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VILÁGSZINTŰ ELISMERÉS - 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!



Pályázati felhívás a Magyar Termék Nagydíj 2008. évi elnyerésére 
Az INDUSTORG Pályázati Iroda, a TÜV-SÜD KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. 

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt, 
az EXIMBANK Magyar Export-Import Bank Zrt., a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és 

az ITD-Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
országos, nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet 

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és 
a Magyar Minőség Társaság szakmai támogatásával 

a 2008. évi MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ® elnyerésére 

További részletek... 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

A Magyar Termék Nagydíj trófeát készítette és felajánlotta a 
 
HOLLÓHÁZI PORCELÁN MANUFAKTÚRA Zrt. 

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat immár tizenegyedik éve tanúsítja a 
folyamatosan ellenőrzött, kiemelkedően jó minőséget és a megbízhatóságot a 
termékek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások körében. A Magyar Termék 
nagydíj pályázaton az elmúlt tíz év alatt 437 pályázat kapott különböző díjakat, 
amelyekből 142-en viselik a Magyar Termék Nagydíj kitüntető címet. 
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  
SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK    PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Rendszerek a rendszerben – Bagita Györgyi Systems in Systems – Bagita, Györgyi  

Szolgáltatásminőség-modellek – Becser Norbert Models of Service Quality – Becser, Norbert  

Projektek minőségmenedzsment-módszerei – 
dr. Szabó Gábor Csaba

Methods of Projects’ Quality Management – 
dr. Szabó, Gábor Csaba  

Menedzser-manír – Dr. Fazekas Éva Manager-conduct. Mobbing on the Workplace – 
Dr. Fazekas, Éva

 

 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Tanúsítás – túl az ISO 9000-en… Certification beyond ISO 9000…  

General assembly, 17th Quality WeekKözgyűlés, XVII. Magyar Minőség Hét  

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

Búcsú dr. Jurantól Goodbye dr. Juran 

 

Meghívó – TQM tavasz Invitation – TQM Spring  

Sikeres fórum a minőségről A Succesful Forum on Quality  

Content of Quality and Reliability 1st /2008Minőség és Megbízhatóság tartalomjegyzéke 1/2008  

Felhívás (Grades program) Invitation (To the Grades Program)  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagjait! We Welcome the New Members to the Society  
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AA  sszzeerrkkeesszzttőő  mmuunnkkáájjáábbaann  mmiinnddiigg  öörröömm,,  ssőőtt  ssiikkeerrééllmméénnyy,,  
aammiikkoorr  oollyyaann  cciikkkkeell  ttuudd  sszzoollggáállnnii  oollvvaassóóiinnaakk,,  aammeellyy  ppoonn--
ttoossaann  aa  llaapp  ffőő  ttöörreekkvvéésséétt  ttáámmaasszzttjjaa  aalláá..  
EEzz  aa  ppuubblliikkáácciióó  ––  mmeellyyeett  sszzeerrzzőőjjee  aa  XXVVII..  MMaaggyyaarr  MMiinnőő--
sséégg  HHéétteenn  eellőőaaddááss  ffoorrmmáájjáábbaann  iiss  iissmmeerrtteetteetttt  ––  aa  ggyyaakkoorr--
llaatt  hhiitteelleessssééggéévveell  mmuuttaattjjaa  bbee  aazztt  aazz  iinnddííttéékkoott,,  aammeellyy  eeggyy  

sszzeerrvveezzeetteett  aa  sszzáámmííttáásstteecchhnniikkaa  ffeellhhaasszznnáálláássáánnaakk  iirráá--
nnyyáábbaa  kkéénnyysszzeerríítteetttt  ééss  aazz  eeggyyrree  sszzéélleesseebbbb  kköörrűű  hhaasszz--
nnáállaatt  ffoollyyaammaattáátt,,  eennnneekk  llooggiikkuuss  llééppéésseeiitt  ééss  áálllloommáássaaiitt..  AA  
ggyyaakkoorrllaattii  ppééllddaa  ssookk  ttaannuullssáággggaall  sszzoollggááll  aazzookknnaakk,,  aakkiikk  
eezztt  aazz  uuttaatt  kköövveettnnii  kkíívváánnjjáákk..  

RReennddsszzeerreekk  aa  rreennddsszzeerrbbeenn  
BBaaggiittaa  GGyyöörrggyyii  

 

BBeevveezzeettééss  
Mivel is tudja segíteni a számítástechnika a vállalatokat, 
illetve vállalati rendszereket? Ez a kérdés 
mindannyiunkban felmerül, amikor a számítástechnika 
és a vállalati tevékenységek kapcsolatáról beszélünk. 
Ugye Önökben, kedves Olvasók is felmerült már leg-
alább egyszer a kérdés, ki kiért van, a számítástechnika 
a vállalatért, esetleg fordítva? Hogy tudják egymás tevé-
kenységét segíteni, támogatni vagy esetleg hátráltatni? 
Egy probléma felmerülése esetén két út lehetséges: 
vagy egy kész, “polcról levehető” megoldást választunk, 
vagy saját igényeinkre szabott megoldás kidolgozá-
sába/kidolgoztatásába vágjuk a fejszénket. Mindkét 
megoldásnak van előnye és hátránya, erőforrásaink, és 
a lehetőségeink ismeretében kell a döntést meghozni. 
A polcról levehető megoldásokból ma már sokféle áll 
rendelkezésre, de ezeknek a hátránya, hogy merevek, 
éppen attól polcról levehető megoldások, hogy egy keret-
rendszerbe szorítják a felhasználót. Nem elhanyagolható 
szempont, hogy a megoldások nem olcsók. 
Ha a testre szabott szoftver kifejlesztését választjuk, tud-
nunk kell, hogy nem könnyű feladatot vállalunk, de ha jól 
csináljuk, akkor egy, az igényeinknek teljesen megfelelő, 

rugalmas megoldást kapunk. És itt éppen az a buktató: 
ha jól csináljuk. Mit jelent az, hogy jól csináljuk? Nagyon 
sok mindent jelent, jól előkészített, részleteiben jól speci-
fikált feladatkiírást, jól kézben tartott projekvezetést, fel-
készült számítástechnikai csapatot, jó együttműködést 
és még sorolhatnám. Mindenképpen szeretném kihang-
súlyozni a projekt előkészítését és specifikálását. Ezen 
múlhat a projekt sikere. Egy jó számítástechnikus bár-
milyen fejlesztését meg tud csinálni, de ha nem jól hatá-
rozzuk meg az elvárásokat, követelményeket, összefüg-
géseket, csatlakozási pontokat, akkor a végeredmény 
nem az lesz, amit megálmodtunk. Tehát ha minden jól 
működik, akkor a végeredmény egy olyan alkalmazás, 
program lesz, amelyet elképzeltünk. Viszont a polcról 
levehető megoldáshoz viszonyítva sem biztos, hogy ol-
csó lesz. Igen nagy csapda, hogy a szükséges befekte-
tés a projekt elején meghatározotthoz képest a többszö-
rösére nő. 
Mindezek után nem szeretnék senkit elriasztani, inkább 
egy olyan sikeres projektet szeretnék bemutatni, ahol a 
végeredmény az, amit vártunk. Leginkább a folyamatot 
és annak lépéseit szeretném bemutatni. Annak tanulsá-
gait, hogy jó együttműködéssel a változások, és fejlődés 
iránti nyitottsággal milyen eredményeket lehet elérni. 

Kiemelés

Kiemelés
QA & EHS Manager, EurópaAlcoa Európai Keréktermék Kft. 8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.



AA  kkeezzddeetteekk  
A minőségügyi rendszerek fejlődésével, elterjedésével 
együtt sok helyen felmerült az igény, hogy a vállalatoknál 
fellelhető nagyszámú dokumentumot egyszerűen, gyor-
san lehessen kezelni. Így volt ez az Alcoa Európai Ke-
réktermék Kft.-nél is. A rendszer fejlődésével egyre több 
dokumentum keletkezett, egyre több terület egyre rész-
letesebb szabályozást követelt meg. Természetes volt az 
igény, hogy a több mint 3000 dokumentumot átlátha-
tóbbá tegyük. Így született meg a döntés egy dokumen-
táció-kezelő szoftver kifejlesztéséről. Ezzel elindult egy 
folyamat, mert az újabb és újabb igények alapján az 
alap-program újabb funkciókkal bővült, egymásra épülő, 
egymástól nem független rendszerek indultak el, mely-
nek eredménye egy integrált, több modulból álló, átjár-
ható, összetett rendszer lett, amely – és ez nagyon fon-
tos – nem csak a minőségbiztosítás igényeit szolgálja. 
((11..  áábbrraa)) 

 
11..  áábbrraa  

Ezek a rendszerek nem csak a dokumentációt, hanem a 
javító-megelőző intézkedéseket valamint az oktatási 
feljegyzéseket is képesek kezelni. 
 

AAzz  eellssőő  llééppééss  ––  DDookkuummeennttáácciióó  MMaannaaggeerr  
Mint arról az előbbiekben szó volt, a dokumentáció terje-
delmének növekedése, mondhatnám túlburjánzása 
életre hívta az igényt egy dokumentáció-kezelő program 
kifejlesztésére. Nem beszélve a környezetvédelmi szem-
pontokról, a rengeteg kinyomtatott papírról. És akkor 
még nem is említettem az időtakarékosságot. Ezeket a 
dokumentumokat kezelni, jóváhagyatni, aláírni, iktatni 
kell. ((22..  áábbrraa)) 

22..  áábbrraa  
Vállalatunk a bevezetőben vázolt utak közül a második – 
nem feltétlenül a könnyebbik – utat, az igényre fejlesztést 
választotta. A feladat onnan indult, hogy pontosan meg 
kellett határoznunk az igényeket. Az alap mindenképpen 
az volt, hogy elektronikusan kezelhető dokumentációs 
rendszer kerüljön kifejlesztésre, amely a dokumentáció-
kezelés megkívánta funkciókat elektronikusan látja el. 
Így született meg a Dokumentum Manager program. A 
program mindazokat az alapfunkciókat ellátja, melyet 
egy dokumentációkezelő programtól alapban elvárunk 
((33..  áábbrraa)): 
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33..  áábbrraa  

− A dokumentumok elektronikus formában 
hozzáférhetők 

− Hozzáférési szintekkel szabályzott a doku-
mentumok védelme 

− A dokumentumokkal kapcsolatos tevékeny-
ségek elektronikusan végrehajthatók – mó-
dosítás, jóváhagyás, archiválás 

− Biztosított a dokumentumok időszakonkénti 
felülvizsgálata 

− Könnyű kereshetőség, saját beállítások le-
hetővé tétele 

Milyen többletet nyújt ez a program a vásárolt progra-
mokhoz képest? A többlet egyrészt magából a feladatki-
írásban szereplő többlet igényekből illetve magából a 
folyamatból következik. 

− A felhasználói felületek teljesen saját igény 
alapján alakultak ki 

− Beépített “kényelmi funkciók” 
− Keresési feltételek saját igény alapján 

beállítottak 

− Lekérdezések, statisztikák saját igények 
alapján 

− Keretszerződés, amely biztosítja a karban-
tartást, hiba esetén az azonnali elhárítást, 
kisebb fejlesztések végrehajtását 

Végül a fejlesztési ill. továbbfejlesztési folyamat jellege 
miatt alakult ki a program egyedi jellege, ami igazolja, 
hogy jó döntés volt nem polcról levehető megoldást vá-
lasztani. A program túllépett önmagán és ma már nem 
kimondottan dokumentumkezelő programról, hanem an-
nál sokkal többről beszélünk, hiszen újabb és újabb 
funkciókkal gazdagodott. 
Az igény onnan indult, hogy dokumentumokat – az adott 
esetben a minőségügyi rendszer dokumentumait – kellett 
kezelni, csak a működés során egyre több terület érezte 
úgy, hogy tudná és szeretné használni ezt a programot 
akár más jellegű feladatokra is. Ez rendkívül pozitív je-
lenség, mert egy élő és működő rendszert sejtet, ahol 
nemcsak a minőségügy szeretne rendszerezetten, rend-
szerben dolgozni. 
Először feltöltöttük a minőségügyi rendszer dokumentu-
mai (eljárások, műveleti és mérési utasítások, ellenőrzési 
tervek stb.). Utána jelentkezett több terület, hogy a saját 
dokumentumait is szeretné ebben a rendszerben kezelni 
– a biztonságtechnika a különböző biztonságtechnikai 
utasításokat, a környezetvédelem a környezetvédelmi 
dokumentumokat, a pénzügy a pénzügyi dokumentumo-
kat, vállalati politikákat. 
Ettől már csak egy lépésre volt az az ötlet, hogy mi 
lenne, ha a gyártásban szükséges kísérleteket, változ-
tatásokat is ebben a rendszerben, kontrolláltan kezel-
nénk? Ez bizony már nem dokumentumkezelés, viszont 
nagyon jó segítséget nyújt abban, hogy bármilyen eltérés 
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bevezetése, engedélyezése legyen szabályozott. Így ma 
már a “kísérleti jegyzőkönyvek”, a kísérlet lezárását és a 
kísérletből leszűrt tapasztalatok kezelését is a Doku-
mentum Manager keretében végzik. Bármikor nyomon 
követhető ki, mikor, milyen célból változtatott, milyen 
időtartamra, mely termékeket érintette a változás, és erre 
kik adtak engedélyt. Ez a múltban valamilyen szinten, 
papíron is működött, de sokkal nehézkesebben, a ké-
sőbbi nyomon követés, visszakereshetőség sokkal ne-
hézkesebb volt. Hasonlóan az ún. “QA Riadók”, azaz a 
normál folyamattól való eltérések jóváhagyatása és 
nyomon követése is ezen rendszer keretében valósul 
meg. 
Újabb lépcső volt a nem dokumentum-kezelés jellegű 
feladatok sorában a termékfejlesztéshez kapcsolódó 
APQP listák jóváhagyatása, felülvizsgálata.  ((44..  áábbrraa)) 

 
44..  áábbrraa 

AA  kköövveettkkeezzőő  llééppééss  ––  AAkkcciióó  MMaannaaggeerr  
A fejlesztési folyamat következő fázisa egy javító és 
megelőző intézkedéseket kezelő program megalkotása 
volt. Mindannyian szembesültünk a problémával, hogy 
ezeket az akciókat nehézkes nyomon követni, nehéz 
elérni, hogy a felelős személyek időre végezzék el eze-
ket a feladatokat. Erre a problémára készült gyógyírként 
az Akció Manager program, amely ugyanazokon az ala-
pokon nyugszik, mint a Dokumentum Manager és szer-
vesen kapcsolódik hozzá. Valójában a Dokumentum 
Manager sikerén felbuzdulva a felmerülő igények alapján 
indult el a fejlesztés. Ez nagyon pozitív, mert nem csak a 
minőségbiztosítástól jött az igény, hanem több terület – 
természetesen élén a managementtel az élen – is meg-
fogalmazta az igényét, hogy ezeket a feladatokat 
könnyebben, gyorsabban, hatékonyabban tudjuk kezelni. 
A program az összes, a vállalatnál felmerülő javító és 
megelőző intézkedést kezeli. Az akciók felelősönként, 
forrásonként megtalálhatók a programban. De a lényeg, 
hogy nem az akciók felvezetésétől, hanem a nem-meg-
felelőségek felvezetésétől indul a folyamat, azaz pl. egy 
belső auditon feltárt nem-megfelelőséget kell a prog-
ramba bevinni. A feltárt nem-megfelelőség összes adatát 
ki kell tölteni, azaz egy „adatlap” részletesen tartalmazza 

− a keletkezés helyét, 
− a keletkezés idejét, 
− a feltárás forrását. 

Innen lehet továbblépni az alapok meghatározásához. 
Ez nagyon fontos tevékenység, mert e nélkül nem lehet 
továbblépni a programban. A feladat nehéz és gyakran 
bonyolult, ezért sokan szeretik kihagyni, pedig jó javító 
intézkedés csak akkor képzelhető el, ha az tényleg az 
alapokra irányul. Csak ezután lehet továbblépni és meg-
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határozni az alapokra/alap-okokra irányuló javító intéz-
kedéseket valamint a megelőző intézkedéseket. Az in-
tézkedések “adatlapja” szintén részletes, tartalmazza 

− az intézkedés leírását, 
− a felelőst,  
− a határidőt,  
− a személyt, aki ellenőrizni fogja az intézke-

dés végrehajtását,  
− annak meghatározását, kell-e majd haté-

konyság-elemzés, azt ki végezze és mikor. 
Az intézkedés előrehaladása folyamatosan nyomon kö-
vethető és akkor zárul le, ha a kijelölt személy elvégzi az 
ellenőrzést és igazolja a végrehajtást. 
A hozzáférések itt is szigorúan védve vannak, hozzáfé-
rési szinten garantálják a biztonságot, a folyamat betar-
tását. 
A program a legkülönbözőbb forrásokból származó nem-
megfelelőségeket kezeli, legyen az külső vagy belső 
audit, hatósági ellenőrzés, folyamat-audit, vevői szab-
vány átvizsgálás, KAIZEN vagy fejlesztési feladat. Itt a 
program megszületésénél már szinte természetes volt, 
hogy nemcsak a minőségbiztosítás fogja használni, így a 
környezetvédelemből, biztonságtechnikából, ma már pe-
dig a management tevékenységekből, kereskedelmi és 
termelési forrásból származó problémák kezelését is el-
látja. Jelenleg 32 forrásból és ezeken belül számos 
alforrásból származó intézkedések találhatók a rend-
szerben. 
A program nagy előnye az automatikus figyelmeztetés – 
elektronikus levélküldés – a felelősnek és a terület ve-
zetőjének. Így ezek a problémák nem felejtődnek el, kellő 
prioritással vannak kezelve. ((55..  áábbrraa)) 

55..  áábbrraa 
Ebből következik, hogy számos “kényelmi funkció” és 
statisztika segíti a munkát. A statisztikák nem csak és 
főleg nem azért fontosak, hogy a notorikusan késő 
kollégákat vagy területeket kiszűrjük – bár ez sem 
elhanyagolható szempont – hanem azért hogy 

− feltárjuk az ismétlődő nem-megfelelősége-
ket, 

− feltárjuk a kritikus területeket, 
− keressünk legjobb gyakorlatokat stb. 

Az idők folyamán ez a program sem kerülhette el azt, 
amit a Dokumentum Manager, mégpedig, hogy újabb 
igények felmerülésével, kilépjen kereteiből és újabb 
funkciókkal gazdagodjon. Arról már esett szó, hogy 
többféle forrásból származó nem-megfelelőségek kerül-
nek a programba. Itt is először a “klasszikus” nem-meg-
felelőségeket feltáró források voltak az elsők, de utána 
már felmerült a kérdés, miért nem kezeljük a vezetőségi 
átvizsgáláson, különböző probléma megoldó értekezle-
ten vagy akár a KAIZEN-megbeszéléseken született in-
tézkedéseket is a program keretében. Miért nem kerül-
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nek be a programba az ideiglenes üzembe helyezések 
során feltárt hiányosságok? Vagy miért nem kerülnek be 
a benchmarking látogatásokon leszűrt tapasztalatok, in-
tézkedések, legjobb gyakorlatok keresése során feltárt 
intézkedések? Vagyis minden olyan probléma, intézke-
dés, amelynek végrehajtása fontos, esetleg több terület 
összefogását igényli nagyon jól kezelhető ilyen prog-
rammal – és ez már rég nemcsak minőségbiztosítás. 
Hiszen egy vevői mérnöki, vagy logisztikai szabvány át-
nézésének eredményét itt követjük nyomon. Itt követke-
zik az összekapcsolódás a Dokumentum Managerrel, 
mert pl. egy kísérleti jegyzőkönyvben leírt feladatok – 
melyeket a Dokumentum Managerben hagytunk jóvá – 
végrehajtása itt lesz nyomonkövethető. ((66..  áábbrraa)) 

 
66..  áábbrraa 

Azt gondolhatnánk, hogy itt véget ért a történet, de sze-
rencsére ötletekben nincs hiány és a termékfejlesztő 
csapat újabb javaslattal állt elő. A termékfejlesztés fel-
adatait, mérföldköveit, az APQP folyamat lépéseit sze-
rették voltak nyomon követni, projekt-jellegűen kezelni. 
Így bővült ki az Akció Manager egy újabb modullal, mely 
projekt-jellegű feladatokat tud kezelni. Elgondolkodtunk, 
miért csak az APQP folyamatra legyen ez használható, 
hiszen lehet beruházás, lehet gyártósor telepítés vagy 
akár egy pénzügyi auditra való felkészülés, amelynek 

lépéseit, más, készen kapható projektkezelő programok 
helyett itt lehetne nyomon követni. Mi a nagy előnye a 
vásárolható programokkal szemben? Az, hogy a bevitt 
feladatok automatikusan átkerülnek az Akció Mana-
gerbe, tehát ugyanúgy nyomon követhetők a felelős és a 
vezetője számára, a végrehajtás igazolása után az Akció 
Manager jelzést ad a projektkezelőnek, ahol viszont az 
egész projekt nyomon követhető táblázatos, diagrammos 
stb. formában.  ((77..  áábbrraa)). 

 
77..  áábbrraa 

A két program átjárható, szervesen összekapcsolódik, 
illetve kapcsolódik magához a Dokumentum Manager-
hez és a később tárgyalt Oktatási Manager-hez. 

AA  lleeggúújjaabbbb  ––  OOkkttaattáássii  MMaannaaggeerr  
A legkisebb “gyermek” a fejlődés során az Oktatási Ma-
nager. Ez a programcsomag harmadik modulja, és az az 
igény hívta életre, hogy mind a Dokumentum mind az 
Akció Manager generál olyan feladatokat, melyek okta-
tással függnek össze. Ezeknek a nyilvántartására, keze-
lésére, nyomon követésére szolgál ez a program, például 
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− dokumentum csak akkor hagyható jóvá, ha 
megtörtént a „kioktatása”, 

− egy akció és projekt akkor zárható le, ha bi-
zonyos feladatok, dokumentumok, változá-
sok oktatását elvégezték. 

− egy kísérlet akkor végezhető el, ha minden 
érintett dolgozót kioktattak a kísérlet során 
szükséges feladatokról. 

Az oktatási program visszacsatol a másik két programra. 
Működésének alapelve, hogy kiindulva a szükségletből, 
nyomon követi az oktatást, azaz a program keretében az 
oktatások tervezhetők, meghatározhatók a résztvevő 
személyek, az időpontok és mindezek teljesülése nyo-
mon követhető. Az automatikus elektronikus levélküldés 
itt is működik. Statisztikák, lekérdezések szintén segítik a 
munkát.  ((88..  áábbrraa))  
 

 
88..  áábbrraa  

ÉÉss  aa  jjöövvőő......??  
Egyelőre jól és hatékonyan működik a három program. 
Szerves egységben, egymást segítve támogatják mun-
kánkat. ((99..  áábbrraa)) 

 
99..  áábbrraa 

Már most tervek vannak, hogyan lépjünk tovább. Az 
egyik ilyen az Oktatási Manager továbbfejlesztése, hogy 
az egész éves oktatási terv, minden oktatás – azaz 
külsős oktatások – részletes adatai, pl. költségei nyomon 
követhetők legyenek. Cél az, hogy a tervezésnél a 
bemenet (pl. a teljesítmény-értékelés során keletkezik 
igény egy bizonyos oktatásra) és a kimenet (pl. a 
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következő teljesítmény-értékelés eredménye) is egy 
helyen legyen megtalálható. 
A további lépések biztosan lesznek. Biztos vagyok 
benne, hogy a folyamatos fejlődés iránti igény hozza 
majd az új megoldásokat a célból, hogy hatékonyabb 
munkát tudjunk végezni. Abban is biztos vagyok, hogy 
nemcsak a minőségbiztosítástól várhatom az új ötleteket, 
javaslatokat, hiszen tudom, hogy mindenki napi szinten, 
a saját területén használja ezeket a programokat. 
Arról még nem esett szó, hogy a programok kétnyelvűek, 
az angol és magyar verzió gombnyomással válható, így 
a külföldi – belgiumi – telephelyünkön is ezt a programot 
használják a kollégák. Ők is jelezték már, hogy széle-
sebb körben is szeretnék használni ezeket a programo-
kat. 

