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szervezeti kultúra a Nemzeti 
Közlekedési Hatóságnál 20082008//77
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®

Hogyan lehetünk versenyképesek a 21. században?

http://www.quality-mmt.hu/


VILÁGSZINTŰ ELISMERÉS -

 

MAGYAR ELJÁRÁS

Tanúsítási szolgáltatások
Az MSZT az IQNet

 

(Nemzetközi Tanúsító

 

Hálózat) teljes jogú

 

tagja, ezért az általa tanúsított cégek az MSZT tanúsítványával együtt a világ több, 
mint 60 országában elismert IQNet-tanúsítványt is megkapják. Az MSZT-t az irányítási rendszerek tanúsítása területén a NAT (Nemzeti 

Akkreditáló

 

Testület), a SWEDAC (Svéd Akkreditáló

 

Testület) és a SNAS (Szlovák Nemzeti Akkreditáló

 

Testület) akkreditálta.

Rendszertanúsítás
•

 

Minőségirányítási rendszerek tanúsítása az MSZ

 

EN

 

ISO

 

9001-es szabvány szerint;
•

 

Környezetközpontú

 

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

 

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

•

 

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

 

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES)

 

szerint végzett tanúsítás;
•

 

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

 

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

Terméktanúsítás
•

 

Termékek és szolgáltatások szabványnak való

 

megfelelőségének tanúsítása;
•

 

Normatív dokumentumok szerinti terméktanúsítás;
•

 

Játszótéri eszközök megfelelőségének tanúsítása, ellenőrzése;

TANÚSÍTÁSI

 

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

 

e-mail: cert@mszt.hu

 

www.mszt.hu

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

LEGYEN TAGJA AZ IQNET NEMZETKÖZI ELIT-KLUBNAK!

http://www.mszt.hu/
mailto:cert@mszt.hu
http://www.mszt.hu/
http://www.mszt.hu/


: 1162. Budapest, Csöves u. 6. : http://www.infobiz.hu
E-mail: infobiz@infobiz.hu

Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink:
-

 

Informatikai tanácsadás
 

(az informatikának, mint eszköznek a sikeres felhasználásáért …)

-

 

Információbiztonsági tanácsadás
 

(a működés, az üzlet biztonságának növeléséért …)
-

 

Vezetési tanácsadás
 

(a hatékonyság és a nyereség növeléséért …)

-

 

Irányítási rendszerek kiépítése
 

(érdemben is eredményesen működő, és nem csak papíron létező 
rendszerekért …)

-

 

Szoftver minőségbiztosítási tanácsadás
 

(szoftverházak hatékonyságának és 
megbízhatóságának javításáért, ill. a megbízható szoftveres alvállalkozó kiválasztásáért …)

-

 

Minőségügyi és információbiztonsági szakmai oktatás
 

(a tudás és a szemléletmód 
elterjesztéséért …)

-

 

MinőségDoktorok.Hu
 

honlap támogatása, működtetése

Értékrendünk:Értékrendünk:
-

 

„Azt a tanácsadói projektet tekintjük sikeresnek, aminek eredményeképp 
ügyfeleink eredményesebbek, hatékonyabbak, sikeresebbek lettek!”

-

 

„Minőségbiztosítás, ahol nem a papír a lényeg!”
Ingyenes oktatási anyagaink a honlapunkon, és szakmai blogok, 

szakmai

 

cikkek és írások a MinőségDoktorok.Hu

 

honlapon.

http://www.infobiz.hu/
mailto:infobiz@infobiz.hu
http://www.infobiz.hu/szolgaltatasok.html
http://www.infobiz.hu/minosegkep.html
http://www.infobiz.hu/oktatas.html
http://www.minosegdoktorok.hu/blog
http://www.minosegdoktorok.hu/cikkek
http://www.minosegdoktorok.hu/
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXIIII..  éévvffoollyyaamm  77..  sszzáámm  22000088..  jjúúlliiuuss  
  

TTAARRTTAALLOOMM   CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK    PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

A fenntartható fejlődés: kihívás és lehetőség a vállalati 
menedzsment részére - Turchany Guy és Turcsányi Károly 
/Első rész/

 
Sustainable Development:Challenge and Possibility to Enterprise 
Management - Turchany ,Guy and Turcsányi, Károly /Part one/ 

 

Hogyan lehetünk versenyképesek a 21. században? - Tóth Tamás How To Be Competitive in the 21th Century? - Tóth, Tamás  

Szervezeti tudatosság - szervezeti kultúra a Nemzeti Közlekedési 
Hatóságnál - Horváth Zsolt Csaba

Consciousness in Organisation - Organisation’s Culture at the 
National Transport Authority – Horváth, Zsolt Csaba  

Az élményt nyújtó minőségmenedzsment tréningek szerepe a 
minőségtudatos szervezetfejlesztés támogatásában - 
Czimbalmos Béla

The Role of Delightful Quality Management Trainings in Supporting 
Quality-conscious Development of Organisations - 
Czimbalmos, Béla  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

XVII. Magyar Minőség Hét 17th Quality Week  

Prof. DSc. Parányi György elhunyt Parányi ,György Prof. DSc deceased  

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

Átadták a 2007. évi Nemzeti Minőségi Díjakat  2007 Year’s National Quality Awards Granted  

Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért  Level of Excellence  

Kihirdették a Zöld Iroda Verseny győzteseit  Green Office Competition’s Winners Published  

Kiválasztották 2008. csúcsmárkáit  2008 Year’s Top Brands Choosen  

Meghívó „A tanácsadó és tanúsító választás fortélyai” című 
rendezvényre  Invitation to Conference 

 

Minőség és Megbízhatóság 2008/3 számának tartalomjegyzéke  Content of Quality and Reliability 2008/3  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAA    NNEEWW  MMEEMMBBEERR  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagját!  We Welcome the New Members to the Society  
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TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó!!  

AA  ttáárrssaaddaalloomm--  ééss  aa  ggaazzddaassáággttuuddoommáánnyyookk  sszzaakkéérrttőőii  kköörréébbeenn  tteelljjeess  aazz  eeggyyeettéérrttééss  aabbbbaann,,  hhooggyy  aazz  eemmbbeerriisséégg  eeggyyiikk  

--  hhaa  uuggyyaann  nneemm  lleeggnnaaggyyoobbbb  --  pprroobblléémmáájjaa  aa  ffeejjllőőddééss  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáággaa,,  vvaaggyyiiss  kkéétt  eellvv  eeggyyiiddeejjűű  éérrvvéénnyyeessííttééssee::  aa  

nneemmzzeettggaazzddaassáágg  nneemm  nnöövveekkeeddhheett  kküüllssőő  ggaazzddaassáággii  ppaarrttnneerreeiinneekk  rroovváássáárraa,,  ttoovváábbbbáá  nneemm  hháárríítthhaattjjaa  áátt  aa  

nnöövveekkeeddééss  tteerrhheeiitt  aa  jjöövvőő  nneemmzzeeddéékkrree  sseemm..  //AAnnttaall  LLáásszzllóó::  FFeennnnttaarrtthhaattóó--ee  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóó  nnöövveekkeeddééss??  

KKöözzggaazzddaassáággii  SSzzeemmllee  AAllaappííttvváánnyy  22000044..//  MMeeggáállllaappííttáássáánnaakk  kküüllöönnööss  iiddőősszzeerrűűssééggeett  kkööllccssöönnöözznneekk  aazz  uuttóóbbbbii  iiddőőkk  

eesseemméénnyyeeii,,  ppll..  aazz  eenneerrggiiaahhoorrddoozzóókk  áárrrroobbbbaannáássaa..  

NNeemm  sszzoorruull  bbőővveebbbb  mmaaggyyaarráázzaattrraa,,  hhooggyy  aa  tteerrmmeellééss  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáággaa  aa  mmiinnőősséégg  kkéérrddééssee  iiss,,  eezzéérrtt  llaappuunnkk  iiss  

vviisssszzaattéérrőőeenn  ffooggllaallkkoozziikk  vveellee,,  ppll..  aa  22000066//88--99  tteemmaattiikkuuss  ééss  aa  22000088//44  sszzáámmuunnkk  nnééhháánnyy  cciikkkkéébbeenn..  

MMoosstt  iissmméétt  vviisssszzaattéérrüünnkk  rráá  ééss  aajjáánnlljjuukk  ffiiggyyeellmmüükkbbee  ee  ttuuddoommáánnyyooss  aallaappoossssáággggaall  mmeeggíírrtt  ttaannuullmmáánnyytt,,  mmeellyy  

ssookkoollddaallúúaann  ééss  úújjsszzeerrűű  nnéézzőőppoonnttbbóóll,,  sszzáámmooss  eerreeddeettii  vvoonnáássssaall  ggaazzddaaggííttjjaa  aa  ttéémmaakköörrtt..  

  DDrr..  RRóótthh  AAnnddrrááss  
FFőősszzeerrkkeesszzttőő  

  
AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss::  kkiihhíívvááss  ééss  lleehheettőősséégg  aa  vváállllaallaattii  mmeenneeddzzssmmeenntt  rréésszzee  

TTuurrcchhaannyy  GGuuyy  ééss  TTuurrccssáánnyyii  KKáárroollyy  
  

PPrroobblléémmaa  ffeellvveettééssee  
A fenntartható fejlődés új fogalom és elsősorban az em-
ber belső szellemi fölemelkedését értjük alatta. Itt az 
embert nem mint általános definíciót használjuk, hanem 
az Európai Atyák filozófiája a perszonalizmusra vonat-
koztatva. Ez a filozófia számunkra alapvető fontosságú 
eszköz, az úgynevezett «Negatív növekedés utópiájá-
nak» (azaz a fogyasztás/termelés csökkentésének) 
megvalósításához. Íme e filozófia tömör összefoglalása, 
amelyet 50 éve igyekszünk népszerűsíteni! 

MMiitt  iiss  éérrttüünnkk  ppeerrsszzoonnaalliizzmmuussoonn??  
A «perszonalizmus» kifejezést először, 1903-ban 
Renouvier Charles használta, az azóta már elavult filo-
zófiájának megnevezésére. 1930-ban a szó újra felbuk-
kan Franciaországban, de egészen más (a mai viszo-
nyokhoz egyre inkább hasonlító) légkörben. Az „Esprit“ 
című folyóirat és pár közeli - az akkori Európát megrázó 
politikai és szellemi válsághoz kapcsolódó - csoportosu-
lás kezdeti kutatásaira utal.  

Jelen tanulmányunk alapjául szolgált a „Valóságban„ megjelent A László, Füleky György, Magyari-Beck István, Turcsányi Károly közös publikáció. Fenntartható fejlődés: mítosz vagy valóság? Turchany Guy, Beranek László, Füleky György, Magyari-Beck István, Turcsányi Károly közös publikáció.

Dr. hc. Guy TURCHANY Prof. of Town and country planning, Environmental management and Sustainable Development. Member of the Executive Committee of the International University of Sustainable Development UIDD. Member of the Hungarian Committee of EMAS Accreditation. Vice-President the World Council Hungarian. University Professors. Expert No. EE19981B07638 of the European Commission and SZ-0701-78 of Tempus

Dr.Turcsányi Károly: kandidátus, egyetemi tanár, az MTA Agrártudományi Osztály Logisztikai albizottságának alelnöke

Francia filozófus 1815/1903 Fő tanait tanítványai vitték tovább, (O. Hamelin, M. Blondel és Bergson), mely a modernizmus és a perszonalizmus tudományához vezetett.



AA  sszzeemmééllyy  ééss  aa  ppeerrsszzoonnaalliizzmmuuss::  
1. A személy - ellentétben az egyénnel - nem a ma-

gunkra való túlzott összpontosítás, hanem egy 
olyan életforma, amelynek megvalósulásában a 
másik az elsőrendű. A „te” az ami magammal meg-
ismertet, és bennem az „ént” kifejezi. Mind a szent-
háromság hitében, egy Isten van három személy 
formájában, az emberiség sem más mind egy tár-
sadalom, mely személyekre épül.  

2. Másik megközelítésben a ppeerrsszzoonnaalliizzmmuuss  eeggyy  oollyyaann  
kköözzöössssééggii  ddookkttrríínnaa,,  aammeellyy  mmeeggkkíísséérrllii  mmeeggóóvvnnii  aazz  
eemmbbeerrtt  mmiinnddeennffaajjttaa  öönnkkéénnyyuurraalloommmmaall  sszzeemmbbeenn,,  aa  
kkiisseebbbb  kköözzöössssééggeekkrree  ééss  aa  kköözzöössssééggii  eeggyyeennjjooggúú--
ssáággrraa  ééppííttvvee..  

Amire napjainkban a perszonalizmus szót használjuk, az 
egyáltalán nem újdonság. A személy világa az ember 
világát jelenti, azonban meglepő lenne, ha egészen a 
huszadik századig kellett volna várnunk ennek a terület-
nek a felkutatásával, még ha más névvel is illették ezt a 
vállalkozást. 
Központi gondolata - a sszzaabbaadd  ééss  aallkkoottóó  sszzeemmééllyy  jjeelleenn--
llééttee - a filozófiai struktúrák közé egy olyan kiszámítha-
tatlansági tényezőt illeszt be, amely lehetetlenné tesz 
minden (végleges) rendszerbe foglalásra irányuló eset-
leges szándékot. Ebben lesz alkotó része az expresszi-
onizmusnak. Ami számára a legvisszataszítóbb, az a 
napjainkra igen jellemző, olyan gondolkodási és cselek-
vési mechanizmusok kialakítására irányuló hajlam, 
amely a további kutatásokat akadályozó, egyfajta kész 
megoldásokat, jelszavakat adagoló automatákat ered-
ményez, és biztonságot nyújt az aggodalmakkal, kihívá-
sokkal és a kockázatokkal szemben. Ebből kifolyólag - 
pusztán nyelvi könnyebbségből - szerencsésebb lenne, 

ha inkább többes számban, perszonalizmusokról szól-
nánk. A keresztény perszonalizmus és az agnosztikus, 
hitetlen perszonalizmus legbelső szerkezetükig külön-
böznek egymástól. Azonban elég, hogy bizonyos sze-
mélyi vagy kollektív jellegű gondolataik, vagy alapvető 
kijelentéseik, gyakorlati megvalósításaik egybe essenek, 
ahhoz, hogy egy gyűjtőnév létjogosultsága helytállóvá 
váljon. 

AA  sszzeemmééllyy  nneemm  ttáárrggyy!!  
Valójában arra számíthatnánk, hogy a perszonalizmus 
legelőször is a személyt definiálja. Azonban kizárólag az 
emberen kívülálló, fizikai dolgokat vagyunk képesek defi-
niálni, azokat, amelyeket szemlélhetünk, és amelyek 
vizsgálódásunk tárgyát képezhetik. Márpedig a személy 
nem egy tárgy. Sőt a személy éppen az, amit egy embe-
ren belül nem kezelhetünk tárgyként. 
Vegyük példának a szomszédomat. Saját testét olyan 
személyesen érzékeli, ahogyan én nem érzékelhetem. 
Testét, hangulatait, öröklött vonásait, formáját, betegsé-
geit megvizsgálhatom kívülről, egyszóval, fiziológiai, or-
vosi vizsgálódás tárgyává válhat, stb. Foglalkozását te-
kintve munkás, munkásokra jellemző mentalitással, 
amelyet az ő esetére vonatkoztatva megvizsgálhatok, 
bár a kapott eredmény nem ő lesz, saját, teljes megért-
hető valójában. Ő ugyanakkor, ezen kívül, még EGY 
francia vagy magyar, vagy a kettő, EGY polgári szárma-
zású, EGY mániákus, EGY anarchista, EGY muzulmán 
ember is egyben. Azonban ő nem Egy Nagy Imre, ha-
nem Ő NAGY IMRE. 
Mindenütt jelen van, és sehol sem… De azért nem so-
roljuk a kimondhatatlan, megfogalmazhatatlan kategóri-
ájába… Mivel a személy lényege, forrása meghatároz-
hatatlan, az őt feltételekhez kötő dolgok nem kötik meg, 
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az őt kifejező dolgok nem merítik ki lényegét. EEggyy  ttáárrggyy--
nnááll  sseemmmmiivveell  sseemm  lláátthhaattóó  jjoobbbbaann,,  eeggyy  bbeellssőő  mmaarraaddéékk,,  aa  
vviisseellkkeeddéésseeiinnkk  mmööggöötttt  mmeeggllaappuullóó  sszzuubbsszzttaanncciiaa,,  kkoonnkkrréétt  
ggeesszzttuussaaiinnkk,,  mmoozzdduullaattaaiinnkk  aabbsszzttrraakktt  eellvvee::  eezz  uuggyyaannúúggyy  
eeggyyffaajjttaa  ttáárrggyyiiaass  llééttnneekk,,  vvaaggyy  ffaannttoomm  ttáárrggyynnaakk  tteekkiinntthheettőő. 
A személy egy megélt önmegvalósítási, kommunikációs 
és csatlakozási tevékenység, amely tetteiben, egyfajta 
személyesedési folyamatként képes önmagát megra-
gadni és megismerni. 
Egy ilyen jellegű tapasztalatra senkit sem lehet kondicio-
nálni, sem kényszeríteni. Azok, akik ezt magukban leg-
felsőbb síkra viszik, megszólítják, felébresztik körülöttük 
a mélyen alvókat, és így, hívó szóról, hívó szóra az em-
beriség felébred kábult, mély vegetatív álmából. Az, aki 
nem hajlandó a hívó szót meghallani, és elutasítja, hogy 
önmagát a személyes lét megtapasztalásának elköte-
lezze, az ugyanúgy nem érti ennek értelmét, mint ahogy 
egy nem működő szervünk érzéketlenné válik. Ebben az 
esetben ez erőltetett gondolati csavarnak, vagy szektás 
jellegű rögeszmének tűnhet. 

AA  ppeerrsszzoonnaalliizzmmuuss  lleeggffőőbbbb  ggoonnddoollaattáátt  kkééttffééllee  ppééllddáávvaall  
iilllluusszzttrráállhhaattjjuukk..  
Tehetünk úgy, mint egyes rovarok, amelyek faágnak ál-
cázzák magukat, hogy egyfajta, a növényvilágra jellemző 
helyhez kötöttségben, mozdulatlanságban, öntudatlan-
ságban éljenek. E magatartás emberi megfelelője az, aki 
azért, hogy ne kelljen önmagáért felelősséget vállalnia, 
konformizmusba temetkezik, aki általánosságokat szaj-
kóz, vagy érzelmi ömlengésekben vész el, azért, hogy 
ne kelljen szembenéznie a tényekkel és az emberekkel. 
Vagy élhetünk úgy is, hogy nyilvánosan éljük a személyi 
élet élményét, annak reményében, hogy nagy számban 
„téríthetünk” meg, ma még faként, állatként, vagy gépe-

zetként élőket. Bergson a „hős és a szent hívó szavát” 
említi meg, ezek a szavak azonban ne tévesszenek meg 
minket. 
A személyes vonzás a legalázatosabb életből születik 
meg. Életünket állandóan uralnunk kell; mivel tudatunk 
csak lassan szabadul ki a bennünk is létező ásványi, nö-
vényi és állati tudat fogságából. 
A személy/személy története tehát párhuzamos a 
perszonalizmuséval. Nem kizárólag a tudat vertikális 
tengelyén játszódik le, hanem az emberiség humanizálá-
sára irányuló emberi erőfeszítés vízszintes síkján is. 
Az teszi néhányunk számára megfoghatatlanná a 
perszonalizmust, hogy egyfajta rendszert keresnek 
benne, míg az inkább egyfajta ppeerrssppeekkttíívvaa,,  mmóóddsszzeerr,,  
eellvváárrááss. A perszonalisták meggyőződése, hogy egy nem 
kapitalista alapokon nyugvó társadalomnak a következő 
öt alapelvből kell ki fejlődnie : 

11..  AA  sszzaabbaaddssáágg,, intézményi keretek között szabá-
lyozva, való  mmeeggtteerreemmttééssee.. 

A liberalizmus egy (manapság igen rosszul értelmezett) 
utópia. A realitás inkább a szabadság olyan intézményi 
keretek közé szorítását jelentené, amelyek megelőz-
hetnék, hogy szabadságunkat egy másik személy hát-
rányára gyakoroljuk. Az anyagi jólétet olyan megfelelő 
intézmények képeznék, amelyek képesek mindenki 
számára senki és semmi által nem veszélyeztetett 
anyagi szabadságot biztosítani. 
22..  AA  ggaazzddaassáággoott  aazz  eemmbbeerr  sszzoollggáállaattáábbaa  kkeellll  áállllííttaannii  
A fogyasztásra és az élvezetek hajszolására irányuló 
igényeket egyfajta egyszerű élet ideáljának kéne be-
határolnia, amely egyáltalán nem összeegyeztethetet-
len a jóléttel, és az építő jellegű pénzforgalommal. Az 
ember kiteljesedését nem az anyagi biztonságban, ha-
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nem a spirituális életben leli meg. Azonban még mielőtt 
a spirituális út megvalósításáról beszélnénk, a gazda-
ságnak nagy erőfeszítések árán, gyökeres újraszerve-
ződésen kell átmennie - amelyet nevezhetnénk egyfajta 
„növekedés csökkentési politikának” is - annak érdeké-
ben, hogy biztosítsa mindannyiunk számára azt a 
szükséges jóléti minimumot és létbiztonságot, amely 
többségünknél elengedhetetlen előfeltétele annak, 
hogy spirituális utunkat járhassuk. Úgy tartja a francia 
mondás, hogy „éhes gyomor süket füleket eredmé-
nyez”! De azt se felejtsük el, hogy a teli has úgyszintén. 
33..  ÉÉrrvvéénnyyeessííttssüükk  aa  mmuunnkkaa  eellőőnnyyéétt  aa  ttőőkkéévveell  sszzeemmbbeenn  
A tőkének csak abban az esetben lehet létjogosultsága 
egy államszervezetben, ha az munkából származik és 
annak megfeleltethető. Minden esetben csakis a 
munka alapján kerül kifizetésre, csakis munkának alá-
rendelve lesz emberi hatékonysága. Ami meglehetősen 
távol áll a mai viszonyoktól, amelyben világszerte spe-
kuláció és a részvény-kereskedelem diktálják törvé-
nyeiket. 
44..  PPoolliittiikkaaiillaagg  éérrvvéénnyyeessííttssüükk  aa  sszzoocciiáálliiss  sszzoollggáállttaattááss  eell--

ssőőbbbbssééggéétt  aa  pprrooffiittttaall,,  aazz  eeggyyéénnii  nnyyeerreessééggggeell  sszzeemm--
bbeenn  

A jogos nyereség, amely pontosan megfeleltethető a 
munkának, nem száműzhető egy hús-vér embereket 
tápláló társadalomból. Azonban a nyereség túlzott haj-
szolását a nevelés és bizonyos intézmények szabályo-
zásának segítségével egyéb, sokkal gazdagabb emberi 
értékeknek, és ezen túlmenően a társadalmi érzékeny-
ségnek kell alárendelni, egy újra virágzó közösségen 
belül. 

55..  MMeeggvvaallóóssííttaannii  aazz  oorrggaanniikkuuss  kköözzöösssséé eekkbbeenn
kkiitteelljjeesseeddőő  sszzeemmééllyy  eellssőőbbbbssééggéétt  

A decentralizált közösségek egy

gg   

ensúlya fogja megvé-
deni a közösségeket a (negatív értelemben vett) anar-
chiától és mindemellett megőrzi a legfőbb értéket, a 
személyt, egy túlságosan centralizált, központosított 
társadalmi apparátus elnyomásával szemben. 
Igencsak ideje visszaadni az emberiség méltóságát, 
segíteni az embernek abban, hogy újra visszanyerje bi-
zalmát saját magában, képességeiben, visszaadni a 
kétkezi munka kiváltságlevelét, például úgy, hogy a 
kézműves munkáját anyagilag is rehabilitáljuk. 
Újra el kell sajátítanunk életeink irányításának képes-
ségét azért, hogy jobban rányíthassuk magát az Életet: 
azért, hogy a minket kizsákmányoló társada-
lom/civilizáció helyett, egy minket szolgáló társadalmat 
és civilizációt hozhassunk létre. 
Úgy véljük, a perszonalizmus képes megfelelni az új 
évezred kihívásainak, és készen állunk arra, hogy ön-
magunkat ennek teljes mértékben elkötelezzük, mind-
azokkal karöltve, akik ugyanezt szeretnék, mivel véle-
ményünk szerint ez az egyedüli esélyünk a megvál-
tásra. 

Miért kellene, hogy sikerüljön számunkra mindaz, amely-
ben már oly sokan elbuktak? 
Azért, mert mi nem a világot akarjuk megmenteni, és 
nem másokat akarunk megváltoztatni, hanem kizárólag 
saját értékrendszerünk és szellemi kibontakozásunk 
megvalósításán munkálkodunk, és az a vágyunk, hogy 
ez megfelelően sikerüljön is nekünk, azért, hogy másokat 
arra ösztönözhessünk, hogy ők szintén ugyanezt akarják 
tenni. 
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Sose feledjük, hogy csak azokat a dolgokat vagyunk ké-
pesek megfelelően átalakítani, amelyeket jól ismerünk, 
mi is átélünk, és amiért elkötelezettek vagyunk. 
Ezekből a szempontokból fogjuk vizsgálni az emberiség 
legnagyobb kihívását a fennmaradásért, a fenntartható 
fejlődést. Ennek alapfeltétel, hogy először is megpróbál-
junk az ember után néhány más alapfogalmat körvona-
lazni, ezzel is érthetőbbé téve a társadalmi kihívásokat 
bemutató ábráinkat. 

NNééhháánnyy  ttiisszzttáázzaannddóó  aallaappffooggaalloomm  
MMiitt  iiss  éérrttüünnkk  kkuullttúúrráánn??  
A kultúra az emberen belüli rend, amely ellenáll a homo 
sapiens belső rendezetlenségének, entrópiájának. A 
kultúra tartalma ezért elsősorban információk, elvek, is-
meretek, értékek, tradíciók, műveltség, vélemény és 
ezekhez hasonlók. 
A kultúra szó a latin colere („művelni”) szóból származik 
és eredetileg a föld megművelését jelentette. 
A kulturális antropológia meghatározása szerint a kultúra 
egy adott társadalom mindazon ismereteinek összes-
sége, amelyek az emberi közösség összetartozását és 
fennmaradását biztosítják. A kultúra alapján tudunk el-
igazodni abban, hogy mik a fontos értékek és normák az 
életben. Ebben az értelemben beszélhetünk különböző 
emberi kultúrákról és ezek találkozásáról, például az 
ausztráliai fehér városi kultúra és egy gyűjtögető ván-
dorló ausztráliai őslakos kultúra közötti érintkezésről és 
kölcsönhatásukról. A különböző kultúrák, változásuk és 
egymással való kapcsolataik vizsgálatával a kulturális 
antropológia foglalkozik. 
A kultúra másik fő jelentése az úgynevezett „magas kul-
túra”, amely a tanulással, művelődéssel kapcsolatos te-
rületeket képviseli. Ez a jelentés a civilizációhoz, a diffe-

renciált társadalmi élethez, sokszor a polgári életformá-
hoz kapcsolódik. A hétköznapi életben a leggyakrabban 
ebben az értelmében használjuk a kultúra kifejezést. 

