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EEggéérrffooggóó  
ÜÜllöökk  aa  sszzáámmííttóóggééppeemm  eellőőtttt,,  ffooggoomm  aazz  eeggeerreemm  ééss  ttűűnnőőddöömm  

DDrr..  SSzzeennttggyyöörrggyyii  ZZssuuzzssaa  

Könnyű a Mérnök Újságban a helyzetem, mert kollégák-
hoz, mérnökökhöz szólhatok. Nem kell magyarázkod-
nom, nem kell a fogalmakat definiálnom. Egyformán ne-
velődtünk, egyformán valljuk, hogy ha egy készülék, 
vagy akár egy egész rendszer rosszul működik, netán le 
is áll, akkor nem elég a hibákat feltárni, a bajokra rámu-
tatni, hanem a problémákat meg kell oldani, és ha szük-
séges, új eljárásokat, új utakat kell keresni ehhez. Nem 
állom meg a kritikus megjegyzést: alapvetően ebben tér 
el a mi gondolkodásmódunk a filoszoktól. 
A minap meghívtak egy gyárba. Mindig örömmel megyek 
üzembe, pályámat az iparban kezdtem és mai napig jó 
érzéssel gondolok erre az időszakra. Ráadásul évtized-
nél fiatalabb gyárat látogathattam meg Veresegyházon – 
új az épület és modernek a technológiái. Ám a legjobban 
az ragadott meg, hogy mennyire tiszta ez a gépipari 
üzem, ahol pedig nem élelmiszereket vagy finomvegy-
szereket állítanak elő, hanem nagyméretű alkatrészeket 
munkálnak meg és óriási berendezéseket állítanak össze 
meg tesztelnek. Amikor a nyolcvanas évek vége felé az 
NDK-ban egy modernnek hirdetett, főleg NC-kel és CNC-
kel (nem gépész- és villamos-kollégáknak: digitális és 
számítógép-vezérelt szerszámgépekkel) dolgozó 
üzembe látogattam, elhűltem, hogy a munkások cigaret-
táztak a gép mellett, lefolyt a szappanos hűtővíz a pisz-
kos padlózatra és a munkagép körül felhalmozódott a 
szétszóródó spén (fémforgács). Akkor éreztem át igazán, 
hogy ez a társadalmi rendszer nem életképes. 

De vissza a meglátogatott gyárhoz, ahol büszkén mu-
tatták be legújabb munkájuk eredményét, az akkor elké-
szült első óriási gázturbinás energetikai egységet. Fiatal 
a gyár, fiatal a vezérkar is. 2000. előtt, amikor elkezdték 
itt a General Electric új gyárát építeni, ezen a 42 hektá-
ron kukoricaföldek terültek el. Egy év múlva viszont már 
gyártódtak a nagy teljesítményű gázturbinákhoz az alkat-
részek. Háromszáz fővel kezdték, most több mint 800 
ember talál itt munkát. Az újdonság, amit bemutattak, a 
repülőgépmotorokból kifejlesztett LM gázturbina- és ge-
nerátorcsalád tagjának végső összeszerelése és teszte-
lése egymagában 80 munkahelyet teremtett. Az innen 
kikerülő LM6000 maga is figyelemre méltó, mert a ma-
napság annyira előtérbe kerülő környezetvédelem egyik 
fontos eleme. A 40-50 megawatt villamos teljesítményű 
egység földgázzal és gázolajjal működik, ám a folyama-
tos fejlesztések eredményeként (vízzel és gőzzel) mini-
málisra sikerült csökkenteni a káros nitrogén-oxidok ki-
bocsátását. Egy ilyen egység egymaga elláthat egy ki-
sebb települést vagy egy nagy gyárat nemcsak villamos 
energiával, hanem hővel is. Különösen vonzó tulajdon-
sága, hogy nagyon gyorsan, mintegy tíz perc alatt felfut-
tatható a maximális teljesítményre, ami csúcsigények 
esetében rendkívül fontos. Egyébként a környezetvé-
delmet szolgálják a biogázzal is üzemeltethető gázmo-
torok – ilyen berendezések összeszerelését és tesztelé-
sét is végzik ebben az üzemben. 
De hát nem tisztem, hogy itt termékbemutatót tartsak, 
mert akit további részletek érdekelnek, úgyis tudja, hová 
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Villamosmérnök, a Magyar Mérnök Akadémia tagja



forduljon. Engem két dolog ragadott meg e látogatás so-
rán. Az egyik, hogy milyen nagy (sőt, óriási, és egyre 
bővülő) üzletté vált a környezetvédelem – ma már talán 
vetekszik a fegyvergyártással és-eladással. Az olyan vi-
lágóriás, mint a nálunk is mintegy 15 ezer embert fog-
lalkoztató GE tavalyi forgalmának 34 százalékát tette ki 
az energiával és a vízzel kapcsolatos ágazata, és a ku-
tatásra-fejlesztésre szánt pénzeket, amik magukban sem 
kicsik, még meg is akarják duplázni. Imponálóak a célok: 
nagyobb megbízhatóság, hatékonyságnövelés, új üzem-
anyagok alkalmazása, részben a kifogyók helyettesíté-
sére, részben a légkörkárosítás csökkentésére. E célok 
persze involválják, hogy le kell cserélni a régieket, de 
legalább is, fel kell újítani őket. Szóval, mondom, hatal-
mas, és egyre bővülő üzlet az energetika. Érdemes ne-
künk is alaposan kivennünk a részünket benne. 
A másik gondolat, ami megragadott –és nemigen illesz-
kedik manapság a magyar sajtóban oly széles körben 
terjesztett „világvége” hangulathoz– az, hogy a politikai 
viszályok, a vihar egy lavór vízben „válságok”, a több-
nyire mesterségesen szított lehangoltság közepette a 
gazdaság működik. Ipari termelésünk és az exportunk is 
tavaly két számjegyes bővülést mutatott. Kutatóhelyein-
ken és egyetemeinken számos új eredmény születik. A 
napokban beszélgettem néhány kiemelkedő magyar tu-
dóssal és kiderült, hogy nemcsak elméletileg magas 
színvonalú a munkájuk, hanem eladható is. Örvendetes, 
hogy a két éve megalkotott innovációs törvény nyomán 
spin-off cégek rajzanak ki, elsősorban fiatalemberek vál-
lalkozó kedvét támogatva, ötleteiket megvalósítva. Na-
gyon jó, hogy a multik nálunk most már egyre szélesebb 
körben adnak érdemi munkákat is. No persze, az LM 
gépcsaládot nem nálunk fejlesztik, nem is itt gyártják, de 
egy ilyen bonyolult komplexumnak már az összeszere-

lése és tesztelése is lényegi felkészültséget igényel.  
Nem meglepő, hogy jelenleg a legkeresettebb szakem-
berek a gépész-, a villamos- és az informatikusmérnö-
kök. Meg az anyagtechnológusok, mert például újra kezd 
divatba jönni a kohászat (hja, az autót, a gázturbinát is 
acélból, fémötvözetekből kell készíteni). Nagyon felka-
pott szakma lett ismét a kémikusoké, különösen akkor, 
ha ismereteik a környezetvédelemmel párosulnak. Olva-
som, hogy az idén visszaesett a felsőoktatásra jelentke-
zők száma, van, ahol 30 százalékkal is. Egyedül a Mű-
egyetemen és a műszaki főiskolákon emelkedett a je-
lentkezők aránya. Úgy tetszik, a társadalom kezdi felis-
merni a kereslet-kínálat alaptörvényeit. 
Ezek az optimizmusra okot adó jelenségek és folyama-
tok. Csakhogy arról se feledkezzünk meg, hogy a rend-
szerváltozás utáni kormányok –mondhatjuk: sajnos, 
pártszínezetre való tekintet nélkül– abban meglehetősen 
egységesek, hogy közömbösek az innovációval szem-
ben. Mindig a pénzügyi manipulációk kapják a prioritást. 
A reálszférától távol álló politikusok meg az egymásnak 
is ellentmondó elméleteket buzgón követő makro-köz-
gazdák valahogy nem akarják –vagy nem képesek– fel-
fogni, hogy csak abból lehet adósságot törleszteni, költ-
ségvetési egyensúlyt biztosítani, azt lehet szétosztani, 
ellátó rendszerek reformjait végigvinni (mert, mint min-
den változás a rendszerekben, a reformok is energiát, 
vagyis, adott esetben többletpénzt igényelnek), amit lét-
rehozunk (megtermelünk), és jó áron nyereséggel el is 
adunk. Ez utóbbi követelmény pedig azt jelenti, hogy ál-
landóan versenyképesnek kell lennünk. Márpedig ver-
senyben csak megújulással, megfelelő infrastruktúrával, 
és főleg, jól képzett fejekkel tudunk helytállni. 

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

TTuurrcchhaannyy  GGuuyy  ééss  TTuurrccssáánnyyii  KKáárroollyy  
Második rész

VVáállllaallaattii  ssttrraattééggiiaa  ééss  lleehheettőőssééggeekk  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóó  
ffeejjllőőddééss  ttüükkrréébbeenn  
Egy előremutató stratégia, a gazdasági és társadalmi 
kihívások ismerete nem más, mind egy hozzá adott érték 
a vállalatnak. Ennek az értéknek a meghatározásához és 
a stratégia kialakításához, ellenőrzéséhez és méréséhez 
próbálunk az alábbiakban néhány támpontot nyújtani.  
AA  2211..  SSzzáázzaadd  vváállllaallaattii  ssttrraattééggiiáájjaa  
A holnap fenntartható fejlődés stratégiái (Az ökologikus 
marketing rendszer ökológiai  egyensúlyának kezelési 
módszereiről). 
Az általános egyensúly elmélete, melynek Leon Walras a 
szülőatyja modern formájában meghatározza azokat a 
feltételeket, amelyek mellett egy decentralizált gazdaság 
egyensúlya, (általános egyensúly az árak és a 
csereeszközök (échanges) között), eredményes lesz, 
ami része a határhaszon elméletnek. A mi 
szóhasználatunkban „Pareto - féle optimumot képez” (a 
relativitás elmélete egy szabadpiaci versenyben, mely 
magába foglalja a logikus és nem logikus emberi 
cselekedet elméletét). Tehát Walras és Pareto 
munkásságára, vagyis a Lausanne-i iskolára építve a 
modern gazdaságtudomány pontos tartalmat adott a 
'láthatatlan kéz' elméletének, amely az angol 
közgazdász, Adam Smith nevéhez fűződik. Smith 
elmélete szerint az, hogy a termelők millióinak egymástól 
független gazdasági tevékenységét saját egyéni érdeke 

határozza meg és az, hogy a fogyasztók milliói saját 
maximális elégedettségüket keresik, bizonyos 
feltételezések szerint egy szociálisan nem kielégítő 
eredményre vezet, amikor is lehetetlen egyesek jólétén 
javítani anélkül, hogy másokén rontanánk. 
Mi az összefüggés a fenntartható fejlődéssel? Teljesen 
közvetlen a kapcsolat, mivel a walrasi általános 
egyensúly feltétele a paretói optimum és az, hogy legyen 
egy piac, amelyen mindennek meghatározott ára van. A 
piac, azaz az ár hiányában ugyanis az egyéni és a 
termelői - fogyasztói döntések nincsenek irányítva. A 
döntések vakon születnek, így nem vezetnek a kívánt 
eredményre, esetleg csak véletlenül. A környezeti 
problémák majdnem minden esetben az alkalmas piac 
hiányából adódnak. 
Vegyük például az autók légszennyezését! Amikor 
autóval közlekedünk, bizonyos mennyiséget használunk 
el ritka természeti kincsekből, olajból, benzinből, 
kaucsukból, stb. Ezen kívül az autók különböző 
szennyező gázokat bocsátanak a levegőbe: egy másik 
ritka kincset, a tiszta levegőt szennyezzük, azaz 
fogyasztjuk. Az olaj-, benzin-, gumipiac működése 
következtében természetesnek vesszük azt, hogy a 
közlekedés, mint tevékenység ára ezeknek a természeti 
kincseknek az árát tartalmazza, benzin, gumi stb. 
A tiszta levegő piacának hiánya viszont - az a körülmény 
tehát, hogy a levegőmolekulák tulajdonjogát nem lehet 
megszerezni - azt eredményezi, hogy azt az árat, melyet 
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az autós a légszennyezés révén a társadalomra ró nem 
kell megfizetnie, ezért gazdasági számításainál sem 
veszi figyelembe. Ennek megfelelően egyáltalán nem 
meglepő, hogy mértéktelen a légszennyezés. 
 Nincs mértéktelen fogyasztás például fagylaltból, 

hiszen a fagylaltot nem adják ingyen, annak egy 
bizonyos ára van amit a fogyasztó racionálisan 
figyelembe vesz, ha viszont a fagylaltot ingyen adnák 
akkor a Pareto -féle optimum alapján lehetetlen 
mennyiség fogyna. 
 A levegő nagy kincs, ezért nem szabad ingyen a 

túlságosan 'gourmand' fogyasztók rendelkezésére 
bocsátani. 

