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AAzz  eellőőzzőő,,  áápprriilliissii  sszzáámmuunnkkbbaann  bbeesszzáámmoollttuunnkk  rróóllaa,,  

hhooggyy  eeggyyrree  sszzéélleesseebbbbéé  vváálliikk  aazzookknnaakk  aa  kkrriittéérriiuummookk--

nnaakk  aa  kköörree,,  aammeellyyeekkeett  aa  ttáárrssaaddaalloomm  ttáámmaasszztt  aa  tteerr--

mmeellőő  sszzeerrvveezzeetteekk  mmiinnőőssééggéévveell  kkaappccssoollaattoossaann..  AAzz  

eezzeekknneekk  vvaallóó  mmeeggffeelleellééss,,  kküüllöönnöösseenn  aa  ttáárrssaaddaallmmii  ffee--

lleellőőssssééggvváállllaallááss  --  mmiinntt  aazztt  oollvvaasshhaattttáákk  --  sszzéélleess  kköörrtt  

ffeedd  llee,,  ddee  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  ttaalláánn  aa  kköörrnnyyeezzeettttuuddaattoossssáágg  

sszzeerreeppee  ééss  eennnneekk  kkeerreettéébbeenn  aa  „„kköörrnnyyeezzeettii  kkiivváállóó--

ssáággrraa””  ttöörreekkvvéésséé..  EErrrree  vvaallóó  tteekkiinntteetttteell  ee  sszzáámmuunnkkbbaann  

vviisssszzaattéérrüünnkk  aa  ttéémmáárraa::  eeggyyrréésszztt  aa  kköörrnnyyeezzeettii  tteelljjee--

ssííttmméénnyyéérrttéékkeellééss  mmóóddsszzeerreeiivveell  ffooggllaallkkoozzuunnkk,,  mmááss--

rréésszztt  eeggyy  oollyyaann  ááttffooggóó,,  vváállllaallaattéérrttéékkeellééssii  rreennddsszzeerrtt  

mmuuttaattuunnkk  bbee,,  mmeellyynneekk  eeggyyiikk  ffoonnttooss  eelleemmee  aa  kköörrnnyyee--

zzeett  mmeeggóóvváássaa..  

Dr. Róth András 
Főszerkesztő 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
  

  



AA  kköörrnnyyeezzeettii  tteelljjeessííttmméénnyyéérrttéékkeellééss  mmóóddsszzeerreeii  

HHaarraannggoozzóó  GGáábboorr  
  
AA  kköörrnnyyeezzeettii  tteelljjeessííttmméénnyy  mméérréésséérree  sszzáámmttaallaann  mmóóddsszzeerr  
lléétteezziikk..  AA  cciikkkk  aa  kköörrnnyyeezzeettii  tteelljjeessííttmméénnyyéérrttéékkeellééssii  eesszzkköö--
zzöökk  úúttvveesszzttőőjjéébbeenn  kkíínnááll  nnéémmii  eelliiggaazzííttáásstt  aazzáállttaall,,  hhooggyy  
hhaatt,,  aa  ggyyaakkoorrllaattbbaann  iiss  ttööbbbbéé--kkeevvééssbbéé  hhaasszznnáálltt  mmóóddsszzeerrtt  
mmuuttaatt  bbee  ééss  éérrttéékkeell..  AA  sszzeerrzzőő  kkíísséérrlleetteett  tteesszz  aa  bbeemmuuttaattootttt  
mmóóddsszzeerreekk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássáárraa  iiss  aasszzeerriinntt,,  hhooggyy  kkiittéérr--
nneekk--ee  aa  kköörrnnyyeezzeettii  ééss  aa  vváállllaallaattii  tteelljjeessííttmméénnyy  kkaappccssoollaattáá--
nnaakk  vviizzssggáállaattáárraa,,  iilllleettvvee  aa  kköörrnnyyeezzeettii  tteelljjeessííttmméénnyytt  kkeellllőőeenn  

ááttffooggóóaann  vviizzssggáálljjáákk--ee..  NNaaggyyííttóó  aalláá  kkeerrüüll  aazz  aa  kkéérrddééss  iiss,,  
hhooggyy  vvaajjoonn  aa  tteelljjeessííttmméénnyyéérrttéékkeellééssii  mmóóddsszzeerreekk  aallaappjjáánn  
jjóóll  tteelljjeessííttőő  vváállllaallaattookk  vvaallóóbbaann  tteekkiinntthheettőőkk--ee  ffeennnnttaarrtthhaattóó--
nnaakk..  
  
KKuullccsssszzaavvaakk::  kköörrnnyyeezzeettii  tteelljjeessííttmméénnyy,,  vváállllaallaattii  tteelljjeessíítt--
mméénnyy,,  tteelljjeessííttmméénnyyéérrttéékkeellééss,,  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáágg,,  öökkoo--hhaattéé--
kkoonnyyssáágg,,  kköörrnnyyeezzeettii  sszzáámmvviitteell,,  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd..  

BBeevveezzeettééss  
A vállalati környezeti teljesítmény mérésére nem létezik 
egyetlen, mindenki által elfogadott, univerzális módszer-
tan. Ellenkezőleg, egymással párhuzamosan számos 
különböző lehetőség létezik; sok esetben nemcsak a 
környezeti teljesítmény értékelésének módja, hanem 
maga a teljesítmény explicit vagy implicit értelmezése is 
eltér egymástól. 
A cikkben összesen hat különböző – a gyakorlatban is 
elterjedt – környezeti teljesítményértékelési módszert 
mutatunk be és értékelünk. Ezek: 

1. az öko-hatékonysági elméleten alapuló értékelés, 
2. az ISO 14031, illetve a DBU-UBA mutatószámrend-

szere, 
3. a Global Reporting Initiative (GRI), 
4. a környezeti szempontokat is figyelembe vevő 

pénzügyi és számviteli elemzések, 
5. környezeti és fenntarthatósági indexek, 
6. fenntarthatósági Balanced Scorecard-ok 

(Sustainability Balanced Scorecards – SBSC).  
 

 
 

A módszerek filozófiája és gyökerei részben eltérőek, de 
közös bennük, hogy a vállalati környezeti teljesítményt 
számszerűsített mutatókkal jellemzik, és ha eltérő mér-
tékben is, de kísérletet tesznek a környezeti és a vállalati 
teljesítmény kapcsolatának bemutatására is. 
Nem célunk, hogy teljes körű áttekintést adjunk a rendel-
kezésre álló módszerekről, ezzel kapcsolatban figye-
lemre méltó például Tóth [2002] munkája. A hangsúlyt 
sokkal inkább arra helyezzük, hogy az elterjedtebb mód-
szerek vajon alkalmasak-e arra, hogy a környezeti telje-
sítményt kellően árnyaltan mérjék; illetve elegendő in-
formációt adnak-e arról, hogy a vizsgált szervezet telje-
sítménye összhangban van-e a fenntarthatóság elveivel. 
Az elemzés egy korábbi írásban (Harangozó [2008]) fel-
vázolt elméleti keret alapján történik, amelyben a kör-
nyezeti teljesítményt négy dimenzió mentén vizsgáltuk. 
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A szerző – aki a BCE Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékének tanársegédje – ezúton is szeretné kifejezni köszönetét Kerekes Sándornak, Szintay Istvánnak, Wimmer Ágnesnek és Nemcsicsné Zsóka Ágnesnek a kézirathoz fűzött konstruktív megjegyzéseikért.

A magyar megfelelője esetleg Kezdeményezés a Fenntarthatósági Jelentések Egységesítésére lehet (pl. Tóth [2003]), bár ez egy kicsit bonyolultan hangzik, így a továbbiakban inkább az angol rövidítést használjuk.



Ezek:  
1. a környezeti menedzsment,  
2. a konkrét környezetvédelmi intézkedések, innová-

ciók,  
3. a környezetterhelés,  
4. a környezet állapotának alakulása a vállalat tevé-

kenységének következtében. 
A cikkben tehát azt vizsgáljuk, hogy a bemutatott mód-
szerek mennyire képesek kezelni a négy dimenziót, il-
letve milyen mértékben teszik lehetővé a környezeti és a 
vállalati teljesítmény esetleges kapcsolatának kimutatá-
sát. 
A cikkben a kiválasztott teljesítményértékelési módsze-
reket először külön-külön mutatjuk be és értékeljük, ezt 
követően egymással is összehasonlítjuk őket.  

AAzz  öökkoo--hhaattéékkoonnyyssáággii  mmeeggkköözzeellííttééss  
Az öko-hatékonysági elmélet a környezeti és a gazda-
sági (más szavakkal az ökológiai és az ökonómiai) haté-
konyság összekapcsolására tesz kísérletet.  
Viszonylagos egyszerűsége és közérthetősége mellett 
népszerűségét nagymértékben annak is köszönheti, 
hogy a vállalatok számára „fájdalommentes” lehetőséget 
kínál környezeti teljesítményük javítására. Az öko-haté-
konyság koncepció terjesztésében ennek megfelelően 
jelentős szerepe van a világ vezető multinacionális vál-
lalatait – például a Dow Chemicalt, a DuPont-t, a Nestlet, 
a Shellt vagy éppen a genetikailag módosított szerveze-
teket előállító Monsantot – tömörítő World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD) szerve-
zetnek. A WBCSD számos, az öko-hatékonyságot nép-
szerűsítő kiadványt publikált (például WBCSD [1996], 

WBCSD-UNEP [1996], Verfaillie és Bidwell (WBCSD) 
[2000]). 
A WBCSD fogalom-meghatározása alapján az „öko-ha-
tékonyság olyan versenyképes termékek és szolgáltatá-
sok révén érhető el, amelyek egyrészt kielégítik az em-
beri igényeket és javítják az életminőséget, másrészt 
teljes életciklusukat tekintve hozzájárulnak az ökológiai 
hatások és az anyagintenzitás legalább olyan szintre 
való csökkentéséhez, amely összhangban van a Föld 
becsült eltartó képességével” (WBCSD [1996], p.4.). 
A bonyolult definícióknál egyszerűbben fogalmazva, az 
öko-hatékonysági elmélet tükrében a környezeti teljesít-
mény nem más, mint minél több terméket és szolgálta-
tást előállítani minél kevesebb környezetterheléssel. Ér-
dekes azonban a felvetés, miszerint az öko-hatékonyság 
egyáltalán nem új gondolat, hiszen már Taylor is így írt 
1911-ben: „A dolgozó számára a legnagyobb fejlő-
dést…az olyan munkaszervezet biztosíthatja, amelyben 
a munka plusz a természeti erőforrások plusz az alkal-
mazott tőke – gépek, épületek stb. formájában – hasz-
nálata olyan kombinációban valósul meg, amely minimá-
lis ráfordítással jár” (Hukkinen [2003], p. 11-27., idézi 
Csutora-Kerekes [2004], p.31.). 
 
A WBCSD-UNEP [1996] útmutató hét sikertényezőt ha-
tároz meg, amelyek szükségesek az öko-hatékonyság 
eléréséhez (p.4.): 

− a termékek és szolgáltatások anyagintenzitásának 
csökkentése, 

− a termékek és szolgáltatások energiaintenzitásá-
nak csökkentése, 

− a mérgező kibocsátások csökkentése, 
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Az anyagintenzitás az egységnyi termék, illetve szolgáltatás előállításához szükséges anyaginput mennyiségét fejezi ki, ilyenformán az öko-hatékonyság reciprokaként értelmezhető. (Lásd például Csutora-Kerekes [2004], p.30.)

Az energiaintenzitás az anyagintenzitáshoz hasonlóan értelmezhető



− az anyagok újrahasznosíthatóságának növelése, 
− a megújuló erőforrások fenntartható használatának 

maximalizálása, 
− a felhasznált anyagok (és így a termékek) tartóssá-

gának növelése, 
− a megtermelt javakon belül a szolgáltatások 

arányának növelése. 
Az öko-hatékonyság nem egy konkrét mutatószámmal, 
hanem egy hányadosokból álló mutatószám-csoporttal 
mérhető, ahol a számláló az előállított termékek, illetve 
szolgáltatások mennyiségét vagy értékét mutatja, míg a 
nevező a termékek és szolgáltatások teljes életciklusa 
során okozott környezeti hatásokat számszerűsíti. A 
WBCSD mind a gazdasági (számláló), mind a környezeti 
(nevező) jellegű mennyiségek esetében általánosan al-
kalmazható és vállalat-specifikus indikátorokat külön-
böztet meg (Verfaillie és Bidwell [2000], p.3.). Általáno-
san alkalmazható gazdasági jellegű mutatók: 

− előállított termékek, illetve szolgáltatás mennyi-
sége, 

− nettó árbevétel. 
Az általánosan alkalmazható környezeti mutatók: 

− energiafelhasználás, 
− anyagfelhasználás, 
− vízfelhasználás, 
− üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, 
− ózonbontó anyagok kibocsátása. 

Néhány további mutató, amelyet lehetne általánosan al-
kalmazni, ha sikerülne rájuk globálisan elfogadott mérési 
módszert kidolgozni: 

− további pénzügyi mutatók (például profit), 
− savasodást okozó légköri kibocsátások, 

− kibocsátott hulladék. 
Sokan vannak, akik a környezeti problémák megoldását 
az öko-hatékonyság radikális, ám mégis megvalósítható 
javulásában látják. Weizsäcker, Lovins és Lovins [1995] 
Faktor 4 című híres könyvükben arról írnak, hogy az öko-
hatékonyság négyszeresére növelésével reálisan elér-
hető lenne a jólét megduplázása, miközben a környe-
zetterhelés felére csökkenne. Állításuk alátámasztására 
számtalan példát hoznak különböző területekről, és ezek 
alapján még az öko-hatékonyság sokkal nagyobb arányú 
javulását sem tartják elképzelhetetlennek (Faktor 6, 10, 
100 stb.). 
Reijnders ([1998], p.13-22.) találóan Faktor X vitáról be-
szél, amikor számos 4- és 50-szeres közötti lehetséges 
hatékonyságjavulást vizionáló elméletet tekint át. 
Megítélésünk szerint az öko-hatékonysági megközelítés 
vitathatatlan előnye, hogy összekapcsolja a vállalatok 
környezeti és gazdasági teljesítményét, ráadásul olyan 
módon, ami a vállalatok számára is vonzó lehet, hiszen 
ebben a megközelítésben a jobb környezeti hatékonyság 
jobb vállalati teljesítményt jelent. Az is látszik, hogy nem-
csak elméleti konstrukcióról van szó; az öko-hatékony-
ság a gyakorlatban számos területen jelentős mértékben 
javítható – ilyen lehet például az energia-hatékonysági 
rés megszüntetése (Zilahy, [2000], p.28.) is.  
Ugyanakkor az öko-hatékonysággal kapcsolatban több 
hiányosságra, illetve ellentmondásra is fel kell hívnunk a 
figyelmet. 
1. Talán a leggyakoribb kritika, hogy az öko-hatékonyság 

relatív kategória, a környezetterhelést nem 
önmagában, hanem a vállalati teljesítményhez 
mérten értékeli. A környezeti és a vállalati 
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Természetesen felmerül a kérdés, hogy a vállalati teljesítményt hogyan mérjük (a termelés nagyságával, az árbevétellel, a nyereséggel, esetleg a jövőbeli pénzáramlások diszkontált jelenértékével, stb.) Az eltérő célértékekhez más-más mértékben, de mindenképpen pozitívan járul hozzá a javuló (öko-) hatékonyság



teljesítmény összekapcsolása ugyan előnyös, de 
könnyen előfordulhat, hogy az öko-hatékonyság 
megduplázódása nem jár a környezetterhelés 
csökkenésével, mert például ezzel párhuzamosan a 
termelés mennyisége a háromszorosára nő. Az öko-
hatékonyság javulása ugyan szükséges, de nem 
elégséges feltétel a fenntarthatóság eléréséhez, 
ehhez az öko-eredményességet, azaz a 
környezetterhelés abszolút nagyságát kellene 
legalábbis szinten tartani (vö. Dyllick és Hamschmidt 
[2000], Stahlman és Clausen [2000], illetve 
Harangozó [2008]). A szakirodalomban „visszapat-
tanó hatás”-nak nevezik, hogy az (öko-)hatékonyság 
javulása maga is a termelés és a fogyasztás 
növekedéséhez vezethet, azaz az abszolút 
környezetterhelés nemhogy csökkenne, hanem nő 
(Hukkinen [2003], p. 11-27., Csutora és Kerekes 
[2004], p. 32.).  

2. Fenntarthatónak olyan tevékenységet tekintünk, amely 
hozzájárul a közjóhoz, környezeti, társadalmi, 
gazdasági szempontból egyaránt előnyös. 
Ugyanakkor az öko-hatékonysági megközelítés hívei 
csupán azt vizsgálják, hogy a megtermelt gazdasági 
eredmény relatíve mekkora környezetterheléssel jár. 
Nem veszik figyelembe a tevékenység jellegét vagy 
társadalmi hasznosságát, nem vizsgálják, hogy a 
társadalomnak tényleg szüksége van-e az adott 
termékre, illetve szolgáltatásra. Ezzel szemben sokan 
vannak, akik bizonyos tevékenységeket (például 
fegyvergyártás, szerencsejáték stb.) emiatt semmi-
lyen esetben nem tekintenek fenntarthatónak. Az 
ellentmondás abban áll tehát, hogy az öko-
hatékonysági elmélet nem foglalkozik értékekkel, 

pedig ez a fenntarthatóság szempontjából fontos 
lenne. További érdekesség, hogy az öko-
hatékonyság mérésével foglalkozó, korábban 
hivatkozott WBCSD-útmutató két szerzőjének egyike, 
Hendrik A. Verfaillie éppen annak a Monsanto 
vállalatnak a képviselője, amely a GMO-k 
(Genetically Modified Organism – genetikailag 
módosított szervezet) előállításának és gyakorlati 
alkalmazásának élharcosaként számos ország és 
civil szervezet tiltakozását kivívta. 

3. Az öko-hatékonysági megközelítés gyakorlati hasz-
nálhatóságával kapcsolatos probléma, hogy a 
rendszerhatárok nincsenek pontosan definiálva a 
gazdasági és a környezeti szféra között, így nem 
lehet pontosan meghatározni, mi tekinthető káros 
környezeti hatásnak vagy éppen hasznosítható 
mellékterméknek az életciklus egyes fázisaiban 
(Hukkinen [2003], p. 11-27., Csutora és Kerekes 
[2004], p. 32-33.). 

Jelenlegi vizsgálódásunk szempontjából fontos, hogy az 
öko-hatékonysági megközelítés a környezeti teljesítmény 
mely dimenzióit fedi le. Az eddigiek alapján elmondhat-
juk, hogy az öko-hatékonyság vizsgálata során fontos 
szerepet kap a környezetterhelés nagysága és a vállalati 
teljesítmény egyéb területeivel való kapcsolata, ugyan-
akkor a koncepció nem helyez súlyt a környezeti me-
nedzsment és a konkrét környezetvédelmi intézkedések 
vizsgálatára valamint a gazdasági tevékenységnek a 
környezet állapotára gyakorolt hatására sem. Közvetet-
ten, csak említés szintjén jelenik meg, hogy a környezeti 
menedzsment eszközök alkalmazása hozzájárulhat az 
öko-hatékonyság javításához (például WBCSD [1996], 
p.9.). 
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Természetesen még ha a társadalomnak tényleg szüksége van is egy termékre, még akkor sem biztos, hogy annak előállítása és fogyasztása fenntartható; de ha még csak nem is valódi szükségletet elégít ki a termék, akkor szinte biztos, hogy nem az. Elgondolkodtató, hogy egyáltalán mik azok a szükségleteink, amit ki kell elégíteni (plazma tévé, luxusautó, tengerentúli nyaralás stb.) (vö. Podmaniczky [2006], p.2-3.)
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AAzz  IISSOO  1144003311,,  iilllleettvvee  aa  DDBBUU--UUBBAA  mmuuttaattóó--
sszzáámmrreennddsszzeerree  
Az ISO 14031 a Nemzetközi Szabványügy Szervezet 
(ISO – International Standardisation Organisation) kör-
nyezeti irányítással foglalkozó, 14000-es szabványcsa-
ládjának tagja, amely valójában egy útmutató arra vonat-
kozóan, hogy a vállalatoknak hogyan célszerű értékel-
niük a környezeti teljesítményüket. Az ISO 14001-es 
szabvánnyal ellentétben tehát itt nem egy tanúsíttatható 
rendszerről van szó, csupán egy iránymutatásról, amely 
egy általános keretet javasol a vállalatok számára. Az 
ISO 14031 útmutató meghatározása alapján egy szerve-
zet környezeti teljesítménye „a környezeti tényezők el-
lenőrzésének eredménye” (ISO 14031 [1998]). Látható, 
hogy ebben a megközelítésben a környezeti teljesítmény 
összetett fogalom: megjelenik benne az eredmény jel-
legű összetevő (környezetterhelés, környezeti állapotra 
gyakorolt hatás), illetve a szervezési, intézkedési jellegű 
dimenzió is. 
A Német Környezet-, Természetvédelmi és Reaktorbiz-
tonsági Minisztérium (BMU – Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit), valamint a 
Német Környezetvédelmi Hivatal (UBA – Umweltbun-
desamt) közös útmutatója tartalmában és szerkezetében 
nagyon hasonlít az ISO 14031 útmutatóhoz, ezért a 
kettőt célszerű egyszerre áttekinteni. 
Mindkét útmutató részletesen tárgyalja:  
1. a környezeti teljesítményértékelés folyamatát, a 

környezeti teljesítményértékelés céljait,  

2. az alkalmazandó indikátorokkal szemben támasztott 
elvárásokat,  

3. végül mindkettő egy három fő területből álló indiká-
torrendszert vázol fel, amelyeket a vállalatok 
rugalmasan – saját adottságaikhoz és igényeikhez 
igazítva – felhasználhatnak környezeti teljesítményük 
értékelésére. 