MMiitt  iiss  éérrttüünnkk  cciivviilliizzáácciióónn??    
A civilizáció az ember által alkotott eszközök koherens 
rendszere. A civilizáció tartalma ezért elsősorban gépek, 
szervezetek, úthálózatok, gazdaság, média, politikai be-
rendezkedések stb. és ezek összekapcsolódása. 
A közkeletű nézet szerint, amint egyes törzsek elegendő 
erőforrás- és élelem-felesleget állítottak elő ahhoz, hogy 
egy hadsereget is ellássanak, az adott civilizációk ké-
pessé váltak leigázni a más életformát választó szom-
szédos kultúrákat. A civilizációk 10000 évvel ezelőtt ez-
zel a magatartással kezdtek terjeszkedni és a munkát 
napjainkban fejezik be az Amazonas távoli 
dzsungeleiben és Új-Guineában. Ezzel is igazolva Karl 
Marx elméletét miszerint a civilizáció kezdete az elnyo-
más kezdete is egyben. Amint több élelem készült és a 
társadalom anyagi javai növekedésnek indultak, a va-
gyon a hatalommal rendelkezők kezében összpontosult. 
A törzsek közösségi életében utat nyert az arisztokrácia 
és hierarchia alakult ki. 
Öko-környezeti szempontból a civilizáció azért kritizál-
ható, mert kizsákmányolja az ökológiai környezetet. Az 
intenzív mezőgazdaság és a városi terjeszkedés a civili-
zációkat az élőlények és az élőhelyek eltiprása felé tereli. 
Ezt gyakran leigázó növekedésnek is nevezik. A nézet 
támogatói szerint a hagyományos kultúrák nagyobb 
harmóniában éltek a természettel, mint a civilizációk, az 
emberek inkább együttműködtek a természettel, semmint 
leigázták volna. 
Civilizáción a birodalmak látványos terjeszkedését értjük. 
Továbbá a történelmi tapasztalatoknak megfelelően re-
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gisztrálták egyes civilizációk bukását, mások virágzását. 
A civilizációt tehát nem köthetjük kizárólag egyetlen kul-
túrához. Ismereteink szerint Európa volt az a kontinens, 
amely döntött e fogalom kisajátítása mellett. Először úgy, 
hogy a saját eszmei áramlatait és tárgyi civilizációját a 
többi kultúrkör fölé helyezte, másodszor úgy, hogy a fel-
világosodás óta törvényszerűnek tekintette saját, úgy-
szólván korlátlan kibontakozását. E fölfogást alátámasz-
tani látszott az, hogy apró kontinensünk időközben két 
hatalmas szárnyat is növesztett: egyet keleten, a másikat 
nyugaton. Ugyanis mind Oroszország, mind pedig az 
Egyesült Államok európai gyökerű képződmény. 
A civilizációkat számos módon megkülönböztethetjük 
egymástól, és az elkülönülő civilizációk száma, élettar-
tama és mérete is vitákra ad okot. Az azonosításnál tör-
ténészek hangsúlyozhatják a kulturális elkülönülést vagy 
a gazdasági, politikai és diplomáciai fejlettségi szintet. Az 
alábbi lista azokat a civilizációkat sorolja fel, amiket a 
történészek általában azonosítanak. Sok kultúra más 
kultúrák részegységeivel való fúziója során bontakozott 
ki, tehát éles szakaszhatárt civilizációk között kulturális 
alapon igencsak bonyolult felismerni, ami egyébként is 
rengeteg értelmezési lehetőséget teremt. Civilizációk 
összeadódhatnak vagy szétválhatnak. 
A legtöbb civilizáció városokat foglal magában, speciális 
foglalkozásokat, politikai sajátosságokat - amelyek túlnő-
nek egy város határain - kiterjedt kereskedelmi hálózatot, 
saját nyelvet, de nem mindegyik civilizáció rendelkezik 
ezekkel a kritériumokkal. 
Samuel P. Huntington politológus szerint a 21. század 
meghatározó karakterisztikája a civilizációk ütközése 
lesz. Szerinte a civilizációk közötti konfliktusok elnyomják 
majd a nemzetállamok közötti konfliktusokat és a 19. és 
20. századi ideológiákat. 

AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss  mmoozzggaalloomm  kkééppvviisseellii  aazzookk  ttöörreekk--
vvéésséétt,,  aakkiikk  sszzeerriinntt  vviisssszzaa  kkeellll  nnyyeerrnnii  aa  hhaarrmmóónniiáátt  aa  tteerr--
mméésszzeetttteell  ééss  aa  vviilláágg  sszzeerrtteeáággaazzóó  kkuullttúúrrááiivvaall..  

MMiitt  iiss  éérrttüünnkk  ffeejjllőőddéésseenn??  
A fejlődés a kultúrák és a civilizációk átstrukturálása bi-
zonyos értékek és érdekek nyomására. A fejlődés ezért 
tartalmilag elsősorban a felfogások, a tradíciók, a szer-
vezetek, a politikai rendszerek stb. belső átalakulása. 
A fejlődés (développement) fogalma franciául a « kicso-
magol, kibont, lerántja a leplet, kicsírázik » 
(désenvelopper) fogalmakhoz nyúlik vissza. Ebből kifo-
lyólag a gondolatmenetbe be kell iktatnunk a « csíra » 
fogalmát, ami arra késztet minket, hogy terveinkben ne 
hagyjuk figyelmen kívül a kibontakoztásból következő 
gondolatmenetet. 
A fent említettek kapcsán gondolhatunk a növényre és a 
csírájára. A kertész, akire rábízzák gondozását nem 
avatkozik be erőteljesen a folyamatokba, hanem meg-
metszi a növényeket, hogy a növekedést elősegítő ener-
gia minél hatékonyabban « működhessen ». Ebből kifo-
lyólag néhány kérdés: 

1. Van-e emberi fejlődés gazdasági növekedés nélkül? 
A gazdasági növekedést elképzelhetjük-e a techni-
kai fejlődés nélkül? Miért kell, hogy a fejlődés fenn-
tartható legyen? Kétségkívül azért, mert a közös-
ségben élő ember (a személy) arra kell, hogy töre-
kedjen, hogy lemondjon a világ természeti és más 
forrásainak teljes mértékű kiaknázásáról a mások 
és a jövő generációk javára. 

2. Etika, erkölcs, szellemiség és a fenntartható fejlő-
dés víziója (jövőképe)? Mikor és miért fontos a lelki 
tényező? Akkor ha nem akarunk olyan filozófiákban 

Magyar Minőség XVII. évfolyam 7. szám 2008. július 11/70 oldal 



elveszni, amelyek nem szolgálnak semmilyen in-
formációval az eljövendő lehetséges dolgokról és 
ugyanakkor ha el akarjuk kerülni azt, hogy a 
lehetségest az adott valóságnak, aktualitásnak ke-
zeljük. Hegeli módon állítva, hogy ismerjük a racio-
nális fejlődés és főként a csíra fejlődésének a titkát. 
Fontos hogy felismerjük, hogy a világ egy hosszú 
távú terv része, amely következésképpen egy olyan 
stratégiát igényel amelyben nekünk is sszzüükkssééggeess  aa  
ssaajjáátt  tteerrvvüünnkkeett  eellkkéésszzíítteennii,,  aazzookkbbóóll  aa  ffeejjllőőddééssii  
iirráánnyyvvoonnaallaakkbbóóll  kkiiiinndduullvvaa,, amelyek már őseink által 
körvonalazódtak. 

3. Az emberi fejlődés és a demokratikus államforma 
elválaszthatatlanok? Vagy teljes ellentét van a két 
koncepció között? 

4. Harminc év kutatása, konferenciái, politikája, 
projektjei, stb. kudarca után lehet-e még hihető 
fenntartható fejlődésről beszélni? 

MMiitt  iiss  éérrttüünnkk  nnöövveekkeeddéésseenn??  
A növekedés a kultúrák és civilizációk egyes összetevői-
nek, elemeinek mennyiségi szaporodása. A növekedés 
tartalmilag ezért elsősorban az egyes ismeretek, értékek, 
gépek, utak stb. számának emelkedése. 
Tehát a növekedés mindig fizikai gyarapodást jelent, az 
exponenciálisan növekedő mennyiségek minél nagyob-
bak, annál gyorsabban növekszenek. A növekedés 
mértéke arányos a mennyiség nagyságával. Az expo-
nenciálisan növekvő mennyiségek változását exponenci-
ális függvény írja le. 

MMiitt  iiss  éérrttüünnkk  öökkoollóóggiiaaii  kköörrnnyyeezzeetteenn??  
Az ökológia, mint tudomány elnevezését Haeckel hasz-
nálta először 1866-ban az élőlények és környezetük 

kapcsolatát vizsgáló fiziológiai szakterület megjelölésére, 
tehát a maitól nagyon eltérő módon (forrás: Majer, 1993). 
Igaz nem sokkal később már ő maga is árnyaltabb véle-
ményt alkotott: 
„By ecology we mean the body of knowledge concerning 
the economy of nature – the investigation of the total 
relations of the animal both to its inorganic and to its 
organic environment; including, above all, its friendly and 
inimical relations with those animals and plants with 
which it comes directly or indirectly into contact – in a 
word, ecology is the study of all those complex 
interrelations referred to by Darwin as the conditions of 
the struggle for existence” (Ernst Haeckel 1870, forrás: 
Allee 1949). 
A mai szóhasználatban ecology-ként felfogott 
szinbiológia alapjai Clements (1916, 1928), Volterra 
(1926, 1931), Lotka (1925), Elton (1927), Gause (1934), 
Lindeman (1941, 1942) és Allee (1911, 1932, 1949) 
munkásságával a XX. század első felétől kezdtek kiraj-
zolódni. 
A bioszférát alkotó élőlényegyüttesek állapotának vizs-
gálata, az állapotváltozások nyomon követése (monito-
rozása), az adatstruktúrák értékelése és a mintázatok 
mögött megbúvó hatótényezők kutatása az emberi tár-
sadalom hosszútávú érdekei szempontjából a legfonto-
sabb feladatok közé sorolható (Lovelock 1987). 
Az ökológiai kutatások módszertani (metodikai és meto-
dológiai) irányvonalait tekintve, három fő megközelítési 
mód rajzolódik ki: 

1. A valós természeti folyamatok megfigyeléséből kiin-
duló terepi ökológusok arra törekszenek, hogy vizs-
gálataik a megfigyelendő folyamatokba való minél 
kevesebb beavatkozással járjanak (Spellerberg 
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1991). Céljuk a szinbiológiai mintázatok előítélet 
mentes leírása, majd ezen precíz leírások (adatso-
rok, adattáblázatok) birtokában próbálják meg a 
mintázatokat generáló hatótényezőket (pontosab-
ban azok háttér-mintázatát) feltárni. Ehhez általá-
ban a többváltozós adatstruktúra-feltáró módszere-
ket és a mintázat-elemzés egyéb – gyakran kanoni-
kus – módszereit alkalmazzák. 

2. Az ökológiai kutatások másik iskolája (a kísérlete-
zők) nem a megfigyelt természeti folyamat komplex 
leírását, hanem egy kiragadott részjelenséggel kap-
csolatos hipotézist, vagy néhány alternatív hipoté-
zisből álló hipotézis-rendszert állít vizsgálódásának 
középpontjába. Ezen kutatások lényege a hipotézi-
sek differenciáló predikcióinak tesztelése, gyakran 
erősen kontrollált, manipulatív kísérletekben. A kí-
sérletek értékelésében zömmel a próbastatisztikák 
és a variancia-analízis hagyományos lehetőségeit 
aknázzák ki. Az „angolszász ecology” sokat idézett 
klasszikusai nemegyszer ezt az utat követték. 

3. A harmadik fő csapásirányt a modellező ökológusok 
jelentik, akik jól ismert biológiai alapjelenségek bir-
tokában és a szükségesnek látszó legvalószínűbb 
hipotézisek felhasználásával, a vizsgált jelenséggel 
kapcsolatos legegyszerűbb elmélet nagyon pontos 
(tehát matematikai) leírását (modelljét) készítik el. A 
módszertan lényege egy logikai ciklussal írható le, 
amely a modell teszteléséből (esettanulmányokkal 
való ütköztetéséből) és a modell fejlesztéséből (ja-
vításából és újraillesztéséből) áll. Ezen módszertani 
irányzat alkalmazásával a vizsgált jelenség egyre 

realisztikusabb elméletéhez jutunk, de a munka 
kezdeti szakaszaiban a rendelkezésre álló ismere-
teknek csak a töredékét használjuk fel. 

Egy adott földrajzi terület (környék) számtalan élőlényfé-
leségnek adhat otthont, az egyes élőlények környezete 
azonban saját toleranciájuktól függően más és más lehet 
(és definiálni is csak azok ismeretében lehet). Számos 
olyan tényező van ami az előfordulási viszonyokat nem 
befolyásolja, de az élőlény fiziológiai állapotát, viselke-
dését vagy a populáció genetikai összetételét annál in-
kább. Ezek szempontjából bevezethető lenne a fizioló-
giai-, etológiai-, evolúcióbiológiai- stb. környezet fogalma 
is, amit a multiplurális környezetek elvének szoktak ne-
vezni. Ez azonban egyes vélemények szerint teljesen 
felesleges, mivel a populáció megfelelő definiálásával 
ezek is előállíthatók ökológiai környezetként. 
Az ökológia alapvető fogalmai és elvei közül nem volt 
még szó az ökoszisztéma fogalmáról. Ökoszisztémán a 
kutatók nagyon sokféle valós vagy elképzelt rendszert 
szoktak érteni, azonban összhangban az MTA Ökológiai 
Bizottságának állásfoglalásával célszerűbb, ha öko-
szisztéma alatt inkább csak a természet ökológiai tanul-
mányozása céljából létrehozott rendszermodelleket ért-
jük. 

MMiitt  iiss  éérrttüünnkk  ggaazzddaassáággoonn??  
A gazdaság vagy gazdasági rendszer a szükségletek 
kielégítésére alkalmas javak és szolgáltatások előállítá-
sának, szétosztásának és fogyasztásának mechanizmu-
sát jelenti egy adott társadalomban. ((11..  áábbrraa))  
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3. a szociális gazdaság, amely a közösségi, az önkén-
tes és a vállalkozási tevékenységek széles skáláját 
foglalja magába. 

2. a közszféra, amely az állami tulajdonon alapszik és 
a köz- illetve közérdekű szolgáltatásokat nyújt; 

Némely esetben egy negyedik szektorra, az „informális 
szektorra” is hivatkoznak, amelyben informális cserék 
valósulnak meg családokon belül illetve barátok között. 
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11..áábbrraa::  AA  ggaazzddaassáággii  kköörrffoorrggááss  

1. az üzleti magánszektor, amely a magántulajdonra 
épül és profitorientált; 

A gazdasági rendszer emberekből, háztartásokból, in-
tézményekből és ezek kapcsolataiból tevődik össze. A 
gazdaság problémájára (a források szűkösségére és el-
osztására) a különböző gazdasági rendszerek különböző 
válaszokat adnak abban a tekintetben, hogy milyen java-
kat hogyan és kik állítsanak elő. 
A gazdaságokban három különböző szektor különböz-
tethető meg: 

 



A harmadik szektor három alkategóriára osztható: 
a) A közösségi szektor a helyi vagy nagyobb közös-

ségi szinten működő szervezeteket foglalja magá-
ban, általában kicsik, alultőkésítettek és működésük 
sokkal inkább az önkéntességtől függ, mint a fize-
téstől, erőfeszítéstől. Példaként a családi gondozó-
kat, kisközösségi szövetségeket, civil egyesülete-
ket, kis támogató csoportokat stb. említhetjük. 
Az önkéntes szektorba azokat a szervezeteket b) 
sorolják, amelyek formálisak (van alapokmányuk); 
függetlenek a kormányzattól és ön-kormányzók; 
non-profit módon, jelentős fokú önkéntes részvétel-
lel működnek. Ide sorolhatók a lakóközösségek, a 
karitatív szervezetek, a nagy szövetségek, a nem-
zeti mozgalmi szervezetek stb. 
A vállalkozási szektorba elsőc) dlegesen szociális célú 
üzleti vállalkozások tartoznak, amelyek többletüket 
elsősorban erre a célra használják fel az üzletben 
vagy a közösségben, mintsem hogy a tagjaik vagy 
tulajdonosaik profitjának maximalizálása vezérelné 
őket. Példák erre a termelő szövetkezetek, lakás-
építő szövetkezetek, fejlesztési alapok, hitelegye-
sülések. 

A szociális gazdaságot a közösségi-, önkéntes- és szo-
ciális vállalkozási szektor gazdasági aktivitása jelenti. A 
gazdasági aktivitás – mint minden más gazdasági szek-
torban – foglalkoztatást, pénzügyi tranzakciókat, va-
gyongazdálkodást, nyugdíjügyeket, kereskedelmet stb. 
jelent. 
A szociális gazdaságot általában az új és innovatív meg-
oldások megvalósításának igénye fejleszti saját tevé-
kenységi területükön (legyen az társadalmi, gazdasági 
vagy környezeti jellegű), illetve tagjaik és ügyfeleik olyan 

igényeinek sikeres kielégítése vezérli, amelyeket a ma-
gán- és a közszféra egyaránt elégtelenül, vagy egyálta-
lán nem kezel. 
Általános nézet, hogy non-profit céljainak elérése érde-
kében alkalmazott megoldásaival a szociális gazdaság 
határozott és értékes szerepet játszik egy erős, fenntart-
ható, virágzó és befogadó társadalom felépítésében. 
 

AAzz  ÉÉlleettttéérr  eellmméélleettee  ((22..  áábbrraa))  
AAzz  éélleettttéérr  eellmméélleett  aallaappjjaa  aa  sszzoocciiáálliiss  kkööllccssöönnhhaattáássookk  ttaa--
nnuullmmáánnyyoozzáássaa  aa  ffiizziikkaaii  ééss  ttáárrssaaddaallmmii  kköörrnnyyeezzeett  tteelljjeess  
ffiiggyyeelleemmbbeevvéétteelléévveell..  AArrrraa  ttöörreekksszziikk,,  hhooggyy  kkiieellééggííttssee  aazz  
eemmbbeerrii  sszzüükksséégglleetteekkeett  oollyy  mmóóddoonn,,  hhooggyy  mmiinnddeenn  eeggyyéénn--
nneekk  mmaaxxiimmáálliiss  aauuttoonnóómmiiáátt  nnyyúújjttssoonn  aa  sszzaabbáállyyoozzóó  iinnffoorr--
mmáácciióókk  sseeggííttssééggéévveell  aannééllkküüll,,  hhooggyy  kkoocckkáázzttaattnnáá  aa  jjöövvőő  
ggeenneerráácciióókk  éélleettkköörrüüllmméénnyyeeiitt..  
Mielőtt még a a fenntartható fejlődés kihívásait és lehe-
tőségeit tárgyalnánk a vállalati menedzsmentben, fontos 
meghatározni, milyen alapvető teórián nyugszik az új 
vállalati politika – mint a szabályozó információk egyike – 
az élettér elméletben. 
Az emberi alkotás (= átalakított energia (E) + Információ 
(I)) az, ami összekapcsol bennünket a természetes és a 
humán ökoszisztémával, alkotásunkkal; tehát úgy is 
mondhatnánk, munkánkkal a társadalmon belül részesei 
vagyunk a csoport tevékenységét orientáló alapvető 
döntéseknek. Így megfogalmazva a társadalom tehát az 
egyes részei által átalakított energiának és a funkciona-
litás mint a szabályozó információnak összessége, mint 
ezt, az alábbi ábra is mutatja: 
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Turchany Guy, 1972 Economie, environnement, l’homme dans le développement durable ETHZ Zürich
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22..  áábbrraa::  ÉÉlleettttéérr  eellmméélleettee, 
 

vagyis 
 

A=E+(IF+IR)2 

 

ahol: 
IF (funkcionális információk) – a termeléssel foglalkozik, 

s nem az externalitásokkal (környezet – társadalom). 
Ez az információ szükséges pl. egy asztal készítésé-
hez. A közgazdaságtan számot vet a funkcionális in-
formációval, de nem figyel a szabályozó információra, 
csak az ökonómiai racionalitást tartja számon (GDP). 
Az USA-ban például a környezeti kiadások 99%-át az 
okozott károk kezelésére fordítják, mint a hulladékke-
zelés, víztisztítás stb. 

IR (szabályozó információk) – minden korban létezik, de 
előrelátás hiányában az információ utólagos (á 
posteriori). Például: a mezőgazdaságban, az ugarol-
tatás, a kultúrák változtatása vagy rotációja, műtrá-
gyák, növényvédő szerek stb. hatását – szabályozó 

információk hiányában – csak néhány év, vagy 
évtized után fogjuk észlelni. Innen egyenesen 
levonható a szabályozó információk fontossága a tár-
sadalom és annak környezetének alakulásában. 

A szabályozó információk lehetnek: törvények, rendelke-
zések vagy szabványok. Az állam elrendelheti a szabá-
lyozó információk kötelező alkalmazását, pl.: 

 gazdasági eszközök (adók, elvonások, ösztönzé-
sek a változtatásra, öko-bónusz stb.). 

 önszabályozók (hatástanulmány, öko-menedzs-
ment, öko-mérleg, életciklus-elemzés stb.) vagy 

 a szennyező fizet elvet (PP), 

A fentiekből következtetve világos, hogy az átalakított 
energia (értelem) a funkcionális és szabályozó informá-



cióval együtt határozza meg az egyén véleményét, és 
ezen keresztül a társadalomét. MMiinnééll  jjoobbbbaann  ffiiggyyeelleemmbbee  
vveesssszzüükk  aa  sszzaabbáállyyoozzóó  iinnffoorrmmáácciióókkaatt  aa  ttáárrssaaddaallmmii  ffoollyyaa--
mmaattbbaann,,  aannnnááll  iinnkkáábbbb  éérrvvéénnyyeessííttjjüükk  aakkaarraattuunnkkaatt  aa  ttáárrssaa--
ddaallmmii  ccééllookk  kkiibboonnttaakkoozzáássáábbaann  vvaallaammiinntt  aazz  eesszzkköözzöökk,,  
aannyyaaggookk,,  eenneerrggiiaaffoorrrráássookk  ééss  mműűvveelleetteekk  hhaasszznnáállaattáábbaann  
aannnnaakk  éérrddeekkéébbeenn,,  hhooggyy  aa  ttáárrssaaddaallmmii  tteerrmméékk  aazz  eemmbbeerrtt  
sszzoollggáálljjaa  ééss  mmeeggttaarrttssaa  hhoosssszzúú  ttáávvrraa,,  vvaaggyy  mméégg  jjaavvííttssaa  iiss  
aazz  eeggyyéénneekk  aauuttoonnóómmiiáájjáátt  aa  tteerrmméésszzeettii  ttőőkkee  tteelljjeess  ffiiggyyee--
lleemmbbeevvéétteelléévveell,,  tteehháátt  mmeeggééllvvee  aa  tteerrmméésszzeett  áállttaall  nnyyúújjttootttt  
kkaammaattbbóóll  aannééllkküüll,,  hhooggyy  aa  tteerrmméésszzeettii  ttőőkkéétt  ppaazzaarroollnnáánnkk.. A 
fenntartható fejlődés elmélete éppen ezen alapszik. 
Az átalakított energia a funkcionális vagy szabályozó 
információval meghatározza az egyén véleményét, és 
ezen keresztül a társadalomét is. Minél több információt 
viszünk be a társadalmi folyamatokba, annál valószí-
nűbb, hogy megváltoztathatjuk a társadalom célkitűzé-
seit, és eredményeit. 

AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss  úújjkkoorrii  eellőőzzmméénnyyeeii  
Mindegyik kultúrának joga van ahhoz, hogy a saját 
posztulátumait ismételten górcső alá vegye. Az egyetlen, 
amihez ilyen esetekben ragaszkodni kötelező, az újab-
ban sokat vitatott igazság. A kutatás műhelyeiből to-
vábbra sem ideológiákat és apológiákat várunk, hanem 
meggyőződésen alapuló logikus és tárgyszerű eredmé-
nyeket. 
A problémakör előzményeinek teljes történeti áttekinté-
sére itt sem módunk, sem szükségünk egyelőre nincs. 
Csak addig megyünk vissza, ahol tetten érhető a szóban 
forgó probléma megjelenése. És azon belül is főként a 
sui generis európai innovációval, a kapitalizmussal 
kezdjük. A kapitalista társadalom a gazdaságot állította a 
szemlélet és a gyakorlat központjába. Adam Smith már 

1776-ban érinti a gazdasági egyensúly – mondjuk úgy: a 
gazdasági fenntarthatóság – kérdését (Smith, 1776). El-
mélete szerint a termelők millióinak egymástól független 
gazdasági aktivitását az egyéni érdek határozza meg. Ez 
a szabadpiacon garantálja ugyan a javak bőségét, minő-
ségét és forgalmazását elérhető árakon, de a munka-
megosztásnak és a konkurenciának vesztesei is vannak. 
Tehát szemmel láthatóan szociális problémák is napi-
rendre kerülnek. A téma további kidolgozásában Leon 
Walras a határhaszon elméletével (Walras, 1874) és 
Vilfredo Pareto az optimum elméletével (Pareto, 1896, 
1906) vesznek részt, melyek az úgynevezett Lausanne-i 
iskola hozzájárulásai Adam Smith egy évszázaddal ko-
rábbi felvetéseinek pontosításához. Smith, Walras és 
Pareto, valamint tanítványaik, munkatársaik és vitapart-
nereik eredményei nyomán az ipari társadalomnak egy 
olyan képe bontakozik ki, ahol a három nagy és összetett 
tényező: a gazdaság, a környezet és a társadalom össz-
hangját a gazdaság hivatott megteremteni. Ezt 33.. sszzáámmúú  
áábbrráánnkk kísérli meg az olvasó emlékezetébe vésni. Itt a 
gazdaság nem véletlenül tűnik föl úgy, mint az ábra leg-
terjedelmesebb összetevője. 
Pareto alapján is kézenfekvőnek tűnik, hogy egy gazda-
sági elosztást akkor tartsunk hatékonynak, vagyis jónak, 
ha az Pareto-hatékony; hiszen ha nem az lenne, végez-
hetnénk rajta olyan Pareto-javítást, amelynek következ-
tében egy hatékonyabb, jobb elosztást kapnánk eredmé-
nyül. 
Ez a felfogás hosszú évtizedekig uralta a közgazdasági 
gondolkodást, és látványos cáfolatot kapott, amikor 
Amartya Sen Nobel-díjas indiai közgazdász bizonyította 
a retói libertárius lehetetlenségi tételt, amely kimondja, 
hogy a Pareto-hatékonyság elve ellentmond a pozitív 
szabadságnak. 
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Adam Smith (1723 – 1790. július 17., Edinburgh) skót klasszikus közgazdász és filozófus. Általában őt tartják a modern közgazdaság-tudomány atyjának.

Marie-Ésprit Léon Walras (1834. december 16., Evreux, Franciaország – 1910. január 5., Clarens, ma: Montreux, Svájc) francia közgazdász, a neoklasszikus közgazdaságtan, a marginalista forradalom egyik fő képviselője.