ZZáárrsszzóó,,  aavvaaggyy  ttaappaasszzttaallaattookk,,  vvééggssőő  kköövveettkkeezz--
tteettéésseekk  
Cikkemben egy folyamatot igyekeztem bemutatni. Egy 
olyan folyamatot, amelynek alapja a fejlődés iránti igény 
és az együttműködés. Mivel ez a folyamat vállalatunknál 
jól működött, ezért elmondható, hogy jó döntés volt saját 
fejlesztésű és nem boltban megvásárolható megoldást 
választani. Mi kellett mindehhez? Az eddig felsoroltakon 
kívül egy világos koncepció, pontosan meghatározott 
feladatkiírás. Kell egy folyamatszemléletű gondolkodás-
mód, hiszen az egész folyamatot előre látni kell, a kap-
csolódási pontokat meg kell határozni. Természetesen 
erőforrások, erről eddig nem esett szó, noha kulcskér-
dés, nemcsak az anyagi erőforrások fontosak, hanem az 
a sok munkaóra, amit erre a feladatra fordítani kell. A 
történet akár egy hollywood-i mese is lehetne, mert 
csupa pozitív dologról esett szó. A valódi élet azért nem 
ilyen rózsás, hiszen nálunk is volt ellenállás, negatív 

hozzáállás. Valamilyen szinten ez természetes, az em-
beri természetből adódik, hogy a változásokkal, új dol-
gokkal szemben vannak előítéletek. Jó kommunikáció-
val, bevonással, a közös előnyök hangsúlyozásával ezek 
a problémák megoldhatók. Sőt, ha az emberek látják a 
dolgok értelmét, saját maguk is elkötelezetté válnak. A 
végén, de nem utolsó sorban viszont, a legfontosabb, a 
vezetőség elkötelezettsége és folyamatos támogatása. 
((1100..  áábbrraa))  
 

 
1100..  áábbrraa 

 
Cikkemet akár ezzel a mondattal is zárhatnám, de a 
végső tanulság, az hogy igenis a számítástechnika 
tudja támogatni a munkánkat, de a hatékony együtt-
működésre energiát kell fordítani, ha tudjuk, mit aka-
runk, hová akarunk eljutni. A minőségbiztosítás pe-
dig, mint igazi támogató szervezet, hasonló folyama-
tokban valódi támogató funkciót tud betölteni. 
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SSzzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg--mmooddeelllleekk  
BBeeccsseerr  NNoorrbbeerrtt  

  

BBeevveezzeettééss  
A szolgáltatásminőség fogalma, jellemzői, nem egyér-
telműen meghatározottak. Hiányzik az egzakt definíció, 
így az általánosan elfogadható mérési modell sem adott. 
A szolgáltatásminőség értelmezése attól függ, hogy: 

− melyek a szolgáltatásminőséget leíró jellemzők 
(dimenziók), 

− hogyan értelmezzük az elvárásokat a szolgáltatás-
minőségben, 

− van-e szerepe egyáltalán az elvárás fogalomnak a 
szolgáltatásminőségben. 

 
Ezen kérdéskörök mentén, érvek és ellenérvek ütközte-
tése mellett az elmúlt húsz évben igen sok szolgáltatás-
minőség-modellt dolgoztak ki a kutatók, amelyek alapul 
szolgálhatnak a különböző szolgáltatásminőség fogal-
mak értelmezéséhez. A tanulmányban ezen modelleket 
vázolom, kiemelve azok legfontosabb jellemzőit. A mo-
dellek kapcsolódásait, és azok legfontosabb jellemzőinek 
szintetizálására irányuló törekvéseket az összegező fe-
jezetben mutatom be. 

11..  AA  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg--mmooddeelllleekk  mmeeggkküüllöönnbböözztteettőő  
jjeelllleemmzzőőii  
Ahogy a minőség, és ezen belül a szolgáltatásminőség 
értelmezése változott, változik, úgy módosulnak az 
egyes kutatók által kidolgozott mérési modellek is. Ez a 
változás mind időben, mind térben, mind a kutatási terü-
letek alapján tetten érhető, áttekintve az 1980-as, majd a 
90-es éveket és a legújabb, ezredfordulós modelleket, 

vagy az északi (nordic), és az amerikai iskolákat. Ezen 
alapvető különbségek mellett az egyes modelleket to-
vábbi jellemzők szerint is meg lehet egymástól külön-
böztetni: 

− Fogalmi keret: a szolgáltatásminőség fogalmának 
értelmezése 

− Dimenziók: milyen, a szolgáltatásminőséget meg-
határozó dimenziókat azonosít a modell; 

− Alkalmazhatósági kör: melyik szolgáltatási terüle-
ten alkalmazható a modell; 

− Mérési módszertan: a modell a diszkonfirmációs 
paradigmát, vagy a teljesítmény-paradigmát 
(performance paradigm) fogadja el mérési mód-
szerként 

− Szolgáltatásfejlesztés: mennyiben tud segítséget 
nyújtani a modell a szolgáltatásfejlesztésre irá-
nyuló döntésekben. 

Ezen megkülönböztető jegyek lehetőséget adnak az 
egyes modellek összehasonlító elemzésére is. 

22..  AA  jjeelleennttőősseebbbb  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg--mmooddeelllleekk  rröövviidd  
áátttteekkiinnttééssee  
A továbbiakban az általam legfontosabbnak ítélt 17 szol-
gáltatásminőség-modellt mutatom be. Mindegyik modell 
esetén a rövid leírást az adott modell legfontosabb kö-
vetkeztetései, megállapításai követik. A melléklet a tár-
gyalt szolgáltatásminőség modelleket összefoglalóan 
mutatja be, megadva az adott modell legfontosabb jel-
lemzőit a módszertant és példákat a gyakorlati alkalma-
zásra. 

Öntapadó jegyzet
 További szolgáltatásminőségi modellek részletes leírása olvasható N. Seth, S.G. Deshmukh, P. Vrat (2005) tanulmányában.  



SSZZMM11  TTeecchhnniikkaaii  ééss  ffuunnkkcciioonnáálliiss  mmiinnőősséégg  mmooddeellll  
((GGrröönnrrooooss,,  11998844))..  
Ez a modell az északi (nordic) iskola kiinduló modellje. 
Alapgondolata szerint, a vevői elégedettség eléréséhez a 
vevők által elvárt és a ténylegesen észlelt minőségnek 
meg kell egyeznie. A szolgáltató csak úgy tud sikeresen 
versenyezni a piacon, ha tisztában van azzal, hogy a 
vevők hogyan, milyen módon észlelik a minőséget, és 
mely jellemzők befolyásolják a szolgáltatás minőségét. 
Bopp (1990) szerint a szolgáltatások területén a techni-
kai minőség szintje a legtöbb esetben rejtve van a vevő 
előtt, így arról kevés információval rendelkezik. 
Donabedian (1982) szerint a szolgáltatásminőség észle-
lése során a vevők alapvetően a funkcionális minőség-
faktort veszik figyelembe. 
Grönroos a szolgáltatásminőséget, mint „egy értékelési 
folyamat eredményét határozta meg, ahol vevő az elvá-
rásait a ténylegesen kapott szolgáltatással hasonlítja 
össze” (Grönroos 1984, p.37). A modellben a szolgálta-
tásminőségnek három összetevőjét azonosította 
((11..  áábbrraa)): 

− technikai minőség (technical quality), amely azt 
határozza meg, hogy mit kap a vevő az adott vá-
sárlása, az aktuális szolgáltatás igénybevétele so-
rán (eredmény-dimenzió). 

− funkcionális minőség (functional quality) azt jel-
lemzi, hogy a vevő szubjektív észlelése szerint a 
szervezet hogyan nyújtja az adott szolgáltatást, a 
vevő hogyan értékeli a szolgáltatási folyamatot 
(folyamat-dimenzió). 

− imázs (image), amely leginkább az előzőkből 
eredő, azokhoz szorosan kapcsolódó különböző 
jellemzők, mint például a hagyományok, politikák, 

társadalmi kapcsolatok, szolgáltatási sztenderdek, 
hírnév összefoglalását jelenti. 

A vevők alapvetően az eredmény- és a folyamat-dimen-
ziók alapján ítélik meg a szolgáltatás minőségét, azon-
ban az imázs mintegy szűrőként funkcionál, akár pozití-
van, semlegesen, vagy negatívan befolyásolva a minő-
ség észlelését, attól függően, hogy a vevő magát a 
szolgáltatót, annak imázsát hogyan ítéli meg. 
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11..áábbrraa::  TTeecchhnniikkaaii  ééss  ffuunnkkcciioonnáálliiss  mmiinnőősséégg  
((FFoorrrrááss::  VVeerreess,,  22000055,,  pp..  6699..;;  GGrröönnrrooooss,,  11998822,,  pp..  7799..))  

SSZZMM22  HHáárroommddiimmeennzziióóss  mmooddeellll  ((UU..  LLeehhttiinneenn,,  JJ..RR..  
LLeehhttiinneenn,,  11999911))  
A szerzők értelmezésében a szolgáltatásminőséget há-
rom dimenzió, a fizikai minőség, az interaktív minőség és 
a vállalati minőség alapján lehet értelmezni. A fizikai mi-
nőség a szolgáltató szervezet környezetének, eszközei-
nek, berendezéseinek minőségét, az interaktív minőség 
alapvetően a vevő és a szolgáltató kapcsolatának jelle-
gét, a vállalati minőség a szervezet vevő által észlelt 
imázsát jelenti.  
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A dimenziók összevethetők Grönroos modelljében al-
kalmazott technikai és funkcionális, azaz eredmény- és 
folyamat-dimenziókkal. A kutatók véleménye szerint a 
fizikai minőségnek egyaránt van eredmény- és folyamat-
jellege, az interaktív minőség egyértelműen a folyamat-
dimenzióhoz köthető, ezzel szemben a vállalati minősé-
get a vevők már a szolgáltatás igénybevétele előtt érté-
kelik. 
 
SSZZMM33  HHáárroomm  kkoommppoonneennss  mmooddeellll  ((RRuusstt  ééss  OOlliivveerr,,  11999944))  
Hasonlóan Lehtinen és szerzőtársai modelljéhez Rust és 
Oliver modellje ((22..  áábbrraa))  is Grönroos északi modelljéből 
táplálkozik: az eredeti két – technikai minőség (ebben a 
modellben: szolgáltatás-termék és funkcionális minőség 
(ebben a modellben: szolgáltatás-nyújtás-dimenzióhoz a 
szolgáltatás-környezet dimenzióját illesztették. 

Szolgáltatás-
termék

Szolgáltatás-
nyújtás

Szolgáltatás-
környezet

Szolgáltatás-
minőség

 
22..áábbrraa::  AA  hháárroomm  kkoommppoonneennss  mmooddeellll  ((FFoorrrrááss::  RRuusstt  ééss  OOlliivveerr,,  

11999944))  

A modellt később J.C.B. Llusar és C.C. Zornoza (2002) 
tesztelték, és igazolták annak helyességét Észlelt üzleti 
minőség-modell (Percieved Business Quality – PBC) 
néven. 
SSZZMM44  RRééss--mmooddeellll  ((SSEERRVVQQUUAALL))  ((PPaarraassuurraammaann  ééss  ttáárrssaaii,,  
11998855))  

Parasuraman és szerzőtársai értelmezésében – hason-
lóan a Grönroos által megfogalmazotthoz – a szolgálta-
tásminőség „az értékítélet egy formája, amely kapcsolat-
ban van, de nem egyezik meg az elégedettséggel. A 
szolgáltatásminőség az elvárt és észlelt teljesítmény 
összehasonlításának eredménye” (Parasuraman és 
szerzőtársai, 1988, p. 15.). 
A Rés-modell (GAP-model) szerint a szervezet és a vevő 
(szolgáltatás-teljesítmény észlelése) között eltérések 
lehetnek, amelyeket a szolgáltatásnyújtás „rései” idéz-
hetnek elő: 
GAP 1: Nem tudni mit vár el az ügyfél: eltérés van 
egyrészről a vevői elvárások, másrészről a menedzs-
mentnek az ügyfelek elvárásaival kapcsolatos elképzelé-
sei között. 
GAP 2: Rossz minőségi sztenderdek: a menedzsment 
vevők elvárásaival kapcsolatos elképzelései eltérnek a 
vevői igények szolgáltatásra vonatkozó specifikációtól. 
GAP 3: Szolgáltatás nyújtás csapdája: eltérés a szol-
gáltatás minőségére vonatkozó specifikációk és a szol-
gáltatás megvalósítási jellemzői között. 
GAP 4: Az ígéretek nem egyeznek a valósággal: a 
nyújtott szolgáltatás tulajdonságai és a vevők felé kom-
munikált szolgáltatás-jellemzők nem egyeznek. 
GAP 5: Az ügyfél nem az elvárt szolgáltatást kapja: a 
vevő által elvárt és a ténylegesen észlelt minőség közötti 
eltérés. 
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A 33..  áábbrraa bemutatja, hogy – a vevői és a szállítói (szol-
gáltatói) oldalt kombinálva – a modell egyes összetevői 
hogyan függenek össze, és milyen kapcsolat van közöt-
tük. Az 5. rés (GAP 5) a modell központi eleme, ugyanis 
az a másik négy rés csökkentésével minimalizálható. „Az 
elméleti modell a minőségfejlesztésre törekvő mene-
dzserek számára egyértelmű üzenetet közvetít: az 5. rés 
bezárásának kulcsa a másik négy rés bezárása és zárva 
tartása” (Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1990, pp. 45-
46.). 

Személyes igények

Elvárt szolgáltatás

Vevõk közötti
kommunikáció

Múltbéli
pasztalatokta

Észlelt szolgáltatás

Szolgáltatás
megvalósulása

Vevõ
ko

k felé irányuló
mmunikáció

A szolgáltatás
minõség

"specifikációi"

A vezetés elképzelése
a vevõi igényekrõl

VEVÕ

SZOLGÁLTATÓ

1. rés

5. rés

4. rés
3. rés

2. rés

 

33..áábbrraa::  AA  rrééss--mmooddeellll  ((ggaapp--mmooddeell))  ((FFoorrrrááss::  ZZeeiitthhaammll,,  
PPaarraassuurraammaann,,  BBeerrrryy,,  11999900,,  pp..  4466..))  

A vevők az egyes rések nagyságától függően észlelnek 
hiányosságokat a szolgáltatásminőséggel kapcsolatban. 
Az 5. rés meglétének, mértékének feltárására a gyakor-
latban a szerzők által kidolgozott SERVQUAL-módszert 
alkalmazzák a leggyakrabban.  
A SERVQUAL-módszer mind elméleti, mind gyakorlati 
szempontból, mind a tézis célját képező, kidolgozandó 
döntéstámogató modell szempontjából is igen nagy je-
lentőségű, ezért azt a későbbiekben részletesen bemu-
tatom és elemzem. 
SSZZMM55  TTűűrrééssii  ssáávv  mmooddeellll  ((PPaarraassuurraammaann  ééss  sszzeerrzzőőttáárrssaaii,,  
11999933,,  11999944))  
A SERVQUAL-modell alapfeltevésein nyugvó, ugyanak-
kor a kritikai észrevételeket is magába építő modell leg-
inkább az elvárás-fogalom újraértelmezésében különbö-
zik az eredeti modelltől. A modell feltételezése szerint a 
szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárások két különböző 
szinten jelennek meg, egyrészt a kívánt szolgáltatási 
szinten (desire), másrészt a kielégítő (adequate) szinten. 
A két szint között helyezkedik el a tűrési sáv (zone of 
tolerance), amelyben a szolgáltatást a vevő elfogadható-
nak érzékeli ((44..  áábbrraa)). 
 

Ideális elvárások Kielégítõ Tû elvárásokrési sáv

Észlelt elvárás

 

44..áábbrraa::  AAzz  eellvváárráássookk,,  mmiinntt  ffoollyyttoonnooss  vváállttoozzóókk  
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Az új modell az eredeti két skála (elvárás – teljesítmény) 
helyett három skálát (kívánt szolgáltatás, kielégítő szol-
gáltatás, teljesítmény) alkalmaz. A tűrési sáv modell 
(ZOT) a SERVQUAL-modellhez képest bővebb és telje-
sebb képet nyújt a szolgáltatásminőségről. További 
elemzésre lehetőséget adó adatokat szolgáltat, hiszen 
bevezeti a Kiváló Szolgáltatás Mértékét (Measure of 
Sevice Superiority-MSS), amely az észlelt és az ideális 
szolgáltatás különbsége, illetve az észlelt és kielégítő 
szolgáltatás közötti különbséget mutató Kielégítő Szol-
gáltatás Mértékét (Measure of Service Adequacy – 
MSA). 

Szakértelem:

Előrejelző képesség, hozzáértés,
útmutatás, innovációs készség,
becsületesség, bizalmasság,
rugalmasság, diszkréció, tudás

1 2

3

4
5

Fizikai adottságok és
folyamatok:

helyszín. elhelyezkedés,
méret, dekoráció, eszközök
megbízhatósága, kapacitás,
folyamatirányítás, pontosság,
szolgáltatásnyújtás
sebessége, kínált
szolgáltatások skálája,
kommunikáció

Viselkedési tényezők:

pontosság, kommunikáció
(szóbeli, egyéb),
udvariasság, barátságosság,
közvetlenség, attitűd,
hangnem, öltözködés,
ápoltság, meggyőző erő,
előrelátás,panaszkezelés,
problémamegoldás

 
SSZZMM66  TTuullaajjddoonnssáágg--aallaappúú  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg--mmooddeellll  
((HHaayywwoooodd--FFaarrmmeerr,,  11998888))  

1. Rövid személyes kapcsolat - kevéssé egyedi (pl. kiskereskedelem)
2. Közepes intenzitású személyes kapcsolat - kevéssé egyedi

la
cso
la y)

A modell alapgondolata szerint a szolgáltató akkor nyújt 
magas minőségű szolgáltatást, ha a vevők elvárásait 
képes folyamatosan kielégíteni és mindig ismeri a vevői 
preferenciákat. A szolgáltatásminőség modellben a szol-
gáltatás különböző jellemzőit alapvetően három nagyobb 
tulajdonság-csoportba sorolták: fizikai adottságok és fo-
lyamatok; viselkedési tényezők; szakértelem. A három 
tulajdonság-csoport egy háromszög csúcsain helyezked-
nek el ((lláássdd::  55..  áábbrraa)). 
A szerzők szerint a magas minőségű szolgáltatás eléré-
séhez optimális arányt kell kialakítani az egyes jellemzők 
tekintetében, hiszen ha az erőforrásokat csak egy adott 
területre koncentrálják a több terület rovására, az nem-
hogy a minőség javulásához, hanem egyenesen annak 
romlásához vezethet. 
 

3. Magas intenzitású személyes kapcso t - kevéssé egyedi (pl. oktatás)
4. Alacsony intenzitású személyes kap lat - testreszabott/egyedi (pl. klubok)
5. Magas intenzitású személyes kapcso t - testreszabott/egyedi (pl. egészségüg

 

55..áábbrraa::  TTuullaajjddoonnssáágg  aallaappúú  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  mmooddeellll  
((FFoorrrrááss::  HHaayywwoooodd--FFaarrmmeerr,,  11998888;;  SSeetthh  ééss  sszzeerrzzőőttáárr--

ssaaii,,  22000055))  
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SSZZMM77  AA  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  ááttffooggóó  mmooddeelllljjee  ((BBrrooggoowwiittzz  
ééss  sszzeerrzzőőttáárrssaaii,,  11999900))  Hagyományos

marketing
tevékenységek

Külső hatások Vállalat imázsa 

A szerzők a hagyományos vezetési elveket építik be az 
elvárás-észlelés különbségére építő szolgáltatásminőség 
modellbe. A modell átfogóan közelíti meg a szolgálta-
tásminőséget ((lláássdd  66..  áábbrraa)). Nemcsak a már meglévő 
vevőkre koncentrál, hanem a potenciális vevők minőség-
észlelését is figyelembe veszi, azokét, akik valamilyen 
módon (például még nem vették igénybe a szolgáltatást, 
de már kaptak ajánlatot arra vonatkozóan) ismerik és 
ezáltal képesek megítélni a szolgáltatás minőségét. A 
modell célja, hogy a hagyományos menedzsment terve-
zés-megvalósítás-értékelés/visszacsatolás struktúráját 
beépítse a szolgáltatásminőség megítélésébe. A Rés-
modell alapjait felhasználva, olyan szolgáltatásminőség-
hez köthető réseket azonosítottak, mint az információ és 
visszacsatolás, a tervezési, a megvalósítási, a kommuni-
kációs, illetve a vevői elvárásokhoz és észlelésekhez 
köthető problémák. 

Szolgáltatásminőség
elvárások

 

A modell az elvárások értelmezését is kiterjeszti. A szer-
vezet imázsa, a külső hatások, és a hagyományos mar-
ketingtevékenységek faktora a szerzők szerint egyértel-
műen befolyásolják a vevők technikai és funkcionális 
minőséggel kapcsolatos elvárásait. 

A kínált és/vagy
igénybevett szolgáltatás

észlelt minősége

A szolgáltatás ajánlása

Szolgáltatás ajánlás
specifikációi

A merketing stratégiák
tervezése, bevezetése

és ellenőrzése

Vállalati küldetés és
célok meghatározása

Szolgáltatásminőség

 
66..áábbrraa::  SSzzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  ááttffooggóó  mmooddeelllljjee  

((FFoorrrrááss::  BBrrooggoowwiittzz  ééss  sszzeerrzzőőttáárrssaaii,,  11999900;;  SSeetthh  ééss  
sszzeerrzzőőttáárrssaaii,,  22000055))  

SSZZMM88  SSEERRVVPPEERRFF  mmooddeellll  ((CCrroonniinn  ééss  TTaayylloorr,,  11999922))  
Cronin és Taylor (1992) kutatásuk kiindulópontjaként 
feltételezték: a SERVQUAL modell elméleti alapjai és az 
ebből származtatott szolgáltatásminőség mérésére ki-
dolgozott módszertan nem megfelelő. Úgy vélték, a rés-
modellből származó észlelt teljesítmény-mínusz-elvárás 
meghatározáson alapuló szolgáltatásminőség-mérés 
sem elméleti síkon, sem empirikusan nem igazolt, sőt a 
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marketing szakirodalom inkább a csak teljesítménymé-
résre támaszkodó mérést támogatja. Feltevésük alátá-
masztására az észlelés-paradigmán nyugvó 
SERVPERF-modelljüket (3) három alternatív modellel 
vetették össze, különböző szolgáltatási területeken 
(bank, tisztító szolgáltatás, gyorsétterem, kártevőirtás): 
 

(1) eredeti, diszkonfirmáción alapuló SERVQUAL: SQ 
= P – E (teljesítmény – elvárások) 

(2) súlyozott SERVQUAL: SQ = w×(P-E) (dimenzió 
fontossági súlya × (teljesítmény – elvárások)) 

(3) SERVPERF: SQ = P (teljesítmény) 
(4) Súlyozott SERVPERF: SQ = w×P (dimenzió 

fontossági súlya × teljesítmény) 
Az eredeti SERVQUAL 22 állítása és hét fokozatú Likert-
skála alkalmazásával megbízhatósági és érvényességi 
teszteket végeztek. A skála megbízhatóságot a 
Cronbach alfa értékekkel vizsgálták. A SERVQUAL-mo-
dell (1) alapján a mutató 0,849 és 0,901, a SERVPERF 
(3) alapján 0,884 és 0,964 közötti értékeket vett fel. Az 
egyes modellek által magyarázott teljes szórást a módo-
sított determinációs együtthatóval (módosított R2) mér-
ték. A SERVPERF magyarázó ereje minden mintán 
meghaladta a többi alternatív modellét, a súlyozatlan 
modellek minden esetben magasabb R2 értéket mutattak 
a súlyozott párjukhoz képest (Cronin és Taylor, 1992). 
Véleményük szerint a SERVQUAL modell összekeveri 
az elégedettséget és az értékítéletet (attitűd). Kutatási 
eredményeik igazolták feltevésüket: a szolgáltatásminő-
séget mind elméleti, mind gyakorlati síkon, mint a vevő 
értékelő beállítódását (attitűd) kell értelmezni. 
Az empirikus kutatásaik következtetései szerint amellett, 
hogy a SERVPERF lekérdezése és adminisztrációja 
egyszerűbb (csak egyszer kell a 22 állítást lekérdezni), a 

SERVPERF-skála mind megbízhatóságban, mind érvé-
nyességben felülmúlja a SERVQUAL-skálát minden 
vizsgált szolgáltatási területen. Arra is rámutattak, hogy a 
súlyozott forma nem növeli a modell előrejelző képessé-
gét. Kimutatták továbbá, hogy a Parasuraman és szer-
zőtársai (1988) által meghatározott öt szolgáltatásminő-
ség dimenzió léte a vizsgált szolgáltatási körökben nem 
igazolható, sőt a szolgáltatásminőség inkább egydimen-
ziós fogalomként értelmezhető (Cronin és Taylor, 1992, 
pp. 61-65.). 
Parasuraman és szerzőtársai (1994a) a kritikai észrevé-
telekre, Cronin és Taylor következtetéseire adott vála-
szukban elismerték, hogy bár a SERVPERF jobb előre-
jelző képességgel bír, a SERVQUAL diagnosztikai ereje 
sokkal magasabb, módszerük jóval több információt nyújt 
az elemzésekhez a menedzserek számára. Ugyanakkor 
Cronin és Taylor véleménye szerint a SERVPERF-mód-
szerrel meghatározott szolgáltatásminőség-értékeket az 
idő, illetve egyéb mutatók függvényében ábrázolva, a 
tendenciák megfigyelésével a menedzserek hasznos, 
döntéseiket támogató, megbízható információhoz juthat-
nak (Cronin és Taylor, 1994, p. 130.). 
 
