, a vevő és a vevői tulaj-
don megfelelő kezeléséhez nyújt keretet. 
Az ISO 9001:2000 szabvány szerkezete: 

0. Bevezetés 
1. Alkalmazási terület 
2. Rendelkező hivatkozás 
3. Szakkifejezések és meghatározások 
4. Minőségirányítási rendszer 
5. A vezetőség felelősségi köre 
6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 
7. A termék előállítása 
8. Mérés, elemzés és fejlesztés 
Melléklet 

A felsorolt fejezetek közül a 4.-8. fejezetig találhatjuk a 
szabvány követelményeit, melyek a következő ábra sze-
rint kapcsolódva fogalmaznak meg irányelveket a vevői 
követelmények megérkezésétől, a termék előállításán 
keresztül a végső termék előállításáig. ((22..  áábbrraa)) 
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Appraisal, audit: a CMMI szerinti folyamatfejlesztésben a munkatermék vagy munkatermék-készlet független vizsgálata, annak meghatározása érdekében, hogy az mely követelményeknek felel meg

Az MSZ EN ISO 9001:2001 az ISO 9001:2000 magyar verziója, tartalombeli eltérés nincs közöttük, mindkettő ugyanazt a követelményhalmazt tartalmazza.



− 5. fejezet – A vezetőség felelősségi köre – Ebben 
a fejezetben a vezetőség elkötelezettségéről, a 
vevőközpontúságról, a minőségpolitikáról, a minő-
ségcélokról, felelősségi- és hatáskörökről, belső 
kommunikációról, folyamatos (folyamat)fejlesz-
tésről, folyamatok szemlézéséről és a vezetőségi 
átvizsgálásról van szó. 
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22..áábbrraa  

aazz  IISSOO  99000011::22000000  sszzaabbvváánnyy  kköövveetteellmméénnyyeekkeett  mmeeggffooggaallmmaazzóó  ffeejjeezzeetteeiinneekk  eeggyymmáásshhoozz  vvaallóó  vviisszzoonnyyaa  
  

− 6. fejezet – Gazdálkodás az erőforrásokkal – Az 
emberi erőforrások, az infrastruktúra és a munka-
környezet alfejezeteket tartalmazza. Az erőfor-
rások a MIR kialakításához, bevezetéséhez, kö-
vetéséhez és fejlesztéséhez és a vevői követel-
mények és a vevői elégedettség eléréséhez 
szükségesek. Megkülönböztet emberi és infrast-
ruktúra erőforrásokat. 

Az ISO 9001:2000 követelményeket tartalmazó fejeze-
tei: 

− 4. fejezet – Minőségirányítási rendszer – Alapvető 
követelményeket tartalmaz a Minőségirányítási 
Rendszer (MIR) létrehozására, dokumentálására, 
bevezetésére és fenntartására. 

Az ISO 9001:2000 alapelvei: 
− Vevőközpontúság 
− Irányítás 
− Érintettek bevonása 
− Folyamatközpontú szemlélet 
− Folyamatos fejlesztés 
− Tényeken alapuló döntéshozatal 
− Beszállítók kezelése 



− 7. fejezet – A termék előállítása – A következőkből 
áll: a vevővel kapcsolatos folyamatok, a tervezés 
és fejlesztés, a beszerzés, az előállítás és szol-
gáltatás nyújtása, valamint a megfigyelő- és a mé-
rőeszközök kezelése. 

− 8. fejezet – Mérés, elemzés és fejlesztés – Részei: 
figyelemmel kísérés és mérés, a nem megfelelő 
termék kezelése, az adatok elemzése és a fej-
lesztés. A legtöbb mérési követelmény ebben a 
fejezetben jelenik meg. 

AAzz  MMSSZZ  EENN  IISSOO  99000011::22000011  ééss  aa  CCMMMMII  vv11..22  kkaapp--
ccssoollaattaa  
Az ISO 9001:2000 és a CMMI összehasonlításnak gyö-
kereiről a bevezetőben már szóltunk. Az ott említett két 
összehasonlítás is korábbi eredményeken alapul, a CMM 
és az ISO 9001:1996 összevetésén. Ebben a fejezetben 
kitérünk a lényegesebb terminológiai különbségekre, 
megemlítünk néhány, CMMI által lefedetlen területet, 
kiemelve a két megközelítés közös követelményeit. 
Magas szintű különbségek 
Az 11..  ttáábblláázzaatt  a két megközelítés alapvető különbségeit 
tartalmazza. 

ISO 9001:2000 CMMI 

Szabvány Modell (best practices, jól bevált gyakorlatokból 
kialakult követelmények) 

Széleskörű Részletes, de IT-nek készült. 

Az összes követelménynek egy-
szerre kell megfelelni 

Lépésről-lépésre (érettségi és képességi szintek) 
lehet/célszerű fejleszteni 

Tömören fogalmaz (pl. az erőfor-
rásokat meg kell határozni). 

Részletesen leíró (GP 2.2, 2.3 minden folyamat-
csoporthoz). 

Informatív komponensek: részgyakorlatok, tipikus 
munkatermékek. 

Nem tartalmaz útmutatókat az 
alkalmazáshoz. 

Intézményesítési és bevezetési útmutatókat ad, a 
modell nagy részét az informatív komponensek 
képezik. 

Csak nagyon magas szintű út-
mutatást ad a folyamatfejlesztés-
hez 

Megkülönböztet projekt és szervezeti szintű fo-
lyamatfejlesztést (CL2-GG2, CL3-GG3) 

Megköveteli a MIR létrehozását, 
de konkrétan nem tér ki az intéz-
ményesítésre. 

Általános céljain keresztül szigorúan megköveteli 
az intézményesítést, s ez egyben az egyik lénye-
ges erőssége. 

11..  ttáábblláázzaatt  
aazz  IISSOO99000011::22000000  ééss  aa  CCMMMMII  aallaappvveettőő  kküüllöönnbbssééggeeii  
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CMM: Capability Maturity Model, öt lépcsős, érettségi szinteket definiáló folyamat alapú megközelítés, a CMMI elődje.

Az ISO 9001:1996 nemzetközileg elterjedését és továbbfejlesztését követően, az alkalmazási tapasztalatokat figyelembe véve alakult ki a struktúrában is némileg eltérő ISO 9001:2000.

Az összehasonlítás részletes eredményeit, az ISO 9001:2000 követelményei szerint csoportosítva az ELTE „KKK-GVOP-2004-K+F-3-2-2” projekt keretén belül készült „Az ISO 9001:2000 és a CMMI kapcsolata” című tanulmány tartalmazza. Ugyanitt részletesen kitérünk az ISO 9001:2000 követelményeihez köthető CMMI gyakorlatokra is.



 
Terminológiai különbségek ((22..  ttáábblláázzaatt)): 
 

ISO 9001:2000 CMMI 
Vezetőség 
(Top management) 

Felső szintű, senior menedzsment 
(Higher-level management; senior management) 

Minőségirányítási rendszer (MIR) 
Quality Management System 
(QMS) 

A szervezet szabványos folyamatai 
(Organization Set of Standard Processes) 

Minőségügyi terv 
(Quality Plan) 

(Project Plan, Software Development Plan, 
System Engineering Management Plan, Data 
Management Plan) 

Feljegyzés 
(Record) 

Munkatermék, feljegyzés, bizonyíték 
(work product, record, evidence of 
implementation) 

Dokumentált eljárás 
(Documented procedure) 

Folyamatvégrehajtási terv, eljárás 
(Plan for performing the process, procedure) 

Audit Review Status with higher level management, 
Objectively Evaluate Adherence, Audit 

22..  ttáábblláázzaatt  
IISSOO  kkiiffeejjeezzéésseekk  mmeeggffeelleellőőjjee  aa  CCMMMMII--bbeenn  

ISO 9001:2000 elvek a CMMI-ben 
A vevőközpontúság a CMMI-ben nem annyira erős, mint 
az ISO 9001:2000-ben. Megjelenik az általános gyakor-
latok között a GP 2.7 – Érintettek azonosítása és bevo-
násánál (Identify and Involve Relevant Stakeholders) 
illetve további olyan folyamatoknál, mint a Projektterve-
zés, Integrált projektmenedzsment (Az érintettek bevo-
násának megtervezése), Követelménymenedzsment és 
Műszaki megoldás. 
A CMMI irányítási vonatkozásai olyan általános gyakor-
latként jelennek meg, mint a GP 2.1 Szervezeti szintű 
eljárások létrehozása (Establish an Organizational 
Policy), GP 2.4 Felelősségek hozzárendelése (Assign 
Responsability) és GP 2.10 Szemlézés (Review Status 

with Higher Level Management). Ugyanakkor a Szerve-
zeti folyamatszemlélet-folyamat (OPF) egésze is irányí-
tási kérdésekkel foglalkozik. 
Az érintettek bevonása nagyon szépen megjelenik a 
CMMI 2. általános céljának a következő három gyakor-
latánál: GP 2.3 Erőforrások biztosítása (Provide 
Resources), GP 2.5 Emberek képzése (Train People) és 
GP 2.7 Érintettek azonosítása és bevonása (Identify and 
Involve Relevant Stakeholders) 
Mindkét megközelítésről elmondható, hogy folyamatköz-
pontú. Az ISO 9001:2000-nél a folyamatközpontúság 
néha annyira előtérbe kerül, hogy megfeledkeznek a 
termék minőségéről. A CMMI alapvetően folyamatokra 
(process areas) bomlik. A modell követelményeinek a 
folyamatok céljait elérve felelhetünk meg. A CMMI-ben 2. 
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szinten minden egyes folyamatot meg kell tervezni (GP 
2.2 A folyamat megtervezése – Plan the process – és 3. 
szinten szervezeti szinten meg kell határozni GP 3.1 
Meghatározott folyamat létrehozása – Establish a 
defined process). 
A folyamatos fejlesztés mindkét megközelítés hasonlóan 
alapvető eleme, mint a folyamatközpontúság. Ez a 
CMMI-ben egyrészt a képességi és érettségi szintekben, 
másrészt (magasabb érettségi/képességi szinteken) pél-
dául az állandó folyamat- és termékméréssel, ellenőr-
zéssel és a felfedezett hiányosságok korrigálásával való-
sul meg. Ezenkívül, a CMMI számos olyan tevékenysé-
get követel meg, amelyek (közvetlenül vagy közvetve) a 
folyamatos fejlesztést támogatják. 
A döntéshozatal valós alapjának megteremtésében a 
CMMI Projekt-követés és -ellenőrzés, Integrált projekt-
menedzsment, Mérés és elemzés, Döntéselemzés és 
döntéshozatal, Oksági elemzés és megoldás folyamat-
csoportjai segítenek. A tényeken alapuló megközelítés a 
döntéshozatalban megjelenik általános gyakorlat szinten 
is: GP 2.8 A folyamat követése és ellenőrzése (Monitor 
and Controll the process) gyakorlatban.  
Az alvállalkozók kezelésével a CMMI-nek az Alvállalko-
zói Megállapodás Menedzsment (Supplier Agreement 
Management – SAM) folyamata foglalkozik részletesen. 
Lényeges különbség, hogy a CMMI kevésbé tér ki az 
együttműködésre, helyette inkább az ellenőrzéssel fog-
lalkozik. 
Összességében elmondható, hogy egy-két, fent említett 
részlettől eltekintve a CMMI lefedi az ISO 9001:2000 
alapelveit. 

Követelmények összehasonlítása ISO fejezetenként 
Ebben a fejezetben kiemeljük az egyes ISO fejezetekre 
jellemző követelményeket összehasonlítva a CMMI kö-
vetelményeivel. 
4. Minőségirányítási rendszer – a legtöbb követelményét 
a CMMI Szervezeti szintű folyamatok meghatározása 
(OPD) 3. érettségi szintű folyamata kielégíti. Az OPD a 
következőkben részletesebb: megjelenik a szervezet 
szabványos folyamatai és tailoring valamint a folyamat-
fejlesztés során nyert tapasztalatok és mérési adatbázis 
fogalma. 
5. A vezetőség felelősségi köre 

− Minőségcélok: – Szervezeti folyamatteljesítmény 
(ML4) OPP (SP 1.3 Establish Quality and 
Process-Performance Objectives) (A vevőköz-
pontúságot és a folyamatos fejlesztést illetően 
lásd az előző fejezetet.) 

− Folyamatok szemlézése: GP 2.10 Review Status 
with Higher Level Management, PMC SP 1.6 
Conduct Progress Reviews, SP 1.7 Milestone 
Reviews, SG 2 Manage Corrective Actions to 
Closure 

6. Gazdálkodás az erőforrásokkal – a CMMI is lényeges 
elemnek tekinti az erőforrásokat és a velük való gazdál-
kodást, ezért ez már megjelenik a második szintű általá-
nos gyakorlatoknál is, mint például GP 2.3 Erőforrások 
biztosítása és GP 2.5 Emberek képzése, de ugyanakkor 
a második érettségi szinten megjelenő Projekttervezés 
folyamat egy része is ezzel foglalkozik. Az erőforrásokat 
érintik még a Szervezeti Képzés (OT – Organizational 
Training) és az OPD SG2 (IPPD Management) folyama-
tok. 
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7. A termék előállítása – az ISO 9001:2000 legtöbb kö-
vetelményt tartalmazó fejezete, mely a következő lénye-
ges pontokat foglalja magába:  

− Termékelőállítás megtervezése – A CMMI-ben a 
projekt meghatározott folyamatának implementá-
lása GP 2.2, PP SG3 (a tervhez való elkötelezett-
ség), IPM, QPM. 