A Pareto-hatékonyság a mikroökonómia, a jóléti közgazdaságtan és a játékelmélet fontos fogalmai közé tartozik. Amikor egy gazdaságban a javaknak a gazdasági szereplők közötti elosztását megváltoztatjuk, Pareto-javítást hajtunk végre, ha legalább egy szereplő jólétét javítjuk anélkül, hogy bárki más jóléte csökkenne. Egy elosztás akkor Pareto-hatékony, ha nem végezhető rajta Pareto-javítás. A Pareto-hatékony elosztást Pareto-optimumnak is nevezzük.

Amartya Kumar Sen (Ômorto Kumar Shen) (született 1933. november 3. Santiniketan, India) fő kutatási területe az éhínséggel kapcsolható össze. Fontosabb elméleti munkái: „a személy fenntartható fejlődése” a „jóléti gazdaság” a „szegénység mechanizmusai”
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33..  áábbrraa::  AAzz  iippaarrii  ttáárrssaaddaalloomm  

vagyis: 
CI = E + (If

2 + IR) 
ahonnan: CI az ipari társadalom, E energia (Einstein 
meghatározása értelmében), If funkcionális információ és 
IR szabályozó információ. Az első jelentős fordulatot a 
múlt század hetvenes évei hozzák, amikor az egyre in-
tenzívebbé váló gazdasági növekedés környezeti károk-
hoz, sőt bekövetkezett a Római Klub jóslata a zéró nö-
vekedés elméletével és követelményével és a további-
akban jósolható katasztrófákhoz vezet. Ezek észlelése 
nyomán a lép a nyilvánosság elé (Meadow és mtsai. 

1971). Carlson azonban már 1962-ben a „Néma tavasz” 
című könyvében felhívja az amerikai nagyközönség fi-
gyelmét a vegyi anyagok alattomos környezetkárosító 
hatására (Carlson, 1962). Az ENSZ Környezeti Bizottsá-
gának és a Brundtland Bizottság megalakulásának 
(1972) ezek adták meg a szellemi és erkölcsi hátterét. A 
fenntartható fejlődést a Brundtland Bizottság tűzi napi-
rendre és innen kerül át e kifejezés a médiába is. Ez a 
folyamat visz el azután az 1992-es Rió-i csúcstalálkozó-

A Római Klub 1968. áprilisában a Római Akadémia székházában alakult meg az emberiség jövőjével foglalkozni kívánó tudósokból, szakmai képviselőkből, politikusokból. Kezdettől fogva a "világ tudós gyülekezete" elnevezéssel azonosították magukat. Célul tűzték ki, hogy időről időre felhívják a nemzetközi szervezetek és a nemzeti kormányok felelős képviselőinek figyelmét az emberiség veszélyeztetett helyzetére, egy-egy konkrét jelenkori világprobléma felvázolásával és tanulmányozásával.

Denis L. Meadows és társainak, az MIT tanárainak köszönhetjük a Római Klub jelentését „A növekedés határai” címmel és később „A növekedés határai harminc év múltán” tanulmányt.

Rachel Louise Carson (1907, május 27. – 1964. április 14.) Amerikai tengerbiológus, ökológus, író. Föltételezik, hogy az ő írásainak hatására indult meg a nemzetközi környezetvédő mozgalom. Egyik legismertebb írása a „Néma tavasz” című könyve.

Gro Harlem Brundtland született 1939-ben, Oslo mellett. A 80-as évek közepén az ENSZ Környezetvédelmi és Fejlődési Világbizottságának (röviden: Brundtland-bizottság) elnöke, ahol kialakított egy részletes politikai tervet a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban. A bizottság a zárójelentését, amit röviden Brundtland-jelentésnek neveznek, 1987-ben hozták nyilvánosságra „A közös jövőnk” (Our common future) címmel.



hoz (Quarrie, 1992). Valamint összességében ahhoz is, 
hogy a gazdaság, a társadalom és a környezet viszo-
nyában a hangsúly a környezetre tevődik át, amivel vég-

eredményben a környezetnek jut a meghatározó szerep. 
Ezt 44..  áábbrráánnkk tükrözi: 

.  
44..  áábbrraa::  AAzz  öökkoollóóggiiaaii  ttáárrssaaddaalloomm,,  

vagyis: 
CK = E + (If + IR) 

ahonnan: CK a környezettudatos társadalom, E energia 
(Einstein meghatározása értelmében), If funkcionális in-
formáció és IR szabályozó információ. 
Rió-i konferenciát tíz évre rá a Johannesburgi világcsúcs 
követi (2002). E világcsúcs már a fenntartható fejlődés 
terminus technikusát helyezi középpontba. Azonban e 

találkozón ismét egy – ezúttal kettős –fordulat következik 
be, amennyiben nemcsak az eddig még mindössze hát-
térként kezelt társadalom lép előtérbe, mint a legfőbb ko-
ordináló tényező, hanem kirajzolódik az ember központi, 
azaz meghatározó szerepe is. Ezzel egy negyedik önálló 
faktor is helyet kap az alapfogalmak itt vázolt rendszeré-
ben ((55..  áábbrraa  aa  kköövveettkkeezzőő  oollddaalloonn)). 
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55..  áábbrraa::  AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ttáárrssaaddaalloomm, 

vagyis: 
CDD = (If + IR

2
) - E 

ahonnan: C
K a fenntartható társadalom, E energia 

(Einstein meghatározása értelmében), I
f
 funkcionális in-

formáció és I
R szabályozó információ. 

AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss  eellmméélleettee  ééss  eellvveeii::  
1. Figyelem és gondoskodás az életközösségekről. 
2. Az ember életminőségének javítása. 
3. A biodiverzitás megőrzése. 
4. Az életet támogató rendszerek megőrzése. 

5. A megújuló erőforrások folyamatos 
felhasználhatóságának biztosítása. 

6. A Föld eltartó képessége által meghatározott 
kereteken belül maradás. 

7. Meg kell változtatni az emberek attitűdjét és 
magatartását. 

8. Lehetővé kell tenni, hogy a közösségek gondos-
kodjanak a saját környezetükről. 
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A világközösség azonban még mindig csak próbálgatja 
megérteni a fenntarthatóság fogalmát, a terminust, mely 



továbbra is homályos, és melynek használatával széles 
körben visszaélnek. 

A 66..  áábbrraa jól illusztrálja, hogy 1960 óta – éves lebontás-
ban – hány Földre van szükség ahhoz, hogy előteremt-
sük az emberiség által felhasznált forrásokat, és kezeljük 
az így keletkezet szennyezőanyag-kibocsátásokat. 

 

 
66..  áábbrraa  ::DDoonneellllaa  MMEEAADDOOWWSS//JJoorrggeenn  RRAANNDDEERRSS//DDeenniiss  MMEEAADDOOWWSS  AA  NNÖÖVVEEKKEEDDÉÉSS  HHAATTÁÁRRAAII  HHAARRMMIINNCC  ÉÉVV  MMUULLVVAA  

 
A történelem tanúsága szerint a társadalomnak nincs 
meg az a képessége, hogy bölcsen, távlatokban gondol-
kodva és altruisztikus módon reagáljon olyan korlátokra, 
melyek fontos szereplőket rövid távon hátrányba hozná-
nak. 
A JÖVŐ MÁR NEM AZ, AMI LEHETETT VOLNA, HA AZ 
EMBEREK HASZNÁLTÁK VOLNA JÓZAN ESZÜKET, 
ÉS LEHETŐSÉGEIKET IS JOBBAN KIHASZNÁLTÁK 
VOLNA. 
DE A JÖVŐ MÉG MINDÉG AZZÁ VÁLHAT, AMIT AKA-
RUNK, HA A REALITÁSOKON ÉS AZ ÉSSZERŰSÉ-
GEN BELÜL MARADUNK. Aurelio Peccei. 

Ennek alapja a „világnézetünk” újraformálása, azaz érté-
kek, attitűdök és meggyőződések önmagukban követke-
zetes készlete – egy paradigma, az az alapvető mód, 
ahogyan a valóságra tekintünk. 
Mindenkinek van világnézete, ez határozza meg, hogy 
mit néz és mit lát meg. Úgy működik, mint egy szűrő, 
átengedi (gyakran tudat alatt) azokat az információkat, 
melyek megegyeznek a világ természetéről alkotott elvá-
rásaival, és azt is eléri, hogy ne vegyen figyelembe olyan 
információkat, melyek kihívást jelentenek vagy elbizony-
talanítják a világról alkotott elképzeléseiben. 
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Egy világnézetet nem kell azok számára részletezni, akik 
osztoznak abban, de nehéz azok számára megfogal-
mazni akik más világnézetet vallanak. Ezt tapasztaljuk 
posztmodern társadalmunkban. 
Az ipari termelés gyorsabban nőtt, mint a népesség, s 
ennek következtében az átlagos anyagi életszínvonal is 
megemelkedett. 
Az elmúlt fél évszázadban az emberek megduplázták, 
megnégyszerezték, megtízszerezték vagy ennél is na-
gyobb mértékben növelték a populációik lélekszámát, 
anyagi természetű javaikat, továbbá az általuk használt 
anyag- és energiaáramokat, és még további növekedést 
remélnek a jövőben. 
Az emberek támogatják a növekedésorientált politikákat, 
mert azt remélik, hogy a növekedés egyre jobb életkö-
rülményeket biztosít számukra. A kormányok a növeke-
désben tulajdonképpen minden probléma orvoslását lát-
ják. 
A kormányzati és gazdasági vezetők mindent megtesz-
nek, hogy minél nagyobb növekedést produkáljanak. A 
növekedést már eleve ünneplésre méltónak tartják. Ér-
demes végiggondolni a növekedés szónak néhány szi-
nonimáját: fejlődés, haladás, előrejutás, nyereség, javu-
lás, virágzás, siker. 
Mind ebből kifolyólag a világ népessége, mint ipari ter-
melése exponenciálisan növekszik, amint az alábbi áb-
rák mutatják. 
Az emberiség növekedési pályája ((77..áábbrraa)): 

 
77..  áábbrraa  ::  DDoonneellllaa  MMEEAADDOOWWSS//JJoorrggeenn  RRAANNDDEERRSS//  DDeenniiss  

MMEEAADDOOWWSS  AA  NNÖÖVVEEKKEEDDÉÉSS  HHAATTÁÁRRAAII  HHAARRMMIINNCC  ÉÉVV  
MMUULLVVAA  

Az ipari termelés növekedése  ((88..áábbrraa))::  

 
88..  áábbrraa  ::DDoonneellllaa  MMEEAADDOOWWSS//JJoorrggeenn  RRAANNDDEERRSS//DDeenniiss  

MMEEAADDOOWWSS  AA  NNÖÖVVEEKKEEDDÉÉSS  HHAATTÁÁRRAAII  HHAARRMMIINNCC  ÉÉVV  
MMUULLVVAA  
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A növekedés megoldhat bizonyos problémákat, ugyan-
akkor másokat vet fel. A Föld véges. Semmilyen anyagi, 
fizikai természetű entitás növekedése – beleértve az 
ember népességet, autóit, házait, gyárait – nem tarthat 
örökké. De a növekedés korlátai nem azt jelentik, hogy 
az emberek, az autók, a házak vagy a gyárak számát 
kell korlátozni, legalábbis nem közvetlenül. A növekedés 
korlátait az áteresztőképesség korlátai jelentik. 
A növekedés fizikai határait a földi források anyag- és 
energiatermelő képességének és a földi nyelők szennye-
zés és hulladékabszorbeáló képességének a korlátai 
jelentik. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy a korrekció, az alkalmaz-
kodás óriási feladat. Olyan, mindent átható változást von 
maga után, mint amilyen mezőgazdasági, illetve az ipari 
forradalom volt. Fel tudjuk mérni, hogy milyen nehéz 
olyan problémákra megoldást találni, mint a szegénység 
és a munkanélküliség, különösen akkor, ha megoldá-
sukra mostanáig csak a növekedés volt a világ egyetlen, 
széles körben elfogadott reménye. De azt is tudjuk, hogy 
ha a növekedésre hagyatkozunk, hiú reményeket táplá-
lunk, mivel a növekedés már nem tartható fent. 
De egy exponenciálisan növekvő gazdaság előbb-utóbb 
kimeríti erőforrásait, hulladékokat bocsát ki, és területe-
ket von el a megújuló erőforrások termeléséből. Mivel 
mindez véges környezetben történik, a növekvő gazda-
ságban megjelennek a stressz jele. 
Ha minden fizikai korlátot eltávolítunk, akkor a népesség 
9 milliárd körül tetőzik, majd egy demográfiai átmenet 
után csökken. A gazdaság 2080-ig növekszik a 2000. 
évnek megfelelő ipari termelés harmincszorosát termeli, 
miközben ugyanannyi nem megújuló erőforrást használ 
fel és csak egynyolcad annyi szennyezést bocsát ki 
évente. 

MMiiéérrtt  ttúúllllöövvééss  ééss  öösssszzeeoommllááss??  
A túllövés a visszacsatolások késéséből ered. A rend-
szer döntéshozói vagy nem értik azokat az információ-
kat, melyek a korlátok átlépéséről tájékoztatnak, vagy 
nem hiszik el, vagy nem intézkednek azonnal. A túllövés 
azért jöhet létre, mert vannak felhasználható felhalmozott 
erőforrás-állományok. Minél nagyobb a kezdeti állomány, 
annál nagyobb és hosszabb lehet a túllövés. Ha egy tár-
sadalmat csak az állományok elérhetősége érdekli – 
nem pedig azok feltöltési lehetősége -, és csak az erre 
figyelmeztető jelekre kíváncsi, akkor menthetetlenül a 
túllövés állapotába kerül. 
A pontos kormányzáshoz a rendszernek – melynek 
megvan a belső lendülete – legalább olyan messzire kell 
előre tekintenie a jövőbe, mint amilyen messzire saját 
lendülete el tudja vinni. 
És végül, ami a túllövéshez még hozzájárul, az a növe-
kedésre való törekvés. 
Az állandó gyorsulás minden rendszert – függetlenül at-
tól, hogy milyen okos, messzelátó és jól átgondolt – el-
juttat egy olyan pontra, ahol már nem tud idejében rea-
gálni. Minél gyorsabb a növekedés, annál messzebb jut 
a túllövés, és annál hosszabb ideig tart a zuhanás. A 
világ politikai és gazdasági rendszerei a lehető legna-
gyobb növekedési ráta mellett kötelezték el magukat. 
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A túllövés a definíció szerint olyan körülmény, melyben a 
környezetből késve érkezett jelek nem elég erősek ah-
hoz, hogy megállásra kényszerítsék a növekedést. Ho-
gyan ismeri fel akkor a társadalom, hogy már a túllövés 
fázisában van? Ennek első jele, a hanyatló erőforrás 
állományaik és a szennyezés növekedése. További tü-
netek: 



 átcsoportosítják a tőkét 
 műszaki megoldásokat fejlesztenek ki a rosszabb 

minőségű erőforrások felhasználására 
 zavar következik be a természetes tisztító mechaniz-

musok működésében 
 a tőke értékcsökkenése meghaladja a beruházást 
 a katonaság és az ipar egyre növekvő tőke-, erőforrás- 

és munkaerőigényt támaszt 
 elhalasztják a humán erőforrásokba való befektetéseket 
 a tartozások az éves tényleges teljesítmény növekvő 

százalékát képezik 
 változnak a fogyasztási szokások 
 gyengül a kollektív kormányzási eszközök iránti tisztelet 
 növekszik a káosz a természetes rendszerekben. 

A túllövés és az összeomlás ezen okainak felsorolása 
egyben megoldás arra, hogyan lehet elkerülni őket. Ah-
hoz, hogy a rendszert úgy változtassuk meg, hogy az 
fenntartható és kezelhető legyen, ugyanezeket a struktu-
rális tulajdonságokat az ellenkező irányba kell fordítani: 
 a népesség és a tőke növekedését olyan döntésekkel 

kell lassítani, végül megállítani, melyeket a jövő 
problémáinak megelőzésére hoznak 

 az anyag- és energiaáteresztő képességet a tőkeha-
tékonyság drasztikus növelésével kell csökkenteni 

 a forrásokat és nyelőket védelem alá kell helyezni 
 a jelzéseken javítani kell, és a jelekre adott válaszokat 

fel kell gyorsítani 
 az eróziót meg kell akadályozni, és ahol már beindult, le 

kell lassítani, illetve vissza kell fordítani. 

AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ttáárrssaaddaalloomm  ffeelléé  
Mielőtt egy fenntartható társadalom döntést hozna egy 
bizonyos növekedési javaslattal kapcsolatban, megkér-
dezné, hogy mi célt szolgál a növekedés, kinek a javát 
szolgálja, mennyibe kerül, meddig tart, és vajon ez a nö-
vekedés mennyire tud alkalmazkodni a földi forrásokhoz 
és nyelőkhöz. 
Egy fenntartható társadalom nem állandósítaná a jelen-
legi egyenlőtlen elosztási módszereket. 
Minden fenntartható társadalom kötelessége – mind 
gyakorlati, mind morális meggondolások alapján -, hogy 
elégséges ellátást és biztonságot nyújtson mindenki 
számára. A hátralévő még szóba jöhető növekedés logi-
kusan, és az ember úgy reméli, hogy örömmel, azokhoz 
kell hogy kerüljön, akiknek szükség van rá. 
„Semmi okunk feltételezni, hogy egy fenntartható társ-
alomnak technikailag vagy kulturálisan primitívnek kell 
lennie. A szorongástól és a kapzsiságtól megszabadulva, 
óriási lehetőségek nyílnak az emberi kreativitás előtt”. 
John Stuart Mill. 
A tőke és a népesség stacionárius körülményéből nem 
következik az emberi fejlődés stacionárius állapota. 
Ugyanannyi lehetőség lenne, mint bármikor máskor a 
szellemi kultúra, a moralitás és a társadalmi haladás 
minden formájára, hasonlóan tág tere nyílna az élet mű-
vélésének javulására, és sokkal nagyobb lenne a való-
színűsége annak is, hogy tovább javuljon. 
Akik gondolkoztak már a fenntarthatóságon, úgy képzelik 
el, mint egy nagymértékben decentralizált világot, ahol a 
helyi közösségek jobban számítanak a helyi erőforrás-
okra, mint a nemzetközi kereskedelemre. Olyan határ-
feltételeket szabnak, melyek betartásával az egyes kö-
zösségek nem veszélyeztetik mások vagy a Föld mint 
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egész életképességét. Egy ilyen világban a kulturális 
változatosság, az autonómia, a szabadság és az önren-
delkezés semmilyen körülmények között nem lehet ki-
sebb, csakis nagyobb. 
Fenntartható társadalomnak a részleteit nem egy kis 
csapat számítógép-modellező fogja kidolgozni, ehhez 
ember-milliárdok tehetségére, előrelátására és ötleteire 
lesz szükség. 
Bár minden lépés ebben az irányban csak egy lépés a 
fenntartható fejlődés felé, végül is minden lépésre szük-
ség lesz: 
 hosszabbítsa meg a tervezés időhorizontját 
 tökéletesítse a jelzéseket 
 gyorsítson a reakcióidőn 
 minimalizálja a nem megújuló erőforrások használatát 
 előzze meg a megújuló erőforrások erózióját 
 minden erőforrást maximális hatékonysággal használjon 
 lassítsa le, majd végül állítsa meg a népesség és a 

fizikai tőke exponenciális növekedését. 
Ez a folyamat megkívánja, hogy a célok a fejlődés, ne 
pedig a növekedés gondolata köré összpontosuljanak. 
Lehet, hogy a növekedés egy hiú ábránd, de jobb, mint a 
teljes reménytelenség. Hogy visszaszerezzük remé-
nyünket és megoldást találjunk az ipari problémáinkra 
három területen kell gyökeresen más gondolkodás: 
 Szegénység: Az osztozás tiltott szó a politikai 

párbeszédben. Ez valószínűleg abból a mély 
félelemből fakad, hogy ha valóban megosztjuk a 
javakat, akkor nem jut elég mindenkinek. Az 
„elégségesség” és a „szolidaritás” olyan fogalmak, 
melyek sokat segíthetnek a szegénység 
megszüntetéséhez vezető új szemlélet 
kialakításában. 

 Munkanélküliség: Az embernek szükséges van arra, 
hogy dolgozzon, kipróbálja magát, alakítsa jellemét, 
felelősséget vállaljon alapvető igényeinek a kielé-
gítésére, meglegyen a személyes részvételből fa-
kadó megelégedettsége és, hogy elfogadják, mint a 
társadalom felelős, felnőtt tagját. Nagyfokú kreati-
vitás kell ahhoz, hogy túllépjünk azon a szűk látó-
körű szemléleten, hogy vannak emberek, akik mun-
kalehetőséget „teremtenek” mások számára, illetve 
ennek a gondolatnak egy „továbbfejlesztett” 
változatán, amely szerint a munkavállalók egysze-
rűen költségek, amiket csökkenteni lehet. 

 Kielégítetlen igények: Ha megpróbáljuk a valódi, de 
nem anyagi természetű igényeinket – az identitásra, 
a közösségre, az önértékelésre, a kihívásra, a sze-
retetre, az örömre – anyagi dolgokkal kielégíteni, az 
olthatatlan vágyat ébreszt a kielégíthetetlen vágyak 
megtévesztő megoldására. 

Azok a generációk, melyek a 21. század fordulóján él-
nek, nemcsak arra kapnak felhívást, hogy az ökológiai 
lábnyomukat a földi korlátokon belülre csökkentsék, ha-
nem arra is, hogy eközben a belső és külső világukat is 
átstrukturálják. Nemcsak műszaki és vállalkozói innová-
ciót igényel, hanem közösségi, társadalmi, politikai, mű-
vészeti és spirituális megújhodást. 
Az új időszak témája nem a fegyverek ás az ember, és 
nem is a gépek és az ember lesz: a téma az élet újjá-
születése lesz, a mechanikus helyettesítése az organi-
kussal, a személynek, mint minden emberi törekvés 
végső kategóriájának a rehabilitációja, tekintélyének 
helyreállítása. FFoollyyttaattáássaa  kköövveettkkeezziikk!!  
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HHooggyyaann  lleehheettüünnkk  vveerrsseennyykkééppeesseekk  aa  2211..  sszzáázzaaddbbaann??  ––  LLSSCCMM  ––  LLeeaann  SSuuppppllyy  CChhaaiinn  
MMaannaaggeemmeenntt  

TTóótthh  TTaammááss  
 
BBeevveezzeettééss  
A 21. század első évtizede a nemzetközi verseny 
erősödésének, a termék-életciklus rövidülésének, a 
magasabb minőségi szinten és alacsonyabb árakon 
történő fogyasztói igény-kielégítésnek a jegyében telik. A 
vevők egyre olcsóbban egyre jobb minőségben és egyre 
gyorsabban szeretnének hozzájutni az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz és erre lehetőségük is van, mert 
lesznek olyan versenytársaik, akik képesek ezeket a 
magasabb szintű igényeket kielégíteni. A mai üzleti 
környezetben és kiélezett versenyben felértékelődik a 
vevői igények minél magasabb szintű kielégítésének 
képessége, és ugyanakkor ezt a feladatot hatékonyan, 
gazdaságosan ellátni képes rendszerek kialakítása. A 
trendekre a vállalatok rugalmasan reagálnak: 
karcsúsítanak, összpontosítanak az alapvető 
képességeikre, kiszerveznek. Olyan beszállítókat 
keresnek, akik kiváló minőségben, ugyanakkor alacsony 
költségen képesek ellátni az adott feladatot. Erősödik a 
hálózatosodás, a vállalatközi kapcsolatok jelentősége, 
ezért is válik a siker kulcs tényezőjévé a Lean 
alapelveket eredményesen alkalmazó ellátási lánc 
menedzsment (Supply Chain Management). 

SSCCMM  ––  EEllllááttáássii  lláánncc  mmeenneeddzzssmmeenntt  
A piaci talpon maradásban egyre nagyobb szerepet ját-
szanak a vállalaton belüli és kívüli integrációs folyama-
tok. Ma már egyre inkább ellátási láncok versenyeznek 

ellátási láncokkal, melyben a vevőkapcsolat menedzse-
lése és az ellátás hatékonysága döntő szerephez jutott. 
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MIT?KINEK? HOGYAN?

Innovációs
fázis előállítási folyamat értékesítés

utáni
szolgáltatások

11..  áábbrraa::  AA  PPoorrtteerr--ffééllee  eellllááttáássii  lláánncc  KKaappllaann--NNoorrttoonn  sszzeerriinntt 
((ffoorrrrááss::  SSzzeeggeeddii  ZZ..  [[22000033]]))  

A Porter-féle ellátási láncban (11..áábbrraa) a vevőközpontú 
vállalat nem működhet integrált logisztikai rendszer nél-
kül, ahol nem az egyes mutatók, hanem komplex mutató-
rendszer optimális értékeinek meghatározásáról van szó. 
Ez természetesen csak úgy működhet, ha ismertek a 
vevői igények, tudható, hogy hogyan (milyen termékkel 
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vagy szolgáltatással), milyen módon (milyen technológi-
ával) tudja a vállalat az igényeket kielégíteni, és a logisz-
tikai feladatok ennek figyelembe vételével határozhatóak 
meg. Ez a fajta stratégiai megközelítés ráirányítja a fi-
gyelmet arra, hogy nemcsak nem megengedett a három 
rész (értékesítés, termelés, beszerzés) egymástól füg-
getlen kezelése, hanem önmagában a vállalat teljes lo-
gisztikai rendszerét sem szabad az értékláncban előtte, 
illetve mögötte található vállalatoktól függetlenül vizs-
gálni. Hiszen a Porter-i láncban az egyik vállalat kime-
nete, rögtön a következő cég bemeneteként jelenik meg, 
a teljes ellátási lánc pedig az alapanyagok termelőitől 
egészen a végső felhasználókig tart. Egy – a vállalaton 
túlmutató – jó logisztikai rendszer, pedig a teljes érték-
lánc menedzselését segíti. 

AA  vváállllaallaattii  kköörrnnyyeezzeett  vváállttoozzáássaa  ééss  kköövveettkkeezzmméénnyyeeii  
Az utóbbi évtizedben a fejlett gazdaságok vállalatainak 
(mint egy adott ellátási lánc tagjainak) a működésében 
egyre fontosabb szerepet kapott a teljes ellátási hálózat 
menedzselése és teljesítményének optimalizálása. Az 
ellátási lánc térhódítása az értéklánc elemeinek fokozott 
kiszervezése mellett a vállalatok környezetének változá-
sában is kereshető. A jelentősebb környezeti változások 
a következők: 

• a beszerzési és értékesítési piacok a globalizáció 
következtében bővülnek (a verseny egyre intenzí-
vebbé válik), 

• a kereslet egyre változékonyabb, kifinomultabb, a 
vevők egyre szigorúbb követelményeket támaszta-
nak minőségben, árban és szállítási határidőben, 

• a termék-életciklus rövidül, melynek hatására a 
szervezeteknek a folyamatos innováció érdekében 

gyorsabban és hatékonyabban kell az új termékeket 
kifejleszteniük és piacra vinniük, 

• nő a „tudás intenzív" tevékenységek szerepe, és az 
információ is egyre fontosabb termelési tényezővé 
válik; a legmodernebb termékek és szolgáltatások 
nyújtásához szükséges tudás meglehetősen szét-
szórtan van jelen, ami felértékeli a vállalatok közötti 
tudástranszfer szerepét, 

• az új információs és kommunikációs technológiák 
lehetőséget nyújtanak a földrajzi távolságok áthida-
lására, egyre bonyolultabb rendszerek irányítására, 
valamint a gyors és pontos információáramlásra. 