Az előzőekből az a következtetés vonható le, hogy ha a 
megfelelő piac létezne, amelyen az árakat a verseny 
feltételei szabnák meg, akkor nem lennének ökológiai 
problémák. Mi lehet a haszna egy ilyen elvont 
diagnózisnak egy olyan konkrét probléma esetében, 
amilyennel nap mint nap találkozunk? 
Egy orvosnak evidens tény az, hogy az alkalmazandó 
kezelés, orvosság a diagnózis természetétől függ. A 
gazdaságpolitikában nem mindig vesszük figyelembe a 
diagnózist. Legalább is nem így történt eddig. 
A 80-as években még elszigetelt vállalkozások játszották 
az úttörő szerepet az ökológiai kérdések beható 
vizsgálatában. Később, a környezeti kockázatok 
felismerésével, a 90-es éveket az ökológiai egyensúly 
kezelésének növekvő terjedése jellemzi. Az ökológiai 
egyensúly kezelésének szabványosított rendszerei –az 
EMAS, az ISO14001– környezeti menedzsment 
rendszerek bevezetésének és alkalmazását szabályozó 
szabványok nagymértékben hozzájárultak ehhez a 
fejlődéshez. 

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni az fenntartható 
fejlődés fontosságáról a versenystratégiában sem. Mely 
egyenes következmény a társadalom fokozódó  
tudatosságának. Tudomásul véve, hogy az ökológiai 
egyensúly kezelésének módszerei elsődlegesen az 
emberi környezetet és a hozzátartozó értékeket védik, 
ennek figyelembevételével a jövőben fokozni kell az 
erőfeszítést a termékek és a piac ezen új helyzetnek való 
megfelelésére. Az integrált szennyezésmegelőzés 
törvénye (olyan termelési folyamatok, mely az újra 
felhasználáson és minden hulladék kiküszöbölésén 
alapszik), mint a 'Take Back Law'-ról európai szinten 
szóló viták egyértelművé teszik, hogy radikális 
változások várhatók mind a termékek színvonalát, mind 
magát a piacot és a társadalmi elvárásokat illetően. 
Hogyan készülnek föl a kis- és középvállalkozások, hogy 
megbirkózzanak az új kihívásokkal? Milyen 
versenystratégiát választanak? 
Orientációs (védekező/támadó) és felhasználás 
(társadalom/piac) szempontjából négy ökológiai 
versenystratégiát különböztetünk meg: 
AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss  vveerrsseennyyssttrraattééggiiaaii  mmooddeelllljjeeii::  
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A piac uralásának stratégiája a védekező orientáció 
gyümölcse, és a már megszerzett piacokat fenyegető 
társadalmi hatás ellen lép fel. Jól értelmezett  érdekből a 
vállalkozások összefognak, hogy megfeleljenek a 
közvélemény és a politika által meghatározott 
követelményeknek. 
Így például a vegyipari vállalatok kötelezik magukat a 
'Responsible Care' keretében a környezet megőrzésének 
kezelésére, nagyfokú biztonságra, a valós veszélyek 
minimalizálására és a tisztaság megőrzésére a 
közvélemény szemében. 
A svájci Migros és Coop (a két legnagyobb svájci 
üzletlánc) cég ameddig csak lehet garantálni fogja, hogy 
élelmiszeripari termékei között nem lesz GMO (azaz 
genetikailag átalakított termék), csakhogy kivédje 
vásárlóinak negatív reakcióit. Ennek a stratégiának célja 
„tisztának lenni” ökológiai szempontból és ugyanakkor 
megtartani a már megszerzett pozíciókat és 
tevékenységfajtákat. 
A költség ökológia stratégiája szintén az egyik védekező 
orientáció kifejezésmód. Ebben az esetben a vállalatok 
megpróbálnak a fenntartható fejlődés következményeire 
a lehető leghatásosabban, vagyis előnyös árakkal 
válaszolni. A megtakarítás a természeti kincsek, energia, 
víz illetve a terén nemcsak piaci előnyökkel jár, hanem 
valóságos gazdasági ütőkártya is lehet. Jelen esetben az 
a fenntartható fejlődés elméletének használata nem a 
kiadásokat növelő tényező, hanem ellenkezőleg, egy 
gazdasági fejlődés és tevékenység mozgatórugója. 
A differenciálás stratégiája a vállalkozások támadó 
orientációjának eredménye, és elsőrendűen a piacra 
alkalmazható. A kereskedés megfigyeléseink első 
vonalában helyezkedik el. Ha a vásárló szemében a 
fenntartható termékek és szolgáltatások értéktöbbletet 

képviselnek, és ez a jobb használhatóságban vagy az 
alacsonyabb árban fejeződik ki, akkor ezeknek a 
termékeknek és szolgáltatásoknak minden esélyük 
megvan arra, hogy sikeresek legyenek a piacon. A 
Natura de Coop terv biokultúra-termékeivel és a extenzív 
állattartással értéktöbbletet hoz létre egészség, íz és jó 
lelkiismeret formájában. 
Az AEG vállalat értéktöbbletet nyújt vásárlóinak 
elektromos háztartási gépei kiváló energia- és 
vízfogyasztásával, ami példa arra, hogy a használat 
során bőségesen megtérül a környezetkímélő termékek 
magasabb ára. 
A jövő központi problémája az újrafelhasználás lesz. Ez 
csökkenti a hulladéknak a vásárlóra hárított költségeit, 
így például a Sony, a szórakoztatóelektronika vezető 
cége célul tűzte ki, hogy minden terméke feleljen meg az 
ökológia által megszabott feltételeknek és, hogy 2010-tõl 
semmilyen terméke ne hozzon létre megsemmisíteni 
való hulladékot. 
A fenntartható fejlődés piacfejlesztési stratégia is egy 
támadó stratégia, ezt bizonyos versenyfeltételek 
fennállása esetén alkalmazzák. A cél az, hogy a 
stratégia hozzájáruljon azoknak az előzetes feltételeknek 
az alakításához, amelyek a termékek és szolgáltatások 
elfogadtatásakor merülnek föl, feltéve, hogy nem akarjuk 
őket eleve figyelmen kívül hagyni. Így például mint 
piacfejlesztési stratégiájának alapját Coop kötelezte 
magát ökológiai kompenzáció fizetésére. 
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A maga részéről az AEG magasabb energiaadókért 
küzd, és egy pénzügyi reformért, intézkedésekért, 
amelyek hozzájárulnának az ökológiailag kielégítő 
megoldások és termékek bevezetéséhez. 



Végkövetkeztetésként azt fogalmazhatjuk meg, hogy az 
ökológiai egyensúly kezelésének módszerei fontos 
lépést jelentenek a táj/környezet és az eljárások 
átgondolásában, de a jövőben fontos a fenntartható 
fejlődés kihívásainak megválaszolása érdekében még 
jobban koncentrálni a piacra és a termékekre. Itt az első 
sorban találjuk a fenntartható fejlődés differenciálásának 
stratégiáját, amely értéktöbbletet hoz létre a vevő 
számára, ahol ez az értéktöbblet a magasabb 
színvonalban fejeződik ki. A holnap kulcstémája az 
újrafeldolgozott, forrás és energia kímélő termék 
kiegészülve a „leasing és visszavétel” valamint a 
társadalmi kihívások konstrukcióval. 
Íme a vízió, melyet az élen haladó vállalkozások már ma 
követnek, amely talán már holnap forradalmasítja a 
gazdaság egész területét. Bizonyos, hogy igazi változás 
lehetséges. Ideje, hogy elmélyedjünk benne és komolyan 
foglalkozzunk vele ! 

AA  ccééggee  ppoolliittiikkáájjáánnaakk  eellhheellyyeezzkkeeddééssee::  
Igen fontos lépés a cég politikájának áttekintése ((99..áábbrraa)). 
Mi a cég kultúrája, mi a mai vállalati struktúra és 
stratégia. Ezeknek a pontoknak áttekintése mutatja, hogy 
mi a mai vállalati politika. Ezután a legfelső vezetésnek 
kell eldönteni, hogy mi lesz a jövőbeni vállalti politika és 
annak összetevői. A fenntartható fejlődés iránti 
érzékenység a társadalomban hatalmas piacot teremt 
regionális, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. 
Hogyan lehet hasznot húzni ebből a hatalmas piacból? 
Ez az a lényegbevágó kérdés, amit minden vállalatnak 
föl kell tennie. A válasz egy olyan filozófia, amely a "piac" 
felé fordul, amelynek fő gondja, hogy hogyan elégítse ki 
a vásárlót. Mit akar ez utóbbi? Mik a vágyai, amelyeket 
kinyilvánított vagy melyeknek még nincs tudatában? 
Ennek a gondolkodásmódnak figyelemmel kell lenni 

kereskedelmi környezetre és a vásárlónak a fenntartható 
fejlődés iránti érzékenységére. Ezek a vállalatok, 
filozófiájuk révén, aktív ökológiai tevékenységet kifejtő 
vállalkozások lesznek. Az alapgondolat a következő: 
"azért teszem, mert hiszek benne, hogy módom lesz 
hasznot húzni belőle, a márkáról alkotott kép (image) 
javulását, piaci részesedést, új lehetőségeket remélek ..., 
ezért bevetem technológiai képességeimet". 
A nyugati nagyvállalatok már felismerték a fenntartható 
fejlődés terén tett intézkedéseik piaci hatását. 
Magyarországon is a jövendő vállalati politikára és 
stratégiára az EU politikája egyre nagyobb hatást fog 
gyakorolni és ennek ismerete elsőrendű a vállalat 
gazdaságossága szemszögéből is. 
AA  vváállllaallaattii  ppoolliittiikkaa  öösssszzeetteevvőőii  ((11..áábbrraa))  
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11..áábbrraa::AA  vváállllaallaattii  ppoolliittiikkaa  



Vállalati kultúra:  Kik vagyunk? Mit akarunk? Mi kell a 
sikerhez? 
Vállalati stratégia:  Mi a küldetésünk? Mik a céljaink? 
Milyenek a környezeti feltételek? Mi a megfelelő-e 
viselkedés? Milyen a taktika? Milyen intézkedések és 
lépések szükségese? 
Vállalati struktúra: Melyik a legjobb stílus, a legjobb út? 
Ennek a három alkotórésznek egyensúlyban kell lenni 
ahhoz, hogy megteremtse a vállalat a sikeres működés 
alapjait. 
A stratégia kialakítását követően, egy igen fontos lépés a 
stratégiai tervezés és annak megvalósításának 
ellenőrzése, mérése hatásvizsgálatok és mutatók 
segítségével. Ehhez adunk két példát a következőkben. 

SSzzeemmppoonnttookk  ééss  kkrriittéérriiuummookk  
A fenntartható fejlődés érdekében az említett három fő 
területen (környezet, társadalom, gazdaság) 
megfogalmazható legfontosabb szempontok és 
kritériumok ma már értelmezhetőek, megnevezhetőek. 
Ezek legtöbbje a három célterület közös érintkezési 
felületéből vezethető le. 
Példa egy villamosenergia stratégiai elemzéséről a 
fenntartható fejlődés szempontjából (Svájc). 
Az elemzés három lépése: 

1. Villamosenergia termelés és fogyasztás, 
helyzetkép. 

2. Választási lehetőségek. 
3. A lehetőségek értékelése a fenntartható fejlődés 

szempontjából. 