− Vevővel kapcsolatos folyamatok: A CMMI-ben a 
vevővel kapcsolatos folyamatok a vevői követel-
mények megértésével kezdődnek, melyet a Kö-
vetelményfejlesztés (RD SG1,2,3) folyamat bizto-
sít. A Követelménymenedzsment (RM) folyamat, 
hasonlóan a Követelményfejlesztéshez a (vevői) 
követelmények kezelésére koncentrál. A követel-
mények szemlézése a következő CMMI követel-
ményekben jelenik meg: GP 2.7, 2.9, 2.10, PMC, 
PPQA, VER. A CMMI a kommunikációt csak érin-
tőlegesen tárgyalja: RD (pl. interjúk szervezése az 
ügyfelekkel, annak érdekében, hogy az igényei 
jobban érthetők legyenek), GP 2.7, IPM SG2. 

− Tervezés és fejlesztés: A CMMI számos műszaki 
folyamatot tartalmaz, melyek mindegyike érintett a 
műszaki tervezésben és kivitelezésben. Ezek kö-
zül a leglényegesebb, 3. érettségi szintű folyama-
tok a következők: TS, PI, VER, VAL. 

− A beszerzéssel az Alvállalkozók kezelése (SAM) 
folyamat foglalkozik. 

− Előállítás és szolgáltatás nyújtása (és a megfi-
gyelő- és mérőeszközök kezelése): A CMMI 
gyengébb (pl. a vevő tulajdonával, mérőeszközök 
kalibrálásával nem foglalkozik). 

8. Mérés, elemzés és fejlesztés: Hasonló a CMMI Mérés 
és elemzés folyamatcsoportjához, megjelenik a mérések 
és elemzések megtervezése és a mérési és elemzési 
technikák meghatározása. A folyamatok mérését és 
elemzését érintő CMMI folyamatok a következők: MA, 
PMC, PPQA, QPM. A termékek követése és mérése a 
VER, a VAL, és az RM folyamatokban jelenik meg. 
Vevői elégedettség – A CMMI nem követeli meg a méré-
sét (a vevők sok esetben érintettekként („stakeholders”) 
jelennek meg a modellben). 
További kapcsolatok: belső audit: GP2.8 Objectively 
Evaluate Adherence, OPF, PPQA. Nem megfelelő ter-
mékek: VER, VAL. Folyamatos fejlesztés: OPF. Javító 
intézkedések: OPF, PPQA, PMC, CAR. Megelőző intéz-
kedések: OPF, RSKM. 
 
A CMMI által lefedetlen ISO 9001:2000 követelmé-
nyek 
Az ISO 9001:2000-ben lényeges, de a CMMI által nem 
lefedett területek: 

− a vezetőség képviselőjének kijelölése, 
− a MIR hatékonyságának belső kommunikálása, 
− a beszállítók telephelyen való ellenőrzése, 
− vevői tulajdon kezelése, 
− a mérési eszközök ellenőrzése, 
− módszer meghatározása a vevői elégedettség mé-

résére és felhasználására, 
− belső audit kritériumrendszerének, gyakoriságá-

nak, módszerének és hatáskörének kidolgozása, 
− auditorok függetlensége (nem minden esetben 

jelenik meg). 
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Teljesen lefedetlen ISO 9001:2000 fejezetek: 
− 4.2.4 A feljegyzések maradjanak olvashatók, 

könnyen azonosíthatók és kikereshetők. 
− 7.5.4 A vevő tulajdona 
− 7.5.6 A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése 
− 8.2.1 A vevői elégedettség gyűjtésének és 

felhasználásának módszereit meg kell határozni. 
− 8.3 Ha a nem megfelelő terméket annak kiszállí-

tása vagy felhasználásának megkezdése után fe-
dezik fel, a szervezetnek meg kell tennie a szük-
séges intézkedéseket a nemmegfelelőség hatá-
saival vagy lehetséges hatásaival kapcsolatban. 

A CMMI részlegesen fedi le az ISO 9001:2000 következő 
fejezeteit: 

− 4.1 Minőségirányítási kézikönyv dokumentálása 
− 5.5.2 A vezetőség képviselője 
− 5.5.3 Belső kommunikáció 
− 6.3 Infrastruktúra – Az infrastruktúra tartalmazza az 

épületeket, a munkahelyet és a hozzá tartozó 
feltételeket, a folyamatok eszközeit (hardvert és 
szoftvert), valamint az ezekkel kapcsolatos szol-
gáltatásokat (pl. szállítást vagy kommunikációt). 

− 6.4 Munkakörnyezet – A szervezetnek olyan mun- 

kakörnyezetet kell meghatároznia és megvalósíta-
nia, amely a termékre vonatkozó követelmények-
nek való megfelelőség eléréséhez szükséges. 

− 7.2.2 A termékre vonatkozó követelmények átvizs-
gálása 

− 7.2.3 Kapcsolattartás a vevővel 
− 7.3.3 A tervezés és fejlesztés kimenő adatai 
− 7.4.3 A beszerzett termék igazolása (verifikálása) 
− 7.5.6 A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése  
− 8.2.4 A termék figyelemmel kísérése és mérése 
− 8.3 A nem megfelelő termék kezelése 
− 8.4 Az adatok elemzése 

EEggyy  ppééllddaa  aa  CCMMMMII  ééss  aazz  IISSOO  99000011::22000000  mmeeggttéé--
rrüülléésséérree  
Ahogy a bevezetőben is szóba került, a folyamatfejlesz-
tés megtérülését többen is vizsgálták [15][16][17]. Ezek 
között akadnak független és a SEI-vel is kapcsolatban 
álló források. A magát függetlennek valló, David F. Rico 
a 33..  ttáábblláázzaattbbaann bemutatott eredményekre jutott a CMMI 
és az ISO 9001:2000 vonatkozásában. Az elemzést több 
folyamat-alapú minőségi megközelítésen elvégezte, 
mindeniknél egy négytagú csapat 10000 LOC-os telje-
sítményét véve alapul. 

 

Módszer Költség Bevétel B/CR ROI% NPV BEP 
ISO 9001  $173,000 $569,841 3:1 229% $320,423  $1,196,206 
CMMI  $1,108,233 $3,023,064 3:1 173% $1,509,424  $545,099 

33..  ttáábblláázzaatt  
  CCMMMMII  ééss  IISSOO  99000011::22000000  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  mmeeggttéérrüüllééss  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll 

 
Ennél a példánál látható, hogy a B/CR és a ROI igen 
hasonlóan alakultak. Mégis, mivel a LOC nyilvánvalóan 
nem tartalmaz a kód komplexitására vonatkozó informá-
ciót, és egy 4 tagú csapat mintája minimális, kár lenne 
bármilyen további következtetést levonni. A használt 

metrikák részletes kifejtése és a köztes mérések módja 
és eredményei megtalálhatók a [40]-ban. A SEI 35 
szervezetnél elvégzett felmérése [16] szerint CMMI ROI 
átlagos értéke 4:1. 

LOC – Lines of Code – kódsorok száma.

B/CR – Benefits/Costs – Bevétel-költség arány

ROI – Return on Investment

NPV – Net Present Value – Nettó jelenérték

BEP – Breakeven Point – fedezeti pont, nyereségküszöb



AAzz  eerreeddmméénnyyeekk  öösssszzeeffooggllaalláássaa  
Amint az előző fejezetekből kitűnik, két folyamat-alapú 
minőségi megközelítést vizsgáltunk, melyek struktúrája 
és tanúsítása eltérő. Ennek ellenére az általuk megfo-
galmazott követelmények tekintetében számos össze-
függés mutatkozik. Az összehasonlításból látható, hogy 
a CMMI a legtöbb tekintetben lefedi az ISO 9001:2000 
követelményeit. Néhány esetben eltérés tapasztalható, 
illetve lefedetlen területek is előfordulnak, de ezek kevés 
ráfordítással, módosítással átalakíthatók úgy, hogy az 
ISO 9001:2000 követelményeinek is megfeleljenek. 
 
Mind a Mutafelija[8], mind a Rout[9] féle elemzés abba 
az irányba mutat, hogy érdemes a SCAMPI módszertant 
úgy kibővíteni, hogy a felmérés során egyúttal az ISO 
9001:2000 követelményeit is fel lehessen mérni. A gon-
dolat alapján születtek már szoftveres megoldások is[9]. 
 
Ugyanakkor érdekes az ISO 9001:2000-t alkalmazó 
szervezeteknél felmerülő kérdés is: Mit kell még hozzá-
tenni a meglévő minőségirányítási rendszerhez, ahhoz, 
hogy a CMMI követelmények is teljesüljenek? 
 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a válasz nagyban függ a 
szervezet folyamatfejlesztés iránti elkötelezettségétől, az 
ISO 9001:2000 szerinti minőségirányítási rendszer szer-
vezeten belüli alkalmazásától, a szervezet felkészültsé-
gétől, nyitottságától. A CMMI-t nem ismerve, számos 
ISO 9001:2000-t alkalmazó szoftverfejlesztő szervezet 
gondolja úgy, hogy alig kell kibővíteni a folyamatait ah-
hoz, hogy a CMMI 2-es vagy 3-as érettségi szintjének 
megfeleljenek. 
 

A CMMI 2-es érettségi szinten 7, 3-as érettségi szinten 
pedig további 11 folyamatot definiál, melyek 2-es vagy 3-
as képességi szintű végrehajtása számos olyan gyakor-
latot követel meg, amivel az ISO 9001:2000 nem foglal-
kozik, ezért előzetes felmérés nélkül elhamarkodott volna 
kijelentéseket tenni egy ISO 9001:2000-et alkalmazó 
szervezet érettségi- vagy képességi szintjéről. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb esetben kb. 
egyéves folyamatfejlesztési munka vár az ISO 
9001:2000-ről CMMI-re áttérőkre. 
 
Végül megemlítünk néhány követelményt, melyet egy 
ISO 9001:2000-t alkalmazó szervezetnek mindenképp 
be kell vezetnie, ahhoz, hogy elmozdulhasson a CMMI 
irányába: 
 
2-es érettségi szinten szükséges a minőségbiztosítás 
átalakítása, melynek magába kell foglalnia a következő-
ket: projekthez rendelt folyamatos minőségbiztosítás, 
termék minőségbiztosítás (melyhez felhasználható az 
ISO 9126 szabvány), mérések bevezetése (akár GQM 
alapján), termék, folyamat, erőforrás folyamatos mérése 
és fejlesztése, konfigurációs auditok, baseline verziók 
kialakítása, becslések, kockázatkezelés a projektekben, 
minden folyamat tervezése, követése, mérése, követel-
mények kétirányú követhetőségének biztosítása 
(requirements bidirectional traceabilty). 
 
3-as érettségi szinten: műszaki folyamatok meghatáro-
zása, szabványos eljárások és testreszabási útmutatók 
készítése minden folyamatra, szervezeti szintű folyama-
tok meghatározása stb. 
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TToovváábbbbllééppééssii  lleehheettőőssééggeekk  aazz  öösssszzeehhaassoonnllííttáássookk  
tteerréénn  
A két megközelítés összehasonlítása hasznos lehet 
szoftverfejlesztő, de akár folyamatfejlesztéssel foglalkozó 
tanácsadó cégeknek is, mivel a részletes eredmények 
alapján mindkét megközelítésnek való megfelelés elér-
hetőbbé válik. 
A részletes összehasonlítás, mint feladat – annak elle-
nére, hogy a témakörben számos nemzetközi szakiro-
dalom áll rendelkezésre – komoly kihívást jelentett, mivel 
ezek a minőségi megközelítések saját terminológiát, 
nyelvezetet használó, kizárólag szöveges leírásként ér-
hetők el. Elemzésük nehezen automatizálható, terjedel-
mük miatt fáradságos és sok hibalehetőséget rejtő 
munka.  
Ugyanakkor számos további folyamat-alapú minőségi 
megközelítés létezik, amelyek szimultán alkalmazását az 
informatikai szervezetek célul tűzhetik ki. Ismertebbek 
például a Team Software Process (TSP), People Soft-
ware Process (PSP), Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL), ISO 90003:2005 stb. 
A feladat tovább bonyolódik: melyik két vagy több meg-
közelítést érdemes egyszerre alkalmazni? Hogyan lehet 
egy szervezet meglévő folyamatait összehasonlítani a 
minőségi megközelítésekkel? A kérdésekre alapvető 
megoldást nyújt a QMIM keretrendszer[19], mely egy 
minőségi keretben megmutatja a különböző megközelí-
tések általános kapcsolatát. A keretrendszer jó kiinduló-
pont minőségügyi szakembereknek, mivel megmutat-
hatja bármilyen, nem csak folyamat-alapú minőségi 
megközelítés lényeges karakterisztikáit, viszont a folya-
mat-alapú megközelítések apró részleteire nem tér ki. 
A megközelítések kizárólagosan szöveges megfogalma-
zása számos hátránnyal jár, pl. nem mindig egyértelmű 

az, hogy mi a konkrét követelmény és mi az a minimum, 
ami már elfogadható. Tapasztalataink azt mutatják, hogy 
hasznos lenne megcélozni a folyamat-alapú minőségi 
megközelítések modellezését, megvizsgálva az elter-
jedtebb folyamat-modellező lehetőségeket, technikákat 
(pl. Little-JIL[20], BPM[21], UML szekvencia-diagrammok 
stb.) s ezekből kiindulva egy olyan közös modellezési 
formátumot találni, mely alkalmazható lenne a minőségi 
megközelítések érthető grafikus ábrázolására és egyben 
precízebb, modell-alapú összehasonlítására. 
 