A fenti okok miatt már jelentősen változott és napjaink-
ban is dinamikusan változik a gazdaság szereplőinek 
értékrendszere. 

AAzz  éérrttéékkrreennddsszzeerr  
A végső fogyasztó számára előállított érték több vállalat 
összekapcsolódó tevékenységeinek eredménye. Az ér-
tékláncot nem szabad csak egy vállalatra értelmezni, 
hanem kiterjesztve néhány céget magában foglaló vál-
lalati láncolatra kell értelmezni. 
Porter a vállalati értékláncok összekapcsolódását érték-
rendszernek nevezte el, amellyel lerakta az ellátási lánc 
koncepció elméletének az alapjait. A rendszer magában 
foglalja a beszállító, a gyártó vállalatok, az értékesítési 
csatorna és a végső fogyasztó értékláncát. A szállítók a 
késztermék-előállítóknak továbbítják a nyersanyagokat 
és alkatrészeket, akik az értéket tovább növelik, majd a 
következő lépcsőben a kereskedők járulnak hozzá a 
termék vagy szolgáltatós értékének gyarapodásához, 
míg végül az a végső felhasználóhoz kerül. A rendszer 
eredményessége attól függ, hogy a teljes lánc outputja 

Magyar Minőség XVII. évfolyam 7. szám 2008. július 27/70 oldal 



milyen mértékben képes megfelelni a végső fogyasztó 
igényeinek. Emiatt a vállalatnak a piaci partnereket nem 
szabad ellenfélként kezelnie, akivel szemben a hagyo-
mányos zérusösszegű játékot kell játszania, sokkal in-
kább olyan partnernek, akivel együtt kell törekednie a 
minél nagyobb végső fogyasztói érték előállítására. 
Az elméleti keretek ezzel megteremtődtek. Ugyanakkor 
számos elemző (pl. Bőgel - Salamonné Huszty, 1998) 
(22..áábbrraa) arra hívja fel a figyelmet, hogy napjainkban a 
versenyelőny megszerzése egyre inkább attól függ, ho-
gyan sikerül ezt a teljes rendszert irányítani, koordinálni. 
Az értékteremtő folyamatok integrált működése ugyanis 
csak akkor valósulhat meg, ha a vállalaton belül, mind az 
egyes funkcionális területek között, mind a lánc szereplői 
között szoros, hatékony és összehangolt együttműködés 
jön létre, mely folyamatot az alábbi ábra szemlélteti. 
 

egy vállalat
funkcionális

területein belül
(optimalizálás)

A szervezeti egységeken
átnyúló vállalati

folyamatláncokkal

A vállalaton átnyúló folyamatláncokkal

 
22..  áábbrraa::  VVeerrsseennyyeellőőnnyyöökk  eelléérréésséénneekk  mmóóddjjaaii  aazz  éérrttéékklláánnccbbaann  

((ffoorrrrááss::  SSaallaammoonnnnéé  HH..  AA..  [[11999988]]))  

AAzz  eellllááttáássii  lláánncc  éérrtteellmmeezzééssee  
Az értéklánc elmélet alapján a vállalatoknak teljesen új-
fajta kapcsolatokat kell kialakítaniuk egymással ahhoz, 
hogy vezető piaci pozíciót érhessenek el. Ebből az egyre 
intenzívebb piaci versenyből azok a vállalatok kerülhet-
nek ki győztesen, amelyek felismerik a vevő és szállító-
szervezetek közötti kölcsönös függőségi viszonyt, és 
együttműködnek annak érdekében, hogy az adott lánco-
lat a vevőnek a legnagyobb értéket kínálhassa. 
A vállalati értékláncok ilyetén összekapcsolódása az ér-
tékrendszer, s ez alkotja a logisztika kibővítésének, az 
ellátási lánc koncepció elméletének az alapjait. Mindezt 
az egyesült államokbeli Supply Chain Council 1997-ben 
az alábbi módon fogalmazta meg: 
„Az ellátási lánc minden olyan tevékenységet magában 
foglal, amely a termék előállításával és kiszállításával 
kapcsolatos, a beszállító beszállítójától kezdve a végső 
fogyasztóig bezárólag. A négy fő folyamat – a tervezés, 
a beszerzés, a gyártás, a kiszállítás – amely az ellátási 
láncot meghatározza, magában foglalja a kereslet-kínálat 
menedzselését, az alapanyagok és alkatrészek beszer-
zését, a gyártást, az összeszerelést, a készletezést, a 
rendelés-feldolgozást, a disztribúciót és a végső fo-
gyasztóhoz való kiszállítást”. 
Ebből az elméletből kiindulva, annak szellemét követve a 
tudományterületeknek ilyen kiterjesztését a szakirodalom 
ellátási lánc menedzsmentnek nevezte el. Az elméleti 
kialakítás és a gyakorlati megvalósítás első példái az 
Egyesült Államokhoz kötődnek. Az ellátási lánc me-
nedzsment definiálásaként álljon itt két meghatározás, 
amelyet meghatározónak tekintek: 

„Az ellátási lánc a szervezetek olyan hálózata, amely 
azokat a folyamatokat és tevékenységeket foglalja ma-
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gában, melyek termék és szolgáltatás formájában értéket 
teremtenek a fogyasztónak." 

(M. Christopher) 
„Értékteremtő folyamatok együttműködő vállalatokon át-
ívelő sorozata, amely vevői igények kielégítésére alkal-

mas terméket, illetve szolgáltatást hoz létre.” 
(Chikán A.) 

A definíciók alapján az egymással kapcsolatban lévő és 
egymástól kölcsönösen függő szervezetek láncolatának 
úgy kell működnie, hogy az kielégítse a végső fogyasztó 
igényeit. Ez a cél határozza meg az eszközt, azaz az 
anyag- és információáramlással kapcsolatos összes te-
vékenység és folyamat integrált működtetését. M. 
Christopher és több szakember szerint is az ellátási lánc 
komplexitása miatt jobbnak találják az ellátási hálózat 
kifejezést: a sok tag ugyanis mintegy pókhálószerűen 
kapcsolódik össze, hiszen egy-egy termék előállításához 
a tevékenységek bonyolult hálózatát kell kiépíteniük. A 
hálózatból aztán mindig kiválasztható egy-egy olyan út, 
melyen egy termék útja végigkövethető. Az ellátási lán-
cok tehát a hálózat egy-egy kritikus útjaként fogható fel. 
Az ellátási lánc koncepció általában horizontálisan hatja 
át a gazdaságot, amelyet korábban vertikálisan szer-
veztek. A koncepció lényege éppen az, hogy elmossa a 
hagyományosan meglévő funkcionális és szervezeti ha-
tárokat. 
Az anyag-, az információ- és a pénzáramlási folyamatok 
mintegy vállalathatárok nélküli összehangolása az elkü-
lönült vállalati érdekek miatt bonyolult feladat. A tradicio-
nális vállalatok fogalomtárában meghonosodott ellátási 
lánc kiterjedési köre meglehetősen szűk, napjaink átlag-
vállalatainál főként csak a megelőző és a követő csator-
natagra korlátozódik. Magyarországon a piaci verseny 

helyzet nem kedvez annak a szándéknak, hogy egy vál-
lalat sikerrel próbálja meg saját helyét és szerepét az 
ellátási láncban meghatározni, ugyanis ehhez a lánc 
többi tagjának akarata, és együttműködési készsége is 
szükséges. 
Az integrációnak természetesen nehézségei is vannak, 
hiszen az integráció egyben a vállalati önállóság egy ré-
szének feladásával jár. Mértéke egyenesen arányos az 
önállóság feladásának mértékével (kiszervezési dilem-
mák). A szakirodalom gyakran a vállalatok határainak 
elmosódásáról is beszél, a határ elméletileg addig tart, 
ameddig a tulajdonosok teljes körű ellenőrzése kiterjed, 
ezen a határon túl már más tulajdonosok más vállalato-
kat tartanak ellenőrzésük alatt. A jó együttműködéshez a 
tulajdonosi határok elmosódása is szükséges lehet. Ez a 
probléma egy-egy szoros (pl. JIT-rendszerű) integráció 
esetén gyakran felmerül. Japánban ez nem okoz prob-
lémát, hiszen ott a vállalatok nagyon bonyolult kereszt-
tulajdonlási rendszer (keiretcu) szerint egymás jó ered-
ményeiben közvetlenül is érdekeltek, így az együttműkö-
dés feltételei szinte természetszerűleg adottak. Ugyanez 
a sajátos rendszer figyelhető meg a Dél-Koreai vállala-
toknál is (chebol). 

AAzz  eellllááttáássii  lláánncc  mmeeggjjeelleennééssii  ffoorrmmááii  
Az ellátási lánc fejlődése három nagy szakaszra bont-
ható, amelyet az egyszerűsített, 33..  áábbrraa mutat. Ezen a 
fejlődési szakaszok négy fő dimenzió mentén való vizs-
gálatának eredményei az összehasonlító 11..  ttáábblláázzaattbbaann 
kerülnek bemutatásra. 
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33..  áábbrraa::  AAzz  eellllááttáássii  lláánncc  ffeejjllőőddéésséétt  lleeíírróó  hháárroomm  ffeejjllőőddééssii  sszzaa--

kkaasszz  kkiiaallaakkuulláássaa  ((ffoorrrrááss::  NNaaggyy  JJ..  [[22000044]]))  
 

 
11..  ttáábblláázzaatt::  FFeejjllőőddééssii  mmooddeelllleekk  aazz  eellllááttáássii  lláánnccbbaann  

((ffoorrrrááss::  NNaaggyy  JJ..  [[22000044]]))  

AA  ffoollyyaammaattookk  aazz  eellllááttáássii  lláánnccbbaann  
Az értékteremtő tevékenységek hosszú összefüggő lán-
colatot képeznek, amelyeket folyamatoknak nevezünk. 
Mivel az ellátási lánc egy adott főfolyamatra szerveződik, 
amely az alapanyagforrástól indul ki és a végső fo-
gyasztóig tart, a lánc ténylegesen több párhuzamos vagy 
fordított irányban futó tevékenység és folyamat integráci-
óját jelenti. Az anyagi folyamatokhoz tartozik a termék 
vagy a szolgáltatás áramlása a beszállítótól a végső fo-
gyasztóig, valamint a fordított irányú termékáramlás (pl. 
javítás, újrahasznosítás, hulladékfeldolgozás), az infor-
mációs folyamathoz pedig többek között a rendelésfel-
adás, továbbítás, feldolgozás, a pénzügyi folyamatokhoz 
a számlakiegyenlítés, a számlaforgalom intézése, a hi-
telnyújtási és fizetési feltételek, stb. A folyamatok túl-
nyúlnak a vállalat határain, sőt gyakran az iparág határait 
is átlépik. A vevők és a szállítók is a folyamat szerves 
részei. Mivel a folyamat nem áll meg a szállítók és a ve-
vők vállalatainak határainál sem, tovább kell lépni a szál-
lítók szállítóihoz, illetve a vevők vevőihez. Az ellátási lánc 
a természet biológiai körforgásához hasonlítható legjob-
ban. 
Az ellátási lánc menedzsment megközelítés azt hangsú-
lyozza, hogy elméleti szempontból a vállalathatárok csu-
pán mesterséges bukkanók az ellátási lánc menti anyag- 
és információáramlásban, és a végső cél a teljes lánc 
teljesítményének fokozásában. Ezért lényeges feladat a 
tevékenységek, folyamatok vállalaton belüli és vállalatok 
közötti oly módon történő integrációja és koordinációja, 
hogy a folyamatok a vállalatok határain minél könnyeb-
ben lépjenek át. A menedzsmenttudományok a folya-
matok vállalatok közötti integrációjának és koordináció-
jának egyre nagyobb teret szentelnek. 
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Az ellátási láncok típus szerint két nagy csoportba sorol-
hatók: 

• Hatékony ellátási láncok 

• Rugalmas ellátási láncok 
A 22..  ttáábblláázzaatt a hatékony és rugalmas ellátási láncok kü-
lönböző szempontok szerinti összehasonlításának ered-
ményét mutatja. 

 
22..  TTáábblláázzaatt::  AA  hhaattéékkoonnyy  ééss  rruuggaallmmaass  eellllááttáássii  lláánnccookk  jjeelllleemmzzőőii--

nneekk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  ((ffoorrrrááss::  NNaaggyy  JJ..  [[22000044]]))  
A sikeres ellátási lánc menedzsment tevékenységei: 

• Koordinált magatartás a vevőkre és beszállítókra 
való kiterjesztése a vállalatok versenykörnyezetbeli 
hatékony működése céljából, 

• Az ellátási lánc tagjai között kölcsönösen megosz-
tott információ, 

• A kölcsönös kockázat- és eredménymegosztás, 

• Az együttműködés a lánc tagjai között alapvető a 
hatékony SCM érdekében, 

• Ugyanazon célokkal és fókuszokkal rendelkeznek a 
vevőkiszolgálást illetően, 

• Folyamat integrációja, a beszerzéstől a gyártáson 
keresztül az elosztásig, 

• Nem csak partnerkapcsolatok sorozata, hanem 
megköveteli a tagoktól, hogy építsék és fenntartsák 
a hosszú távú kapcsolatot. 

AA  tteelljjeess  eellllááttáássii  lláánncc  
Az ellátási láncok mentén végzett menedzsment, a sze-
replők közti együttműködésre koncentrálva, egyfajta in-
tegrált és szervezeti határokat átlépni szándékozó 
szemlélet. Az ellátási lánc menedzsmentjének alapgon-
dolata az általános értéklánc-menedzsmentre épül: a 
technológiák és termékek munkafolyamatainak, felelős-
ségeinek és kockázatainak megosztása sok esetben 
hatékonyabb megoldást eredményez, mintha a feladat-
megosztás csak vállalaton belül történne meg. Ugyanez 
igaz a szolgáltatási színvonalra is: a láncon belüli 
együttműködés olyan plusz erőforrásokkal, képességek-
kel gazdagítja az egyes vállalatok működését, mely a 
szinergiából fakadó teljesítményjavulást eredményez a 
fogyasztó kiszolgálásában. 
A vállalatok attól függően, hogy milyen nyomások érik 
őket, és hogy milyen iparági jellemzőkkel bírnak, azaz 
milyen mértékű az általuk képviselt kockázat, különböző 
értéklánc kezelési stratégiákat dolgozgatnak ki. Három 
alapvető stratégiát különböztetnek meg: 

• a fogyasztóorientált stratégiát melyben a vállalat a 
fogyasztók, az elosztó rendszer és saját maga kap-
csolatát erősíti, különböző eszközökkel, 
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• a szállítóorientált stratégiát, melyben a szállító-vevő 
kapcsolatok a hangsúlyosak, illetve 

• e kettő kombinációját, melyben az egész értéklánc 
integrálását meg kell szervezni. 

A logisztikai központoktól kezdve a szállítóval együttmű-
ködésben végzett technológiafejlesztésen át számtalan 
megoldás kínálkozik mindennek kivitelezésére. Eredmé-
nyességük és használhatóságuk, csak az adott szituáci-
óra és adott vállalatra vonatkozó tervezés és megvaló-
sítás során derül ki. 
Az üzleti folyamatok új módszerein, együttműködésein 
és technikáin keresztül ültethetők át ezek a menedzs-
ment eljárásaiba, valamint a Kotler-féle „új gazdaság” 
marketingfilozófiáját, a kapcsolatorientált marketinget 
sem szabad figyelmen kívül hagyni, sőt jobb lehetőséget 
is jelenthet a tudatosság megfogalmazása miatt. Jelen-
leg az üzleti életben gyenge kapcsolati hálók és együtt-
működések alakultak ki. Az együttműködéseket azonban 
segítő intézkedésekkel mélyíteni lehet és kell is, és a 
szereplők egymás iránti bizalmát erősíteni. 

AA  bbőővvíítteetttt  eellllááttáássii  lláánncc  
Az utóbbi 10-15 évben egyértelműen beigazolódott a 
gazdaságban és a társadalomban eredményeket hozóan 
közreműködő logisztika előre mutató szerepe. Az ellátási 
láncnak és elemeinek szervezésével, lehetőség szerinti 
irányításával, előzetes, folyamatos és utólagos értékelé-
sével pozitívan befolyásolta a fejlődést. 
Az ellátási lánc hagyományos mikro-elemeihez (beszer-
zés, raktár- és készletgazdálkodás, termelés-ellátás, 
áruelosztás, értékesítés) – a közelmúlt, a jelen és a kö-
zeljövő új kihívásainak hatására – több, újszerű mikro-
elemet is hozzá kell csatolni, s olyan bővített ellátási lán-
cot összeállítani és kezelni, amelyben a korábban figye-

lembe nem vett tényezők (döntés-előkészítés, kutatás-
fejlesztés, tervezés, marketing, controlling, benchmar-
king, versenytárs, fogyasztó) megfelelő súlyt kapnak. 
Azonban vitatható az említett, alapjában véve önálló 
szakterületek logisztikai ellátási/szolgáltatási láncba való 
bevonása, ám mégis igaz, mert az egymással kölcsön-
hatásban működő szereplők integrált tevékenységével 
bővített multidiszciplinaritás valósul meg. Az így létrejövő 
bővített ellátási lánc kezelésének célja a folyamat opti-
mumának meglelése és a folyamatelemek közötti opti-
mális egyensúly elérése. Ezt csak sok türelemmel és a 
többszörös visszacsatolás alkalmazásával lehet elérni, 
melyhez meghatározott működési feltételeket is biztosí-
tani kell. Ilyen feltétel lehet az elemek kölcsönös együtt-
működése, a koordináció, az integrált informatikai rend-
szer, a felkészült logisztikai szakember. 
A globális gazdasági gondolkodásmódon túllépve lehet 
eljutni a távlati komplex (szinergikus) gondolkodásmódig, 
melynek eredménye nemcsak a versenyképesség növe-
kedése, hanem a megnyugtatóan stabil vállalkozási 
eredmény, a pozitív társadalmi hatás is lehet. 

LLeeaann  MMeenneeddzzssmmeenntt  
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A Lean (karcsúsított gyártás) napjaink legdivatosabb, 
legtöbbet ígérő, a teljes vállalati felépítményt átalakító 
vállalatirányítási rendszerévé kezd válni. A Lean a To-
yota-tól származó olyan gyártási filozófia, amely a ver-
senyelőny egyik legfontosabb forrását jelenti ma az ipar-
ban. Célja, hogy a vevőknek a legjobb minőségű termé-
ket szolgáltassa, a legrövidebb idő alatt legkisebb költ-
ségráfordítással. 



 
44..  áábbrraa::  AA  ttrraaddiicciioonnáálliiss  ééss  aa  LLeeaann  mmeeggkköözzeellííttééss  

Szemben azonban a hagyományos folyamatfejlesztési 
módszerekkel, ahol a fejlesztő csoportok ösztönösen 
igyekeznek a tényleges értékteremtő műveletekre fóku-
szálni és olyan megoldásokat találni, melyekkel azokat 
gyorsabban és hatékonyabban lehet elvégezni, a Lean 
gondolkodásmód szerint a cél megérteni és eltávolítani a 
veszteségeket, tehát nem többet és gyorsabban, hanem 
okosabban kell dolgozni ((44..  áábbrraa)). 
A Lean menedzsment fókuszában a vevő számára előál-
lított érték áll, amelyet a folyamatos tökéletesítésen 
(Kaizen), a veszteségek csökkentésén keresztül napról 
napra kell növelni. 

AA  kkuullccss  mméérrőősszzáámmookk  
A Lean szakirodalom szerint a módszer használóinak a 
következő előnyöket vetíti előre: 

• az átfutási idő (lead time) csökkentése (60-90%), 

• a gyártásban lévő termékek számának (WIP – Work 
in Process) csökkentése (40-80%), 

• alapterület-igény csökkentése (75-80%), 

• a termelékenység növekedése (50%), 

• a minőség javulása (50-80%), 

• a karbantartási költségek csökkenése (10-50%), 

• a minőségköltségek csökkenése, 

• a munkaerőigény csökkenése. 

AA  LLeeaann  kkiiaallaakkuulláássaa,,  jjeelleennttééssee,,  aallaappeellvveeii  
A Lean meghatározás Womack-től és munkatársától 
származik, akik a ’80-as évek közepétől tanulmányozták 
a világ autógyártási rendszerét és annak menedzsment-
jét: 55..  áábbrraa::  LLeeaann  ttöörrttéénneelleemm. 
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33..  ÁÁrraammllááss:: Az áramlás (flow) biztosítása. A folyama-
tok, gyakorlatok, és magának a szervezetnek az átala-
kítása, hogy az értékek szabadon áramolhassanak az 
ellátási láncon keresztül. A gyors áramlás kulcsa a 
gyártásközi készletek drasztikus csökkentése – a leg-

Az első mérföldkő 1910., a Ford T modell gyártása a ter-
melésre koncentrált. Az egyszerű földművesekből lett 
munkások egy típusú autót gyártottak futószalag rend-
szerben, egyszerű műveletekre bontva. A Fordnál ve-
zették be a dolgozói ajánlási rendszert. 
A GM által, 1930-ban meghirdetett marketing elemeket is 
tartalmazó termelési rendszer alapja az volt, hogy az 
azonos alvázra közel azonos, de kicsit más autót sze-
reltek, a vevők igényeit figyelembe véve. Ehhez már 
kellett a rövidebb ideig tartó szerszámcsere. 
A Toyota a 60-as években kezdte a teherautó- és a szö-
vőgép-gyártásra alapozott termelési kultúráját fejleszteni. 
A Toyota alapvetően azért vezette be módszertanát, 
hogy elkerülje a dolgozók elbocsátását, stabil cégműkö-
dést tudjon biztosítani. Peter Drachar osztrák közgaz-
dász azt javasolta, hogy a termék minőségi javítása ér-
dekében adjanak nagyobb felelősséget és jogot gondol-
kodni is képes operátoroknak (ezt a javaslatot a GM nem 
fogadta el). Az operátorokból nagyon sok dolgozik egy 
jelentősebb gyárban, ezért, ha képezzük és mozgósítjuk 
őket, akkor jelentős erőt képviselhetnek a folyamatos 
fejlesztésben. 
Az 1989-es években lezajlott informatikai folyamat ered-
ménye az internet széleskörű elterjedése. Egyszerre sok 
versenytársa lett mindenkinek és természetesen sok le-
hetséges ügyfele is. Globálisan kell gondolkodni, gyors 
változás és alkalmazkodás szükséges. A Toyota straté-
giája, hogy sokféléből keveset gyártani és a kialakított 
rendszert átadni a beszállítóknak is. 
Ma a Toyota rendszer széleskörű alkalmazása, adaptá-
lása jellemezi a Lean fejlődést.  
A Lean gyártási képességet az alábbiak jellemzik: 

• Integrált termelési folyamat, minimális készletszint 
mellett, 

• Kis-sorozat (batch) gyártási képesség, amely szink-
ronban van a kiszállítás ütemével, 

• Hibamegelőzés a folyamatba beépített minőséggel és 
valósidejű (real time) minőség visszacsatolással, 

• A vevői igények meghatározta (pull rendszerű) gyár-
tástervezés, 

• Munkacsoportos (team) munkaszervezet (több szakma, 
döntés, tökéletesítés, kompetenciák) 

• A dolgozók aktív bevonása (hibakeresés és megoldás, 
minőségjavítás) 

• Az egész értékképző folyamat zárt integrációja az 
alapanyagtól a késztermékig. 

A LLeeaann  mmeenneeddzzssmmeenntt  55  aallaappeellvvee (James Womack, 
Daniel Jones, 1996) szerint: 

11..  ÉÉrrttéékk:: A Lean alapja a veszteségek szisztematikus 
kiküszöbölése. Ehhez első lépésként meg kell érteni, 
hogy mi az, amiért a vevő fizet. Minden más olyan te-
vékenység, amely nem a közvetlen értéktermelést 
szolgálja: veszteség. 

22..  ÉÉrrttéékkáárraammllááss:: A termékek áramlásának elemzése az 
ellátási láncban és azonosítása, hogy hol (Value 
Stream) keletkezik érték, és hogyan szüntethető meg a 
veszteség. Az értékáram feltérképezésekor különösen 
fontos a készletek felmérése, hiszen a félkész termé-
kek az átfutási idő jellemzően több, mint 90%-ában vá-
rakoznak (semmilyen tevékenység nem folyik rajtuk). 
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jobb, ha két művelet között egyáltalán nincsen készlet 
(egy darabos áramlás – one piece flow). 
44..  HHúúzzááss:: A pull rendszer bevezetése. A szokásos 
megközelítések „köteg és sorban állás” mentalitásának 
kiküszöbölése és olyan folyamatoknak a bevezetése, 
amelyet a szállítás minden fázisában a következő lépés 
igénye váltsa ki („húzza”). A pull (húzó) rendszer szo-
kásos megvalósítása az, hogy az olyan esetben, ami-
kor az egy darabos áramlás (vagy egy rövid FIFO sáv) 
nem alkalmazható, ott jól meghatározott nagyságú 
szupermarketek kerülnek kialakításra. Termelés csak 
akkor engedélyezett, ha a következő fázis igénye kö-
vetkeztében (vételezés a szupermarketből) „polcok” 
üresednek meg. 
55..  TTöökkéélleetteesssséégg:: A tökéletességre törekvés. Annak a 
beismerése, hogy a szervezet csak tevékenységeinek 
folyamatos újraértékelése útján kerülhet igazi Lean ál-
lapotba. A tökéletességnek egyik megfogalmazása a 
„zéró elv”: 

- nulla hiba, 
- nulla gépleállás, 
- nulla várakozás, 
- nulla baleset, 
- stb. 

Az áramlás oldaláról megközelítve úgy értelmezhetjük 
a tökéletességet, hogy a munkadarab az első fázistól 
az utolsóig jut el, hogy kizárólag értékadó tevékenység 
folyik rajta – vagyis a termék átfutási ideje alig több a 
műveleti idők összegénél. 

A Lean üzleti filozófia a termelékenység minden elemére 
hatva megkísérli a szervezetet úgy optimalizálni, hogy 
mennél jobban kielégíthesse a vevői igényeket  ((66..áábbrraa)). 
 

 
66..  áábbrraa::  VVeevvőőii  eellééggeeddeettttsséégg  hháárroommsszzööggee  

A Lean és a többi fejlesztési megközelítés viszonya 
((33..  ttáábblláázzaatt)): 

1. A tájékoztatás kultúrája (CA) Cultural Awareness 
2. Folyamatos fejlesztés (CI) Continuous 

Improvement 

3. Munkahelyszervezés, 
5S, vizualizálás 

(WO) Workplace 
Organization (5 S) 
(VM) Visual Management 

4. Standardizált munka (SW) Standardized Work 
5. Rugalmas munkatársak (FO) Flexible Operations 
6. Teljes-körű hatékony 
karbantartás 

(TPM) Total Productive 
Maintenance 

7. Minőség és hiba kizárás (Q&EP) Quality and Error 
Proofing 

8. Gyors cserélési képes-
ség 

(QCO) Quick Changeover 
Capability 

9. Anyagellátás vezérlés (MC) Material Control 
10. Kiegyenlített gyártás (LP) Level Production 
33..  ttáábblláázzaatt::  AA  LLeeaann  ééss  aa  ttööbbbbii  ffeejjlleesszzttééssii  mmeeggkköözzeellííttééss  vviisszzoo--

nnyyaa
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AA  TTooyyoottaa  GGyyáárrttáássii  RReennddsszzeerr  ((TTPPSS))  

 
77..  áábbrraa::  TTooyyoottaa  GGyyáárrttáássii  RReennddsszzeerr  ((TTPPSS))  

 
A Toyota Gyártási Rendszer ((77..  ééss  88..  áábbrraa)) egy házzal 
jellemezhető legjobban, melynek alapja a Heijunka (a 
termelés egyenletesebbé tétele), pillérei a JIT (éppen 

időben szállítás) és a Jidoka (a hibamentes gyártás), a 
ház stabilitásához szükséges a teljes, minden szintű el-
kötelezettség. 