 

1. Villamosenergia termelés és fogyasztás, helyzetkép 
Áramfogyasztás 2007 évben. 
A svájci villamosenergia fogyasztás 0.6% volt 
alacsonyabb a 2006-os fogyasztásnál, ami azért még 
57.4 milliárd kilówattórát (kW h) jelent. A villamosenergia 
fogyasztás 1997-óta először csökkent Svájcban. A hazai 
villamosenergia fogyasztás viszont 6.1%-kal növekedett 
2006-hoz képest ami 65.9 milliárd kilówattórát (kW h) 
jelent. Így ellentétben a 2005 és 2006-os évekkel sikerült 
újra elektromos energiát exportálni. 
Az atomerőművek által termelt energia meghaladta az 
előző évek átlagát, még a vízerőművek teljesítménye 
megmaradt az előző évi átlagoknál. Mindezt pozitívan 
lehet megítélni az előző évekhez képest és befolyásolni 
fogja az új stratégiai terveket. 
AA  tteerrmmeellééss  ééss  ffooggyyaasszzttááss  rréésszzlleetteeii  ::  
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Érdemes megjegyezni, hogy a svájci hosszú távú 
energia stratégia az egy főre eső fogyasztást 2.000 
kilówattórára (kW h) szeretné csökkenteni. 
A svájci elektromos szolgáltatók szövetsége is készített 
egy áramfogyasztási prognózist ((22..  áábbrraa)), ami persze 
messze meghaladja a hivatalos elképzeléseket, a 
hosszú távú hivatalos stratégiáról nem is beszélve. Egy 
hatásvizsgálat esetén viszont nem mellőzhetünk 
egyetlen paramétert sem és abból kell kiindulnunk, hogy 
ha a legjobb elképzelés a 2.000 kW h nem valósul meg, 
sőt mi több az energia fogyasztás nem vissza esik, 
hanem nő, mint ezt a 1100..  áábbrraa mutatja, akkor mi lesz 
ennek a következménye. 

 
22..  áábbrraa..EEnneerrggiiaaffooggyyaasszzttááss  pprrooggnnóózziissaa  

2. Választási lehetőségek. 
A várható energia szükségletet a társadalom 
elvárásainak megfelelően különböző módon lehet 
kielégíteni, vagy elfogadjuk a svájci energia takarossági 
stratégiát és akkor egyrészt a gazdaság és a társadalom 
kell, hogy energia takarékos életmódot válasszon és ez 
az opció teljesen vagy részben megoldja a problémát, 
mert nincs szükség újabb energia forrásokra, de a 
fosszilis energiák csökkenésével ezek felváltására kell 
koncentrálni. Vagy a svájci villamos energia szolgáltatók 
prognózisa lesz a mérvadó és akkor azt kell megnézni, 
hogy ezeket az igényeket hogyan tudjuk kielégíteni. 
Akár melyik hipotézisből lesz valóság, 2030-ban hat 
választási lehetőség áll majd előttünk, melyek a 
következők: 

1. Az energiahatékonyság növelése. Igen fontos, 
megvalósítható és a legjobb út a fenntartható 
fejlődés irányában. A probléma csak ott van, hogy 
társadalmi és gazdasági elfogadottsága még csak 
elméleti szinten mutatkozik meg, a gyakorlat 
sajnálatos módon egész mást mutat. De mint 
láttuk a vállalati stratégia keretében civilizációnk 
lassan elindul ebbe az irányba. 

2. A vízerőmű olyan erőmű, mely a vízi energiát 
hasznosítja. A vízi energia megújuló energia, nem 
szennyezi a környezetet és nem termel sem szén-
dioxidot, sem más, melegházhatást kiváltó gázt. 
Nagy hátrány Svájcban, hogy a lehetőségek már 
majdnem teljes mértékben ki vannak használva, 
így az e fajta fejlesztése már csak marginális 
lehet. 

3. Megújuló energiák. Rengeteg lehetőség rejlik 
ezekben az energia forrásokban, fejlesztésük 
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nagy figyelmet érdemel, elsősorban a kis energia 
igényeket és társadalmi köröket hivatott ellátni (pl. 
családi, kis üzemi, önkormányzati felhasználók). A 
hátrányuk, hogy messze nem tudják felváltani a 
fosszilis energia hordozókat és még a mai nyersolaj 
árak mellett sem versenyképesek, az energia tárolás 
problémáiról nem is beszélve. Mind kiegészítő 
erőforrás jöhet csak szóba, de viszont kis energia 
használóknak igen előnyös lehet és ne feledjük, „sok 
kicsi sokra megy”. 

4. Energia import, az energia biztonság szem-
pontjából egy kockázatos választás lehet. 

5. Gáz kombinált ciklusú erőművek, gyorsan 
megvalósíthatók, kisebb a széndioxid 
kibocsájtásuk, de energiai szempontból függővé 
teszi az országot. A problémát hosszú távon nem 
oldja meg. 

6. Atomerőművek, pillanatnyilag olcsó és az ára 
stabil. Az atomerőművek felszámolása nem 
megoldott és a társadalom általi elfogadottságuk 
alacsony. 

3. A lehetőségek értékelése a fenntartható fejlődés szempontjából 
AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss  kkrriittéérriiuummaaii  aazz  éérrttéékkeellééssbbeenn::  

Kutúra  Társadalom Környezet Gazdaság 

A helyi kultúrákhoz való 
illeszkedés és azok által való 
elfogadottság. 
Világnézeti összeférhetőség. 
Társadalmi érzékenység. 
Szokásjog. 
Más... 

Belső- és külső biztonság. 
Politikai hatások. 
Szociális tolerancia. 
A tájba való illeszkedés. 
Egészségre való hatás. 
Munkahely teremtés a 
régióban és nemzeti szinten. 
A kockázatok társadalmi 
értékelése és elfogadottsága.
Más... 

Természeti források 
igénybevétele. 
Klímaváltozás. 
Az ökológiai rendszerre való 
hatás. 
Az ökológiai sokféleség 
megőrzése. 
Környezeti elemekre (víz, 
levegő stb.) való hatás. 
Környezetbiztonság. 
Hulladék keletkezés. 
Veszélyes hulladékok. 
Más... 

Az ágazat teljesítő 
képessége. 
A vásárlóra gyakorolt hatás. 
A nemzeti politikához való 
kapcsolódás. 
Hatása a vállalat, vagy 
szektor gazdasági 
teljesítményére, hírnevére. 
A befektetés megtérésének 
ideje. 
Más... 



KKllaasssszziikkuuss  ggaazzddaassáággoossssáággii  sszzáámmííttáássookk  
Egy kilowatt óra költsége, gáz kombinát, szénerőmű és 
atomerőmű esetében. Azért ezt a három erőmű fajtát 
tanulmányoztuk mert ezek a lehetőségek állnak fent a 
nagyipari elektromos áram előállítására ((33..  áábbrraa)). 
Mint azt már fentebb jeleztem a megújuló energiák 
kevésbé alkalmasak a nagyipari termelésre. Éppen ebből 
kifolyólag igen előnyösek társadalmi szempontból és egy 
későbbi tanulmányban ezt fogjuk összehasonlítani a 

döntést követően a legelfogadhatóbb nagyipari 
áramtermeléssel. 
A megújuló energiák közül érdemes megemlíteni a: nap, 
árapály, hullám-energia, szélenergia, geotermikus 
energia, a tenger felszíni és mélyebb rétegeinek 
hőmérséklet-különbsége, a levegő földfelszíni és 
magaslégköri hőmérséklete közötti különbség és a 
különböző hulladékokból visszanyerhető energiákat.

 
 

33..  áábbrraa  EErrőőmműűffaajjttáákk  kkööllttsséégg--öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa 
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GGaazzddaassáággii  ppaarraamméétteerreekk  áátttteekkiinnttééssee  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóó  
ffeejjllőőddééss  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll..  
A fentebb bemutatott táblázatban bemutattuk a 
fenntartható fejlődés négy alappillérjének főbb elemeit,  

most azok tovább-gondolását mutatjuk be három példa 
alapján, kezdve a gazdasággal ((44..áábbrraa)). 
 

 

 
44..  áábbrraa  GGaazzddaassáággii  hhaattááss  
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Persze a fentieknek minden sorára lehet egy al-sort 
képezni és innen egy részletesebb értékelést 
végrehajtani, hogy lássunk egy példát az alábbiakban, 
ahol munkahely teremtési lehetőségeket próbáltuk a 
hatásvizsgálatban össze hasonlítani ((55..  áábbrraa)). 

 
55..  áábbrraa  MMuunnkkaahheellyy--tteerreemmttééss  lleehheettőőssééggeeii..  

Általában a kis erőművek tervezés munka igényesebb 
mint a nagy nemzeti vagy nemzetközi méretű erőművek. 
Ennek persze egyenes gazdasági vonzata van a 
befektetésekre és az üzemeltetésre. A fenntartható 
fejlődés szempontjából viszont igen nagy előnyökkel jár, 
mert helyben teremt munkahelyeket, ami növeli a helyi 
közösségek lakosság megtartó erejét és a helybeliek 

jövedelem forrásait a befolyó fizetéseken és adókon 
keresztül. Ez utóbbinak persze alapvető feltétele a 
szubszidiaritás alkalmazása minden szinten és főleg az 
adó szintjén, ahol a fenntartható fejlődés egyik 
alapkövetelménye, hogy az adókat is azon a szinten 
szedjék be amelyeken fel is használják. 
66..áábbrraa..  AAzz  ÖÖkkoollóóggiiaaii  kköörrnnyyeezzeett  ppaarraamméétteerreeiinneekk  áátttteekkiinnttééssee  aa  
ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll..  
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A 66..  áábbrráánn nagy vonalakban próbáltuk érzékeltetni mivel 
lehetne foglalkozni egy hatástanulmány keretei között. 
Természetesen a hatástanulmány szintjétől függően kell 
meghatározni, hogy milyen részletességgel fogjuk 
lebontani az ökológiai környezettel kapcsolatos 
kérdéseket. 
A 77..áábbrráánn látható részlet-tanulmányban a mutatókat 
ökológiai károsodásuk szempontjából dolgoztuk ki és 
csak az ökológiai környezet mérgező anyagoktól való 
károsodását egy kilówatt termelésekor, vettük 
számításba. Figyelembe véve a szolgáltatás teljes 
életciklusát. Ez ad magyarázatot a napelemek magas 
öko-toxikológiai mutatójára. Mostani tanulmányunkban 
nincs lehetőségünk elmélyedni az életciklus elemzés le 
írásában, de a jobb megértéshez jó lenne, ha a kedves 
olvasó jobban elmerülne ebben a kérdésben is, mert ez 
is egyre jobban hozzá hozzá fog tartozni a vállalati 
stratégiához és politikához. 

 
77..  áábbrraa  FFaajjllaaggooss  eenneerrggiiaakkööllttssééggeekk  

  
88..  áábbrraa  TTáárrssaaddaallmmii  kköörrnnyyeezzeett  ppaarraamméétteerreeiinneekk  áátttteekkiinnttééssee  aa  

ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  
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A 88..  áábbrraa szerinti példában a súlyos balesetek 
problémáját próbáltuk górcső alá venni, még akkor is ha 
világos számunkra, hogy az emberi élet és egészség 
nem fejezhető ki pénzben és a kockázat megléte 
valamint annak lehetősége és társadalmi elfogadottságát 



is számba kell venni és erre még ki kell dolgozni a 
társadalomtól elfogadható indikátorokat, még akkor is ha 
tudjuk, hogy például az atomerőműveknél igen nehéz 
lesz az igen erős frontok között megtalálni a 
konszenzust. Példánkban csak az ismert balesetekkel és 
azok hatásával ((99..áábbrraa)) foglalkoztunk. 
Egy másik igen kényes probléma a gázerőművek gáz 
ellátásának kérdése, legyen ez balesetveszély, például 
terror cselekedetek, vagy ellátásbeli politikai probléma, 
mert akinek a kimenő csapon van a keze bizony az 
muzsikál. 