 
 

 
 

AA  MMIINNŐŐSSÉÉGG  HHAANNGGJJAA  
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AAzz  iinnffoorrmmáácciióóbbiizzttoonnssáágg  iippaarráággii  ééss  sszzaabbvváánnyy  aallaappúú  nneemmzzeettkköözzii  kköövveetteellmméénnyyrreennddsszzeerreeii  
TTaarrjjáánn  GGáábboorr  

  
Ez a tanulmány a szerző 2007. november 07-én, a Minőség Héten elhangzott előadásának szerkesztett változata. 
A cikk áttekintés és rövid elemzés az alábbi nemzetközi (információbiztonsági) követelményrendszerek tárgykörében.  

− Bizonyos iparágakhoz kötődőek: 
- HIPAA (egészségügy) 
- PCI DSS (elektronikus-kártya szolgáltatások) 
- GLBA (pénzügyi szolgáltatók) 
- BASEL II (hitelintézeti szektor) 

− „Nemzetköziek és iparágtól függetlenek”: 
- SOX/tőzsdei cégek 
- ITIL v3 (ISO 20000)/IT szolgáltatás menedzsment 
- COBIT (4.1)/IT szabályozás  
- ISO 27001 (2005) / információbiztonság 

A bemutatás értelemszerűen nem teljes és nem mélyre hatolóan részletes, de kellően reprezentatív, és az egyes 
követelményrendszerek közös gyökereire, illetve rokon vonásaira mutat rá. 

___________________________________________________________________________________________________
HHIIPPAAAA  
A HIPAA (Health Insurance Portability and Account-
ability Act) az USA Kongresszusa által 1996-ban 
elfogadott törvény, mely kifejezetten az egészségügyi 
(személyes) adatok védelmével és kezelésével kap-
csolatos elvárásokat fogalmaz meg a szektor szereplői 
számára.  
 
A HIPAA (Az egészségbiztosítás „átvihetősége” és ki-
számíthatósága) három fajta információbiztonsági tar-
talmú védelmi intézkedés (safeguards) típust fogalmaz 
meg: 

− adminisztratív, 
− fizikai, 
− műszaki/technikai intézkedések. 

 

Tartalmukat tekintve ezek az intézkedések nagyon „is-
merősek” az információbiztonsággal foglalkozó szakem-
berek számára, hiszen az alábbi néhány kiragadott elv 
számos más előírásból is visszaköszön:  

– A HIPPA-nak megfelelni kívánó szervezet hozzon 
létre biztonsági eljárásokat és nevezzen ki egy 
információbiztonsági vezetőt, aki felel a szüksé-
ges szabályzatok és eljárások elkészítéséért és 
bevezetéséért. 

– A szabályzatok és eljárások hivatkozzanak a 
dokumentált biztonsági szabályozások szervezeti 
alkalmazásáról és a vezetői felügyeleti tevékeny-
ségről. 

– Az eljárások adják meg azokat a személyeket 
vagy osztályokat, akiknek hozzáférése van az 
elektronikusan védett egészségügyi információhoz 
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(EPHI). A hozzáférést korlátozni kell azokra, akik-
nek a munkájukhoz szükségük van az informáci-
óra. 

– Az eljárások szabályozzák a hozzáférés megadá-
sát, létesítését, módosítását és törlését. 

– Legyen egy megfelelő, folyamatos tréning-prog-
ram az EPHI kezelésére. 

– Az out-source partnerekre is ki kell terjeszteni a 
HIPAA követelményeknek való megfelelőséget. 
Szerződésben kell szabályozni a partner adatke-
zelési feladatait és felelősségeit. 

– Vészhelyzeti tervvel kell rendelkezni vészhelyze-
tekre, a szervezet felelős az adatmentésért és az 
adatok visszanyerési eljárásaiért. A terv tartal-
mazzon dokumentált adatosztályozást (prioritá-
sok), hibaelemzést, tesztelési tevékenységet, és 
változás-kezelési eljárást. 

– Belső auditokon vizsgálják a működést a 
potenciális biztonsági események azonosítása 
céljából. A szabályzatok és eljárások pontosan 
határozzák meg a felülvizsgálatok kiterjedését, 
gyakoriságát, és lefolyását. A felülvizsgálatok le-
gyenek rutinszerűek, illetve esemény-vezéreltek. 

– Az eljárások tartalmazzanak utasításokat a felül-
vizsgálatok során feltárt, vagy a normál működés 
során észlelt biztonsági események kezelésére. 

 
Ebben a felsorolásban csak az elvárt adminisztratív in-
tézkedéseket érintettük, de érzékelhető belőle az a „lelki 
rokonság” mely minden hasonló követelményrendszert 
jellemez. 

PPCCII  DDSSSS  
A PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Stan-
dard) a kártyaipar szereplői részére tartalmaz átfogó kö-
vetelményeket a folyószámla-adatok biztonságának fo-
kozása érdekében. Létrehozója és karbantartója a PCI 
Security Standards Council (American Express, Discover 
Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide és Visa 
International). 
 
A PCI Security Standards Council – ígérete szerint – fo-
lyamatosan fejleszteni fogja a PCI DSS-t, ha a széles-
körű alkalmazás során új, vagy módosított biztonsági 
igények merülnének fel. Ennek a fejlesztésnek a motorja 
az érdekelt felek visszacsatolásai és az ún. tanácsadó 
testület munkája. Minden érdekelt felet ösztönöznek, 
hogy szolgáltasson inputot a PCI DSS kiegészítéséhez 
és módosításához. 
A PCI DSS magja néhány elv (6 db) és a hozzájuk kap-
csolódó követelmények (12 db): 

• Biztonságos hálózatot építésünk fel és tartsunk 
fenn 

– 1. követelmény: Egy tűzfal konfiguráció ins-
tallációja és fenntartása a kártyatulajdono-
sok adatainak védelmében 

– 2. követelmény: Ne használjunk a szállítók 
(gyártók) által alapértelmezett rendszerjel-
szavakat és más biztonsági paramétereket 

• Védjük a kártyatulajdonos adatait 
– 3. követelmény: A tárolt kártyatulajdonosi 

adatok védelme 
– 4. követelmény: Nyílt vagy tömegek által 

használt hálózatokon (értsd pl. internet) 
történő adattovábbítást titkosítsuk 
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• Tartsunk fenn egy sérülékenység-menedzsment 
programot (Vulnerability Management Program) 

– 5. követelmény: Használjunk és rendszere-
sen frissítsünk anti-vírus szoftvert 

– 6. követelmény: Biztonságos rendszereket 
és alkalmazásokat fejlesszünk és tartsunk 
karban 

• Szigorú hozzáférés-szabályozó intézkedéseket 
vezessünk be 

– 7. követelmény: Korlátozzuk a kártyatulaj-
donosok adataihoz való hozzáférést 
azokra, akiknek üzleti (működési) 
szempontból szüksége van rá 

– 8. követelmény: Használjunk egyedi azono-
sítót minden személyhez, akinek hozzáfé-
rése van a számítógéphez 

– 9. követelmény: Korlátozzuk a fizikai 
hozzáférést a kártyatulajdonosok adataihoz  

• Rendszeresen monitorozzuk és teszteljük a háló-
zatokat 

– 10. követelmény: Kövessünk nyomon és fi-
gyeljünk minden hozzáférést a hálózati 
erőforrásokhoz és a kártyatulajdonosok 
adataihoz 

– 11. követelmény: Rendszeresen teszteljük 
a biztonsági rendszereket és folyamatokat 

• Tartsuk karban az Információbiztonsági 
Szabályzatunkat (Information Security Policy) 

– 12. követelmény: Tartsunk karban egy 
olyan szabályzatot, mely információbizton-
sági kérdésekkel foglalkozik 

A követelmények, talán nem véletlenül, a HIPAA-hoz 
nagyon hasonló gondolkodásmódot tükröznek. 

GGLLBBAA  
A GLBA-t (Gramm-Leach-Bliley Act, vagy Gramm-Leach-
Bliley Financial Services Modernization Act, Pub. L. No. 
106-102, 113 Stat. 1338) 1999. november 12-én az USA 
kongresszusa hagyta jóvá. Szabályozási célja a befek-
tetési, kereskedelmi banki és biztosítói tevékenység egy 
jogi személyben való végzésének engedélyezése, legali-
zálása. Gyakorta emlegetik a GLBA kapcsán a Citibank 
és a Travelers Group (biztosító) összeolvadását, mely az 
iparág egyik „forradalmi eseménye” volt és erősen támo-
gatta a GLBA szükségességét és létét. 
 
A GLBA (Gramm-Leach-Bliley Financial Services 
Modernization Act) szerint 

− legyen írott információbiztonsági terv, 
− gondoskodjunk a nem-nyilvános személyes ada-

tok védelméről. 
− A terv tartalmazza az alábbiakat: 

– legalább egy felelős kijelölése, 
– adatkezeléssel foglalkozó osztályonkénti 

kockázatelemzés, 
– program az információbiztonság fejleszté-

sére, megfigyelésére, és tesztelésére, 
– a védelmi intézkedések változtatása, ahogy 

az információ-gyűjtés, -tárolás, és haszná-
lat változik, 

– az ügyfelek védelme, személyes adatok vé-
delme és a jelenlegi folyamatok kockázat-
elemzése. 

 
Mivel nincs tökéletes folyamat, ezért nincs olyan pénz-
ügyi szolgáltató, amelynek ne kellene a GLBA-vel foglal-
koznia! 
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BBAASSEELL  IIII  
Hogyan kerül a csizma az asztalra? A Basel II-t, mint 
tőke-megfelelési szabályrendszert szokás emlegetni. 
Van-e ennek bármi köze az információbiztonsághoz? 
 
1974-ben a G10-ek központi bankjai hozták létre a „Ba-
sel Committee on Banking Supervision”-t. Ennek a bi-
zottságnak 1988. évi terméke a Bázel I tőke-megfelelési 
szabályrendszer. 1998-ban egy revíziós folyamat kezdő-
dött, majd 2004 júniusában megjelent a Bázel II, mely 
szigorúbb kockázat-menedzsment gyakorlatot hirdetett 
meg a hitelezési és a működési kockázatok területén. 
Szorosabb lett a kapcsolat a bankok pénzügyi kockázata 
és a tőkekövetelmények között. 
 
A BASEL II-ben a működési kockázatokat csökkentendő 
10 elvet fogalmaztak meg: 
 

1. Legyen egy működési kockázatokat kezelő keret-
rendszer 

2. Legyen hatékony és átfogó belső felülvizsgálati 
rendszer 

3. Készüljenek szabályzatok, folyamatok és eljárá-
sok a működési kockázatok kezelésére 

4. Azonosítsák és értékeljék a működési kockázato-
kat 

5. Rendszeresen figyeljék a működési kockázatokat 
és a veszteségnek való súlyos kitettségeket 

6. Legyenek szabályzatok, folyamatok és eljárások a 
főbb működési kockázatok kezelésére és/vagy 
megszüntetésére 

7. Legyen vészhelyzeti és üzletmenet-folytonossági 
terv 

 

 
8. Legyen egy keretrendszer a főbb működési 

kockázatok azonosítására, értékelésére, megfi-
gyelésére, kezelésére és/vagy megszüntetésére 

9. Legyenek rendszeres független szabályzat-, eljá-
rás- és gyakorlat-értékelések a kapcsolódó műkö-
dési kockázatokra 

10. Legyen hatékony közönségtájékoztatás (közzété-
tel) 

 
A 10 elv akár egy információbiztonsági kiskáté alapja is 
lehetne. Érzékelhető, hogy a működési kockázatok ke-
zelésének egyik érzékeny területe az információbizton-
sági veszélyek és fenyegetettségek észlelése, vizsgálata 
és a szükséges védelmi intézkedések megtétele.  
 
SSOOXX  vvaaggyy  SSOOAA  ((SSaarrbbaanneess--OOxxlleeyy  AAcctt))  
A híres-hírhedt „SOX” két amerikai kongresszusi képvi-
selő nevéhez kötődik. Paul Sarbanes és Michael Oxley 
nyújtotta be azt a törvényjavaslatot melynek célja meg-
szilárdítani a vállalatok vezetését és visszaszerezni a 
befektetők bizalmát az Enron botrány után. A Sarbanes-
Oxley Törvényt 2002 júliusában fogadták el. A 404-es 
szakasz foglakozik az adatvédelmi alkalmassági feltéte-
lekkel, melyeket 2004. november 15-ig kellett teljesítenie 
az amerikai cégek ügyviteli rendszereinek. 
 
Természetesen a SOX szabályozás sok olyan magyar-
országi céget érint, amelynek amerikai gazdái vagy ko-
operációs partnerei vannak. 
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A Sarbanes-Oxley (SOX) Törvény 404-es szakasza el-
várja, hogy a cég foglalkozzon az alábbi feladatokkal: 

− üzleti folyamatok feltérképezése, dokumentálása, 
− ellenőrzési pontok (kontrollok) azonosítása a 

folyamatokban, 
− a kontroll kockázat és cél alapú megközelítés (pl.: 

CobiT), 
− folyamatgazdák és kontrollgazdák meghatáro-

zása, 
− önértékelés: kontrollok tesztelése, 
− belső ellenőrzés, 
− konszolidáció. 