 

 
88..  áábbrraa::  TTooyyoottaa--hháázz  

Ohno szerint a legnagyobb probléma az, hogy a folya-
matokban nagyon sok olyan elem, lépés, technológiai 
megoldás található, amelyek semmilyen kapcsolatban 
sincsenek a vásárlók szükségleteinek kielégítésével. En-
nek megfelelően egy folyamat teljesítménye az 
Összes munka = hasznos munka + haszontalan munka 
egyszerű egyenlettel írható le. A haszontalan munka há-
rom fő típusát kell megkülönböztetnünk: 

- muda: a folyamatainkban keletkező veszteségek, 
- muri: a folyamatainkban található természetelle-

nességek, ésszerűtlenségek, 
- mura: a folyamatainkban meglévő egyenetlensé-

gek, kiegyensúlyozatlanságok. 

AA  77  ffőő  vveesszztteesséégg  
11..  TTúúlltteerrmmeellééss:: Annak az eredménye, hogy többet 
termel a vállalat és előbb, mint szükséges lenne. 
Több információ, mint amennyire a vevőnek szük-
sége van. Ez kiterjed a rossz méretű vagy túl kompli-
kált berendezés használatától a túl nagy ciklusidőig 

és a szükségtelen értékkel készített termékig. 
Jelentések készítése, amit senki nem olvas. A túlter-
melés az összes közül a legrosszabb, ez az alapja a 
teljes pazarlásnak, elfedi a jobbítási lehetőségeket. 
22..  KKéésszzlleetteekk:: Bármilyen raktáron lévő termék, amely 
meghaladja az elvárt minimális mennyiséget, növeli a 
főfolyamat idejét, a felhasznált területet, elszigeteli a 
folyamatokat és elfedi a problémákat. Minél nagyobb 
a gyártási csomag mérete, annál nagyobb készletre 
van szükség. 
33..  TTeerrüülleett  kkiihhaasszznnáállááss:: Az anyagfolyamatok megvaló-
sításához szükséges terület nincs arányban a terme-
léshez felhasznált területtel, a kialakított munkahely 
jellemzőjével. 
44..  AAnnyyaaggmmoozzggaattááss:: A szállítás közvetlenül kapcsoló-
dik a távolsághoz, összefügg vele. A jobb szállító-
jármű kihasználás (csomagtér kihasználás) és a szál-
lítási költségcsökkentés nevében végzett szállítás a 
nagyobb készletre nagyobb csomagban történő ter-
melésre ösztönöz (ez téves eszme!). A jó módszer a 
szállítási költségek csökkentésére az, hogy a távol-
ság kiküszöbölésre kerüljön a folyamatok között és 
ezzel elkerülhetőek a szállítási költségek. A szállítási 
veszteség, az a fajta pazarlás, amit mindig meg kell 
próbálni kiküszöbölni, még akkor is, ha ezt a jelenlegi 
helyzetben lehetetlen teljesen elérni. A gyár / üzlet el-
rendezés, az anyagáramlás, a rendtartás színvonala 
(szelektálás, rendezettség, tisztaság, stb.) nem 
megfelelő, várni kell az anyagszállításra. 
55..  VVáárraakkoozzáássii  iiddőő:: A folyamatban lévő rossz haté-
konyság miatt fordul elő a várakozás. A nem ki-
egyensúlyozott folyamatok, a nagy csomagban tör-
ténő gyártás vagy a nem megbízható berendezések 
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eredményezhetik azt, hogy a soron következő folya-
matoknak / vevőnek várnia kell. 
66..  HHiibbáákk  ééss  jjaavvííttáássuukk Hibás termék, szolgáltatás, hi-
ányzó alkatrészek, adatok. A hibákból eredő veszte-
ség a javítás, az utómunka, az újra ellenőrzés és a 
selejt. A gyártási folyamatot szabványosítani és meg-
bízhatóvá (teljesen bolond biztos) kellene tenni, a mi-
nőséget beépíteni a termékbe, hogy ne legyen szük-
ség túlzott ellenőrzésre. 

77..  DDoollggoozzóóii  mmoozzggáássookk,,  mmoozzdduullaattookk Az ergonómiailag 
nem megfelelően kialakított munkahely jellemzője. A 
jó, ergonomikus munkahely alapvetően fontos az 
egészség és a biztonság szempontjából. A mozgás-
ból származó veszteség miatt a dolgozók szenved-
nek, és nem tudják a vevői követelményeket folya-
matosan teljesíteni. 
77++11..  AA  kkiiaakknnáázzaattllaann  eemmbbeerrii  kkééppeesssséégg  

AA  vveesszztteesséégg  33  sszziinnttjjee  
A 7+1 fő veszteség azonosítása mellett a veszteségek 
három szintjét különböztetjük meg ((44..ttáábblláázzaatt)).

 

 
44..  ttáábblláázzaatt::  AA  vveesszztteessééggeekk  hháárroomm  sszziinnttjjee  
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AA  LLeeaann  bbeevveezzeettéésséénneekk  ffoollyyaammaattaa  
A Lean bevezetésének középpontjában a dolgozó és 
bevonásuk áll, mivel az egész rendszer működtetésének 
és eredményes alkalmazásának feltétele a dolgozók napi 
munkája – másképp kell végezniük a munkát, és a saját 
szintjükön folyamatosan alkalmazniuk kell a Lean alapel-
veket. A dolgozók eredményes bevonása nélkül, akár-
csak a vezetés támogatása nélkül a Lean menedzsment 
nem működik, kudarcra van ítélve. 

A rendszer bevezetése komoly részvételt és támogatást 
igényel a felső vezetés részéről, ezért kulcsfontosságú a 
vezetés elhatározása és elkötelezettségének megte-
remtése a Lean bevezetés mellett. A vezetők fő feladata 
a Lean átalakulás integrálása a stratégiába, ennek kom-
munikálása, a bevezetéshez szükséges erőforrások biz-
tosítása, a változás támogatása, valamint a rendszeres 
kontroll ((55..  ttáábblláázzaatt)). 
 

 
 

55..  ttáábblláázzaatt::  1122  ppaarraaddiiggmmaa  ((ffoorrrrááss::  GGeemmbbaa  RReesseeaarrcchh  LLLLCC))
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A paradigmaváltás önmagában is nehéz feladat és a 
szakirodalom további 5 fő akadályt is említ, mely megne-
hezítheti a Lean bevezetését: 

• a Lean-t csak egy újabb eszköztárnak tekintik, 
• feladják, mert túl nehéz, 
• jó kezdeti eredmények után nagy visszaesés, 
• a vezetés nem érzi a változás sürgősségét, 
• a helyi fejlesztéseket nem kapcsolják a teljes folya-

mathoz, vagy az elért eredményekhez. 
A Lean menedzsment bevezetése egy komoly szervezeti 
tanulási (változási) folyamat, amely megfelelő menedzs-
ment koncepciót, időt és kitartást igényel. Megvalósítása 
nem rövid távú cél, amit egy projekt keretében meg lehet 
oldani, hanem egy út, amin járva és a Lean alapelveket 
és módszereket következetesen alkalmazva a vállalat 
céljai eredményesen megvalósíthatóak  ((99..  áábbrraa)). 

  
99..  áábbrraa::  AA  LLeeaann  eesszzkköözzttáárraa  

LLEEAANN  SSuuppppllyy  MMaannaaggeemmeenntt  

 
Kulcskérdés, hogy az ellátási lánc egyes elemei között 
rugalmasan, gyorsan és könnyen integrálhatóvá váljanak 
a különböző üzleti folyamatok, és olyan automatizált in-
formáció csere jöjjön létre a beszállító és vevő között, 
amely kezelni tudja (közös platformra tudja hozni) a kü-
lönböző: 

• file kezelő alkalmazásokat, 

• üzleti folyamatokat, és az 

• eltérő technológiai szinteket. 
Fontos az információ megosztás hatékonyságának nö-
velése a beszállító és a vevő között annak érdekében, 
hogy a beszállító jól informált legyen a vevői tervekről és 
az előrejelzésről. 
Az automatizált és növelt információ megosztási szintek 
eredményeképpen elkerülhető a dominó hatás az ellátási 
láncban, mivel 

• optimalizálja a termelést, 

• a beszállítóknál és a vevőknél is csökkenti a kész-
letszintet, 

• segít feltárni a folyamatok vizsgálata során a sza-
bad kapacitásokat ((55..  ttáábblláázzaatt)). 
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Az ellátási lánc veszteségeinek csökkentése 
Túltermelés 
Készletek 

Késések, bizonytalanság, 
instabilitás, beszállítók és 
vevők közötti téves infor-
máció csere miatti magas 
biztonsági készletek csök-
kentése 

Várakozási idő 
Anyagmozgatás 

Készlethiányok, sikertelen 
kézbesítés, szállítási pon-
tatlanság okozta késések 
csökkentése 

Dolgozó mozgások, moz-
dulatok 
Terület kihasználtság 

Szükségtelenül bonyolult 
feladatok, duplikált erőfe-
szítések, és nem érték te-
remtő tevékenységek 
csökkentése 

Hibák és javításuk 
A kiaknázatlan emberi ké-
pességek 

A manuális folyamatokból 
származó hibák és kivéte-
les esetek csökkentése 

44..  ttáábblláázzaatt::  AAzz  eellllááttáássii  lláánncc  vveesszztteessééggeeiinneekk  ccssöökkkkeennttééssee  
ÖÖsssszzeeggzzééss  
Az elmúlt években sikeres ellátási lánc modellek sora 
bizonyította, hogy az együttműködő vállalatok közötti 
tevékenységek erőteljes koordinálásával a vevők maga-
sabb szinten szolgálhatók ki, s ez az ellátási láncok tag-
jai számára a versenyelőny lényeges forrásává válhat. A 
fejlett piacgazdaságok erős központi vállalati, illetve azok 
ellátási láncai elsődleges szerepet játszottak e terén. A 
hazai vállalatok többsége számára is már kezd egyér-
telművé válni, hogy az ellátási láncban történő együttmű-
ködés jelentős mértékben befolyásolja üzleti sikeressé-
güket. Az ellátási lánc hatékonysága nagymértékben 
növelhető a sikeresen alkalmazott Lean menedzsment-
tel. A Lean menedzsment eredményes alkalmazása je-

lentős erőfeszítéseket és elkötelezett, kitartó, követke-
zetes munkát kíván meg a vállalat vezetőitől és dolgozó-
itól hosszú távon, de cserébe, olyan valódi versenyelő-
nyökhöz 

• nagyobb hozzáadott értékű termékek és szolgálta tások, 
• a veszteségek folyamatos csökkentése, 
• a készletek jelentős csökkenése, 
• az egyszerűbb termelésirányítás, 
• a rugalmas alkalmazkodóképesség, 
• a gyors, pontos szállítási képesség, 
• a magas minőség 

juttatja az alkalmazó vállalatot, amit a versenytársak is 
csak hosszútávon hasonló kitartó munkával lesznek ké-
pesek elérni. 
Véleményem szerint a Lean nem egy jól pontokba szed-
hető, kompakt módszer, hanem inkább egy filozófia, 
melynek lényege a folyamatok veszteségeinek feltárása, 
ezek minimalizálása, illetve eltüntetése. A Lean az autó-
ipar terméke, ott a legelterjedtebb. Alkalmazásával kap-
csolatban a vélemények eltérőek, sokan azt állítják, csak 
a tömeggyártásokban alkalmazható, azonban vannak 
olyanok is, akik azt vallják, hogy az alapelvek ugyanúgy 
érvényesek az egyedi gyártásokban is, csak jól át kell 
gondolni a folyamatokat és a megfelelő eszközöket kell 
alkalmazni. Tapasztalataim szerint, azonban ennél jóval 
többről van szó. Álláspontom szerint a Lean filozófia 
nemcsak egy vállalaton belül (tömeg- vagy egyedi gyár-
tásról legyen is szó) alkalmazható sikeresen, hanem 
magára a teljes ellátási láncra az alapanyag beszállítótól 
a végső vevőig. Az alkalmazási terület ma már túlmutat a 
termelő vállalatoknál való alkalmazhatóságon, nemzet-
közileg már a szolgáltatás terültén is számos nemzetközi 
példa mutatja sikerét. 
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SSzzeerrvveezzeettii  ttuuddaattoossssáágg  ––  sszzeerrvveezzeettii  kkuullttúúrraa  ––  aa  NNeemmzzeettii  KKöözzlleekkeeddééssii  HHaattóóssáággnnááll  
Horváth Zsolt Csaba 

 

AAzz  IIppaarrffeejjlleesszzttééssii  KKöözzaallaappííttvváánnyy  MMaaggyyaarr  MMiinnőőssééggffeejj--
lleesszzttééssii  KKöözzppoonntt  sszzeerrvveezzéésséébbeenn  22000088..  mmáárrcciiuuss  2277--éénn,,  aa  
BBuuddaappeessttii  MMűűsszzaakkii  ééss  GGaazzddaassáággttuuddoommáánnyyii  EEggyyeetteemmeenn  
mmeeggrreennddeezzeetttt  TTQQMM  TTaavvaasszz  ccíímműű  kkoonnffeerreenncciiáánn  eellhhaanngg--
zzootttt  eellőőaaddáássoommbbaann  aa  NNeemmzzeettii  KKöözzlleekkeeddééssii  HHaattóóssáágg  lléétt--

rreehhoozzáássáátt,,  iilllleettvvee  sszzeerrvveezzeettii  ááttaallaakkuulláássáátt  kköövveettőő  ttaappaasszz--
ttaallaattookkaatt,,  vvaallaammiinntt  aazz  eennnneekk  kkaappccssáánn  vvééggzzeetttt  sszzeerrvveezzeettii  
kkuullttúúrraa  vviizzssggáállaatt  üüzzeenneetteeiitt  ffeejjtteetttteemm  kkii,,  mmeellyynneekk  öösssszzeegg--
zzéésséétt  aazz  aalláábbbbiiaakkbbaann  oollvvaasshhaattjjáákk..  
 

 
 
RReeffoorrmm  aa  kköözziiggaazzggaattáássbbaann  
„A minőség elérése nem egyszerűen elhatározás, nyilat-
kozatok, hit, vagy szándék kérdése. Az elért minőséget 
megfoghatóvá kell tenni magunk és mások számára.” 
Míg korábban a minőség megközelítése csak a termékre 
alapozódott, addig manapság a Total Quality 
Management egyre jelentősebb szerepet tölt be a válla-
latvezetés korszerűsítésében. Ahogyan az embert, úgy 
magát a szervezetet is számos hatás éri a környezetből, 
melynek hatására a szervezet is kénytelen változni, 
megújulni időről időre. Ehhez azonban hozzátartozik az 
is, hogy a szervezet belső világa (céljai, struktúrája), és 
tagjainak elvárása, tudása is folyamatosan változik. 
Különbséget kell azonban tenni az elkerülhetetlen és a 
tervezett változások között. A céltudatos változásokkal a 
szervezet válaszolni kíván a környezet és saját műkö-
dése által generált kihívásokra. A tervszerű szervezeti 
változások tehát azt a szándékot reprezentálják, hogy 
fejlődjön a szervezet és a megfelelő módon változzon az 
egyének viselkedése. 
Egy reformmal szemben elvárásként fogalmazódik meg 
az eredményesség, a hosszú távú hatás és a hatékony-
ság. De mit nevezünk eredménynek ebben a kérdésben, 

és mi lesz ennek a hatása? Alapvető kérdésként merül 
fel egy változás, illetve változtatás kapcsán, hogy mihez 
és mennyire szabad hozzányúlni? A változás ugyanis 
csak akkor éri meg, ha aránya legalább 60%. Már Juran 
is azt mondta a teljes körű minőségmenedzsmenttel 
kapcsolatban, ha változtatunk, akkor az „vigyen minket a 
minőség tökéletes szintjére, amelyet tartósan fenn kell 
tartanunk, amíg el nem érünk még magasabb szintet”, 
hiszen a TQM egyik lényege a folytonos minőségtökéle-
tesítés. 
Egy szervezeti reform véghezvitelekor a TQM alkalma-
zása a minőség javítása érdekében egy alkalmazandó 
menedzsmentmódszer, melynek a szervezet további 
fejlődésében is kiemelt szerepe van, hiszen a teljes körű 
minőségmenedzsment a minőség három alapvető elvére 
és hat kiegészítő elemre épül, melyek célja a folyamatos 
javítás. A minőségi elvek középpontjában a vevő áll, aki-
nek igényeit, elvárásait mindig ki kell elégíteni, ehhez 
azonban először ezeknek az igényeknek a felmérése 
szükséges. A folyamatok javításának az elve arra épül, 
hogy a munka egymással szorosan összekapcsolódó 
lépések sorozata, melyek eredményéből megszületik a 
végtermék, a munkafolyamatnak azonban minden lépé-

Elnök, Nemzeti Közlekedési Hatóság
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sét figyelemmel kell kísérni, hogy javítsuk a folyamat 
megbízhatóságát és tökéletesítsük a végterméket. A 
harmadik alapelv a teljes elkötelezettség, mely alapján 
hasznosítják a szervezet minden alkalmazottjának tehet-
ségét, és széles körű jogosítvánnyal rendelkeznek a fo-
lyamatok javítására, a problémamegoldásra vonatko-
zóan. A hat kiegészítő elem pedig - mely a vezetői sze-
rep, oktatás, képzés, a támogató struktúrák, a kommuni-
káció, a jutalmazás és elismerés, valamint a mérés - a 
három alapelv megvalósításához, a szervezeti reform 
véghezviteléhez mutat irányt. 
A reformot mindig valamilyen minta mentén kell végre-
hajtani, melyhez kiemelkedő fontosságú a szervezeti 
tudatosság. A cél pedig, hogy az ügyfél úgy érezze, hogy 
szolgáltatást kapott, míg a másik fél, hogy szolgáltatást 
nyújtott. A reform véghezvitelekor a szervezeti kultúra is 
átalakul, mely magában foglalja a stratégiaalkotást és 
céllebontást, a folyamat és szervezet korszerűsítését, a 
teljesítménymenedzsmentet, a szolgáltatás színvonalá-
nak fejlesztését, változáskezelést, és a minőségirányítást 
is. Mindennek megvalósulásához azonban elengedhe-
tetlen a jogi feltételrendszer megteremtése, valamint a 
technikai, informatikai támogatás. 

AA  NNeemmzzeettii  KKöözzlleekkeeddééssii  HHaattóóssáágg  llééttrreehhoozzáássaa  
2006-ban felmerült az igény egy országos hatáskörű 
központi költségvetési szerv átalakítására, szervezetfej-
lesztésére, melynek eredményeképp a fővárosi és me-
gyei közlekedési felügyeletek, valamint a Polgári 
Légiközlekedési Hatóság összevonásával létrejött az 
egységes Nemzeti Közlekedési Hatóság. 
A szervezet átalakításának első lépcsője tehát az integ-
ráció volt, melyhez elsősorban a jogszabályi, majd a 
szervezeti feltételeket kellett megteremteni. Az utóbbinál 

szükség volt az első-, és másodfokú hatósági munka 
szervezeti egységeinek és a támogató szervezetek ki-
alakítására, valamint az integrált hatóság működéséhez 
szükséges irányítási rendszer kialakítására és a munka-
köri rendszer egységesítésére. Az integrációhoz szükség 
volt a gazdasági feltételek megteremtésére, egy gazda-
ságirányítási rendszer kialakítására is. Szükséges volt 
továbbá a hatósági munka technológiájának felülvizsgá-
lata, és az átalakítást támogató külső és belső kommuni-
káció. 
Az átalakítás következő lépcsője a regionális működés 
elmélyítése volt, melynek fő lépése a megyei kirendelt-
ségeken működő szakmai főosztályok megszüntetése, 
régiós szintre emelése volt. 
Az átalakítás harmadik lépcsője a Katonai Légügyi Hi-
vatal integrációja volt, melynek eredményeként létrejött a 
Légiközlekedési Igazgatóság, ehhez azonban szükség 
volt a polgári és az állami célú repülés hatósági felada-
tainak összehangolására. 
Az integráció és szervezetfejlesztés azonban létszámle-
építéssel is járt. Míg a 2006. évi nyitólétszám a közleke-
dési felügyeleteknél 2263 fő volt, addig a hatóság jelen-
legi létszáma – a Polgári Légiközlekedési Hatóság és a 
Katonai Légiközlekedési Hatóság integrációja után – 
1841 főre redukálódott a reform végére. 

SSzzeerrvveezzeettii  kkuullttúúrraa  vviizzssggáállaatt  
A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2007. január 1-jén 
életbe lépő stratégiai szintű szervezeti átalakulása óta 
eltelt idő már lehetőséget adott a szervezeti kultúra mi-
nősítésére. A szervezeti kultúra az adott szervezetben 
dolgozók munkához való hozzáállását, önmaguk pozici-
onálását, elkötelezettségét és a szervezet működéséről 
való megítélésüket tartalmazza. 
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A kérdőíves vizsgálatban 1841 munkatárs közül 732 ke-
rült megkérdezésre, mely alapján reprezentatívnak te-
kinthető a mintavétel. Az önkitöltő kérdőívek 208 állítást 
tartalmaztak, a válaszadóknak 5-ös skála állt rendelke-
zésükre, hogy a kérdések tartalmát minősítsék, illetve 
azok fontosságát megítéljék. 

AAzz  eelleemmzzééss  ssoorráánn  aa  ffóókkuusszztteerrüülleett  hháárroomm  vviizzssggáállaattii  ffőőddii--
mmeennzziióótt  jjeellöölltt  kkii::  
A „Nemzeti Közlekedési Hatóság felülnézetben” címet 
viselő fődimenzió alatt a szervezeti presztízs, a szolgál-
tató hatóság, az átalakulás szükségessége, a korrupció 
megléte, illetve elutasítása, valamint a munkatársak el-
kötelezettsége került megállapításra. A „Nemzeti Közle-
kedési Hatóság szűken vett szervezeti kultúrája” - vagyis 
belső világa - című második fődimenzió alatt a minden-
napi vezetési kultúrát, a működési rendet, a szervezeti 
egységet és az erőforrások meglétét vizsgálták, melynek 
megítélése átlag feletti volt. 
A harmadik fődimenzió esetében a „Nemzeti Közlekedési 
Hatóság humán gazdálkodása” került a középpontba. 

AA  vviizzssggáállaatt  üüzzeenneetteeii::  
A munkatársak hinni kívánnak a hatóság stabil működé-
sében, és elvárás számukra az egyértelmű működési 
rend megléte, de elutasítják a hatalom kultúrát. A szer-
vezeti teljesítményen belül kitüntetett helyen áll a dolgo-
zók számára a kellően megalapozott döntés. 
A szervezeti egység vonatkozásában pedig pozitív ér-
tékként jelenik meg az „egy irányba húzás”, valamint a 
meglévő szakmai kihívás. Megjelenik továbbá az egy-
mástól való tanulás és a csapat meglétének a megbe-
csülése. A vizsgálat kimutatta azt is, hogy a dolgozók 
azonosulnak a korrupciómentes hatóság fogalmával, 
munkájukat szeretik, és szívesen végzik. Megállapítható 

mindezek mellett az is, hogy az állásbiztonság, a mun-
kahely megtartása kiemelkedő fontosságú érték a dolgo-
zók számára, és úgy gondolják, hogy a velük szemben 
támasztott felelősségteljes, megbízható munkavégzés 
munkáltatói elvárás. A képességek maximális kihaszná-
lása megtörténik a munkatársak részéről, és jelen van 
náluk a céllátás és önellenőrzés is. Úgy vélik, hogy a 
szakmaszeretet, a kihívásoknak való megfelelés és a 
személyes teljesítmény minőséget mutat. 
A vezetői kultúra fejlesztéséhez szükséges a stratégiai 
célok közös értelmezése, lefordítása a hétköznapi 
nyelvre, a folyamatok működtetéséhez pedig elenged-
hetetlen a mindennapi szervezettség, valamint a belső 
nyilvánosság rendszerszintű működtetése. Szükséges 
továbbá a munkatársak támogatása és ellenőrzése. 
Az emberi erőforrás gazdálkodás esetében nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a nem anyagi ösztönzésre, és a 
személyes fejlődés lehetőségére. Igény mutatkozik pél-
dául a másoddiplomás képzésekre, melyet a Hatóság is 
támogat, de e mellett az anyagi ösztönzés is helyet kap a 
jutalmazási struktúrában. 

HHooggyyaann  ttoovváábbbb??  
A szervezeti kultúra vizsgálata mindezek mellett irányt is 
mutatott, melyek a továbblépéshez, a további fejlődés-
hez szükséges elérendő célok. 
Szükséges és kiemelkedő fontosságú a szervezeti kul-
túra értékeinek meghatározása, az értékek beavató, 
cselekvésre ösztönző elfogadtatása, melyhez elenged-
hetetlen a Hatóságon belül kívánatos kultúra és a szub-
kultúrák meghatározása. 
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rupciómentes szolgáltató hatóság, mely „egy stabil, 
ugyanakkor folyamatos változásmenedzsmentre képes 
szervezetet tudhat a háta mögött, amelyben a működési 
hatékonyságot a folyamatorientált működés alapozza 
meg, a tevékenységeket megjelenítő munkatársak sze-
mélyes minősége deklarált a szervezetben, személyre 
szabott, mért, értékelt és elismert”. 
A fejlesztés, illetve fejlődés másik lépése a komplex em-
beri erőforrás gazdálkodás működtetése, hiszen a vizs-
gálat megállapította továbbá, hogy „a válaszadók adott 
kérdésben tett elkötelezettsége lehetőségként jelenik 
meg egy professzionális emberi erőforrás gazdálkodás 
számára, ahol a vezetők az első számú gazdálkodók, 
míg a komplex humán terület háttér tanácsadóként és 
szolgáltatóként van jelen”. 
Zárásul a cselekvés mottójaként idézhetjük Friedrich 
Dürenmatt gondolatát, mely szerint: „Sohasem szabad 
felhagynunk azzal, hogy olyannak képzeljük el a világot, 
ahogyan a legértelmesebb lenne.” 
A Hatóság a közlekedésbiztonságot felügyeli, erről hoz 
évente döntéseket, célja, hogy biztonságos közlekedést 
teremtsen a közlekedésben résztvevők számára. 
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AAzz  ééllmméénnyytt  nnyyúújjttóó  mmiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  ttrréénniinnggeekk  sszzeerreeppee  aa  mmiinnőőssééggttuuddaattooss  sszzeerr--
vveezzeettffeejjlleesszzttééss  ttáámmooggaattáássáábbaann  

Czimbalmos Béla 
 
A Szinergia Kft. több mint tíz éves tréning és tanácsadási 
tapasztalata alapján állítjuk, hogy aa  hhaazzaaii  vváállllaallkkoozzáássookk,,  
sszzeerrvveezzeetteekk  mmeenneeddzzssmmeennttjjee  ttrréénniinnggeekkkkeell  aalliigg  ttáámmooggaattjjaa  
aa  mmiinnőőssééggttuuddaattooss  sszzeerrvveezzeettffeejjlleesszzttéésstt,,  aa  mmiinnőőssééggttuuddaattooss  
mműűkkööddéésstt..  
Kutatások is alátámasztják megállapításunkat. 2005-ben 
a Tréning Kerekasztal megbízásából a tréningmegren-
delők és szolgáltatók körében végzett felmérés többek 
között arra is rámutatott, hogy a minőségtudatos műkö-
dés fejlesztése nem szerepelt a 7 leggyakrabban megfo-
galmazott tréning ok között. 