 
99..  áábbrraa  BBaalleesseetteekk  kköövveettkkeezzmméénnyyeeii  

IInnddiikkááttoorrookk  
Látható, hogy a bemutatott módszer globálisan 
foglalkozik a problémákkal, de lehetőséget ad a 
társadalmi vitára. A kritériumok tudományos alapjai 
vitathatóak de nem szubjektívek, még ha a paraméterek 
lehetnek azok. Egy bizonyos objektivitás előérhető a 
kritériumok szisztematikus kiválasztásában, ez még 
mindig jobb mint a teljesen szubjektív ítéletek.  
Példa indikátorok készítésére egy önkormányzati 
Agenda 21 teljesítményének monitorozásához. 
A különféle stratégiák, koncepciók, akciók és egyéb 
cselekvési alternatívák alkalmazását és 
eredményességét konkrétan is értékelni kell, azaz a 
fenntartható fejlődési folyamatot megfelelő mértékekkel 
(indikátorokkal) mérhetővé kell tenni. Az alábbiakban 
példaként bemutatjuk azt a Svájci Környezeti-, Erdészeti- 
és Mezőgazdasági Minisztérium (BUWAL = Bundesamt 
für Umwelt, Wald und Landschaft) a Szövetségi 
Statisztikai Hivatallal (BfS = Bundesamt für Statistik) 
közösen dolgozott ki 1998-ban. Az indikátoroknak ez a 
listája természetesen nem lezárt és nem végleges. 
Társadalmi indikátorok 
 Munkanélküliek aránya 
 Jövedelemmegoszlás 
 Nettó migráció 
 Oktatás-képzés aránya a GDP-ben 
 Lakosság átlagos képzettségi szintje (oktatási-

képzési időtartam) 
 Egy főre jutó üzemanyag-felhasználás 
 A városi lakosság részaránya 
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Gazdasági indikátorok 
 Egy főre jutó GDP nagysága 
 Egy lakosra jutó energia-felhasználás 
 Megújuló energiák aránya 
 Közösségi fejlesztések aránya a GDP-ben 
 Adósságszolgálati ráta a GDP-hez viszonyítva 
 A fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő 

tőkefelhasználás aránya 
 A vállalati KMR által érintett munkahelyek aránya 

Környezeti-ökológiai indikátorok 
(i) Egy főre jutó vízfelhasználás 
(ii) A vizek biológiai oxigénigénye 
(iii) Talajhasznosítás arányának változása 
(iv) Területegységre jutó növényvédőszer-

felhasználás 
(v) Területegységre jutó trágya-felhasználás 
(vi) A mezőgazdaság által felhasznált energia 

aránya 
(vii) Egy főre jutó hasznosított mezőgazdasági 

terület 
(viii) A veszélyeztetett állat- és növényfajok 

aránya 
(ix) Védett területek aránya 
(x) Üvegházgáz-kibocsátás nagysága 
(xi) Egy km2-re jutó nitrogénoxid-kibocsátás 
(xii) Ózonkárosító anyagok felhasználásának 

nagysága 

(xiii) Légszennyező anyagok koncentrációja a 
lakott területeken 

(xiv) Egy főre jutó háztartási hulladék nagysága 
(xv) Újrahasznosított hulladékok aránya 
(xvi) Veszélyes hulladékok aránya 
(xvii) Hulladék export/import mutató 
(xviii) Környezetszanálást igénylő területek 

nagysága 
(xix) Radioaktív hulladékok termelési mutatója 

Ezekre az alapokra épült az Európai Tanács 1993. június 
29-i 1836/EGK rendelete értelmében és a vezetési 
elméleteket megalapozó jó menedzsment elmélet. 
Egy szervezet vezetésének környezeti politikája az 
alábbiakban megadott elveken kell, hogy alapuljon: 
• A szervezet tevékenységét rendszeresen ellenőrizni 

kell, megfelel-e ezeknek az elveknek és a környezeti 
teljesítmény folytonos javításának. 

• Az alkalmazottak körében minden szinten elő kell 
mozdítani a felelősségérzetet a környezetért. 

• Valamennyi új tevékenység, termék és eljárás kör-
nyezeti hatását előre fel kell becsülni. 

• Fel kell becsülni és ellenőrizni kell a folyó tevékeny-
ség helyi környezetre gyakorolt hatását, és meg kell 
vizsgálni ezen tevékenységek bármely jelentős, a 
környezetre általában gyakorolt hatását. 

• Meg kell tenni a szennyezés megelőzéséhez vagy 
kiküszöböléséhez, és ahol ez nem lehetséges, a 
szennyező kibocsátások és a hulladékképződés 
szennyező hatásának minimalizálásához és az 
erőforrások megóvásához szükséges intézkedése-
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ket, számításba véve a lehetséges tiszta tech-
nológiákat. 

• Intézkedéseket kell tenni anyagok vagy energiák 
balesetszerű kibocsátásának megelőzésére. 

• Ellenőrzési eljárásokat kell létrehozni és alkalmazni, 
hogy ellenőrizzék a környezeti politikának való 
megfelelést, és ahol ezek az eljárások mérést vagy 
kísérletet igényelnek, ott létrehozzák és aktualizálják 
az eredmények nyilvántartását. 

• Létre kell hozni, aktualizálni és naprakészen kell 
tartani a környezeti politika, a célok vagy elő-
irányzatok nem teljesítésének felderítése esetén 
követendő eljárásokat és műveleteket. 

• Biztosítani kell az állami hatóságokkal való 
együttműködést a szükséghelyzetben mégis elő-
forduló baleseti jellegű környezeti kibocsátás 
hatásának minimalizálására alkalmazandó eljárások 
kidolgozása és naprakészen tartása érdekében. 

• A szervezet tevékenysége környezeti hatásának 
megértéséhez szükséges információt a nyilvánosság 
rendelkezésére kell bocsátani, és nyílt párbeszédet 
kell folytatni a nyilvánossággal. 

• Megfelelő tanácsokkal kell ellátni a vásárlókat a 
szervezet által készített termékek és szolgálatok 
kezelésére, használatával és megsemmisítésére 
vonatkozó környezeti tényezőivel kapcsolatban. 

• Gondoskodni kell arról, hogy biztosítsák, hogy a 
szervezet nevében a telephelyen dolgozó vállalkozók 
az önkormányzat saját szabványaival egyenértékű 
környezeti szabványokat alkalmazzanak. 

 

IInnkkáábbbb  zzáárrsszzóó  mmiinndd  öösssszzeeffooggllaallóó  
Kultúránk és rajta keresztül társadalmunk válaszúthoz 
érkezett a 26. órában, mivel C.V. Gheorghiu 1949-ben a 
„25. óráról” írt és azóta bizony eltelt hatvan év, de a 
társadalom túllövéseiben már sokkal a 24. óra után jár, 
pedig ez már meghaladja az utolsó órát. És ennek 
számos jelét látjuk európai civilizációnkban.  
A morális nihil leszivárog az elittől a társadalom majd 
minden szintjére, aki felnéz az értelmiségi elitre azért 
csal „mert ők is így csinálják”, aki megveti őket azért. Egy 
demoralizált társadalomban meg a rendőr polgárt ver, a 
diák tanárt, a szélsőséges idióták előbújnak és 
randalíroznak, amíg a nagy tőkével rendelkezők „adó 
paradicsomokba mentik adócsalásaik dús jövedelmét. 
Mind kettőjüknek ez a főszezon. De ugyan akkor a 
demokrácia összeomlásához vezető biztos út. 
Ebből a nihilista helyezettből, csak a kultúra és rajta 
keresztül a fenntartható fejlődés nyújthat kiutat. 

AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddéésshheezz  vveezzeettőő  ááttmmeenneett..  
A hatalmon lévő politikai, gazdasági és vallási klikkek 
szinte teljesen megtudnak hiúsítani minden olyan egyéni 
vagy csoportos kezdeményezést, mely a rendszer által 
szentesített céloktól és szabályoktól eltér. Az újítókat 
elhallgatják, marginalizálják, nevetségessé tehetik, 
megtagadhatják tőlük az előrehaladást, a forrásokat vagy 
a nyilvánosságot.  
Próbálják ki a nyilvánosság előtt megkérdőjelezni a 
további növekedés értékét, vagy netán különbséget tenni 
a növekedés és a fejlődés között és akkor meglátják mire 
céloztam. 
De akkor mi az ami oda vezet? 
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Bátorságot és világos gondolkodást igényel, ha az ember 
egy megállapodott rendszerrel dacol. De meg lehet tenni. 
A mezőgazdasági és ipari forradalom után a fenntartható 
fejlődés forradalma amire vállalkozni kell. 

AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss  ffoorrrraaddaallmmááhhoozz  vveezzeettőő  úútt..  
A jövőkép alkotás. A jövőkép tettek nélkül teljesen 
haszontalan és gyenge. A cselekvés jövőkép nélkül 
viszont céltalan és gyönge. A jövőképen sok embernek 
kell dolgoznia, amíg teljessé és meggyezővé válik. 
Néhány ilyen a tejesség igénye nélkül: :  

• fenntarthatóság, hatékonyság, jólét, szépség és 
közösség mint a társadalom legfontosabb érdekei 
és a kultúra alapjai 

• stabil népesség és biztonság mindenki számára 
• munkahelyek, melyek méltók az emberekhez 
• vezetők, akik őszinték, tisztelettudók, 

intelligensek, és jobban érdekli őket a társadalom 
java mint hogy megnyerjék a választásokat  

• egy gazdaság mely eszköz és nem végcél 
• hatékony és megújuló energia rendszerek 
• ökoszisztémák megőrzése 
• regeneráló mezőgazdaság, egy igazi 

mezőgazdasági kultúra 
• olyan média, mely hűen tükrözi a társadalmi és 

annak érdekei sokféleségét 
• kulturális hálózatok a fenntartható fejlődés 

megvalósítására 
• igazmondás és becsület 
• tanulás, ami azt jelenti, hogy hajlandók vagyunk 

lassan haladni, kipróbálni, információkat gyűjteni. 
• szeretet. 
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AA  mmiinnőősséégg  ffooggaallmmaa  ééss  ggyyaakkoorrllaattii  aallkkaallmmaazzáássaa  aa  llooggiisszzttiikkaaii  sszzoollggáállttaattáássbbaann  aa  
LLooggiisszzttiikkaaii  SSzzoollggáállttaattóókk  sszzeemmsszzööggéébbőőll  

LLuukkoovviicchh  GGáábboorr  
logisztikai tanácsadó 

AA  llooggiisszzttiikkaa,,  iillll..  llooggiisszzttiikkaaii  sszzoollggáállttaattááss  ddeeffiinníícciióóii  
A logisztika, ill. a logisztikai szolgáltatás, a szolgáltatás 
folyamatosan változó jellegéből következően többféle 
-számos, korábban külső, szeparált részterületként 
kezelt funkciót, ill. részfolyamatot is magába foglaló, 
egyre bővülő tartalmú- meghatározással is rendelkezik. 
Bevezetésként az alapdefinícióként közismert 5M -szű-
ken értelmezett- meghatározása szerint a logisztika: 
„olyan tevékenységek együttese, amelynek feladata a 
megfelelő termék megfelelő minőségben, megfelelő álla-
potban a megfelelő helyen, a megfelelő időben történő 
rendelkezésre állásának a biztosítása” 
A 7M szerinti meghatározás az 5M szerinti logisztika-de-
finícióját a következő két további ismérvvel egészíti ki: 
„a megfelelő felhasználónak a megfelelő költségen” 
A logisztika többféle megközelítésére, ill. a logisztika de-
finíciójának folyamatos változására példaként néhány 
további -egymást részben átfedő, részben kiegészítő- 
fogalmi meghatározás: 
„A logisztika alapanyagok, félkész-, és késztermékek, 
valamint a kapcsolódó információk származási helyről 
felhasználási helyre történő hatásos és költség-hatékony 
áramlásának tervezési, megvalósítási és irányítási fo-
lyamata, a vevői elvárásoknak történő megfelelés szán-
dékával’’ 

„A termék vagy rendszer teljes élete során alkalmazott 
segítő menedzsmentnek az erőforrásokat hatékonyan 
hasznosító területe, amely biztosítja a logisztikai elemek 
megfelelő figyelembevételét az életciklus mindegyik fázi-
sában abból a célból, hogy a rendszer alkalmas időben 
történő befolyásolásával biztosítsa az erőforrásokkal 
kapcsolatos kiadások hatékonyságát’’ 
„A vállalati logisztika a vállalat átalakítási folyamatában 
részt vevő anyag, információ és értékáramlás optimális 
biztosítását szolgáló, a vállalati célokra támaszkodó te-
rületeken túlnyúló feladatok és az azokból származó in-
tézkedések összessége” 
„Azon vezetési, mérnöki és műszaki tevékenységek tu-
dománya, amelyek a célok és tervek elérése valamint a 
működés érdekében az elvárásokra, a tervezésre, az 
erőforrások fenntartására és ellátására koncentrálnak” 
„A logisztika az anyagi áramlások és készletek, valamint 
a hozzájuk kapcsolódó információk menedzsmentjének 
integrált rendszere” 

AA  ddeeffiinníícciióó  vváállttoozzáássáánnaakk  ookkaaii  
A logisztikára vonatkozó definíció sokféleségének, ill. 
időben bővülő tartalmának elsődleges külső és belső 
okai: 
 

Logisztikai tanácsadó, ECO-LOG-ING



• Folyamatosan változó piaci környezet, ill. szolgál-
tatási igények, a szolgáltatást igénybe vevők 
egyre sokrétűbb rendszerkezelési, ill. szolgáltatási 
igénye. 