Ez a feladat-felsorolás is „déjà vu” érzéseket ébreszthet 
az olvasóban, hiszen felettébb ismerős tennivalókat sorol 
fel. Tovább erősödhet bennünk az a nézet, hogy csak az 
üzleti kockázatok egyik alfajáról beszélünk akkor, amikor 
információbiztonsági eseményeket emlegetünk. 
IITTIILL  
Az Information Technology Infrastructure Library (ITIL) a 
tapasztalatokon alapuló bevált gyakorlatok, megoldások 
gyűjteménye (best practice). Egy olyan könyvsorozatról 
beszélünk, mely leírja a minőségi IT szolgáltatások biz-
tosításához (amit a felhasználók elvárnak, amire a szol-
gáltatók törekednek) szükséges tennivalókat. Elvárja az 
ún. ITIL folyamatok adaptálását, testre szabását, és az 
SLA (service level agreement) illetve az SLM (service 
level management) alapja lehet. 
Az ITIL – természetesen – igen hamar angol szabvány-
ként (BS 15000) is megjelent. Gondozó, karbantartó 
gazdája az ITSMF (IT Service Management Forum 
International). Komoly világcégek nyújtanak hozzá szoft-
veres támogatást is. Magyarországon a MeH ITB 15. 
számú ajánlása: „Infrastruktúra menedzsment” tulajdon-
képpen az ITIL első verziójának magyarítása. Az angol 

nyelvű törzsanyag ma már a 3. verziónál jár. A közel-
múltban megjelent a magyar szabványrendszerben is 
(MSZ ISO/IEC 20000-1, 2007. október), ahol a kiadott 
szabvány az ITIL 2. és 3. verziója közötti állapotot rögzít 
magyar nyelven. Az ITIL-ről bővebb, szakszerű informá-
ció a www.itsmf.hu honlapon érhető el. 
 
Az ITIL v3-at 2007 szeptemberében publikálták. Hat 
kulcsfontosságú kötetből áll: 

1. Bevezetés az ITIL Szolgáltatás Életciklus 
koncepcióba/Introduction to the ITIL Service Life 
Cycle  

2. Szolgáltatás-stratégia/Service Strategy  
3. Szolgáltatás-tervezés/Service Design  
4. Szolgáltatás átmenet/Service Transition  
5. Szolgáltatásnyújtás/Service Operation  
6. Folyamatos szolgáltatásfejlesztés/Continual 

Service Improvement  
 
Az ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 
által kezelt és információbiztonsági vonzatú témakörök: 

− Konfiguráció-kezelés 
− Incidens-kezelés 
− Probléma-menedzsment 
− Változáskezelés 
− Kiadás-(Release)menedzsment 
− Szolgáltatási szint menedzsment (SLM) 
− IT szolgáltatások pénzügyi irányítása 
− Kapacitás-menedzsment 
− Rendelkezésre-állás menedzsment 
− IT szolgáltatás folytonosság-menedzsment 

Minden itt felsorolt témakör visszavisz minket egy olyan 
közös origóba, ahonnan az információbiztonsággal kap-
csolatos tennivalóink eredeztethetők. 
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KKöönnyyvviissmmeerrtteettőő  aa  6655..  oollddaalloonn  

SSzzíívveess  ffiiggyyeellmméébbee  aajjáánnlljjuukk  CCoobbiiTT  
 
A CobiT (Control Objectives for Information and Related 
Technology) mint a magyar pénzügyi szektor számára is 
meghatározó követelményrendszer bőségesen ad mun-
kát az információbiztonsággal foglalkozó szakemberek-
nek. A CobiT a legjobb gyakorlatot meghatározott szem-
pontok szerint csoportosító dokumentumok gyűjteménye 
az informatikai irányítás, szabályozás és ellenőrzés 
számára. 
 
A CobiT alaptétele: A szervezeti célok teljesítéséhez 
szükséges információk biztosítása érdekében az infor-
matikai erőforrásokat bizonyos természetszerűleg 
összetartozó eljárások keretében kell kezelni. Fő jellem-
zője az üzleti szemléletmód, célja az üzleti kockázatok, 
ellenőrzési igények és technikai jellegű kérdések közötti 
szakadékok áthidalása, miszerint a vállalati irányítás és 
az informatikai irányítás szorosan összefügg. 
 
Célközönsége a felsővezetés, az informatikusok, az el-
lenőrök és a felülvizsgálók. 
 
A 100-at jócskán meghaladó számú kontroll létrehozása, 
működtetése és karbantartása bőségesen ad munkát az 
információbiztonsággal foglalkozó szakemberek és az 
informatikai ellenőrök számára. 

 
 

 



CobiT (4/4)
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A 4 (domain) terület:

1. Tervezés és szervezés

2. Beszerzés és 
megvalósítás

3. Szolgáltatás és 
támogatás

4. Megfigyelés

 
11..  áábbrraa  

AA  CCoobbiiTT  „„ssttrruukkttúúrráájjaa””  
A CobiT összetettsége révén jó összefoglalását adja azoknak az információbiztonsági erőfeszítéseknek, melyeket a ko-

rábban tárgyalt követelményrendszerek kapcsán emlegettünk.  ((11..  áábbrraa))  
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CobiT (3/4)
• A CobiT „evolúciója”: Egy felülvizsgálói eszköztől az IT 

irányításának keretrendszeréig (a fókusz változása)

Governance

Management

Control

Audit

CobiT 1 CobiT 2 CobiT 3 CobiT 4

1996 1998 2000 2005

 
22..  áábbrraa  

AA  CCoobbiiTT  ssúúllyyppoonntt--vváállttoozzáássaaii  
A 22..  áábbrraa mutatja a CobiT „evolúcióját”: az 1996. évi felülvizsgálói eszköztől az IT irányításának 2005. évi keretrendsze-

réig. 



ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
Megállapítható, hogy ezek a követelményrendszerek 
más-más néven, más-más célközönségtől nagyon ha-
sonló dolgokat várnak el, így ha valamely szervezetnek 
többszörös megfelelőséget kell felmutatnia, akkor első 
lépésként érdemes megkeresni a szóban forgó követel-

mények közös magját, és integrált módon kielégíteni a 
kapcsolatos vevői és/vagy hatósági elvárásokat. 
 
Összefoglaló 33..  áábbrráánnkkbbaann kísérletet teszünk az ITIL, a 
CobiT és az olvasók által leginkább ismert ISO 27001 
közötti kapcsolatok bemutatására. 

 

Szabályozási célok

ISO

CobiT

ITIL

Hozzáférés szabályozás

Változás menedzsment

Szállító és partner menedzsment

Incidenskezelés

Üzl
és k

Konfiguráció
menedzsment

Rendelkezésre bocsátás
(release) menedzsment

 27001
et-menet folytonosság
atasztrófa utáni helyreállítás

Munkaerő felvétel
és elbocsátás

Adatmentés
és visszaállítás

 
33..  áábbrraa  

AA  rreennddsszzeerreekk  áátttteekkiinnttééssee  aa  sszzaabbáállyyoozzááss  ccéélljjaa  aallaappjjáánn  
 

RReemmééllhheettőő,,  hhooggyy  aa  ffeennttiieekkbbeenn  iissmmeerrtteetteetttt  kköövveetteellmméénnyyrreennddsszzeerreekk  áátttteekkiinnttééssee  iinnkkáábbbb  iinnssppiirráállóó,,  sseemmmmiinntt  eellrreett--
tteennttőő  hhaattáásstt  vváállttootttt  kkii  aa  ttaannuullmmáánnyy  iirráánntt  éérrddeekkllőőddőő  oollvvaassóóbbóóll!!  
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AAzz  iinnffoorrmmáácciióó--  ééss  aaddaattvvééddeelleemm  nneemmzzeettkköözzii  ttrreennddjjeeii  
aa  XXXXII..  sszzáázzaadd  eelleejjéénn  

DDrr..  KKööddmmöönn  IIssttvváánn  
  

AAzz  iinnffoorrmmáácciióó--  ééss  aaddaattvvééddeelleemm  kkéérrddéésskköörree  aa  XXXXII..  sszzáá--
zzaadd  eelleejjéérree  sszziinnttee  mmiinnddeenn  eeggyyéénn  ééss  sszzeerrvveezzeett  sszzáámmáárraa  

kkuullccssffoonnttoossssáággúú  ttéémmáávváá  vváálltt..  TTaannuullmmáánnyyuunnkkbbaann  rröövviiddeenn  
bbeemmuuttaattjjuukk  aazz  iinnffoorrmmáácciióó--  ééss  aaddaattvvééddeelleemm  jjeelleennttőőssééggéétt,,  
mmeeggvviizzssggáállvvaa  aannnnaakk  kküüllöönnbböözzőő  aassppeekkttuussaaiitt..  EEzztt  kköövvee--

ttőőeenn  vváázzllaattoossaann  bbeemmuuttaattjjuukk  aa  ttéémmaakköörr  lleeggffoonnttoossaabbbb  sszzaa--
bbáállyyoozzóóiitt  aazz  eellmmúúlltt  kkéétt  éévvttiizzeeddbbeenn,,  mmaajjdd  nnaappjjaaiinnkk  eeggyyiikk  

lleeggeelltteerrjjeeddtteebbbb  kköövveetteellmméénnyyrreennddsszzeerréévveell,,  aazz  
IISSOO//IIEECC  2277000011--eess  sszzaabbvváánnnnyyaall  ffooggllaallkkoozzuunnkk..  

ÖÖsssszzeeffooggllaalljjuukk  aazz  IISSOO  2277000011--eess  sszzaabbvváánnyyccssaalláádd  kkiiaallaa--
kkuulláássáánnaakk  lleeggffoonnttoossaabbbb  llééppéésseeiitt,,  ééss  bbeemmuuttaattjjuukk  aa  sszzaabb--

vváánnyyccssaallááddoott..  ÉÉrrtteellmmeezzzzüükk  aazz  iinnffoorrmmáácciióóvvééddeelleemm  ffoo--
ggaallmmáátt,,  ffeellvváázzoolljjuukk  aazz  IISSOO//IIEECC  2277000011::22000055  sszzaabbvváánnyy  kköö--

vveetteellmméénnyyrreennddsszzeerréénneekk  ssttrruukkttúúrráájjáátt,,  ééss  bbeemmuuttaattjjuukk  aa  
sszzaabbvváánnyy  aallaappjjáánn  ttaannúússííttootttt  sszzeerrvveezzeetteekk  sszzáámmáánnaakk  aallaa--
kkuulláássáátt  nneemmzzeettkköözzii  aaddaattookk  aallaappjjáánn,,  bbeelleeéérrttvvee  aa  hhaazzaaii  

hheellyyzzeetteett..  
  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
  
BBeevveezzeettééss  
Értékei védelme minden ember és szervezet számára 
fontos. Lakásunkra egy, kettő, esetenként még több zá-
rat, riasztórendszert szereltetünk, bankkártyánkat a tás-
kánk mélyére rejtjük, PIN-kódunkat titokban tartjuk, sze-
mélyes adatainkat biztonságban akarjuk tudni, stb. A 
gazdasági életben gépek, berendezések, állóeszközök 
védelme évszázadokra nyúlik vissza, azonban az elmúlt 
évtizedekben ezek mellett egyre inkább a kevésbé tár-
gyiasult kategóriákra is átterjedt, mint pl. adatok, adatbá-
zisok, információk, sőt emberek által birtokolt információk 
védelmére is. 
A rövid felsorolásból látható, hogy mind magánéleti, mind 
szervezeti esetben a védendő érték kategóriát szélesen 
kell értelmezni. Ez a fajta fogalomkiterjesztés részben az 
értéket képviselő vagyontárgy tartalmi átrendeződésé-
nek, az emberi és szervezeti szenzitivitás változásának, 
a vonatkozó jogszabályi háttér változásának, és nem 

utolsó sorban a technológiai – különösen az információ-
technológiai – fejlődésnek a következménye. Az infor-
máció értékké vált. 
 
A védendő értékek körében bekövetkezett változás ma-
gával hordozza a védelmi módszerekben, eszközökben 
bekövetkező változást is. Az informatikai eszközök el-
terjedésével a védelmi kérdések, módszerek és eszkö-
zök is átértékelődtek, módosultak, és sok esetben csu-
pán az informatikai eszközök védelmére korlátozódnak. 
Az utóbbi években azonban egyértelművé vált, hogy az 
információ és adatvédelem kérdésköre túlmutat az in-
formatikai védelmen. A hardver és szoftveres védelem 
mellett, fizikai biztonságról, vonatkozó jogszabályi kérdé-
sekről, humánpolitikai és folyamatmenedzsment megkö-
zelítésről is kell beszélnünk. A területre számtalan jog-
szabályi és szabványos követelmények jelentek meg az 
elmúlt években. A továbbiakban ez utóbbiakat tekintjük 
át. 
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IInnffoorrmmáácciióó--  ééss  aaddaattvvééddeelleemm  sszzaabbáállyyoozzáássaa  ––  eeggyy  kkiiss  
„„ttöörrttéénneelleemm””    
Az információvédelem területén – az informatikai eszkö-
zök fejlődésével – számtalan követelmény jelent meg, 
melyek egy-egy célzott területre vonatkoztak, egy-egy 
jellemző szerint értékelték az informatikai rendszerek 
biztonságát, vagy írtak elő követelményeket. 
Ilyenek többek között a: 

− TCSEC – 1989 (Trusted Computer Security 
Evaluation Criteria ) 

− ITSEC – 1990 (Information Technology Security 
Evaluation Criteria) 

− Common Criteria – ISO/IEC 15408 – 1999 
− ISO/IEC TR 13335 (Information technology – 

Guideline for the management of IT Security) 
− COBIT – Control Objectives for Information and 

related Technology 
− ITIL – Information Technology Infrastructure 

Library – BS 15000, ISO/IEC 20000 
 

A felsorolás korántsem teljes, csupán néhány önkénye-
sen kiragadott példát tartalmaz. A nemzetközi követel-
mények sok esetben magyar szabványként is megjelen-
tek [6], melyek közül Boromisza [6] csoportosításában az 
alábbiakat emeljük ki: 

1. Biztonságmenedzsment 
− MSZ ISO/IEC 13 335 -1, 3, 4, 5: 2005 
− MSZ ISO/IEC 17 799:2002 
− MSZ ISO/IEC 27001:2006 
− MSZE 15 000 – 1,2:2005 

2. Biztonságértékelés, biztonságszavatolás 
− MSZ ISO/IEC 15 292:2005 
− MSZ ISO/IEC 15 408-1, 2, 3:2003 

− MSZ ISO/IEC TR 15443-1:2006 
3. Jogos és nem jogos hozzáférések 

− MSZ ISO/IEC 15 816:2005 
− MSZ ISO/IEC 15 947: 2004 
− MSZ ISO/IEC 18 028-4:2005 

4. Elektronikus aláírás, rejtjelezés, időbélyegzés 
− MSZ ISO/IEC 9594-8:2004 
− MSZ ISO/IEC 11770-1, 2, 3:2005 
− MSZ ISO/IEC 13888-1:2005, 2, 3:2001 
− MSZ ISO/IEC 14888-2,3:2001 
− MSZ ISO/IEC 18014-1, 2, :2004 
− MSZ ISO/IEC 18014-3 :2005 

 
A kiadott előírások, szabványok rendszerint az informati-
kai rendszer működésére, a működés biztonságára, 
majd később az informatikai fejlesztői környezetre, a 
kapcsolódó dokumentációra, a rendszer funkciójára, stb. 
adtak támpontot, de nem kezelték a teljes szervezet mű-
ködésének részeként a biztonságot, nem menedzsment-
rendszerre határoztak meg követelményeket. Az infor-
máció- és adatvédelem menedzsment-rendszerként való 
értelmezésére a BS 7799 szabványok jelentek meg. 
 