 
A hazai menedzsment megítélése a minőségirányítás, a 
minőségtudatos működés terén az, hogy azt elsősorban 
az ismeretek és kevésbé az alkalmazási készségek, ké-
pességek fejlesztésével valósíthatják meg a leghatéko-

nyabban. Erre részben abból is következtethetünk, hogy 
arra a kérdésre, hogy miért áldoznak a képzési költség-
vetésből keveset a minőségtudatos tréningekre, azokat a 
válaszokat kaptuk, hogy kiváló ismeretekkel, szaktudás-
sal rendelkező munkatársakat alkalmaznak, hogy nin-
csenek igazán jó tréningtapasztalatuk ezen a területen 
(szemben például a vezetői, a projektmenedzsment vagy 
a csapatépítő programokkal), hogy elegendő, ha a felső 
és középvezetés vesz részt ezeken a képzéseken, vagy 
hogy, nem eléggé gyakorlatiasak a tréningek. Anélkül, 
hogy most a Szinergia Kft. saját tréningtapasztalata, 
gyakorlata, jó példái alapján vitatkozzunk ezekkel a vé-
leményekkel, kijelenthetjük, hogy ttuuddaattooss  ffeellkkéésszzüülléésssseell,,  
hhiitteelleess,,  sszzaakkmmaaii  ééss  ttrréénniinngg  ggyyaakkoorrllaattttaall  eeggyyaarráánntt  rreennddeell--
kkeezzőő  ttrréénneerreekkkkeell,,  ttaannááccssaaddóókkkkaall,,  aa  mmaaggaattaarrttááss  aallaappúú  
sszzeerrvveezzeettffeejjlleesszzttééssbbeenn  sszzeerrzzeetttt  ttaappaasszzttaallaattttaall  ééllvveezzeetteess,,  
ggyyaakkoorrllaattiiaass,,  aa  sszzeerrvveezzeettii  ééss  aazz  eeggyyéénnii  hhaattéékkoonnyyssáággoott  
eeggyyaarráánntt  ttáámmooggaattóó  ttrréénniinnggeekk  vvaallóóssíítthhaattóókk  mmeegg ezen a 
területen is. 
A tények minden esetre azt bizonyítják, hogy a 10 leg-
gyakoribb tréning típus között nem szerepelnek minő-
ségirányítási, a minőségtudatos működést közvetlenül 
támogató tréningek. 

 

Partner, vezető tréner, tanácsadó, Szinergia Kft.



  

 
Mit tehetünk azért, hogy ezen a hazai gyakorlaton vál-
toztassunk? Erre a Szinergia Kft. tréning koncepcióját, 
gyakorlatát ajánljuk az olvasók, az érdeklődők figyel-
mébe. 
Hogy az említett koncepciót, megközelítést megértsük, 
először azt az alapelvet kell elfogadnunk, hogy aa  mmiinnőő--
ssééggttuuddaattooss  sszzeerrvveezzeettffeejjlleesszzttééss  ––  ééss  eennnneekk  eeggyyiikk  lleegghhaa--
ttéékkoonnyyaabbbb  eesszzkköözzeekkéénntt  aa  ttrréénniinnggeekk  iiss  --  eeggyy  kkoommpplleexx  ffeell--
aaddaattoott,,  kkiihhíívváásstt  jjeelleenntteenneekk  aa  sszzeerrvveezzeetteekk  éélleettéébbeenn.. Há-
rom olyan dimenziója is van, mely nem csak külön-külön, 
de együtt is rendkívüli odafigyelést, kezelést igényelnek. 
Egyrészről szükséges aa  ffeejjlleesszzttééss,,  aa  vváállttoozzááss  ttaarrttaallmmii,,  
sszzaakkmmaaii  eelleemmeeiinneekk  ffeellmméérrééssee,,  eellőőkkéésszzííttééssee,,  mmeeggtteerrvvee--
zzééssee. Ezek a szakmai elemek lehetnek például a vevő-
kapcsolatok fejlesztésével, az értéklánc folyamatainak 
növekvő ügyfél elégedettség elérésével, a minőségkölt-
ségekben lévő tartalékok feltárásával, a gyártási, szol-
gáltatási folyamatok racionalizálásával kapcsolatos. 
Ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy a második di-
menzióra, aa  ffeejjlleesszzttééss,,  aa  ttrréénniinngg  eemmbbeerrii,,  kkuullttuurráálliiss  ééss  

ccssooppoorrttddiinnaammiikkaaii  eelleemmeeiirree  ttöörrttéénnőő  ffeellkkéésszzüüllééss is sikeres 
legyen. Saját tapasztalatunk az, hogy a minőségtudatos 
működés sikere elsősorban az abban közreműködő em-
bereken múlik. Kevés példát tudnánk arra mondani, hogy 
egy fejlesztés, egy változás, vagy az azt támogató tré-
ningek azért lettek volna sikertelenek, mert – bár az em-
berekkel való együttműködés hatékony és sikeres volt - a 
szakmai, tartalmi hiányosságokat okozták volna elsősor-
ban a sikertelenséget. A harmadik dimenzió jelentősége 
azokat igazolja, akik azt állítják, hogy eeggyy  ttuuddaattoossaann,,  ccééll--
oorriieennttáállttaann  kkiiaallaakkííttootttt  ééss  kkéézzbbeennttaarrttootttt  ffeejjlleesszzttééss  nnééllkküüll  ––  
ééss  eebbbbeenn  aa  ffoollyyaammaattbbaann  aa  ttrréénniinnggeekk  sszzeerreeppéérree  eezz  kküüllöö--
nnöösseenn  iiss  iiggaazz  --  nneemm  lleehheett  eerreeddmméénnyyeess  ééss  hhaattéékkoonnyy  aa  
mmiinnőőssééggttuuddaattooss  mműűkkööddééssffeejjlleesszzttééss..  
Milyen legyen az a tréning, mely ezeknek a komplex el-
várásoknak megfelel, mely valóban a célokat úgy szol-
gálja, hogy közben élvezetes, a résztvevőknek mara-
dandó élményt nyújt? Természetesen most arra nincs 
módunk, arra nem vállalkozhatunk, hogy elmagyarázzuk, 
elmeséljük, hogy milyenek a Szinergia tréningjei, de né-
hány megbízónk, rövid véleményét idézzük: 
”HR igazgatóként a legfontosabb eredménynek mégis azt 
tartom, hogy a program után a mindennapi működésbe 
visszatért csapat szemmel látható lendületet kapott, igazi csa-
pattá kovácsolódott...” Debreczeni Eszter, HR igazgató, Mic-
rosoft Magyarország Kft. 
”A Profi Komfort Kft., és Böcskei Gábor nevében köszönöm 
Önöknek azt a szakmailag felsőfokú, élménydús, rövidebben: 
TOP-PROFI képzést, amelyet munkatársainknak nyújtottak. 
Ennyire tömören meggyőződni erről… számomra is különle-
ges, és megható érzés volt.” 
”A Szinergia Kft-t egy precíz, megbízható partnerként ismertük 
meg, a trénereik hozzáértőek, nagy gyakorlati tapasztalatuk-
ból adódóan hitelesek… 
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 …nagyon élveztük az együtt töltött időt, és jó volt velük együtt 
dolgozni!” Kis Csaba, cégvezető, CEMEX Üzleti Központ 
Szolgáltató Kft. 

AA  SSzziinneerrggiiaa  KKfftt..  aa  ttrréénniinnggeekkeenn  KKOOLLBB  ttaappaasszzttaallaattii  ttaa--
nnuullááss  mmooddeelllljjéétt  aallkkaallmmaazzzzaa::  
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Ennek eredményeként a résztvevők saját maguk ta-
pasztalják meg azokat a helyzeteket, eszközöket, melyek 
később a gyakorlatban, a napi életben is segítséget 
nyújthatnak számukra. A rövid prezentációk, ismeret-
átadó blokkok 15-25 percben foglalják össze a téma el-
méleti, gyakorlati ismereteit. Nagy jelentőséget tulajdo-
nítunk a csoportmunkának. A kiscsoportos gyakorlatok 
3-6 fővel általában 30-45 perces időkeretben a megta-
pasztalás, az eszközök kipróbálásának egyik leghaté-
konyabb eszköze lehet. Minden tréningen alkalmazzuk a 
teljes nagycsoportos gyakorlatokat, feladatokat hol játé-
kosabb, hol komolyabb formában. Ezek értékelése, 

megbeszélése a napi működéshez nyújt az egyének és a 
csoportok szintjén is segítséget. A szituációs gyakorla-
tok, a céloktól, a helyzettől, a témától függően kapnak 
eltérő módon jelentőséget. Aki ilyen helyzetekben már 
szerepelt, az tudja, hogy hetekkel, hónapokkal később is 
emlékezetes marad és hasonló helyzetekben könnyen 
felidézhetővé válik. A kérdőívek, tesztek kitöltése az 
érintett témakörök előtt és feldolgozása az ismeretek, 
tapasztalatok megbeszélése után jó kiegészítői a tréning 
programoknak. 
Általában elmondható, hogy a 2-3 napos tréningjeinkre 
jellemzően az elméleti előadások aránya 20%, a gya-
korlatok, helyzet és szimulációs helyzetek 50%, a kis és 
nagycsoportos munkák 10-20%, az esetpéldák 10% kö-
rüli értéket mutatnak. 
Ahol a csapat működése, az együttműködés készsége, 
szintje fontos – és valljuk meg komplex feladatokat ma 
már e nélkül megoldani szinte lehetetlen – gyakran al-
kalmazzuk az MBTI modell szemléletét, mely abban 
nyújt segítséget, hogy a személyiségekben rejlő különb-
ségeket, különbözőségeket, mint erőforrásokat hogyan 
hasznosíthatjuk, hogyan alkalmazhatjuk. 
A minőségtudatos működés fejlesztését célzó tréningek-
nek van néhány olyan kiemelt eleme, mely szinte minden 
esetben jelentős hangsúlyt kap. 
Ezek közé tartoznak azok az indító gyakorlatok, melyek 
lehetőséget, mindenkinek megkerülhetetlen alkalmat te-
remtenek a megszólalásra, véleményalkotásra, a trénin-
gen az együttműködés, a csapatmunka megalapozására. 
Jelentős elem azoknak az alapfogalmaknak a tisztázása, 
leggyakrabban interaktív előadás keretében, mely a kö-
zös nyelv, értelmezés megteremtését szolgálja. 
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A stakeholderek, a velük kapcsolatos együttműködés a 
fejlesztés definiálásában, a tervezésben, a kommuniká-
cióban, de a kockázatok kezelésében, a változásme-
nedzsmentben, a végrehajtásban is jelentős szerepet 
kapnak, ezért a tréningeken ezt megkülönböztetett fi-
gyelemmel kezeljük. 
Legalább egy olyan átfogó, nagy gyakorlatot beletervez-
zük a tréningbe mely a minőségtudatos működés megta-
pasztalását, nagycsoportos megbeszélését, feldolgozá-
sát segíti. 
Fontos az a kérdés is, hogy milyen legyen az a szerve-
zet, mely az ilyen fejlesztéseket megvalósítja, működteti. 
Ebben a kérdésben a szervezet kulturális elemeit, fel-
építését, működésének szabályozását, a feladatok, fele-
lősségek, hatáskörök egyértelmű meghatározását segíti. 
A mintafeladatok, mintaprojektek kiválasztása minden 
esetben nagy odafigyeléssel, alapos felméréssel, felké-
szüléssel együtt kerül kiválasztásra. Van eset, mely az 
életből vett játékosabb, kötetlenebb példákkal, más ese-
tekben a szervezet életéből választott szakmai feladatok 
feldolgozásával lehetünk eredményesek. 
A tréning zárása fontos, hogy összefogja, integrálja azo-
kat az elemeket, melyeket a tréning során érintettünk, 
megtapasztaltunk, ugyanakkor nem felejtjük el, hogy egy 
sikeres, közös élmény egy záró gyakorlatban maradandó 
minden résztvevő számára. 
Természetesen mi magunk is visszamérjük a tréning 
közvetlen eredményeit, azonnali visszacsatolást kérve a 
résztvevőktől. Néhány héttel, hónappal később arra ke-
resünk választ, hogy hogyan sikerült hasznosítani, al-
kalmaznia a napi munka során a tréningen tanultakat, 
változott-e és milyen módon a folyamatok, a szervezet 
működésének eredményessége, hatékonysága. 

Összefoglaló táblázatunkban bemutatjuk az elmúlt két év 
értékeléseit, mely a Szinergia több mint tíz éves és több 
mint 4000 résztvevőre kiterjedő értékeléseiben évente 
folyamatosan emelkedve, a legmagasabb értékszámokat 
mutatják. 

 
Végezetül arra bíztatjuk a hazai vállalkozások megbízóit, 
felelős vezetőit, döntéshozóit, hogy bátrabban tegyenek 
próbára trénereket, tanácsadókat annak érdekében, 
hogy folyamataikat, szervezeteiket hatékonyabban, 
eredményesebben, a minőségtudatos működésük fej-
lesztését sikeresebb valósítsák meg. NNee  ffooggaaddjjáákk  eell,,  
hhooggyy  aa  mmiinnőőssééggiirráánnyyííttááss,,  aa  mmiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  sszzáá--
rraazzoonn,,  kkeevvééssbbéé  ggyyaakkoorrllaattiiaassaann,,  mmaarraaddaannddóó  ééllmméénnyyeekk  
nnééllkküüll  ttuudd  ccssaakk  iissmmeerreetteett  ffeejjlleesszztteennii.. Higgyék el hogy a 
készségek, képességek fejlesztése jó tréningekkel egy 
gyorsan megtérülő beruházás a szervezet szempontjá-
ból. 

________________________________________________________________________________________________  
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XXVVIIII..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  
22000088..  NNoovveemmbbeerr  33..  44..  55..  ((66..))  

TTeerrvveezzeetttt  hheellyysszzíínn::  HHootteell  MMeerrccuurree  BBuuddaa  ((GGáábboorr  DDéénneess  FFőőiisskkoollaa))  

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  
aa  ddííjjaakk  ááttaaddáássaa  aa  nnyyiittóó  pplleennáárriiss  üüllééss  uuttáánn  

 TToovváábbbbii  PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  üünnnneeppééllyyeess  ááttaaddáássaa  aa  ggáállaavvaaccssoorráánn 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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ÁÁttaaddttáákk  aa  22000077..  éévvii  NNeemmzzeettii  MMiinnőőssééggii  DDííjjaakkaatt  
SSzzaakkoonnyyii  AAnnddrreeaa  

 
2008. június 5-én KKiissss  PPéétteerr  kkaanncceelllláárriiaammiinniisszztteerr adta át 
a PPaarrllaammeennttbbeenn a 2007. évi NNeemmzzeettii  MMiinnőőssééggii  DDííjjakat. 
A rendezvényen 1144  sszzeerrvveezzeett  ééss  ggaazzddaassáággii  vváállllaallkkoozzááss, 
valamint kkéétt  eeggyyéénnii  ddííjjaazzootttt vehetett át különböző elisme-
réseket a Parlamentben: a Nemzeti Minőségi Díjakat, az 
Elismerés a Kiválóságért, az Elkötelezettség a Kiválósá-
gért európai elismeréseket, valamint a Nemzeti Minőségi 
Díj Nagykövete díjat. 
Az esemény különlegessége, hogy ezen a napon került 
először átadásra az úújj  NNeemmzzeettii  MMiinnőőssééggii  DDííjj porcelán 
plasztika, mely a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 
iparművészének, Tamás Ákosnak az alkotása. 

 
Az ünnepségen megnyitó beszédet Gérnyi Gábor fő-
osztályvezető, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium képviseletében mondott. Hangsúlyozta, hogy 
napjainkban a szervezetek versenyképességének javí-

tása kulcsfontosságú a folyamatos fejlődés és fennma-
radás érdekében. Ennek egyik kiemelt eleme a szerve-
zeti kiválóság, melynek nemzetközileg elfogadott mér-
céje az 11999966--bbaann  mmiinniisszztteerreellnnöökkii  rreennddeelleetttteell  aallaappííttootttt  
NNeemmzzeettii  MMiinnőőssééggii  DDííjj.. 
AAzz  eeuurróóppaaii  rreennddsszzeerreenn  aallaappuullóó  éérrttéékkeellééssii  ffoollyyaammaatt  
eerreeddmméénnyyeekkéénntt  22000077..  éévvbbeenn  NNeemmzzeettii  MMiinnőőssééggii  DDííjjbbaann  
rréésszzeessüülltteekk::  
Kis- és Közepes méretű termelő vagy szolgáltató 
szervezet kategóriában: 
DDeebbrreecceennii  HHőősszzoollggáállttaattóó  ZZrrtt..  
Nagyméretű termelő vagy szolgáltató szervezet ka-
tegóriában: 
ÉÉsszzaakk--mmaaggyyaarroorrsszzáággii  RReeggiioonnáálliiss  VVíízzmműűvveekk  ZZRRtt..  --  KKaa--
zziinnccbbaarrcciikkaa  
Közszolgáltatói szervezet kategóriában: 
SSzzaabboollccss--SSzzaattmmáárr--BBeerreegg  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  JJóóssaa  
AAnnddrrááss  OOkkttaattóó  KKóórrhháázz  --  NNyyíírreeggyyhháázzaa  
Az oklevelet, valamint a Herendi Porcelánmanufaktúra 
Zrt. által erre a célra felajánlott kisplasztikát KKiissss  PPéétteerr  
KKaanncceelllláárriiaammiinniisszztteerr és GGéérrnnyyii  GGáábboorr  aa  NNeemmzzeettii  FFeejj--
lleesszzttééssii  ééss  GGaazzddaassáággii  MMiinniisszzttéérriiuumm  ffőőoosszzttáállyyvveezzeettőőjjee 
adta át. 
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22000077..  NNeemmzzeettii  MMiinnőőssééggii  DDííjj  nnyyeerrtteesseeii  

RRöövviidd  iissmmeerrtteettőő  aa  22000077..  éévvii  NNeemmzzeettii  MMiinnőőssééggii  DDííjj  ddíí--
jjaazzoottttaakkrróóll  
Kis- és közepes méretű termelő vagy szolgáltató 
szervezet kategóriában 2007-ben Nemzeti Minőségi Dí-
jat nyert a: 

DDeebbrreecceennii  HHőősszzoollggáállttaattóó  ZZrrtt. 
A díjat BBeeddee  LLáásszzllóó gazdasági igazgató vette át. 
 A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. a Debreceni Vagyon-

kezelő Zrt. (holding) tagvállalataként a város 
meghatározó szolgáltató vállalata. 
 Tevékenységi köre tisztaprofilú távhőszolgáltatás; 

ennek keretében Debrecenben több mint 30 ezer la-

kossági és közel 3 ezer egyéb fogyasztónak nyújt 
távhő- (fűtés és használati melegvíz) szolgáltatást. 
 A szervezet küldetésének középpontjában az üzleti 

eredményesség mellett a fogyasztói elégedettség 
megteremtése áll. A társaság víziója az elégedett 
fogyasztó, tulajdonos és dolgozó hármasára épít. 
 A minőségbiztosítási rendszer kiépítését 1996-ban 

kezdték, 2002-től folyamatosan vezetnek be újabb 
és újabb minőségügyi módszereket a szervezet fo-
lyamatos fejlesztése érdekében. A társaság 2003 
óta végez önértékelést. 
 A vezetés elkötelezett a Kiválósági Kultúra megte-

remtése és állandó fejlesztése iránt. A folyamatosan 
fejlődő szervezet és irányítási rendszer eredménye-
ként a városi holding egyik legeredményesebb vál-
lalatává sikerült válniuk. 
 A társaság pályázatában számos területen demonst-

rálta példaértékűségét a fogyasztóközpontúság, 
eredményorientáltság, valamint a dolgozók mene-
dzselése terén. 
 Az elmúlt években a következő sikereket érték el: 
 2003-ban Észak-Alföldi Regionális Minőségi Díj 

elnyerése szolgáltató kategóriában 
 2004-ben Legjobb Munkahely első helyezettje kis és 

közepes vállalati kategóriában 
 2005-ben „Elismerés a Kiválóságért” (Recognized 

for Excellence) 4 csillagos elismerés 
 2006-ban IIASA-Shiba Díj elnyerése 
 2007-ben ismét első helyezés a Legjobb Munkahely 

kis és közepes vállalati kategóriában. 
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Nagyméretű termelő vagy szolgáltató szervezet kate-
góriában 2007-ben Nemzeti Minőségi Díjat nyert az: 

ÉÉsszzaakk--mmaaggyyaarroorrsszzáággii  RReeggiioonnáálliiss  VVíízzmműűvveekk  ZZRRtt..  
A díjat KKoovvááccss  ZZssoolltt vezérigazgató vette át. 
 Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek 1962 

óta szakmai múltjával és eredményeivel az észak-
kelet-magyarországi régió meghatározó vízi közmű 
szolgáltatója. 
 Heves-Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

178 településén több mint 600 ezer ember ivóvíz el-
látását és 82 település szennyvíz kezelését látja el. 
 A szervezet 2001 óta integrált irányítási rendszert 

működtet, melyet évről évre folyamatosan fejleszt a 
minél magasabb szintű szolgáltatás elérése és fo-
lyamatos biztosítása érdekében. 
 Az integrált rendszerek működtetése, illetve a 

Kiválóság Kultúra társaságon belüli elterjesztése ga-
ranciát jelent a kiváló működésre, a minőségi vízi 
közmű szolgáltatás nyújtására, a fogyasztók és az 
érdekelt felek elégedettségének növelésére, vala-
mint a hatékony gazdálkodásra. 
 A társaság 2002 óta minden évben EFQM modell 

szerinti önértékelést végez a szervezet a kiváló mű-
ködés elérése érdekében. 2006-ban Nemzeti Minő-
ségi Díj pályázatukkal az „Elismerés a Kiválóságért” 
európai elismerés 5 csillagos szintjét érték el. 
 Az elmúlt években a társaság kiemelkedő eredmé-

nyeket ért el a piaci integráció növelésében, a meg-
bízható szolgáltatás és magas műszaki színvonal 
biztosításában, a jövedelemtermelő képesség és a 
pénzügyi stabilitás terén. 

 Az értékelők egybehangzó véleménye szerint az 
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt je-
lentős eredményeket ért el a kiválóság kultúra kiala-
kítása és továbbfejlesztése terén. Az elért sikereket 
a vezetés elkötelezettsége, a tudatos minőség-
szemlélet, a működési környezet változásaira való 
gyors reagálás, valamint az erőforrások gazdaságos 
menedzselése biztosította. 

Közszolgáltatói szervezet kategóriában 2007-ben 
Nemzeti Minőségi Díjat nyert a 

SSzzaabboollccss--SSzzaattmmáárr--BBeerreegg  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  

JJóóssaa  AAnnddrrááss  OOkkttaattóó  KKóórrhháázz  
A díjat DDrr..  PPiikkóó  KKáárroollyy főigazgató vette át. 
 A közel 110 éve működő megyei Jósa András Ok-

tató Kórház az ország egyik legnagyobb gyógyító-
megelőző intézménye. A kórházban több mint 1800 
betegágyon 2800 munkatárs foglalkoztatásával fo-
lyik a gyógyítás. Az aktív fekvőbeteg ellátást 38, a 
krónikus ellátást 15 osztály, a járó beteg ellátást és 
gondozást 267 szakrendelés biztosítja, a betegek 
szükségleteinek megfelelően. 
 A kórház kitartó munkával számos eredményt ért el 

a minőségbiztosítás és a minőségfejlesztés terüle-
tén. Az intézmény úttörő módon már 1998-ban ISO 
9001 szabvány szerinti tanúsítást szerzett, jelenleg 
tanúsított integrált irányítási rendszerrel rendelkezik. 
 A kórház, figyelembe véve a szakmai irányelveket 

és az ágazattól független szabványok változásait is, 
folyamatosan továbbfejlesztette irányítási rendsze-
rét. Ma egy olyan irányítási rendszerrel rendelkezik, 
amely kielégíti a minőségbiztosítási, a környezetvé-
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delmi követelmények mellett a kórházi és egészség-
ügyi előírásokat is. 
 Az intézmény erőfeszítéseit számos érintett ismerte 

el (betegklubok, szakmai és társadalmi szerveze-
tek), regionális és országos szinten egyaránt. 
 A szervezet 1997-ben IIASA-Shiba díjas, 2002-ben 

elnyerte az Észak Alföldi Regionális Minőség Díjat, 
majd 2006-ban EFQM „Elismerés a Kiválóságért” 
négy csillagos oklevelet kapott, 2007-ben pedig el-
nyerte az Év Kórháza Díjat. 