SSZZMM99  ÉÉrrttéékkeelltt  tteelljjeessííttmméénnyy--  ééss  nnoorrmmáálltt  mmiinnőősséégg--mmooddeellll  
((TTeeaass,,  11999933))  
A modell, hasonlóan a SERVPERF-modellhez, a 
SERVQUAL-modellel, illetve az annak alapját képező 
diszkonfirmációs paradigmával kapcsolatos kritikai ész-
revételek és újabb megfontolások szülötte. A szerző a 
SERVQUAL-modellel kapcsolatban többek között a kö-
vetkező problémákat, hiányosságokat vetette fel: a defi-
níciók félreérthetősége, az elvárásoknak a szolgáltatás-
minőség mérésében betöltött szerepének elméleti iga-
zolása, a szolgáltatásminőség és a vevői elégedettség 
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közötti kapcsolat értelmezése. Kutatásai alapján a 
szerző a szolgáltatásminőség meghatározására a 
SERVQUAL-modellben azonosított teljesítmény-elvárás 
különbség helyett két külön modell (EP és NQ) által 
meghatározott értékeket (tényleges-ideális (EP), illetve 
tényleges-kiváló (NQ)) javasolt. A SERVQUAL-modell az 
elvárásokat, mint az adott szolgáltatási területre vonat-
kozó kiválósági szintként értelmezi, és a tényleges telje-
sítményt ezzel a szinttel veti össze. Teas modelljében 
bevezeti az ideális érték fogalmát, és ezen ideális értéket 
mintegy referencia-pontként szerepelteti. Ettől a referen-
ciaponttól történő elmozdulás pozitív, vagy negatív 
irányba különböző mértékben befolyásolja az egyén mi-
nőség-észlelését. 

− Az Értékelt teljesítmény (Evaluated Performance – 
EP) modell szerint: 

Qi= –1 ]  )( jijj IAw −[
1

m

j∑ =

ahol: 
Qi = az egyén i egységre vonatkozó minő-
ség-észlelése 
wj = j jellemző fontossága 
Aij = az i egységre vonatkozó j jellemző 
egyén által észlelt értéke 
Ij =   a j jellemző ideális értéke 
m = jellemzők száma 

 
− Normált minőség-modell (Normed quality – NQ): 
Amíg az EP-modell az észlelt minőség értéket az 
ideálissal veti össze, addig az NQ-modell a ténylege-
sen észlelt értéket a kiváló szinthez hasonlítja, azaz a 
minőség értéket mintegy normálja. A modell gondo-
lata szerint, ha az i egységet, mint kiváló szintet 
(normát) határozzuk meg, akkor az EP-modell 
egyenlete a Qe kiváló szint (észlelt) minőségét hatá-

rozza meg. Így egy másik i egység minősége (Qi) a 
kiváló szint minőségével (Qe) összevetve a normált 
minőséget (NQ) adja meg: 

NQ = [Qi – Qe] 
ahol: 
NQ = i egység normált minősége, 
Qe = a kiváló szint minősége. 
 

A normált minőséget felírhatjuk az ideális értékek segít-
ségével is az alábbi formában: 

( )NQ = ∑ =
−

m

j ejijj AAw
1

 

ahol: 
Aej = az e kiváló szinthez tartozó j jellemző 
egyén által észlelt értéke. 
 

SSZZMM1100  PPCCPP  ttuullaajjddoonnssáágg--mmooddeellll  ((PPhhiilliipp  aanndd  HHaazzlleetttt,,  
11999977))  
A szerzők által kidolgozott modell egy hierarchikus fel-
építmény ((lláássdd  77..  áábbrraa)), amelyet három tulajdonság-cso-
port alkot. A szolgáltatásokat leíró jellemzők, dimenziók 
mindegyike besorolható valamelyik csoportba a három 
közül. A csoportok egymást átfedik, közöttük hierarchi-
kus kapcsolat áll fenn. 
A „lényegi tulajdonságok” a szolgáltatás lényegéhez, an-
nak eredményéhez köthető jellemzők, tulajdonképpen 
azok alapján választja a vevő egyáltalán az adott szol-
gáltatót (pl.: képes a vevő által igényelt szolgáltatást 
nyújtani). Ezen tulajdonságok gyakorolják a legnagyobb 
hatást a vevői elégedettségre. 
 
A „alapvető tulajdonságok” a lényegi tulajdonságok körül 
helyezkednek el, leginkább az emberi tényezők, a folya-
mat, a szervezeti struktúra elegyeként értelmezhetők. 
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Ezen „alapvető” jellemzőkkel (személyzettel, folyamatok-
kal, stb.) folytatott interakciókon keresztül éri el a vevő a 
szolgáltatás lényegét. 
A modell harmadik szintje a „perifériális tulajdonságokat” 
foglalja magában, ezek olyan kiegészítő jellemzők, 
amelyek által a szolgáltatás egy teljes, kerek egészet 
alkot. 
Amikor a vevő az adott szolgáltatást először veszi 
igénybe, már akkor is elégedett, ha a lényegi jellemzők 
megfelelő módon teljesülnek, azonban a későbbi inter-
akciók során az elégedettség megítélésében az alap-
vető, illetve perifériális jellemzők is egyre nagyobb súllyal 
szerepelnek. 

A szolgáltatás körn

Periférikus tulajdo
A nyújtott szolgáltatáshoz terv
járulákos extrák, "apróságok
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nságok
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", amelyekkel az
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ágok
vezeti struktúra,
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s hozzáférjen a
onságaihoz.

Lényegi tulajdons
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szolgáltatás, amit a vev

megszerez.

ágok
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A tulajdonságok
súlyának növekvő

fontossága

 
77..áábbrraa::  PPCCPP  ttuullaajjddoonnssáágg  mmooddeellll  

((FFoorrrrááss::  PPhhiilliipp  ééss  HHaazzlleetttt,,  11999977;;  SSeetthh  ééss  sszzeerrzzőőttáárrssaaii,,  
22000055))  

SSZZMM1111  KKiisskkeerreesskkeeddeellmmii  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg--  ééss  éésszzlleelltt  
éérrttéékk  mmooddeellll  ((SSwweeeenneeyy  ééss  sszzeerrzzőőttáárrssaaii,,  11999977))  

A szerzők kiskereskedelmi szolgáltatások vizsgálatával 
dolgozták ki modelljüket, amelyben a szolgáltatásminő-
ségnek az értékre és a vásárlási hajlandóságra vonat-
kozó hatását, azok összefüggéseit írták le. Modelljükben 
az érték a pénzben kifejezett, illetve a pénzért kapható 
értéket jelenti, a szolgáltatásminőség értelmezésében 
pedig Grönroos megállapításaira támaszkodnak. 
Modelljük szerint ((lláássdd  88..  áábbrraa)) az értéket nemcsak a 
termék minősége és ára, hanem az észlelt funkcionális 
és technikai szolgáltatásminőség is befolyásolja. 
További kutatásaik bizonyították, hogy ez az összefüg-
gés árnyaltabb: az észlelt funkcionális szolgáltatásminő-
ség a technikai szolgáltatásminőségen keresztül van 
hatással az értékre, illetve a termékminőséggel kapcso-
latos észlelésre. Az észlelt funkcionális szolgáltatásmi-
nőség ugyanakkor a vásárlási hajlandóságra közvetlen 
befolyással bír, ellentétben a technikai szolgáltatásminő-
séggel és a termékminőséggel, hiszen azok csak köz-
vetetten, az észlelt értéken keresztül hatnak a vásárlási 
hajlandóságra. 

Funkcionális
szolgáltatásminőség

Technikai
szolgáltatásminőség

Termékminőség

Relatív ár

Érték Vásárlási hajlandóság

+

+

+

+

+

+

-

-
+

88..áábbrraa::  KKiisskkeerreesskkeeddeellmmii  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  ééss  éésszzlleelltt  éérrttéékk  
 

mmooddeellll  
((FFoorrrrááss::  SSwweeeenneeyy  ééss  sszzeerrzzőőttáárrssaaii,,  11999977;;  SSeetthh  ééss  

sszzeerrzzőőttáárrssaaii,,  22000055))  

SSZZMM1122  VVeevvőőii  éérrttéékk  tteecchhnniikkaa  ((CCVVWW  ––  CCuussttoommeerr  vvaalluuee  
wwoorrkksshhoopp,,  LL..  BBeennnniinnggttoonn,,  JJ..  CCuummmmaannee,,  11999988))  
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A szolgáltatásminőség-modellek fő kutatási irányától el-
térő technikát dolgozott ki Bennington és Cummane 
(1998). Céljuk az volt, hogy egy olyan módszert hozza-
nak létre, amely integrálja a kvalitatív és kvantitatív tech-
nikákat, ezzel mélyebb elemzésre ad lehetőséget abban 
a kérdésben, hogy mi teremt értéket a vevő számára. A 
módszer a fókusz-csoport technika és a Parasuraman és 
szerzőtársai által kidolgozott Gap-modell módosított vál-
tozatait alkalmazza. 
A CVW folyamatában résztvevőket (általában 12-15 ve-
vőből álló csoport) megkérik, hogy olyan, egymást köl-
csönösen kizáró, kategóriákat vagy jellemző csoportokat 
határozzanak meg, amelyek a vevő számára egy ideális 
termékben, vagy szolgáltatásban az értéket jelenítik 
meg, majd adják meg minden egyes jellemző fontossá-
gát. Az értékelés során a szolgáltató jelen teljesítményét 
vetik össze a meghatározott jellemzőkkel. 
A CVW módszer igen időigényes, hiszen a többlépéses, 
moderátor által vezetett folyamatban kérdőív kitöltés, az 
ideális termék/szolgáltatás pontos leírása, brainstorming 
technikák alkalmazása, affinitás diagramok készítése, a 
meghatározott érték kategóriák fontosságának meghatá-
rozása, illetve több ellenőrzési, visszacsatolási lépés is 
szerepel. Azonban előnye hagyományos modellekkel 
szemben, hogy sokkal inkább alkalmazható a vezetői 
döntések alátámasztására, hiszen pontosabb és meg-
bízhatóbb képet ad a szolgáltatásminőségről, az esetle-
ges változtatási irányokról, lehetőségekről. 
 

SSZZMM1133  TTööbbbbddiimmeennzziióóss  mmooddeellll  ((DDaabbhhoollkkaarr  ééss  sszzeerrzzőő--
ttáárrssaaii,,  11999966..))  
A SERVQUAL-modell faktor-struktúrájának kritikai meg-
közelítései vezették Dabholkar és szerzőtársait arra a 
következtetésre, hogy a szolgáltatásminőséget több 
szinten – átfogó, dimenzionális és al-dimenzionális – kell 
értelmezni ((lláássdd  99..  áábbrraa)). 
 
Feltevésüket kiskereskedelmi egységek szolgáltatásmi-
nőségének vizsgálatával támasztották alá, azonosítva a 
SERVQUAL-modelltől eltérő faktor-struktúrát: fizikai jel-
lemzők, megbízhatóság, személyes kapcsolatok, prob-
lémamegoldás, üzletpolitika. 
Az egyes dimenziók értékelése mellett a vevők a szol-
gáltatás egészéről is alkotnak egy, a faktorok összegzett 
értékelésétől független, általános szolgáltatásminőség 
„képet” is, ez jelenti az átfogó szolgáltatásminőség szin-
tet. 

Kiskereskedelmi
szolgáltatás-

minőség

Fizikai
jellemzők

Megbíz-
hatóság

Személyes
kapcsolatok

Probléma-
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Megjelenés Kényelem Ígéretek Hiba-
mentesség lom Udvarias-
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99..áábbrraa::  KKiisskkeerreesskkeeddeellmmii  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  ttööbbbbddiimmeennzziióóss  
mmooddeelllljjee  

((FFoorrrrááss::  DDaabbhhoollkkaarr  ééss  sszzeerrzzőőttáárrssaaii  11999966,,  pp..66..  ))  

További kutatásaik igazolták, hogy az egyes dimenziók 
sokkal összetettebbek annál, mint hogy azokat önma-
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gukban értékelni lehessen. Alátámasztották, hogy bizo-
nyos dimenziók további al-dimenziókra bonthatók (pél-
dául a megbízhatóság dimenziójának aldimenziói az ígé-
retek és a hibamentesség). A szolgáltatásminőséget 
tehát a három szinten együtt kell megítélni. 
SSZZMM1144  HHiieerraarrcchhiikkuuss  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg--mmooddeellll  ((BBrraaddyy  
ééss  CCrroonniinn,,  22000011))  
A Brady és Cronin által kidolgozott modell ugyancsak a 
Grönroos-i dimenziókat vette alapul. A technikai (ered-
mény) minőség és a funkcionális (folyamat) minőség 
mellett bevezették a szolgáltatási környezet minőségé-
nek dimenzióját. Modelljükben ezen három dimenziót, 
mint a szolgáltatásminőséget elsődlegesen meghatározó 
faktorokat értelmezték, amelyek mindegyikét három-há-
rom további, alsóbb szintű dimenzió határoz meg ((lláássdd  aa  
1100..  áábbrráátt)). 
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1100..áábbrraa::  HHiieerraarrcchhiikkuuss  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  mmooddeellll  ((FFoorrrrááss::  
BBrraaddyy  ééss  CCrroonniinn,,  22000011,,  pp..  3377..))    

Az észlelt szolgáltatásminőség tehát egy többszintű érté-
kelés eredménye, ahol a vevők először az egyes al-di-
menziók alapján az elsődleges dimenziókat, majd azok 
aggregálásával a teljes szervezetre vonatkozó észlelt 
szolgáltatásminőséget határozzák meg. 
 

SSZZMM1155  EEllőőzzmméénnyy--  ééss  kköözzvveettííttőő--mmooddeellll  ((DDaabbhhoollkkaarr  ééss  
sszzeerrzzőőttáárrssaaii,,  22000000))  
A szerzők a szolgáltatásminőség mélyebb értelmezése 
érdekében egy olyan elméleti modellt ((lláássdd::  1111..  áábbrraa)) 
dolgoztak ki, amely magában foglalja a szolgáltatásmi-
nőség előzményeinek, következményeinek és közvetí-
tőinek elemzését, alapul véve az általuk kidolgozott 
Többdimenziós modell eredményeit (Dabholkar és szer-
zőtársai, 1996).  
A különböző minőség-faktorok nem a szolgáltatásminő-
ség összetevői, sokkal inkább annak előzményei. Azaz a 
vevők bár értékelik az egyes dimenziókat, ezzel együtt a 
szolgáltatás egészéről alkotnak egy, a faktorok összeg-
zett értékelésétől független, általános szolgáltatásminő-
ség „képet”. 
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1111..áábbrraa::  EEllőőzzmméénnyy--  ééss  kköözzvveettííttőő--mmooddeellll  
((FFoorrrrááss::  DDaabbhhoollkkaarr  ééss  sszzeerrzzőőttáárrssaaii,,  22000000,,  pp..  116622..;;  SSeetthh  ééss  

sszzeerrzzőőttáárrssaaii,,  22000055))    

A modellben azonosították a szolgáltatásminőséget 
meghatározó, annak előzményeként szolgáló faktorokat 
(megbízhatóság, személyes figyelem, kényelem, sajá-
tosságok), illetve meghatározták a vevői elégedettség és 
a viselkedési szándék/vásárlási szándék közötti kapcso-
latot. 
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SSZZMM1166  SSzzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  kkrriittiikkuuss  ffaakkttoorraaii  mmooddeellll  SERVQUAL alapján Új dimenziók

((GG..SS..  SSuurreesshhcchhaannddaarr,,  CC..  RRaajjeennddrraann,,  TT..JJ..  KKaammaallaannaabbhhaann,,  
22000011))  
Az egyik legújabb, a szolgáltatásminőséggel foglalkozó 
modell ugyancsak a SERVQUAL-modell dimenzióiból 
indul ki. A szerzők a SERVQUAL-lal kapcsolatos kritikák 
ellenére megállapítják, „hogy a SERVQUAL 22 megálla-
pításból álló listája meglehetősen jó eszköz a teljes szol-
gáltatásminőség előrejelzéséhez” (Sureshchandar és 
szerzőtársai, 2001, p. 112.). Ugyanakkor ezek az állítá-
sok leginkább két nagy tulajdonság-csoport, a szolgálta-
tás kézzelfogható jellemzői és a szolgáltatási folyamat 
emberi tényezői/emberi kapcsolatai köré szerveződnek. 
Érvelésük szerint a SERVQUAL-modell ezzel a szolgál-
tatásminőségnek csupán egy részét ragadja meg, hiszen 
nem foglalkozik olyan területekkel, mint magával a szol-
gáltatással kapcsolatos sajátosságokkal, nevezetesen a 
szolgáltatás lényegi elemeivel, a szolgáltatási folyamat 
rendszerezettségével, sztenderdizáltságával, és a szol-
gáltató imázsával, hírnevével, társadalmi szerepvállalá-
sával. Modelljük szerint a szolgáltatásminőség öt kritikus 
dimenzión alapul  ((lláássdd  1122..  áábbrraa)): 

− A szolgáltatás lényege/szolgáltatás, mint termék 
− A szolgáltatás emberi tényezői 
− A szolgáltatás nem-emberi tényezői, a szolgálta-

tás sztenderdizáltsága 
− A szolgáltatás kézzelfogható elemei 
− Társadalmi felelősség 

Emberi tényezők

Szolgáltatás
jellemzők

SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

KÉZZELFOGHATÓ ELEMEK

Lényegi szolgáltatás

(servicescapes)

SZOLGÁLTATÁS-
MINŐSÉG

Nem-emberi
tényezők

Társadalmi
felelősség

SZOLGÁLTATÁS TARTALOM

SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

TÁRSADALMI IMÁZS

 
1122..áábbrraa::  AA  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  kkrriittiikkuuss  ffaakkttoorraaii  

((FFoorrrrááss::  SSuurreesshhcchhaannddaarr  ééss  sszzeerrzzőőttáárrssaaii,,  22000011,,  pp..111177..))  

A modellhez kidolgozták a mérési módszert is, amelyben 
az eredeti SERVQUAL-állítások némelyikének elhagyá-
sával, módosításával, illetve az új dimenziókhoz kap-
csolódóan újabb állítások beépítésével összesen egy 41 
állításból álló instrumentumot készítettek. A módszertan-
ban a Cronin és Taylor (1992) által preferált, csak a 
szolgáltató aktuális teljesítményét mérő skálát alkal-
mazták. 
SSZZMM1177  BBeellssőő  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg,,  DDEEAA--mmooddeellll  
((SSootteerriioouu  ééss  SSttaavvrriinniiddeess,,  22000000))  
A DEA (Data Envelopment Analysis) módszeren alapuló 
belső szolgáltatásminőség-modell akkor alkalmazható, 
ha több döntéshozó egységből (DMU), álló szervezet 
(például banki fiókhálózat; több, önálló telephellyel ren-
delkező vállalat; franchise rendszerek, stb.) egységeinek 
szolgáltatásminőségét kívánjuk megítélni, vagy az adott 
szervezet döntéshozói a rendelkezésre álló erőforrásokat 
kívánják optimális szinten elosztani az egységek között. 
A modell nem új szolgáltatásminőség mérési módszer-
tant ír le, hanem segítséget nyújt abban, hogy a meglévő 
(valamely, már korábban működő szolgáltatásminőség-
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mérési modellen alapuló) minőségre irányuló adatokat 
hogyan lehet alkalmazni a szolgáltatásminőség fejleszté-
sére irányuló döntéshozatal során. A DEA-modell az 
egységek szolgáltatásminőség mutatói (inputok), illetve 
teljesítmény/erőforrás felhasználás-mutatók (outputok) 
feldolgozásával meghatároz egy ideális célértéket, 
amelyhez képest értékeli az egyes egységeket. A modell 
lehetőséget biztosít arra, hogy a célértéken alul teljesítő 
egységek számára a szolgáltatásminőség fejlesztésére 
vonatkozóan irányokat határozzon meg, ugyanakkor a 
célértéket jelentősen túlteljesítő egységek számára erő-
forrás-megtakarításra adjon lehetőséget.  
SSZZMM1188  SSEERRVVPPEEXX--mmooddeellll  ((MM..  AA..  RRoobblleeddoo,,  22000011))  
A Robledo (2001) által kidolgozott modell a SERVQUAL- 
és a SERVPERF-modellek összehasonlító elemzése 
során alakult ki. A legfontosabb elméleti különbség, hogy 
az észlelés-elvárás diszkonfirmációt nem két külön ská-
lán keresztül – mint ahogyan azt a SERVQUAL teszi –, 
hanem egyetlen – diszkonfirmációs – skálát alkalmazva 
értékeli. A 26 elemből álló kérdőív állításainak értékelé-
sére alkalmazott hét fokozatú Likert skála végpontjainak 
megfelelő meghatározásával az elvárásokat és az észlelt 
teljesítményt tulajdonképpen egyszerre értékelteti a vá-
laszadóval. Az egyik végpontot a „sokkal rosszabb, mint 
elvártam”, a másik végpontot a „sokkal jobb, mint elvár-
tam” meghatározással írja le. 
Tanulmányában a 26 állítás három dimenziót alkot: kéz-
zelfogható dolgok, megbízhatóság, vevő-kapcsolatok. Az 
elemzésében igazolja, hogy a SERVPEX-modell a skála 
előrejelző érvényességében felülmúlja a SERVPERF- és 
SERVQUAL-modelleket. 
 