A mutatószámrendszert az 11..  ttáábblláázzaatt mutatja be vázla-
tosan (az egyes indikátorcsoportok számozása a két út-
mutató által használt számozást követi). 
Az 11..  ttáábblláázzaatt alapján látható, hogy mindkét útmutató 
három nagy területre osztja a környezeti teljesítmény 
értékelését. Az ISO 14031 megkülönbözteti a működési 
teljesítmény indikátorokat, amelyek a szervezet környe-
zetterhelését mérik közvetlenül (például a kibocsátott 
szennyvíz teljes mennyisége), illetve közvetve (például a 
szállító járművek fajlagos üzemanyag fogyasztása). A 
menedzsment teljesítmény indikátorok a vállalat veze-
tése által alkalmazott környezetvédelmi eszközöket és 
meghozott környezetvédelmi intézkedéseket (például 
bevezetett környezetközpontú irányítási rendszerek), 
valamint ezek hatékonyságát (például környezeti megta-
karítások) mérik. Az ISO 14031 a működési és 
menedzsment teljesítmény indikátorokat együttesen 
környezeti teljesítmény indikátoroknak nevezi. A kör-
nyezeti állapot indikátorok azt próbálják meg 
számszerűsíteni, hogy a szervezet működése milyen 
hatással van a környezet állapotára, azaz hogyan 
változik például egy közeli patak vízminősége.

Tóth ([2002], p.57.) a működési teljesítmény (angolul operational performance – OP) helyett magyarul a fizikai teljesítmény kifejezést használja, mert érvelése szerint a működési teljesítmény a menedzsment (irányítási) teljesítményre is utalhat.



1. Táblázat Az ISO 14031 [1998] és a BMU-UBA [1997] környezeti teljesítményértékelési mutatószámrendszerének vázlatos áttekintése 
és összehasonlítása. 
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A 11..  ttáábblláázzaatt alapján látszik, hogy a BMU-UBA mutató-
számrendszerében a környezeti teljesítmény indikátorok 
az ISO 14031 működési teljesítmény indikátorainak fe-
leltethetők meg, míg a menedzsment teljesítmény és a 
környezeti állapot indikátorok elnevezése és tartalma 
megegyezik az ISO 14031-ben használttal. 
Az 11..  ttáábblláázzaatt alapján az is elmondható, hogy bár 
összességében mindkét mutatószámrendszer a 
környezeti teljesítmény értékelésére szolgál, az ISO 
14031 szűkebb értelemben a működési és menedzsment 
indikátorokat tekinti környezeti teljesítmény 
indikátoroknak, míg a BMU-UBA szigorúan véve csak az 
ISO 14031-ben működési indikátoroknak nevezett 
csoportot. A BMU-UBA útmutató arra is kitér, hogy a 
környezeti teljesítményt értéksemleges kategóriaként 
értelmezi, azaz beszélhetünk jó és rossz környezeti 
teljesítményről (p.45.).  
 
A két megközelítés kapcsán összességében megállapít-
hatjuk, hogy a környezeti teljesítményt széleskörűen ér-
telmezik, lényegében az összes általunk vizsgált környe-
zeti teljesítmény dimenziót érintik. Ugyanakkor továbbra 
is beleütközünk abba a gyakorlati problémába, hogy a 
környezeti állapot indikátorok nagyon nehezen állíthatók 
elő. Így, még ha a vállalatok tevékenységüknek a kör-
nyezet állapotára gyakorolt hatásait a környezeti telje-
sítményük részeként értelmezik is, a környezeti teljesít-
ményértékelés során nagy valószínűséggel nem fektet-
nek kellő hangsúlyt erre a teljesítménydimenzióra.  
A módszerek viszonylagos részletességének és a nagy-
számú indikátor alkalmazásának hátrányaként említhet-
jük, hogy a különböző vállalatok környezeti teljesítmé-
nyének összehasonlítása csak korlátozott mértékben 
lehetséges. 

AA  GGlloobbaall  RReeppoorrttiinngg  IInniittiiaattiivvee  ((GGRRII))  
A GRI elsődleges célja, hogy elősegítse a vállalatok 
gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményének 
hiteles és standardizált kommunikálását. Emellett azon-
ban tekinthető egy környezeti teljesítményértékelési 
módszernek is, hiszen az indikátorok segítségével rész-
letesen jellemzi a vállalatok teljesítményét. 
Amellett, hogy a kezdeményezéshez kapcsolódó útmu-
tatók (például GRI [2002a], GRI [2002b]) részletesen ki-
fejtik a hiteles kommunikáció alapelveit, a vállalati jelen-
tések tartalmára és az alkalmazandó indikátorokra is ja-
vaslatot tesznek. A GRI alapján elkészített vállalati 
jelentéseknek a következő részeket célszerű tartalmazni: 

− Vízió és stratégia (A vállalatvezetés fenntartható-
ság iránti elkötelezettségét mutatja). 

− A vállalat tevékenységének bemutatása. 
− Az irányítási struktúra és vezetési rendszerek be-

mutatása. 
− A jelentésben megtalálható információk besorolása 

a GRI útmutató indikátor-rendszerébe. 
− A vállalat gazdasági, környezeti és társadalmi telje-

sítményével kapcsolatos indikátorok.  
Az útmutatók megkülönböztetnek alapvető (core) és ki-
egészítő (additional) indikátorokat (GRI [2002b], p.7.), 
emellett felhívják a figyelmet a szektor-specifikus infor-
mációk fontosságára (GRI [2002a], p.10.).  
A GRI által javasolt indikátorok alkalmazási területeit a 
22..  ttáábblláázzaatt mutatja be. A táblázatban feltüntetett 
indikátorcsoportokon belül az útmutató javaslatot tesz 
konkrét indikátorokra is (alapvető és kiegészítő 
indikátorokra egyaránt). A táblázat alapján látható, hogy 
a GRI a gazdasági teljesítményen belül jóval túllép a 
hagyományos pénzügyi jelentések szemléletén, kitér az 
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egyes érintett csoportokkal való kapcsolatra, sőt még az 
externális hatások figyelembe vételére is javaslatot tesz. 
A környezeti teljesítmény indikátorok nagyjából besorol-
hatók az ISO 14031 rendszerébe, bár az ottani me-
nedzsment teljesítmény és környezeti állapot indikátorok 
itt sokkal korlátozottabban jelennek meg. 
A társadalmi teljesítmény a legkevésbé megfogható, erre 
utal az is, hogy itt találjuk a legtöbb mérőszám csoportot. 
Emellett az is igaz, hogy ezeken belül a másik két fő 
csoporthoz képest itt vannak a legnagyobb arányban a 
kiegészítő indikátorok, ami szintén a társadalmi teljesít-
mény megragadásának nehézségeire utal. 
A GRI erőssége, hogy a vállalatok gazdasági, környezeti 
és társadalmi teljesítményét egyszerre vizsgálja, illetve a 
gazdasági teljesítményt is sokkal átfogóbb szemléletben 
értelmezi, mint amit a hagyományos pénzügyi mutatók-
kal le lehet írni. Ugyanakkor a GRI útmutatókban gyak-
ran szereplő fenntarthatósági jelentés, illetve ennek kap-
csán a fenntarthatósági teljesítmény kifejezések kicsit 
félrevezetőnek tűnnek. Attól még ugyanis, hogy egy vál-
lalat jól teljesít a gazdasági, környezeti és társadalmi 
teljesítménydimenzió kiválasztott indikátorai szerint, egy-
általán nem biztos, hogy a tevékenysége fenntartható 
lenne. Ha optimisták vagyunk, beszélhetünk ugyan a 
fenntarthatósághoz való hozzájárulásról, de azt, hogy a 
vállalat tevékenysége fenntartható-e, nem tudjuk eldön-
teni GRI indikátorok alapján. 
A kezdeményezés terjedésének eredményeként egyre 
több vállalat ad közre fenntarthatósági – értsd: a gazda-
sági, társadalmi és környezeti teljesítményt egyidejűleg 
bemutató – jelentést, ilyen például Magyarországon a 
BAT, a Denso vagy a Budapesti Erőmű Rt. A GRI a hi-
telesség érdekében ajánlja a jelentések külső fél általi 
tanúsíttatását is (GRI [2002b], p.8.), amit az említett két 

vállalat esetében a Környezettudatos Vállalatirányítási 
Egyesület (Követ) végez. 
_____________________________________________________  

 
_____________________________________________________  

  

SSzzíívveess  ffiiggyyeellmméébbee  aajjáánnlljjuukk  

 
 



2. Táblázat A GRI által javasolt indikátorok csoportosítása (GRI [2002a], p.44-59. alapján táblázatba foglalva) 
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Láttuk, hogy a GRI kísérletet tesz a vállalatok környezeti, 
társadalmi és gazdasági teljesítményének – a GRI foga-
lomhasználatában fenntarthatósági teljesítményének – 
mérésére és standardizálható kommunikálására. Mauser 
([2001], p.44-45) arra hívja fel a figyelmet, hogy az 
összehasonlíthatóság azonban még mindig gyenge 
lábakon áll, különösen, hogy a szektor specifikus muta-
tók nincsenek standardizálva. Megállapíthatjuk a környe-

zeti, a gazdasági és a társadalmi teljesítmény egyidejű 
vizsgálata mindenképpen erőssége a GRI-nek, ugyanak-
kor a három terület egymás mellé illesztése önmagában 
még nem ad elegendő információt arról, hogy az adott 
vállalat tevékenysége valóban fenntartható-e. 
Jelenlegi vizsgálódásunk szempontjából azonban az a 
legérdekesebb, hogy a módszer a környezeti teljesít-

 

69 oldal/Magyar Minőség XVII. évfolyam 5. szám 2008. május 15



mény mely elemeivel foglalkozik. Az indikátorrendszer 
leginkább a környezetterhelés jellegű dimenzióra kon-
centrál, ugyanakkor megjelenik benne a menedzsment 
jellegű dimenzió (például a környezeti kiadások vagy a 
jogszabályi megfelelés), illetve korlátozottan a környezet 
állapotára való hatás is (például a biodiverzitással foglal-
kozó csoporton belül). Ha az indikátorokon belül nincse-
nek is túlhangsúlyozva, a GRI-jelentések korábbi részé-
ben (az irányítási struktúra és vezetési rendszerek be-
mutatása során) a környezeti menedzsment eszközök és 
konkrét környezetvédelmi intézkedések is fontos helyet 
kapnak. Bár a környezeti teljesítmény mellett a GRI 
megközelítés a vállalatok gazdasági és társadalmi telje-
sítményét is tárgyalja, nem tér ki az egyes területek kö-
zötti lehetséges összefüggések vizsgálatára.  

KKöörrnnyyeezzeettii  sszzeemmppoonnttookkaatt  iiss  ffiiggyyeelleemmbbee  vveevvőő  
ppéénnzzüüggyyii  ééss  sszzáámmvviitteellii  eelleemmzzéésseekk  
Az ide tartozó módszerek azt vizsgálják, hogy a környe
zetvédelem, illetve a vállalat tevékenysé

-
gével össze-

Gyak n 
szám

függő környezeti hatások milyen pénzügyi hatásokkal 
járnak a vállalat számára. Ezeknek a tényezőknek a 
számbavétele szintén értelmezhető a vállalati környezeti 
teljesítményértékelés egy módszereként. A következők-
ben két ezzel kapcsolatos lehetőséget tekintünk át rövi-
den, az egyik a környezeti szempontok számszerűsítése 
a beruházási döntések során, a másik pedig a környe-
zetorientált költség- és eredményszámítás. 
A környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele mó-
dosíthatja a beruházásokhoz kapcsolódó pénzáramláso-
kat, ami a beruházási döntéseket is befolyásolhatja. Ha 
tehát egy beruházás tervezésénél annak környezeti ha-
tásait is számszerűsíteni próbáljuk, módosulhat az 
eredmény; lehet, hogy egy kedvezőnek tűnő, de környe-

zetszennyező beruházás a környezetvédelmi bírságok 
vagy a jövőbeli kármentesítési költségek következtében 
mégsem hoz nyereséget a vállalat számára. 
Csutora és Kerekes ([2004], p.96-101.) az alábbi költ-
ségkategóriák figyelembe vételét javasolják az egyes 
beruházási döntések előkészítésénél: 

− hagyományos vagy szokásos költségek (például 
egy termék alapanyagköltsége), 

− rejtett költségek (például a szennyezett és egész-
ségtelen munkakörnyezet következtében betegség 
miatt kieső munkanapok költsége), 

− feltételes költségek (például a szennyezések miatt 
a jövőben esetlegesen fizetendő kártérítések költ-
sége), 

− intangibilis költségek (például a vállalati érintettek-
kel való rossz kapcsolat következtében felmerülő 
pótlólagos költségek), 

− externális költségek (például a szennyezés követ-
keztében a környező lakosság részére jelentkező 
épület felújítási költségek). 
ori probléma, hogy a vállalatok a nehezebbe
szerűsíthető (rejtett, feltételes, intangibilis, illetve 

externális) költségeket és megtakarítási lehetőségeket 
nem veszik figyelembe, pedig a környezeti hasznok, il-
letve költségek csökkenése általában pontosan ilyen jel-
legű. Az említett költségek és hasznok (növekvő bírság, 
várható kártérítési kötelezettség stb. vagy ennek elmara-
dása) számszerűsítése tehát pontosíthatja a beruházási 
számításokat, a számszerűsítés lehetőségei azonban 
sokszor korlátozottak. Az externális költségekhez kap-
csolódó további probléma, hogy amíg a vállalat biztos 
lehet benne, hogy ezek tényleg externális költségek ma-
radnak, rövid távú gazdasági szempontokat figyelembe 
véve nem feltétlenül érdeke a csökkentésük, hiszen a 
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többi költségkategóriával szemben ezek nem a vállalatot 
terhelik. Ez azonban tényleg csak rövidtávon van így, 
hiszen a szennyezés miatt az externális költségeket elvi-
selni kényszerülő helyi lakosság egy idő után kártérítési 
pert vagy fogyasztói bojkottot kezdeményezhet, ami a 
vállalat számára is – legalábbis potenciálisan – költséget 
jelent. 
Szintén problémát jelent a beruházások időtávja és ezzel 
kapcsolatban a vállalatok által támasztott hozamelvárá-
sok is. A környezetvédelemmel kapcsolatos beruházások 
megtérülése sokszor meglehetősen hosszú, a megtaka-
rítások csak évek múlva jelentkeznek, így ezeket a beru-
házási alternatívákat a rövid távra gondolkodó, a későbbi 
pénzáramlásokat a magas hozamelvárások miatt túlzott 
diszkonttényezőt használó vállalatvezetők sokszor elve-
tik. 
A környezetszennyezés a finanszírozási lehetőségeket is 
befolyásolhatja; bizonyos esetekben a bankok környezeti 
tényezőket is vizsgálnak a potenciális ügyfél minősítésé-
nél. 
Környezetvédelmi szempontokat a likviditási elemzések 
során is érdemes figyelembe venni. Egy szennyezett 
talajú ingatlan például sokkal nehezebben, illetve kedve-
zőtlenebb feltételekkel értékesíthető. 
A költség- és eredményszámítás célja, hogy meghatá-
rozza az egyes termékek előállításának költségét és jö-
vedelmezőségét, valamint a vállalat pénzügyi eredmé-
nyét. Ez az ellenőrző funkció mellett a termékstruktúrára 
vonatkozó döntések megalapozásához is nagyon fontos, 
azaz mely termékeket érdemes gyártani és melyeket 
nem, mert azok nem jövedelmezők a vállalkozás szá-
mára. A költségszámítás során a vállalatnál felmerülő 
költségeket aszerint osztják fel költséghelyek, illetve költ-

ségviselők között, hogy melyik milyen mértékben járul 
hozzá a költségekhez (Róth et al. [2002]).  
A közvetlen költségek költségviselőkre történő ráterhe-
lése után még sok felosztatlan költség marad. Ezeket 
általános költségként, valamilyen pótlékkulcs (munkaóra, 
gépóra stb.) alapján osztják fel a költséghelyek és a költ-
ségviselők között. A felosztás történhet egy lépésben, 
egyből a költségviselőkre, vagy két lépésben, először 
költséghelyekre, aztán költségviselőkre. Azt, hogy éppen 
melyiket érdemes alkalmazni, a költség felmerülési helye 
és jellege határozza meg. 
A gyakorlatban a nehezen számszerűsíthető költségek 
figyelmen kívül hagyása, illetve nem megfelelő felosz-
tása sokszor olyan esetben is megtörténik, amikor a kör-
nyezeti szempontokat figyelembe véve a költségek reáli-
sabb felosztása is megoldható lenne. A probléma abban 
áll, hogy rengeteg olyan környezetvédelmi költséget te-
kintenek általános költségnek, amelyek valójában egy 
bizonyos termékhez vagy költségközponthoz hozzáren-
delhetők lennének, a gyakorlatban azonban valamilyen 
hagyományos pótlékkulcs alapján osztják őket szét. (A 
környezeti jellegű költségek felosztásával részletesen 
foglalkozott Schaltegger et al. [1996], illetve Csutora 
[2001].) 
Példa lehet erre a veszélyes hulladékok ártalmatlanítási 
költsége, a környezetvédelmi bírságok fizetése vagy 
esetleg a környezetvédelmi előírások miatti 
megnövekedett adminisztrációs kötelezettség személyi 
jellegű költségvonzata. Ezeket legtöbbször egyszerűen 
általános költségnek tekintik, és a szokásos osztókulcsok 
(pl. gépóra) alapján osztják tovább. Egy kicsit tovább 
elemezve azonban esetleg kiderülne, hogy az egyes 
termékek, illetve költségközpontok adott esetben nem a 
gépórák arányában járulnak hozzá ezekhez a költsé-
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gekhez. Az egyiknél például fajlagosan sokkal több ve-
szélyes hulladék keletkezik, mint a másiknál, és a bírsá-
gok is lényegében erre vezethetők vissza. Miért fontos 
ez? Burritt és szerzőtársai [2001] példái alapján könnyen 
fény derülhet arra, hogy egy nagyon 
környezetszennyező módon előállított termék, amelyet 
eddig nyereségesnek hittek, a környezeti költségekkel 
megterhelve valójában veszteséges, míg egy másik ter-
mék – amely ráfizetésesnek tűnt, ha a környezetvédelmi 
költségeket például a gépórák alapján terhelték rá – va-
lójában mégis nyereséget hoz a vállalat számára. Más 
szavakkal, a környezetszennyező termékek önköltsége 
általában magasabb, mint amit a hagyományos költség-
felosztási elvekkel általában kiszámítanak. 
Ebben az esetben nemcsak a társadalom jár jobban az-
által, hogy megszabadul egy jelentős szennyezési for-
rástól, hanem a vállalat is, hiszen azt a terméket gyártja, 
amelyiken valóban haszna van, és a környezet-
szennyező termék gyártásának beszüntetésével a kör-
nyezetvédelmi költségei is csökkenni fognak. 
Összegzésképpen elmondható, hogy a környezetvédelmi 
szempontok figyelembe vétele a költség- és eredmény-
számítás során a környezeti hasznok mellett a vállalat 
érdekeit is szolgálja. A vezetők pontosabb képet kaphat-
nak arról, hogy melyik termékeket érdemes termelni és a 
költségek is csökkenhetnek. A környezeti szempontok 
sokszor azért maradnak ki az elemzésekből, mert a 
számviteli szakemberek környezetvédelmi kérdésekben 
kevéssé tájékozottak (nem tudják például megállapítani, 
hogy az adott környezetvédelmi bírság melyik termék 
előállítására vezethető vissza), a környezetvédelmi 
szakemberek pedig legtöbbször nem elég képzettek ah-
hoz, hogy a számviteli-pénzügyi elemzéseket készítse-

nek. Ezen sokat lehetne segíteni az érintett felek együtt-
működésével. 
A környezeti teljesítmény értelmezése szempontjából 
elmondhatjuk, hogy a környezeti számviteli és pénzügyi 
elemzések kiemelt figyelmet fordítanak a környezeti és a 
pénzügyi teljesítmény közötti összefüggések, illetve en-
nek feltételeként a környezetterhelés vizsgálatára is. A 
megközelítés érintőlegesen foglalkozik még a környezeti 
menedzsment és a konkrét környezetvédelmi intézkedés 
összetevőkkel is, ugyanakkor a környezet állapotára 
gyakorolt hatások vizsgálata kimarad. 