• A piaci környezet-, ill. az egyes piaci igények 
változásainak, ill. bővülésének gyors, dinamikus 
jellege. 

• A hagyományos módon értelmezett logisztikai ki-
szolgálási folyamatba beépülő elsődleges hozzá-
adott finishing, értékteremtő tevékenységek egyre 
növekvő aránya: pl. címkézés, végszerelés, cso-
magolás, ill. átcsomagolás, marketing-csomago-
lás, konfekcionálás, végszerelés, stb. 

• Korábban lokális szeparált részrendszerek 
sorozataként kezelt ellátási lánc folyamatainak 
teljes körű, globális módon történő kezelési igé-
nye, lehetősége. 

• A teljes ellátási láncra kiterjedő outsourcing folya-
matosan növekvő igénye. 

• A vertikális, ill. horizontális integráció mértékének 
folyamatosan bővülő lehetősége, ill. követelmé-
nye. 

• Az egyes rész-szolgáltatások, ill. a teljes ellátási 
lánc működtetése során fellépő intenzív kooperá-
ciós igény, ill. ennek lehetősége. 

• A logisztika „köztes” helyzetéből fakadó alábbi új 
lehetőségek: 
o a teljes ellátási lánc egyes szereplői közötti in-

tegráló, koordináló szerep, ill. ennek IT rend-
szer-lehetősége, 

o a logisztika területén jelentkező szinergikus 
hatások érvényesítése a teljes ellátási lánc 
folyamata során. 

• Az integrált logisztikai IT rendszerek fejlesztési 
eredményei, ill. hálózatos rendszerműködés 
eredményeként megnyíló új lehetőségek. 

• Az ellátási lánc hálózatos rendszerműködésből 
következő informatikai határfelületek változó, 
egyre kiterjedő mértéke és egyéb IT rendszerek-
hez történő kapcsolódása. 

• A folyamatos innováció eredményeként elért új IT 
rendszerkezelési eljárások gyakorlat szintjén tör-
ténő felhasználása és alkalmazása, pl.: folyama-
tos szimuláció, folyamatvezérlés, kereslet előjel-
zési eljárások, stb. 

• A korábbi lokális rendszerkezelési megoldásokat 
egyre inkább felváltja a globális szemlélet ill. meg-
közelítés, ennek megfelelően 
o szimuláció alapján történő tervezés és folya-

mat-irányítás, 
o globális optimumra történő tervezés igénye, ill. 

lehetősége, 
o dinamikus rendszerkezelés, ill. járattervezési 

igények, ill. lehetőség. 
• Az általános versenyhelyzet a logisztikai 

szolgáltatásokkal szembeni általános és egyedi 
minőségi rendszer-igényeket is folyamatosan nö-
veli. 
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Mindezen változások egyben folyamatos paradigmavál-
tást is eredményeznek, mivel 

• a régi megoldásokkal, ill. módszerekkel hosszú tá-
von már nem lehet versenyképes szolgáltatást 
nyújtani, 

• az új megoldások a folyamatos innováció eredmé-
nyeként permanens változás állapotában vannak, 

• mindezeken túl a logisztika területén nem létezik 
egyetlen, minden feladatra adekvát közös és egy-
séges rendszermegoldás. 

AA  mmiinnőősséégg  ffooggaallmmaa  ééss  ggyyaakkoorrllaattaa  aa  llooggiisszzttiikkaaii  sszzooll--
ggáállttaattáássbbaann  
A minőség általános fogalma alapján egy szolgáltatást 
az minősít, hogy milyen mértékben elégíti ki a felhasz-
náló, ill. a szolgáltatást igénybe vevő igényeit, ill. 
men??nyiben felel meg az előzetesen definiált 
funkciónak, ill. kimeneti jellemzőknek. 
Ennek megfelelően az 5M szerinti általános logisztika 
alapdefiníciója szerint a minőség a hibamentes, megfe-
lelő időben, megfelelő minőségben, megfelelő mennyi-
ségben és minimális költségszinten történő szolgáltatást 
jelent. 
Egy logisztikai szolgáltatás minőségének rendszer-meg-
határozását tovább nehezíti a szolgáltatások egyedi jel-
lege, valamint az egyes szolgáltatások időben is változó 
összetétele. A logisztikai megoldások egyedi jellegét 
egyrészt az egyedi iparág-, szolgáltatás-, ill. cég-specifi-
kus igények, valamint az ennek megfelelő egyedi, rend-
szer-specifikus megoldások, másrészt az eltérő szolgál-
tatás portfolió igények, valamint a szolgáltatást igénylők-
nél alkalmazott egyes minőségi jellemzők gyakran egy-
mástól eltérő, egyedi definíciója eredményezi. A folya-

matosan változó piaci környezetben, folyamatosan vál-
tozó, ill. egyre bővülő, komplex logisztikai szolgáltatási-, 
valamint hozzá kapcsolódó egyre növekvő minőségi igé-
nyeknek megfelelő hosszú távon versenyképes rend-
szerszerű megoldás egyben a rendszer folyamatos al-
kalmazkodó képességét is igényli. 
Mindezek alapján egy logisztikai szolgáltatás minőségét 
az alábbi ismérvek jellemzik: 

• az általa nyújtott szolgáltatás(ok) színvonala, 
• a szolgáltatás(ok) működésének költségei, 
• a folyamatos piaci, ill. szolgáltatási igény-változá-

sokhoz történő alkalmazkodó képesség, ill. rend-
szer-adaptivitás. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a bevezetőben fel-
sorolt definíciók implicit módon magukba foglalják a lo-
gisztikai szolgáltatás minőségi kritériumának alapelveit 
is, a szolgáltatással szembeni alábbi minőségi igényeket: 

• a szolgáltatás milyen mértékben teljesül, az előre 
definiált szolgáltatások, ill. a hozzárendelt krité-
rium rendszer mértékben elégíti ki a Megbízó igé-
nyeit, 

• kellő hatékonysággal működjön, ill. kvázi „költség-
optimum” szerint teljesüljön, 

• a rendszermegoldás az előre nem tervezett 
változások kezelésére milyen adekvát rendszer-
szerű képességekkel rendelkezik. 

Jelen összefoglaló elsősorban egy Logisztikai Szolgál-
tató szemszögéből vizsgálja a logisztikai minőség tar-
talmi és gyakorlati kérdéseit az alábbi okok miatt: 
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• a piaci szereplők gyakorlatában jelennek meg 
hangsúlyos módon a komplex logisztikai szolgál-
tatásra vonatkozó minőségi és hatékonysági igé-



nyek, valamint ezen igények kezelésére vonat-
kozó megoldási lehetőségek, 

• az egyes következtetések a nem logisztikai szol-
gáltatást végző cégek számára is érvényesek, a 
saját célra végzett logisztikai szolgáltatás minő-
ségi kritérium-rendszerének kialakításához is fel-
használhatók és adaptálhatók. 

MMiinnőősséégg  ééss  vveerrsseennyykkééppeesssséégg  
Egy Logisztikai Szolgáltató hosszú távú versenyképes-
ségét meghatározó tényezők: 

• a logisztikai szolgáltatás-portfolió, ill. komplexitás, 
• az egyes logisztikai szolgáltatási képességek, ill. 

minőségi jellemzőik, 
• a szolgáltatás IT rendszertámogatásának 

versenyképessége, és adaptivitása. 
Egy logisztikai rendszer hosszú távon fenntartható adap-
tivitását döntő mértékben a logisztikai IT támogatás 
rendszer-jellemzői, ezen belül a logisztikai IT rendszer 
felépítése és kialakítása határozza meg, ezért az alkal-
mazott logisztikai IT rendszermegoldás a logisztikai szol-
gáltatás versenyképességének szempontjából stratégiai 
fontosságú alapkérdés. A logisztikai szolgáltatás hosszú 
távra érvényes versenyképességének másik meghatá-
rozó feltétele a logisztikai szolgáltatás minősége, ezért a 
minőség és versenyképesség fogalma a logisztikában 
egymást feltételező fogalom-párként is használható. 
Hosszú távra érvényes minőségi logisztikai szolgáltatás 
versenyképessége nem más, mint az állandó mennyi-
ségi, minőségi igény-változásokhoz történő alkalmazko-
dás, ill. az aktuális Megbízóval történt előzetesen defini-
ált igényeknek és követelményeknek, ill. szolgáltatási 
szintnek való megfelelés az alábbiak szerint: 

• Megfelelő hozzáférés az aktuális állapotra vonat-
kozó információkhoz. 

• Az elvárt, ill. definiált időben történő, megbízható 
rendelés-kielégítés és információ átadás. 

• „Hibamentes”, ill. az előre definiált aránynak meg-
felelő mennyiségi és minőségi igény-teljesítés. 

• A jövőbeni állapotra vonatkozó információk kellő 
időben történő rendelkezésre állása és hozzáfér-
hetősége. 

• A Megbízó által is elfogadott, lehetőség szerint 
globális költség-hatékony rendszerműködés. 

MMiinnőősséégg  mméérrééssee  aa  llooggiisszzttiikkaaii  sszzoollggáállttaattáássbbaann  
MMéérrőősszzáámm  rreennddsszzeerr  kkiiaallaakkííttáássáánnaakk  ééss  aallkkaallmmaazzáássáánnaakk  
jjeelllleemmzzőőii  
Egy logisztikai szolgáltatás minősége a szolgáltatás mi-
nőségi kritériumrendszerét, ill. a kritérium rendszer alap-
ján kialakított mérőszám kezelését tartalmazza az aláb-
biak szerint: 

• Az egyes szolgáltatások egyértelmű definiálása, 
meghatározása. 

• Elvárt értékek egyértelmű és pontos definiálása a 
hozzátartozó 
o teljesítés érvényességének feltételeivel, 
o az elvárt kimeneti jellemzőkhöz tartozó 

határértékekkel. 
• A szolgáltatás során mért értékek folyamatos mo-

nitorozása és archiválása. 
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• Az egyes érték-párok egyedi, folyamatos, ill. meg-
határozott időszakonként végzett összehasonlí-
tása és értékelése. 



A mérőszám rendszer értékelése során elvégzendő to-
vábbi rendszer feladatok: 

• Az értékelés eredményeként az egyes hibahatá-
ron túli értékeket eredményező okok detektálása. 

• A hiba jellege, alapján a szükséges folyamat- és 
IT rendszer-kezelési módosítások elvégzése és 
bevezetése. 

• A mérőszám rendszer folyamatos, ill. időszakos 
felülvizsgálata, igény szerinti módosítása. 

Az egyes minőségi mérőszámok értékelése során fontos 
szempont az egyes mérőszámok időbeni változásának 
trendvizsgálata, valamint a trendvizsgálat alapján levon-
ható következtetések. 
A logisztikai szolgáltatás minőségének időbeni értelme-
zése alapján az egyes mérőszám rendszer felhasznál-
ható a 

• múltbeli szolgáltatások, események utólagos érté-
kelésére, 

• aktuális, „real-time” állapotra vonatkozó, prompt, 
hibaelhárító, ill. kárenyhítő teendők meghatározá-
sához, 

• tervezett jövőbeni állapotra vállalt ill. elvárt értékek 
kialakításához. 

Egy teljes ellátási lánc kiszolgálása során használatos 
minőségi mérőszám-rendszer fő területei: 

• Kiszolgálási szint(ek) 
• Készlet rendelkezésre-állás 
• Szolgáltatás rendelkezésre-állás 
• Igényteljesítés időablak szerinti megfelelősége 
• Mennyiségi megfelelőség(ek) 

• Minőségi megfelelőség(ek) 
A mérés-, ill. a mérőszámrendszer képzés módjára vo-
natkozó rendszerjellemzők: 

• Az egyes mintavételi, mérési művelet ne okozzon 
külön rendszerfeladatot. 

• A mérés folyamatosan, a logisztikai folyamatba in-
tegrált módon történjen. 

• Az egyes minőségi mérőszámok, ill. jellemzők 
képzése automatikus módon történjen. 