AA  22000066..  éévvii KKöözzéépp--  ééss  KKeelleett  EEuurróóppaaii  MMiinnőőssééggii  DDííjj pá-
lyázatával elért kkiieemmeellkkeeddőő  eerreeddmméénnyyéérrtt  eelliissmmeerrőő  ookk--
lleevveelleett vehetett át az  

EE  OONN  TTiisszzáánnttúúllii  ÁÁrraammsszzoollggáállttaattóó  ZZrrtt..  
Az oklevelet RRuubbiinntt  DDeezzssőő ügyvezető igazgató vette át. 
Az EFQM Elismerési Rendszere alapján a Nemzeti Mi-
nőség Díjra pályázó azon szervezetek számára, melyek 
kiváló (400 pont feletti) eredményt értek el, de nem 
nyerték el a Nemzeti Minőségi Díjat, az EFQM a Nemzeti 
Partnerszervezetével közös európai oklevelet adott ki az 
alábbi szervezeteknek: 
2007. évi Nemzeti Minőségi Díj pályázata alapján öött  iill--
lleettvvee nnééggyy  ccssiillllaaggooss „„EElliissmmeerrééss  aa  KKiivváállóóssáággéérrtt”” 
((RReeccooggnniisseedd  ffoorr  EExxcceelllleennccee))  eeuurróóppaaii  ookklleevveelleett vehettek 
át: 

••  HHuunnggaarroossppaa  HHaajjddúússzzoobboosszzllóóii  GGyyóóggyyffüürrddőő  ééss  EEggéésszz--
ssééggttuurriisszzttiikkaa  ZZrrtt..  ((55**))  

••  VVeerriittaass  DDuunnaakkiilliittii  CCssaattllaakkoozzáásstteecchhnniikkaaii  KKfftt..  ((44**))  

••  BBuuddaappeesstt  VVIIII..  kkeerr..  EErrzzsséébbeettvváárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  
PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaallaa  ((44**))  

A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesülethez 
kköözzvveettlleennüüll  bbeennyyúújjttootttt  mmaaggyyaarr  nnyyeellvvűű  ppáállyyáázzaattáávvaall öött  
ccssiillllaaggooss „„EElliissmmeerrééss  aa  KKiivváállóóssáággéérrtt”” ((RReeccooggnniisseedd  ffoorr  
EExxcceelllleennccee))  eeuurróóppaaii  eelliissmmeerrééssbbeenn részesült a: 

NNaattiioonnaall  IInnssttrruummeennttss  HHuunnggaarryy  KKfftt..  ((55**))  DDeebbrreecceenn  
A NNyyuuggaatt--dduunnáánnttúúllii  RReeggiioonnáálliiss  MMiinnőőssééggii  DDííjjrraa  22000077-ben 
benyújtott sikeres pályázatának eredményeként hháárroomm  
ccssiillllaaggooss „„EElliissmmeerrééss  aa  KKiivváállóóssáággéérrtt”” ((RReeccooggnniisseedd  ffoorr  
EExxcceelllleennccee))  eeuurróóppaaii  eelliissmmeerrééssbbeenn részesült a 

ZZAALLAAVVÍÍZZ  ZZrrtt..  ((33**))  ZZaallaaeeggeerrsszzeegg  
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesülethez, 
mint az EFQM Nemzeti Partnerszervezetéhez 22000077--bbeenn  
bbeeaaddootttt  mmaaggyyaarr  nnyyeellvvűű  ppáállyyáázzaattáávvaall  „„EEllkköötteelleezzeettttsséégg  aa  
KKiivváállóóssáággéérrtt”” ((CCoommmmiitttteedd  EExxcceelllleennccee))  eeuurróóppaaii  ookklleevveelleett 
vehettek át: 

••  BB..BBrraauunn  AAvviittuumm  HHuunnggaarryy  EEggéésszzssééggüüggyyii  SSzzoollggááll  
ttaattóó  ZZrrtt..  --  BBuuddaappeesstt  

••  DDrr..  FFaarrkkaass  EEggéésszzssééggüüggyyii--sszzoollggáállttaattóó  ééss  TTaannááccss--
aaddóó  KKfftt..  --  BBuuddaappeesstt  

••  GGrruunnddffooss  HHuunnggáárriiaa  KKfftt..  --  TTöörröökkbbáálliinntt  

••  HHaattooss  ééss  TTáárrssaa  NNyyeellvviisskkoollaa  BBtt..  --  GGyyőőrr  

••  KKeeccsskkeemmééttii  TTEERRMMOOSSTTAARR  HHőősszzoollggáállttaattóó  KKfftt..  
Az okleveleket és a Szövetség a Kiválóságért Köz-
hasznú Egyesület által alapított „„ÚÚtt  aa  KKiivváállóóssáágg  ffeelléé”” 
ddííjjaatt SSuuggáárr  KKaarroolliinnaa, a Szövetség a Kiválóságért Köz-
hasznú Egyesület elnöke és SSuuggáárr  AAnnddrrááss a Szövetség 
a Kiválóságért Közhasznú Egyesület tiszteletbeli elnöke 
adta át. 
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 2006-
ban alapította az „„ÚÚtt  aa  KKiivváállóóssáágg  ffeelléé””  ddííjjaatt,, melyet azon 
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érdemelte ki. Az oklevelet és a Herendi Porcelánmanu-
faktúra Zrt. által erre a célra felajánlott kisplasztikát 
SScchhlleeiiffffeerr  EErrvviinn, aa  NNeemmzzeettii  MMiinnőősséégg  KKlluubb  22000077..  éévvii  eell--
nnöökkee és GGéérrnnyyii  GGáábboorr,,  aa  NNeemmzzeettii  FFeejjlleesszzttééssii  ééss  GGaazzddaa--
ssáággii  MMiinniisszzttéérriiuumm  ffőőoosszzttáállyyvveezzeettőőjjee adta át. 

szervezetek kaphatják meg, amelyek elindultak a Szer-
vezeti Kiválóság felé vezető úton, és a különböző elisme-
rési szintekre beadott pályázataikban bemutatják elért 
sikereiket. 22000066--ttóóll eddig 2211  sszzeerrvveezzeett mondhatja magá-
énak a díjat. 
A Nemzeti Minőség Klub tagsága 1998-ban megalapí-
totta a NNeemmzzeettii  MMiinnőőssééggii  DDííjj  NNaaggyykköövveettee kitüntetést. A 
címet olyan személy kaphatja, aki tevékenységével je-
lentősen hozzájárul a Nemzeti Minőségi Díj ismertségé-
nek fokozásához. 

 
22000077--bbeenn a Nemzeti Minőség Klub tagjainak szavazatai 
alapján a Nemzeti Minőségi Díj Nagykövete rangos elis-
merést 

  
••  BBeerrnnáátthh  LLaajjooss  ((QQuuaalliimmeedd  CCssooppoorrtt))  

••  DDrr..  HHáárryy  AAnnddrrááss  ((AAPPNNBB  KKfftt..))  

 

 

AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  ggrraattuullááll,,  ééss  ttoovváábbbbii  ssiikkeerreekkeett  kkíívváánn  aa  kkiittüünntteetteetttteekknneekk!!  

NNeemmzzeettii  MMiinnőősséégg  DDííjj  NNaaggyykköövveetteeii::  
BBeerrnnáátthh  LLaajjooss  ééss  DDrr..  HHáárryy  AAnnddrrááss  

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   



 

AAzz  ööttsszziinnttűű  EElliissmmeerrééssii  RReennddsszzeerr  aa  KKiivváállóóssáággéérrtt  
LLeevveell  ooff  EExxcceelllleennccee  

Szabó Kálmán 
2001. óta az EFQM a háromszintű elismerésen kívül to-
vábbi két alsóbb szintű elismerést vezetett be annak ér-
dekében, hogy ösztönözze a szervezeteket a Level of 

Excellence önértékelés és a kiválóság modell egyre 
szélesebb körben való sikeres alkalmazására.
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2002-ben a MMiinnőőssééggffeejjlleesszzttééssii  KKöözzppoonntt  --  IIMMFFAA elnyerte 
az EEFFQQMM  NNeemmzzeettii  PPaarrttnneerrsszzeerrvveezzeettii státuszát, 2003. 
szeptemberétől pedig annak licencét is megszerezte, 
mely alapján a sikeres magyar pályázó vállalkozások 
számára az EFQM–mel közösen európai elismerő okle-
velet adhat ki az alsó két szintre, az 

• Elismerés a Kiválóságért (Recognised for 
Excellence) és az 

••  Elkötelezettség a Kiválóságért (Committed to 
Excellence) szintekre.  

••  22000066..  sszzeepptteemmbbeerrééttőőll  aazz  EEFFQQMM  NNeemmzzeettii  PPaarrttnneerr--
sszzeerrvveezzeettee  aa  SSzzöövveettsséégg  aa  KKiivváállóóssáággéérrtt  KKöözz--
hhaasszznnúú  EEggyyeessüülleett..  

EElliissmmeerrééss  aa  KKiivváállóóssáággéérrtt  ((RReeccooggnniisseedd  ffoorr  
EExxcceelllleennccee))  
Az EFQM Elismerési Rendszere alapján a Nemzeti Mi-
nőség Díjra pályázó azon szervezetek számára, melyek 
kiváló (400 pont feletti) eredményt értek el, de nem 
nyerték el a Nemzeti Minőségi Díjat, az EFQM a Nemzeti 
Partnerszervezetével közös európai oklevelet adott ki az 
alábbi szervezeteknek: 

 2003-ban „Elismerés a Kiválóságért” oklevelet ve-
hetett át: 

••  HHööddllmmaayyrr  HHuunnggáárriiaa  LLooggiissttiiccss  KKfftt..  

••  PPhhiilliippss  KKfftt..  MMoonniittoorriippaarr  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  
 2004-ben „Elismerés a Kiválóságért” oklevelet ve-

hetett át: 
••  MMaaggyyaarr  TTáávvkköözzllééssii  RRtt..  

• EE..OONN  TTiisszzáánnttúúllii  ÁÁrraammsszzoollggáállttaattóó  RRtt. 
 2005-ben „Elismerés a Kiválóságért” oklevelet ve-

hetett át: 

••  PPaappyyrruuss  HHuunnggáárriiaa  RRtt..  
2006-tól az „Elismerés a Kiválóságért” szintet az EFQM 
három önálló kategóriára bontotta melybe a besorolás a 
pályázattal elért pontszám alapján történik: 

EElliissmmeerrééss  aa  KKiivváállóóssáággéérrtt  33**  330000--339999  ppoonntt  
EElliissmmeerrééss  aa  KKiivváállóóssáággéérrtt  44**  440000--449999  ppoonntt  
EElliissmmeerrééss  aa  KKiivváállóóssáággéérrtt  55**  550000--559999  ppoonntt  
 2006-ban „Elismerés a Kiválóságért” oklevelet ve-

hetett át: 
••  DDeebbrreecceennii  HHőősszzoollggáállttaattóó  ZZrrtt..  44**  

••  HHAAJJDDÚÚ--BBAAUU  KKfftt..  44**  

••  ÉÉsszzaakkmmaaggyyaarroorrsszzáággii  RReeggiioonnáálliiss  VVíízzmműűvveekk  
ZZRRtt..  55**  

••  AAllbbaa  VVoolláánn  AAuuttóóbbuusszzkköözzlleekkeeddééssii  ZZrrtt..  44**  

••  VVaassiivvíízz  VVaass  MMeeggyyeeii  VVíízz--  ééss  CCssaattoorrnnaamműű  
ZZRRtt..  44**  

••  GGeenneerraallii--PPrroovviiddeenncciiaa  BBiizzttoossííttóó  ZZrrtt..  44**  

••  HHuunnggeerriitt  BBaarroommffiiffeellddoollggoozzóó  ééss  ÉÉlleellmmiisszzeerr--
iippaarrii  ZZrrtt..  44**  

••  HHuunnggaarroossppaa  HHaajjddúússzzoobboosszzllóóii  GGyyóóggyyffüürrddőő  
ééss  EEggéésszzssééggttuurriisszzttiikkaa  RRtt..  44**  

••  CCiittiibbaannkk  ZZrrtt..  VVáállllaallaattii  ÜÜzzlleettáágg  44**  

••  FFőővváárroossii  GGáázzmműűvveekk  ZZrrtt..  KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss  
ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaattii  iiggaazzggaattóóssáágg  33**  

••  SSzz--SSzz--BB  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  JJóóssaa  AAnndd--
rrááss  OOkkttaattóó  KKóórrhháázz    44**  

••  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  RReennddőőrr--ffőőkkaappiittáánnyyssáágg  33**  
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 2008-ban „Elismerés a Kiválóságért” oklevelet ve-

hetett át:  

••  HHuunnggaarroossppaa  HHaajjddúússzzoobboosszzllóóii  GGyyóóggyyffüürrddőő  
ééss  EEggéésszzssééggttuurriisszzttiikkaa  ZZrrtt..  55**  

••  VVeerriittaass  DDuunnaakkiilliittii  CCssaattllaakkoozzáásstteecchhnniikkaaii  KKfftt..  
44**  

••  BBuuddaappeesstt  VVIIII..  kkeerr..  EErrzzsséébbeettvváárroossii  PPoollggáárr--
mmeesstteerrii  HHiivvaattaall  44**  

 Az EFQM Nemzeti Partnerszervezethez benyújtott 
magyar nyelvű pályázatával „Elismerés a Kiváló-
ságért” európai elismerésben részesült: 
22000044..::  NNyyíírreeggyyhháázzii  TTáávvhhőősszzoollggáállttaattóó  KKfftt..  

22000055..::  DDeebbrreecceennii  HHőősszzoollggáállttaattóó  RRtt..  

22000088..::  NNaattiioonnaall  IInnssttrruummeennttss  HHuunnggaarryy  KKfftt..  55**  
 Az EFQM 2004-ben meghirdetett Helyi és 

Regionális Kormányzati Díj pályázatán 
„Recognised for Excellence” elismerésben része-
sült: 

••  DDuunnaaúújjvváárrooss  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  PPoollggáárr--
mmeesstteerrii  HHiivvaattaallaa  

••  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  RReennddőőrr--ffőőkkaappiittáánnyyssáágg  
 2007. évi Regionális Minőségi Díj pályázattal 

„Elismerés a Kiválóságért” elismerésben része-
sült: 

••  ZZAALLAAVVÍÍZZ  ZZrrtt..  33**  

EEllkköötteelleezzeettttsséégg  aa  KKiivváállóóssáággéérrtt  ((CCoommmmiitttteedd  ttoo  
EExxcceelllleennccee))  
Az „Elkötelezettség a Kiválóságért” (Committed to 
Excellence, C2E) – pályázat egy egyszerű eszköz azon 

szervezetek számára, amelyek fejlesztési projektek 
megvalósításával készek elindulni a szervezeti Kiválóság 
útján. 
Az Elkötelezettség a Kiválóságért szint elérése a vezetők 
és a szervezet vevői számára is egyértelművé teszi, 
hogy a szervezet fontosnak tartja a folyamatos fejlesztést 
és törekszik a Kiválóságra. Ennek érdekében a szerve-
zet számára hasznos, hogy az EFQM Kiválóság Modell 
segítségével „átvilágítsa” magát és ez alapján fejlesztési 
projekteket indítson el. Az „Elkötelezettség a Kiválósá-
gért” pályázat keretében a szervezetek a fent említett 
szervezeti átvilágítás, valamint fejlesztési projektek 
eredményeit mutatják be. 
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesülethez 
beadott magyar nyelvű pályázat eredményeként az 
alábbi szervezetek értek el „Elkötelezettség a Kiválósá-
gért” európai szintű elismerést: 
 2006.: 

••  AA  CCiivviill  TTáárrssaaddaalloomm  FFeejjllőőddéésséééérrtt  AAllaappííttvváánnyy  

••  AAnneesstt  ZZrrtt..  

••  BBoorrssooddii  MMűűhheellyy  KKfftt..  

••  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss  IIppaarrkkaammaarraa  

••  KKaazziinncc  TTáávvhhőősszzoollggáállttaattóó  KKfftt..  

••  MMaaggyyaarroorrsszzáággii  TTaannúússííttootttt  CCééggeekk  IISSOO  99000000  FFóó--
rruummaa  

••  MMaarrssaall’’  KKfftt..  

••  NNeexxtteenntt  ZZrrtt..  

••  PPaannnnoonn--WWoorrkk  ZZrrtt..  

••  PPÉÉTTÁÁVV  PPééccssii  TTáávvffűűttőő  KKfftt..  
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 2007.: 

••  BB..BBrraauunn  AAvviittuumm  HHuunnggaarryy  EEggéésszzssééggüüggyyii  SSzzooll--
ggáállttaattóó  ZZrrtt..  

••  DDrr..  FFaarrkkaass  EEggéésszzssééggüüggyyii--sszzoollggáállttaattóó  ééss  TTaa--
nnááccssaaddóó  KKfftt..  

••  GGrruunnddffooss  HHuunnggáárriiaa  KKfftt..  

••  HHaattooss  ééss  TTáárrssaa  NNyyeellvviisskkoollaa  BBtt..  

••  KKeeccsskkeemmééttii  TTEERRMMOOSSTTAARR  HHőősszzoollggáállttaattóó  KKfftt..    

••  KKoonnttaakktt  HHuummáánn  SSzzoollggáállttaattóó  KKöözzhhaasszznnúú  TTáárrssaa--
ssáágg  ––  ÚÚjjrraa  DDoollggoozzoomm  PPrrooggrraamm  

 
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 2006-
ban alapította az „„ÚÚtt  aa  KKiivváállóóssáágg  ffeelléé””  ddííjjaatt, melyet 
azon szervezetek kaphatják meg, amelyek elindultak a 
Szervezeti Kiválóság felé vezető úton, és a különböző 
elismerési szintekre beadott pályázataikban bemutatják 
elért sikereiket. 22000066--ttóóll  eeddddiigg  2211  sszzeerrvveezzeett  mmoonnddhhaattjjaa  
mmaaggááéénnaakk  aa  ddííjjaatt..  

 
______________________________________________________________________________________________   

SSzzíívveess  ffiiggyyeellmméébbee  aajjáánnlljjuukk  
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KKiihhiirrddeettttéékk  aa  ZZöölldd  IIrrooddaa  VVeerrsseennyy  ggyyőőzztteesseeiitt  
VVáállyyii  ZZssuuzzssaa  

 
AA  „„22000088  ZZöölldd  iirrooddáájjaa””  ccíímmeett  nnaaggyyvváállllaallaattii  kkaatteeggóórriiáábbaann  aazz  
AALLCCOOAA--  KKÖÖFFÉÉMM  KKfftt--nneekk,,  kkiissvváállllaallaattii  kkaatteeggóórriiáábbaann  aazz  
EEccmm  EEccoo  MMoonniittoorriinngg  KKfftt--nneekk,,  cciivviill  sszzeerrvveezzeett  ééss  kköözziinnttéézz--
mméénnyy  kkaatteeggóórriiáábbaann  aa  KKöörrnnyyeezzeettüünnkkéérrtt  KKöözzaallaappííttvváánnyynnaakk  
ííttééllttéékk  aa  KKÖÖVVEETT  sszzaakkéérrttőőii..  
A Zöld Iroda Versenybe bekapcsolódó 24 szervezetnek feb-
ruár és március hónap állt rendelkezésére, hogy irodájukat 
környezeti szempontok szerint alakítsák át. A verseny kezde-
tén a KÖVET munkatársai műhelymunka keretében segítettek 
eligazodni a Zöld Iroda alapismereteiben, hírlevelek formájá-
ban ötleteket adtak a környezetbarát megoldások bevezeté-
séhez, áprilisban pedig helyszíni bejárással ellenőrizték a 
megvalósult intézkedéseket. „A versenyzők közül azért emel-
tük ki az AALLCCOOAA--tt,,  aazz  EEccmm  EEccoo  MMoonniittoorriinngg  KKfftt--tt  ééss  aa  KKöörr--
nnyyeezzeettüünnkkéérrtt  KKöözzaallaappííttvváánnyytt, mert alaposan felmérték kör-
nyezeti hatásaikat, kitűnő belső kommunikációs kampányt 
folytattak, ötletes és jelentős környezeti javulást ígérő irodai 
környezetvédelmi programot dolgoztak ki.” – mondta Vályi 
Zsuzsa, a program vezetője. 
A nagyvállalati kategória győztesének, a székesfehérvári 
AALLCCOOAA--KKÖÖFFÉÉMM EHS igazgatóságának munkatársai akció-
tervben rögzítették a teendőket, folyamatosan informálták a 
dolgozókat, képzést szerveztek számukra, bevezették a sze-
lektív hulladékgyűjtést, módosították a beszerzési irányelve-
ket, így a termékek vásárlásánál a környezetvédelem is beke-
rült a főbb szempontok közé. 
A kisvállalati kategória első helyezettje az EEccmm  EEccoo  MMoonniittoorriinngg  
KKfftt,, melynek dolgozói az Ökotérképezés módszerével feltárták 
a kritikus területeket, áttértek a környezetbarát tisztítószerek 
és az újrahasznosított papír használatára, növényeket 
vásároltak, a fűtés és az elektronikai eszközök szabályo-
zásával energiát takarítottak meg. 

A pécsi KKöörrnnyyeezzeettüünnkkéérrtt  KKöözzaallaappííttvváánnyy, a civil és közintéz-
mény kategória nyertese évek óta zöld irodaként működik, de 
a verseny jó alkalom volt arra, hogy felülvizsgálják és rendsze-
rezzék a teendőket. 
A legjobb akcióterv kidolgozásáért különdíjat kapott a LLeeaarr  
CCoorrppoorraattiioonn, a kis anyagi ráfordítással a legjobb zöld irodát 
kialakító FFeellssőőttáárrkkáánnyyii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt, az SSZZ++CC  SSttúúddiióó 
pedig a „legemberbarátabb” iroda címet nyerte le. 
A Zöld Iroda Verseny nyertesei a Zöld Iroda Kiállításon ve-
hették át a díjakat, ahol a versenyzők legjobb intézkedéseiből 
plakátkiállítást is megtekinthettek az érdeklődők. A kiállítás 
látogatói termékbemutatók és tesztek révén saját maguk is 
megtapasztalhatták, hogy az irodai tevékenység során kínál-
kozó környezetbarát alternatívák milyen előnyös tulajdonság-
gal bírnak. A 27 kiállító az irodai beszerzés szinte minden 
területét lefedte: környezetbarát papírt, tisztítószert, bútort 
forgalmazó cégtől az energiatakarékos irodai készülékek 
gyártóin keresztül a futárszolgálatig széles körben kínáltak 
zöld megoldásokat. A kiállítással párhuzamosan Zöld Iroda 
képzés és energiahatékonysági workshop is zajlott. 
A globális felmelegedés egyik fő oka a növekvő széndi-
oxid-kibocsátás, melyhez az irodai munkahelyek számá-
nak folyamatos növekedésével az irodák is jelentős 
mértékben hozzájárulnak. Az irodaépületek beruházói, 
üzemeltetői és az irodában dolgozók sokat tehetnek a 
klímaváltozás ellen környezetbarát, energiatakarékos 
megoldások bevezetésével. 
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KKiivváállaasszzttoottttáákk  22000088  ccssúúccssmmáárrkkááiitt  
BBuussiinneessss  SSuuppeerrbbrraannddss  ééss  SSuuppeerrbbrraannddss  22000088::  FFóókkuusszzbbaann  aa  lleeggjjoobbbb  mmáárrkkáákk  

 
ÚÚjjaabbbb  sszzaakkaasszzááhhoozz  éérrkkeezzeetttt  aa  BBuussiinneessss  SSuuppeerrbbrraannddss  ééss  
aa  SSuuppeerrbbrraannddss  pprrooggrraammookk  kkiivváállaasszzttáássii  ffoollyyaammaattaa::  aa  bbii--
zzoottttssáággookk  mmeeggvváállaasszzttoottttáákk  22000088  üüzzlleettii  ééss  ffooggyyaasszzttóóii  
sszzuuppeerrmmáárrkkááiitt..  
A Business Superbrands Bizottság és a Superbrands 
Bizottság kiválasztotta 2008 legjobb márkáit. A kiválasz-
tott márkákat a következő hetek folyamán értesítik, a 
nagyközönség – a nemzetközi előírásoknak megfelelően 
– az év végi Year of the Brands Gálát követően, a 
Superbrands honlapján tekintheti meg a legkiválóbbak 
listáját, köztük a program számos új, belépő márkáját is. 
Az idén negyedik alkalommal útjára induló program Ma-
gyarországon először a fogyasztói mellett az üzleti már-
kákat is értékeli. A társadalmi felelősségvállalás területén 
kiváló márkákat pedig a globálisan is most először meg-
jelenő GoodCSR2008 Program mutatja be. A 
Superbrands Program eredetileg Nagy-Britanniából in-
dult, ma már világszerte 82 országban működik, minden-
hol azonos módon szabályozott keretek között. 

AA  22000088--aass  SSuuppeerrbbrraannddss  PPrrooggrraammrróóll  
A Superbrands program legfőbb célja, hogy a széles kö-
zönséget megismertesse a legkiválóbb márkákkal, illetve 
elősegítse a márkatudatos fogyasztói döntéseket – ezért 
a Superbrands 2008 Program keretén belül nagyszabású 
kampányt indít Magyarország vezető márkáinak bemu-
tatására. 
A csúcsmárkák a program révén lehetőséget kapnak 
arra, hogy a márkák erejének népszerűsítésében, a már-
katudatos fogyasztói döntések megalapozásában és elő-
segítésében részt vegyenek. Ebben eszközül szolgálhat 
a Superbrands logó használata éppen úgy, mint a márka 
Superbrands kiadványban való megjelenítése, illetve a 
GfK Hungária által végzett márkatudatossági vizsgálat-
ban való részvétel, mely felmérés eredményei idén má-
sodik alkalommal lesznek hozzáférhetők.  
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SSuuppeerrbbrraannddss  22000088  ––  aa  kkiivváállaasszzttááss  
Arról, hogy mely márkák használhatják a „Superbrands 
2008” címet, a 14 főből álló Superbrands Bizottság tagjai 
döntöttek. A grémium tagjai független és önkéntes szak-
emberek, a marketing szakma, a média és a tudomá-
nyos élet vezető képviselői. Legfőbb feladatuk annak 
biztosítása, hogy csak az arra érdemes márkák kaphas-
sák meg a Superbrands státuszt. 
A magyarországi szupermárkák kiválasztásának alapja a 
Magyar Szabadalmi Hivatal PIPACS adatbázisa, amely-
ben csaknem 95 000 nemzeti védbejegyzés található. A 
Superbrands Bizottság ennek az adatbázisnak a szűkí-
tett változatából választja ki a 2008-as év magyar 
Superbrandjeit. 
  

BBuussiinneessss  SSuuppeerrbbrraannddss  22000088  ––  aa  kkiivváállaasszzttááss  
A Business Superbrands program a B2B márkák legki-
válóbbjait mutatja be, azaz olyan magyarországi márká-
kat, amelyek elsősorban nem a nagyközönséget, a fo-
gyasztókat célozzák meg, hanem vállalkozásokat, szer-
vezeteket szolgálnak. Noha a márkák kiválasztásának 
folyamata országonként mutat kisebb eltéréseket, min-
den Business Superbrands program célja megtalálni a 
vezető B2B márkákat, és azokra irányítani a figyelmet, 
amelyek a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtják az üz-
leti szférán belül. Hasonlóan a Superbrands Program-
hoz, a Business Superbrands címek odaítéléséről is egy 
15 szakértőből álló bizottság dönt, amelynek tagjai az 
üzleti szegmenst jól ismerő, neves és elismert szakem-
berek. 

 
Az adatszolgáltató partner a Dun & Bradstreet volt, 
amely a mintegy 500 000 bejegyzett magyar vállalkozás 
közül készítette el a 3000 céget tartalmazó előszűrést, 
ebből a listából választotta ki a Bizottság az első magyar 
Business Superbrand-eket. 
  

GGooooddCCSSRR  22000088  
A társadalmi felelősségvállalás területén kiváló márkákat 
a globálisan is most először megjelenő GoodCSR2008 
Program mutatja be. A programban nemzetközi mód-
szertan alapján kiválasztott márkák vehetnek részt. 
  