33..  AA  jjeelleennttőősseebbbb  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg--mmooddeelllleekk  
öösssszzeeggzzééssee  
A szolgáltatásminőség-modellek folyamatos fejlődése jól 
nyomon követhető az irodalomban. A kutatók az egyes új 
modellek kialakításakor mindig támaszkodtak az előző 
modellekre, azokat kisebb-nagyobb mértékben módosí-
tották, új elemekkel bővítették. A 1133..  áábbrraa a bemutatott 
modellek elméleti kapcsolatait írja le.  
Jól elkülöníthetőek egymástól a diszkonfirmációs para-
digmán alapuló modellek (pl. Grönroos [SZM1], 
SERVQUAL [SZM4], ZOT [SZM5]), a tulajdonság-alapú 
módszerek (PCP [SZM10]; tulajdonság-alapú szolgálta-
tásminőség-modell [SZM6]), a csak a teljesítmény mé-
résre fókuszáló alternatív modellek (SERVPERF [SZM8], 
EP/NQ [SZM9]), a köztes (SERVPEX [SZM18]), az elé-
gedettség, érték, vásárlási hajlandóság közötti összefüg-
gést kereső [SZM13; SZM15], illetve a szolgáltatásminő-
séget mint inputot alkalmazó modellek [SZM17]. 
A szakirodalom alapos átvizsgálása igazolja, hogy a 
szolgáltatásminőség kutatás későbbi modelljei, illetve a 
mérési módszerek leginkább a Grönroos nevével fémjel-
zett északi-modellből [SZM1], illetve a Parasuraman és 
szerzőtársai által a GAP-modellből származtatott 
SERVQUAL-módszerből [SZM4] eredeztethetőek. A 
Borgowitz és szerzőtársai (1990) által kialakított átfogó 
modell [SZM7] az előbbi két modellt ötvözi. Lehtinen és 
Lehtinen háromdimenziós modellje [SZM2], illetve Rust 
és Oliver modellje [SZM3] az északi szolgáltatásminőség 
modell továbbfejlesztésének tekinthető, míg a 
SERVQUAL módosítása és tágabb értelmezése a Tűrési 
sáv modellben (ZOT) mutatkozik meg [SZM5].  
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1133..áábbrraa::  SSzzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  mmooddeelllleekk  öösssszzeeffüüggggéésseeii  
((NN..  SSeetthh,,  SS..GG..  DDeesshhmmuukk,,  PP..  VVrraatt,,  22000055..  ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall))  

A modellek további fejlődése szempontjából a 
SERVQUAL-lal kapcsolatos kritikák fontos tényezőként 
jelentkeztek. A Cronin és Taylor (1992) által kidolgozott 
SERVPERF [SZM8], a Teas (1993) által létrehozott EP 
(Evaluated performance)/NQ (Normed Quality) modellt 
[SZM9], illetve a Robledo (2001) által alkotott SERVPEX-
modellt [SZM18] ezen kritikák ihlették, ugyanúgy, ahogy 
az attribútum-modelleket (Hayword-Farmer, 1988; és 
Philip és Hazlett, 1997) is. 
A további kutatások a szolgáltatásminőség és a vevői 
elégedettség közötti, illetve a szolgáltatásminőség és a 
vásárlási szándék közötti kapcsolatra irányultak, amely-
ből újabb modellek alakultak ki. Cronin és Taylor (1992) 
kutatási eredményei szerint vevői elégedettség a szol-
gáltatásminőségből ered, a vásárlási szándékot az elé-
gedettség befolyásolja. A Dabholkar és szerzőtársai 
(2000) által kidolgozott Előzmény- és közvetítő-modell 
[SZM15] ezt a kapcsolatot vizsgálta tovább. 

Ugyancsak Cronin és Taylor (1992) mutatott rá, hogy a 
vevők nem mindig a legjobb minőségű szolgáltatást ve-
szik igénybe, hanem vásárlási döntéseiket az adott szol-
gáltatás értékének megítélése határozza meg. Az érték 
fogalmának bevezetése a szolgáltatásminőség kutatásba 
újabb modelleket [SZM11] eredményezett (például 
Sweeney és szerzőtársai, 1997), illetve ezzel kapcsolat-
ban hibrid technikák, mint például a CVW modell 
[SZM12] is létrejöttek. 
A szolgáltatásminőség vevői megítélésének pontosabb 
és mélyebb kutatása irányította rá a figyelmet arra, hogy 
a szolgáltatásminőséget nemcsak egy, hanem egymás-
sal párhuzamosan több szinten értékelik a vevők. A leg-
újabb kutatások már hierarchikus, többszintű modellek-
ben gondolkodnak, ennek jó példái a Dabholkar és társai 
(1996), illetve Brady és Cronin (2001) által kidolgozott 
modellek [SZM13; SZM14]. 
A szolgáltatásminőséget alkotó (vagy az azt meghatá-
rozó) dimenziók azonosításában is folyamatos a fejlődés. 
A kutatók egyre szélesebben értelmezik a szolgáltatás-
minőséget. A szolgáltatási eredmény minőségére és a 
szolgáltatás folyamatának minőségére utaló dimenziók 
mellé olyan új, a szolgáltatásminőséget átfogóbban ér-
telmező dimenziók kerültek be, mint a szolgáltatási kör-
nyezet, vagy az egyik legújabb modellben már a szol-
gáltató társadalmi szereplésének megítélése is. 
Az egyes modellek szintetizálásával, a közös elemek 
kiemelésével M. Suuroja (2003) egy olyan elméleti mo-
dellt alkotott, amely a szolgáltatásminőség további kuta-
tásának jó alapja lehet. A szintetizált észlelt szolgálta-
tásminőség-modell az alábbi, a további kutatások szem-
pontjából megfontolandó alapfeltevéseken nyugszik: 

− A szolgáltatásminőséget a teljesítmény-mutatók 
alapján és nem az elvárások, normák és a telje-
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sítmény közötti differencia alapján értelmezzük. Az 
elvárások természetesen befolyásolják az észlelt 
szolgáltatásminőséget, de csak közvetett módon. 

− A szolgáltatásminőség nem értelmezhető egysze-
rűen az egyes dimenziók összegző értékelésével. 
A szolgáltatásminőség észlelése több szinten va-
lósul meg (átfogó, dimenzionális, al-dimenzionális 
szinteken), ahol az egyes dimenziók nem alkotó 
elemei, hanem inkább előzményei a szolgáltatás-
minőség átfogó értékelésének.  

− A szolgáltatásminőség jellemzői szolgáltatáson-
ként változnak, azok nem egyetemes érvényűek. 

A szintetizált modell ((lláássdd  1144..  áábbrraa)) középpontját a szol-
gáltatási folyamat minősége, illetve a szolgáltatás ered-
ményének minősége jelenti. A hierarchikus modellben a 
középponti elemeket a szolgáltatás fizikai környezete 
veszi körül.  

SZOLGÁLTATÁS-
FOLYAMAT EREDMÉNY

FIZIKAI KÖRNYEZET

szolgáltató
szektortól függő

jellemzők

szolgáltató
szektortól függő

jellemzők

VÁLLALATI MINŐSÉG

- kézzelfogható elemek
- társadalmi jellemzők

TELJESÍTMÉNY ÉSZLELÉSE

NORMÁK, ELVÁRÁSOK

ÉS
ZL

EL
T 

SZ
O

LG
Á

LT
A

TÁ
SM

IN
Ő

SÉ
G

az
 á

tfo
gó

 é
rté

ke
lé

s 
el
őz

m
én

ye
i

 
1144..áábbrraa::  AAzz  éésszzlleelltt  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  sszziinntteettiizzáálltt  eellmméélleettii  

mmooddeelllljjee  
((FFoorrrrááss::  SSuuuurroojjaa,,  22000033..,,  pp..  2211..))  

A szolgáltatásminőség-modellek folyamatosan változnak, 
fejlődnek. A modellekben az elméleti kérdések mellett 
(szolgáltatásminőség fogalom, a teljesítmény-paradigma 
érvényessége a diszkonfirmációval szemben) a legfonto-
sabb kérdés a szolgáltatásminőséget meghatározó, vagy 
alkotó dimenziók számában, struktúrájában, jellemzőiben 
jelentkezik. Az irodalom és az egyes modellek igazolták, 
hogy a dimenziók a szolgáltatási ágak szerint változnak, 
egy általános modell kialakítására kicsi az esély. A ku-
tatók számára kihívást jelent, hogy a meglévő szolgálta-
tásminőség modelleket a változó gazdasági, technológiai 
környezethez igazítsák, és olyan új területekre terjesszék 
ki, mint például az internetes szolgáltatások, vagy az 
üzleti, B2B szolgáltatások. 
 
 

Minden újabb modellel újabb ötletek, elméleti 
és gyakorlati megfontolások épültek be a 
szolgáltatásminőség kutatási területébe. Ez a 
fejlődési folyamat nem áll, nem állhat meg. 
Egy általánosan elfogadott, egzakt alap-mo-
dell, illetve az egyes szolgáltatási szektorokat 
jellemző általános dimenziók kidolgozása, 
elméleti és gyakorlati relevanciájának, meg-
bízhatóságának igazolása még várat magára. 
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MMeelllléékklleett::  AA  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  mmooddeelllleekk  lléénnyyeeggeess  jjeelllleemmzzőőii  
Ssz. Szerző (év) Modell Gyengeség/korlátok Teszt közönség Adatgyűjtés 

módszertana 
Skála Elemzés mód-

szertana 
Megjegyzés 

SZM1 Grönroos 
(1984) 

Technikai 
és funk-
cionális 
minőség 
modell 

A funkcionális és technikai 
minőség mérésére nem ad 

magyarázatot a modell 

Bank, biztosító, étterem, 
szállítmányozás, légitársa-
ság, tisztító és javító szol-
gáltatások, autókölcsön-

zés, utazási irodák és 
különböző közszolgálati 

intézmények 

Kérdőív 5 foko-
zatú 

Likert 

Egyszerű, leíró 
statisztikai 

adatelemzés 

A szolgáltatásminőség 
modellek egyik kiinduló 

modellje, a legtöbb modell-
nek alapjául szolgált. 

SZM2 U. Lehtinen, 
J.R. Lehtinen 

(1991) 

Három-
dimen-

ziós 
modell 

Csak egy szolgáltatási 
szektorban tesztelték. 

Nem ad egzakt, a gyakor-
latban is jól alkalmazható 

mérési módszert. 

Éttermek/ 
33/60 válaszadó 

Mélyinterjú - Kvalitatív elem-
zés, faktor-

elemzés 

- 

SZM3 R.T. Rust, 
R.L. Oliver 

(1994) 

Három 
kompo-

nens 
modell 

Csak elméleti modell, 
empirikusan nem igazolták 

a kutatók. 

- - - - A gyakorlatban többek 
között alkalmazták: Keres-
kedelmi bank (McDougall 

és Levesque, 1994), 
egészségügyi szolgáltatá-

sok (McAlexander, 
Kaldenberg és Koenig, 

1994) 

SZM4 Parasuraman 
és társai 
(1985) 

Rés-
modell 

(SERVQ
UAL) 

A Rés-modell egyes „ré-
seinek” mérési módszerei 
nem egyértelműen meg-

határozottak. 
A SERVQUAL-lal kapcso-
latban több kritikai észre-

vétel merült fel (pl. elvárás 
fogalom, dimenzionalitás, 

megbízhatóság, skála, 
stb.) 

Telefontársaság, biztosí-
tási ügynökség, biztosító, 

bank, javító szolgáltatások/ 
298-487 válaszadó 

Kérdőíves 
megkérdezés 

7 foko-
zatú 

Likert 

Főfaktor elem-
zés, oblique 
forgatással 

A legtöbbet és legszéle-
sebb körben alkalmazott 

modell, szinte minden 
szolgáltatási szektorban 

alkalmazták, többek között 
egészségügyi szolgáltatá-

sokban, kereskedelmi 
hálózatoknál, oktatásban, 
könyvtári szolgáltatások-

ban, stb.  

SZM5 Parasuraman 
és társai 
(1993) 

Tűrési 
sáv-

modell 
(ZOT) 

Nehézkes alkalmazás a 
három különböző skála 

miatt. 

Biztosító, szerviz szolgál-
tatás, tehergépjármű 
kölcsönzés és lízing, 

gépjármű szerviz, szállodai 
szolgáltatások/ 

16 fókusz csoport 

Interjúk, cso-
portos techni-

kák 

- Fókusz csoport 
technika 

A gyakorlatban többek 
között alkalmazták: 

Légitársaság (Chen, 1997), 
Pénzügyi szolgáltatások 

(Durvasula és társai, 2005) 

SZM6 Hayword-
Farmer (1988) 

Tulajdon-
ság-alapú 

modell 

Elméleti modell, nem ad 
gyakorlati ajánlást a szol-
gáltatásminőség mérésére 

vonatkozólag. 

- - - - - 

SZM7 Brogowicz és 
társai (1990) 

Átfogó 
szolgál-
tatásmi-

Empirikusan nem igazolt 
modell. 

- - - - - 

Öntapadó jegyzet
Seth, S.G. Deshmuk, P. Vrat, (2005) felhasználásával



Ssz. Szerző (év) Modell Gyengeség/korlátok Teszt közönség Adatgyűjtés 
módszertana 

Skála Elemzés mód-
szertana 

Megjegyzés 

nőség-
modell 

SZM8 Cronin, Taylor 
(1992) 

SERVPE
RF 

További szolgáltatási 
ágakban is igazolni kellene 
általános érvényességét. 

Bank, Kártevő irtás, gyors-
étterem, tisztító szolgálta-

tás/ 
660 válaszadó 

Kérdőíves 
megkérdezés 

7 foko-
zatú 
skála 

Főfaktor elem-
zés, oblique 
forgatással, 

LISREL 
konfirmatív 

elemzés 

A SERVQUAL kritikájára 
épülő modell, amelyet a 

gyakorlatban a SERVQUAL 
mellett a legtöbbször al-

kalmazzák. 

SZM9 Teas (1993) Értékelt 
teljesít-
mény, 

normált 
minőség 
(EP, NQ) 

Csak egy szolgáltatási 
területen, alacsony 

számosságú mintán tesz-
telték. 

Kereskedelmi szolgáltatás/ 
120 válaszadó 

Személyes 
interjú 

- Korreláció-
elemzés, t-

teszt, kvalitatív 
elemzés 

- 

SZM10 Philip és 
Hazlett (1997) 

PCP-
modell 

A három tulajdonság-
csoportot alkotó dimenzió-
kat nem határozták meg, 

hiányzik az empirikus 
igazolás. 

- - - - - 

SZM11 Sweeney és 
társai (1997) 

Kiskeres-
kedelmi 
szolgál-
tatásmi-
nőség és 

észlelt 
érték 

modell 

Az értéket csak egy szem-
pontból értelmezi. 

Elektronikai szaküzlet/ 
1016 válaszadó 

Kérdőíves 
megkérdezés 

7 foko-
zatú 
skála 

Konfiramtív 
faktor elemzés 
LISREL alkal-

mazásával 

- 

SZM12 Bennington és 
Cummane 

(1998) 

Customer 
value 

workshop 
(CVW) 

Hosszadalmas és nehéz-
kes gyakorlati megvalósí-

tás. 
Kis elemszámú minta miatt 
alacsony megbízhatóság. 

12-15 fős vevői csoportok Kérdőíves 
megkérdezés, 
interjúk, cso-
portos techni-

kák 

- Módosított 
fókusz csoport 

technika 

- 

SZM13 Dabholk
ar és 
társai 
(1996) 

Több-
szintű 
modell 

Az alkalmazott dimenziókat 
kiskereskedelmi szolgál-

tatásokra határozták meg. 
További szolgáltatási 

szektorokban is tesztelni 
kellene az általános érvé-

nyűség érdekében. 

Két áruházlánc hét üzlete/ 
227 válaszadó 

Kérdőíves 
megkérdezés 

5 foko-
zatú 

Likert 

Konfirmatív 
faktorelemzés 
LISREL alkal-

mazásával 
LISREL struktu-
rált regresszió 

modellezés 
(regression 
structural 
equation 

modeling) 
 

- 
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Ssz. Szerző (év) Modell Gyengeség/korlátok Teszt közönség Adatgyűjtés 
módszertana 

Skála Elemzés mód-
szertana 

Megjegyzés 

SZM14 Brady és 
Cronin (2001) 

Hierar-
chikus 
modell 

A modellben alkalmazott 
dimenziók nem általános 

érvényűek. 
További szolgáltatási 

területeken is tesztelni kell. 

Gyorsétterem, fotókidolgo-
zás, vidámpark, tisztító 

szolgáltatások/ 
1133 válaszadó 

Kérdőíves 
megkérdezés 

7 foko-
zatú 

Likert 

Konfirmatív 
faktorelemzés 
LISREL alkal-

mazásával 
LISREL struktu-
rált regresszió 

modellezés 
(regression 
structural 
equation 

modeling) 

Hasonló hierarchikus mo-
dellt javasol például Gi-Du 
Kang (2006) telefonszol-
gáltatók ügyfeleinek meg-
kérdezésével végzett ku-

tatásában. 

SZM15 Dabholkar és 
társai (2000) 

Előzmény
- és 

közvetítő-
modell 

További különböző szol-
gáltatási szektorokban is 

igazolni kellene.  
A vevői elégedettség 

előzményeit nem vizsgálja, 
csak a szolgáltatásminő-

ségét. 

397 egyetemista és vég-
zett hallgató 

Telefonos 
interjú 

- LISREL struktu-
rált regresszió 

modellezés 
(regression 
structural 
equation 

modeling) 

- 

SZM16 Sureshchanda
r és társai 

(2001) 

Szolgál-
tatásmi-
nőség 
kritikus 
faktorai 
modell 

Elméleti modell, empiriku-
san nem igazolt. 

- - - - - 

SZM17 Soteriou és 
Stavrinides 

(2000) 

Belső 
szolgál-
tatásmi-
nőség, 
DEA-

modell 

Limitált az alkalmazási 
terület.  

A szolgáltatásminőség 
mérésére nem ad egyér-

telmű meghatározást.  
Egyéb (output) adatokat is 

igényel. 

26 bankfiók/ 
194 válaszadó 

Kérdőíves 
megkérdezés 

7 foko-
zatú 

Likert 

DEA (Data 
Envelopment 

Analysis) 

Gyakorlati alkalmazása: 
Szupermarket áruház lánc 

(Blose és szerzőtársai, 
2005) 

Elektromos-energia szol-
gáltatás (Blose, Tankersly, 

2004) 

SZM18 M.A. Robledo 
(2001) 

SERVPE
X 

További szolgáltatási 
területeken is tesztelni 

kellene. 

Három légitársaság/ 
1152 válaszadó 

Kérdőíves 
megkérdezés 

7 foko-
zatú 

Likert 

Konfirmatív 
faktorelemzés 

- 
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PPrroojjeekktteekk  mmiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt--mmóóddsszzeerreeii  
NNaaggyy  JJeennőő  BBeennccee  --  SSeebbeessttyyéénn  ZZoollttáánn  ––  SSzzaabbóó  GGáábboorr  CCssaabbaa  

A cikk a projektek és a minőség kapcsolatát, viszonyát vizsgálja – elsődlegesen a projektek minőségtudatos 
menedzselésének elősegítése céljából.  

  

BBeevveezzeettőő  
„A XXI. század a minőség évszázada lesz” írta le több 
munkájában a múlt században Juran, a minőség egyik 
legnagyobb XX. századi „guruja” (Juran, 1994). Az 
Alliance for Quality 2002. szeptember 30.-i Harrogete-i 
Minőség(ügyi) Nyilatkozata is ezt igazolja: 
„– a 20. század bebizonyította a minőségügyi elvek, 
módszerek és eszközök széleskörű alkalmazhatóságát 
és eredményességét, 
– a minőségügyi feltételek jelenlegi értékelése világ-
szerte még mindig az érettség nagyfokú hiányát jelzi, 
továbbá, hogy a minőségügyi elveket, módszereket és 
eszközöket korlátozottan alkalmazzák, …” 
Mi húzódhat meg a Nyilatkozat két állításának nyilván-
való ellentmondása között, és mit tehetnek a szakembe-
rek (köztük természetesen a projektmenedzsment és a 
minőségmenedzsment szakemberei) ennek az ellent-
mondásnak a feloldása érdekében? 
Cikkünkben ezen ellentmondásra adható válaszhoz sze-
retnénk hozzájárulni, remélve, hogy a probléma széles-
körű „terepén” e keskeny kis „csapással” a tárgyalt kér-
déskör nehézségeit nem fokozzuk tovább, hanem a 
megoldás felé vezető út egy részét világítjuk meg. Cik-
künkben két fő kérdéskört tárgyalunk:  

- az egyik –szerintünk a minőség- és a projektme-
nedzsment kapcsolatában fontosabb az elvi, 

szemléleti, rendszerbeli szint – a stratégiai, a ve-
zetési, top-menedzsment szint, 

- a másik, a klasszikus megközelítés: a módszer-
tani, a taktikai szint. 

SSzzeemmlléélleettii,,  rreennddsszzeerrbbeellii,,  vveezzeettééssii  sszziinntt  ––  aa  
ssttrraattééggiiaaii  kkéérrddéésseekk  
A világ fejlett társadalmi, gazdasági, kulturális térségei-
ben a rendszerek, vállalkozások, vállalatok működésé-
nek, megítélésének központi mutatója, a sikeresség 
egyik fontos kritériuma a projektmenedzsment területén 
is a minőség. (Bár közismert, hogy a projektek sikerének 
előrejelzése, de gyakran az utólagos megítélése is rend-
kívül sok tényezőtől függő komplex feladat.) Az ügyfelek, 
a vevők, a megrendelők követelményeinek, elvárásainak 
jelentős része ezen a területen is a minőséggel, a meg-
bízhatósággal kapcsolatos. 
Természetes, hogy a menedzsment-tudományok, így 
elsősorban a minőségmenedzsment, igyekeznek követni 
ezt a kihívást, azonban sok vonatkozásban még adósak 
az egyértelmű elméleti és gyakorlati módszertani vála-
szokkal. Pedig a menedzsment-tudományok elmúlt né-
hány évtizedes fejlődésében több olyan tendencia is 
megfigyelhető, amely elősegíthette volna a helyes és a 
gyakorlat számára hatékony segítséget nyújtó válaszo-
kat. 
Az egyik ilyen tendencia a menedzsment egyes szakte-
rületeivel kapcsolatban érzékelhető egymáshoz való kö-
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zeledés, integrálódás, illetve az a felfogás, megközelítés, 
amely a TQM-ben (TQM: Total Quality Management; 
teljeskörű minőségmenedzsment), mint a menedzs-
ment--területeket integráló felfogásban, megkísérli egye-
síteni a sok vonatkozásban még ma is elkülönülő me-
nedzsment-szakterületeket (pl. stratégiai, emberi erőfor-
rás, marketing-, projekt- vagy éppen minőségmenedzs-
ment). Egy rendszer, szervezet TQM felfogású vezetése, 
menedzselése jelentős stratégiai előnyökkel jár a szer-
vezet számára, szemben az egyes szinteket és területe-
ket a vélt jobb szakmai hozzáértésből, specializálódásból 
fakadó előnyök miatt horizontálisan és vertikálisan is 
tagoló menedzsment-felfogással. Ilyenkor előfordul, hogy 
a minőségmenedzsment-célok (szempontok) elkülönül-
nek a projektcéloktól, vagy jobb esetben csak elhanya-
golják őket. 
A projektek megvalósítása során a minőségszempontok 
ilyen jellegű elkülönítése vagy elhanyagolása rendszerint 
negatív következményekkel jár, mégis sokan és sokszor 
úgy gondolják, hogy a projektmenedzser mellett legyen 
egy, a projekt minőségéért felelős minőségmenedzser is. 
Szerintünk az a helyes felfogás, hogy a projekt me-
nedzsmentjének kell – az összes többi szemponttal 
együtt – a minőségmenedzsment követelményeit is kép-
viselnie (természetesen ez más-más súlyú a későbbiek-
ben megemlített „három generációnál”). 