Ellenkező esetben megnő annak veszélye, hogy az előre 
meghatározott mérőszámok nem „real-time” módon ke-
rülnek mérésre, az értékek, ill. jellemzők megadása 
esetleg utólagosan történik, ennek megfelelően megnő 
annak a veszélye, hogy nem objektív adatok kerülnek 
archiválásra, ennek eredményeként a mérőszámok nem 
valós állapotot tükröznek. 
A mérőszámrendszer felhasználás módja alapján lehet: 

• Belső felhasználású mérőszám rendszer 
• Külső, Megbízó felé történő mérőszám 

BBeellssőő  ffeellhhaasszznnáálláássúú  mméérrőősszzáámm--  rreennddsszzeerr  jjeelllleemmzzőőii  
A belső felhasználású mérőszám-rendszer kialakításá-
nak célja: a saját belső logisztikai rendszer működésé-
nek folyamatos mérése és minősítése, saját képességek 
ismerete és értékelése, erősségek, gyengeségek feltá-
rása, a mennyiségi, ill. minőségi tartalékok, ill. szűk ke-
resztmetszetek meghatározása, a minőségi mérőszá-
mok, ill. mutatók alapján történő Benchmarking elemzés. 
A mutatószámok egyben belső kontrolling feladatot is 
jelentenek, ennek megfelelően egy Logisztikai Szolgál-
tató belső felhasználásra összeállított, a saját logisztikai 
teljesítményének minőségét mérő és értékelő rendszere 
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szerves részét képezheti az általános KPI (Key 
Performance Indicators) kulcsfontosságú teljesítmény-
mutatók rendszerének. 
A logisztikai szolgáltatás minőségi jellemzőinek méré-
sére szolgáló, jellemzően belső felhasználásra tervezett 
kulcsfontosságú teljesítménymutatók 

• Egy, ill. több-kritériumos mérőszám-rendszer sze-
rint is kialakíthatók, 

• jellemzően egyedi, Cég-, ill. logisztikai szolgálta-
tás-portfolió specifikus módon kerülnek meghatá-
rozásra. 

Egy Logisztikai Szolgáltató kontrolling feladatainak 
szintjei, valamint az egyes szervezetek szintjén, ill. szer-
vezeti szintek számára képzett minőségi mutatószámok 
célja és érvényességi köre: 

• Cég felső vezetés szintjén felhasznált, a globális, 
stratégiai szintű rendszerműködés, több-kritériu-
mos mérőrendszer szerinti mérés és elemzés a 
rendszer-működésnek átfogó, „átlagos” jellem-
zéshez és minősítéséhez. 

• Management szinten használt, az egyes alrend-
szerek rendszerműködésének mérése és elem-
zése, az egyes szolgáltatási terüle-
tek/szegmensek rendszer-működésének jellem-
zésére. 

• Operatív, lokális szintű rendszerműködés mé-
rése és elemzése, a lokális rendszer napi rend-
szer-működésének minősítésére. 

Egy Logisztikai Szolgáltató esetében a kontrolling sze-
repe, súlya és befolyása mindhárom szinten -az alábbi 
szempontok miatt- stratégiai fontosságú kérdés: 

• Ezen kiszolgálási színvonalmutatók folyamatos 
mérése, ill. e mutatók teljesítésére való ösztönzés 
hosszútávon fenntartható alkalmazkodási képes-
séget eredményez, ami a Cég versenyképessé-
gének egyik kulcsmomentuma. 

• A belső KPI-k alapján képzett adatbázis egyben a 
Logisztikai Szolgáltató szolgáltatás-portfolióra vo-
natkozó belső mennyiségi és minőségi képessé-
geinek objektív tárházát is jelentik. 

• Az egyes külső tenderfelhívások, valamint az 
egyes megbízások során vállalt szolgáltatások és 
minőségi mutatók megalapozottsága és 
hosszútávon fenntartható garanciája ezen elvek 
alapján biztosítható. 

KKüüllssőő,,  MMeeggbbíízzóó  rréésszzéérree  ttöörrttéénnőő  mméérrőősszzáámm  rreennddsszzeerr  jjeell--
lleemmzzőőii  
Egy szolgáltatás Megbízó által érzékelt színvonalát jel-
lemző fő ismérvek: 

• Rendelkezésre állás: a logisztikai igények 
kielégítésének képessége. 

• Kiszolgálási idő: az igény jelentkezése, érzéke-
lése, ill. az igény kielégítése között eltelt időtar-
tam. 

• Szolgáltatás minősége: a logisztikai szolgáltatás 
eredeti, definiált igényeknek való megfelelősége. 

A logisztikai outsourcing megállapodások során használt 
fogalmak és jelentésük: 
Az SLA (Service Level Agreement) a Szolgáltatási Szint 
Megállapodás, a Logisztikai Szolgáltató és a Megbízó 
közötti megállapodás a szolgáltatásról. 
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A Megállapodás tartalmazza: 
• Megbízó részletes tartalmi és formai elvárásait, 
• az egyes logisztikai szolgáltatások pontos, azonos 

módon értelmezett definícióját, ill. tartalmi leírását, 
• az egyes szolgáltatásokhoz tartozó, minőségi 

szintek definiálását, 
• az egyes szolgáltatások mérésének, ill. képzésé-

nek módját, 
• az egyes mérések, ill. mutatószámok értékelésé-

nek módját, 
• az elvárt értékektől történő eltérések esetén szük-

séges eljárásokat. 
Az SLA - k jellemzően egyediek, Megbízó-, ill. szolgálta-
tás-specifikus tartalommal rendelkeznek. A megállapo-
dás dokumentumban történő rögzítése feltétele a meg-
felelő logisztikai szolgáltatásnak, valamint a Megbízó és 
a Logisztikai Szolgáltató közötti hatékony együttműkö-
désnek. Míg egy adott Megbízó esetén az SLA egyféle 
és egyértelmű, addig egy Logisztikai Szolgáltató helyze-
téből következik, hogy egyidejűleg többféle Megbízó felé 
történő szolgáltatás során többféle, eltérő tartalmú SLA – 
k szerint kell egyidejűleg és párhuzamos módon működ-
nie. 
További fogalmak, ill. részdokumentumok: 

• SC (Service Catalog) a szolgáltatások listája a 
szolgáltatások definícióival, 

• OLA (Operation Level Agreement) az egyes 
szervezeti egységek közötti eljárások leírása, 

• SLO (Service Level Object) a mérendő 
szolgáltatások leírása, 

• SLI (Service Level Indicator) a mérőszámok leírá-
sát tartalmazó dokumentum. 

Az egyes SLI – k előállításának, ill. az SLA riportok kép-
zésének hatékony, folyamat-integrált, a folyamat szerves 
részét képező automatizmusok alapján történő rendszer-
kezelését a logisztikai rendszert támogató IT folyamat-, 
ill. rendszer-kialakítás módja határozza meg. 
A hosszú távú, tartós együttműködés során fontos 
szempont a mindkét fél által mért jellemzők, ill. értékek 
időszakonként történő összehasonlítása és közös kiérté-
kelése. 

LLooggiisszzttiikkaaii  IITT  rreennddsszzeerrmmeeggoollddáássookk  mmiinnőőssééggii  jjeelllleemm--
zzőőii  
ÉÉlleettcciikklluuss  ééss  vveerrsseennyykkééppeesssséégg  
Az előre nem tervezhető, folyamatosan változó piaci igé-
nyek miatt egy logisztikai rendszerrel szemben definiál-
ható külső, ill. belső rendszer igények belátható időtávja 
lényegesen rövidebb, mint a logisztikai rendszereket tá-
mogató ERP, ill. IT rendszer-megoldások gazdaságos 
életciklusa. 
Ebből következően egy hosszú távon gazdaságos és 
versenyképes rendszermegoldás az IT rendszer Szol-
gáltatás Orientált Szoftver Architektúra kialakítása alap-
ján válik alkalmassá egy előre nem definiálható, jövő-
beni, folyamatosan változó igényeknek való megfele-
lésre. 
Amelyben 

• a Szolgáltatás Orientált Architektúra fogalma egy 
hatékony alkalmazás-integráció szerint felépített 
igény-specifikus modulokból álló IT szolgáltatás-
rendszert jelent, 
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• a Szoftver Architektúra a szoftverrendszer azon 
tulajdonsága, ill. olyan célirányos szerkezeti - a 
szoftverrendszer életciklusának időtartama alatt 
szükséges/mérhető stabilitási - jellemzője, mely-
nek következtében a folyamatos változtatási 
igény, ill. a változtatás eredményeként az Archi-
tektúrát ne legyen szükség újra-, ill. átstrukturálni. 

Mindezek alapján egy minőségi logisztikai szolgáltatás 
versenyképességét meghatározó IT rendszerkialakítás 
ismérvei: 

• kellő adaptivitás, a változó igényekhez történő al-
kalmazkodási képesség, 

• az előre nem tervezhető igényeknek történő rend-
szerszerű megfelelés, 

• mindezen képességek költség-hatékony módon 
történő kezelése, 

• ezen elvek szerint kialakított integrált IT rendszer-
támogatás, 

• permanens folyamat- és IT rendszer-kezelésre vo-
natkozó innováció. 

VVeerrsseennyykkééppeess  llooggiisszzttiikkaaii  IITT  rreennddsszzeerrjjeelllleemmzzőőkk  
A Szolgáltatás Orientált Architektúra fő alapjellemzői: 

• Egységes, technológia-független rendszer-
integráció, 

• Beépített szabványos interface- felületek, 
• Plug-In Moduláris rendszer-felépítés, 

• Skálázhatóság, ennek megfelelően több Megbízó 
részére történő eltérő tartalmú és összetételű lo-
gisztikai portfolió egyidejű szolgáltatása, 

• Különböző alrendszerek folyamat-alapú, platform-
független integrációja eredményeként kialakított 
rendszer, ill. rendszer-kezelés, 

• Többlépcsős rendszer kialakítás és rendszerbeve-
zetés lehetősége. 

Kétszintű Add-On alapú Szoftver Architektúra alkalma-
zásának jellemzői: 

• Tipizált logisztikai alapmodulokból történő rend-
szerfelépítés, 

• Alapfunkciókra megbízható rendszerműködés, 
• Utólagos Add-On alapú tovább-fejleszthetőség, 

funkció bővíthetőség, 
• Több fejlesztési lépésben történő bevezetés, ill. 

kiterjesztés, 
• Szeparált, párhuzamos fejleszthetőség és 

skálázhatóság, 
• Fejlesztés időigényének, ill. kockázatának 

csökkenése, 
• Adaptivitás, a folyamatos változó igények szerinti 

utólagos, ill. rendszerműködés közben történő 
változtatás lehetősége, 

• További külső IT rendszermodulokkal történő 
rendszerszerű együttműködés. 

  



  
  
ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
Egy logisztikai szolgáltatás hosszú távra érvényes és 
folyamatosan fenntartható minőség-alapú versenyképes-
ségét döntő mértében a rendszer folyamatorientált ki-
alakítása, valamint az ennek alapján fejlesztett IT rend-
szer-támogatás alább felsorolt alap-jellemzői határozzák 
meg: 
 

• A logisztikai szolgáltatás, ill. folyamat külső/belső 
minőségi jellemzőinek mérése, ill. képzése a lo-
gisztikai folyamatkezelés szerves részét képezi. 

• A mérőszám rendszer kialakítása és IT rendszer-
kezelése a logisztikai folyamatok tervezéséhez 
hasonlóan rendszer-szemlélet alapján, folyamat-
orientált módon történik. 

• Az egyes minőségi jellemzők, ill. paraméterek mé-
rése és képzése a működtető szervezet mindhá-
rom szintjén a logisztikai folyamatba beépült mó-
don objektív, automatizmusok által vezérelt. 

• A logisztikai rendszert támogató IT rendszer kiala-
kítása alkalmazás-integrált Szolgáltatás Orientált 
Architektúra szerint történik. 

• Ezen belül a logisztikai IT rendszermegoldás, két-
szintű Plug-In/Add-On Szoftver Architektúra sze-
rint épül fel. 