KKöörrnnyyeezzeettii  ééss  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáággii  iinnddeexxeekk  
A környezeti és fenntarthatósági indexek, valamint az 
egyéb összetett besorolások lényege, hogy a vállalatok 
teljesítményét egyetlen számértékkel, vagy valamilyen 
rangskálán történő besorolással értékelik (például DJSI 
[é.n.]). Előnyük lehet az egyszerűség, az összehasonlít-
hatóság (időben és vállalatok között) és a könnyű átte-
kinthetőség, ugyanakkor hátrányuk, hogy a standardizá-
lás információvesztéshez és így torzításokhoz vezethet.  
A fenntarthatósági indexekre példa lehet a Dow Jones 
Fenntarthatósági Indexcsalád (Dow Jones Sustainability 
Indexes – DJSI), amelyet a Dow Jones Indexes, a 
STOXX és a SAM Group hozott létre közösen 1999-ben, 
vagy a svájci ETHOS Fund befektetési alap (létrehozva 
1997-ben) besorolása. Mindkét esetben egy többlép-
csős, összetett besorolási folyamat során értékelik a 
vállalatokat. A 33..  ttáábblláázzaatt a besorolási szempontokat 
foglalja össze röviden. 
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A 33..  ttáábblláázzaatt azt mutatja, hogy az értékelési szempontok 
hasonlók, bár az egyes szempontok súlya eltérő lehet. 
Az információforrások is nagyjából hasonlók: vállalati 
kérdőívek, vállalati dokumentumok (például környezeti 
jelentések), média, személyes kapcsolattartás az értékelt 
vállalatokkal stb. 
A besorolás célja mindkét esetben az, hogy „fenntartható 
portfoliókat” képezve, a befektetők számára lehetőség 
nyíljon fenntarthatóbb vállalatokba fektetni a pénzüket. A 

besorolások célja emellett természetesen más is lehet 
(vö. például Tóth modelljével [2002], p.126-127.). Érde-
kesség, hogy az ETHOS értékelésében a tevékenység 
jellegét külön is értékelik, az egyéb értékelési szempont-
októl függetlenül nem tekintik fenntarthatónak azok a 
vállalatok, amelyek árbevételüknek több, mint 5%-át do-
hány-, szerencsejáték-, atomenergia iparból, vagy fegy-
vergyártásból szerzik (vö. az öko-hatékonyságnál leír-
takkal).

 

3. Táblázat A DJSI és az ETHOS fenntarthatósági besorolásának vázlatos áttekintése. (Forrás: DJSI – http://www.sustainability-in-
dex.com, ETHOS Fund – www.ethosfund.ch , az információk táblázatba való összefoglalásával) 

A Global Reporting Initiative-val kapcsolatban korábban 
leírtakhoz hasonlóan itt is üdvözlendő az a törekvés, 
hogy a gazdasági mellett környezeti és társadalmi szem-
pontokat is figyelembe vesznek a vállalatok értékelése 

során. Ugyanakkor megint csak ki kell emelnünk, hogy a 
fenntartható fejlődés gazdasági vetülete sokkal többet 
jelent az itt bemutatott pénzügyi és gazdasági szem-
pontoknál, mint például a „profitabilitás és növekedés” 
vagy a „kockázatkezelés” (vö. Tóth [2006], p.2.). 

http://www.ethosfund.ch/
Az alkalmazott súlyok csak a DJSI esetében nyilvánosak (http://www.sustainability-index.com/ ).

Letöltés időpontja: 2006. 06. 25.

Letöltés időpontja: 2005. 09. 15. – azóta részleges tulajdonosváltás következtében már nem hozzák nyilvánosságra a besorolási szempontokat.



A környezeti teljesítmény összetevőit vizsgálva elmond-
hatjuk, hogy a környezeti és fenntarthatósági indexek 
elvileg érintik a környezeti teljesítmény valamennyi álta-
lunk tárgyalt részterületét. Ugyan a vizsgált modellek 
egyike sem foglalkozik a vállalatok környezeti állapotra 
gyakorolt hatásaival, ez azonban beleilleszthető az érté-
kelési szempontok közé. A gyakorlatban azonban 
könnyen előfordulhat, hogy a környezeti és fenntartható-
sági besorolások esetében a menedzsment intézkedés 
jellegű információk súlya sokkal nagyobb, hiszen ezek-
hez általában sokkal könnyebb hozzájutni, illetve válla-
latok közötti összehasonlítás esetén közös nevezőre 
hozni.  

FFeennnnttaarrtthhaattóóssáággii  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd  ((SSBBSSCC))  
mmeeggkköözzeellííttéésseekk  
A Balanced Scorecard mint komplex vállalati teljesít-
ményértékelési rendszer többek között kiválóan alkalmas 
lehet a vállalati teljesítmény különböző területeinek 
összekapcsolására. A BSC ilyenformán a vállalati kör-
nyezetvédelmi tevékenység stratégiai orientációjához is 
megfelelő keretet biztosíthat. (A BSC és a négy eredeti 
nézőpont – a pénzügyi, a vevőkkel kapcsolatos, a műkö-
dési és a tanulási – általános bemutatása megtalálható 
például Kaplan és Norton [2000] munkájában.)  
Számos szerző foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy egy 
vállalati BSC rendszerbe hogyan lehet beépíteni a kör-
nyezeti dimenziót (lásd például Kaplan és Norton [2000], 
Schaltegger és Dyllick [2002], Epstein és Wisner [2001], 
Dias-Sardinha et al. [2002]). Természetesen a környezeti 
mellett a szociális-társadalmi dimenzió is beépíthető, 
erre tesznek kísérletet a fenntarthatósági BSC-ok 
(Sustainability Balanced Scorecards). 

A környezetvédelmi szempont elvileg háromféleképpen 
jeleníthető meg a vállalati BSC-okban: 

 A környezeti dimenzió integrálása a meglevő négy 
nézőpontba. Ez azt jelenti, hogy a négy perspek-
tíva mindegyikébe bekerülnek a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos célkitűzések és mutató-
számok is. Ebben az esetben olyan környezeti 
szempontokat lehet figyelembe venni, amelyek a 
vállalati teljesítményt a piaci mechanizmuson ke-
resztül javítják, azaz az öko-hatékonyság javítá-
sához járulnak hozzá (például költségcsökkentési 
lehetőségek a nyersanyaggal való takarékosság 
vagy a hulladékok visszaforgatása révén). Ez 
esetben viszont azzal is számolni kell, hogy mivel 
terjedelem korlátozott (Kaplan és Norton [2000] 
összesen 16-25, azaz nézőpontonként 4-6 célt ja-
vasol), a vállalati, vagy üzleti egység szintű 
scorecard-ban nem biztos, hogy akár a legfonto-
sabb környezeti szempontokat is könnyen figye-
lembe lehet venni. 

 A környezetvédelem, mint újabb nézőpont jelenik 
meg a BSC-ban. A BSC rendszerben nincs szigo-
rúan megszabva a nézőpontok száma, a hagyo-
mányos négy csupán ajánlás. Ezt akkor érdemes 
alkalmazni, amikor egy vállalatnál a környezeti 
tényező stratégiai fontosságú, de nem a piacon, 
hanem egyéb mechanizmuson keresztül 
érvényesül (környező lakosság tiltakozása, törvé-
nyi szabályozás). Például egy szennyező üzem 
esetében a környező lakosság tiltakozása komoly 
gazdasági hátrányhoz vezethet, de ez nem feltét-
lenül a piacon keresztül jelenik meg. Ekkor a kör-
nyezeti vagy társadalmi tényezőket nehéz lenne a 
meglevő négy nézőpontba integrálni. 
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Ebben az esetben több fontos környezeti tényező 
kerülhet be a BSC-be, a terjedelmi korlát kevésbé 
korlátozó. Ennek a lehetőségnek viszont az a ve-
szélye, hogy a környezetvédelmi szempontok 
izolálódnak, hiszen az újabb nézőpont nehezen 
illeszthető be a másik négy nézőpont között fenn-
álló ok-okozati láncolatba. 

 Külön környezeti, a vállalati scorecardból leveze-
tett scorecard. Ebben az esetben a vállalati szintű 
BSC alapján, a meglevő négy nézőpont felhasz-

nálásával új scorecard készül, amely kifejezetten 
a környezetvédelemmel összefüggő célkitűzése-
ket és feladatokat tartalmazza a négy hagyomá-
nyos perspektíva mentén. Ez lehetővé teszi az 
összes stratégiai szintű környezetvédelmi kérdés 
egységes keretbe foglalását és a vállalati általá-
nos célokhoz történő kapcsolását (amelyek az ál-
talános BSC-ben jelennek meg). Ugyanakkor a 
környezeti dimenzió eltávolítása az „alap” BSC-ból 
a környezetvédelem izolálódásához vezethet. 

 
4. Táblázat Lehetőségek a környezetvédelmi szempontok BSC-ban történő megjelenítésére (Schaltegger és Dyllick [2002], p.54-64. 

táblázatba foglalásával) 

 

A fenntarthatósági jelentés, fenntarthatósági teljesítmény, 
fenntarthatósági index koncepcióknál megfogalmazott 
észrevételekhez hasonlóan itt is elmondható, hogy bár 
gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítmény-mutatókból 
épülnek fel, és így az utóbbi két terület is beépülhet a vállalati 
teljesítményértékelésbe, a SBSC-ok sem azt mérik, hogy a 
vállalat tevékenysége fenntartható-e vagy sem. 

 
Természetesen az említett három lehetőség nem zárja ki 
egymást. Az első két lehetőség megvalósítható önmagában 
vagy egyszerre, míg a harmadik inkább kiegészítő jelleggel, a 
vállalati környezetvédelmi tevékenység koordinálásához 
használható. A 44..  ttáábblláázzaatt a különböző lehetőségek 
legfontosabb tulajdonságait foglalja össze. 



Összességében elmondhatjuk, hogy a környezeti, illetve 
fenntarthatósági Balanced Scorecard-okban fontos sze-
repet kap a környezeti teljesítmény és a vállalati teljesít-
mény egyéb területei közötti összefüggések vizsgálata. A 
különböző nézőpontokban emellett megjelenhetnek a 
környezetterhelés, a környezeti menedzsment és a konk-
rét környezetvédelmi intézkedés dimenziók is, ugyanak-
kor a módszer nem foglalkozik a vállalat tevékenységé-
nek a környezet állapotára gyakorolt hatásaival. 

AA  bbeemmuuttaattootttt  mmóóddsszzeerreekk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  
Az 55..  ttáábblláázzaatt a bemutatott teljesítményértékelési mód-
szereket hasonlítja össze aszerint, mennyire alkalmasak 
a környezeti teljesítmény megragadására. 
Láthatjuk, hogy az ISO 14031, a DBU-UBA és a GRI 
mutatószámrendszere kellően átfogó keretet adnak a 
környezeti teljesítmény vizsgálatához, ugyanakkor nem 
helyeznek túl nagy hangsúlyt a környezeti és a vállalati 
teljesítmény egyéb területeinek kapcsolatára. Az öko-
hatékonysági és környezeti számviteli megközelítések, 
valamint a fenntarthatósági Balanced Scorcardok 
(SBSC) a vállalati teljesítményből kiindulva vizsgálják a 
környezeti teljesítményt, ugyanakkor a csak korlátozott 
lehetőséget biztosítanak a környezeti teljesítmény külön-
böző elemeinek vizsgálatához. A környezeti, illetve 

fenntarthatósági indexek elvileg alkalmasak lehetnek a 
környezeti teljesítmény minden vizsgált elemének érté-
keléséhez, ugyanakkor módszertanuk nem kellően kifor-
rott, felhasználásuk nagy körültekintést és tapasztalatot 
igényel. 
Ha az összehasonlítást az egyes környezeti teljesítmény 
elemek mentén végezzük, megállapíthatjuk, hogy a vál-
lalati teljesítménnyel való kapcsolat és a környezetter-
helés általában megjelenik a vizsgált módszerekben. A 
környezeti menedzsment és a konkrét környezetvédelmi 
intézkedések elemzésével kapcsolatban a vizsgált mód-
szerek eltérő lehetőségeket kínálnak, míg a környezet 
állapotára gyakorolt hatások nyomon követésének lehe-
tősége a bemutatott módszerekben hiányos, nem meg-
felelő. 
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5. táblázat A környezeti teljesítmény értelmezése és vizsgálata a bemutatott értékelési módszerekben. 

 Környezet- ter-
helés 

Környezeti 
menedzsment 

Konkrét környe-
zet- védelmi intéz-

kedések 

Környezet 
állapotára 
gyakorolt 

hatás 

A vállalati telje-
sítmény egyéb 

területeivel való 
kapcsolat 

Öko-hatékonyság + 0 0 0 ++ 

Az ISO 14031 és a DBU-
UBA mutatószám- rend-
szere 

++ ++ + + + 

A Global Reporting 
Initiative 

++ ++ + + + 

Környezeti pénzügyi és 
számviteli elemzések 

+ 0 0 0 ++ 

Környezeti és fenntartha-
tósági indexek 

+/++ +/++ +/++ 0/+ +/++ 

Fenntarthatósági Balanced 
Scorecardok 

+ + + 0 ++ 

0: nem jelenik meg 
+: megjelenik, de nem hangsúlyos 
++: hangsúlyosan jelenik meg 
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ÖÖsssszzeeggzzééss  
A cikkben összesen hat környezeti teljesítményértékelési 
módszert mutattunk be és hasonlítottunk össze. A mód-
szerekben közös, hogy a vállalatok környezeti teljesít-
ményét valamilyen mutatószámrendszer segítségével 
jellemzik, logikájuk, felépítésük azonban nagymértékben 
eltérő. A vizsgált módszereket egy korábban bemutatott 
modell alapján hasonlítottuk össze. A bemutatott mód-
szerek egy része a környezeti teljesítmény viszonylag 
árnyalt értelmezésére és mérésére ad lehetőséget, ezek 
azonban nem helyeznek kellő hangsúlyt a vállalati telje-
sítmény egyéb területeivel (például a pénzügyi vagy a 
piaci teljesítménnyel) való kapcsolat vizsgálatára. Más 
megközelítések ugyan megpróbálják összekapcsolni a 
környezeti teljesítmény és vállalati teljesítmény más te-
rületeinek elemzését, ezek azonban a környezeti telje-
sítményt túlságosan leszűkítve értelmezik. 
Természetesen a vizsgált módszerek egyáltalán nem 
zárják ki egymást, egyidejűleg, egymást kiegészítve is 
alkalmazhatók, ezáltal még pontosabb képet kaphatunk 
az adott vállalat környezeti teljesítményéről. Egy ISO 
14031 vagy GRI mutatószámrendszert használó vállalat-
nál például érdemes lehet a környezeti számviteli elvek 
bevezetését is megfontolni; a fenntarthatósági Balanced 
Scorecard megvalósításához rendkívül jól illeszkedik az 
öko-hatékonysági szemlélet stb. Több módszer együttes 
alkalmazása nem feltétlenül jelent aránytalan többletter-
het a vállalatok számára, hiszen az egyik módszer hasz-
nálata során megszerzett tapasztalatok és adatok az 
újabb módszerek bevezetését is megkönnyíthetik, a ge-
nerált hozzáadott értéket pedig növelhetik. 
Gyakori probléma, több módszer esetében is megjelenik 
a fenntarthatósági teljesítmény értékelésére való törek-
vés; ez azonban az esetek többségében nem jelent töb-

bet annál, hogy a gazdasági szempontok mellett környe-
zeti és társadalmi mutatók is megjelennek a vállalati tel-
jesítmény értékelése kapcsán. Ez mindenképpen 
előrelépésnek tekinthető a csak gazdasági-pénzügyi 
mutatókon alapuló értékelési módszerekhez képest, de 
nem feltétlenül elégséges a fenntarthatóság méréséhez. 
Attól még tehát, hogy egy vállalat kiválóan teljesít a vizs-
gált mutatószámrendszerek némelyike szerint, még egy-
általán nem biztos, hogy a tevékenysége valóban fenn-
tartható lenne. 
A kutatás további irányát a vállalati környezeti teljesít-
ményértékelési gyakorlat, illetve a vállalatok környezeti 
teljesítményének vizsgálata jelentheti. 
 
 
 

 

AA  MMIINNŐŐSSÉÉGG  HHAANNGGJJAA 
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ÁÁttffooggóó  vváállllaallaattéérrttéékkeellééss  ––  eeggyy  úújj  rreennddsszzeerr  bbeemmuuttaattáássaa  

MMáátthhéé  MMeelliinnddaa  
 
Az egyre inkább globalizálódó világpiac, az új technoló-
giák és az internet elterjedésének hatása, hogy az áruk, a 
tőke és az információk forgalma nemzetközi szinten 
növekszik. Ez számos új lehetőséget kínál a vállalatok-
nak, hogy beszerzési, gyártási, értékesítési tevékenysé-
güket kiszélesítsék, és a legkedvezőbb piaci lehetősé-
gekkel élve helyzetelőnyre tegyenek szert.  
A globális piacon végzett tevékenység azonban nagy-
mértékű üzleti kockázatot is magában rejt. Fontos szem-
pont üzleti kapcsolatok kialakításakor a megfelelő árumi-
nőség, ár és szállítási feltételek mellett a másik fél meg-
bízhatósága, pénzügyi stabilitása, fenntartható működése 
és korrekt piaci magatartása. Döntő fontosságú lehet a 
megítélésben a társadalmi teljesítmény is, mely magában 
foglalja a felelős környezetvédelmet, a vállalat 
munkavállalókkal, valamint a tágabb társadalommal való 
kapcsolatát is. 
Ezen szempontok amellett, hogy pozitívan hatnak a vál-
lalatok piaci megítélésére, egyben fontos szerepet ját-
szanak az üzleti partnerek bizalmának elnyerésében. 
Napjainkban már számos nemzetközi szintű társadalmi, 
gazdasági kezdeményezés létezik, melynek résztvevői a 
fenti szempontok fontosságát hangsúlyozzák. Ilyen a 
Global Compact, az ENSZ kezdeményezése az emberi 
jogok, munkajog, és a környezet védelmében, amely 
szorgalmazza a piaci szereplők korrupcióellenes műkö-
dését. A GRI (Global Reporting Initative) az egységes 
jelentési rendszerek bevezetésére irányul (pl.: környezeti 
teljesítési jelentés, szociális teljesítményjelentés). Az 

OECD irányelvek nemzetközi vállalatok tevékenységére 
nézve tartalmaznak ajánlásokat, az AA1000 (Account 
Ability) pedig az etikus üzleti magatartás működési keret-
rendszerét fogalmazza meg.  
A társadalmi szerveződések mellett a nagy nemzetközi 
vállalatok is lefektették alapelveiket. Az EICC (Electronic 
Industry Code of Conduct) szervezetét a tagvállalatok a 
fokozott társadalmi felelősségvállalás (CSR) érdekében, 
az elektronikai ellátási hálózat feltételeinek javítására 
hozták létre. Tagjai többek között olyan nemzetközi vál-
lalatok, mint a HP, Sony, IBM, Apple, Dell, Microsoft. De 
említhetjük a japán JEITA (Japan Electronics and 
Information Technology Association) szervezetét is, 
melynek tagjai szintén CSR szempontokat fogalmaztak 
meg piaci működésükre nézve. 