AAzz  IISSOO  2277000000--eess  sszzaabbvváánnyyccssaalláádd  
A szabványcsalád kialakulása 
Az „információvédelmi menedzsment-rendszer”, vagy a 
magyar szabványosításban elterjedt terminológia szerint 
az „információbiztonsági irányítási rendszer”-nek az in-
formatikai területen túlmutató komplex értelmezésére 
szakmai körökben az ún. BS 7799, vagy ISO 17799 
szabvány terjedt el. A szabványok pontos elnevezése és 
történetük áttekintésére készítettünk egy összefoglaló 
táblázatot, melyet az 11..  áábbrráánn mutatunk be. 
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11..  áábbrraa::  AA  BBSS  77779999--eess  sszzaabbvváánnyyccssaalláádd  vváállttoozzáássaa  ééss  ffeejjllőőddééssee  [[55]]  

Az információvédelmi irányítási rendszerekre a BS 7799-
es szabványcsaládot alakították ki a brit szabványosítók, 
melynek alapvetően két vonala van. Az egyik, a BS 
7799-1:1995, útmutató jellegű, míg a BS 7799-2:1998 
tanúsítási célra készült követelményszabvány. 
 
Az 11..  áábbrráárróóll leolvasható, hogy a BS 7799-1 első válto-
zatát 1995-ben adta ki a brit szabványügyi testület és 
1999-ben a szabvány egy új verzióját adták ki BS 7799-
1:1999 szám alatt. Ebből az útmutató szabványból ké-
szült 2000-ben az ISO/IEC 17799:2000 jelű nemzetközi 
szabvány, melyet 2002-ben a Magyar Szabványügyi 
Testület is honosított magyar szabványként, és a MSZ 

ISO/IEC 17799:2002 számon adta ki. Fontos megje-
gyeznünk, hogy ez a magyar szabvány is útmutató szab-
vány. A 2000-ben kiadott nemzetközi szabványt 2005-
ben módosították és kiadták ISO/IEC 17799:2005 jel-
zettel. Ma ez a nemzetközi szabvány van életben, de 
csupán útmutató szabványként. 
 
A követelményszabvány története az 1998-ban kiadott 
BS 7799-2:1998 szabvánnyal indult, melyet következő 
évben követett a BS 7799-2:1999 változat. Ez mellőzte a 
brit specialitásokat, és valójában már nemzetközi szab-
ványként funkcionált. Ezt bizonyítja, hogy több ország 
(pl. Svédország, Japán) nemzeti szabványként is beve-

MSZE 17799-2:2004 

BS 7799-1:1995 

BS 7799-1:1999 

ISO/IEC 17799:2000 

ISO/IEC 17799:2005

MSZ ISO/IEC 17799:2002

BS 7799-2:1998 

BS 7799-2:1999 

BS 7799-2:2002 

ISO/IEC 27001:2005 

MSZ ISO/IEC 27001:2006

Útmutatószabványok Követelményszabványok



zette. A szabványalkotók célja az volt, hogy az informá-
cióvédelmet menedzsmentrendszerként kezeljék, így 
törekedtek más menedzsmentrendszer-szabványokkal 
való összhangra. Ezt a törekvést mutatja az is, hogy 
2002-ben kiadták a BS 7799-2:2002 szabványt, amely 
már az ISO 9001:2000 szabvány figyelembe vételével 
készült, és valóban abba az irányba mutat, hogy az in-
formáció- és adatvédelmet vezetési rendszerként kell 
értelmezni. Ezt a brit követelményszabványt a Magyar 
Szabványügyi Testület 2004-ben magyar 
előszabványként MSZE 17799-2:2004 jelzettel honosí-
totta. A követelményszabvány nemzetközi változatát 
2005 őszén adták ki ISO/IEC 27001:2005 jelzettel. Ez a 
szabvány történetében jelentős esemény volt, mert azon 
túl, hogy kiadták a szabványt, egy egész szabványcsalá-
dot, az ISO 27000-eset is létrehoztak, amelyben további, 
a kérdéskörhöz tartozó szabványok jelentek és jelennek 
meg. A 27001-es szabványt a Magyar Szabványügyi 
Testület 2006-ban honosította és MSZ ISO/IEC 
27001:2006 számon adta ki. 
 
Az ISO 27000-es szabványcsalád felépítése 
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet az ISO 27001-es 
szabványon túlmutatva egy szabványcsalád megjelen-
tetését tervezi az alábbi „szereplőkkel” [7]:  

− ISO/IEC 27000 FCD státusz – ISMS alapok és 
szótár 

− ISO/IEC 27001:2005 – ISMS követelmények 
− ISO/IEC 27002:2005 – Gyakorlati útmutató az 

IS menedzsmentre 
− ISO/IEC 27003 ??? – ISMS bevezetési 

útmutató 
− ISO/IEC 27004 CD státusz – ISM mérések 

− ISO/IEC 27005 FCD – ISMS kockázat menedzs-
ment 

− ISO/IEC 27006:2007 – a tanúsító testületek 
akkreditációs követelményei 

− ISO/IEC 27007 - ??? 
− ISO/IEC 27009 - ??? 

 
Az ISO 27001-es szabvány alapfogalmai és követel-
ménystruktúrája 
A továbbiakban néhány fogalmat mutatunk be, mely ah-
hoz nyújt segítséget, hogy az információ- és adatvédelmi 
irányítási rendszer egységes értelmezése alakuljon ki. 
Ezek: 

„Információvédelem (information security): az infor-
máció bizalmasságának, sértetlenségének és 
rendelkezésre állásának megóvása, és ezen felül 
további tulajdonságok is ide tartoznak, mint pél-
dául hitelesség, számonkérhetőség, letagadha-
tatlanság, megbízhatóság.” [2] 
Az információvédelmi rendszer kulcseleme az in-
formáció, amely értelemmel bíró adatot jelent, 
amely valamilyen formában, valamely vagyon-
tárgyban van jelen a szervezetben. Ennek meg-
felelően a szabvány későbbiekben nem az infor-
máció, hanem a vagyontárgy védelméről beszél. 

„Vagyon(tárgy) (asset): valami, aminek értéke van a 
szervezet számára.” [2] 
Ez a vagyontárgy lehet egy adatbázis, egy 
dosszié, egy vizsgálati jelentés, fényképfelvétel, 
laptop, hozzáférési jelszó, stb. 

„Bizalmasság (confidentiality): az a tulajdonság, hogy 
az információ jogosulatlan személyek, egyedek és 
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folyamatok számára nem elérhető, vagy nincs 
felfedve.” [2] 
Ez adott esetben jelentheti például, hogy a szer-
verszobába csak az arra feljogosított személyek 
léphetnek be. 

„Sértetlenség (integrity): a vagyontárgy pontossága és 
teljessége megőrzésének tulajdonsága.” [2] 
Példa kedvéért álljon itt egy pályázati eredmény, 
amely megjelenik a pályázatot kiírt intézmény 
honlapján, és erről levélben értesítik a pályázó 
vállalkozást is. A sértetlenség ebben az esetben 
azt jelenti, hogy mindkét értesítési csatornán 
ugyanaz az eredmény jelenik meg. 

„Rendelkezésre állás (availability): egy feljogosított 
egyed számára elérhetőség és használhatóság 
tulajdonsága.” [2] 
Pl. egy önkormányzat honlapján megjelennek az 
önkormányzati határozatok és ez hozzáférhető a 
lakosság számára is, míg belső munkaanyagok 
csak jelszóval és külön hozzáférési jogosultsággal 
érhetők el a képviselők számára. 

„Információvédelmi irányítási rendszer (ISMS) 
(information security management system): az 
átfogó irányítási rendszernek az a része, amely 
üzleti kockázati szemléleten alapulva kialakítja, 
bevezeti, működteti, figyelemmel kíséri, átvizs-
gálja, fenntartja és fejleszti az információvédelmet. 
MEGJEGYZÉS: Az irányítási rendszer magába 
foglalja a szervezeti felépítést, a politikát, a terve-
zési tevékenységeket, a felelősségi köröket, a 

gyakorlatot, az eljárásokat, a folyamatokat és az 
erőforrásokat.” [2] 

 
Tanulmányunknak nem célja, hogy részletesen ismer-
tessük az ISO/IEC 27001:2005 szabvány követelmé-
nyeit, csupán összefoglalására vállalkozunk. A szabvány 
az alábbi követelménycsoportokat fogalmazza meg [2]: 

− Az ISMS kialakítás és irányítása – 4. fejezet 
− A vezetőség felelőssége – 5. fejezet 
− Belső ISMS-auditok – 6. fejezet 
− Az ISMS vezetőségi átvizsgálása – 7. fejezet 
− Az ISMS fejlesztése – 8. fejezet. 

 
A szabvány 4-8 fejezetein túl az „A” mellékletében is 
tartalmaz követelményeket a rendszert kiépíteni kívánó 
szervezetek számára. Ezek [2]: 

− A.5. Védelmi politika 
− A.6. Az információvédelem szervezete 
− A.7. Vagyontárgyak kezelése 
− A.8. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos véde-

lem 
− A.9. Fizikai és környezeti védelem 
− A.10. Kommunikáció és működés irányítása 
− A.11. Hozzáférés-felügyelet 
− A.12. Információs rendszerek beszerzése, fej-

lesztése és karbantartása 
− A.13. Információvédelmi incidensek kezelése 
− A.14. Folyamatos működés biztosítása 
− A.15. Megfelelőség 
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Az országok közötti sorrendben Magyarország a 7. 
helyen szerepel 58 tanúsított szervezettel. A TOP 10-et 
mutatja a 33..  áábbrraa.. 
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Tanúsítási trend 
A követelményszabványok alapján tanúsított szervezetek 
száma dinamikusan nő, ami jelzi a gazdasági élet igé-
nyét a szabványra. Ezt a fejlődést mutatja be a 22..  áábbrraa..  

 

 
22..  áábbrraa::  AA  BBSS77779999  ééss  IISSOO//IIEECC  2277000011  ttaannúússííttáássookk  

aallaakkuulláássaa  [[33]]  
 
Az ábrán bemutatott trend a 
http://www.iso27001certificates.com/ honlap adatai alap-
ján készült és a 2007. október 24-i állapotot mutatja. A 
4047 tanúsítás 72 országból származik. 

 

 
33..  áábbrraa::  TTOOPP  1100  oorrsszzáágg  aa  BBSS77779999  ééss  

IISSOO//IIEECC  2277000011  ttaannúússííttáássookk  sszzáámmáábbaann  [[33]]  
 

Különösen érdekes Japánban és a távol-keleti régió 
nagyszámú tanúsítása, de Magyarország előkelő 7. he-
lyezése is figyelemre méltó. 

 

http://www.iso27001certificates.com/
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VVIIIIII..  MMÉÉTT  --  SSAAVVEE  IInntteerrnnaattiioonnaall  
NNeemmzzeettkköözzii  ÉÉrrttéékkeelleemmzzééssii  KKoonnffeerreenncciiaa  

22000088..  áápprriilliiss  1100..  1111..  

hhttttpp::////wwwwww..eerrtteekkkkoonnffeerreenncciiaa..hhuu 
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
  

 AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  éévvii  rreennddeess  kköözzggyyűűllééssee  
22000088..  mmáájjuuss  2222..  ccssüüttöörrttöökk  11440000 
  22000077..  éévv  bbeesszzáámmoollóójjaa  
  22000088..  éévv  tteerrvveezzeettee  

 
  XXVVIIII..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  

22000088..  NNoovveemmbbeerr  33..  44..  55..  66..  
TTeerrvveezzeetttt  hheellyysszzíínn::  HHootteell  MMeerrccuurree  BBuuddaa  

TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22000088..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzaakkiirrooddaallmmii  DDííjj  22000088..  
  AAzz  ÉÉvv  ((sszzaakktteerrüülleett  mmeeggnneevveezzééssee))  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerrmmeenneeddzzsseerree  22000088..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ee--OOkkttaattááss  DDííjj  22000088..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22000088..  