MMiinnőősséégg  ééss  PPrroojjeekktt  
A projektmenedzsmentben a minőséggel 
ös??szefüggésben a minőségmenedzsment-szakterület 
megszokott fogalmait használhatjuk. Alapvető különbsé-
get inkább abban látunk, hogy az üzemszerű (tömeges) 
termelési és szolgáltatási folyamatoktól eltérően a pro-

jektekben a minőség-tevékenységeknek egészen más 
aránya jellemző. 
A minőségmenedzsment fogalmán rendszerint a me-
nedzsmentnek a minőséggel összefüggő valamennyi 
tevékenységet értjük, ami magában foglalja a minőség-
politikát, a minőségre vonatkozó esetleges felsőszintű 
deklarációt (minőségmissziót), a minőségi célok megha-
tározását, a minőségtervezést, a minőségszabályozást, 
a minőségbiztosítást, a folyamatos minőségjavítást-fej-
lesztést, és a klasszikus minőségellenőrzést. A projekt 
minőségmenedzsmentjén egy projekt minőségközpontú, 
minőségtudatos menedzsmentjét értjük, amelyben a fel-
sőszintű menedzsment feladata a projekt minőségi meg-
valósításához szükséges menedzsment-feltételrendszer 
megvalósítása, a konkrét minőségmenedzsment „terü-
letek” közül a misszió, a vízió (amennyiben ezek az adott 
projektre értelmezhetőek és szükségesek ill. lehetsége-
sek), a minőségpolitika és a minőségcélok. A projekt mi-
nőségmenedzsmentjével összefüggő további feladatok 
és területek pedig a projektmenedzser ill. az adott projekt 
menedzsmentjének hatáskörébe tartoznak. 
A különböző minőség-tevékenységek hierarchikusan 
egymásra épülnek. Alapvető szinteknek a minőségellen-
őrzést, minőségbiztosítást, minőségszabályozást és az 
ezeket integráló minőségmenedzsmentet tekintjük. 
A minőségellenőrzés egy termék, szolgáltatás (jelen 
esetben egy projekt) egy vagy több jellemzőjének mé-
rése, műszerrel, mérőeszközzel, idomszerrel, mérőbe-
rendezéssel történő vizsgálata, szemrevételezése, ér-
zékszervi (szubjektív, egyedi) minősítése stb. – valamint 
az esetek döntő részében az eredmények összehason-
lítása az előírt követelményekkel annak érdekében, hogy 
megállapítsuk, hogy elértük-e minden egyes minőség-
jellemző megfelelőségét. Projektszerű működésben a 
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minőségellenőrzés alapvető minőség-tevékenységnek 
tekinthető. 
A minőségmenedzsment általában a sorozatgyártásként 
működő termelő és szolgáltató tevékenységekhez kap-
csolódóan fejlődött, így a korábban felsorolt minőség-
tevékenységek közül a minőségszabályozás és minő-
ségbiztosítás már nehezebben terjeszthető ki a projektek 
során előállított egy-egy termék vagy szolgáltatás egyedi 
előállítási folyamatára. 
A minőségbiztosítás a minőség-alrendszerben vala-
mennyi – a minőségszabályozás által rögzített – terve-
zett és rendszeres tevékenységet jelenti, amely hozzájá-
rul, hogy a termék vagy szolgáltatás kielégítse a minő-
ségi követelményeket. A minőségbiztosítás eszköze a 
folyamat figyelése, követése a minőség oldaláról, a mi-
nőségellenőrzés, a hibafigyelés és -elemzés, a vissza-
csatolás valamint a hibamegelőzés, hibakiküszöbölés. 
Minőségszabályozáson (a minőségmenedzsmenten be-
lül) azokat az operatív tevékenységeket és módszereket 
értjük, amelyek a minőségi követelmények teljesítését 
szolgálják a minőség megvalósításának teljes körfolya-
matában (az igények meghatározásától annak megálla-
pításáig, hogy azokat a felhasználás során mennyire si-
került kielégíteni). 
Ennek ellenére a minőségbiztosítás és a minőségsza-
bályozás fogalma is adaptálható a projektekre. A minő-
ségszabályozás során határozzuk meg és – általában 
írásban – rögzítjük egy projekttel szemben támasztott 
követelmények megvalósításának módját (kinek, mit, 
mikor és hol kell tennie a projekt minőségi követelmé-
nyeinek teljesülése érdekében), míg a minőségbiztosítás 
azzal foglalkozik, hogy mindezeket a gyakorlatban ho-
gyan hajtjuk végre egy konkrét projekt során. (Itt szüksé-
ges megjegyeznünk, hogy a legtöbb – és véleményünk 

szerint leginkább jogos – vita e két szint egymásra épü-
lésében található. Vannak, akik szerint a minőségszabá-
lyozás az átfogóbb fogalom, és ennek eszköze a minő-
ségbiztosítás, de vannak, akik ezt fordítva értelmezik A 
mi felfogásunk az elsőhöz áll lényegesen közelebb. 
((LLáássdd  aazz  11..  áábbrráátt)). 

 
11..  áábbrraa  

Az üzemszerű tömegtermelés és a szolgáltatások terü-
letén kiforrott módszerek állnak rendelkezésre a minőség 
kézben tartására, ezeket Magyarországon is széles kör-
ben alkalmazzák. 
A minőségmenedzsment tartalmi kiforrottságát a megfe-
lelő színvonalú szakmai nyelv is követte. Ez a szakmai-
ság nem köszön vissza megfelelően a projektmenedzs-
ment területén. A projektek alapvetően eltérnek az 
üzemszerű működéstől, és elsősorban ez a különbség 
határozza meg, hogy egyáltalán milyen minőségme-
nedzsment módszereket alkalmazhatunk. A projektet a 
kutatók, szakemberek, és az utóbbi időben megjelent 
módszertanok is a projekt körülményeitől függően sok-
féleképpen definiálták. A definíciókból kiindulva, néhány 
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alapvető különbséget kiemelhetünk. Míg egy projekt 
egyedi, tehát megvalósításának eredménye olyan ter-
mék, amilyet addig a szervezet korábban nem állított elő, 
addig a szokásos üzemi, üzleti tevékenység általában 
rutinfeladatot jelent. Természetesen a folyamat végter-
méke lehet szolgáltatás is. A projektnek előre tervezett, 
korlátos időtartama van, a projektcél érdekében szerve-
zik az erőforrásokat a folyamatokhoz; majd a folyamat 
végén, a termék megvalósulása után ezeket az erőforrá-
sokat általában teljesen átszervezik. A projekt esetében 
gyakori a funkcionális területek átlépése. Ez nem jel-
lemző a vállalkozások szokásos, tömegszerű üzemi mű-
ködésére, ahol a termék előállításának, ill. a szolgáltatás 
nyújtásának folyamatához szervezik a szakterületeket. A 
különbségek ellenére fontos összekapcsolni a kettőt: a 
projektet is mindig a vállalat stratégiai céljainak elérése 
érdekében hozzák létre, a projektmenedzser pedig bár-
milyen független szereplő, mindig a felsőszintű vállalati 
menedzsment alatt dolgozik. 
A tartalmi és értelmezési problémák a projektmenedzs-
ment területén tapasztalható szakmai nyelvi következet-
lenséggel és a területet jellemző bizonytalansággal kez-
dődnek. A terminológiát illetően alapvetően problémás a 
terület (a Magyar Projektmenedzsment Szövetségben is 
komoly és nagyon eredményes szakmai viták zajlottak a 
terminológiát illetően, különösen, amióta a legelterjed-
tebb ismeretgyűjtemény, a PMBOK magyar nyelvű for-
dításán dolgoztak). A projektmenedzsment minőségme-
nedzsment vonatkozásainál a terület komoly fejlettsége 
mellett indokolt a szakkifejezések pontos használata, 
kerülendő az idegen szavak használata („Project 
Quality”, „Project Control” stb. kifejezések).  
A két terület kapcsolatát, viszonyát elemezve, elsőként 
célszerű formalizált oldalról közelíteni. 

Az MSZ EN ISO 9000:2005 szerint: 
„A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a 
saját jellemzők (= megkülönböztető tulajdonságok) egy 
csoportja a követelményeket (= kinyilvánított igény vagy 
elvárás, amely általában magától értetődő vagy köte-
lező).” 
A minőségjellemző (azaz a minőségre vonatkozó meg-
különböztető tulajdonság) viszont: „Terméknek, folya-
matnak vagy rendszernek egy követelménnyel kapcso-
latos saját jellemzője”. 
„A termék egy folyamat eredménye”, „a folyamat: egy-
mással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevé-
kenységek olyan sorozata, amely bemeneteket kimene-
tekké alakít át.”  „A projekt: egyedi folyamat, …”. „A 
rendszer: egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatás-
ban álló elemek összessége”. 
Valamennyi esetben a folyamatnak, mint fogalomnak 
központi szerepe van az értelmezésben, ezért a folya-
matnak és minőségtudatos megközelítésének (Parányi, 
2006, 47. o.) viszonya szerintünk alapvető kérdés. 
Messzemenően egyetértve a Parányi által felvázolt há-
rom paradigma felfogással (Parányi, 2006, 44.-46. o.), 
úgy véljük, hogy a minőségtudatos megközelítés más és 
más a termék-központú, a folyamatközpontú és a rend-
szerközpontú projektmenedzsment-felfogás (helyzet) 
esetében. (Természetesen e „három generációt” a minő-
ségmenedzsment-megoldás oldaláról fogalmazzuk meg!) 
A minőségmenedzsmenttel összefüggő ((aazz  11..  áábbrráábbaann  
vváázzoolltt)) tematikus minőségfeladatoknak, minőségterüle-
teknek egymás mellett kell létezniük, arányuk azonban a 
„három generáció” függvényében jelentősen eltérő. 
A termékközpontú („első generációs”) megközelítés 
esetében a minőséggel kapcsolatos követelmények je-
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lentős részét ellenőrzésközpontú minőségmenedzs-
menttel lehet, sőt kell kézben tartani, uralni, szabályozni, 
bár ekkor is szükségesek a minőségbiztosítás, minőség-
szabályozás és minőségmenedzsment-szintű tevékeny-
ségek. Az ellenőrzésközpontúság – felfogásunk szerint – 
megfelel a Parányi-féle első paradigma-szintnek. (Bár az 
ISO 9000 szabványcsalád „menedzsment” kifejezését a 
magyar szabványok „irányítás” szóra fordítják, vélemé-
nyünk szerint ez jelen esetben – minőség- és projektme-
nedzsmentről lévén szó – különösképpen nem tükrözi 
azt a lényeges tartalmi, értelmezési és terjedelmi különb-
séget, amely a magyar nyelvben és a vezetéstudományi 
gyakorlatban az irányítás és a menedzsment kifejezések 
között van, ezért ebben a fogalom-értelmezésben tuda-
tosan és következetesen eltérünk az idevonatkozó ISO 
szabványok magyar fordításától!). 
Itt élesebben el kell különülnie a vezetési–topmenedzs-
ment szintnek, a projektmenedzsment szintnek és a 
konkrét, döntően minőségellenőrzési feladatokat végző 
operatív minőségmenedzsment szintnek (pl. a projekt 
minőség-felelőse, megbízottja). 
Ez esetben a minőségspecialistáknak „főállásban” kell 
tevékenykedniük, bár feladataiknak már ekkor is alap-
vetően különbözniük kell a klasszikus „minőségellenőr-
zési” tevékenységektől (pl. módszertani segítségnyújtás; 
„húzó-erő”, moderátori szerep; oktatás-képzés, trénin-
gek; belső szolgáltató felfogás).  
A felelősség-feladat arányok tekintetében az alábbi opti-
mumot javasolnánk a három „szereplő” (top-menedzs-
ment, projektmenedzser, minőségspecialista) sorrendjé-
ben: 10-20 %, 40-60 %, 30-50 % (ez utóbbi minimum 
fele ellenőrzés-jellegű). 
A második generációt a folyamatközpontú projektek 
jelentik. Az első lényegi változás a minőség kezelésében 

a XX. század eleji ellenőrzésközpontú felfogással szem-
ben akkor következik be, amikor – nagyjából az elmúlt 
század 70-es éveiben szinte mindhárom minőségtudatos 
térségben (Japán, Észak-Amerika, Nyugat-Európa) egy 
időben – az idő, a költség (ill. egyéb erőforrások) köve-
telményeken túl a „főfolyamatok” gazdáit teszik felelőssé 
a folyamat minőségéért is. 
Ezzel összhangban van, hogy a minőségtevékenységek 
döntő része a minőségszabályozás és a minőségbizto-
sítás lesz. (A minőséget nem „beleellenőrizni”, hanem 
„belegyártani” kell a termékbe.) Azt a – több mint fél év-
százados – felfogást, mely szerint a minőség önálló 
funkció, és speciális szakembereket igényel, ezzel a lé-
péssel indítjuk el a teljes „minőségprivatizálás” útján. (A 
minőségért mindenki maga felel a saját munkája vonat-
kozásában.) Természetesen ennek a felfogásnak már 
első pillanatban jelentkeznek nehézségei és jelentős 
megközelítésbeli eltérései. 
A japánok felfogása egyértelműen a TQC (Total Quality 
Control, teljeskörű minőségszabályozás), tehát nemcsak 
a főfolyamat, hanem minden folyamat gazdája (így a fej-
lesztés, a logisztika, a piaci-kereskedelmi terület, a kar-
bantartás, az emberi erőforrás-gazdálkodás stb.) is fe-
leljen a saját munkája minőségéért. 
Az amerikai felfogás viszont – a lényegesen erőteljesebb 
menedzsment-hangsúlyok folytán – a top menedzsment, 
a vezetés felelősségét kiemelve, arra hívja fel a figyel-
met, hogy a folyamatgazda – vagyis esetünkben a pro-
jektmenedzser – tevékenysége (így minőségi teljesítmé-
nye is) jelentős mértékben függ, függhet a projekt szem-
pontjából külső top-menedzsment feltételektől. Ezen 
feltételeket egyes irányzatok a menedzsment 12 speciá-
lis területében ((22..  áábbrraa)), mások az ehhez sokban ha-
sonló tartalmú 9M-ben fogalmazzák meg ((33..  áábbrraa)). 
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22..  áábbrraa  

  

 
33..  áábbrraa  

Mégis úgy véljük, hogy a jelenlegi felfogás - és a gya-
korlat - az ilyen logikájú megoldásokat tartja hatéko-

nyabbnak, leginkább megvalósíthatónak (lásd szabályo-
zókártyák, SPC rendszerek; szabályozott, uralt, 
kézbentartott folyamatokra törekvés). 
E második generációs, folyamatközpontú projektek mi-
nőségmenedzsmentje tehát meghagyja a minőségellen-
őrzést a szükséges helyeken (döntően a bementi és ki-
meneti pontokon, ill. a projektekre jellemző „mérföldkö-
vek”-nél), ugyanakkor megkísérli –befolyása és 
hatásköre függvényében– elérni a top-menedzsment 
feltételek maximális „kiharcolását”, de fő „minőségterepe” 
a projekten belül van. 
Ennek megfelelően a projektmenedzser minőségtudatos 
(minőség iránt is „elkötelezett”) tevékenységének, felfo-
gásának sokkal nagyobb szerepe van ilyen projektekben, 
mint az első generációs típusnál. Ugyanakkor itt minden-
képpen szükség van egy „minőségspecialistára”, aki le-
hetőleg „projektértő”, a projektben egyéb szakmai fel-
adatot is ellátó személy, és csak „félállásban” foglalkozik 
a projekt minőségmenedzsmentjével. (A többit a pro-
jektmenedzser és a megmaradt ellenőrzés veszi át.) 
Itt kell utalnunk arra az elmúlt közel fél évszázadban ki-
alakult „termékelőállítási és szolgáltatásnyújtási” (MSZ 
EN ISO 9001:2001 7. fejezet) tendenciára, amely kiala-
kította a beszállítói láncokkal és többszintű, vertikális 
„gúlákkal” működő gyártó- és szolgáltató rendszereket. 
Kialakulnak a 44..  áábbrráánn látható logikájú óriási beszállítói 
„gúlák”, „piramisok”. Gondoljunk arra, hogy a FIA (a 
Nemzetközi Automobil Szövetség) 2007. évi statisztikái 
szerinti kb. 62 millió személygépkocsi legyártásához és 
vevőkhöz való eljuttatásához hány tízezer szervezetnek, 
vállalatnak, cégnek, vállalkozónak kellett együttműköd-
nie, vagy arra, hogy miként zajlik egy autópálya, lakó-
park, vagy egy bevásárlóközpont építése. 
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beszállítói gúlabeszállítói gúla

vevő, piac

kész termék, végső szolgáltatás

első szintű beszállító, alvállalkozó

az első szint beszállítója, alvállalkozója

alapanyaggyártó, alapszintű alvállalkozó

 
44..  áábbrraa  

Az együttműködők számának növekedése a minőségért 
való felelősséget, így az adott projektvezető felelősségét, 
és főként minőséggel összefüggő feladatait is teljesen új 
megvilágításba helyezi. Könnyen belátható ugyanis, 
hogy – az első generációs logika szerint a terméket gya-
korlatilag a projekt keretein belül gyártó, ill. a szolgálta-
tást – a saját szervezetén belül nyújtó szervezettel (a 
projektvezetéssel) szemben a minőség itt lényegében 
(de legalábbis nagy, vagy döntő részben) a beszállítói, 
alvállalkozói gúla szereplőinek minőségétől függ. 
Miután azonban a termék/szolgáltatás minőségéért a 
projektvezető (ill. szervezete) felelős, ez a „második ge-
nerációs” típusú projektmenedzsment más, új feladatokat 
ró a minőségtudatos projektmenedzsmentre. 
Egyrészről meg kell változtatni a beszállítókkal, alvállal-
kozókkal való kapcsolat tartalmát és „minőségét”, 
amennyiben a beszállítás pillanatában már késő megál-

lítani az ellenőrzés negatív eredménye alapján a beszál-
lított árut, szolgáltatást. Ezért a projektmenedzsmentnek 
a megbízható, stabil kapcsolat érdekében a beszállító, 
alvállalkozó folyamatát, esetleg rendszerét kell előze-
tesen, majd folyamatosan auditálnia (és nem a konk-
rét terméket, illetve alvállalkozást!). Sőt az ISO 
9000:2005 0.2 fejezetének h) alpontjában megfogalma-
zott minőségmenedzsment alapelv („kölcsönösen elő-
nyös kapcsolatok a beszállítókkal”) hatékony érvénye-
sülése érdekében meg kell ismernie a beszállító, alvál-
lalkozó folyamatát, illetve rendszerét. A legtöbb esetben 
be kell kapcsolódnia a beszállító folyamataiba (követel-
mények meghatározása; konstrukciós problémák megol-
dása; hiba, selejt, nem-megfelelések elemzése; változ-
tatások esetleges hatásainak elemzése; stb.), ugyanak-
kor be kell vonnia a beszállítót, alvállalkozót saját 
folyamataiba is. 
A módszertani résszel összefüggésben meg kell jegyez-
zük, hogy a beszállítói, alvállalkozói gúla alsó szintjein 
lévő szervezetek minőségtudatossága általában annál 
kevésbé érvényesül, minél távolabb vannak a vevői, 
megrendelői szinttől. Ez azt is jelenti, hogy a legtöbb 
esetben a projektmenedzsmentnek ill. a projektet „körül-
vevő” szervezetnek komoly szellemi (nem ritkán anyagi) 
erőforrásokat kell áldoznia arra, hogy kialakítsa beszál-
lítóinak, alvállalkozóinak minőségtudatosságát, -érzé-
kenységét, -képességét (beszállítói-alvállalkozói konfe-
renciák, oktatások, tréningek; esetleg összefüggő prog-
ramok), amelyek középpontjában többnyire az 
alkalmazandó, alkalmazható módszerek ismertetése, 
gyakorlati szintre történő levitele áll. 
A folyamatközpontú projektmenedzsment esetében a 
minőségért való általános felelősséget a projektmene-
dzser (folyamatgazda) viseli, a minőségmenedzsment-
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specialisták feladata pedig a beszállítói auditok meg-
szervezése és lefolytatása, a beszállítói lista kezelése és 
karbantartása, valamint a beszállítók oktatása-képzése, 
beszállítói minőségprogramok lebonyolítása. 
Ha a felelősség-feladat arányokat ez esetre is érzékel-
tetni kellene, úgy az alábbi optimumot javasolnánk a há-
rom „szereplő” (top-menedzsment, projektmenedzser, 
minőségspecialista) sorrendjében: 20-30 %, 40-70 %, 
20-40 % (ez utóbbi minimális részben ellenőrzés-jellegű). 
A „harmadik generációs” projektmenedzsment-felfo-
gás érvényesítése akkor szükséges, amikor a projekt 
végrehajtása, sikere, minőségi követelményeinek, elvá-
rásainak teljesítése az átlagosnál nagyobb mértékben 
függ a projekten kívüli tényezőktől, elemektől. Ez a hely-
zet csaknem teljes egészében projektmenedzsment tü-
körképe a Parányi által megfogalmazott „harmadik para-
digma” fejlődési szintnek, azaz a TQM-felfogású rend-
szerműködésnek. 
Ezen az „érettségi” szinten, amely akár több évtizedes 
fejlődést is megkíván, nem a folyamatnak kell szabályo-
zott, uralt, kézben tartott állapotban lennie, hanem a tel-
jes rendszert, illetve a rendszer azon elemeit kell a TQM-
felfogásban, összehangoltan szabályozott, uralt, kézben 
tartott állapotban tartani, amelyek a projekt mennyiségi, 
műszaki, határidő, költség, minőség és egyéb paraméte-
reit befolyásolják. Egy ilyen komplex értékelési modell - 
pl. az EFQM Kiválósági Modell - szerint ezek a tényezők 
a vezetés színvonala, a politika és stratégia, a humán 
erőforrások, az erőforrások felhasználása, az értékter-
melő folyamatok, a vevői elégedettség, a munkatársi 
elégedettség, a társadalmi elégedettség és az üzleti 
eredmények. De mondhatnánk azt is, hogy a korábban 
említett 33..  áábbrraa 9M tényezőjének „kézbentartottsága, 

szabályozottsága, uraltsága” határozza meg, hogy a 
projektmenedzser milyen szintű munkát tud végezni. 
Ilyen projektek esetében a projektmenedzser és a top-
menedzsment feltétel-biztosító felelőssége nagyjából 
azonos súlyú a projekt minőségét illetően, míg az opera-
tív felelősséget a konkrét területeken ilyen helyzetben 
„mindenki maga viselheti”. Ez esetben úgy véljük nincs 
szükség minőségspecialistákra, hiszen mindenki a „saját 
területe minőségspecialistája”. 
Ha a felelősség-feladat arányokat erre az esetre is érzé-
keltetni kellene, úgy az alábbi optimumot javasolnánk a 
három „szereplő” (top-menedzsment, projektmenedzser, 
minőségspecialista) sorrendjében: 40-50 %, 40-50 %, 5-
10 % (ez utóbbi minimális részben ellenőrzés-jellegű, ill. 
módszertani specialista). 

AA  mmiinnőősséégg  ffooggaallmmáánnaakk  éérrtteellmmeezzééssee  pprroojjeekktt  
eesseettéénn  
Bár a különböző projektmenedzsment szakcikkek néha 
egymástól eltérően mutatják be a minőség szerepét a 
projektekben, mégis a minőség definíciójában viszonylag 
sok forrás egységes, jellemzően a Nemzetközi Szab-
ványügyi Szervezet definícióját alkalmazza. A megvizs-
gált források döntően az időközben hatályon kívül helye-
zett ISO 8402 szabvány definícióját idézik (Kerzner, 
2003, 759. o.; OGC, 2002, 253.o.; Lester, 2007, 74.o.; 
Project Management Institute, 2006, 216.o.). „A minőség 
az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek be-
folyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt 
igényeket kielégítsen.” (International Organization for 
Standardization, 1994) 
A projektmenedzsment szakirodalomban, sehol sem ta-
lálhatunk választ arra, hogy hogyan kell értelmezni a de-
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finíciót projektek esetén, mit jelentenek a definíció egyes 
szavai, kifejezései? 