Átfogó vállalatértékelési rendszer 
Látható tehát, hogy a társadalom és a piac részéről is 
egyre inkább megfogalmazódik az az elvárás a vállala-
tokkal szemben, hogy működésük ne csak pénzügyi de 
szociális, társadalmi, és környezeti szempontból is fele-
lősségteljes, átlátható tevékenység legyen. 
Ezen kritériumok objektív megítélésére a TÜV Rheinland 
Csoport kifejlesztett egy vállalatértékelési rendszert, a 
TÜV Rheinland STAR*-t, mely átfogóan értékeli és a 
földrajzi elhelyezkedésüktől függetlenül összehasonlít-
hatóvá teszi a vállalatok teljesítményét. A rendszer 
alapjául a korábban említett társadalmi és gazdasági 
kezdeményezések, nemzetközi szabványok és a TÜV 

projekt koordinátorTÜV Rheinland InterCert Kft.



Rheinland 140 éves tapasztalata szolgál. Az értékelés a 
nemzetközi szinten elfogadott „best practice” gyakorlatot, 
vagyis a vezető vállalatok legjobb gyakorlatát, eljárásait, 
piaci magatartását követi. Ezzel a legmagasabb 
nemzetközi színvonalhoz viszonyítja a vállalatok 
teljesítményét. Az értékelő szakemberek helyszíni vizs-
gálatok során győződnek meg a cégek teljesítményéről, 
majd a kapott eredmények alapján besorolási rendszer-
ben helyezik el a vállalatokat. Ennek vizuális megjelení-
tése egytől öt csillagig terjed, amely a kielégítőtől a kitű-
nőig terjedő kategóriákat jelöli (ld. a táblázatot). 

 
A teljesítménnyel kapcsolatos információk ezután igény 
szerint elhelyezhetőek egy speciális weboldalon 
(www.tuv-star.com), ahol a vállalatok nemcsak lehetősé-

get kapnak önmaguk és értékeik bemutatására, hanem 
egyben lehetőségük van új üzleti kapcsolatokat kötni, üz-
leti partnereket, beszállítókat keresni. A rendszerben a 
közzétett vállalatok össze is hasonlíthatóak, a rendszer 
így benchmarking eszközként is funkcionál. 
Példa:  
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Company name Vállalat neve 
Company homepage Vállalat honlapja 
Country Ország 
City Város 
Address Cím 
TÜVcotCOM ID TÜVdotCOM azonosító 
Products Termékek 
Registration date Regisztráció dátuma 
Rating Expiration Date Értékelés lejárati időpontja 

Stock Price Tőzsdei árfolyam 
- Registration time  
- Current 

Regisztráció időpontja 
Jelenlegi árfolyam 

TÜV Star TÜV Star  
Corporate governance Vállalatirányítás 
Social responsibility Társadalmi felelősségvállalás 

Occupational Health and Safety  Munkahelyi biztonság és egészségvédelem,  

Quality Minőség 
Enviroment Környezetvédelem 
Information security Információbiztonság 
Financial disclosure Pénzügyi nyilvánosság 
Brand and Innovation Márka és innováció 
Fair Trade and Competition Piaci magatartás (etikus kereskedelem és verseny)  
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Az értékelést nevezhetjük tulajdonképpen az adott 
időpontra vonatkozó állapotfelmérésnek. A kapott 
eredmények alapján a cég menedzsmentje világos 
visszajelzést kap arról, hogy melyek a fejlesztendő 
területek, mire érdemes több figyelmet fordítani. Az 
értékelés érvényessége egy év, melynek letelte után új 
értékelés szükséges, ami lehetővé teszi, hogy a vál-
lalkozás fejlődése jól nyomon követhető legyen. 
A rendszer emellett támogatást nyújt a megfelelő beszál-
lítók kiválasztásához is, hiszen egy független, harmadik 
fél értékelése objektív képet ad az adott beszállító meg-
bízhatóságáról, egyszerűsíti a döntéshozatalt és időt ta-
karít meg. 
Az értékelés területei 
Az értékelési eljárás egy igen széleskörű, 1250 ellenőrző 
kérdésből álló rendszerre épül, és 9 fő vizsgálati modulra 
tagolódik. Ezek a következő területeket foglalják ma-
gukba: 
A vállalatirányítás modul vizsgálja a vezetőség elkötele-
zettségét, a vállalati folyamatok rendszerbe foglalt sza-
bályozását, a vízió, misszió és a célok teljesülését, illetve 
azok lebontását eljárásokra, folyamatokra. Olyan szem-
pontokat mérlegel, mint az üzleti tervezés folyamata, a 
vezetőség megfelelő összetétele, integritása, elkötele-
zettsége a tulajdonosokkal szemben, kockázatkezelés, 
valamint a cégvezetésnek a munkavállalókkal és egyéb 
érintett felekkel való kapcsolata. Vizsgálja, hogy a vállalat 
vezetősége hogyan viszonyul a társadalmi felelősségvál-
laláshoz, környezetvédelemhez, minőséghez, alapvető 
emberi jogok tiszteletéhez és ezt hogyan tudatosítja a 
vállalaton belül a munkatársak, illetve egyéb piaci partne-
rei, valamint a tulajdonosok irányában. 

A következő terület a társadalmi (szociális) felelősség-
vállalás. Ennek egy része a munkavállalókkal való kap-
csolatot vizsgálja, amelynek minősége egy vállalat sike-
res működésének alapfeltétele. Emellett azonban a 
szélesebbkörű társadalmi tevékenységet is figyelembe 
veszi. Itt gondolhatunk például önkéntes környezetvé-
delmi aktivitásra vagy az oktatás, egészségügy támoga-
tására, tehát minden olyan hozzájárulásra, amely a kö-
zösség érdekét szolgálja.  Fontos vizsgálati szempont 
természetesen az alapvető emberi jogok, munkajogi kö-
vetelmények teljesülése és ezek biztosításához szüksé-
ges rendszerszerű szabályozás megléte is. A tapaszta-
latok azt mutatják, hogy ez a kérdés inkább az ázsiai ré-
gió fejlődő országaiban vet fel problémákat, ahol 
gyermekmunka, akár kényszermunka is előfordul. A szo-
ciális szempontok mérlegelése a beszállítók kiválasztása-
kor is fontos. 
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság modul a 
munkavégzéshez szükséges biztonsági és egészségvé-
delmi feltételek teljesülését értékeli és megnézi, hogy a 
megfelelőség biztosítása rendszerbe foglalt, szabályozott-
e. Ahogyan minden területen, a rendszer itt is vizsgálja a 
benchmarking-információk meglétét, továbbá, hogy a be-
szállítók kiválasztásának része-e az egészségvédelmi és 
biztonsági követelmények betartása. 
Az értékelési rendszer következő modulja a minőségügy. 
A minőségügyi folyamatok rendszerbe foglalt szabályo-
zása, a szolgáltatások, termékek jó minőségének állan-
dósága elengedhetetlen a vállalatok stabil piaci műkö-
déshez. Természetesen ez a beszállítókkal szemben is 
alapvető elvárás. 
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Napjainkban egyre gyakrabban merül fel a környezetvé-
delem kérdése, a vállalatok környezettudatos piaci műkö-
dése és felelősségük a környezet megóvása érdekében. 
Ezért az értékelés kiterjed a környezeti szempontok fi-
gyelembevételére (a vállalat tevékenységének, termékei-
nek, szolgáltatásainak hatása a környezetre), a környe-
zetvédelem rendszerbe foglalt szabályozására, ezen 
szempontok figyelembevételére a beszállítói hálózatban 
és benchmarking-információk meglétére. 
Az információ a vállaltok egyik legfontosabb tulajdona, 
ennek megfelelő kezelése is elsődleges fontosságú. Az 
információbiztonság rendszerbe foglalt szabályozása, a 
bizalmas adatkezelés, az információk integritása, elérhe-
tősége éppen ezért szintén értékelési kritérium. 
A megbízható és tervezhető működéséhez fontosak a 
stabil pénzügyi háttérrel rendelkező üzleti partnerek. A 
pénzügyi jelentési rendszer pontossága, átláthatósága, a 
jelentési gyakorlat szabályozottsága lényeges szempont, 
ami lényeges eleme a vizsgálatnak. 
A vállalatok piaci értékének fontos meghatározója a 
márka és az innovációs potenciál. 
Az értékelő rendszer vizsgálja a szellemi tulajdon véde-
lemének kezelését, a márkastratégiát, új termékek fej-
lesztését, márkakezelési és innovációs folyamatok rend-
szerbe foglalt szabályozását, és a vállalat benchmarking-
tevékenységét ezeken a területeken. 
Ha a vállalatok hosszú távú, eredményes piaci tevékeny-
ségéről beszélünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kor-
rekt, etikus piaci magatartás fontosságát sem. Ezt egy-
részt hazai, másrészt nemzetközi jogszabályok szabá-
lyozzák. 
Az értékelés lényeges eleme tehát a vonatkozó kereske-
delmi jogszabályok ismerete, az azoknak való megfelelő-

ség, az etikus piaci fellépéssel, korrupcióellenességgel 
kapcsolatos vállalati politika, piaci magatartás rendszerbe 
foglalt szabályozása, valamint a benchmarking-
tevékenység. 
A tizedik, kiegészítő modul a beszállítók értékelésére vo-
natkozik. Ide kerülnek azok a speciális követelmények, 
melyeket a beszállító értékeléskor a szakemberek meg-
vizsgálnak. 
Az értékelés folyamata – igény szerint – jelentés összeál-
lításával zárul, amely tartalmazza a részletes eredményt, 
a fejlesztendő területekre vonatkozó ajánlásokat, és 
megjelöli, hogy mely területek javítása élvez magasabb 
prioritást a vállalkozás szempontjából. Ezután a vezető-
ség döntése, hogy az ajánlások alapján és lehetőségei 
szerint milyen intézkedéseket hoz. 
Jelenleg a rendszer már több országban működik, többek 
között Indiában, Japánban, Tajvanban, Kínában, Magyar-
országon, több európai országban pedig bevezetés alatt 
áll. 
Lényeges megjegyezni, hogy a rendszer nem feltételezi a 
minőségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és egyéb 
területek tanúsítását, viszont fontos a szabályozott, ke-
retbe foglalt működés. Amennyiben tanúsított rendszer 
működik az adott, pl. minőségügyi területen, úgy ott a 
vállalat automatikusan három csillagot kap. Ha ez még 
kiegészül a beszállítók adott területre vonatkozó értékelé-
sével, benchmarkinggal, akkor ennél jobb eredmény vár-
ható. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy világ-
szerte egyre több cég veti alá magát az értékelésnek, 
egyrészt, hogy teljesítményét széles körben tudják be-
mutatni, másrészt, hogy belső fejlesztési eszközként a 
teljesítményjavulást mérni tudják.
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Ez az átfogó értékelési rendszer már a nevével is sokat mond: 
a STAR mozaikszó az angol „Sustainable Trustworthy 
Accountable Responsible”, magyarul a ”Fenntartható, 
Megbízható, Elszámoltatható, Felelős” kifejezésekből 
származó rövidítés. 

A Japánban működő TÜV Rheinland vállalat szakértői 
dolgozták ki, és első tapasztalataikat követően kezdődhetett 
meg a rendszer bevezetése a 62 országban lévő 100 
leányvállalatnál, így Magyarországon is. Az értékelés kilenc 
modulra vonatozik: 

1. Vállalatirányítás, 

2. Társadalmi felelősségvállalás, 

3. Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, 

4. Minőségügy, 

5. Környezetvédelem, 

6. Információbiztonság, 

7. Pénzügyi nyilvánosság, 

8. Márka és innováció, 

9. Piaci magatartás, ami kiegészülhet a vevő által 
meghatározott – beszállítói értékelésére vonatkozó – 
tizedik modullal. 

A piaci bevezetés szakmai és marketing munkát feltételez. 
Szakmai téren a program indításához ki kellett jelölni a 
résztvevő teamet (projekt koordinátor, értékelők), akik 
Kölnben szervezett többnapos képzésen vettek részt. Ezt 
követően a szakanyagok lefordítása, belső képzések 
következtek a közös értelmezés és a helyi sajátosságok 

beépítése érdekében. Bár nem kikötés, hogy szakterületekre 
specializálódott értékelők végezzék a munkát, mivel az 
értékelés nagyon elmélyült ismereteket igényel, várhatóan a 
szakmai háttér figyelembevételével alakul ki a 
munkamegosztás az értékelők között. A Japánból érkező 
vezető szakértő irányításával valósítottuk meg az első két 
vállalat értékelését - mint „pilot projekteket”, így munka közben 
szereztünk tapasztalatokat az értékelés módszertanáról, 
amelyet az első tapasztalatokat követően közösen 
értékeltünk. A projektben résztvevő magyar szakemberek 
meggyőződésévé vált, hogy világszínvonalú új terméket 
közvetíthetünk, ami által a TÜV Rheinland a minőségügy, 
minőségirányítás terén a TQM szemlélethez közelíthet – a 
vállalatok minden szakterületére és szintjére kiterjedő fejlődést 
támogató új módszertanával. 

A marketing terén is voltak „helyi” feladatok: a globálisan 
alkalmazott érvrendszer nem mindenben ajánlható a magyar 
piacra. Így például nálunk nincs még megfelelő hagyománya a 
„benchmarking”-nak, a piaci összehasonlító elemzéseknek 
ahhoz, hogy ezt tekinthessük az átfogó vállalati értékelési 
rendszer mellett szóló legfőbb érvnek. Hosszú távon 
természetesen a TÜVRheinland Star adatbázisába kerülő 
vállalatok jól tudnak majd élni az összehasonlíthatóság 
lehetőségével, de ez önmagában még nem jelent kellő 
vonzerőt. A „best practice” is sajátos értelmezést kíván: az 
értékelés alapját jelentő 9 modul mintegy 1200 szempontja a 
nemzetközi nagyvállalatok, a globális piac szerinti értékelési 
rangsor elemeinek figyelembevételével született. Személetet, 
gondolkodásmódot tükröz, amelynek figyelembevétele a nem-
zetközi piac minden szereplőjének hasznos tudást, hozzáadott 
értéket jelenthet. 
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Az átfogó értékelési rendszer célja, hogy a résztvevő vállalat 
számára módszertani segítséget nyújtson a fenntartható 
fejlődés biztosításához, az ehhez szükséges 
versenyképesség, stabil működés, folyamatos fejlődés 
megvalósításához, a kockázatok minimalizálásához, valamint 
eredményeik megfelelő kommunikálásához. Ez utóbbi 
olyannyira fontos eleme az értékelési rendszernek, hogy egyik 
résztvevő vállalatunk vezetője szerint a „kommunikáció best 
practice” az egyik legfontosabb elvárás. A rendszer 
erőteljesen ösztönzi a vállalatokat arra, hogy a korábban 
elfogadott minőség- és környezetközpontú irányítási, 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási 
rendszereken túl további irányítási rendszerek felé, valamint 
egyre nagyobb hangsúllyal a társadalmi felelősségvállalás 
irányába tolódjon el a vállalatok figyelme, tevékenysége. 

Az értékelésben való részvétel lépései: 

- az Ügyfél információs adatlap kitöltésével indulnak. 
Ebben jelöli meg a vállalat, hogy mind a kilenc 
modulra vonatkozó értékelést kér, vagy csak 
részlegeset, esetleg egy tizedik általa megadott 
szempontrendszerből álló modullal kiegészítve a 
beszállítóit is minősíttetni kívánja. 

- ezt követi a helyszíni vizsgálat, amelyet prezentáció 
zár. Ez az előzetes értékelés bemutatását jelenti a 
megvizsgált 1200 szempont összegzéseként. Ennyi 
szempont hallatán a magyar értékelők kezdetben 
aggódtak, hogy egyáltalán teljesíthető-e a feladat. 
Később azonban beláttuk, hogy –mivel az 
önértékelés meghatározó része az értékelésnek – 
ez a vállalattal együttműködésével megvalósítható. 

Az értékelés eredményét a helyszíni szemle végén összegző 
prezentáció a vállalat modulonkénti teljesítményét egytől öt 
csillagig értékeli, ezzel párhuzamosan az egyes 
szakterületek működési kockázatait a nagyon kicsitől a 
magasig jelöli, valamint javaslatot tesz a fejlesztések 

szükséges mértékére. Öt csillagot 96% feletti teljesítményre 
kap a vállalat, 80% felett már három csillagos az értékelés, 
60% alatt nem éri el az egy csillagot sem a cég. A 
jelentkezésnek és értékelésnek nem feltétele, hogy a 
vállalatnak bármely területen működő irányítási rendszere 
legyen, de ha ilyennel rendelkezik, azon a szakterületen eleve 
három csillaggal indulhat az értékelése. 

Az előzetes értékelést követi a döntés, majd a jelentés 
átadása. Az átfogó vállalati értékelésről nem készül ta-
núsítvány, az eredményt az értékelés és jelentés foglalja 
össze. Az értékelés egy évig érvényes, vagyis évenkénti 
megismétlése szükséges a fejlődés bizonyítására. Az 
eredmény nyilvánosságáról a vállalat szabadon dönthet. 
Pozitív döntés esetén az internetes adatbázisban megjelenik 
az értékelése. Ez nagyobb esélyt ad arra, hogy beszállítóként 
kiválasztásra kerülhessen. 

Az értékelés követelményrendszerének részei, amelyek 
minden modul vizsgálata során megtalálhatók: 

- Szükség van az adott szakterületre vonatkozó 
„policy” (irányelvek, filozófia, célok) bemutatására – 
ezek lehetnek integrált formában is. 

-  Dokumentált rendszer szükséges (jogszabályok, 
szabványok betartása, szabályozott folyamatok, 
feljegyzések), az értékelők feladata, hogy 
meggyőződjenek a dokumentációs rendszerben 
foglaltak betartásáról, a szabályozásnak megfelelő 
működésről.  

- Az értékelt vállalatnak be kell mutatnia az adott 
szakterületre vonatkozó elvek és gyakorlat belső és 
kifelé történő kommunikációját. Az elemzés része, 
hogy a vállalat a beszállítói láncban is alkalmazza-e 
belső követelményrendszerét, folyamatszabályozá-
sát. 
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- Meg kell határoznia indikátorokat/ teljesítmény-
mutatókat minden szakterületre vonatkozóan, 
készítenie szükséges ezek megvalósulását 
bemutató teljesítményjelentéseket, és végeznie kell 
benchmarking tevékenységet, piaci összehasonlító 
elemzést minden vizsgált területre vonatkozóan. 

Az értékelés lényege, hogy az értékelők a dokumentációk, 
feljegyzések és az önértékelés alapján megbizonyosodnak a 
működés törvényességéről, jogszerűségéről, a rendszer-
szemléletről, szabályozottságról, a stabilitásról, 
teljesítménymutatók alkalmazásáról, a piaci helyzethez való 
alkalmazkodás képességéről és esélyéről, valamint az etikus 
magatartásról, a társadalmilag felelős gondolkodásról és 
ennek megfelelő cselekedetekről. Az értékelés előnye, hogy 
mivel az adatok rögzítése a helyszínen számítógépen történik, 
azonnal a  szemlét követően megtörténhet, erre alapul a 
helyszíni prezentáció, amelyet a végleges döntés és az utólag 
készülő részletesebb jelentés követ. 

A projekt team-tagjai és a potenciális résztvevők számára is 
lényeges megfogalmazni, hogy kinek ajánljuk a 
TÜVRheinland STAR* átfogó értékelési rendszert. Mindenek 
előtt a globálisan működő, a nemzetközi piacon fellépni 
szándékozó, vagy már ott tevékenykedő vállalatoknak. Nem 
zárjuk ki mások részvételének pozitív hatását sem, mivel egy 
külső, független személy általi átvilágítás bárkinek előnyére 
válhat. Hasznos azoknak, akik nemzetközi projektekben 
gondolkodnak, ilyen együttműködéssel megvalósuló 
pályázatokban kívánnak részt venni. Számukra ugyanis 
közelebb hozzuk az együttműködő társak és a bírálók várható 
mérlegelési szempontjait, a nemzetközi megmérettetés 
követelményrendszerének „best practice”-ét. A piaci 
mozgástér helyétől függetlenül ajánljuk a folyamatosan 
fejlődni kívánó, erre erős belső igénnyel rendelkező 
szervezeteknek – mivel nagy segítséget ad a gyenge pontok 
megtalálásához. Alkalmas továbbá a rendszer a beszállítók 
értékelésére. 