22000088  aa  MMáárrkkáákk  ÉÉvvee  
2008 a Márkák Éve: soha nem volt még ekkora verseny 
a fogyasztókért, az üzleti partnerekért, és soha nem volt 
még ennyi lehetőség a jelentős magyarországi márkák 
bemutatkozására. Az egyre szorosabb piaci versenyben 
előnnyel indulhatnak azok a cégek, amelyek márkáit is-
merik és szeretik a fogyasztók, üzleti partnerek. A hazai 
Superbrand-ek, azaz csúcsmárkák a többi márkánál is-
mertebbek és egyben vonzóbbak is a fogyasztók szá-
mára – ez derült ki a GfK Hungária Piackutató Intézet 
által, a Superbrands Magyarország megbízásából 2007-
ben elkészített, 1000 fős felméréséből. Idén kibővítve 
folytatódik a márkakutatás. 

www.superbrands.hu 
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AA  SSuuppeerrbbrraannddss  BBiizzoottttssáágg  ttaaggjjaaii  22000088--bbaann  

  

AA  BBuussiinneessss  SSuuppeerrbbrraannddss  BBiizzoottttssáágg  ttaaggjjaaii  22000088--bbaann  
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Iparfejlesztési Közalapítvány Magyar Minőségfejlesztési Központ Iparfejlesztési Közalapítvány Magyar Minőségfejlesztési Központ 
  

Public Foundation for the Hungarian Quality Public Foundation for the Hungarian Quality 
Progress of the Industry Development Centre Progress of the Industry Development Centre 
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M E G H Í V Ó  
 

A tanácsadó és tanúsító választás fortélyai című rendezvényre 
 

A konferencián való részvételt ajánljuk azoknak, akik tanúsítás előtt állnak és azoknak is, akik 
készek újabb kapcsolatok kialakítására, ismereteik bővítésére. 

 
Időpont:  2008. szeptember 18. (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. 

 
Előadók: 
 

 Tanúsító cégek:  AIB – Vinçotte Hungary Kft. 
 Első Magyar Tanúsító Kft.  
 ÉMI – TÜV SÜD Kft. 
 FERRCERT Tanúsító és Ellenőrző Kft. 
 SGS Hungária Kft. 
 Tanácsadó cégek: Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ 
 Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. 
 TEQUA TÜV AKADÉMIA 
 

A konferencia támogatói: AIB – Vinçotte Hungária Kft., Első Magyar Tanúsító Kft., Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ, ÉMI – TÜV 
SÜD Kft., FERRCERT Kft., SGS Hungária Kft., Szenzor Gazdaságmérnöki Kft., TEQUA TÜV AKADÉMIA 

 

Média partnerek: Magyar Minőség, Minőség és Megbízhatóság 
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JELENTKEZÉS LAP 
 

2008. szeptember 18. 
 

A jelentkezéseket 2008. szeptember 12-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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Minőség és Megbízhatóság 
A 2008/3 szám tartalomjegyzéke 

 
Cím Oldal 

Minőség és hatékonyság (Vass Sándor) 131 
MÓDSZEREK, RENDSZEREK  
Frankóné Alpár Andrea: Hatékonyságjavítás a Magyar Nemzeti Bankban 
benchmarking segítségével 

132-141 

Dr. Teke András: Stratégiai tervezés, biztonságszolgáltatás, minőség a 
rendvédelemben 

142-153 

Földesi Tamás: Kezdeményezések a globális felmelegedés mérséklésére 154-156 
Dr. V. G. Versan: Az ISO 9000 szabványoktól a mátrix rendszerű 
vállalatirányításig (Várkonyi Gábor fordítása) 

157-160 

Douglas P. Mader: Lean Six Sigma’s Evolution 161-166 
BESZÁMOLÓ  
3 év – 13 díjazott vállalkozás 
a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj jelene és jövője (Ősz Csabáné, 
Kelemen Gábor) 

167-168 

Konferencia a különleges élelmiszerekről (Pallóné dr. Kisérdi Imola) 169-174 
Az EOQ MNB elnökének kitüntetése a MTESZ gyémántjubileumán (Vass 
Sándor) 

175 

Minőségmenedzsment az élelmiszeriparban (Várkonyi Gábor) 176-178 
Jól sikerült a távhős randevú (Sződi Sándor) 179 
Az ISO 9000 Forum közhasznúsági jelentése (Rózsa András) 180 
EOQ MNB ROVAT  

1. Agrárgazdasági Világfórum Budapesten (Pallóné dr. Kisérdi Imola 
2. Az EOQ MNB Hat Szigma Zöldöves képzése 
3. Beszámolók az EOQ MNB szakbizottsági üléseiről 
4. Új EOQ oklevelesek  
5. Az EOQ MNB új tagjai 
6. A Magyar Minőség folyóirat 2008. 5. és 6. számainak 

tartalomjegyzéke 

182-183 
183 
184 

185-186 
186-188 

188 
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KKöösszzöönnttjjüükk  aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  úújj  ttaaggjjáátt!!  
 
 
 

INFOBIZ 
Informatikai, Információbiztonsági 

és 
Vezetési Tanácsadó Kft. 

Budapest 
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXIIII..  éévvffoollyyaamm  77..  sszzáámm  22000088..  jjúúlliiuuss  
TTAARRTTAALLOOMM   CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK    PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

A fenntartható fejlődés: kihívás és lehetőség a vállalati 
menedzsment részére - Turchany Guy és Turcsányi Károly 
/Első rész/

 
Sustainable Development:Challenge and Possibility to Enterprise 
Management - Turchany ,Guy and Turcsányi, Károly /Part one/ 

 

Hogyan lehetünk versenyképesek a 21. században? - Tóth Tamás How To Be Competitive in the 21th Century? - Tóth, Tamás  

Szervezeti tudatosság - szervezeti kultúra a Nemzeti Közlekedési 
Hatóságnál - Horváth Zsolt Csaba

Consciousness in Organisation - Organisation’s Culture at the 
National Transport Authority – Horváth, Zsolt Csaba  

Az élményt nyújtó minőségmenedzsment tréningek szerepe a 
minőségtudatos szervezetfejlesztés támogatásában - 
Czimbalmos Béla

The Role of Delightful Quality Management Trainings in Supporting 
Quality-conscious Development of Organisations - 
Czimbalmos, Béla  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

XVII. Magyar Minőség Hét 17th Quality Week  

Prof. DSc. Parányi György elhunyt Parányi ,György Prof. DSc deceased  

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

Átadták a 2007. évi Nemzeti Minőségi Díjakat  2007 Year’s National Quality Awards Granted  

Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért  Level of Excellence  

Kihirdették a Zöld Iroda Verseny győzteseit  Green Office Competition’s Winners Published  

Kiválasztották 2008. csúcsmárkáit  2008 Year’s Top Brands Choosen  

Meghívó „A tanácsadó és tanúsító választás fortélyai” című 
rendezvényre  Invitation to Conference 

 

Minőség és Megbízhatóság 2008/3 számának tartalomjegyzéke  Content of Quality and Reliability 2008/3  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAA    NNEEWW  MMEEMMBBEERR  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagját!  We Welcome the New Members to the Society  
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INFOBIZINFOBIZINFOBIZINFOBIZ Informatikai, InformInformatikai, InformInformatikai, InformInformatikai, Informáááácicicicióóóó----biztonsbiztonsbiztonsbiztonsáááági gi gi gi éééés s s s 
VezetVezetVezetVezetéééési Tansi Tansi Tansi Tanáááácsadcsadcsadcsadóóóó Kft. Kft. Kft. Kft. 


1162. Budapest, Csöves u. 6. Internet: www.infobiz.hu E-mail: infobiz@infobiz.hu


Az INFOBIZ Kft. segAz INFOBIZ Kft. seg íítt
• az Önök irányítási rendszerekkel kapcsolatos problémái megoldásában, 
• minıségirányítási (ISO 9001 szerint), környezetközpontú irányítási (ISO 14001


szerint) és / vagy információbiztonsági irányítási (ISO/IEC 27001 szerint) 
rendszerek kiépítésében, bevezetésében illetve továbbfejlesztésében,


• integrált irányítási rendszerek kiépítésében, illetve új irányítási rendszerek 
kialakításában és illesztésében a már meglévı irányítási rendszer(ek)hez,


• irányítási rendszerek testre szabásában az Önök egyedi üzleti folyamataihoz,
• irányítási rendszerek tanúsíttatásra történı felkészítésében,
• irányítási rendszerek karbantartásában és továbbfejlesztésében,
• szervezeti és mőködési változások illesztésében a meglévı irányítási 


rendszerekhez,
• Irányítási rendszerek belsı auditjainak illetve önértékeléseinek elvégzésében.


Az INFOBIZ Kft. filozófiája, hogy minden esetben olyan irányítási rendszert építsen ki 
megbízói (partnerei) számára, amely a szabványkövetelmények és egyéb 
elvárások kielégítése mellett a lehetı legkisebb dokumentálási kényszert jelenti 
számukra. A kiépített irányítási rendszerekkel szembeni alapvet ı elvárás a 
partner viszonyaihoz mért testre-szabottság, rugalm asság, átláthatóság és 
hatékonyság . További lényeges szempont, hogy a kialakított irányítási rendszerek 
ne csak a nemzetközi irányítási rendszerszabványoknak, hanem a jogszabályi, 
hatósági, lakossági, tulajdonosi stb. elvárásoknak és elıírásoknak is feleljenek 
meg.


Partnereink igényeit nem "általában" kell kielégítenünk, hanem erısen figyelembe véve 
az adott terület szakmai specifikumait . Ezért is külön hangsúlyt helyezünk a 
felkészítés során mind az adott szakmát ismerı speciális tudás meglétére, mind az 
irányítási rendszer és egyes az rendszerelemek megvalósításához szükséges 
különbözı speciális know-how alkalmazására. Miután úgy véljük, hogy a 
polihisztorok kora lejárt, ezért mindig olyan projekt-teamet állítunk fel , amely 
tartalmazza az összes szükséges szakmai ismeretet és tudást. 


Mindig arra törekszünk, hogy a legkiválóbb módszereket alkalmazzuk, és a legjobb 
szakemberekkel dolgozzunk együtt, akik céljainkat és törekvéseinket elfogadják és 
mindennapi munkájuk során ezen elveket használják. Jellemzıen szakértıi projekt-
csapatokkal dolgozunk együtt. Tanácsadóink többsége sokéves tapasztalattal 
rendelkezik, és az évek során, szakterületük mővelése közben számos iparágban 
szereztek elmélyült ismereteket. 


Tevékenységünk gyakorlat- és eredmény-orientált. Tisztában vagyunk vele, hogy 
partnereink számára értéket teremteni kizárólag üzleti eredményeket produkáló, és 
a gyakorlatban is végrehajtható javaslatokkal tudunk. Ezért készek vagyunk azok 
megvalósításában is együttmőködni, garantálva a kívánt eredmény elıállítását a 
vállalt határidı és az erıforráskereteken belül.


IrIráányny ííttáási rendszerek kisi rendszerek ki ééppííttéése tanse tan áácsadcsad ááss
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Az INFOBIZ Kft. segAz INFOBIZ Kft. seg íítt
• az Önök informatikai problémáinak a megoldásában, 
• az Önök igényeihez optimális IT háttér és mőködés kialakításában,
• a szervezet teljes (folyamatszemlélető) mőködési átvizsgálásában, illetve a meglévı


informatikai rendszer felmérésében,
• az (informatikai) fejlesztési stratégia kialakításában,
• a stratégiához és a vállalat viszonyaihoz optimálisan illeszkedı IT fejlesztések 


kiválasztásában, megtervezésében és kialakításában,
• a vállalat mőködésének, folyamatainak illesztésében, hogy azok a kiépítendı IT 


támogatási rendszerrel zökkenımentesen, rugalmasan mőködhessen együtt,
• a támogató IT rendszer kiépítésében (alkalmazások és eszközök kiválasztásában, 


bevezetési projektek menedzselésében és minıségbiztosításában, stb.),
• a támogató IT rendszer mőködtetésének betanításában, mőködtetés közbeni 


tanácsadásban,
• a változások illesztésében a meglévı irányítási rendszerekhez.


Az elmúlt évtizedekben a vállalatok egyre többet költöttek informatikai beruházásokra: számítógépekre, 
szoftverekre, hálózatokra, információs rendszerekre, rendszerintegrációs tanácsadásra, stb. Ma már 
szinte elképzelhetetlen, hogy akár a legkisebb vállalkozásnál is ne legyen legalább egy számítógép. A 
közepes és nagyobb vállalatoknál azonban folyamatosan jellemzı az informatikai támogatottság 
fejlıdése, bıvülése. Megfigyelhetı, hogy egyre több folyamat vagy tevékenység mőködéséhez 
használnak informatikai rendszert vagy rendszereket.


Az informatikai támogató rendszerek bevezetése és mőködtetése eszköz stratégiai és üzleti el ınyök 
eléréséhez, a piaci pozíció megszerzéséhez és megtar tásához . Ezek az elınyök 
megnyilvánulhatnak a jobban integrált, automatizáltabb, rugalmasabb, áttekinthetıbb, 
menedzselhetıbb üzleti folyamatokban, jobb adat- és információ minıségben, a vállalati 
teljesítmények sokoldalúbb mérésében, azok gyorsabb és integráltabb értékelésében, a hatékonyság 
növekedésében, jobb kontrolling lehetıségekben, jobban elıkészített vezetıi döntésekben, 
integráltabb szervezeti tudásban, stb…


Amikor egy vállalat vezetıiben elıször megfogalmazódik az igény informatikai beruházásra valamely cél 
érdekében, sokszor még nem tisztult pontosan le, hogy mit is szeretnének tulajdonképpen. Nem 
tudják, hogy a céljuk elérése érdekében mi volna a legjobb, optimális és költség-hatékony megoldás. 


Felmerül a kérdés, hogy hol, mit fejlesszenek, melyik megoldást válasszák, mi éri meg a legjobban?


Feladatunknak tekintjük – szakértıi tudásunkkal, és kollégáink sokrétő és magas szintő
szakmai tapasztalatával, valamint együttmőködı partnereinkkel közösen, – a 
vállalatvezetıket támogassuk abban, hogy olyan informatikai támogató rendszert 
vezethessenek be, amely: 


• személyre szabottan és költséghatékonyan ad megoldást az adott problémára; 
• optimálisan illeszkedik a vállalat stratégiájához, üzleti céljaihoz, körülményeihez és                                        


lehetıségeihez; 
• bevezetése zökkenımentes az üzleti tevékenység folyamatossága mellett, és az 


átállás az (esetlegesen) új folyamatszabályozásra folyamatosan történik; 
A vállalatoknak igény szerint támogatást nyújtunk a teljes informatikai beruházási projekt 


során is, de akár önállóan is az egyes feladatok elvégzésében. 


Informatikai tanInformatikai tan áácsadcsad ááss








INFOBIZINFOBIZINFOBIZINFOBIZ Informatikai, InformInformatikai, InformInformatikai, InformInformatikai, Informáááácicicicióóóó----biztonsbiztonsbiztonsbiztonsáááági gi gi gi éééés s s s 
VezetVezetVezetVezetéééési Tansi Tansi Tansi Tanáááácsadcsadcsadcsadóóóó Kft. Kft. Kft. Kft. 


1162. Budapest, Csöves u. 6. Internet: www.infobiz.hu E-mail: infobiz@infobiz.hu


Az INFOBIZ Kft. oktatAz INFOBIZ Kft. oktat áási tevsi tev éékenyskenys ééget vget v éégezgez
−− szervezett keretek kszervezett keretek k öözzöött:tt:


• Az INFOBIZ Kft. munkatársai oktatóként, és tanfolyami témafelelısként 
vesznek részt az MSZT (Magyar Szabványügyi Testület) és az EOQ MNB
(Európai Minıségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága) minıségügyi 
és információbiztonsági témájú akkreditált képzései ben. 


−− éés egys egy ééni igni ig éényekre is:nyekre is:
• Vállalatok számára egyéni igény alapján összeállított tematika szerint , az 


INFOBIZ Kft. munkatársai kompetenciájába tartozó témakörökben, tartunk 
kihelyezett tanfolyamok at.


• Irányítási rendszerek bevezetésekor az adott irányítási rendszerek 
mőködtetéséhez szükséges bels ı képzések et elvégezzük.


A képzések f ıbb témakörei: 
- Irányítási rendszerek követelményei, struktúrája, alkalmazása és haszna a vállalatok 


hétköznapjaiban
o Minıségirányítási rendszerek (ISO 9001)
o Környezetközpontú irányítási rendszerek (ISO 14001)
o Információbiztonsági irányítási rendszerek (ISO/IEC 27001)
o Integrált irányítási rendszerek bevezetése és elınyei


- Belsı és külsı auditok, auditálási technikák, …
- Minıségbiztosítás a napi gyakorlatban
- TQM technikák, minıségfejlesztési technikák
- Önértékelések módszertana és technikái
- Információbiztonság mőködtetése a napi gyakorlatban
- Információbiztonsági kockázatelemzések, BCP-DRP
- Szoftverfejlesztés minıségbiztosítási követelményei
- Informatika és információbiztonság a vállalatok életében, mőködésében, minıségirányítási 


rendszerében, …
- Stb…


A képzések során a gyakorlati ismeretek átadását tartjuk a legfontosabbnak. Képzéseink 
tematikáját mindig úgy alakítjuk ki, hogy a hallgatóink a képzések során 
elsajátítottakat a mindennapi gyakorlatban azonnal hasznosítani tudják. 


Szakmai oktatSzakmai oktat ááss
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Az INFOBIZ Kft. segAz INFOBIZ Kft. seg íítt
• Szoftverházak ügyfelei számára a szoftverházak mőködésére vonatkozó


beszállítói audit korrekt, szakmai elvégzésében, igény szerint a teljes szoftverház 
mőködésére, vagy csak egy kiválasztott projektre vonatkozólag,


• Szoftverházak számára a teljes szoftverház illetve szoftverfejlesztési projektek 
mőködésének felülvizsgálatában és értékelésében, folyamatai erısségeinek és 
fejlesztési lehetıségeinek a feltárásában,


• Legfontosabb (kritikus) területek fejlesztésére intézkedések, ütemtervek 
kidolgozásában (vagy szakértıi részvétel a kidolgozásban), majd szakértıi, 
tanácsadói támogatással a bevezetésben,


• Projektek tapasztalatainak feltárására és hasznosítására speciális csoportmunka 
(workshop) irányításában és moderálásában,


• Szoftverház mőködésére ISO 9001 szerinti minıségirányítási rendszer 
kiépítésében, bevezetésében és felkészítésében a tanúsításra, amely segít az ISO 
9001 szabványt értelmezni és testre szabni a szoftverfejlesztés folyamataira, 
figyelembe veszi a vonatkozó szoftver minıségbiztosítási szabványok ajánlásait, és 
illeszkedik az adott szoftverház mőködési jó gyakorlatához és cégkultúrájához,


• A CMMI modell szerinti mőködés igénye esetén:
• Oktatás a CMMI modellrıl, filozófiájáról, elveirıl, gyakorlati hasznáról,és a 


bevezetés lehetıségeirıl,
• Kiinduló állapot felmérése a CMMI bevezetéséhez,
• A CMMI kívánt szintje eléréséhez szükséges fıbb hiányok meghatározása,
• Szakértıi, tanácsadói támogatás a szükséges intézkedések bevezetésében.


Az Önök szoftverházában találkoztak-e már a követke zı problémák egyikével? Vagy netalán már 
többel is? - Amennyiben igen, akkor ne késlekedjenek  tovább, és vegyék fel velünk a kapcsolatot! 
Mi segítünk ezeknek a problémáknak a megoldásában.
• A projekt a megvalósítási szakaszban mindig tovább tartott és több er ıforrást emésztett fel , 


mint amivel az elején számoltunk! 
• A határid ı-csúszások éjszakázásokat, kevesebb tesztelést, kev esebb dokumentálást és 


szükségszer ően jóval több hibát jelentenek , már az átadáskor (leszállításkor) is! 
• A kijavított hibák újabb hibákat szülnek ! 
• A hibajavítások erıforrásokat vonnak el az új fejlesztésekt ıl, mindig terven felül . 
• A tesztelési és az átadási szakaszban derülnek ki, ho gy az ügyfél másképp szeretné a 


terméket , és akkor kell nekiállni „átkódolni” az egészet, vagy a termék nagyját! 
• Rendszeres vita / nézeteltérés forrása az ügyféllel, hogy mi hiba és mi új igény ! 
• Több ügyfélnél kinn lévı termék esetén nem átlátható, hogy melyik hiba kijavítása melyik 


ügyfélnél lev ı verzióban lett javítva ! A problémákról folyamatosan az állandó ügyfél-
panaszokból értesülünk. 


• Elment a kulcsemberünk, és magával vitt egy csomó, egyedi tudást . Aki maradt, már nem tudja 
úgy folytatni! 


• A termékben a továbbfejlesztéseket, igazán csak az tudja megcsinálni, aki eredetileg is 
programozta. Más programozó már nem tud az ı kódjain eligazodni.


• A projektek nyeresége a projekt végén esetleges, elıre nem tervezhetı! A projekt végén örülünk, 
hogy a megrendel ı kifizette a munka árát, de az már messze nem biztos , hogy ez 
nyereséges is volt – tekintve az összes ráfordítást! 


Szoftver minSzoftver min ıısséégbiztosgbiztos ííttáási tansi tan áácsadcsad ááss
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Az INFOBIZ Kft. segAz INFOBIZ Kft. seg íítt
• az Önök vállalat-vezetési és -szervezési problémái megoldásában, 
• szervezetfejlesztési feladatokban,
• szervezeti stratégia kialakításában, megvalósulásuk mérésében és irányításában 


(SWOT, BSC, …),
• önértékelések (egyedi, EFQM szerinti, …), belsı auditok és egyéb belsı


vizsgálatok lefolytatásában,
• a szervezet teljes (folyamatszemlélető) mőködési átvizsgálásában, gyenge pontok 


és fejlesztési területek feltérképezésében,
• vállalati / üzleti folyamatok újjászervezésében (BPR, …)
• hatékonyság növelésében különbözı TQM módszerekkel,
• folyamatok illetve a teljes mőködés IT támogatásának megvalósításában,
• projektek menedzselésében és minıségbiztosításában,
• belsı képzések, tréningek, csoportmunkák és workshopok megszervezésében és 


moderálásában.


A technológiai fejlıdéssel és a gyorsan változó piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodási 
kényszerrel párhuzamosan csökken az állandó alkalmazottak iránti igény, és közben növekszik a bármikor 
mozgósítható specialisták iránti kereslet. Az egyes vállalatok vezet ıi néha olyan problémákkal 
szembesülnek, aminek hatékony kezeléséhez és megold ásához saját ismereteik, tapasztalatuk, és 
esetleg er ıforrásuk már kevés. Ilyen problémák megoldásához szoktak tanácsadókhoz fordulni: 
• Segítségnyújtás a szervezet céljainak az eléréséhez. 
• Segítségnyújtás stratégia kialakításhoz, üzleti döntések elıkészítéséhez. 
• Az újfajta megközelítések miatti változások megvalósítására. 
• Újfajta módszerek, eszközök bevezetésére a hatékonyság növelése céljából. 
• Egy bizonyos, eddig a vállalat számára ismeretlen területen, speciális jártasság és ismeretanyag 


megszerzésére. 
• Egyetlen adott ügyfélnél szükséges speciális tudásra. 
• A szervezeti tanulás elısegítésére. 
• Munkaerı más munkák számára történı felszabadítására. 
• Belsı súrlódások leküzdésére. 
A tanácsadás egy olyan szolgáltatás, amivel a tanácsadó általában nem kézzelfogható terméket ad el az 
ügyfélnek. A tanácsadó mindig a tanácsadással és az információv al idıt és tudást ad el az 
ügyfélnek. Ezért helyezünk nagy hangsúlyt arra, hogy  olyan szakemberekkel dolgozzunk együtt, 
akik a saját szakterületükön nagy tudásra és gyakor lati tapasztalatra tettek szert, valamint ezt 
folyamatosan tovább is fejlesztik.


A vezetési tanácsadási tevékenységünkben mindig az ügyfél problémájának 
pragmatikus és költséghatékony megoldását helyezzük  elıtérbe, legyen az a 
tanácsadás bármelyik területér ıl. Kollegáink is mind ezzel a szemlélettel és 
nagy tapasztalattal vesznek részt tanácsadói munkán kban. 


VezetVezetéési tansi tan áácsadcsad ááss
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Az INFOBIZ Kft. segAz INFOBIZ Kft. seg íítt
• az Önök információ-biztonsági problémái megoldásában, 
• a szervezet teljes (vagy igény szerint részleges) információ-biztonsági átvizsgálá-


sában és a gyenge pontok megtalálásában, 
• javaslatok kidolgozásában és bevezetésében biztonsági problémák megoldására,
• az egyes biztonsági elemek önálló kiépítésében, 
• az információ-biztonsági kockázatok felmérésében és értékelésében, 
• információbiztonsági szabályzatok (IBSZ) összeállításában,
• üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-elhárítási tervek (BCP-DRP) készítésében, 


kipróbálásában, betanításában,
• a teljes információ-biztonsági irányítási rendszer kiépítésében és bevezetésében, 


illetve annak tanúsíttatásában.


Az információ-biztonság kérdése – az informatika rohamos elıretörésével – minden vállalatnál egyre 
égetıbb kérdéssé válik. Mindenki tud róla, viszont senki sem veszi addig komolyan, amíg el ıször 
„ meg nem égette magát ” vele . A felhasználó szemszögébıl, az egyik oldalról közelítve: a hatékony 
munkavégzéshez elvárás, hogy a szükséges információk a kell ı idıben és sértetlenül álljanak a 
rendelkezésre . A másik oldalról: minden szervezetnél – akár tudomásul vesszük, akár nem, – van 
"információ-szivárgás". Az információk jogosulatlan kézbe kerülése jelentıs erkölcsi és anyagi 
károkat okoz(hat) a szervezetnek.


Ott, ahol felismerték a védekezés fontosságát, azzal is szembesülnek, hogy az önállóan (tehát nem 
rendszerben) alkalmazott védelmi elemek kiépítése, fenntartása rendkívül drága. Ebben a helyzetben 
segít rendet teremteni az információ-biztonsági irányítási rendszer . Mindenképpen csökkenti a 
védekezés költségeit. Az elemeiben önálló védekezéshez képest - a rendszerszemlélet miatt -
összehangolható az egyes elemek elégséges védelmi szintje, illetve megszünteti a fölösleges 
átfedéseket. Hatékonyság növelı mellékhatásként felfedi az önálló elemek közötti biztonsági réseket. 
Menedzsment eszköz volta miatt a felsı vezetés kézben tudja tartani az összehangolt védelmi 
folyamatokat anélkül, hogy a speciális területeken (pl. ırzés-védelem, informatikai hálózat, stb.) 
mélyebb szakmai ismeretekkel rendelkezne.


Az információ-biztonsági "szakmában" a kezdetektıl fogva sajátos nézeteket vallottunk. 
A szabvány követelményeinek megfelelıen mi nem szőkítettük le az információ-
biztonság kérdését pusztán informatikai eszközök (számítógépek) biztonságának 
problémájára. (Az élet bennünket igazolt.) Egy, a gyakorlatban használható
információ-biztonsági rendszer eredményességéhez több szakmai terület 
összehangolt munkája szükséges , úgymint: 


• objektum, terület védelem, 
• személy védelem (rendszerben a személy védelme, vagy a rendszer védelme 


személyektıl), 
• adatok, módszerek, eszközök védelme, 
• informatikai védelem, 
• elemi károk, természeti csapások elleni védelem (az információbiztonság 


szemszögébıl).
Akkor szolgáljuk legjobban partnereink érdekét, ha az INFOBIZ – kilépve a szokványos 


felkészítıi szerepkörbıl, – nemcsak az elemek integrálásával az irányítási rendszer 
kialakításában vesz részt, hanem segít partnereinél a konkrét biztonsági elemek 
létrehozásában is. 


InformInform áácici óó--biztonsbiztons áági tangi tan áácsadcsad ááss