MMiirree  vvoonnaattkkoozziikk  aazz  „„eeggyysséégg””  sszzóó??  
A minőségmenedzsmentben az „egység” vonatkozhat 
termékre, folyamatra vagy egy rendszerre. Az ISO 8402 
szabványt felváltó ISO 9000:2005 definíciója már az 
egység szó helyett a termék, a rendszer, a folyamat és a 
projekt (!!) szavakat használja. Megfigyelhető azonban, 
hogy a projektmenedzsment szakcikkek a projekt termé-
két, az eredményként jelentkező terméket, vagy szol-
gáltatást tekintik annak az egységnek, amelynek a minő-
ségéről beszélünk.  
Vannak szakcikkek, amelyek bemutatják a folyamat-
szemléletet, mint a minőségmenedzsment megközelíté-
sét. Például Kerzner (Kerzner 2003, 760. o.) a minőség 
definíciójának bemutatása után azonnal leszögezi, hogy 
a legtöbb szervezet a minőséget inkább folyamatként 
mintsem termékként szemléli, majd bemutatja egy minő-
ségjavító-fejlesztő folyamat modelljét. Ez helyes gondo-
lat, azonban két fontos tényezőt kihagy a könyvéből, 
amikor ezt a kérdéskört tárgyalja. Egyrészt a folyamat-
szemlélet nemcsak a javító-fejlesztő folyamat kapcsán 
jelentkezik, hanem a szervezetek összes többi tevékeny-
ségében is, amelyeket folyamatként tudunk értelmezni. 
Másrészt a minőségmenedzsment modern folyamat-
szemléletében a folyamatok javítása-fejlesztése nem 
nélkülözheti a folyamatok folyamatos fejlesztését. 
Vagyis a folyamatos fejlesztés elvét értelmeznünk kel-
lene a projektek esetében is. A projektek esetén jellem-
zően nincsenek ismétlődő tevékenységek, ezért közvet-
lenül a projekt tevékenységeire, magára a projekt folya-
matára nehezen illeszthető a folyamatos fejlesztés 
körfolyamatának logikája. 

Egy másik szerző John M. Nicholas nem alkalmazott az 
ISO 8402 jelű szabványhoz hasonlatos minőség-definí-
ciót, mégis jobbnak tűnő választ ad az „egység” szóra. Ő 
a minőségközpontú projekt két célját határozza meg:  

- megfelelő végtermék gyártása, 
- megfelelő módon történő gyártás 

Az első cél, amely a projekt által szolgáltatott megol-
dásra vagy végtermékre vonatkozik, a vevői igények és 
rendszer célok pontos, teljes és tiszta felmérésével kö-
zelíthető meg, valamint azzal, ha ezt viszik tovább a 
projekt befejezéséig. A második cél, amely a projekt le-
folytatásához kapcsolódik és a követelmények szerinti 
végterméket valóban előállítani képes folyamat biztosítá-
sáról gondoskodik, egy jó projekt-minőségtervvel céloz-
ható meg, mellyel elérhető, hogy a munka tényleg az 
előírt projekt-végterméket szolgáltassa. Nicholas hozzá 
is teszi, hogy az előre definiált vevői és rendszer-
követelményeknek megfelelő termék előállítását megfe-
lelés-alapú minőségnek nevezik. (Nicholas, 2004, 130.o.) 
Nicholas megkülönböztette a projekt termékének minő-
ségét a projekt folyamatának minőségétől, azonban a 
folyamatos javítás elvét még nem sikerült beépítenie 
gondolatmenetébe, pedig ez a minőségmenedzsment 
szemlélete szerint elválaszthatatlan a folyamatoktól. 

AA  „„mmiinnőőssééggjjeelllleemmzzőőkk  eeggyy  ccssooppoorrttjjaa””  
Mit jelent a projektekben a minőség értelmezésekor ez a 
kifejezés?  
A minőségmenedzsment szemszögéből a minőségme-
nedzsment definíciójában szereplő „a minőségjellemzők 
egy csoportja” kifejezés elméleti oldalról nem számít 
kulcstényezőnek a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
definíciójában, hiszen a minőségmenedzsment modern 
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szemlélete inkább folyamatokra és kevésbé a termé-
kekre fókuszál. A minőségmenedzsment felfogásában 
ezeket a jellemzőket minden egyes projekt esetén az 
alkalmazónak kell alaposan meghatároznia, ehhez külö-
nösebb elméleti megfontolások nem szükségesek. E 
kérdéskörben a minőségmenedzsment inkább annak 
meghatározásához kínál útmutatást az alkalmazók szá-
mára, hogy egy folyamatnak ki a vevője, hogyan lehet 
azonosítani a folyamatokat, hogyan lehet a folyamattal 
kapcsolatos követelményeket összeállítani, és hogyan 
lehet a folyamat, a kimenet és a vevői elégedettség 
eredményeit mérni, értékelni. 
A projektmenedzsment szakcikkekben ezzel szemben 
számtalan ötlettel találkozunk, amelyek meghatározzák, 
hogy mely jellemzők kellenek a jó minőséghez. Példa-
ként a PRINCE2 modell 14 elemű listáját mutatnák be, 
amely a vevői elvárásokat összegzi, ezek: 

- funkcionális követelmények 
- teljesítmény 
- pontosság 
- használhatóság 
- biztonság 
- kompatibilitás 
- megbízhatóság 
- szervizelhetőség 
- bővíthetőség 
- rugalmasság 
- átláthatóság 
- más termékekkel való összevethetőség 

- ár 
- létrehozási idő (OGC, 2002, 255. o.) 

Ezek a tényezők fontosak, a lista talán még jól is jöhet 
egy projektmenedzsernek, amikor a vevői követelmé-
nyek összeállításán fáradozik, azonban meghatározásuk 
még nem vezet automatikusan az elégedett vevőig. 
E követelmények közül a két utolsóval, az árral és az 
idővel érdemes még foglalkozni. Számos projektme-
nedzsment munka bemutatja az Idő-költség-minőség 
háromszög koncepcióját (Lester 2007, 2. o. ; Lockyer-
Gordon 2000, 256. o.). Ebben a felfogásban a három-
szög három tényezőjének kiegyensúlyozására kell töre-
kedni, mivel a paraméterek egyikének megváltoztatása 
hatással van a többire. (Burke 1999, 19. o.) Ezt a felfo-
gást a minőségügy szempontjából igen figyelemremél-
tóan elemzi Parányi is. (Parányi, 2006. 44-45. o.) 
Ha a projektmenedzsment a minőséggel kapcsolatos 
követelményeket az időtől és a költségtől elkülönítetten 
kezeli, úgy azok nem lehetnek minőséggel kapcsolatos 
elvárások. Ha azonban az idő és a költség a vevői kö-
vetelmények között megjelenik, az Idő-költség-minőség 
háromszög koncepcióját pontosítani szükséges. Véle-
ményünk szerint a költségre és az időre vonatkozó vevői 
követelményeket a többi vevői elvárással a projekt defi-
niálási és tervezési fázisában kell összhangba hozni. A 
projekt ezt követő részében a projekt minőségszemléle-
tét folyamatorientált szemlélettel kell felváltani, amelynek 
követelményeit a tervezési fázisban mi határoztuk meg, 
az eredeti, termékszintű vevői elvárásokat pedig csak 
korlátozottan, elsősorban minőségellenőrzési célokra kell 
felhasználni. 
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AA  mmiinnőősséégg  mméérrttéékkee  
A minőség definíciója szerint létezik a jellemzők összes-
ségének egyfajta képessége, amellyel az elvárásoknak 
lehet megfelelni. A minőségmenedzsmentben sokat fog-
lalkoznak azzal a kérdéssel, hogy ezt a képességet ho-
gyan lehet mérni, számszerűsíteni. 
Általában a minőségmenedzsment a megfelelést hasz-
nálja fel mértékegységként. A nem-megfelelések aránya 
jellemzi egy folyamat minőségét, és ennek az aránynak 
csökkenése összefüggésben áll a minőségjavító tevé-
kenység hatékonyságával. A megfelelés mérhető több 
szinten is: a termékjellemzőkön keresztül, a folyamat 
szintjén vagy akár a vevő segítségével, a vevő által vég-
zett értékelés alapján. 
A minőség mértékét projektek esetében nem szokás 
mérni, különösen egyszerre több szinten nem. Projektek 
esetén a minőségre a projekt termékének hiányosságain 
keresztül vagy a vevő elégedettségéről szóló visszajel-
zések alapján szokás következtetni.  
Ahhoz, hogy a projektek esetén is egzakt módon mér-
hessük a minőséget, meg kell határozni a projekt termé-
kének és a projekt folyamatának minőségjellemzőit, fel 
kell állítani ezek tűréshatárait a vevői elvárások alapján, 
majd ki kell alakítani az ezeket értékelő mérőrendszert. 
Egy ilyenfajta követelmény- és mérőrendszer a projekt-
menedzsment-szervezet minőségjavító tevékenységé-
nek alapvető igazodási pontja lehet. 

KKii  hhaattáárroozzzzaa  mmeegg  aazz  eellvváárráássookkaatt,,  kköövveetteellmméénnyyeekkeett  
pprroojjeekktteekk  eesseettéénn??  
A legtöbb minőségmenedzsment-rendszer és -modell 
alapvető fontosságúnak tartja, hogy azonosítsuk a vevőt, 
kiválasszuk azokat az érintetteket, akiknek elvárásait 

figyelembe vesszük. Vagyis a minőségmenedzsment 
sokszor azért küzd, hogy meghallja a vevő hangját. Pro-
jektek esetén legalább ugyanilyen fontos, hogy megta-
láljuk azokat a személyeket, akik a projekttel kapcsolat-
ban meghatározzák az elvárásokat. Projektek esetén a 
vevőt azzal azonosíthatják aki a projekt megrendelésé-
nek kezdeményezője, vagy éppen azzal, aki hajlandó 
fizetni az adott projekt eredményéért, de igen sokszor 
célszerű azt tekinteni vevőnek, aki a projekt eredményét 
használni fogja. A különböző vevői szerepek effajta el-
válására példaként lehet felhozni egy olyan iskolaépítést, 
ahol az igényt egy önkormányzat támasztja, de a finan-
szírozást valamilyen állami forrásból teremtik elő, a vég-
eredményt pedig a tanárok és tanulók fogják használni. 
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a modern 
minőségmenedzsment vevő-felfogása tágabb értelmű. A 
minőségmenedzsment megkülönböztet belső és külső 
vevőt. Külső vevőn a megrendelőket, üzleti partnereket 
értjük, akik számára a termékeket vagy szolgáltatást ér-
tékesítjük, belső vevőn pedig az ugyanabban a szerve-
zetben dolgozó munkatársakat, személyeket értik, akik 
munkánk eredményét átveszik. A belső vevőktől ugyan-
úgy kaphatunk információt a munkánkkal kapcsolatban 
felmerülő igényekről, szükségletekről, elvárásokról. A 
külső és belső vevő azonosítása viszonylag egyszerű, ha 
van– a szervezettől független – külső megrendelő. Ér-
telmezése azonban nehezebb, ha a projektet egy szer-
vezet saját maga számára végzi. Ilyenkor a szervezet 
egészének projekttel szembeni elvárásai jelentik a külső 
vevői igényt, a külső vevő pedig a szervezet önmaga. 
Belső vevőnek a projekt team-tagjait tekintjük, akik egyik 
vagy másik teamtag tevékenységének eredményeit fel-
használják saját tevékenységük során. 
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Projektmenedzser a projektek vevőközpontú működését 
a szokásos módszerek közül pl. a feladatleírás vagy 
munkakimutatás (SOW: Statement of Work) alkalmazá-
sával érheti el a. Ez egy néhány oldalas dokumentum, 
amelyben a projektteam leírja a projekt célját és kritériu-
mait. Hasonlóan hasznos eszköz lehet a projekt kommu-
nikációs terve a vevőközpontú működés szempontjából, 
amennyiben az nyitott kommunikációs csatornákat alakít 
ki, amelyeken át a követelményekre, vevői igényekre 
vonatkozó információk szabadon áramolhatnak (Orwig – 
Brennan, 2000). 

KKöövveetteellmméénnyy  
A ISO 9000:2005 szabvány minőségdefiníciójában sze-
repel a követelmény kifejezés. Ez olyan kinyilvánított 
igényt vagy elvárást jelent, amely általában magától ér-
tetődő vagy kötelező. Ezt szintén érdemes megvizsgálni 
abból a szempontból, hogyan értelmezhetjük a projektek 
esetén. 
A PRINCE2 projektmenedzsment módszertani útmutató 
szerzői miután bemutatják az ISO 8402 szerinti minő-
ségmenedzsment definíciót, ki is nyilvánítják a vevői el-
várásokkal kapcsolatban azt a véleményüket, hogy pro-
jektek esetén a minőség egy azonosítás kérdése: a pro-
jekt termékével, szolgáltatásával kapcsolatosan 
megtaláljuk-e mindazt, ami a kinyilvánított igények kielé-
gítésének céljára megfelel. Majd leszögezik, hogy a pro-
jektek nem alapulhatnak elvárt, magától értetődő szük-
ségletekre, mivel azok bizonytalansághoz vezetnek, 
amire nincs szükség. (OGC, 2002, 253. o.) Ezt a véle-
ményt követve könnyen arra a következtetésre juthatunk, 
hogy bizonytalanság keletkezik mindenhol, ahol a szab-
ványos minőségdefiníciót alkalmazva magától értetődő 
követelményeket vesznek figyelembe, hiszen e tekintet-

ben nem valószínű, hogy a projektek különböznének 
más tevékenységektől. Ezzel a minőség-definícióval a 
szabvány szerzőinek bizonyára nem volt céljuk, hogy 
bizonytalanságba sodorják a szabvány alkalmazóit. Az 
elvárt igényeket másképpen kell értelmezni. A minőség-
menedzsmentben az elvárt, magától értetődő igény lé-
nyege az, hogy kimondatlan, vagyis olyan igény, amit a 
vevő nem definiál pontosan. Valószínűleg ez a kimon-
datlanság volt az, ami miatt a PRINCE2 szerzői ettől el-
határolódtak. Azonban a minőségmenedzsmentben az 
elvárt, magától értetődő igény inkább olyan jellegű dol-
gokra, alap-összetevőkre vonatkozik, melyekről ugyan 
nem beszélnek, de nélkülük nem lehetne kielégíteni a 
vevő kimondott elvárásait. Ezek lehetnek a terméknek 
olyan összetevői is, amelyek nélkül a termék leszállítása, 
támogatása, vagy éppen karbantarthatósága nem lenne 
lehetséges. A kinyilvánítatlan igény azonban vonatkozhat 
többlet funkcionalitásra is, amit a gyártó, szolgáltató 
hasznosnak vél a felhasználó számára. A felhasználó 
ugyanis sokszor nem szakértője a megrendelt termék-
nek, szolgáltatásnak, így szükséges, hogy alapvető igé-
nyeit követve specifikálják, pontosítsák a termékjellem-
zőket. Ez projektek esetében is így van. A projekteknél 
az a fontos, hogy ezeket az elvárt, magától értetődő igé-
nyeket a projekt kezdeti, illetve tervezési fázisában azo-
nosítsák és átalakítsák definiált követelményekké. Ez 
bizonyos esetekben külön egyeztetést igényel a vevővel. 
A vevői igényt követő pontos specifikációk felállítása 
leginkább a projekt-team feladata és érdeke. A projektek 
kivitelezési fázisa viszont már nem végezhető hatéko-
nyan, ha a követelményekkel kapcsolatban bizonytalan-
ság van. 
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MMóóddsszzeerrttaannii,,  ttaakkttiikkaaii  sszziinntt  
A projektmenedzsment-szakirodalom természetesen 
foglalkozik a projektek minőségmenedzsment-módsze-
reivel, de nem tér ki arra, hogy ezek a módszerek alkal-
mazhatóak-e, és hogyan alkalmazhatók projektek esetén 
(például Burke, 1999; Kerzner, 2003; Nicholas, 2004; 
OGC, 2005; PMI, 2004; Verzuh, 2005 stb.). Célszerű 
megvizsgálni a minőségmenedzsment-módszerek törté-
netét, tendenciáit ahhoz, hogy értékelni tudjuk az egyes 
módszereket a projektek szemszögéből. 
Megfigyelhető egy olyan tendencia a minőségmenedzs-
ment utóbbi 50-60 éves történetében, hogy számos, (ko-
rábban egyes menedzsment területek speciális módsze-
reként ismert) technikát más területeken is alkalmaznak. 
Példa erre a projektmenedzsmentben használt Gantt-, 
mérföldkő-, háló-diagramok és folyamatábrák felhasz-
nálása a minőségmenedzsmentben, vagy a minőségme-
nedzsmentben alkalmazott ABC-Pareto vagy FMEA 
(FMEA: Failure Mode and Effects Analysis; hibalehető-
ség és befolyásoláselemzés) elemzések használata a 
projektmenedzsmentben – továbbá a problémafeltárás, -
kezelés menedzsmentjében használt alkotó szellemi 
technikák (pl. ötletroham, NCM) megjelenése mind a 
projekt-, mind a minőségmenedzsmentben. 
Ahhoz, hogy a projektek minősége megfelelő hangsúlyt 
kapjon, a szemlélet kialakításán túl egyes módszerek 
alkalmazása is előnyös lehet. Tapasztalataink szerint a 
projektmenedzsmenttel foglalkozók azonban nem alkal-
mazzák vagy nem illesztik a minőségmenedzsment 
módszereket a projektek sajátságaihoz. Nem célunk 
ugyan a téma teljeskörű feldolgozása, de szeretnénk 
felhívni a figyelmet a jelenség újszerűségére, és egyes 

módszerek projekt(menedzsment) sajátosságaira rámu-
tatni. 
Nem állítjuk, hogy egyértelműen kialakultak volna azok a 
módszerek, amelyek a projektek minőségmenedzs-
mentjét hatékonyan támogatni tudják, de léteznek olyan 
technikák, amelyeket a minőségmenedzsmentben gyak-
ran alkalmaznak, és előnyösen használhatók a projekt-
menedzsmentben is. Ezek a módszerek elemzés szem-
pontjából döntően dinamikusak (folyamatközpontúak), 
és nem eseményközpontú, statikus jellegűek, az adat és 
információs bázis szempontjából pedig inkább aktív 
megközelítésűek (inkább a jelennel és a jövővel foglal-
koznak), vagyis nem passzív módon, a múltbeli adatokra 
és információkra támaszkodnak. Ez például egyes, más 
menedzsment területekkel szemben – akár a minőség-
menedzsmenttel szemben is, ahol legalább annyira el-
terjedtek a statikus és passzív technikák, mint a dinami-
kus és aktív jellegűek –jellemző a projektmenedzsment-
ben alkalmazható minőségmenedzsment jellegű 
módszerekre. 
Egy másik tendencia a minőségmenedzsment utóbbi 
félévszázadi történetében – bár ennek létét kevesen tár-
gyalják –, hogy a minőségmenedzsmentben módszer-
rendszerek alakultak(nak) ki, amelyek mintegy rend-
szerbe foglalják azokat a legfontosabb technikákat, és 
azok kapcsolódásait, egymásra épülését, amelyek az 
adott területen összefüggően alkalmazhatók. 
A legrégebbi ilyen módszer-rendszerek a „7 lépés”, vagy 
annak dinamikus, „második generációs” megjelenése a 
PDCA (PDCA: Plan, Do, Check, Act; tervez, csinál, el-
lenőriz, beavatkozik), a ma sok helyen alkalmazott hat 
szigma (Six Sigma), vagy a Lean-módszerek, esetleg 
akár a HACCP (HACCP: Hazard Analysis and Critical 
Control Points; veszélyelemzés és kritikus szabályozási 
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pontok). Elképzelhető, hogy ezekhez hasonlóan kialakít-
ható egy „módszer-csokor”, amely előnyösen alkalmaz-
ható olyan esetekben, amikor a projektmenedzsmentben 
az átlagosnál erősebben jelentkeznek minőséggel 
összefüggő követelmények. 
A minőségmenedzsment-módszerek az elmúlt évszá-
zadban sokat változtak, fejlődtek (Parányi, 2002). Az 
első világháborút követően az ipari tömegtermelésben – 
vélhetőleg az egyre nagyobb gyártandó mennyiségek 
folytán – a minőségtevékenységek középpontjába mód-
szertani oldalról a matematikai statisztikai módszerekre, 
a mintavételezésre épülő és az ellenőrzőkártyás mód-
szerek (Shewhart, 1939) kerültek ((55..  áábbrraa)). A múlt szá-
zad második felében számos megközelítés, módszer 
terjedt el (Walton, 1986; Juran – Gryna, 1988; Taguchi, 
1989), amelyek súlypontja viszont inkább a módszeres 
hibaelemzés, ok-okozati analízisek, a hibamegelőzés, a 
teljes körű minőségtervezés, -szabályozás irányába 
mozdult el. 
 
Érdemes megvizsgálni, hogy a minőségmenedzsment 
számos módszere közül a projektek minőségének támo-
gatására melyeket lehet alkalmazni (Gopal – Asher, 
1996). Az alábbiakban röviden bemutatunk néhány olyan 
módszert, amelyek a régebbi és a manapság elterjedő 
módszer-rendszerekben leginkább előfordulnak, majd 
értékeljük azokat a projektek menedzselésében való al-
kalmazhatóságuk szempontjából. 
 

FFoollyyaammaattddiiaaggrraamm  ééss  hhiisszzttooggrraamm  

Felső tűréshatár 

Alsó tűréshatár 

Felső tűréshatár 

Alsó tűréshatár 

 
55..  áábbrraa  

OOkk--ookkoozzaattii  ééss  ookk--kkaappccssoollaattii  eelleemmzzéésseekk  
A minőségmenedzsment területén ismerünk néhány 
olyan módszert, amelyeket egy feltárt, bekövetkezett 
hiba okainak elemezésére, illetve különböző tényezők 
egymásra hatásának vizsgálatára használnak. Legis-
mertebb az ok-okozati elemzés, más néven halszálka- 
és Ishikawa-diagram (Ishikawa, 1985). E módszer 
teammunka és sajátos ábrázolási technikája révén segít 
teljeskörűen feltárni egy konkrét problémához, állapothoz 
vagy hibához kapcsolódóan a lehetséges okokat, az ok-
okozati kapcsolatok rendszerét ((66..  áábbrraa)). A módszert 
alkalmazhatjuk olyan esetekben is, amikor egy folyamat, 
termék vagy szolgáltatás lehetséges hibáit, a minőségre 
gyakorolt hatásait szeretnénk szisztematikusan össze-
gyűjteni. 
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Öntapadó jegyzet
A "control chart" helyesen "szabályozási diagram", azonban helytelenül a magyar minőségmenedzsment terminológiában az „ellenőrzőkártya” fordítás terjedt el.



OOkk--ookkoozzaattii  eelleemmzzééss  

Anyag

Emberek Módszerek

Mérés Motiváció

Gépek

OKOZAT

Anyag

Emberek Módszerek

Mérés Motiváció

Gépek

OKOZAT

 
66..  áábbrraa  

Az ok-okozati elemzésben a lehetséges okokat valami-
lyen szisztéma szerint szokás keresni. Az egyik ilyen 
lehetőség az, ha a folyamat logikai sorrendje szerinti ke-
resünk, de jól bevált itt alkalmazni a 33..  áábbrráánn már meg-
ismert 5M-7M-9M megközelítést is, mely a sikeres mű-
ködés különböző feltételei, tényezői mentén keresi a le-
hetséges okokat. A különböző okok, hibák mélyebb 
feltárása érdekében a halszálka diagram használatát az 
5W, illetve 5W+1H módszerekkel ((77..  áábbrraa)) is kombinál-
hatjuk. Ennek célja, hogy többször is feltegyük a „Miért?” 
(„Why?”) kérdést, majd utána a „Hogyan?”-t („How?”). 
(Ennek a módszernek egy másik értelmezése szerint 
először tisztázzunk 5W kérdéskört: Who= ki?, What= 
mit?, When= mikor?, Why= miért?, Where= hol? – és 
csak ezután kíséreljünk meg választ adni a „How= ho-
gyan?” kérdésre). A feltárt hibákból egy hierarchikus 
struktúrát lehet kialakítani, ahol a hibákat hibacsopor-
tokba, hibakategóriákba rendezhetjük. Ennek jól bevált 
módszere a hibafa. A hibafa egy következmény (okozat) 
lehetséges okait egy fa ágaihoz hasonló grafikus blokk-
sémában foglalja össze a kapcsolatok jobb és könnyebb 
áttekinthetősége céljából. 