TTeerrvveezzeetttt  eesseemméénnyyssoorroozzaatt::  
  KKoonnffeerreenncciiaa--ssoorroozzaatt  aa  mmiinnőősséégg  aakkttuuáálliiss  kkéérrddéésseeiirrőőll,,  
ttoovváábbbbáá  aazz  SSQQII  sszzeerrvveezzéésséébbeenn  ttáárrsskkoonnffeerreenncciiaakkéénntt  ccssaattllaakkoozziikk::  

22nndd  CCEEEE--SSPPII  CCoonnffeerreennccee,,  44tthh  aanndd  55tthh  ooff  NNoovveemmbbeerr  22000088,,  BBuuddaappeesstt  ((HHuunnggaarryy))  
((AA  kkeelleett--eeuurróóppaaii  sszzooffttvveerrffoollyyaammaatt--ffeejjlleesszzttőőkk  áállttaall  ttaavvaallyy  iinnddííttootttt  úújj  kkoonnffeerreenncciiaa--ssoorroozzaatt,,  
aammeellyy  eennnneekk  aa  rrééggiióónnaakk  mmeeggffiizzeetthheettőő  áárroonn  kkíínnáálljjaa  aa  sszzooffttvveerrmmiinnőőssééggggeell,,  mmooddeelllleekkkkeell  

kkaappccssoollaattooss  iinnffoorrmmáácciióókkaatt..  
AA  ttaavvaallyyii  kkoonnffeerreenncciiaa  KKrraakkkkóóbbaann  vvoolltt))  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  KKiiáállllííttááss  
  PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  üünnnneeppééllyyeess  ááttaaddáássaa  aa  ggáállaavvaaccssoorráánn
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EEggyy  kkoonnffeerreenncciiaa  mmaarrggóójjáárraa  
AA  MMiikkuullááss  iiss  bbeenncchhmmaarrkkoolltt  

SSzzőőddii  SSáánnddoorr 

 
2007. december 6-án a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudomány Egyetemen, az Iparfejlesztési Közalapít-
vány Magyar Minőségfejlesztési Központ (MIK) szerve-
zésében, hagyományteremtő céllal tartották a „Mikulás is 
benchmarkingol” elnevezésű konferenciát. 
Sződi Sándor, a Minőségfejlesztési Központ ügyvezető 
igazgatója üdvözlő beszédében megköszönte, hogy a 
résztvevők „a munka dandárjának közepette” is időt sza-
kítottak arra, hogy megismerjék mások jó módszereit. 
Kifejezte azon reményét, hogy a rendezvény eléri célját: 
remek előadóktól jó prezentációkat kapunk, s új, gya-
korlatban is hasznosítható ismeretek birtokosai leszünk. 
Bemutatta dr. Bárdos Krisztinát, aki 2008. január elsejé-
től az Iparfejlesztési Közalapítvány általános ügyvezető 
igazgatója. 

Dr. Bárdos Krisztina, a következő szavakkal köszön-
tötte a konferencia résztvevőit: 
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Köszönöm a megtisztelő lehetőséget, hogy ezt a konfe-
renciát megnyithatom. Valóban, a 2007-es év számos 
változást hozott, de nemcsak az Alapítvány vezetőségé-
ben, hanem az egyes szervezeti egységeket illetően is. 
A MIK vezetését 2007-től Sugár Karolina helyett Sződi 
Sándor kollegám látja el, tele friss ötletekkel, innovatív 
gondolatokkal. Hogy mennyire piacképes, aktuális ez a 
konferencia, arra a legnagyobb tanúbizonyság az Önök 
nagyszámú jelenléte, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a 
december eleje nem uborkaszezon egyetlen cég életé-
ben sem. 
A benchmarking mint módszer és eszköz, más szakmák, 
szakterületek életében is fontos. Logisztikai szakember-
ként szinte naponta szembesülök azzal a vállalati szán-
dékkal, hogy szeretnének egymástól tanulni, a teljesít-
ményüket mérhetővé és összehasonlíthatóvá tenni. 
Nincs ez másképp a minőségügy terén sem, ahogy azt 
Önök felkészült előadóinktól hallani fogják. Kérem, fo-
gadják őket nagy szeretettel, töltsék hasznosan a napot, 
és tanuljanak sokat egymás gyakorlatából!” 
Berey Zita, az Ad Sidera Vezetési Tanácsadó és To-
vábbképző Kft. tanácsadója „Benchmarking a hazai tré-
ning piacon” címmel tartott érdekes előadást. A Kft. kí-
nálatában egyre inkább markánssá válik a benchmarking 
tevékenységre való felkészítés. Hallhattunk a Tréning 
Kerekasztal munkájáról, de saját és licencpartnereik fel-
méréseibe is bepillanthattunk. 
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Cselényi Krisztina, az Anest Kereskedőház Zrt. vezér-
igazgatója előadásának a „Benchmarking egy kereske-
dőház gyakorlatában” címet választotta. Közérthető for-
mában, rendkívül szemléletes módon mesélte el a 
benchmarkinggal való megismerkedésük történetét és 
alkalmazott módszerük hasznosságát. Bebizonyosodott, 
hogy a cég komolyan elkötelezett az egymástól tanulás-
ban és nagyon sokat tett a szakmán belüli együttműkö-
désért. 

 
 
Dr. Németh Balázs, a Kvalikon Kft. ügyvezető igazga-
tója nagy sikert aratott „Benchmarking és a legjobb gya-
korlatok keresése – hazai példák” előadásával. Különös 
figyelem kísérte a Best Practice benchmarking működé-
séről, a Folyamat-benchmarking fázisairól szóló szavait, 
illetve diáit. Ráadásként a Lean menedzsment építőele-
meiről, a Lean modulokról és a Lean bevezetés feltételei-
ről is hallhattunk. 

Frankóné Alpár Andrea, a Magyar Nemzeti Bank ve-
zető szervezési szakértője előadásának a „Hatékony-
ságjavítás a Magyar Nemzeti Bankban a benchmarking 
segítségével” címet adta. Sok fontos és tanulságos 
részletet ismerhettünk meg sajátos helyzetben lévő 
pénzintézményünk és a svéd jegybank sikeres együtt-
működéséről, benchmarkingolásáról. Kiderült, hogy miért 
vált a benchmarking a jegybank minőség- és hatékony-
ságjavításának nélkülözhetetlen módszerévé. 
 
Bernáth Lajos, a Qualimed csoport vezérigazgatója 
több okból számíthatott megkülönböztetett figyelemre. A 
debreceni központú szervezet végezte eddig a legtöbb 
Nemzeti Minőségi Díjas szervezet felkészítését. 

 
Nemrégiben jelent meg az előadó „Gyakorlati útmutató a 
szervezeti kiválósághoz” című könyve, s a Magyar 
Minőség Háza® 2007 pályázaton „A minőségi díj 
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pályázatra való felkészítés” munkájukra a Qualimed-IL 
Fejlesztőiroda Kft. díjat kapott. A nagy szakmai 
alapossággal készült prezentáció jól láttatta, a 
„Benchmarking szerepe a kiválóság elérésében” címként 
választott téma jelentőségét. 

 
Galambos Sándor, a Nyírségvíz Zrt. minőségügyi ve-
zetője már előadása címével jó hírt közölt a résztvevők-
kel: „Megbarátkoztunk a benchmarkinggal”. A lelkes elő-
adásból is kitűnt, hogy a tavaly elnyert Nemzeti Minőségi 
Díjban a kollektíva kimagasló szakmai és minőségügyi 
tevékenysége mellett a vezetés példaadása, elkötele-
zettsége messzemenőleg tetten érhető. TQM eszköztá-
rukban a benchmarkingnak egyre inkább meghatározó 
szerepe van. 
 
Rózsa András, az ISO 9000 FÓRUM elnöke ezúttal, 
mint a Nemzeti Minőségi Díj egyik legtapasztaltabb érté-
kelője világított rá, miért a „Benchmarking az EFQM mo-
dell alapmódszere”. Mondandójának hitelességét nagy-
ban erősítette, hogy az ISO 9000 FÓRUM az idén C2E 
elismerésben részesült. A közönség tapsa kísérte azon 
bejelentést, hogy András a magyar minőségügyi közélet 
meghatározó személyiségeként a minap Bajnai Gordon 
minisztertől a Miniszterelnöki Hivatal elismerő oklevelét 
vehette át kiváló társadalmi munkájáért. Most sem csa-
lódtunk: az előadó lelkesedésével, elkötelezettségével 
ezúttal is magával ragadta hallgatóságát. 

 
Szabó Kálmán, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 
Egyesület ügyvezető igazgatója a 2007 novemberében a 
Nemzeti Minőség Klub tagok körében felmérés eredmé-
nyeit tette közkinccsé. A jelen állapot bemutatása mellett 
a tendenciákkal és a jövő alternatíváival foglalkozó elő-
adás jól szemléltette a címben megfogalmazottakat, va-
gyis nem biztos, hogy: „A híd túl messze van?”. Az elő-
adásban hallhattunk többek között a célzott felmérések-
ről, benchmarking adattár kialakításáról, működtetéséről, 
specifikus, rendszeresen frissíthető BM Indexek alkal-
mazásáról. 
A konferencia a megjelentek és az előadók közötti kon-
zultációval fejeződött be, de remélhetőleg 2008-ban 
folytatása következik! 

AA  kkoonnffeerreenncciiaa  eellőőaaddáássaaii  aazz  
IIFFKKAA  MMaaggyyaarr  MMiinnőőssééggffeejjlleesszzttééssii  KKöözzppoonntt 

hhoonnllaappjjáánn  mmeeggttaalláállhhaattóókk..  
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Iparfejlesztési Magyar Minőségfejlesztési 
Közalapítvány Központ 

 
Public Foundation for the Hungarian Quality 
Progress of the Industry Development Centre 

 ___________________________________________________________________ 
 

MEGHÍVÓ – TQM TAVASZ 
Időpont:  2008. március 27. (csütörtök) – 09.00 – 15.00 óráig 

Helyszín:  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „A” épület (1111 Budapest, Egry József u. 20-22.) 
Szervező:       IFKA Magyar Minőségfejlesztési Központ (1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.) 

09.00 – 09.30 Regisztráció 

09.30 – 09.40 Megnyitó  

09.40 – 10.10 TQM generátor: ember! 
 Hegedűs Márta ügyvezető igazgató – Homo Regius Tanácsadó Iroda 
10.10 – 10.40 Szervezeti tudatosság – szervezeti kultúra a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál  
 Horváth Zsolt Csaba vezérigazgató – Nemzeti Közlekedési Hatóság  
10.40 – 11.10 Lehet másként is!- élményt nyújtó minőségmenedzsment tréningek 

 Czimbalmos Béla vezető tanácsadó – Szinergia Projekt-, Működés - és Változásmenedzsment Kft. 
11.10 – 11.35 Kávé szünet 
11.35 – 12.05 Hogyan előz a járműipar? 

 Patyiné dr. Honti Erzsébet – Csonka László vezető tanácsadók – Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. 
12.05 – 12.35 Minőségi díj pályázatra való felkészítés 
 Bernáth Lajos vezérigazgató – Qualimed-IL Kft. 
12.35 – 13.30  Büfé ebéd 
13.30 – 14.00 TÜV Rheinland Star – első tapasztalatok  
 Major Ágnes  TÜV Rheinland Star értékelő – TÜV Rheinland InterCert Kft.  
14.00 – 14.30 Új TQM, mely az élethosszig tartó szervezeti tanuláson túl a győztes piaci csaták felelősségéig vezet 
 Szügyi György vezérigazgató – Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ 
14.30 – 15.00 Továbblépés a TQM felől a LEAN menedzsment bevezetése felé 
 Dr. Németh Balázs ügyvezető igazgató – Kvalikon Vezetési Tanácsadó és Rendszerfejlesztő Kft. 
 Zárszó 
A konferencia támogatói: Homo Regius Tanácsadó Iroda, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Szinergia Projekt-, Működés- és 
Változásmenedzsment Kft., Szenzor Gazdaságmérnöki Kft., Qualimed-IL Kft., TÜV Rheinland InterCert Kft., Euromenedzser 
Tanácsadó és Képzési Központ, Kvalikon Vezetési Tanácsadó és Rendszerfejlesztő Kft. 

Média partnerek: Magyar Minőség, Minőség és Megbízhatóság
 



 
J E L E N T K E Z É S 

 
 

A jelentkezéseket 2008. március 21-ig kérjük az IFKA Magyar Minőségfejlesztési Központba az 
(1) 312 - 2213, (1) 332 - 0787-es faxszámra, vagy az info@mik.hu e-mail címre küldjék vissza. 

 

Cégnév, cím: ……....………………….…………………………………………………………………………………. 

 

Név, beosztás: .....………………….……………………………………………………………………………………. 

 

Telefon, fax, e-mail: ……….…….…….………………………………………………………………………………… 
 

 
Részvételi díj: 20 000 Ft + ÁFA / fő – amely tartalmazza a konferencia és az ebéd költségeit. 
 
 
Dátum:                                                                            Aláírás: 
 

 

Részletes információ: 
 

IFKA Magyar Minőségfejlesztési Központ, 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16. 
telefon/fax: (1) 312-2213, (1) 332-0787, 

e-mail: info@mik.hu 
http://www.mik.hu 
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KONFORMITÁS TANÚSÍTÓ Kft. 
6723 Szeged, Lomnici u. 19. 

Tel/Fax: (06-62) 482-853 
www.konformitas.hu 

E-mail: info@konformitas.hu  

Ezúton is gratulálunk partnereinknek, 
akik 2007. 07. 01.-2007. 12. 31. között nyerték el a tanúsítást!   