Az első tapasztalatokból levonható legfőbb tanulság: nem 
ajánljuk minden vállalatnak, csak azoknak, amelyek a felsorolt 
kritériumok valamelyikét önmagukra vonatkoztatni tudják, 
vagy a jövőben kívánnak ilyen irányba lépni. Egész biztos, 
hogy csak az erős belső igénnyel, elszántsággal bíró, 
folyamatosan fejlődni akaró, a fenntartható fejlődés minél 
szélesebb körű eszközrendszerével élni kívánó vállalatok 
körében számíthatunk pozitív fogadtatásra és közös 
eredményekre. További következtetésünk: nem cél, hogy 
minden vállalat minden modulból öt csillagot érjen el. Csak 
lépésről lépésre lehet reális a 96% feletti öt csillagos 
teljesítmény elérése – mi készek vagyunk a hosszú távú 
programra. 

A TÜVRheinland STAR* értékelő rendszer elősegíti a vállalat 
átláthatóságát, ezáltal növeli az iránta kialakuló bizalmat. A 
független értékelő szakvéleménye összevethető a belső 
követelményekkel, nézetekkel. A helyszíni prezentáció 
felgyorsítja az eredmények hasznosítását. A módszertan 
megismerése új szempontokat adhat a vállalati szakemberek 
számára. Önkritikára ösztönöz, ezáltal fejlődési folyamatokat 
indít be, amit mindkét pilot projekt vállalatnál tapasztaltunk. Ez 
még ott is így történt, ahol a - nagytekintélyű, a hazai piacon 
működő, élenjáró - vállalat számára az értékelési eredmény 
vélhetően csalódást okozott. A másik értékelt, a kisebb, 
„alapvető megújulási, újraindulási” körülmények között lévő 
vállalat megköszönte a szakemberek által elé tartott tükröt - az 
értékelési folyamatot és eredményt minden tekintetben 
korrektnek, a vállalat fejlődésében alapvető segítséget jelentő 
lépésnek értékelte. 
 



 
AA  mmiinnőősséégg  hheellyyee,,  sszzeerreeppee  ––  vváállllaallaattggaazzddaassáággii  nnéézzőőppoonnttbbóóll  

PPaarráánnyyii  GGyyöörrggyy  
A vevő igényeinek kielégítése (értve alatta a vevő elvá-
rásainak megfelelő termék, szolgáltatás színvonalát), 
elégedettségének elérése szlogenné vált a piacon, a 
reklámban. A hívószó: a MINŐSÉG (jó, legjobb, kiváló, 
magas, No.1, stb. jelzőkkel, de a valóságban nemegy-
szer az ígértnél alacsonyabb színvonal-jellemzőkkel). 
A „minőség” nem magánvaló; önállóan nem létező, ha-
nem a gazdaságban, a vállalkozásokban előállított vala-
mennyi terméknek, teljesített szolgáltatásnak és ezek 
folyamatainak, rész-produktumaiknak (a továbbiakban 
gyűjtőnéven: vállalat, illetve termék) meghatározó jelen-
tőségű jellemzője; objektíven mérhető, vagy szubjektíven 
értékelhető sajátossága. 
A termék, termelés minősége – éppen a piaci, vevői 
„megmérettetés” fontossága miatt − a vállalati stratégiá-
ban és irányításban is jelentős szerepű, de másképpen 
megjelenő, ellentmondásos tényező. Néhány vélekedés: 

− A minőség pénzbe (a jobb minőség többe) és na-
gyobb erőfeszítésbe kerül. 

− A minőség ingyen van (Philip Crosby). 
− A minőség pénzt hoz. 

Az általános gazdasági nézőpont szerint: 
• A profitot befolyásoló költségek, árak, a 

jövedelmezőség alakulása elsősorban szakmai 
tervezési, beszerzési, alapvetően termelékenységi 
probléma. 

• Hogy jön ide a minőség, illetve minek a minőségé-
ről van szó? 

Másképpen fogalmazva: egyértelműek-e a köztudatban 
a minőség gazdasági összefüggései, a termék és a 
technológiai, irányítási rendszer minőséget alakító tárgyi 
és emberi elemeinek összehangolása a vállalati általá-
nos és részcélokkal (versenyképesség, profitabilitás, 
termelékenység, költség, elégedettség)? Mely tényező-
ket segíti, és ha igen, hogyan hat ezekre? 
Természetesen, az adott keretben csak a főbb össze-
függések felvillantására van lehetőség. A vázolt három 
témakör: 

− a termelékenység és a minőség, 
− a versenyképesség és a minőségképesség, 
− a minőségi színvonal növelésének változatai és 

gazdasági hatásaik. 

AA  tteerrmmeelléékkeennyysséégg  ééss  aa  mmiinnőősséégg 

A  termelékenység általános képlete: ahol
input
outputt ,=  

Output: a létrehozott érték (termék és volumene, illetve 
az árbevétel, nyereség, stb.) 
Input: a ráfordítás (élőmunka, anyag, eszköz, a szerve-
zeti működés stb., illetve ezek költségei) 
Megjegyzés: a létrehozott értéket és a különféle ráfordí-
tásokat, ezek arányát együttesen természetesen csak 
közös mértékegységben, gyakorlatilag pénzben lehet 
kifejezni. 
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Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb a tört számlálója és 
minél kisebb a nevezője, annál nagyobb lesz a tört ér-
téke, vagyis magasabb lesz a termelékenység, a tevé-
kenység eredményessége. A kérdés, hogy ez hogyan 
érhető el? 
a) Termelékenységnövelés a ráfordítások csökkentésé-

vel. A termelékenységi mutató közkeletű, „hagyo-
mányos” értelmezésében a tört nevezőjének, azaz 
a költségeknek a csökkentése eredményezi a 
kedvezőbb értéket. Nem véletlen, hogy a szakiro-
dalomban is gyakran hol termelékenységnövelésről, 
hol költségcsökkentésről beszélnek, mindkettőn ki-
mondatlanul is ugyanazt a gazdasági akciót, ha-
tást értve. 

b) A termelékenység növelésének azonban van más 
lehetősége is. Ez az út: nem a ráfordítások csök-
kentése, hanem ugyanazon vagy akár nagyobb idő- 
és/vagy költségráfordítással magasabb használati 
értékű termék létrehozása. Azaz a termékek mi-
nőségi színvonalának növelése. Az alaki különb-
ség a „hagyományos”, és a részünkről „minőség 
alapúnak” elnevezett termelékenységi mutató ese-
tében annyi, hogy nem a nevező csökkentése, 
hanem a számláló növekedése eredményezi a kép-
let magasabb értékét. Vagyis a minőségi értéknöve-
lésnek a termelékenység növelésére gyakorolt ha-
tása legalábbis azonos a ráfordítás-csökkentés esz-
közei alkalmazásának eredményével: mindkét 
változat az egységnyi termék-érték és -ráfordítás 
arányát javítja. 

A minőség alapú termelékenységnövelésnek, szemben 
az előző típussal, jelentős gazdasági hatástöbblete is 
van. Ugyanis egyidejűleg fokozza:  

1. a versenyképességet; a termékminőség javítása-
fejlesztése révén piaci térnyerésre, volumennö-
velésre nyílik lehetőség. Ugyanakkor a jobb vevői 
megelégedést biztosító produktum ára is növel-
hető. Mindezek eredményeképpen magasabb lesz 
az árbevétel (és a nyereség); 

2. a gazdasági hatékonyságot; a minőségi színvonal 
jobbításával elérhető magasabb ár és a minőség-
hiányból származó veszteségek csökkenése miatt 
javul az érték/ráfordítás arány (a termelékeny-
ség!); 

3. a minőségkultúrát; bár csak áttételesen gazda-
sági hatású, de lényeges humán tényező, hogy 
a hangsúly a bérmegtakarításról áttevődik az 
emberi munka, és ezen keresztül a vállalati 
kultúra magasabb színvonalra emelésére (s 
ezzel ugyancsak javítja a versenyképességet 
is). 

c) A teljesség kedvéért: valójában van egy harmadik 
típusú termelékenységnövelési út is, a struktúravál-
tás. Az a változat, amikor a termelőerőket olyan ipar-
ágban, szakágazatban, vagy a vállalaton belül olyan 
termékek előállítására „állítják át”, amelyek kedve-
zőbb hozam/ráfordítás aránnyal rendelkeznek. A be-
szállítókkal való munkamegosztás is ennek egyik 
alváltozata. 

A termelékenységnövelés tartósan optimális megoldását 
a három változat stratégiai szemléletű ötvözése 
eredményezheti. 
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A termelékenység-típusok jellemzőit összefoglalóan az 11..  áábbrraa mutatja be. 
 

 
 

11..  áábbrraa::  AA  tteerrmmeelléékkeennyysséégg  nnöövveelléésséénneekk  ttííppuussaaii
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AA  vveerrsseennyykkééppeesssséégg  ééss  aa  mmiinnőőssééggkkééppeesssséégg  
A versenyképesség lényege, erősen leegyszerűsítve a 
következő: a versenyképes vállalat a piaci lehetőségek 
felismerésével, az erőforrások kihasználását, a gyenge-
ségek, korlátok felszámolását eredményező, előretekintő 
stratégiával a konkurens cégekkel szemben, egészében 
vagy egyes területeken előnyhöz jut a piacon.  
A teljesítőképesség a versenyképesség alapja, elen-
gedhetetlen feltétele (miközben egy elért teljesítőképes-
ség-szint nem feltétlenül elegendő a versenyképesség-
hez). 
A vállalati teljesítőképesség (vállalati potenciál) sokdi-
menziós tényező; mindazoknak a vállalaton belüli és kör-
nyezeti, materiális és immateriális tényezőknek összes-
sége, amelyek egy vállalat, szervezet lehetséges teljesít-
ményét meghatározzák, jövőképét befolyásolják, alakít-
ják. 
A vállalati teljesítőképesség fontosabb tényezői: 

a) belső, a szervezet saját tevékenységének teljesí-
tőképesség-tényezői:  
− minőségi (extern: a kibocsátott termék; intern: a 

termelő rendszer); 
− gazdasági (gazdaságos termelés, tőkeerő, likvi-

ditás); 
− humán (képzett, együttműködő, innovatív mun-

kaerő); 
b) külső, a környezeti hatásokkal, kapcsolatokkal 

összefüggő teljesítőképesség-tényezők: 
− a piaci igény, a környezet változásának felisme-

rése és reagálási készség (fejlesztés, alkalmaz-
kodás és gyorsaság); 

− beszállító státuszú cégnél az előzőkön kívül a 
partneri pozíció elérése, javítása. 

 
A felsorolásból – témánknak megfelelően – a minőségi 
teljesítőképesség tartalmát vázoljuk. 
A minőségi teljesítőképességen, a napi szóhasználat-
ban többnyire a felhasznált anyagok, termelő-berendezé-
sek és egyéb eszközök megfelelőségét, hibátlanságát, 
pontosságát, a szakmai dokumentációban előírt kivitelű 
termékek előállítására való alkalmasságot szokás érteni. 
Valójában sokkal többről van szó: 

a) Extern minőségképesség: a megcélzott, a minden-
kori piac által elvárt és látens igényeket kielégítő 
termék kibocsátására, szolgáltatás nyújtására való 
alkalmasság, beleértve az árak versenyképes 
szintjét is.  

b) Intern minőségképesség: a termelőrendszer (válla-
lat, szervezet) minőségi teljesítményre alkalmassá-
ga, beleértve pl. az ISO 9000 minőségirányítási 
rendszerszabványok követelményeit. 
• Szűk értelemben képesség a kibocsátott pro-

duktum minőségi előírásait és kívánalmait ki-
elégítő létrehozására; 

• Átfogó értelemben a rendszer minden elemé-
nek és ezek tevékenysége, folyamata, művele-
te, mozzanata eredményének (produktumának) 
magas minőségi színvonalú, célirányos, hibát-
lan, ugyanakkor gazdaságos megvalósítására 
való képesség. Azok a cégek, amelyek a minő-
ség javításának, fejlesztésének szükségessé-
gét az egész szervezetre, mint rendszerre 
értelmezik (vö.: TQM, EFQM szemléletű veze-
tés, önértékelés, adekvát technikák alkalma-
zása), gazdaságilag is kiváló eredményeket ér-
hetnek el. 
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Összefoglalva: a minőségi teljesítőképesség a vállalati 
teljesítőképességnek és versenyképességnek csak 
egyik, de meghatározóan fontos, integráló eleme; az 
első az egyenlők között! 

A minőségtényezőnek a versenyképességben játszott 
szerepét szemlélteti a 22..  áábbrraa: 

 
22..  áábbrraa::  AA  mmiinnőőssééggttéénnyyeezzőő  sszzeerreeppee  aa  vveerrsseennyykkééppeessssééggbbeenn  
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AA  mmiinnőőssééggii  sszzíínnvvoonnaall  nnöövveelléésséénneekk  ttííppuussaaii  ééss  
ggaazzddaassáággii  hhaattáássaaiikk  
  
A napi szóhasználatban az egy adott szint meghaladását 
célzó tevékenységet általános formában – többnyire a 
tárgyának, mint jelzőnek megnevezésével –, szinonima-
ként is értelmezve vagy a javítás, vagy a fejlesztés kife-
jezéssel jellemzik.  
Márpedig a javítás és a fejlesztés fogalmát, tartalmilag 
meg kell különböztetni egymástól, ugyanis a kétféle te-
vékenységnek mind a kihatása és költségei, mind az 
eszköztára eltérő:  

− a javítás a produktum csorbult használati értéké-
nek helyreállítása, a hiba, hiányosság, nem kielé-
gítő színvonal felszámolása. Jellegzetesen a foko-
zatos fejlesztés egyik útja. 

− a fejlesztés a használati érték növelése, az adott 
szinten megfelelőnek tekinthetőnél magasabb 
színvonalú szolgáltatást, teljesítményt, eredmé-
nyességet biztosító, és új igények kielégítése. 

Megjegyzés: Sajnálatos módon a magyar szaknyelvben 
hiányzik a javítást és a fejlesztést együttesen is kifejező 
gyűjtőfogalom. A jobbítás erre alkalmas elnevezésnek 
tűnik. Ajánljuk a színvonal növelésének akár a gyenge-
ségek felszámolása útján történő javítására, akár az új, 
magasabb szintet képviselő megoldások kialakításával 
történő módszerére, elsősorban a javítás és a fejlesztés 
„határvonalán” és a fokozatos fejlesztés hatókörében.  
A fogalmak tartalmát a minőség alakítására vonatkoz-
tatva mutatjuk be. 
 
 

AA  mmiinnőősséégg  jjaavvííttáássaa  
A minőségjavítás a termék, a szolgáltatás és egyes ele-
meinek előirányzott minőségét, azaz a belső továbbfel-
használónak, kifelé a vevőnek, a szolgáltatás igénybeve-
vőjének megígért funkciókat, teljesítményt stb. negatívan 
befolyásoló hibák és következményeik felszámolását, az 
ezeket okozó nem kielégítő tevékenységek minőségének 
javítását tűzi ki célul. 
A minőségjavítás háromféle, rendeltetésében eltérő, de 
szorosan összefüggő, némelykor egybeolvadó fel-
adatcsoportot takar: 

a) A bekövetkezett hibák megszüntetése (helyesbítő, 
hibaelhárító tevékenység, pl. a gyártási selejt, a hi-
bás ügyirat pótlásával);  

b) Az elért, javított állapot fenntartása, azaz a hibais-
métlődés meggátlása a hibaokozók feltárásával és 
kiküszöbölésével, beleértve a valószínűsíthető hi-
bák, hiányosságok megelőzését, arra alkalmas fel-
táró módszerekkel; 

c) A dinamikus szinttartás, vagyis a változó, általában 
növekvő követelmények és a nehezedő körülmé-
nyek (fokozott pontosság-igény, ugyanakkor a 
munkaeszközök elhasználódása, gyakorlatlan 
munkatársak belépése) kompenzálása (pl.: aktív 
karbantartási rendszerrel, továbbképzéssel). Ez 
utóbbi feladatcsoport már a javítás-fejlesztés közös, 
rendszeres „aprómunkája”, pontosabban a fokoza-
tos fejlesztés (lásd alább) egyik fontos részterülete. 

A minőségjavítás ráfordításainak (ha a b) és c) tevé-
kenységekre is sor kerül) közvetlenül meg kell térülniük a 
selejtpótlás, utómunka, a termelési fennakadások, lemi-
nősítések, stb. miatti veszteségek elmaradásából. Köz-
vetett eredmény, hogy csökken az elégedetlen vevők 
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elpártolása miatti ún. elmaradt haszon. 
AA  mmiinnőősséégg  ffeejjlleesszzttééssee  
A minőségfejlesztés lényege a korábban is hibátlan 
produktum; termék, tevékenység magasabb szintű telje-
sítményt nyújtó, új igényeket, fokozott követelményeket 
is kielégítő változatainak, vagypedig újfajta megoldások-
nak a létrehozása. Két alaptípusa: 

− Fokozatos (folyamatos) fejlesztés. Az alapve-
tően az eredeti rendeltetési körnek megfelelő ter-
mékek, eljárások továbbfejlesztése; alkalmassá 
tétele fokozott igényszintű követelmények kielégí-
tésére és/vagy újabb szolgáltatásváltozatok nyúj-
tására. Ezek a fejlesztések pl. egy gyártmány ese-
tében irányulhatnak a termék, a szolgáltatás ma-
gasabb szakmai teljesítményt nyújtó színvonalára, 
továbbá az előállítási és a fenntartási, üzemelte-
tési költségek csökkentésére. 

− Újjáalakítás (revolúciós, átütő, áttörő fejlesztés, 
BPR – Business Process Reengineering). Alap-
vetően új termék, szolgáltatás, újszerű eljárás, irá-
nyítási rendszer létrehozása, a korábbi keretek, 
gyakorlat részleges vagy teljes felszámolásával. 

A fokozatos fejlesztés és az újjáalakítás nem ellentét- 
pár. A gyakorlati életben, egy már fennálló szervezetben 
nemigen fordul elő egyik változat sem „tiszta” formában, 
elemeik rendszerint ötvöződnek. Működő, meglevő rend-
szer fejlesztése során a körülményektől, a felismert kö-
vetelményektől, az adottságoktól és a változtatás követ-
kezményeitől függ az alkalmazandó domináns módszer. 
A minőség fejlesztése rendszerint, de – különösen a fo-
kozatos fejlesztés esetében − korántsem szükségsze-
rűen igényel többletráfordításokat, növeli a termékegy-
ségre eső költségeket. Ha a fejlesztés eredményekép-

pen az érték (az eladási ár) nagyobb mértékben 
növelhető, mint a költségek esetleges emelkedése, ez a 
fejlesztés a „minőség típusú” termelékenységnövelés 
esete. 
A 33..  áábbrraa összefoglalóan szemlélteti a minőségi színvo-
nal növelésének típusait és alapvető gazdasági hatásu-
kat. 
 
-------------------------------------------------------------------------  

  
 

KKöösszzöönnttjjüükk  
aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  

úújj  ttaaggjjaaiitt!!  
 

QualiMind Kft. 
Debrecen 

 
Balogh Albert 

Budapest 
 

http://www.qualimed.hu/


  

  
33..  áábbrraa::  AA  mmiinnőőssééggii  sszzíínnvvoonnaall  nnöövveelléésséénneekk  ttííppuussaaii  
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A hangsúly egy olyan szervezetre helyeződött, mely 
azonosítja, irányítja a fő kisegítő folyamatokat, olyan 

ÁÁllddááss  vvaaggyy  ááttookk??  
IISSOO//TTSS  1166994499  ttaannúússííttááss  

SSiimmoonnee  SSmmoolliinnsskkaa  
  
ÉÉrrtteekkeezzéésseemm  ttáárrggyyaa,,  hhooggyy  mmeellyyeekk  aa  ttaannúússííttááss  „„áállddáássaaii””  
eeggyy  aauuttóóiippaarrii  bbeesszzáállllííttóó  sszzáámmáárraa,,  ééss  mmeellyyeekk  aazz  „„ááttkkaaii””,,  
ééss  ppeeddiigg  nneemmccssaakk  aa  bbeesszzáállllííttóó,,  hhaanneemm  aa  vveevvőő,,  vvaaggyyiiss  aa  
vvééggssőő  ffeellhhaasszznnáállóó  rréésszzéérree..  MMoonnddaanniivvaallóómm  mmaaggáárraa  aazz  
IISSOO//TTSS  1166994499::22000022  mműűsszzaakkii  eellőőíírráássrraa  ,,  aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann  
aa  rröövviiddsséégg  kkeeddvvéééérrtt  „„eellőőíírráássrraa””,,  ééss  aa  vveevvőőii  kküüllöönnlleeggeess  
eellvváárráássookkrraa  vvoonnaattkkoozziikk,,  aammii  aazz  aauuttóóiippaarrbbaann  aa  mmiinnőő--
ssééggiirráánnyyííttáássii  rreennddsszzeerreekk  kkiihhaaggyyhhaattaattllaann  rréésszzee..  SSzzee--
mmééllyyeesseenn  nneemm  vvaaggyyookk  rróóllaa  mmeeggggyyőőzzőőddvvee,,  hhooggyy  eezz  aa  

ffoonnttooss  sszzeemmppoonntt  mmiinnddeenn  aauuttóóiippaarrii  bbeesszzáállllííttóó  sszzáámmáárraa  
eeggyyéérrtteellmműű,,  ééss  hhooggyy  aa  rreennddsszzeerréébbee  kköövveetteellmméénnyykkéénntt  
bbeeééppíítteetttt  eelleemm..  EEzzéérrtt  ffeell  sszzeerreettnnéémm  hhíívvnnii  aa  ffiiggyyeellmmeett  eerrrree  
aazz  eellvváárráássrraa,,  ééss  ppééllddáákkkkaall  iiss  aallááttáámmaasszzttaannii,,  hhooggyy  eezz  mmii--
vveell  jjáárr  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn..    
AA  cciikkkkeemmbbeenn  ffeellhhaasszznnáállookk  nnééhháánnyy  mmaaggyyaarráázzaattoott,,  vvééllee--
mméénnyytt  aa  kküüllöönnbböözzőő  WWeebb--oollddaallaakkrróóll,,  ééss  hhoozzzzááffűűzzöömm  aa  
ssaajjáátt  vvéélleemméénnyyeemmeett,,  sszzeemmppoonnttookkaatt,,  ééss  nneemm  uuttoollssóó  ssoorr--
bbaann  aa  ttaappaasszzttaallaattaaiimmaatt..  