AAzz  55WW++11HH  mmóóddsszzeerr  sséémmáájjaa  

OKOZAT

4. Miért?

2. Miért?

5. Miért?

3. Miért?

1. Miért?
OKOZAT

4. Miért?

2. Miért?

5. Miért?

3. Miért?

1. Miért?

77..  áábbrraa  
A projektekben az ok-okozati, ok-kapcsolati módszerek 
alkalmazási területe igen tág. Elsőként a koncepcióalko-
tási fázisban a végtermék kialakításával kapcsolatos igé-
nyek ok-kapcsolati összefüggéseinek feltárásában látjuk 
a módszer alkalmazásának lehetőségét. Az ilyen jellegű 
elemzések alkalmazhatóak a különböző projekttevé-
kenységek lehetséges eltéréseinek (hibáinak, 
késésének) előzetes elemzésére a tervezés során is, 
ezzel pontosítva az egyes tevékenységek követelmé-
nyeit. Ugyancsak alkalmazhatók e módszerek egy teljes 
projekt vagy egyes tevékenységek eltéréseinek, sikerte-
lenségeinek elemzésére a megvalósítás vagy a projekt 
utóelemzése során, ha annak okai nem fedezhetők fel 
azonnal, és mélyebb elemzést kívánnak (pl. a 
nyomonkövetés során kiderül, hogy a projekt túlkölteke-
zett vagy az előrehaladási jelentés szerint csúszásban 
van). 

HHiisszzttooggrraammookk,,  ttaappaasszzttaallaattii  eelloosszzlláássookk  
A hisztogramok és tapasztalati eloszlások alkalmazása a 
minőségmenedzsmentben igen gyakori. A hisztogramot 
a minőségmenedzsment kemény, statisztikai jellegű 
módszerei közé soroljuk. Célja az, hogy kiválasztott mi-
nőségjellemző (paraméter) egy adott időszakon belül 
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különböző időpontokban mérhető, megfigyelhető érté-
kein keresztül a paraméter ingadozásának sajátosságait 
tárja fel. Ennek megfelelően a hisztogram már néhány 
adatból is képes objektív mérőszámot, várható értéket 
megadni egy sztochasztikus típusú jellemzőre. 
A hisztogram készítése az adatok osztályba sorolásával 
kezdődik, majd a kapott gyakoriságokat oszlopdiagra-
mon ábrázoljuk. A hisztogram egységes képet nyújt a 
minőségjellemző eloszlásáról, ingadozásának mértéké-
ről, láthatóvá teszi, hogy a minőségjellemző értéke hol 
koncentrálódik és milyen gyakorisággal vett fel szélső-
értékeket. Természetesen egy minőségjellemző ilyen 
mélységű elemzése csak akkor lehetséges, ha megfelelő 
számú adat, mérési eredmény áll rendelkezésre. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy akár néhány tucat érték, 
mérés elegendő lehet a hisztogram alkalmazásához, 
azonban a projektek esetén ennyi adat, amely ráadásul a 
folyamat viszonylag statikus állapotából származik, ritkán 
adódik. Ezért a hisztogram feltehetően sohasem lesz a 
projektmenedzserek kedvenc, leggyakrabban alkalma-
zott minőségmenedzsment-módszere. Viszont szerepet 
kaphat a projektek definiálási fázisában, amikor vevői 
vagy versenytársi adatot, vagy korábbi üzemszerű fo-
lyamatot elemzünk. Hisztogramok használata felmerülhet 
a tervezési fázisban is, amennyiben egy olyan szimulá-
ciós modellt készítünk a projektről, ahol egy jövőbeli jel-
lemzőt, értéket sztochasztikusként kívánunk kezelni és 
lehetséges ingadozását valamilyen eloszlással írjuk le. 

FFoollyyaammaattáábbrraa  
A folyamatábrákat igen sokfelé használják, nem a minő-
ségmenedzsment saját „találmánya”, ezért sok változat-
ban létezik. A lényeg viszont a legtöbb esetben azonos, 
a módszer alapvetően tevékenységek, feladatok, döntési 

pontok egymás utáni sorrendjét írja le vizuális formában. 
A minőségmenedzsmentben kifejezetten azért használ-
ják, mert a folyamatábra képe jobban érthetőnek tűnik, 
mint a csak szöveges formában megjelenő folyamatle-
írás. A folyamatábra nem tananyag a projektmenedzs-
ment kurzusokon, pedig egy igen jó eszköz lehet a pro-
jektmenedzserek kezében. Véleményünk szerint a pro-
jektmenedzsment területén két fő alkalmazási területe 
lehet. Az egyik az, ha a projekt egészét jelenítjük meg, 
felváltva ezzel például a hálódiagramot vagy a Gantt-di-
agramot. Erre leginkább a viszonylag kisebb, kevésbé 
bonyolult projekteknél van esély, ahol jellemzően nin-
csenek párhuzamosan futó tevékenységek és határidők 
megjelenítése nem fontos. (Hangsúlyozzuk, hogy itt csak 
a határidő megjelenítéséről, és nem a fontosságáról van 
szó.) A folyamatábra előnye ilyenkor az, hogy könnyeb-
ben értelmezhető olyan munkatársak, partnerek, alvállal-
kozók számára, akik nem igazán ismerik egyik folya-
matleíró eszközt sem. 
A folyamatábra olyan esetekben is jól alkalmazható, 
amikor nem makroszinten a hálódiagram vagy a Gantt-
diagram helyett, hanem ezek mellett, egy tevékenység 
szintjén használjuk, például a hálódiagram egy konkrét 
tevékenységét írjuk le vele részletesen. Ez leginkább 
akkor javasolt, ha a tevékenységen belül számos döntési 
pont van, amelyektől függően a tevékenységek végre-
hajtása többféle lefutású lehet. 
A minőségmenedzsmentben ismert a folyamatábra egyik 
változata, az illetékességi folyamatábra ((88..  áábbrraa)), amely 
vizuálisan könnyebben áttekinthető formában a külön-
böző résztvevőkhöz rendeli hozzá a feladat lépéseket és 
döntési pontokat. Ezt az előnyt még a projekt során tör-
ténő alkalmazásakor is hasznosnak ítéljük. 
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PPééllddaa  aazz  iilllleettéékkeessssééggii  ffoollyyaammaattáábbrráárraa  
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88..  áábbrraa  

A folyamatábra további jelentős előnye lehet, hogy a 
problémát egészében és összefüggéseiben mutatja meg, 
valamint az, hogy számos esetben megoldásokat is su-
gallhat az esetleges javításokra, jobbításokra vonatko-
zóan. 

FFMMEEAA  
Az FMEA egy igen elterjedt módszer a minőségme-
nedzsmentben. Rendszerint hibaelemzésre, kockázat-
elemzésre használják, leginkább az autóiparban (AIAG, 
2001). Lényege az, hogy az FMEA-t végző team először 
összegyűjti a lehetséges hibákat, valamint ezek okait, 
következményeit. Ezután az összes hibát, illetve 
hibaokot három szempont szerint súlyszámokkal láttuk 
el. Az első szempont a felismerhetőség a gyártói vagy 
szolgáltatói oldalról nézve, vagyis mennyire könnyű fel-
ismerni és lefedni a folyamat kezdeti fázisaiban az adott 
befolyásoló tényezőt, hibaokot. A második szempont a 
hiba jelentősége, súlyossága, a vevő oldaláról nézve, a 
harmadik pedig a hiba előfordulási gyakorisága. Mindhá-

rom szempontot egy 1-10-es skálán értékelni, majd ezek 
szorzataként kapott kockázati számok (RPN: Risk 
Priority Number; kockázati szám) alapján minősítik a le-
hetséges hibákat. A legsúlyosabb hibákra (vagyis a leg-
nagyobb kockázati számú hibákra) célszerű ezután 
konkrét minőségjavító intézkedéseket indítani. 
Hazánkban az FMEA módszer alkalmazása nem gyakori 
a projektmenedzsmentben. Jól alkalmazható a tervezés 
során a projektek kockázatmenedzsmentjére (Carbone – 
Tippett, 2004), amennyiben kvantitatív módon szeret-
nénk azonosítani és rangsorolni. Az FMEA formalizált 
módszer, melynek alkalmazásával szisztematikusan 
vizsgálhatjuk, értékelhetjük azokat a tényezőket, ame-
lyek a projekt egy tevékenységénél a projekt egészét te-
hetné sikertelenné. Már a projektterv felállítása során 
azonosíthatjuk, majd egységesen értékelhetjük az egyes 
tevékenységekben lehetséges problémákat, azok okait 
és hatásait. A legsúlyosabbnak ítélt tényezők esetén egy 
megelőző intézkedéssel, valamilyen kockázatenyhítő 
megoldással lehet kezelni a helyzetet (pl. kockázat áthá-
rítása, elhalasztása, csökkentése, elfogadása, elkerü-
lése). Az intézkedés végrehajtása után ismételten el kell 
végezni, illetve aktualizálni kell a korábbi elemzést. 

AABBCC--PPaarreettoo  eelleemmzzééss  
A minőségmenedzsmentben a hibaelemzés egyik legis-
mertebb, leggyakrabban alkalmazott módszere az ABC-
Pareto eljárás ((99..  áábbrraa)). A módszer lényege, hogy a mi-
nőségveszteséget okozó ismert hibafajtákat (csoporto-
kat, típusokat, helyeket, elemeket stb.) az összes előfor-
dult hiba, tényező (pl. veszteség), befolyásoló tényező, 
elemek száma (vagy gyakorisága, súlyossága, veszte-
ségköltsége) szerint csökkenő sorrendben oszlopdiag-
ramban ábrázoljuk. A konkrét hibaelemzéseket a kritikus 
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(“A”), vagyis a legjelentősebb hibaarányt okozó tényezők 
mélyanalízisével folyamatosan végezzük, a hibajelensé-
get lefedni képes szakmai teamekkel. 
 

AABBCC--PPaarreettoo  eelleemmzzééss  
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99..  áábbrraa  

A módszer hatékonyságát a Pareto nevéhez fűződő „20-
80 elv”-nek köszönhetően, mely szerint egy sok tényező 
által befolyásolt rendszerben az okok 20 %-ában kelet-
kezik az okozatok 80 %-a. A hibaelemzés elsődleges 
feladata ezért, hogy az összes lehetséges hibák (ténye-
zők, hibafajták, hibacsoportok, hibatípusok stb.) közül 
kiválassza, megtalálja ezeket az un. kritikus, un. „A” hi-
bákat, és ezekre koncentrálja a későbbi, mélyebb elem-
zéseket, javító intézkedéseket. A módszer projektekben 
való alkalmazásáról számos projektmenedzsment-szak-
cikk tesz említést, véleményünk mégis az, hogy alkal-
mazhatósága projektek esetében erősen korlátozott. Az 
ABC-Pareto elemzés végrehajtása egy viszonylag 
hosszabb, stabil állapotban gyűjtött jelentős mennyiségű 
adatból végezhető el. Ilyen helyzet egy projektrendszerű 

működés során ritkábban képzelhető el, ezért nem 
valószínű, hogy a szűkebb értelemben vett projekt-
menedzsmentben az ABC-Pareto elemzés alapvető 
módszer lehetne. Szűk alkalmazási területként mégis 
elképzelhető, hogy az elemzést a projekt definiálási fázi-
sában, korábbi adatokra építve a projekt céljainak kijelö-
lésére alkalmazzuk (pl. ha a projekt célja a pénzintézet 
ügyfélportfoliójának tisztítása). 
Meg kell azonban említeni, hogy ez a módszer minden 
minőségmenedzsment módszertani anyagban alap- 
(kulcs-) módszerként szerepel, és nem tömegszerű szol-
gáltatási rendszerekben is sikeres alkalmazásokkal talál-
kozhatunk. 
Ismeretes egy hasonló logikájú, „szubjektív” módszer, a 
TIPHIB (TIPHIB: tipikus hibaforrás) eljárás, amely éppen 
olyan területeken alkalmazható, ahol még nem rendelke-
zünk az előbbiekben említett objektivizált adatbázis-hát-
térrel. Ilyen esetekben egy jelentős tapasztalattal és 
információháttérrel rendelkező, az adott projekthez értő 
szakmai team tipikus hibákat kísérel meg összeállítani, 
amelyek a tapasztalatok alapján többnyire ugyancsak a 
lehetséges hibák 10-20 %-át teszik ki. A mélyebb elem-
zéseket ezek után az adott tipikus hibát ismerő, homo-
gén szakmai teammel végezzük el. (A tipikus hibákat 
tehát ugyanúgy kezeljük, mint az adatokra épülő ABC 
elemzés esetében az ”A” hibákat). 

FFoollyyaammaatt--aallaappúú  mmeeggkköözzeellííttééss,,  aa  ffoollyyaammaattooss  
ffeejjlleesszzttééss  mmóóddsszzeerree  ((PPDDCCAA))  
A minőségmenedzsmentben alkalmazott folyamatalapú 
megközelítés előnyős lehet a projektmenedzsmentben 
is. A folyamatalapú megközelítést az egymást követő 
tevékenységek viszonyában célszerű lehet alkalmazni. 
Ha a projekt minden tevékenységét egy-egy folyamat-
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ként fogjuk fel, akkor a tevékenységeknél akár előre de-
finiálhatjuk a tevékenység bemenetét, az ott jelentkező 
igényeket, amelyeket az azt megelőző tevékenységek-
nek teljesíteniük kell. Az igények láncolata a projekt ve-
vőjétől, esetleg a projekt szponzorától indulhat ki, és az 
egyes tevékenységekre vonatkozó követelményeket a 
feladatleírásban (SOW) fogalmazzuk meg. 
A korszerű folyamatszemlélet azonban előírja a folya-
matok rendszeres fejlesztésének elvét, így projektek 
esetében ezt is értelmezni szükséges. Itt azonban a te-
vékenységek jellemzően nem ismétlődnek, a különböző 
tevékenységek, folyamatok rendszeres fejlesztésének 
módszere közvetlenül nem alkalmazható és a PDCA lo-
gikája sem könnyen értelmezhető. 
Az elsőként Shewhart által javasolt, majd Deming által 
elterjesztett PDCA lényegében egy körfolyamatot jelent, 
amivel egy minőségközpontú szervezet folyamatos (mi-
nőség)fejlesztést valósíthat meg. A PDCA ciklus egyedi 
minőségfejlesztő akciók tipikus keret-folyamata. A pro-
jektmenedzsment területén e módszert például arra 
használhatnánk, hogy magát a projektmenedzsment 
szervezetet, eszköztárát, az alkalmazott módszereket, a 
projektről–projektre fejlesszük. Amennyiben egy projekt 
végén vagy akár már projekt közben pl. egy mérföldkőnél 
értékeljük a projektteam menedzsmentmódszereit és 
szokásait, akkor már részben el is végeztük a PDCA ter-
vezési fázisát. A PDCA alkalmazásával azonban to-
vábbléphetünk új, javasolt módszerek kiválasztása felé. 
Az új módszer kipróbálása a következő projektben, idő-
szakban elvégezhető, és amennyiben a változást sike-
resnek ítéljük, akkor annak alkalmazása, „szabványosí-
tása” következhet be a jövőbeni projektekre vonatko-
zóan. Amennyiben egy szervezet külön projektirodát tart 
fenn projektjeinek menedzselésére, akkor az előbbi el-

képzelést úgy is felfoghatjuk, mint a projektiroda „üzem-
szerű” folyamatainak folyamatos javítását, fejlesztését. 

SSzzaabbáállyyoozzoottttssáágg--  ééss  kkééppeessssééggvviizzssggáállaattookk  
A szabályozottság-vizsgálatok arra adnak választ, hogy 
egy elemzett, vizsgált rendszer stabil-e, szabályozott-e 
az adott körülmények között, míg a képességvizsgálatok, 
-elemzések arra adnak választ, hogy az adott rendszer 
milyen minőségképességekkel rendelkezik (rendelkezne) 
az adott rendszerre jellemző, adott időpontban elérhető 
szabályozott állapotában (Kemény et al, 1999). Ezeket a 
módszereket elterjedten alkalmazzák a folyamatok érté-
kelésére a tömeggyártásban, és tömegszerű szolgáltatá-
sok esetén, azonban a projektmenedzsmentben való 
hatékony alkalmazhatóságuk nem gyakori. Hangsúlyoz-
zuk, hogy a beszállítók/alvállalkozók esetében a képes-
ség és bizonyított ismerete a sikeres és stabil működés 
egyik kulcseleme. 

EErrőőttéérreelleemmzzééss  
Az erőtérelemzés a minőségmenedzsmentben is ismert 
módszer, amelyet leginkább valamilyen változás elem-
zésekor használható (Lewin, 1947). A módszer alkalma-
zása során megismerjük egy változás támogató és 
gyengítő tényezőit, mérjük és szembeállítjuk őket egy-
mással ((1100..  áábbrraa)). Ezzel tisztább képet kapunk arról, 
hogy milyen módon célszerű beavatkoznunk, mely té-
nyezőkkel erősíthetjük a támogató erőket, és milyen be-
avatkozással gyengíthetjük a változást gátló erőket. E 
módszert mindenféle megkötés nélkül, tisztán javasoljuk 
alkalmazni olyan projektek esetében, amikor az valami-
lyen szervezetet, rendszert – akár átmeneti jelleggel – 
jelentősen megváltoztatunk. Egy projekt esetében pél-
dául az erőtérelemzést a koncepcióalkotási fázisban 
vagy a tervezési fázisban célszerű alkalmazni, mielőtt a 
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szervezet erőforrásainak allokációjáról döntenénk, vagy 
azt kommunikálnánk. 

PPééllddaa  aazz  eerrőőttéérreelleemmzzééssrree  

 
1100..  áábbrraa  

QQFFDD  
A QFD (QFD: Quality Function Deployment; Minőség-
funkciók lebontása) japán eredetű módszer, amely egy 
jól strukturált mátrixtechnika segítségével a vevő által 
megfogalmazott igényeket megfelelteti műszaki jellem-
zőknek, majd a módszert tovább alkalmazva a részegy-
ség-jellemzőket, folyamat-jellemzőket, gyártóeszköz-be-
állításokat is meghatározhatjuk. A különböző megfelel-
tetésekhez (pl. elvárt műszaki jellemzők meghatározása 
a vevői igények alapján) használt speciális táblázatokat 
sajátos alakjuk, elrendezésük alapján „házaknak” is ne-
vezik. Általában a QFD-ben 4 házról szokás beszélni, 
melyek közül az első a minőség ház (Akao, 2004). 
A QFD-t alapvetőn a műszaki tervezés módszertani esz-
közeként fejlesztették ki, azonban sikerrel alkalmazzák 
már szolgáltatások tervezésére is. A QFD hasznos esz-
köz lehet olyan projektek esetén, amikor a projekt termé-
kével kapcsolatban létezik ugyan elegendő mennyiségű 
vevői igény, elvárás, azonban azok értelmezése, lefor-
dítása konkrét műszaki jellemzőkké nem magától érte-

tődő. Ilyen helyzet gyártási, építési vagy 
szoftverfejlesztési projektekben tipikus. Ilyen pro-
jektekben a QFD-t eredeti formájában alkalmazhatjuk a 
projekt tervezési fázisában. Gyakran előfordul, hogy a 
QFD-t - projektek esetében is - nem teljes egészében 
alkalmazzuk, hanem pl. csak az első két házat készítjük 
el. 
A QFD-nek azonban létezik egy olyan átalakított válto-
zata is, amely bármilyen projektre alkalmazható. A 
1111..  áábbrraa  egy átalakított, kétlépcsős QFD módszert mutat 
be, amely nem a termékre vonatkozó követelményekből, 
hanem a projektet indító szervezet projekttel kapcsolatos 
üzleti elvárásaiból indul ki (Chao – Ishii, 2004). Ezekhez 
az elvárásokhoz először projekt-metrikákat (pl. költség-
vetés, projekt időtartam, stb.), majd ezekhez megfelelő 
erőforrásokat, valamint módszereket határoznak meg. Ez 
a módszer leginkább a projekt definiálási fázisában al-
kalmazandó. 
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MMeenneeddzzsseerr--mmaanníírr  
MMoobbbbiinngg  aa  mmuunnkkaahheellyyeenn  

DDrr..  FFaazzeekkaass  ÉÉvvaa  
  
A vezetők többségének meggyőződése, hogy 
demokratikus, mondhatni családias légkörben 
irányítja munkatársait. Sokszor azonban ennek 
éppen az ellenkezője igaz, a beosztottak rettegnek 

tőle és egymástól. Vajon tényleg nem látja a kialakult 
helyzetet? 
…és ha mégis, számol-e annak gazdasági és jogi 
következményeivel? 
 

___________________________________________________________________________________________________

MMii  iiss  aa  mmoobbbbiinngg??  
A már közismertnek számító „mobbing”, magyar rago-
zással zagyvaszóvá alakítva „mobbingol” kifejezés a latin 
„mobile vulgus” – állhatatlan néptömeg, illetve ebből ere-
dően a „to mob” – nekiesni, megtámadni angol szóból 
származik. Első ízben Konrad Lorenz használta ezt a 
szót tudományos értelemben egy gyenge csoport táma-
dására egy erősebb jelenléttel szemben, majd egy svéd 
kutató közvetítésével került a munkajog világába. Ma-
gyarországon fordításként a munkahelyi pszichoterror 
nem túl szerencsés latin kifejezését alkalmazza a szak-
irodalom. 
A mobbing egy konfliktus folytatódása meghatározott, 
önállósult formában, oly módon, hogy egy személy, vagy 
olykor egy csoport hosszabb ideig tartó, gyakori táma-
dás, indokolatlan bírálat, kiközösítés áldozata lesz ve-
zetője, vagy munkatársai részéről, s ezáltal szorongóvá, 
feszültté, nem ritkán valóban lelki beteggé, munkakép-
telenné válik. 
A támadások jelentkezhetnek a magánéletre vonatkozó 
sorozatos kritikák, megaláztatás, a szellemi képességek 
kétségbe vonása, a munkalehetőség megvonása, infor-

mációktól elzárás, elszigetelés, de akár fenyegetés, sze-
xuális, vagy más zaklatás, sőt bántalmazás formájában 
is. 

ÖÖsssszzeetteetttt  aallaappookk  
A felületes szemlélő szerint az ilyen súlyossá vált mun-
kahelyi konfliktus mögött a szenvedő alany gyenge sze-
mélyisége, vagy összeférhetetlen természete rejlik. A 
kutatások azonban bebizonyították, hogy a munkahelyi 
konfliktushelyzetek okai általában magában a munka-
helyben rejlenek. 
Minden vállalatnak szüksége van a belső együttműködés 
alapvető irányelveire, a vállalati filozófiára. Az egyér-
telmű és félreérthetetlen alapelvek, amelyeket a munka-
vállalók megfelelő motiváció mellett elfogadnak és kö-
vetnek, mint a vállalat alkotmánya teremtik meg minden 
fejlődés alapját. Ha a határozott vonalvezetés hiányzik, 
vagy nem a békés együttműködés irányába hat, a konf-
liktusok feldúlják a vállalat életét. 
A helytelen vállalati filozófia szervezetlenséghez vezet, 
amely miatt a dolgozók nem az összvállalat sikereire 
koncentrálnak, hanem a saját érvényesülésükre; magu-
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kat próbálják előnybe helyezni és a felelősség alól ki-
menteni, a munkatársak fáradozása gyakorlatilag ki is 
merül a folyamatos támadás-védekezésben. 
A konfliktusok azonban csak ritkán vezethetők vissza 
egy körülményre. A munkahelyi élet számtalan összete-
vőből áll, amelyek együttesen eredményezhetik, hogy 
egy személy – legyen az vezető, azonos szinten mozgó 
munkatárs, vagy csoport –, kisajátítsa az értékelés jogát, 
vagy visszaéljen lehetőségeivel, anélkül, hogy bárki is az 
érintett védelmére kelne. 
AA  mmuunnkkaahheellyyii  kkoonnfflliikkttuussookk  ookkaaii  lleehheettnneekk  eellssőőssoorrbbaann::  

*merev szervezet 
*erős hierarchia 
*a közösség túlzott zártsága 
* túl sok fiatal vagy idős vezető 
*versenyre alapított működtetés 
*aránytalan függőségek 
*csak részfeladatok végzése 
*információhiány 
*nem átlátható teljesítményértékelés 
*túlzott követelmények 
*túlzott felelősség 
*alulfoglalkoztatottság 
*egyenetlen terhelés 
*szűkös eszközök 
*az elosztás aránytalanságai 
*a konfliktuskezelés hiányosságai 
*hiányos etikai normák 

 

AA  ffeejjééttőőll……  
A fenti körülmények alakításának lehetősége elsősorban 
a vezetés kezében van. 