 
________________________________________________________________________________   

SSzzíívveess  ffiiggyyeellmméébbee  aajjáánnlljjuukk  

  
__________________________________________________________________________________   
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A közelmúltban elhunyt szerző utolsó, posztumusz műve 
 

HHooggyyaann  kkeezzeelljjüükk  ééss  hhaasszznnoossííttssuukk  aa  vveevvőőkk  ppaannaasszzaaiitt??  
PPrrooff..  DDSScc..  PPaarráánnyyii  GGyyöörrggyy  

Szinte szlogenné vált, hogy a sikeres vállalat kulcsa az 
elégedett vevő. Az elégedettség alapfeltétele pedig a 
vásárolt termék/szolgáltatás hibátlansága és a cég kifo-
gástalan, a vevő igényének megfelelő intézése. 
Bármilyen termék, áru értékesítésének, szolgáltatás tel-
jesítésének csaknem elkerülhetetlen velejárója a vevő 
(vásárló, felhasználó, fogyasztó) esetenként felmerülő 
kifogása, panasza, reklamációja a pénzéért kapott áru-
val, teljesítménnyel, kiszolgálási móddal, stb. kapcsolat-
ban. A panasz, a reklamáció a vevőnek a cég valamely 
tevékenységével szembeni elégedetlenségét fejezi ki. 
Nem ismeretlen jelenség, hogy a panasz, reklamáció 
fogadására rendelt „vevőszolgálat” némelykor inkább 
„elhárító szolgálat”. A szerzőnek egy nagyvállalatnál 
szerzett személyes tapasztalata volt, amikor a termék 
minőségének javítása érdekében felmérést végzett a 
szervizek és a felhasználók körében, hogy a vezetőség 
sértődötten reagált a problémákra: „örüljenek, hogy kap-
ható, mit kukacoskodnak!”. Noha ez ma is előfordul, piaci 
körülmények között elemi érdek, hogy a cégnek az elé-
gedetlenséget jelző észrevétellel, annak a vevőre nézve 
legkedvezőbb megoldásával foglalkozni kell - függetlenül 
attól, hogy mi az eladó (termelő, kereskedő, szolgáltató) 
véleménye a kifogásról. 
A megfelelő panasz- és reklamációkezelés stratégiai si-
ker-értéke rendkívül magas. A jól működő rendszer je-
lentőségét a vizsgálatok is megerősítik: a sikeres pa-

naszkezelést követően elégedetté váló vevők 70–75%-a 
ismét az adott cégnél vásárol, ezzel az értékkel újravá-
sárlási hajlandósága megközelíti az elégedett vevőkét 
(82%-ot). 
A vevői kifogásoknak; a panaszoknak és reklamációknak 
az ügyintézési, megoldási folyamata látszólag egyér-
telmű rutinfeladat. A valóságban azonban ennél sokkal 
többről van szó: ez a tevékenység, tágabban, igényesen 
értelmezve a konkrét vásárló és a cég kapcsolatának 
egyik legfontosabb fóruma (tartalmában vevőszolgálati 
funkciókkal), amely a vevő elvárásainak; a termékkel és 
az ügyintézéssel kapcsolatos kifogásainak, reklamáció-
jának, valamint az igényeinek, és fejlesztési javaslatai-
nak kifejezésére, elintézésére, fontos, elsősorban a job-
bítást, segítő információk gyűjtésére szolgál. 

AA  PPAANNAASSZZ  ÉÉSS  AA  RREEKKLLAAMMÁÁCCIIÓÓ  FFOOGGAALLOOMMKKÖÖRREE  
Elsőként azt kell tisztázni, hogy mit is értünk panasz és 
reklamáció alatt, illetve a két fogalom hogyan különböz-
tethető meg egymástól. 
AA  ppaannaasszz::  

 valamivel, valakivel való elégedetlenség, sérelem, 
kifogás verbális vagy írásbeli kifejezése, 
 nem feltétlenül a vállalattal szemben fogalmazódik 

meg, mivel a panasztevő harmadik félhez, így pl. 
fogyasztóvédő szervezetekhez is fordulhat, 
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 nemcsak vevőktől, hanem különféle társadalmi 
csoportoktól, mint például környezetvédelmi egye-
sületektől is származhat. 

AA  rreekkllaammáácciióó 
 valamilyen termékre/szolgáltatásra, ügyintézésre 

stb. vonatkozó, intézkedést, helyesbítést, orvos-
lást kérő, vagy követelő felszólamlás, 
 a panaszoknak az a csoportja, amelyhez a vásár-

lás utáni szakaszban a termékre/szolgáltatásra 
vonatkozó kifogáshoz jogi úton is érvényesíthető 
követelés kapcsolódik. 

Megjegyzés: Általános értelemben tehát a panasz az 
átfogó kifejezés. Ugyanakkor, figyelemmel a hazai gya-
korlatban kialakult szóhasználatra, a továbbiakban a 
„csak panaszra” (kifogás, észrevétel, elégedetlenség), a 
kifogás, vagy a szűken értelmezett panasz kifejezést, 
ennek és a reklamáció együttesének, közös problémái-
nak tárgyalásakor a jelző nélküli „panasz”, vagy az 
egyértelműbb panasz és reklamáció megnevezést al-
kalmazzuk. 

AA  kkoonnssttrruukkttíívv  kkiiffooggááss  
Ebbe a csoportba azokat a vevői észrevételeket soroljuk, 
amelyek többnyire a panasz, vagy reklamáció bejelen-
tése, megbeszélése (esetleg elégedettségi felmérés, 
körkérdés) alkalmával merülnek fel, de jobbító célzattal. 
Ide tartoznak a vevőnek a konkrét ügyön túlmenő, az 
egyéb vonatkozásban kielégítő ter-
mék/szolgáltatás/ügyintézés, munkatársi magatartás, 
stb. minőségének javítására; gyengeségei kiküszöbölé-
sére, új funkciók teljesítésére, színvonalasabb megoldá-
sokra vonatkozó igényei, javaslatai. 

A vevő és a vállalat kapcsolatának ez a vetülete önállóan 
szinte sehol nem jelenik meg. A szakirodalom érintőle-
gesen említi meg, a gyakorlatban jó esetben helyet kap a 
vevőszolgálat feladatai között, s a vevő-elégedettségi 
kérdőívekben. 
A külön kategóriának javasolt, általunk konstruktív kifo-
gásnak elnevezett észrevételek hasznosításának jelen-
tőségével, a jobbításban, fokozatos fejlesztésben betöl-
tött szerepével, és integrációjával a cikk 4. fejezetében 
viszonylag részletesebben foglalkozunk. 
Megjegyzés: Amíg a reklamáció kizárólag a vállalat által 
előállított termékre/nyújtott szolgáltatásra vonatkozik, 
addig a panasz és a konstruktív kifogás ezen felül érint-
heti az ügymenetet, a vevővel kapcsolatba kerülő sze-
mélyzet segítőkészségét, hozzáértését és/vagy elérhető-
ségét is. 

AA  PPAANNAASSZZ--  ÉÉSS  RREEKKLLAAMMÁÁCCIIÓÓKKEEZZEELLÉÉSS  MMIINNŐŐSSÉÉGGÉÉ--
NNEEKK  AALLAAPPVVEETTŐŐ  IISSMMÉÉRRVVEEII  
Az eddigiekből érzékelhető, hogy a vevői „panasz” egy 
sokrétű, alapvetően minőségi (pontosabban minőség-
megnemfelelési) probléma gyűjtőfogalmát takarja. A pa-
nasz- és reklamációmenedzsment keretében kezelendő 
témák, ügyek legfontosabb típusai a következők. 
a) A panaszok jellege, súlya szerint:  

- megjegyzés, kifogás, elégedetlenség, 
- reklamáció, jóvátételi igény. 

b) A panaszok tárgya szerint: 
- a vásárolt termék/szolgáltatás ígérttől (megfize-
tettől) eltérő, hiányzó funkciói, megvalósításának 
nem kielégítő minősége, 

- a gyártó/eladó nem kielégítő ügyintézési folya-
matai (gyorsaság, megbízhatóság, elszámolás), 
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- a vevővel kapcsolatba kerülő munkatársak nem 
megfelelő magatartása (szakismeret, készség, 
viselkedés). 

c) A vélemények javító, segítő szándéka szerint: 
- konstruktív kifogás, 
- fejlesztési ötlet, javaslat, 
- közreműködés felajánlása a fejlesztésben. 

Az eredményes panasz- és reklamációkezelés céljainak 
eléréséhez, menedzsmentjének sikeres kialakításához 
az alábbi, meghatározó jelentőségű eredmény-tényezők 
kielégítése szükséges: 

A hozzáférés lehetősége: a vevő probléma esetén 
milyen könnyen és gyorsan talál a vállalatnál (eladó-
nál) egy illetékes kapcsolatot, személyt. 
A kapcsolat minősége: a kapcsolat „vevőközpontú-
sága” a bejelentés és feldolgozás során. Ismertető 
jegyei: barátságosság/udvariasság, beleérzési ké-
pesség/megértés, fáradozás/segítőkészség, aktivi-
tás/kezdeményezőkészség, megbízhatóság. 
Az intézkedések gyorsasága: milyen hamar érkezik 
meg a visszaigazolás, milyen gyorsan oldják meg a 
problémát és reagálnak a vevő további kérdéseire. 
A megoldás helyessége: a probléma elintézésének 
tartalmi/szakmai megfelelősége, a felajánlott jóvátétel 
méltányossága. 
A javítási/fejlesztési impulzusok hasznosítása: a 
panaszok, reklamációk, vevői ajánlások tanulságai-
nak feldolgozása, érvényesítése a termékek és a mű-
ködés fokozatos fejlesztésében. 

AA  PPAANNAASSZZOOKK  ÉÉSS  AA  RREEKKLLAAMMÁÁCCIIÓÓKK  KKEEZZEELLÉÉSSEE,,  MMEE--
NNEEDDZZSSMMEENNTTJJEE  

Az általánosan értelmezett panaszkezelés folyamata 
magában foglalja mindazon intézkedések tervezését, 
végrehajtását és ellenőrzését, amelyeket a vállalat a ve-
vői kifogásokkal és reklamációkkal, azok kedvező meg-
oldásával, ismétlődésük megakadályozásával, a javas-
latok hasznosításával kapcsolatban hajt végre. 
Mind a szűken értelmezett panaszok, vevői észrevételek, 
mind pedig a reklamációk kezelése kétirányú feladatot ró 
a vállalat vezetésére, illetőleg a kérdéskörrel foglalko-
zókra: 

• Biztosítani kell a jelentkező konkrét panasz érdemi 
ügyintézését: a bejelentés kultúrált fogadásának tár-
gyi, informatikai, személyi feltételeit, majd a téma 
végigvitelét az egyértelmű állásfoglalásig, a vevő 
számára lehetőség szerint kedvező megoldásig. 
Fontos figyelembe venni, hogy az elégedettség eléré-
séhez nem elegendő a hibát orvosolni (pl. a hibás ké-
szüléket megjavítani); ugyanolyan fontos a 2. 
pontban felsorolt egyéb minőségi ismérvek 
teljesítése. 
• Ki kell alakítani és működtetni egy szabályozott fo-
lyamatrendszert, amely intézményesen rögzíti a min-
denkor követendő eljárást, különös tekintettel arra, 
hogy a kifogások skálája széles (egyaránt vonatkoz-
hat a termékre/szolgáltatásra, a vásárlás technikai és 
emberi körülményeire, a tájékoztatásra, stb.). A leg-
több esetben több szervezeti egység érintett a meg-
oldásban, a következtetések levonásában, a hasonló 
esetek megelőzésében. 

Mindezek indokolják a panasz és a reklamáció kezelési 
feladatainak önálló menedzsment-folyamatként való ki-
alakítását, kezelését, illetve a vállalat integrált irányítási 
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rendszerébe (de minimálisan a minőségirányítási rend-
szerébe) történő szerves beillesztését. 

AA  ppaannaasszz  ééss  rreekkllaammáácciióókkeezzeellééss  llééppéésseeii  
Az alábbi táblázat nagyvonalú összefoglalást ad a pa-
nasz- és reklamációkezelés főbb lépéseiről: 
  

  
 

A szűken értelmezett 
panasz kezelési fo-
lyamatának lépései 

A reklamáció keze-
lési folyamatának 
lépései 

1 A vevők ösztönzése 
elégedetlenségük ki-
fejezésre juttatására 

 

2  A bejelentési mód, 
kapcsolattartó szerve-
zet és személy kivá-
lasztása és kioktatása 
a panasz fogadására. 
A környezeti feltételek 
megteremtése. 

A bejelentési mód, a 
kapcsolattartó sze-
mély kiválasztása és 
kioktatása a reklamá-
ció fogadására. A 
környezeti feltételek 
megteremtése. 

3 A vevők panaszának 
fogadása. A kapcso-
lattartási és ügyinté-
zési felelősségek 
meghatározása. 

A vevő reklamációjá-
nak fogadása. A kap-
csolattartási és ügy-
intézési felelősségek 
meghatározása. 

4 A panasz feldolgo-
zása. Okvizsgálat. 

A reklamáció feldol-
gozása. A jogi keret-
feltételek vizsgálata. 
Okvizsgálat. 

 
 
K 
O 
N 
K 
R 
R 
É 
T 
 
E 
S 
E 
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5 A vevő tájékoztatása a 
tervezett intézkedé-
sekről. 