  
„„IISSOO//TTSS  1166994499  mmiinntt  aa  ffeejjlleesszzttééss  eellőőíírráássaa””  
A minőségirányítási rendszer alapja az ISO 9001:2000 
szabvány, de azok a szervezetek, amelyek képesek az 
ISO/TS 16949 tanúsítást megszerezni, dupla hasznot 
élvezhetnek.  
Egyrészt előnyük származik abból, hogy a hangsúlyt a 
folyamatos fejlesztésre helyezik. Ez azt jelenti, hogy a 
szervezet ismeri, érti és alkalmazza azt a filozófiát, mely 
a minden tevékenységre kiterjedő minőségnek kötelezi el 
magát, soha nem elégszik meg az „elég jó”-val, érti 
továbbá a minőségirányítási rendszert alkotó folyamatok 
közötti dinamizmust és kölcsönhatást. 
Másrészt az Előírás további elvárásokat fogalmaz meg, 
melyek bebizonyított módszeren alapulnak, melyek 
képessé teszik a szervezetet, hogy magas minőségi 
szintet érjen el a kihívásokkal teli autóiparban. 
 

Az Előírás tanúsítása további előnyökkel jár: 
− javítja a folyamat és termék minőségét, 
− javítja a határidők betartását, 
− nagyobb hangsúlyt helyez a beszállítói minőség 

javítására, 
− kielégíti az IATF tagok elvárásait, ha kiegészül a 

vevő „specifikus elvárásainak” betartásával. 
De melyek is ezek a vevői specifikus elvárások, és 
hogyan épülnek be a minőségirányítási rendszerbe? 
Az Előírás kiadásával gyökeres változások történtek a 
minőségirányítási rendszer bevezetésével, 
fenntartásával, és folyamatos javításával kapcsolatban. 
Elmúltak már azok az évek, amikor a hangsúly a 
„mondd, amit csinálsz, csináld azt, amit mondasz”-ra 
helyeződött.  

minőségirányítási és folyamatos fejlesztés vezetőLe Belier Magyarország Zrt.



eredményességgel és hatékonysággal, mely biztosítja a 
vevői elégedettséget. 
Azoknál az autóipari beszállítóknál, ahol nincsenek tisz-
tában az Előírás elvárásaival, felléphet az az állapot, 
hogy a vevői specifikus elvárások, mivel már nincsenek 
külön megemlítve a szabványban, úgy, mint a QS-9000 
szabványban voltak, már nem alkalmazandók. Ez azon-
ban alapvetően téves. 
Az Előírás szerint: „E műszaki előírás célja, hogy olyan 
minőségirányítási rendszer kialakítást segítse elő, 
amelyben folyamatos a fejlesztés, valamint súlyt helyez-
nek a hiba megelőzésre, az ingadozások, a változékony-
ság, a veszteségek és a selejt csökkentésére a szállítói 
láncban. 
Ez a műszaki előírás, kiegészítve a vevői specifikus 
követelményekkel, meghatározza a minőségirányítási 
rendszer alapvető követelményeit azok számára, akik ezt 
a dokumentumot alkalmazzák.” (MSZ ISO/TS 
16949:2002 szabvány, 0.5 fejezet) 
Az Előírás szerzői egyetértettek a közös minőségirányí-
tási rendszer követelményeivel, és éppen ezeken a vevői 
specifikus elvárásokon keresztül próbálnak maguknak 
versenyelőnyt biztosítani. A minőségirányítási rendszer 
csak abban az esetben válik teljessé, ha a vevői specifi-
kus elvárások egybekapcsolódnak az Előírással, telje-
sítve az egyéni autóipari szerződő felek elvárásait is. 
Russ Hopkins, Ford Motor Co., azt mondta a vevői spe-
cifikus elvárásokról:  
„Egyenes versenyben az OEM gyártók nem egyformán 
futtatják az üzletüket, hanem kifejlesztették a saját ver-
senyelőnyüket.  
A szabványok egy olyan, a lehető legnagyobb mértékben 
közös alapot biztosítanak, ahol versenyelőny nem tart-
ható fenn. A gyenge minőség a vevői igények gyenge 

vagy elégtelen meghatározásából ered, a vevői specifi-
kációk csökkentik ezt a hiányosságot.” 
Ha a vevői specifikus elvárások annyira kritikusak miért 
nem szerepelnek az Előírásban, mint ahogy a QS-9000-
ben voltak? 
Erre az a válasz, hogy amíg a QS-9000 szabványnak 3 
OEM szerzője volt: Ford, General Motors és Daimler 
Chrysler, addig az Előírásnak 8 szerzője van és mind-
egyiküknek saját vevői specifikus elvárásai vannak, 
amelyek állandóan változnak, ezért előírásba, szab-
ványba foglalásuk túl bonyolult lett volna. 
Sok szervezet nem tudja, hol vagy hogyan lehet meg-
mutatni a vevői specifikus elvárásokat.  
A legegyszerűbb módszer, felmenni a www.iaob.org 
weblapra, ahol egy kattintással a Customer specific 
requirements feliratra, megtaláljuk a következő OEM 
gyártók naprakész specifikus elvárásait: 
General Motors, Ford, Daimler Chrysler és Mercedes-
Benz Passenger Car Group. A többi OEM gyártó és egy-
ben az Előírás szerzője, akiknek kiegészítő elvárásaik 
lehetnek: 
BMW, FIAT AUTO, PSA, RENAULT, VOLKSWAGEN. 
Ha nem találjuk a különleges elvárásaikat a Web-oldalu-
kon (pl. mert nincs hozzáférés), legegyszerűbb, ha köz-
vetlenül a vevő képviselőjétől kérjük. Viszont ne felejtsük 
el, hogy az aktuális változat biztosítása nem a vevő, ha-
nem a szervezet (beszállító) feladata. 
Függetlenül attól, hogy milyen módszert használ a 
szervezet a vevői specifikus elvárások megszerzésére, 
azok gyakorlati bevezetése nem szabadon választható. 
Az Előírás értelmében, a vevői specifikus elvárásokat 
integrálni kell a minőségirányítási rendszerbe, beve-
zetésüket és fenntartásukat a folyamatmegközelítés 
használatával kell megvalósítani. 
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A szervezetnek tehát be kell vezetni a vevői specifikus 
elvárásokat az összes fő- és kisegítő folyamatban. A 
belső audit folyamatban a különleges vevői elvárásokat 
figyelembe kell venni az audit tervezés során, bizonyíté-
kot kell keresni a bevezetésről, hatékonyságról és hatá-
sosságról. A vezetőségi felülvizsgálatba be kell vonni 
ezen auditoknak az eredményét, ugyanúgy, mint a többi 
adatot, melyek meghatározzák, hogy a vevői specifikus 
elvárások kellő módon lettek meghatározva és hatéko-
nyan bevezetve. 
Most nézzük meg, mivel jár az egész rendszer kiépítése! 
Az Előírás szerkezetét nem kell részletesen bemutatnom 
az autóipari beszállítók részére. Összesen 8 fejezetet 
tartalmaz. A „termékfejlesztés” követelményeinek betar-
tása nem kötelező azon szervezetek számára, amelyek 
nem végeznek termékfejlesztést. Az összes többi elvárás 
kötelező. A rendszer kialakítása nem nagyon bonyolult, 
ha megfelelő erőforrásokat tudunk hozzá biztosítani. 
De lássuk részletesebben az ominózus vevői specifikus 
elvárások problematikáját. 
A hozzáférésükről már volt szó. Melyik vevőnek az elvá-
rásait integráljam a rendszerembe? A válasz nagyon 
egyszerű: minden vevőét, amely ilyen elvárással rendel-
kezik. Ezek tartalmilag különbözhetnek, bár sok esetben 
közös elnevezésű fejezeteket tartalmaznak. 
Itt kezdődik a dilemma, „Áldás vagy Átok?” Miért? Ta-
pasztalatból mondom, hogy átok egy olyan autóipari be-
szállító számára, amelynek 12 ilyen vevője van. 
 

Vegyünk csak hármat a 12 közül: 
FORD 

- Customer specific requirements for use with ISO/TS 
16949:2002, 26 oldal 

- for use with PPAP 4.0, 9 oldalas elvárások, FORD 
Q1, 57 oldal 

- a felsorolt elvárásokban továbbá hivatkozások a to-
vábbi FORD specifikációkra 

GM 
- GM customer specifics-ISO/TS 16949, 31 oldal 

Daimler Chrysler  
- DC specific requirements for use with ISO/TS 

16949:2002, 9 oldal 
- DC customer specific requirements for use with 

PPAP 4.0, 7 oldal  
Ezeknek a bevezetése és fenntartása bizony átok a be-
szállítónak, de e nélkül nincs tanúsítás! 
Miért is kötelező integrálni ezeket az elvárásokat a rend-
szerünkbe? Idézzük fel a Russ Hopkins úr szavait a Ford 
Motor Co.-tól: 
…”Egyenes versenyben az OEM gyártók nem egyfor-
mán irányítják az üzletüket, hanem kifejlesztették a sa-
ját versenyelőnyüket… A gyenge minőség a vevői 
igények gyenge vagy elégtelen meghatározásából 
ered, a vevői specifikációk csökkentik ezt a hiányossá-
got.” 
Bízom benne, hogy a meglévő, megfogalmazott, több-
tízoldalas elvárások a „nem leszűkített”-ek közé tartoz-
nak, így tehát bebizonyított módszereken alapszanak. 
Most nézzük meg a másik oldalt. Feltételezzük azt, hogy 
a beszállítók felépítették a rendszert, integrálták a vevői 
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különleges elvárásokat, és ha ettől nem mentek csődbe, 
akkor beszállíthatnak az autóipar számára. 
Most engedjek meg, hogy bemutassak néhány lesújtó 
adatot különböző Web-oldalakról: 

- NISSAN Navara visszahívás, 130.000 picupot vár-
nak a szervizbe. A légzsákokat vezérlő szoftver le-
hetséges meghibásodás miatt… (2008. március) 

- 200.000 autót hív vissza a GM gyulladásveszély 
miatt…(2008. március) 

- Négy FORD modell visszahívása: Ford Focus, 
S-Max, C-Max és Galaxy a listán.  Ezen model-
lek 2 literes dízel verzióinak fékproblémái miatt 
kerül sor a manapság "normálisnak" számító 
visszahívásra…(2008. március) 

- Közel 300.000 autót hív vissza a CHRYSLER, egy 
elektromos vezérlő egység hibája miatt… (2007. 
szeptember) 

- Visszahívnak 240.000 db PEUGEOT 307-t, a fék-
rendszerben észlelt hibák miatt…(2007. szeptem-
ber) 

- CHRYSLER visszahívás fékhiba miatt, csaknem 
300.000 JEEP és DODGE visszahívását jelentette 
be a Chrysler, a fékrendszer egy veszélyesnek 
tűnő hibája miatt…(2007. szeptember) 

- VW Touran visszahívási akció, tengelykapcsoló 
nyomóvezeték légtelenítő közbetétjének cseréje 
miatt…(2007. szeptember) 

- Újabb óriási visszahívás a FORD-nál, 3.600.000 db 
modelljét rendelte vissza, mert esetenként tüzet 
okozhat a sebességmérő egyik hibás kapcso-
lója… (2007. augusztus) 

- És még további 65 visszahívási akció, mely 2007 
augusztusában történt! (köztük: VW, VOLVO, 

FORD, GM, MAZDA, MACK, HONDA, SUZUKI, 
PIAGGIO, BMW, DC…) 

- SUZUKI SX4 visszahívás, 40.000 autót érint, kézi-
fék-bowden rossz rögzítése miatt…(2007. április) 

- Hatalmas VOLVO visszahívás, 360.000 autó 
visszahívása, hibás elektronikai modul miatt… 
(2006. november) 

- 850.000 autót hív vissza a TOYOTA, kerék-felfüg-
gesztési hiba miatt… (2005. május) 

- A MERCEDES történelmének legnagyobb visszahí-
vási akcióját kezdte meg, elektrohidraulikus fék-
rendszerek hibája miatt…(2004. augusztus) 

Ez lenne a versenyelőny, vagy az elégtelen vagy 
gyenge vevői elvárások meghatározása azon az áron, 
hogy az ilyen rendszer - bonyolultságánál fogva - már 
nem tudja biztosítani a minőséget? Vagy csak a beszál-
lítótól várják el a maximális szintet, azáltal, hogy - jobb 
esetben - nem teszik tönkre, és betartatják vele azt, amit 
ők sem tudnak? Hol van itt az OEM gyártók felelőssége? 
Hol van a bebizonyított módszer? 
Nem lenne célszerűbb felülvizsgálni ezt a rendszert, és 
olyanná tenni, hogy a beszállító és a vevő részére egy-
aránt megérthető, fenntarthatóvá váljon, mely biztosítja a 
kimenő termék minőségét? 

 
A döntés rajtunk is múlik! 

 



KKoonnffeerreenncciiaa  aazz  ééppííttőőiippaarr  iinnffoorrmmáácciióó  ééss  aaddaattvvééddeellmméérrőőll  
Összefoglalta: dr. Róth András főszerkesztő 

Fotók: Turcsányi Annamária - MMT 
 
Társaságunk 2008. április 9-én 
INFORMÁCIÓ és ADATVÉDELEM az ÉPÍTŐIPARBAN 

+Költségcsökkentés, de hogyan? 
címmel konferenciát rendezett a CONSTRUMA 2008. 
Nemzetközi építőipari szakkiállítás keretében. 
A szervezésben együttműködő partner volt a MÉÁSZ 
(Magyar Építőanyagipari Szövetség) és a Hungexpo Zrt. 

  

 
dr. Ködmön István (címzetes egyetemi docens, ügyvezető 

igazgató, Szenzor Gazdaságmérnöki Kft.) a konferencia le-
vezető elnöke, bevezető előadásában azt a gondolatot 
emelte ki, hogy egy építőipari szervezetet az információ- 
és adatvédelem kérdésköre két aspektusból is érinti. 
Egyik az, hogy maga az építőipari szervezet vezet be 
egy információ- és adatvédelmi menedzsmentrendszert, 
hiszen a működése során olyan információk, védendő 
értékek kerülnek a birtokába, amelyeknek védelme nem 
kérdéses. A másik, egyre gyakoribb érintettség, hogy az 
építőipari szervezet olyan vevőjénél végez valamilyen 
feladatot, amelyik rendelkezik információ- és adatvédelmi 
menedzsmentrendszerrel. Ez gyakran változást jelent e 
két szervezet kapcsolatában a korábban kialakult gya-
korlatban. 

 
Dr. Dósa Imre (osztályvezető, FHB Földhitel és Jelzálog-
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bank Nyrt.) előadásában az információ- és adatvédelem 
párhuzamba állításával az információk jogi védelmének 
néhány fontos pillérét vázolta. Kiemelt hangsúlyt kapott a 
személyes adatok védelmének jogi háttere, valamint a 
titokvédelem jogi intézményrendszere. 

 
Kovács Ottó (partnerkapcsolati vezető, Karádi Rendszer-
ház) előadása az információvédelmi kockázatokról szólt. 
Hangsúlyozta, hogy az információ érték a vállalkozás 
életében, melyet az ezzel való bánásmód, az optimális 
információkezelés tart rugalmas keretben. Az építőipari 
szektor - mint húzó gazdasági ágazat - egyedi jelensé-

geit és a szektorra jellemző specifikus információbizton-
sági kérdéseket és helyzeteket elemezte. 

 
Szigeti Balázs (Informin' Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft.) előadása azt a gondolatot fogalmazta meg, hogy az 
építőipari vállalkozások többségénél a rendszergazdák a 
rendelkezésükre álló eszközökkel – hardveres és szoft-
veres védelmekkel – igyekeznek csökkenteni az internet-
ről a szervezet hálózatára leselkedő veszélyek kocká-
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zatát. Igen sok helyen a menedzsment azonban nem 
kezeli kellő súllyal azt az igen nagy veszélyt, amit a 
munkatársak képzetlensége (tudatlansága), illetve fe-
gyelmezetlensége okozhat. 

 
Szigeti Szabolcs (egyetemi tanársegéd, Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika 
és Informatikai Tanszék, Informin' Informatikai Tanács-
adó és Szolgáltató Kft.) előadásában hangsúlyozta, hogy 
a vezeték nélküli hálózatok egyre nagyobb szerepet ját-
szanak a hálózati hozzáférések területén. Ez a technoló-
gia, jellegénél fogva különösen sok biztonsági kérdést 
vet fel, hiszen a rádióhullámok lehallgathatóak, zavar-
hatóak. A technológia gyors fejlődése pedig azt eredmé-
nyezi, hogy gyakran az üzemeltetők sincsenek tisztában 
a vezeték nélküli megoldások kockázataival. Az előadás 
bemutatta a vezeték nélküli hálózatok biztonsági kérdé-
seit, és a biztonságos működés kialakításához szüksé-
ges lépéseket. 
A mobil informatikai eszközök is igen sok informatikai 
biztonsági kérdést vetnek fel. A fizikai biztonság hiánya, 

a különböző vezeték nélküli technológiák (Wifi, 
Bluetooth), a korlátozott számítási teljesítmény, mind 
olyan tényezők, amelyek alapvetően befolyásolják ezen 
eszközök biztonságát. Szigeti Balázs előadásában 
bemutatta a mobil eszközök biztonsági sajátosságait és 
vázolta a biztonság megvalósításához szükséges intéz-
kedéseket. 

 
Vilhelm Zsolt (főosztályvezető, Magyar Szabványügyi Tes-
tület Informatikai Központ) ismertette a tanúsított ISMS 
előnyeit, valamint az ISMS tanúsításának lépéseit (első, 
második szakasz) a Magyar Szabványügyi Testület eljá-
rása szerint. 
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A könyv 39 esettanulmányt tartalmaz, melyeket 
információ- és adatvédelmi szempontok figyelembe 

vételével elemeznek a szerzők. A kiválasztott esetpéldák 
az ISO/IEC 27001:2005-os-es szabvány. 

A mellékletének 39 kontrolljához igazodnak. 
Az esetleírások megkönnyítik a vonatkozó 

szabványkövetelmények gyakorlati értelmezését. 
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SSzzíívveess  ffiiggyyeellmméébbee  aajjáánnlljjuukk  

www.hetpecset.hu (Kiadványaink menü)

dr. Lelkes Zoltán (egyetemi docens, ügyvezető igazgató, 
Optasoft Kft.) előadását kiemelkedő érdeklődés kísérte, 
melynek tárgya az optimalizálással végrehajtott költség-
csökkentés volt. Megállapította, hogy a termelés és lo-
gisztika költségei azonnal drasztikusan csökkenthetők az 
ERP rendszerre épülő hatékony optimalizáló és model-
lező eszközökkel. Az egyik legkorszerűbb modellező és 
optimalizáló szoftver, az AIMMS, már hazánkban is elér-
hető. Kevés dolog tud jobban feszíteni egy menedzsert, 
mint amikor a döntésekhez nincs elegendő és jól feldol-
gozott információja. A vezetőknek rendkívüli nyomás 
alatt kell milliókról, sőt milliárdokról, emberi sorsokról 
dönteniük, nem csoda, ha szükségük van a biztos tám-
pontokra. A biztos támpontokat a kiváló munkatársak 
mellett a kiváló eszközök nyújtják. A nyugaton már elter-
jedt modellező és optimalizáló szoftverek talán a legkor-
szerűbb és leghatékonyabb döntés előkészítő eszközök. 