Regisztrációs száma Szervezet megnevezése Székhelye Érvényes-
ségi ideje 

MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint tanúsított partnereink 
01-T431/2005-00322 Haluxvill Villanyszerelőipari és Kereskedelmi Kft. Budapest 2010.07.12 
01-T705/2007-00323 Mátrix 2000 Informatikai és Számítástechnikai Kft. Szeged 2010.07.06 
01-T703/2007-00324 Gurzó Mihály Méhkerék 2010.07.25 
01-T711/2007-00325 Mechatronik Automatika Kft. Szeged 2010.07.16 
01-T513/2005-00326 Vill-Aut-Szer Kft. Tiszaújváros 2010.07.26 
01-T451/2005-00327 Univerholz Kft. Mélykút 2010.08.06 
01-T717/2007-00328 Vízép-Kör Kft. Szolnok 2010.08.21 
01-T738/2007-00329 Ökonova Környezetvédelmi és Mérnök Iroda Kft. Kaposvár 2010.08.18 
01-T713/2007-00330 Varycom Kft. Budapest 2010.08.24 
01-T666/2007-00331 Qualired 1998 Kft. Szeged 2010.08.30 
01-T724/2007-00332 Domulti Kft. Budapest 2010.08.28 
01-T740/2007-00333 SunGlobe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 2010.08.30 
01-T734/2007-00335 Vertikál Bau Építőipari Tervező és Kivitelező Kft. Budapest 2010.09.24 
01-T712/2007-00336 Nagy József egyéni vállalkozó Sajóörs 2010.09.25 
01-T737/2007-00337 Markoó Kft. Budapest 2010.09.18 

01-T704/2007-00338 Alba-Qualit Minőségügyi Tanácsadó és Szolgáltató 
Bt. 

Székesfehér
vár 2010.10.03 

01-T725/2007-00339 Kriolit építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kecskemét 2010.10.19 

01-T723/2007-00340 Alfa Busz Kft. Székesfehér
vár 2010.10.24 

01-T758/2007-00341 Tiszaláng Kkt. Tiszakécske 2010.10.15 
01-T745/2007-00342 Termoplus Kft. Pécs 2010.10.16 

01-T707/2007-00343 Uranus Víz-csatorna termelő, szolgáltató és 
kereskedő Kft. Szekszárd 2010.11.05 

01-T765/2007-00344 Protect Business Kft. Szeged 2010.10.31 

01-T751/2007-00345 Konstans Securitas Vagyonvédelmi és Szolgáltató 
Kft. Budapest 2010.11.22 

01-T565/2006-00346 Akt-Montage Gyártó és Szolgáltató Kft. Makó 2010.11.15 



01-T771/2007-00348 Usztrunul Építőipari Mérnöki Kft. Szentes 2010.11.26 
01-T776/2007-00349 Szefo Építő és Vállalkozó Kft. Szekszárd 2010.12.14 
01-T778/2007-00351 UHU-Trans Szállítási és Kereskedelmi Kft. Kiskőrös 2010.12.03 
01-T767/2007-00352 Baranka Faipari Kft. Békéscsaba 2010.12.14 

01-T661m//2007-00353 Delta Informatika zRt. Budapest 2010.05.30 
01-T661/1/2007-00355 Delta Service Kft. Budapest 2010.05.30 
01-T661/2/2007-00357 Delta Network Kft. Budapest 2010.05.10 

01-T792/2007-00359 Technoplus Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő 
Kft. Győr 2010.12.17 

01-T787/2007-00360 Tető-Fok 96 Kft. Szekszárd 2010.12.17 
01-T789/2007-00361 Tachotax Műszeripari Kft. Szeged 2010.12.21 
01-T761/2007-00362 Euro-Unior Fűtéstechnikai Kft. Orosháza 2010.12.29 
01-T791/2007-00363 IKESZ Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szeged 2010.12.29 
01-T799/2007-00364 Pertia Könnyvvizsgáló zRt. Budapest 2010.12.29 

    
MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint tanúsított partnereink 

02-T580/2006-00347 Novum Könyvkiadó és terjesztő Kft. Algyő 2010.11.30 
02-T769/2007-00350 Elektro-Metall Paks Kft. Paks 2010.12.14 

02-T661m/2007-00354 Delta Informatika zRt. Budapest 2010.07.16 
02-T661/1/2007-00356 Delta Service Kft. Budapest 2010.07.16 
02-T661/2/2007-00358 Delta Network Kft. Budapest 2010.07.16 

    
Az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti tanúsítási közlemények 2007. 07. 01-2007. 12. 31. között 
01-T420/2005-00127 TRAMMEL CROW WALLIS Rt. Budapest visszavonva
01-T403/2005-00120 GÁZ Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Gyula visszavonva
01-T205/2004-00107 K.A.V.A.-System Kft. Szeged visszavonva
01-T549/2006-00211 ATLASZ Center Kft. Aszód visszavonva
01-T413/2005-00214 IMCOMEX Kft. Sopron visszavonva
01-T446/2005-00152 TACHROGRÁF Szerviz Bt. Gyula visszavonva

01-T440/2005-00155 HALÁSZ Autósiskola Kazincbarci-
ka 

visszavonva

01-T615/1/2006-00247 DEFT Személy és Vagyonvédelmi Kft. Budapest visszavonva
01-T315/2004-00165 SANI-BRANCH Kft. Budapest visszavonva
01-T454/2005-00235 DOMBI és TÁRSAI Kft. Szeged visszavonva
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KKöönnyyvviissmmeerrtteettőő  
 

MMiinnőőssééggffeejjlleesszzttééss  aazz  ookkttaattáássbbaann..  GGyyaakkoorrllaattii  úúttmmuuttaattóó  ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeekk  sszzáámmáárraa  
 
KKiiaaddóó::  VVEERRLLAAGG  DDAASSHHÖÖFFEERR  sszzaakkkkiiaaddóó  
SSzzeerrkkeesszzttőő::  DDrr..  BBáálliinntt  JJuulliiaannnnaa  
KKiiaaddvváánnyymmeenneeddzzsseerr::  JJáággeerr  EEsszztteerr  
Rövidesen megjelenik e kiadvány 9. bővítése és aktuali-
zálása, amely a különböző intézmény típusok – óvoda, 
általános iskola, középiskola, egyetem, szakiskola – 
számára nyújt ismereteket, mutat be jó mintákat, példá-
kat, eseteket.  A kiadó ezzel segítséget szeretne nyújtani 
az oktatásban dolgozók számára az új és folyamatosan 
jelentkező feladatok megvalósításához, megoldási ötle-
teket kíván adni a minőségfejlesztés megvalósításával 
járó problémákra. A rendszeresen megjelenő fejezetek 
témaválasztása, tartalma igazodik az aktualitásokhoz és 
változásokhoz, valamint felhasználja az olvasóktól beér-
kező ötleteket, véleményeket, kéréseket. 
A kiadványnak a kiadó hagyományaihoz hű folyamatos 
bővítése, aktualizálása azt a célt szolgálja, hogy segítsé-
get adjon olyan eszközök, módszerek és jó gyakorlatok 
alkalmazásához, amelyek másutt már beváltak. 
Az évenként megjelenő CD-n újabb és újabb gyakorlati 
példák, esetek és tanulmányok találhatók. Az újabb ré-
szek és aktualizálások a közben felmerülő igényekhez 
alkalmazkodnak, és a változásokat tükrözik. 
Az anyagok igen gondos válogatás és lektorálás után 
kerülnek a kiadványba, megértve és elfogadva a szerzői 
vélemények és nézőpontok különbözőségét. 
 

Az elmúlt években az oktatás különböző formái és szint-
jei számára – az európai folyamatokkal összhangban - 
kötelezővé vált és hangsúlyos szerepet kapott a minőség 
fejlesztése, a partnerközpontú és szabályozott működés 
megvalósítása. Ennek konkrét formája, a minőségirá-
nyítási/minőségfejlesztési program elkészítése és rend-
szeres átvizsgálása, fejlesztése, rendszeres önértékelé-
sek végzése, a minőségirányítási/minőségfejlesztési 
rendszer megtervezése, kialakítása és bevezetése, va-
lamint folyamatos fejlesztése, mindezekhez konkrét esz-
közök alkalmazása, a külső értékelések rendszerének és 
szervezeteinek kialakítása, fejlesztése. 
A minőségfejlesztés terén az egyes intézmények sajá-
tosságai, különbözőségei leginkább a lehetséges hala-
dási sebességben és a legsikeresebben alkalmazható 
eszközökben, módszerekben mutatkoznak meg. Ezért 
fontos az eszközök és módszerek megismerése és 
használata a minőségirányítási rendszer működtetésé-
hez, a minőségfejlesztés megvalósításához. 
Az oktatási intézmények különböző típusaiban azonos 
elveket tükröző minőségfejlesztésnek és értékelésnek 
kell megvalósulnia, ezzel is hangsúlyozva az egymásra 
épülést, és elősegítve az átjárhatóságot az egyes szintek 
és típusok, az eligazodást és összehasonlíthatóságot az 
egyes intézmények között. Azonban nem szabad elfe-



lejteni, hogy a minőségfejlesztésben egyrészt nincsen 
mindenütt egyformán használható univerzális eszköz és 
módszer, így mindenkinek bizonyos mértékig a saját útját 
kell járnia, másrészt az eszközök és módszerek elsajá-
títása csak kipróbálással, gyakorlással jön létre. Ezért 
nem szabad visszariadni - megfelelő szakmai tudás bir-
tokában – az útkereséstől, kipróbálástól, még akkor sem, 
ha időnként sikertelenek vagyunk, és újra kell kezde-
nünk, új módszereket és eszközöket kell keresnünk. Ki-
adványunk ehhez az útkereséshez is szeretne segítsé-
get adni, és ezért érdemes az olvasónak figyelemmel 
kísérnie a különböző intézménytípusok megvalósítási 
példáit, eseteit. 
A jól megválasztott eszközök és módszerek segítségével 
elkerülhető az a többé-kevésbé mindenütt jelen lévő ko-
moly veszély, hogy különválik a minőségfejlesztés és a 
működés, feladatvégzés. Ha sikerül megvalósítani a mi-
nőségfejlesztés beépülését a napi működésbe, az előse-
gíti a vezetés és a munkatársak motiválását és bevoná-
sát, a feladatok megértését, amelynek eredménye a csak 
papíron létező rendszerek elkerülése, és az oktatás mi-
nőségének valódi fejlesztése. 
Mert sohasem szabad megfeledkezni a végső célról: az 
oktatás eredményességének fejlesztéséről, amihez fel-

tételeinek, módszereinek, és eszköztárának fejlesztésén 
keresztül vezet az út. 
A kiadvány 1. fejezete a minőségfejlesztés megvalósítá-
sának általános kérdéseit tárgyalja. A közoktatással az 
óvoda, az általános iskola, a középiskola, szakképző 
intézmények fejezetek foglalkoznak. Az összetett intéz-
mények sajátos problémáival és a felsőoktatás minőség-
biztosításának kérdéseivel külön fejezet foglalkozik. A 
különböző típusú intézményekre bemutatott, az intéz-
mény típusok sajátosságait tükröző példák, esetek is-
mertetése jó példákat mutathat, és ötleteket adhat más 
intézmény típus munkatársainak is. 
Az utolsó fejezet olyan eszközöket és módszereket mu-
tat be, amelyeket minden intézményben tudnak hasz-
nálni vagy adaptálni, és amelyek fontosak a minőségfej-
lesztés megvalósításához. Sokszor az egyes fejezetek-
ben is találunk módszereket és eszközöket, amelyeket 
az ismertetett esetben alkalmaztak. 
A kiadvány sikerességét az egyre növekvő népes olva-
sótábor, és a pozitív visszajelzések bizonyítják. 
 

FFőősszzeerrkkeesszzttőő

  
Bővebben: 
 
 

http://lp.dashofer.hu/termek/QMS/minosegfejlesztes-az-oktatasban?wa=MMTENL0803 
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KKöösszzöönnttjjüükk  aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  úújj  ttaaggjjaaiitt!!  
 

  IIFFUUAA  HHoorrvváátthh  &&  PPaarrttnneerrss  VVeezzeettééssii  ééss  IInnffoorrmmaattiikkaaii  KKfftt  
BBuuddaappeesstt  

ddrr..  BBooddnnáárr  VViikkttóórriiaa  üüggyyvveezzeettőő  iiggaazzggaattóó  
wwwwww..iiffuuaa..hhuu  

 
  IIMMEEDD  OOrrvvoossii  BBeerreennddeezzéésseekkeett  FFeejjlleesszzttőő  KKfftt..  

BBuuddaappeesstt  
BBööllccssffööllddii  LLáásszzllóó  üüggyyvveezzeettőő  iiggaazzggaattóó  

wwwwww..iimmeedd..hhuu  
  

  PPáággeerr  ZZssoolltt  IIssttvváánn  eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzóó  
SSzzeeggeedd  
  

  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  
BBuuddaappeesstt  

TTuullaassssaayy  TTiivvaaddaarr  PPrrooff..  DDrr..  rreekkttoorr  
wwwwww..ssoottee..hhuu  

  
  ZZssoollnnaayy  PPoorrcceelláánnmmaannuuffaakkttúúrraa  ZZrrtt..  