A felsővezető vezetési stílusában nyilvánul meg az el-
érendő vállalati célok megvalósításához alkalmazott tu-
datos és tervezett befolyás, ez adja a magatartásmintát 
az alsóbb vezetőknek és ettől függ a vállalat szervezett-
ségének és működésének jellege is. 
Természetesen indulhat meghatározó jellegű magatartás 
alsóbb szinten, sőt mellérendelt munkatársak között is, 
de ugyancsak a felső vezetéstől és az általános munka-
helyi légkörtől függ, hogy sikerül-e legyőzni a negatív 
folyamatokat. 
Hatalmaskodó vezetési stílus esetén a vezető döntéseit 
beosztottjai közreműködése nélkül hozza. A beosztottak 
a döntéseket változtatás nélkül, állandó ellenőrzés mel-
lett hajtják végre, egyéni kezdeményezésnek nincs he-
lye. Ilyen vezetési stílus mellett általában nagy a 
munkaerővándorlás, mert a középvezetők is hatalmi 
helyzetből irányítanak. Ebben a helyzetben a felső ve-
zető terhei aránytalanul nagyok, feladatait nem tudja 
megfelelően ellátni, ezért a beosztottjain lecsapódó fe-
szültsége egyre nő. Az alsóbb vezetők és a dolgozók 
nem állnak elő egyéni kezdeményezésekkel, az esetle-
ges hibáikat eltagadják, „felfelé” a megalázkodás „lefelé” 
az agresszió uralkodik. 
Fokozottan így van ez, ha a vezető hatalmaskodó veze-
tési stílusát demokratikusnak álcázza, a beosztottaknak 
ugyanis folyamatos csalódásban van részük egyrészt 
azért, mert bekért javaslataikat nem valósítják meg, ész-
revételeikkel pedig visszaélnek, másrészt azért, mert a 
barátságos, sőt barátkozó hangnem ilyen esetben idő-
közönként a visszafojtott indulatokkal telivé, esetenként 
durvává válik, ami még jobban elbizonytalanítja, megfé-
lemlíti a dolgozókat. Mivel ez a magatartás a szoros hie-
rarchia miatt a felső vezető alatti vezetőkön csapódik le 
elsősorban, a stílus rendszerint végiggördül az egész 
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vállalaton, s végsősoron a dolgozók egymás közötti vi-
szonyát is megmételyezi, az erősebb egyéniségek, vagy 
kivételezettek számára mintává válik gyengébb idegzetű, 
vagy a vezetés által kevésbé támogatott munkatársaikkal 
szemben. 
Az előzőek ellentettje a kooperatív vezetési mód. Ennél a 
kétdimenziós vezetési stílusnál a vezető abban látja el-
sődleges feladatát, hogy a feladatok legmagasabb szín-
vonalú elvégzéséről a dolgozók elégedettsége mellett 
gondoskodjon. A vezető beosztottját partnernek tekinti, 
aki képességei, tudása és tapasztalata teljes kihasználá-
sával közreműködik a döntéshozatalokban. A hatáskörök 
és felelősség egyidejű delegálásával a munkatársak 
önállósága és kreativitása megnő. Ilyen körülmények 
között a felső- és középvezetők kapcsolata a terhek ará-
nyos megosztása folytán harmonikus és ezt a harmóniát 
tudják átadni a beosztottaknak is, akik energiáikat a ve-
zetőknek megfelelés és a munkatársak stresszben tar-
tása helyett feladataik elvégzésére és továbbgondolá-
sára fordíthatják. 

AA  kkoonnfflliikkttuusskkeezzeellééss  lleehheettssééggeess  mmóóddjjaaii  
A vezetési stílustól függően elsősorban a következő 
konfliktuskezelési módszereket különböztetjük meg. 

− A versengő konfliktuskezelés erőszakos, a többi 
résztvevő legyőzésén, erőpozíción alapul, az 
együttműködés hiánya, lényege saját érdekeink 
érvényesítése a másik kárára. 

− Az alkalmazkodó konfliktuskezelés túlzott mérték-
ben is együttműködő, az alkalmazkodó fél saját 
érdekeit hátrányba helyezi. 

− A kompromisszumos konfliktuskezelési mód olyan 
középút, amelyen egyik fél sem éri el teljes mér-
tékben a célját. 

− Az elkerülő konfliktuskezelés nem veszi fel a har-
cot magával a problémával, ezáltal a résztvevő 
sem a saját, sem a másik fél érdekét nem képvi-
seli. 

− A problémamegoldó konfliktuskezelési mód 
megkísérli teljes mértékben feltárni a helyzetet, 
szolgálni mindkét fél érdekeit, olyan közös elinté-
zési módot találni, amellyel mindkét fél nyer. 

Nem kérdés, hogy a felsorolt módozatok közül az első 
négy egyenes utat jelent a munkatársak egymás ellen 
fordításához, s végsősoron a mobbinghoz, míg a leg-
utolsó, a mediációs jellegű viszi előre a közösség telje-
sítményét, szolgálja valamennyi résztvevő érdekét.  
A helyesen kezelt, sőt a vezetés által előhívott pozitív 
szakmai konfliktusok kedvező hatással lehetnek egy kö-
zösség egész tevékenységére, mert az ilyen viták során 
letisztul az érvrendszer, világossá válnak a megoldandó 
feladatok, nő a kreativitást.  

JJooggii  sseeggííttsséégg    
Az Európai Munkavédelmi Ügynökség jelentése szerint 
az Unióban – a hátfájás után – a munkával összefüggő 
stressz jelenti a második legnagyobb egészségügyi 
problémát. A 89/391. sz. Tanácsi irányelv a munkáltató-
kat teszi felelőssé a munkahelyi stresszhelyzet elkerülé-
séért. Magyarországon a 20/2001.(III.30.) OGY határozat 
a munkavédelem országos programja keretében emeli ki 
a pszichoszociális tényezők egészségkárosító hatását. 
A bíróságok az Unióban és Magyarországon is közremű-
ködnek a munkahelyi stressz megakadályozásában, a 
vezetők célorientáltsága azonban nem mindig teszi le-
hetővé, hogy a kritikus helyzetek egyáltalán felszínre 
kerüljenek. 
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Egy a munkatársait „mobbingoló” vállalati középvezető 
elbocsátása miatti perben pl. kiderült, hogy a munkatár-
sak éveken keresztül nyugtatókat szedtek, mert a közép-
vezető feszült, szorongásos helyzetet teremtett. Ezt a 
felső vezetés – az osztály egyébként jó teljesítménye 
folytán – észre sem vette. Csak akkor derült ki a prob-
léma, amikor a középvezető hosszabb betegállománya-
kor a vállalat nem tudta kiadni a fizetéseket, mert a mun-
katársak korábban mindig csak részfeladatokat láttak el. 
Érdekes módon az elsőfokú bíróság komoly összeg fi-
zetésére kötelezte a vállalatot, mondván, hogy az utolsó 
napokban a középvezető már külön szobát kapott, így 
nem volt kivel kötözködnie. Csak a másodfokú bíróság 
mondta ki, hogy a munkatársait stresszben tartó vezető 
munkaviszonyának felmondása jogszerű volt. 

HHooggyyaann  ttoovváábbbb??  
Természetesen a vezetőknek és munkatársaknak is 
megvannak a maguk alapvető jellemvonásai. Mégis, a 
munkahelyhez fűződő gazdasági és szociális érdeknek 
arra kell kényszerítenie mindenkit, hogy a közös cél 
megvalósítása érdekében együttműködjön. A vezetők 
felelőssége ebben azért elsődleges, mert ők biztosítják a 
munkafeltételeket egymás és a többiek számára. Akár 
kis közösségről, akár nagyvállalatról van szó, a vezetők-
nek először is szembe kell nézniük saját képességeikkel 
és gyakorlatukkal. Határozott és nyílt vezetés mellett 
egyszerűbb a hatáskör és felelősség megosztás, nehe-
zebben indulnak el lelki és jogi sérelmeket előidéző rej-
tett folyamatok. 
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
TTaannúússííttááss  ––  ttúúll  aazz  IISSOO  99000000--eenn……  

  
Társaságunk 2008. február 9-én rendezte az immár ha-
gyománnyá vált esti Minőségszakemberek Találkozóját 
és a hozzá kapcsolódó délelőtti szakmai fórumot, mely-
nek résztvevői – a meghirdetett témának megfelelően – 
tanácsadó és tanúsító cégek neves képviselői, valamint 
gyakorló, vállalati szakemberek voltak.  
 
Az idei találkozó igényes célt tűzött ki, annak tárgyalását, 
hogy a tanúsítók milyen szolgáltatásokat terveznek a 
tanúsítvány értékének növelésére. Ismeretes ugyanis, 
hogy különböző fórumokon vissza-visszatérően keressük 
a szabványos (MIR, KIR stb.) rendszertanúsítványok 
értékvesztésének okait. Az eddigi rendezvényeken is a 
kiadott szabványokban, a NAT működésében, a fel-
ügyeleti szervekkel való együttműködésben, a romló 
gazdasági helyzetben láttuk ennek fő okait, most azon-
ban más oldalról, a szállító-vevő viszony mentén, a je-
lenlévők szemszögéből kerestük a választ a minden je-
lenlévőt érintő kérdésre. 
 
A továbbiakban megkíséreljük a rendezvényen elhang-
zott érvek, ellenérvek, javaslatok összefoglalását. 
 
− Általános egyetértés mutatkozott abban, hogy a 

gazdasági helyzet arra szorítja a gazdaság szereplőit, 
hogy mindenben, így a tanúsításban is, 
költséghatékony megoldásokat keressenek. Ebből 
több következmény is adódik: Az egyik az, hogy a 

vállalkozások egy része nem hajlandó megfizetni a 
tanúsítók (és a tanúsítványok) értéke közötti különb-
séget, a tanúsítók között éles árverseny alakul ki, ami 
a tanúsítványok színvonalcsökkenése irányába hat. 
Ez a színvonalcsökkenés aztán rányomja a bélyegét 
a teljes szakmai területre.  

− Egy másik következmény, hogy a nagyobb tanúsító 
szervezetek keresik a módszereket, melyekkel több-
letértéket nyújtanak ügyfeleiknek. A tanúsítók szol-
gáltatásaik fejlesztésével is szeretnék megtartani 
ügyfeleiket, komplex szolgáltatási csomagot kínálva. 
Ajánlataik megtalálhatók a tanúsító cégek honlapjain. 
Azzal is számolni kell, hogy a tanúsítottak egy része, 
főleg azok, amelyek csalódtak, mert nem, vagy alig 
ismerték fel a szabvány és tanúsításának hasznossá-
gát, elállnak a további tanúsítástól, ezzel pedig szűkül 
a piac, a tanúsítók egy része kiszorul. 

− A tanúsítottság előnyei csak stratégiai időhorizonton 
belül jelentkeznek, ezzel a rendszert kialakítóknak, 
működtetőknek számolniuk kell. 

− A tanúsított a tanúsítótól rugalmasságot követel, 
szakmaiságot és hozzáadott értéket költségmini-
mumra törekvés mellett. A tanúsított igényei: alapo-
sabb tanúsítás a folyamat-téma célrendszerében, le-
hetőleg egy mély mintavétel keretében. 

− Integrált tanúsításkor egy auditor nem lehet 
valamennyi szabvány és szakterület ismerője, ezért 
integrált tanúsítás csak több auditorral vállalható, a 
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tanúsított cégeknek pedig viselniük kell ennek anyagi 
konzekvenciáit is. 

− A tanúsítót kötik a szabályok, azonban kialakíthat 
partnerséget kapcsolattartóra és információ megosz-
tásra építve (e-mail, elektronikus hírlevél, tájékozta-
tók, személyes egyeztetések), vállalhat felkészítő tré-
ninget (testre szabás nélkül), azonban nem jelenhet 
meg tanácsadóként. Tanúsítóként azonban tehet sok 
megfontolható, fejlesztő típusú észrevételt. A 
szolgáltatási színvonal szintentartását és növelését a 
tanúsító az alkalmazott auditorok folyamatos 
kompetencia fejlesztésével, illetve az alkalmazott 
auditorok rotálásával (3 évente célszerű lecserélni az 
adott cég auditjában résztvevő felülvizsgálókat, 
megelőzendő a tanúsítás ellaposodását) érheti el. 

− A tanúsítók között a vevők név és szolgáltatás alapján 
döntenek. A tanúsító adja a nevét a tanúsított rend-
szeréhez. A névvel együtt egyfajta értékítélet is meg-
jelenik. A szelekcióhoz önmagában nem elegendő, 
hogy van tanúsítvány vagy nincs, ahogy az akkredi-
tálási kritérium is csak alsó limit lehet. 

 
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy bár a rendez-
vény az igényes cím által keltett várakozásokat csak 
részben teljesítette, mégis a vélemények cseréje révén 
hozzájárult egymás jobb megértéséhez, az érintett szak-
értők és szervezetek együttműködésének fejlődéséhez. 
Ezt az is bizonyítja, hogy a résztvevők kinyilvánították azt 
a kérésüket, hogy a Társaság a továbbiakban is tűzze 
napirendre az elhangzottak gondozását. 
 

ddrr..  RRóótthh  AAnnddrrááss  

SSzzíívveess  ffiiggyyeellmméébbee  aajjáánnlljjuukk  
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 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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Búcsú dr. Jurantól 
 

 
 

Szomorú hír a minőség-szakma számára, hogy 
dr. Joseph M. Juran, 

a szakma nagy guruja, 103 éves korában elhunyt. 
 

A fejlett és fejlődő világban alig van olyan személy a szakmában, aki ne ismerné nevét. 
70 évig dolgozott a tudományban, valamint a gyakorlatban és túlzás nélkül állítható, hogy 

korszakot alkotott. 
Másfél év óta dolgozott utolsó könyvén, melynek ideiglenes munkacíme „Quality Lessons 
of a Lifetime”. Azt tervezte, hogy összefoglalja gondolatait és 70 évnyi tapasztalatait a mi-

nőségről. Sajnos fizikai ereje nem tartott lépést a szellemével. Unokájára hárul, hogy a 
nagy művet sajtó alá rendezze. 

 
Emlékezzünk rá műveit olvasva! 

 
Főszerkesztő 
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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 Válto-
zásmenedzsment 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
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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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„„SSzzoommsszzééddoollóóss””  jjuubbiilleeuummii  kkoonnffeerreenncciiaa  
SSiikkeerreess  ffóórruumm  aa  mmiinnőőssééggrrőőll  

Sződi Sándor 
  
Február 6-án a Papír- és Nyomdaipari Műszaki 
Egyesület Minőségügyi Bizottságának és a Magyar 
Minőség Társaság Papír Nyomda és Csomagolóanyag 
Bizottságának közös rendezvényeként Esztergomban a 
Szent Adalbert Konferencia Központ tartották X. 
konferenciájukat „Fórum a minőségről” címmel.  
 
Szőke András szakosztály elnök megnyitójában azon 
reményének adott hangot, hogy a jubileumi konferencia 
is (híven a hagyományokhoz) gyakorlati segítséget nyújt 
a mindennapi minőségjavításhoz. Az elnök felhívta a fi-
gyelmet az aktuális céglátogatásra és röviden szólt az 
idén 60 éves METESZ tevékenységéről. 
 

Szabó Jenő a gyárlátogatás helyszínéül szolgáló 
sturovói Smurfit Kappa termelési igazgatója bemutatta a 
vendéglátók tevékenységét, szólt termelési eredménye-
ikről. Kiderült, hogy az anyacégnek a Smurfit Kappa 
Groupnak 370 gyáregysége van, s összesen 5,5 millió 
tonna csomagolópapírt állítnak elő. A párkányi céget 
1960-ban alapították. ISO 9001-es tanúsítványt 1994-
ben, ISO 14001-est 1998-ban kaptak. 
 

Dr. Kemény Sándor a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki karának pro-
fesszora a „Szórás csökkentése kísérlettervezéssel” 
címmel tartott érdekes, sok gyakorlati eredményt felvo-
nultató előadást. 
 

Lakat Károly az L.K. Quality Bt. ügyvezetője 3 szoftver 
bemutatására és több kérdés megválaszolására is vállal-
kozott. Az előadó felhívta hallgatósága figyelmét a Six 
Sigma bizottság április elsejei rendezvényére. 
 

Meleg Edit az STI Petőfi Nyomda Kft. minőség vezetője 
a cégénél lebonyolított 6 Sigma projektek közül mutatott 
be néhányat, megemlítve a legfontosabb eredményeiket 
és a főbb sikertényezőket. 
 

Komáromi Kolos a Xerox Magyarország Kft. Lean Six 
Sigma Black Belt menedzsere a vezető cégnél megvaló-
sult projektjeiről és a megvalósulások gyakorlati nehéz-
ségeiről osztotta meg tapasztalatait. 
 

Haimann Péterné a Quality Line Kft. Six Sigma képzési 
rendszeréről, a sikeres módszer előnyeiről beszélt. 
 

Sződi Sándor az IFKA Magyar Minőségfejlesztési Köz-
pont ügyvezető igazgatója az EFQM modell alapján vég-
zett önértékelések gyakorlati hasznossáról tartott elő-
adását követően felajánlotta segítségét a papíriparban 
tevékenykedő cégeknek. Kifejezte reményét, hogy rövi-
desen a kecskeméti Petőfi Nyomdához és a budapesti 
Dunack-hoz hasonlóan mások is Nemzeti Minőségi Díja-
sok lehetnek. 
 
A konferencia résztvevői az ebédet követően a sturovói 
Smurfit Kappa papírgyárba látogattak el és tettek szert 
értékes tapasztalatokra. 
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FELHÍVÁS 
 

A ‘GRADES’ program magyar vállalatoknak kínál lehetőséget skót egyetemi 
hallgatók gyakornoki fogadására – fenntartható fejlődés és CSR területeken 

 
 

A ‘Grades’, a kezdeményező ‘Forward Scotland’ szervezet vezetésével a ‘Leonardo da Vinci Mobility 
Actions’ program keretein belül valósul meg, összesen 30 diák részvételével, Magyarországon és Máltán. 
A diákok fenntartható üzleti fejlődés és CSR (Corporate Social Responsibility) témákban folytatják 
tanulmányaikat. A program itthoni házigazdája a KÖVET – INEM Hungária. 
 
A program keretében magyar vállalatok jelentkezhetnek skót egyetemekről érkező, végzős diákok 
fogadására, akik bár nem állnak szerződésben a céggel, fizetést sem kapnak, mégis munkatársakként 
dolgoznak majd a program időtartama alatt. A vállalatok a diákok munkáját számos, fenntartható 
fejlődéssel és CSR-ral kapcsolatos területen hasznosíthatják. 
 
A GRADES program segítséget kíván nyújtani a vállalatoknak olyan környezetvédelmi és 
fenntarthatósági témakörökben, feladatokban, ahol a diákok angol anyanyelve valamint a Nyugat-
Európában folytatott tanulmányaik egymást erősítve hasznos részei lehetnek a cég mindennapos 
tevékenységének. 
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A fogadó cégek előnyei 
 
A fogadó vállalatok gazdagabbak lesznek egy plusz, a nyugati tanulmányait Magyarországon alkalmazó munkaerővel, akinek gyakorlati segítségét 
többek között az alábbi területen használhatják: 

- a vállalat negatív környezeti és társadalmi hatásainak felmérése, csökkentésükre programok kidolgozása 
- nemzetközi gyakorlatok megismerése, jó gyakorlatok összegyűjtése 
- asszisztencia nemzetközi pályázatok megírásában, felkutatásában, projekttervek készítésében 
- erőforrások feltérképezése 
- fenntarthatósággal és CSR-ral foglalkozó munkatársaknak az angol szakmai nyelv elsajátítása 
- angol nyelvű képzési anyagok kialakításában való részvétel 
- fenntarthatósággal kapcsolatos célok elérését szolgáló programokban való közreműködés 

A KÖVET a program házigazdájaként a fogadó vállalatokat mindenben igyekszik segíteni.  
 

A fogadó cégek kötelezettségei 
 
- Szerződéskötés a Forward Scotlanddal, melyben rögzítésre kerülnek a gyakornok fogadásának feltételei. A programban résztvevő diákok a 

cégektől nem kapnak fizetést.  A fogadó vállalatok mindössze hozzájárulást fizetnek a ‘Forward Scotland’ részére, ami kb. 100 EUR/hét. A 
szerződéskötés lebonyolításában a KÖVET segítséget nyújt a fogadó cégnek. 

- Mentor kijelölése, aki felügyeli, segíti, informálja a gyakornokot a program ideje alatt. 
- A fogadó cég a gyakornok megérkezése előtt a Forward Scotlanddal előzetesen egyezteti azon kiemelt projektet/ket, munkafázisokat a 

megjelölt témákban, melyben a gyakornok várhatóan dolgozni fog. 
- A gyakornoki munka végén, a fogadó vállalat értékelést készít a diák munkájáról (melyet minden fél számára elérhetővé tesz). 
- Bár a gyakornokok nem alkalmazotti státuszban lesznek jelen, ennek ellenére a fogadó cégeknek biztosítaniuk kell az új munkavállalók esetén 

szokásos képzéseket és felszerelést (pl.: tűz- és munkavédelmi oktatás, technikai eszközök használata stb.). 
 
Időszakok:  2008. július 8.  - október 24. - 7 fő 

2009. február 9.  - május 29. - 6 fő 
 
Egyszerre több diák fogadása is lehetséges. Az érdeklődő vállalatoknak a programban résztvevő diákok önéletrajzát megküldjük. A diákokkal 
előzetesen kapcsolatfelvételre, szükség esetén telefonos interjúra van lehetőség. 
 
Jelentkezési határidő: 2008. júliusi turnusra: 2008. május 15., 2009. februári turnusra: 2008. december 15. 
A programban való részvételi szándékukat válasz e-mailben szíveskedjenek jelezni! 
Jelentkezés és további információ: Ács Éva, Tel.: 1/ 473 2290, E-mail: acs@kovet.hu 
Hasznos linkek: www.kovet.hu ; www.forward-scotland.org.uk 
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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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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  
SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK    PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Rendszerek a rendszerben – Bagita Györgyi Systems in Systems – Bagita, Györgyi  

Szolgáltatásminőség-modellek – Becser Norbert Models of Service Quality – Becser, Norbert  

Projektek minőségmenedzsment-módszerei – 
dr. Szabó Gábor Csaba

Methods of Projects’ Quality Management – 
dr. Szabó, Gábor Csaba  

Menedzser-manír – Dr. Fazekas Éva Manager-conduct. Mobbing on the Workplace – 
Dr. Fazekas, Éva

 

 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Tanúsítás – túl az ISO 9000-en… Certification beyond ISO 9000…  

General assembly, 17th Quality WeekKözgyűlés, XVII. Magyar Minőség Hét  

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

Búcsú dr. Jurantól Goodbye dr. Juran 

 

Meghívó – TQM tavasz Invitation – TQM Spring  

Sikeres fórum a minőségről A Succesful Forum on Quality  

Content of Quality and Reliability 1st /2008Minőség és Megbízhatóság tartalomjegyzéke 1/2008  

Felhívás (Grades program) Invitation (To the Grades Program)  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagjait! We Welcome the New Members to the Society  
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