 

 
AA  kkoonnffeerreenncciiáánn  eellhhaannggzzootttt  eeggyyeess  eellőőaaddáássookk  rréésszzlleetteess  

iissmmeerrtteettéésséérree  aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann  vviisssszzaattéérrüünnkk..  
  

http://www.hetpecset.hu�
http://www.hetpecset.hu/


  

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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EEuurróóppaaii  sszzaabbvváánnyyoossííttááss  22000077--bbeenn  

KKrraannttzz  DDoommookkooss  
A 2007-es év mozgalmasnak bizonyult az európai szab-
ványosítás életében. A CEN (Európai Szabványügyi Bi-
zottság) és a CENELEC (Európai Elektrotechnikai Szab-
ványügyi Bizottság) közötti együttműködés koncepciójá-
nak kialakítása, a rekordszámú új szabvány kidolgozása, 
a szabványosítási folyamat további gyorsítása, valamint 
váratlan személyi változások színesítették az európai 
szabványosító szervezetek munkanapjait. 
Már az év első napjaiban a CEN és CENELEC teljes 
jogú tagjai között harmincadikként köszönthettük a Bol-
gár Szabványügyi Testületet (BDS-t) az Európai Unió 
bővítési hullámának köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy a 
27 EU- és 3 EFTA-országon belül immár egységes 
szabványokat alkalmaznak, így az áruk szabad áramlá-
sának a kibővült belső piacon szabvány már nem képez-
heti az akadályát. A BDS 1992 óta társult tagként már 
részt vett az európai szabványosításban. Teljes jogú 
tagként Bulgária a súlyozott bizottsági szavazások ese-
tében Ausztriához hasonlóan 10 pontot kapott (Magyar-
országnak 12 pontja van). 
Talán a legjelentősebb és a jövő szempontjából legin-
kább meghatározó fejlemény az úgynevezett Future 
Landscape of European Standardisation (FLES), vagyis 
az európai szabványosítás jövőképét meghatározó kez-
deményezés volt. A program kialakítása a szabványosító 
szervezetek 2007-es éves közgyűlésein fejeződött be. A 
két testvérszervezetet sok működésbeli és strukturális 
hasonlóság köti össze, arról nem is beszélve, hogy 
Brüsszelben a székházaik egymással szemben helyez-
kednek el a Stassart utca két oldalán. Az utóbbi években 

a szabványosítást támogató európai ipari és gazdasági 
vállalatok költségcsökkentési nyomásának köszönhe-
tően, valamint a szabványosító tagszervezetek részéről 
egyre növekvő igény jelentkezett a CEN és a CENELEC 
integrálására és közös rendszerben való működtetésére. 
Ugyanakkor ez nem lehet és nem is lesz egyszerű vállal-
kozás, mivel mindkét szervezet szorosan követi a nem-
zetközi tükörszervezeteik stratégiáját és átveszi az álta-
luk alkalmazott megoldásokat, amelyek nemzetközi 
szinten időnként igen eltérőek. 
A 2007 júniusában, a Cipruson tartott nyílt, közös CEN–
CENELEC közgyűlésnek két fő témája volt. A délelőtti 
ülésen a résztvevők az innováció és a kutatás, valamint 
a szabványosítás kölcsönhatását vizsgálták; délután pe-
dig az említett, immár két éve megkezdett program lezá-
rásaként, az európai szabványosítás jövőképét meghatá-
rozó közös munkacsoport megállapításait és javaslatait 
vitatták meg. A munkacsoport munkáját Dr. Ulrich Blum, 
a szabványosításon kívülálló, mégis a megoldásra váró 
kihívásokat jól ismerő, nemzetközileg elismert német 
szakértő irányította. A munkacsoport jelentése képezte a 
két szervezet zárt közgyűlésén meghozott fontos határo-
zatok alapját. A két szabványosító szervezet közös fellé-
pését „európai szabványosítási rendszer”-nek nevezték 
el, amely rendszerhez az igen eltérő módon működő 
harmadik európai szabványosító szervezet, az ETSI is 
remélhetőleg csatlakozni fog, ezzel biztosítva a tényle-
ges összhangot. Az úgynevezett „Ciprusi határozat” főbb 
elemei az alábbiakban összegezhetők: 
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− A rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasz-
nálása a két szervezettől az új, több szakterületet 
átfedő technológiák területén és a szabványkidol-
gozásban következetes hozzáállást igényel. E cél 
érdekében a közgyűléseken létrehoztak egy, a kö-
zös „európai szabványosítási rendszer”-ben mű-
ködő munkacsoportot, amely többek között a két 
szervezet eddig is közösen kiadott belső szabály-
zatának kérdéseivel foglalkozik a külön ülésező ha-
sonló munkacsoportokat helyettesítve. 

− Az európai szabványosítás globális megjelenésé-
nek egységesítése régóta fontos feladatnak számít. 
Ezt most egy, az „európai szabványosítási rend-
szer”-ben működő bizottság létrehozásával sikerült 
megoldani. A bizottság vezetésére egy új munka-
kört létesítettek az „európai szabványosítási rend-
szer tisztviselője” elnevezéssel. 

− Az európai szabványok ismertségét és reklámozá-
sát növelni kell ahhoz, hogy újabb szakterületek, 
üzleti szektorok válasszák a hagyományos szabvá-
nyosítást az egyéb, sokszor gyorsabb és egysze-
rűbb, ám a közmegegyezést nélkülöző megoldások 
helyett. 

− A háttérintézmények, vagyis az ügyintéző szerveze-
tek egyes részeinek közös működtetése a jelenleg 
létező leghatékonyabb módszer a két szervezet 
munkájának ésszerűsítésére. Az első lépésben a 
legkönnyebben végrehajtható és a legnagyobb 
megtakarításokat eredményező feladatok megosz-
tását kezdeményezték. Ezek a külkapcsolatok (pl. 
közös képviselet egyes üléseken, közös katalógus); 
az információs központok és egyes számítástechni-
kai megoldások közös működtetését jelentik. 

Továbbá foglalkozott még a közös munkacsoport a mű-
szaki véleménykülönbségek hatékony megoldásával, a 
megfelelőségértékelés fontosságával, az európai 
piacfelügyeleti rendszer támogatásával, ám ezekben a 
témakörökben még további egyeztetés szükséges, és 
ezekről későbbi időpontokban születik érdemi döntés. 
Az európai szabványosító szervezetek választott tisztvi-
selőinek személyében ugyancsak történtek változások 
2007-ben. A CENELEC közgyűlése a várt eredményeket 
hozta, az egyedüli jelölteket, a német Dietmar Harting 
urat és az olasz Aldo Bolza urat választották meg a fel-
szabaduló két alelnöki posztra. Ugyanakkor az év végén, 
a 2006-ban megválasztott, 2008 januárjától hivatalba 
lépő új elnök váratlanul visszalépett, ezért új elnököt 
kellett választani. Ezt a CENELEC a decemberi rendkí-
vüli közgyűlésén meg is tette, amikor is a korábban alel-
nökként megválasztott Harting urat a CENELEC-tagok 
elnöknek választották, ennek következményeként a 
pénzügyi alelnöki feladatot a brit David Dosset alelnök 
vette át. A CENELEC az alapszabályait is módosította. A 
módosítás a CA (Ügyvezető Igazgatóság) kibővíthető-
sége miatt volt szükséges. A korábbi szűkebb körű, a 
CENELEC-elnökből és -alelnökökből álló CA 2008-ban 
tehát 10 tagúra bővül, javítva ezzel a CENELEC igazga-
tásában a fontos döntéseket hozó testület munkájának 
átláthatóságát. 
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A CEN életében ugyan a júniusi közgyűlés nem hozott 
személyi változásokat, de a FLES-sel kapcsolatos kér-
dések izgalmas vitát váltottak ki a jelenlévők körében. A 
CEN és CENELEC a közgyűlésen harmonizálta a part-
ner szabványügyi testület (PSB) és a társult tag (Affiliate) 
fogalmát is, megnyitva ezzel a kaput az Európán kívüli 
országoknak a társult tagság elérésére. 
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2007. szomorú pillanata volt szeptember 18-a. E napon 
hunyt el Hermann W. Ahls, a CEN főtitkára. Ahls úr 2005 
óta vezette a CEN Igazgatási Központot (CMC), sokat 
téve a rendszer megreformálásáért és a CEN-alkalma-
zottak munkaviszonyának javításáért. Tekintettel a nehéz 
időszakra, a CEN nem maradhatott hosszú ideig vezető 
nélkül, ezért a korábban helyettesként tevékenykedő 
Gaston Michaud urat választotta meg főtitkárnak a CEN 
novemberi rendkívüli közgyűlése, a következő főtitkár 
személyének jóváhagyásáig, ezzel tisztelegve Michaud 
úr majd 30 éves CEN-es pályafutásának. Ezenfelül a 
rendkívüli közgyűlés megválasztotta Dr. Oscar Zosso 
svájci jelöltet a CEN politikai alelnöki posztjára, valamint 
Enda McDonnell ír jelöltet a CEN Tanúsítási Tanácsának 
élére. 
A szabványosítás műszaki oldalát tekintve 2007. pozitív 
év volt. Ezt támasztja alá a CENELEC, az ETSI és a 
CEN 2007. évi szabványosítását, annak nehézségeit és 
eredményeit bemutató rövid összefoglalás. 
A CENELEC érvényes szabványainak száma kevéssé 
változott, az elmúlt évben kiadott 415 szabvány (ebből 
368 EN) arra volt elég, hogy szinten tartsa a néhány éve 
stagnáló szabványállományt. Az érvényben lévő 5287 
szabvány 156241 szabványoldalt takar. 
A CENELEC-szabványok (EN és HD) 70%-a 2007-ben 
az IEC-szabványokkal azonos tartalommal és formában 
jelent meg, további 7% esetében pedig kis különbséggel, 
de döntően IEC-forrásszabvány volt az alap, a drezdai 
szerződés szellemét tükrözve. A CENELEC-szabványok 
döntő többsége 2 évnél rövidebb idő alatt készült el. 
Az ETSI 2007-ben összesen 1923 szabványt és szab-
vány jellegű kiadványt publikált. Ebből viszont csak 67 
darab volt EN, döntő többsége pedig TS és TR. Ez a 

tény azt a fokozódó irányzatot jelzi, hogy a távközlés és 
számítástechnika területén egyre inkább a gyorsabb, a 
felgyorsult műszaki fejlődést jobban követő szabványo-
sítási módszereket alkalmazzák. Ez a tendencia kihívást 
jelent a hagyományos szabványosítási rendszerben mű-
ködő szabványügyi szervezeteknek is, hiszen a talpon 
maradás szoros együttműködést igényel az iparágban 
működő vállalatokkal. 
A CEN számára a legnagyobb kihívás a szabványosítási 
folyamat felgyorsítása volt. Jó néhány kezdeményezés 
eredményeképpen a hagyományos szabványkidolgozási 
módszer (ENQ + FV) alkalmazásával készülő szabvá-
nyok már a célul kitűzött 3 évnél rövidebb idő alatt, átla-
gosan 33 hónap alatt készülnek el. A CEN 2007-ben az 
előző évi rekordhoz közeli, 1124 szabványt adott ki. Ez 
szemmel láthatóan nagy terhet ró a nemzeti szabványo-
sító szervezetekre, amelyeknek ezeket a szabványokat 
kötelező bevezetniük. Az érvényben lévő szabványok 
száma tovább nőtt 2007-ben. 
2008-ban valószínűleg csökken a kiadott új szabványok 
száma, várható viszont a meglévő szabványok felülvizs-
gálatának előtérbe kerülése. 
 
Reméljük, hogy 2008-ban is folytatódnak a pozitív 
tendenciák és az európai szabványosítás meg fog 
birkózni a kihívásokkal. Ehhez a szabványosításban 
részt vevők összefogására, kitartó és eredményes 
munkájára van szüksége, amivel egyben alakítják is 
a szabványosítás jövőjét. 



2008. március 26. Budapest 
Sajtóközlemény 

  
FFeelleellőősssséégg  aa  ggyyáárrkkaappuunn  ttúúll  

Egyre több vállalat dolgoz ki olyan minősítési rendszert,amelyben a minőség és a költséghatékonyság 
mellett környezetvédelmi, szociális és munkaügyi elvárásokat is támasztanak beszállítóikkal szemben. 

 
Fenntarthatóság a beszállítói láncban címmel rendezett 
konferenciát a KÖVET (Környezettudatos Vállalatirányí-
tási Egyesület), melynek témája a környezeti és szociális 
felelősség érvényesítése az alvállalkozók és a beszállítók 
körében. A vállalatok elsősorban a fenntartható fejlődés-
sel kapcsolatos társadalmi elvárások és a kockázatkeze-
lés miatt építenek be fenntarthatósági szempontokat a 
beszállítók kiválasztásába. Egyes iparágakban az elmúlt 
évtized során több botrány, bojkott hívta fel a figyelmet 
arra, hogy a munkaügyi és környezetvédelmi normákat 
érvényesíteni kell az ellátási lánc minden elemében. 
A vállalatok által leggyakrabban alkalmazott eszköz írott 
elvek, pl. Magatartási kódex elfogadtatása a beszállítóik-
kal. Egyre több cég biztosít ezen elvárásokat megfogal-
mazó önértékelési kérdéssort, illetve audit során ellenőrzi 
a megfelelő működést. „A beszerzéssel foglalkozó mun-
katársak fenntarthatósági képzése azonban jelenleg 
gyakran nem kielégítő, és sokszor nem megfelelő a moti-
vációs rendszer sem a környezetvédelmi szempontból 

előnyösebb beszállítók kiválasztásához.” – mondta el 
Kapusy Pál, a KÖVET ügyvezető igazgatója. 
A kutatások szerint kölcsönös és hosszútávon előnyössé 
akkor válhatnak a hasonló kezdeményezések, ha nem 
csak egyre szigorodó elvárások jelennek a vevő oldaláról, 
hanem hosszú távú együttműködés alakul ki a felek kö-
zött. Például összehangolt kutatás-fejlesztési tevékeny-
séggel hatékonyabban kiválthatóak az egészségre kocká-
zatos anyagok egy termékből.  
A győri Audi Hungária Motor Kft. „Környezetbarát Beszál-
lítói Díjat” hirdetett, elismerve és ösztönözve partnereit 
magasabb szintű környezeti teljesítmény elérésére. Az 
értékelés módszertana az ISO 14001 ill. EMAS környe-
zetirányítási rendszerek célkitűzéseivel is összehangolt, 
és hozzásegít a jó gyakorlatok elterjedéséhez is. 
A fenntarthatósági kérdések a beszállítói láncban a jövő-
ben egyre nagyobb hangsúlyt fognak kapni: a zöld tárca 
elkötelezett amellett, hogy a közbeszerzések során a 
fenntarthatósági szempontok minél hangsúlyosabban 
jelenjenek meg. 
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Dióssy László KvVM környezetgazdasági szakállamtitkár 

tart előadást 
További információ: 

Kapusy Pál, ügyvezető igazgató (KÖVET) 
Telefon: 1/473-22-90 
kapusy@kovet.hu 
 
Vagdalt László, környezeti megbízott (AUDI) 
(96) 668-227 
laszlo.vagdalt@audi.hu  
 
Ostorházi László, ügyvezető igazgató (Ostorházi Kft. – 
KKV) 
(23) 521-102 
laszlo@ostorhazi.hu 

SSzzíívveess  ffiiggyyeellmméébbee  aajjáánnlljjuukk  
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TTQQMM  TTAAVVAASSZZ  
Sződi Sándor 

Március 27-én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetemen az IFKA Magyar Minőségfejlesztési 
Központ szervezésében került sorra a „TQM Tavasz” 
konferencia. 
Sződi Sándor a Magyar Minőségfejlesztési Központ 
ügyvezető igazgatója köszöntőjében egy sikeres konfe-
rencia képét villantotta fel, mert meggyőződése szerint a 
legjobbak tartottak ízelítőt a leggyakoribb TQM eszkö-
zökről és módszerekről. 

 
Fábián Zoltán a TQM Szövetség elnöke mondott sajátos 
megnyitó beszédet, melyben a TQM eszközök helyét és 
szerepét a természetből vett képekkel illusztrálta. 

A minőségügyben a humán erőforrások jelentőségét, 
fontosságát eddig sem kérdőjeleztük meg. Generátor 
szerepükről és egyebekről Hegedűs Márta ügyvezető 
igazgató, a Homo Regius Tanácsadó Iroda vezetője 
szolgált további adalékokkal „TQM generátor: ember” 
című előadásában. 
Horváth Zsolt Csaba vezérigazgató, a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság vezetője szemléletesen szólt arról, hogy 
mit jelentettek a reform elvárások a közigazgatásban. 
Kiderült, hogy milyen nagy segítség volt a TQM pl. a 
szervezeti kultúra vizsgálata során.  
Élményt nyújtó minőségmenedzsment tréningekről hall-
hattunk Czimbalmos Béla vezető tanácsadótól, aki a 
Szinergia Projekt-, Működés - és Változásmenedzsment 
Kft. gyakorlatát helyezte nagyító alá. 
Patyiné dr. Honti Erzsébet és Csonka László vezető 
tanácsadók a Szenzor Gazdaságmérnöki Kft.-től „Ho-
gyan előz a járműipar?” címmel tartott érdekes előadást, 
melyben különböző iparágak tapasztalatait adták közre 
(különös tekintettel a járműiparra). 
Bernáth Lajos vezérigazgató, a Qualimed Csoport ve-
zetője a Minőségi díj pályázatra való felkészítést he-
lyezte mondandója középpontjába. A téma azért is foko-
zott figyelmet érdemelt, mert a legtöbb minőségdíjas 
szervezetet hazánkban a Qualimed Kft. készítette fel. 
Major Ágnes a TÜV Rheinland InterCert Kft. értékesítési 
és marketing vezetője ezúttal, mint az új értékelési rend-
szer értékelője osztotta meg tapasztalatait az érdeklő-
dőkkel. A program több mint 100 leányvállalatnál, 62 or-
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szágban indulásra kész – nekünk is érdemes odafigyelni 
rá. 
Szügyi György vezérigazgató, a Euromenedzser Ta-
nácsadó és Képzési Központ vezetője előadásának az 
„Új TQM, mely az élethosszig tartó szervezeti tanuláson 
túl a győztes piaci csaták felelősségéig vezet.” címet 
adta. Az élvezetes előadásból kiderült, hogy az előadó 
kiemelt szerepet szán a szervezeti tanulásnak. 
Dr. Németh Balázs ügyvezető igazgató, a Kvalikon Ve-
zetési Tanácsadó és Rendszerfejlesztő Kft. első embere 
már a továbblépésről beszélt, mely a TQM felől a LEAN 
menedzsment bevezetése felé vezet. Az előadásból az 
alapfogalmakon túl az egyes lean eszközök gyakoriságát 
is megismerhettük. 

 

A konferencia támogatói voltak: Homo Regius Ta-
nácsadó Iroda, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Szinergia 
Projekt-, Működés - és Változásmenedzsment Kft., 
Szenzor Gazdaságmérnöki Kft., Qualimed-IL Kft., TÜV 
Rheinland InterCert Kft., Euromenedzser Tanácsadó és 
Képzési Központ, Kvalikon Vezetési Tanácsadó és 
Rendszerfejlesztő Kft. 
Média partneri szerepre a Magyar Minőség, illetve a 
Minőség és Megbízhatóság vállalkozott. 
 
 
 

 

AA  MMIINNŐŐSSÉÉGG  HHAANNGGJJAA 
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VVaann--ee  eessééllyy  eeggyyssééggeess  aauuddiittmmóóddsszzeerrttaann  kkiiaallaakkííttáássáárraa??  