PPééccss  
KKoovvááccss  GGyyuullaa  vveezzéérriiggaazzggaattóó  

wwwwww..zzssoollnnaayy..hhuu  
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Ma

AAzz  IIFFUUAA  HHoorrvváátthh  &&  PPaarrttnneerrss  KKfftt..  bbeemmuuttaattáássaa  
A Horváth & Partners csoport nemzetközi tanácsadó cég, amely hét országban rendelkezik irodákkal. Célja, hogy a 
sikeres, dinamikusan növekvő ügyfelei munkáját világszerte segíteni tudja, ezért a nemzetközi terjeszkedést tovább 
folytatja. 
A budapesti iroda 1989 óta támogatja a magyarországi ügyfeleket céljaik megvalósításában. A tanácsadói munka során a 
több mint egy évtizedes hazai tapasztalatra és a cégcsoportban felhalmozott tudásra támaszkodhatnak az IFUA Horváth 
& Partners Kft. ügyfelei. 
A budapesti irodában közel nyolcvan tanácsadó dolgozik, akik széles körű tudással és szakmai tapasztalattal 
rendelkeznek. Tanácsadóinak harmada közgazdaságtudományi, másik harmada informatikai, míg egyharmada mindkét 
szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Tanácsadóink közül két fő rendelkezik CISA minősítéssel. Az IFUA Kft-t 
négyfős ügyvezetés irányítja, szakértőink egyharmada vezető tanácsadóként tevékenykedik. Ez a sokszínűség biztosítja, 
hogy a projektjeinek eredményeképpen jövőbe mutató és működő megoldások állnak az ügyfelek rendelkezésére. 
Magyarországi munkákban a cégünk támaszkodik a Horváth & Partners csoport további kilenc irodájában rendelkezésre 
álló kompetenciákra. A budapesti iroda munkatársai rendszeresen részt vesznek nemzetközi projektekben is. 
Mind a Horváth & Partners csoport, mind az IFUA Horváth & Partners Kft. az elmúlt tizenhét évben az iparágon belül átlag 
feletti mértékben tudott növekedni. 2000-re a Budapest Business Journal listáján az előző évi 8. helyről a 6. legnagyobb 
tanácsadó cég pozícióját szereztük meg, majd 2003-ra a 4., 2004-ben a 3. helyre kerültünk. Éves árbevételünk 
megközelíti a másfél milliárd forintot. Ezt ügyfeleink bizalmának köszönhetjük. 

Cégtörténet 
A nyolcvanas évek végén megalakult magyarországi leányvállalat a controlling eszközrendszerének sikere után annak 
továbbfejlesztésére helyezte a hangsúlyt. A cég szakértői élenjáró gyakorlatra épülő, mégis egyedi, az adott megrendelő 
adottságaira alapozó irányítási rendszerek kialakításában működtek közre. 
Az elmúlt tíz évben a controlling rendszerek kialakítása mellett az IFUA Horváth & Partners Kft. Magyarország élenjáró 
szakértőjévé vált a működéskorszerűsítés és a folyamatmenedzsment- rendszerek kialakítása terén is. 
A működéskorszerűsítés mellett az informatikai megoldások is egyre inkább hangsúlyossá váltak. A cég Magyarországon 
az elsők között kezdte el az elemzési, tervezési, döntés-előkészítési feladatokra különösen alkalmas OLAP (On-Line 
Analytical Processing) alkalmazások fejlesztését és bevezetését. Az informatikai megoldások iránt fokozódó hazai 
igényre válaszul 1997-ben megalakult az OLAP Horváth & Partner Üzleti Informatika Kft. 
E két, egymással szorosan együttműködő cég 2000-ben egyesült és jelenleg IFUA Horváth & Partners Vezetési és 
Informatikai Tanácsadó Kft. néven nyújt – eddigi tevékenységeit informatikai megoldásokkal kiegészítve – komplex 
szolgáltatást. Ugyanebben az évben anyavállalatunk részvénytársasággá alakult. 
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Mérföldkövek az IFUA történetében 
 1988 Prof. Dr. Horváth Péter megtartja az első “Mire jó a controlling?” szemináriumot Budapesten. 
 1989 Több, mint 200 résztvevő érdeklődése mellett nagy sikerrel lezajlik az I. Budapesti Controlling Fórum. 
 1989 A hazai vezetési tanácsadási piacon az elsők között megalakul az IFUA Consulting Kft. 
 1990 A KJK megjelenteti – a napjainkig már négy kiadást megért bestsellert – Horváth Péter „Controlling -  a 

sikeres vezetés eszköze” című könyvét. 
 1993 Megnyitja kapuit a Controlling Akadémia, amely azóta a hazai controllingképzés meghatározó intézménye. 
 1996 Európa egyik legnagyobb presztízsű szakmai szervezete, az International Group of Controlling felveszi tagjai 

közé a Controlling Akadémiát. 
 1998 Több, mint 300 résztvevővel, világhírű előadókkal lezajlik a X. Budapesti Controlling Fórum, és megjelenik az 

IFUA fordításában a Kaplan-Norton szerzőpáros Balanced Scorecard című bestsellere. 
 1999 Budapestre helyezte legkorszerűbb informatikai alapú tanácsadói tevékenységének központját a Horváth & 

Partner GmbH, valamint egyesítette magyarországi vállalatait. 
 2000 Az IFUA bevétele meghaladja a 750 millió forintot, amellyel a cég a 6. helyet foglalja el a vezetési tanácsadók 

listáján. 
 2001 Hewit Inside tanácsadó cég felmérése szerint az IFUA Magyarországon az 5. legjobb munkaadó. 
 2003 Az IFUA bevétele eléri az egymilliárd forintot, amellyel a cég a 4. helyet foglalja el a vezetési tanácsadók 

listáján. 
 2003 Az Institute of Management & Consulting Sciences tanulmánya szerint kategóriájában - középnagy vezetési 

tanácsadó cégek – a német Horváth & Partners kimagaslóan vezet a controlling szakterületi tanácsadásban, sőt, a 
cégcsoport globális verseny-társakat is megelőz. 

 2003 A jogszabályi felhatalmazással működő Felnőttképzési Akkreditáló Testület márciusban tanúsítvánnyal 
hitelesíti (akkreditálja) az IFUA felnőttképzési rendszerét. 

 2004 Az Oktatási Minisztérium hivatalos szakmaként ismeri el a controller szakmát – megkülönböztetve a felsőfokú 
controller és a középfokú controlling asszisztens szakképesítéseket. A szakképesítések megszerzése 
központosított állami vizsgához kötött, a vizsgáztatásra a Nemzeti Szakképzési Intézeten kívül kizárólag az IFUA 
Horváth & Partners Kft. jogosult. Megalakul az IFUA Controllervizsga Központja. 

 2004 Az IFUA kiadja az IGC Controlling értelmező szótárát, mely egy könyvben magyar, német és angol szakmai 
szótár és fogalomtár. 

 2005 Az IFUA gondozásában megjelenik Albrecht Deyhle: A controller praxisa c. könyve, a controlling szakterület 
egyik alapműve. 
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 2005 A TOP 100 Innovators felmérés eredményei szerint a Horváth & Partners cégcsoport egyike Németország 
leginnovatívabb középvállalatainak. 

 2005 Az IFUA Magyarországon is elindítja a nemzetközi Controlling Benchmarking Klubot, melyhez az indulás 
évében rögtön több tucat vállalat csatlakozik. 

 2005 Sikeresen lezajlik az első hivatalos OKJ-controllervizsga. 
 2006 Pro Cultura Hungarica emlékplakettet kapott a kulturális minisztertől március 15-e alkalmából Horváth Péter, 

cégcsoportunk alapítója. A Stuttgarti Egyetem professzora az indoklás szerint „a német-magyar kulturális 
kapcsolatok kiszélesítéséért, tudományos és kutatómunkák és a Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet 
tevékenységének önzetlen támogatásáért" részesült állami kitüntetésben. 

 2006 Az IFUA gondozásában megjelenik a „Folyamatmenedzsment a gyakorlatban – árbevétel-növelés és 
költségcsökkentés tartósan jó folyamatteljesítménnyel” című könyv, mely a folyamatmenedzsment módszertanok 
bemutatása mellett számos hazai és nemzetközi vállalati eset leírását tartalmazza. 

 2006 A Horváth & Partners fennállásának 25. esztendejét ünnepli. A XVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling 
Fórum jubileumi díszelőadásán és az azt követő komolyzenei koncerten közel háromszázan vesznek részt. 

 2006 A Budapesti Corvinus Egyetem díszdoktorává avatja Horváth Péter professzort, a Horváth AG 
Felügyelőbizottságának elnökét, a controlling tudományos megalapozásáért és gyakorlati megvalósításáért 
hazánkban és Európában. A Budapesti Corvinus Egyetem az elmúlt másfél évtizedben – többek között – olyan 
neves személyiségeknek adományozott „doctor honoris causa” címet, mint Kornai János, Philip Kotler, illetve a 
Nobel-díjas Harsányi János. 

 2006 Az IFUA kiadja D.Osborne - P.Hutchinson nemzetközi bestsellerét magyar nyelven - „A kormányzás ára – 
hatékonyabb közszolgáltatások megszorítások idején” címmel.  A mű kiindulópontja az, hogy miután az 
államkincstár állandó deficittel küzd és a megszokott költségvetési és könyvelési trükkök többé már nem 
elegendőek, az állami feladatellátás egész rendszerét újra kell gondolni. 

 2007 Az IFUA gondozásában megjelent Folyamatmenedzsment a gyakorlatban című könyv a „Minőség 
Szakirodalmi Díj 2007” pályázat nyertese. 
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Vezető szerepet töltünk be Magyarországon és 
Németországban a controlling területen
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Forrás: (1) Financial Times Deutschland : Die Hidden Champions des Beratungsmarktes

A controlling területén a Horváth & Partners a német 
felsővezetők első választása (1)

Mennyire elégedettek a német felsővezetők a vezetési 
tanácsadókkal? (1)

Vezető szerepet töltünk be Magyarországon és 
Németországban a controlling területen
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Az IFUA Horváth & Partners Kft. működési területei 
 

 Stratégiaalkotás és implementáció 
 Balanced Scorecard 
 Shareholder Value 

 Adattárház 
 OLAP
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 Konszern- és holding szervezetek 
 Shared Services 
 Outsourcing 
 Business Restructuring 
 Felelősségi és elszámolási egységek 

Stratégiai menedzsment Szervezetalakítás Üzleti intelligencia 
rendszerek

 Business Process Management 
 Business Process Reengineering 
 Continuous Process Improvement 
 Folyamatoptimalizálás 
 Benchmarking 
 Folyamatszervezés és kontroll 
 Customer Relationship Management 
 Supply Chain Management 

Folyamatmenedzsment 

 Inform
 Inform
 IT projektm

minőségbiztosítás 
 Inform
 IT biztonság
 E-business 
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Informatika 

 Advanced Planning & Budgeting 
 Corporate Performance Reporting 
 Customer Value Management 
 Activity Based Costing, 

folyamatköltség-számítás 
 Risk Management 
 A controlling teljesítményének javítása 
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Az IFUA Horváth & Partners minőségbiztosítási tanúsítványa 

 



 
A „Minőség Szakirodalmi Díj 2007” pályázat nyertese 
 

  
 

Magyar Minőség XVII. évfolyam 2. szám 2008. február 74/75 olda



 

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  
SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  

Oldal 
Page 

PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  
Szoftverminőség mérésére vonatkozó előírások a nemzetközi 
szabványokban és ajánlásokban – Bóka Gábor

06 Regulations According to Measurement of Software Quality in 
International Standards and Recommendations – Bóka, Gábor

 

  

A Közös Szempontrendszer (Common Criteria – ISO/IEC 
15408) és a szoftverminőség-javítás analógiái – Biró Miklós – 
Molnár Bálint

18 Analogies in the Common Criteria (ISO/IEC 15408) and 
Improvement of Software Quality – Biró, Miklós –  
Molnár, Bálint

 

  

A CMMI-DEV v1.2 és az ISO 9001:2000 kapcsolata –  
Kelemen Zádor Dániel – Dr. Balla Katalin

27 The Relation between CMMI-DEV v1.2 and ISO 9001:2000 – 
Kelemen Zádor, Dániel – Dr. Balla, Katalin

 

  

Az információbiztonság iparági és szabvány-alapú nemzetközi 
követelményrendszerei – Tarján Gábor

41 Branche-based and Standard-based International 
Requirement-systems of Information Security – Tarján, Gábor

 

  

Az információ- és adatvédelem nemzetközi trendjei a XXI. 
század elején – Dr. Ködmön István

50 International Trends of Information- and Data Security at the 
Beginning of the 21th Century – Dr. Ködmön, István

 

  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII    NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  
Közgyűlés, XVII. Magyar Minőség Hét General assembly, 17th Quality Week57   

HHAAZZAAII  ÉÉSS  NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  HHÍÍRREEKK,,  BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓKK    DDOOMMEESSTTIICC  AANNDD  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  NNEEWWSS  AANNDD  
RREEPPOORRTTSS  

A Mikulás is benchmarkolt – Egy konferencia margójára 58 Santa Claus was Benchmarking – Comments to a Conference   

Meghívó – TQM tavasz 61 Invitation – TQM Spring   

Konformitás Kft. közleménye 63 Statement of Konformitás Ltd.   

KKÖÖNNYYVVSSZZEEMMLLEE    BBOOOOKK  RREEVVIIEEWW  
Minőségfejlesztés az oktatásban – Gyakorlati útmutató oktatási 
intézmények számára – dr. Bálint Julianna

65 Quality Developement in Education – A Practical Guide for 
Institutions in Education – dr. Bálint, Julianna

 

  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII    NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  
Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagjait! 67 We Welcome the New Members to the Society   

Bemutatjuk új tagunkat: IFUA Horváth & Partners Kft. 68 Presentation of new member: IFUA Horváth & Partners Kft.   

 

Magyar Minőség XVII. évfolyam 2. szám 2008. február 75/75 olda


	Word-könyvjelzők
	OLE_LINK1
	cikk_01
	cikk_02
	a
	szoftvertermek
	OLE_LINK4
	cikk_03
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3
	cikk_04
	cikk_05
	cikk_06
	cikk_07
	cikk_08
	cikk_09
	cikk_10
	cikk_11
	cikk_12

	2008_02MMcim.pdf
	1. dia
	2. dia