Czimer Gáborné 
 

Folyamatban van az „auditszabvány”, az ISO 19011 át-
dolgozása 
2007-ben lezárult az ISO 19011:2002, Útmutató minő-
ségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rend-
szerek auditjához szabvány felülvizsgálata. Az eredmény 
azt mutatta, hogy az ISO 19011-et számos országban 
bevezették nemzeti szabványként, és széles körben al-
kalmazzák nemcsak a minőségirányítási rendszer (MIR) 
és a környezetközpontú irányítási rendszer (KIR), hanem 
más területek, például az élelmiszer-biztonsági irányítási 
rendszer (ÉBIR) és az információbiztonsági irányítási 
rendszer (ISMS) auditálásakor is. A szavazatot leadó 
ISO-tagok nagy többsége a változtatás mellett tette le 
voksát. A hozzászólások azt jelezték, hogy egy általá-
nos, a technika fejlődéséhez jobban igazodó szabványra 
van szükség.  
Az új dokumentum segítséget nyújt azoknak a szerve-
zeteknek, amelyek egy vagy több irányításirendszer-
szabványt (külön vagy integráltan) vezettek be, és belső 
auditot szándékoznak végrehajtani. Fontos azoknak a 
szervezeteknek is, amelyeknél külső (második/harmadik 
fél által végzett) auditokat kell végezni. Erősíteni kívánja 
az érdekelt feleknek az irányítási rendszerek auditálá-
sába vetett bizalmát. A felülvizsgálat időszerű és egyben 
sürgető volt, mert az irányítási rendszerek és a kapcso-
lódó szabványok száma, ezek bevezetettsége egyre nö-
vekszik.  

A növekedést mutatja a következő, nem teljes körű lista: 
 MSZ EN ISO 19011:2003, Útmutató minőségirányí-

tási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszerek 
auditjához 

 MSZ EN ISO/IEC 17021:2007, Megfelelőségértéke-
lés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását 
végző testületekre vonatkozó követelmények  

 MSZ EN ISO 9001:2001, Minőségirányítási rendsze-
rek. Követelmények 

 MSZ EN ISO 14001:2005, Környezetközpontú irányí-
tási rendszerek. Követelmények 

 MSZ EN ISO 22000:2005, Élelmiszer-biztonsági irá-
nyítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő 
szervezetekre vonatkozó követelmények 

 MSZ ISO/IEC 27001:2006, Informatika. 
Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási 
rendszerei. Követelmények 

 MSZ 28001:2008, A munkahelyi egészségvédelem 
és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). Követel-
mények 

Megjegyzés: 
A listában szereplő szabványok magyar nyelven is hoz-
záférhetőek. 
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Mindezeket figyelembe véve, jogos a szervezetek azon 
igénye, hogy egységes auditmódszertant alkalmazzanak, 
akár egyszerű, akár integrált auditot hajtanak végre. 
Az ISO 19011 javasolt alkalmazási területe: 
E nemzetközi szabvány útmutatást ad az audit alapelvei-
vel, az auditprogramok megvalósításával, az irányítási 
rendszerek auditjának végrehajtásával, valamint az irá-
nyítási rendszerek auditorainak általános felkészültségé-
vel kapcsolatban. A minőségirányítási és/vagy környe-
zetközpontú irányítási rendszerek auditjára vonatkozó 
útmutatót mellékletek tartalmazzák. Mellékletekben je-
lennek meg a más irányítási rendszerek auditjára vonat-
kozó útmutatók is, ha ezek már rendelkezésre állnak, 
vagy a szakértők szükségesnek tartják az ilyenek párhu-
zamos kidolgozását. 
A dokumentum minden típusú és nagyságú szervezetre 
alkalmazható lesz, ahol irányítási rendszerek belső és 
külső auditját kell elvégezni vagy auditprogramot kell irá-
nyítani. Kiegészítik egymást az ISO/IEC 17021-2-vel, 
amely az irányítási rendszerek harmadik fél által végzett 
auditjával foglalkozik. 
Ha az új munkára vonatkozó javaslatot (NWIP) elfogad-
ják, a készülő szabvány az eredeti címben szereplőkön 
kívül az ISMS-, az ÉBIR-, a MEBIR-auditokhoz is útmu-
tatóként szolgál majd. A kidolgozásban az illetékes 
ISO/TC 176/SC 3 és ISO/TC 207/SC 2 nemzetközi mű-
szaki albizottságokon kívül a további irányítási rendsze-
reket kidolgozó műszaki bizottságok, az ISO/CASCO 
szakértői, valamint kockázatértékeléssel, és MEBIR-rel 
foglalkozó szakemberek is részt vesznek. Erre azért van 
szükség, hogy a már megjelent és az előkészületben 
lévő, a témához kapcsolódó dokumentumok összehan-

golása biztosítva legyen. A szabvány megjelentetését 
2010-ben tervezik. 
Külön szabvány készül az auditori felkészültség kezelé-
sére 
Az új ISO 19011 alkalmazási területe utal egy jelenleg 
már bizottsági tervezet szakaszban lévő szabványra, az 
ISO/IEC 17021-2 Megfelelőségértékelés. Irányítási rend-
szerek harmadik fél által végzett auditjára vonatkozó kö-
vetelmények-re. A tanúsítási testületek működését meg-
határozó ISO 17021:2006-hoz hasonlóan ezt a doku-
mentumot is az ISO/CASCO* dolgozza ki. Ki fogja egé-
szíteni az irányítási rendszerek harmadik fél általi audi-
tálására vonatkozó követelményeket és újabbakat ír elő 
az auditfolyamatra és az auditori felkészültség kezelé-
sére. Kiemelten foglalkozik az auditprogram létrehozá-
sával, az auditterv készítésével, az auditcsoport összeál-
lításával, továbbá az auditorok személyi tulajdonságai-
val, a számukra szükséges ismeretekkel, jártassággal és 
ezek értékelésével. Ha az ISO/IEC 17021-2-őt a terve-
zett időpontban, 2009-ben kiadják, a jelenleg érvényes 
ISO/IEC 17021 lesz a „sorozat” első része. Elképzelhető 
azonban, hogy az első adandó alkalommal az így létre-
jövő 1. és 2. részt egy egységes dokumentumban vonják 
majd össze. 
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Figyelemfelhívás a XV. Nemzeti  Konferenciára! 

 
Kedves Olvasóink! 
Szeretnénk tudomásukra hozni, hogy szeptemberben tartjuk 
meg Balatonfüreden az ISO 9000 FÓRUM XV. Jubileumi Nem-
zeti Konferenciáját. 
Magyarország Európai Uniós csatlakozása óta igyekszünk úgy 
szervezni a Nemzeti Konferenciát, hogy az előadások, a panel-
beszélgetések, a vitafórumok és a következtetések hasznos 
információkat, követendő példákat és lehetőleg elérhető célki-
tűzéseket villantsanak fel a hallgatóság előtt. 

Mára már egyértelművé vált, hogy a szervezetek csak a ver-
senyképesség állandó növelésével és ütőképes versenystraté-
giák birtokában képesek a felemelkedésre, a piaci érvényesü-
lésre.. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan kell tanulni, fejlődni és 
a legjobbak példáiból okulni. 

A XV. Nemzeti Konferencia programja a „TANULJUNK A 
LEGJOBBAKTÓL” gondolat jegyében kerül összeállításra. Az 
elmúlt évek tapasztalatai és a résztvevők javaslatai alapján a 
konferenciát – kivételes módon - témakörök szerint építjük fel 
és nem ágazati szegmensekben, mint az elmúlt években. 

A Konferenciát panelbeszélgetéssel kezdjük, mely során 
elismert szakemberek, közgazdászok és piackutatók fejtik ki 
véleményüket az ország kilátásairól, és jövőjéről az EU-ban. 
Lehetőséget adunk a hallgatóságnak, hogy kérdéseket tegye-
nek fel a panel résztvevőinek. 

 

ISO
9000

FÓRUM

Első nap délután, illetve a második nap folyamán temati-
kus blokkokat szervezünk a legjobb gyakorlatok ismerteté-
sére a kiváló szervezetek előadói bemutatásában. Íme né-
hány témakör: Ténylegesen megfizeti a vevő a minőséget?; A 
humán erőforrás bevonásának és motiválásának eszközei; 
Mennyit ér a szervezeti kiválóság?; Szoftverfolyamat értékelés; 
Integrált információ biztonság; Lean vagy six szigma, avagy mi 
lesz veled TQM?; stb. 

Az előadók fogják képviselni az ágazatokat, így minden temati-
kus blokkban több ágazat szakembere ismerteti az elért sikere-
ket és a legjobb gyakorlatot. Igyekszünk biztosítani a blokkok 
közötti átjárhatóságot. 

Közkívánatra ebben az évben is lesz balatoni hajókázás, teke 
verseny, díszvacsora, tombola, toto és tánc. 

 

Szeretettel várjuk 
új és visszatérő vendégeinket 
a XV. Nemzeti Konferenciára! 

 
Budapest, 2008. április 14. 
 

ISO 9000 FÓRUM 
vezetősége 
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XXVVII..  MMaaggyyaarr  IInnnnoovváácciióóss  NNaaggyyddííjj  22000077..

    
2008 március 28-án köszöntötték a Parlamentben a XVI. Magyar Innovációs Nagydíj 2007. pályázat nyerteseit. 

A NAGYDÍJAT Sólyom László köztársasági elnök úr adta át az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetnek és az MTA 
Mezőgazdasági Kutatóintézetnek, valamint az általuk létrehozott spin-off vállalkozás, a Pro Planta 3M Mezőgazdasági 

Szaktanácsadó Bt-nek. 

 
prof. Závodszky Péter, elnök, prof. Németh Tamás, igazgató, 

Sólyom László, köztársasági elnök, 
Dr. Bedő Zoltán, igazgató és Dr. Csathó Péter 

(fotó: www.innovacio.hu ) 
 

Az évente egyszer kiadott NAGYDÍJAT az a Magyarországon bejegyzett társaság kapja, amely a díjátadást megelőző 
évben nagy jelentőségű innovációt valósított meg. és ennek révén kiemelkedő hasznot ért el 

 
További részletek: http://www.innovacio.hu/3b_hu_2007_dijazottak.php 
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  MMeeggaawwaattttsszzttáárrookk  
Félidejéhez érkezett az Európai Energiabajnokság 
(angolul: Energy Trophy+), melynek második fordu-
lója 2007. szeptember 1-én indult el 17 ország - kö-
zöttük Magyarország - 150 vállalati, illetve önkor-
mányzati irodájának részvételével. Az Energiabaj-

nokság lényege, hogy a dolgozók viselkedésének, 
szokásainak megváltoztatásával kell energia-megta-
karítást elérni. A program hazai koordinátora a 
KÖVET (Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesü-
let). 

Az Energiabajnokság 2004-2005-ben megrendezett első 
fordulójában a résztvevő szervezetek átlagosan hét szá-
zalék energiamegtakarítást értek el számos egyszerű 
intézkedés alkalmazásával. Ennek köszönhetően össze-
sen 3,7 gigawattóra energiát és 200 000 eurót spóroltak, 
amivel 1885 tonna szén-dioxid kibocsátását sikerült elke-
rülni. A bajnokság első fordulójának angol győztese, a 
Centrica Business Services egy év alatt több mint 30 
százalék energiát takarított meg a korábbi évekhez ké-
pest a fűtés-hűtés megfelelő szabályozásával. Az első 
forduló hazai győztese a Biopetrol Kft. volt, elektronikai 
berendezéseik, a világítás, a fűtés szabályozásával sike-
rül 13 %-os energia-megtakarítást elérniük. 
 
A versenybe bekapcsolódó magyar résztvevők száma a 
2004-2005-ös első fordulóhoz képest megduplázódott, 
amely már közel 2500 irodai dolgozó bevonását és tu-
datformálását jelenti. A hazai versenyzők között van a 
British American Tobacco, a Béres, a Biopetrol, a Fővá-
rosi Vízművek, a Hosszúhetényi Önkormányzat, az IBM 
Data Storage, a K&H Bank, a Tatabányai Önkormányzat 
és Siófok Önkormányzata. ”A költséghatékonyság köz-
ponti téma a K&H-nál, és úgy gondoljuk, hogy egy ilyen 

verseny ösztönzően hat, és új ötleteket is adhat a to-
vábbi lépésekhez. Ez a bajnokság nem központi intézke-
désekről szól, a sikerért minden kolléga tehet munkája 
során. Bár első körben csak a Vígadó téri épületet ne-
veztük be, de szeretnénk, ha az energiatakarékos meg-
oldásokat mindenki követendő példának tekintené” - 
mondta Laboranovits György a K&H Csoportszolgáltató 
Kft. ügyvezető igazgatója. 
 
A KÖVET szakértői helyszíni bejárás keretében felmér-
ték a versenyzőkkel együtt a megtakarítási lehetősége-
ket, és tudatformáló prezentációt tartottak a dolgozók 
számára. „Az épületek szerkezeti tulajdonságai és szi-
getelése, világítási és fűtési rendszere, gépparkja, az 
alaptevékenységből eredő kötöttségek nagymértékben 
meghatározzák a versenyzők mozgásterét, például a 
bank esetén a faxok éjjel is készenléti állapotban kell 
maradjanak, amikor más országban munkaidő van és 
fontos megrendelés érkezhet. Nem beszélve a speciális 
feltételekről, ha alvállalkozó végzi a takarítást éjjel, kont-
roll nélkül. Figyelni kell tehát, hogy a dolgozók által elért 
megtakarítás valóban realizálódjon a verseny végén” - 
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mondta Havasi Péter, a KÖVET munkatársa, az Ener-
giabajnokság nemzeti koordinátora. A felmérés alapján 
minden versenyző önállóan alakított ki stratégiát a meg-
takarítások megvalósítására és a dolgozók motiválására, 
amelyhez a KÖVET is segítséget nyújtott egy kommuni-
kációs workshop megrendezésével. 
 

Az Energiabajnokságot európai szinten az Intelligent 
Energy Europe támogatja, Magyarországon a kiemelt 
szponzor a Borsodchem Zrt. és a Fővárosi Gázművek 
Zrt. A nemzeti győztes 3000 euró összértékű jutalmat 
kap a verseny végén, melynek részeként két napos kör-
nyezetvédelmi tanácsadást ajánlott fel a Denkstatt Kft, a 
Cordi Kutatás Fejlesztési Kht. energiaauditot végez a 
nyertes cég irodaépületében, a RICOH Hungary Kft. 
nyomtatót, az ECO-Invest Kft. pedig környezetvédelmi 
jogtár előfizetést ajándékoz majd a bajnoknak. 
 
 

A teljes európai mezőnyt és a leg-
frissebb információkat megtekint-
heti a bajnokság hivatalos honlap-

ján: 
 

 www.energytrophy.org  
 
 
 
 
 

SSzzíívveess  ffiiggyyeellmméébbee  aajjáánnlljjuukk  
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Iparfejlesztési Magyar Minőségfejlesztési 
Közalapítvány Központ 

 
Public Foundation for the Hungarian Quality 

Progress of the Industry Development Centre 
 ___________________________________________________________________ 

 

 
M E G H Í V Ó  

 
A tanácsadó és tanúsító választás fortélyai című rendezvényre 

 
Időpont:  2008. május 29. (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. Bp. Munkácsy u. 16.) 

 
Kit miért érdemes választani? 
 

• A Kínálat és kereslet találkozása. Sokszemközt a minőségügyi tanácsadókkal és tanúsítókkal. 
• Bemutatkozási, ismerkedési és találkozási lehetőség minőségügyi piac szereplői számára. 
• Fórum és börze. 

 
JELENTKEZÉS LAP 

2008. május 29. 
 

A jelentkezéseket 2008. május 23-ig kérjük az IFKA Magyar Minőségfejlesztési Központba az 
(1) 332 - 0362, (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: 10 000 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) 332 - 0362, (1) 332 - 0787, e-mail: info@mik.hu  http://www.mik.hu 
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JJóóll  ssiikkeerrüülltt  aa  ttáávvhhőőss  rraannddeevvúú  
Sződi Sándor 

Április 16-án a nyíregyházi Krúdy Vigadó adott otthont a 
távhőszolgáltató szakma jeles képviselőinek. A Nyíregyházi 
Távhőszolgáltató Kft., a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai 
Szövetsége és az Energiagazdálkodási Tudományos Egye-
sület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete nívós prog-
ramot állított össze az iparág aktuális feladatait áttekintő kon-
ferenciára 

Az esemény rangját emelte, hogy a résztvevők köszöntésére 
Csaba Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város első em-
bere vállalkozott. A polgármester elmondta, hogy a távhőszol-
gáltatás országosan is az érdeklődés középpontjában áll. 
Bíztatta az érdeklődőket, hogy ha a szakmai program mellett 
lehetőségük van, ismerkedjenek meg a város nevezetessé-
geivel is. 

A hagyományoknak megfelelően ezúttal is Dr. habil. 
Garbai László a BME tanszékvezető egyetemi tanára, a Ma-
gyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének főtitkára vál-
lalkozott a levezető elnöki teendők ellátására. 

Elsőként ’Sigmond György a Magyar Távhőszolgáltatók 
Szakmai Szövetségének főtanácsosa „Távhő, kapcsolt ener-
gia, energiapolitika” címmel tartott előadást, majd Or-
bán Tibor a FŐTÁV Zrt. energiagazdálkodási igazgatója az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv pályázati lehetőségeit tekin-
tette át egy távhős szemével. 

Dr. Kontra Jenő, PhD, tanszékvezető egyetemi docense a 
BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszékéről a 
geotermális energia hazai távhőszolgáltatásban betöltött sze-
repéről beszélt, felvillantva annak pillanatnyi állapotát. 

A távfűtéses épületek hőigényének várható változásairól Deb-
recenben Halász Györgyné Dr. PhD, tanszékvezető, főiskolai 
tanár, a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar Épületgé-
pészeti Tanszékéről tartott érdekes előadást. 

Nem kis irigységgel figyeltük, amikor Szabó István Géza táv-
fűtési igazgatótól megtudtuk, hogy Nagyváradon az S.C. 
Electrocentraléban miként állnak a termálvíz hasznosításával. 

Gasz Zoltán a Pécsi Távfűtő Kft. ügyvezető igazgatója té-
nyekkel és adatokkal teletűzdelt prezentációban mutatta be a 
baranyai megyeszékhely távhőszolgáltatási állapotát. 

Sződi Sándor az Iparfejlesztési Közalapítvány Minőségfej-
lesztési Központjának az ügyvezető igazgatója az önértékelési 
módszert népszerűsítette, s azt kívánta: a Nyírtávhő Kft. mel-
lett mások is szerezzenek Nemzeti Minőségi Díjat. 

A nemrégiben indult „DisplayR” energiatakarékossági program 
nyíregyházi tapasztalatait Nagy Péter főenergetikus, Nyíregy-
háza Polgármesteri Hivatalának főtanácsosa összegezte. 

A kisvárdai Várda-Távhő Kft. ügyvezető igazgatója Fá-
bián Géza a változó gazdasági körülményekhez való alkal-
mazkodást helyezte mondandója középpontjába. 

Nagy érdeklődés kísérte Tóth Illés előadását. A Nyírtávhő Kft. 
műszaki igazgatója a cég sikeres „Nyítás” programjának zárá-
sát mutatta be. 

A debreceni távhőszolgáltatás aktuális kihívásairól, tennivaló-
ról, a lehetséges megoldásokról Csonka Tibor a Debreceni 
Hőszolgáltató vezérigazgatója tartott színvonalas helyzetérté-
kelést. 

 

A konferencia sikeres volt, ami már 
most sejtetni engedi: 

ffoollyyttaattáássaa  kköövveettkkeezziikk!!

Magyar Minőség XVII. évfolyam 5. szám 2008. május 66/69 oldal

ügyvezető igazgatóIFKA Magyar Minőségfejlesztési Központ



AA  MMiinnőősséégg  ééss  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg  22000088..  22..  sszzáámmáánnaakk  ttaarrttaalloommjjeeggyyzzéékkee  
 

Cikk Oldalszám
Emlékezés Dr. Juranra 71 
A szolgáltatásokról (Vass Sándor) 72 

SZOLGÁLTATÁSOK  
J. M. Juran – R. S. Bingham Jr.: 
Minőségszabályozás a szolgáltató ágazatban (Várkonyi Gábor fordítása) 73-80 

Dr. Veress Gábor: A szolgáltatás értelmezése és minőségének biz-
tosítása 81-94 

Tomkó László: Az erkölcs és a minőség kapcsolata a szolgáltatásban 95-98 
MÓDSZEREK, RENDSZEREK  

Dr. Balogh Albert: Minősítéses mintavételi eljárások 99-110 
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A környezeti teljesítményértékelés módszerei –  
Harangozó Gábor

Methods of Assessment of Environmental Achievement – 
Harangozó, Gábor  

Átfogó vállalatértékelés – egy új rendszer bemutatása – 
Máthé Melinda

All-embracing Enterprise Assessment – Presentation of a 
New System – Máthé, Melinda  
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