A reklamáció 
vis??szaigazolása. A 
vevő tájékoztatása a 
megoldás lehetősé-
geiről. 

6 A panasz megoldásá-
nak kidolgozása. A 
szükséges intézkedé-
sek megtétele. 

A reklamáció megol-
dásának kidolgozása. 
A szükséges intézke-
dések megtétele. 

7 A panasz kezelési fo-
lyamatának ellenőr-
zése. 

A reklamáció útjának 
nyomon követése. 

 

8 A panasz kezelésével 
való vevői elégedett-
ség ellenőrzése. 

A reklamáció kezelé-
sével való vevői elé-
gedettség ellenőr-
zése. 

9 Beszámolói rendszer 
bevezetése a pana-
szokról. 

Beszámolói rendszer 
bevezetése a rekla-
mációkról. 

10 Helyesbítő, jobbító és 
az ismétlődést meg-
előző tevékenységek 
kidolgozása, beveze-
tése, beillesztése a 
szabályozásba. 

Helyesbítő, jobbító és 
az ismétlődést meg-
előző tevékenységek 
kidolgozása, beveze-
tése, beillesztése 
szabályozásba. 

Á 
L 
T.
 
S 
Z 
A 
B.

11  A panasz- és reklamációkezelés menedzs-
mentjének kialakítása, a vállalat irányítási 
rendszerének részeként, és különös tekintettel 
a vevői elégedettség figyelésére, a jobbításban 
érintett szervezetek informálásának és a 
vis??szacsatolásoknak integrált biztosítására 

SSzzeemmppoonnttookk  aa  ppaannaasszz  ééss  rreekkllaammáácciióókkeezzeellééss  mmeenneeddzzss--
mmeennttjjéénneekk  kkiiaallaakkííttáássááhhoozz  
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sére, mindössze arra van lehetőség, hogy a táblázatban 
szereplő fontosabb teendők néhány szempontját, megol-
dását, „szellemét” pár sorban érzékeltessük. A panasz- 
és reklamáció kezelésének feladatait, módszereit, me-
nedzsmentjének kialakítását részletesen ismerteti a [6] 
irodalom. Az alábbi, kiragadott gondolatok forrása ez a 
kiadvány, valamint a hivatkozott szabványok [1 és 2] 
szövegének szemelvényei. 
A panasztételre ösztönzés célja 
A tapasztalatok szerint az elégedetleneknek csak mint-
egy 3-6 % tesz észrevételt. A panasztételre ösztönzés 
célja, hogy csökkentsék azoknak az elégedetleneknek az 
arányát, akik problémáik ellenére sem emelnek kifogást, 
inkább elpártolnak a cégtől, a márkától. Megfelelő kör-
nyezetben, célirányos intézkedésekkel a vevők arra mo-
tiválhatók, hogy megfogalmazzák a vállalattal szembeni 
kritikájukat, illetve elmondják jobbító célú észrevételeiket. 
A két feladat: a panasztétel lehetőségeinek megterem-
tése, valamint a megfelelő kommunikáció a vevőkkel. 
A kifogások, reklamációk fogadása 
A panaszkezelésnél központi jelentőségű a panaszok 
fogadása. Ezzel kapcsolatban a következő négy kérdést 
kell tisztázni: 

 Ki a felelős a vállalatnál a panaszok fogadásáért? 
 Milyen magatartást tanúsítson a munkatárs a 

panaszok fogadásakor? 
 Milyen információkat kell rögzíteni a panaszok fel-

vételekor? 
 Jogos-e a panasz? 

Célszerű a panasztétel különböző, párhuzamos – külö-
nösebb ráfordítás nélküli - lehetőségeit megteremteni, 
mint például: 

 a panaszok közvetlen, személyes megbeszélése, 
 a telefonon, írásban, e-mailben vagy az interneten 

keresztül érkező panaszok fogadása. 
Kívánatos az ún. kulantéria (méltányosság) elvének al-
kalmazása, kevéssé egyértelmű esetekben a viták mel-
lőzése, a korrekció költségeinek részleges átvállalása, a 
vevő elégedettségének visszanyerése és megtartása 
érdekében. 
(ISO 9001 [1]) A szabvány követelményei szerint szabá-
lyozni kell az eredményes kapcsolattartás módját a ve-
vőtől érkező visszajelzések esetében. 
(ISO 10002 [2]) A szervezetnek gondoskodnia kell arról, 
hogy egyértelműen meghatározzák a felelősségeket a 
reklamációk feldolgozására irányuló tevékenységekért, a 
tevékenységekről készült jelentésekért, illetve a döntés-
hozatalért. 
Minden reklamáció felvételét haladéktalanul vissza kell 
igazolni a reklamáló személy számára. A reklamáló 
személyt udvariasan kell kezelni, és tájékoztatni kell 
reklamációja feldolgozásának előrehaladásáról. A szer-
vezettel szemben elvárás a vevőközpontú beállítottság, 
legyen nyitott minden visszajelzéssel szemben, és mu-
tasson elkötelezettséget ezek feldolgozása iránt. 
A reklamációk érvényesítésének módjára és helyére vo-
natkozó információkat megfelelő mértékben nyilvános-
ságra kell hozni a vevők, a munkatársak és a további 
érdekelt felek számára. A szabvány a továbbiakban 
megköveteli, hogy részletes információkat adjanak a 
reklamálásról és a reklamációk feldolgozásáról. 
Az információk legyenek könnyen érthetők és egysze-
rűen alkalmazhatók. Adott esetben ide tartozik az is, 
hogy az információkat különböző nyelveken, nagy mé-
retben nyomtatva, Braille-írással, vagy hanghordozókon 
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is hozzáférhetővé tegyék annak érdekében, hogy egyet-
len reklamáló személyt se érjen hátrányos megkülön-
böztetés. A reklamációs folyamat legyen díjtalanul hoz-
záférhető. 
A panaszfelvevő munkatársak magatartása 
A közvetlenül a vevőkkel foglalkozó munkatársak, külö-
nösen az első kapcsolat alkalmával 

 legyenek barátságosak; 
 érzékeltessék a vevővel, hogy komolyan veszik őt; 
 próbálják meg haladéktalanul megoldani a panasz 

tárgyát képező problémát, vagy legalább küldjék 
azt mielőbb közvetlenül tovább; 
 írásban igazolják vissza a vevő panaszát; 
 nevezzenek meg a vevő számára egy közvetlen 

kapcsolattartó személyt, aki felelős a panasz vál-
lalaton belüli feldolgozásáért; 
 jelöljenek meg a vevő számára egy határidőt, 

ameddig a panasz feldolgozásának folyamatát 
legkésőbb le kell zárni. 

Megjegyzés: a panaszkezelés szervezeti megoldásával 
kapcsolatban lásd a következő fejezetet és az irodalmat. 
A kifogást és reklamációt okozó probléma feloldása. Az 
okvizsgálat. 
A kifogást okozó elégedetlenség feloldása nem anyagi 
jellegű kompenzációs ajánlatokkal is történhet. Ez a vál-
lalatnál bekövetkezett esemény jellegétől függően hiva-
talos bocsánatkérés vagy hasonló nyilatkozat is lehet. 
A panasz útján felszínre került hiba, hiányosság 
okvizsgálatának, eseti korrekciójának (helyesbítő intéz-
kedés) és végleges felszámolásának folyamata azonos a 
termelés során felmerülő problémák megoldásának te-

endőivel, alkalmazandó elemzési technikáival, a javítás 
megtörténtének ellenőrzésével, felügyeletével. A panasz- 
és reklamáció menedzsment- szabályozásában kell biz-
tosítani az információknak az egységes folyamatokba 
integrálását. 
(ISO 10002) Minden erőfeszítést meg kell tenni a rekla-
mációt eredményező összes fontos adat és körülmény 
vizsgálatára. A vizsgálat álljon arányban a reklamáció 
súlyával és jelentőségével, fellépésének gyakoriságával. 
A vevő tájékoztatása a tervezett intézkedésekről 
Miután a vállalat meghatározta a probléma megoldására 
alkalmas intézkedéseket, helyénvaló erről a vevőt tájé-
koztatni, és közölni vele az ügy lezárásának előrelátható 
határidejét. 
Amennyiben a vevő egyetért az eljárással, akkor a fo-
lyamat a tevékenységek befejezésével, illetve az intéz-
kedések eredményességének mérésével lezárul. Ez 
utóbbi terjedjen ki a kitűzött célok teljesülésére, valamint 
a vevő igényeinek tényleges kielégítésére. 
Ha - reklamáció esetében - a vevő nem ért egyet a vál-
lalat által tervezett intézkedésekkel, akkor az erre vonat-
kozó nyilatkozatát dokumentálni kell. Ebben az esetben 
alternatívákat kell kidolgozni és felkínálni, amennyiben 
ezek szakmai szempontból megoldhatók és gazdasági-
lag is elfogadhatók. 
A vevő a következő jogokat érvényesítheti: 
• Pótlólagos teljesítést követelhet (cserét, vagy javítást, 

a hiba megszüntetését). 
• Visszaléphet a szerződéstől, vagy igényelheti a vé-

telár csökkentését (engedmény, leminősítés). 
• Meghatározott feltételek mellett kártérítésre, illetve a 

hiábavaló ráfordítások megtérítésére tarthat igényt. 
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A panaszkezelés folyamatának ellenőrzése 
Első lépésben a vevő elégedettségét helyreállító intéz-
kedéseket kell meghatározni, ez tehát a „jóvátétel a ve-
vőnél.” 
Fontos feladat a panaszkezelés minőségének ellenőr-
zése. A panaszos elvárása jelenti azt a színvonalat, 
amellyel összehasonlítja a vállalat reagálása alapján 
szerzett tényleges tapasztalatait. 
Gondoskodjanak róla, hogy minden reklamáció, annak 
felvételétől lezárásáig bármikor nyomon követhető le-
gyen. Ez egyrészt azért fontos, mert így biztosítható, 
hogy minden reklamációt maradéktalanul feldolgozza-
nak. Másrészt a vállalat bármikor felvilágosítást tud adni 
a vevőnek panasza aktuális státuszáról. 
(ISO 9001) A vállalatnak információkat kell gyűjtenie ar-
ról, hogy teljesítette-e a vevő követelményeit, és ezzel 
elérte-e megelégedettségét. A reklamáció ennek egyik 
befolyásoló tényezője. 
A vevői panaszok (statisztikai jellegű) értékelése 
A tanulságok levonásának és a panaszok száma csök-
kentésének első feltétele a panaszok kiértékelése. Azt 
kell megvizsgálni, hogy milyen típusú kifogások, gondok 
milyen gyakorisággal fordulnak elő, a vállalaton belül mi 
ezeknek az oka, és a következtetések alapján a vállalat 
milyen helyesbítő, jobbító intézkedéseket kíván beve-
zetni.  
A panaszok mennyiségi számbavételénél az előforduló 
panaszok volumene áll az előtérben, a jellemzők előze-
tesen meghatározott jegyzéke szerint. 
A panaszok minőségi értékelése során a panaszok okai-
nak tervszerű vizsgálata a feladat. 

(ISO 9001) A szabvány követelménye szerint a vezető-
ségi átvizsgálás egyik fontos bemenő adata a vevői 
visszajelzésekre vonatkozó ismeret. A szabvány előírja 
olyan információk gyűjtését, amelyek a vevő megelége-
dettségéről és a termékre vonatkozó követelményeknek 
való megfelelőségről informálnak. 
A helyesbítő tevékenységek dokumentált eljárása a fel-
lépő nemmegfelelőségek értékelésével, valamint ezek 
okainak a megállapításával foglalkozik. A szükséges fel-
adatok meghatározását követően kiértékelik az elvégzett 
tevékenységek eredményeit. 
Minden reklamációt osztályozni kell, majd meg kell vizs-
gálni a visszatérő, az időszakosan fellépő, valamint az 
egyszer előforduló problémák és trendek azonosítása 
céljából. A vizsgálat segítséget nyújt továbbá a reklamá-
ció alapját jelentő okok megszüntetéséhez. 
Jobbító intézkedések bevezetése 
A szabályozás keretében, a tapasztalatok alapján, a hi-
baforrások feltárásával és elhárításával olyan megelőző 
intézkedéseket kell bevezetni, amelyekkel megakadá-
lyozható a hiba ismétlődése, a vevőnél történő jelentke-
zése. 
A panasz és reklamációkezelés menedzsmentjének ki-
alakítása 
Mintegy az eddigieknek az összefoglalásául, és a 
komplex szabályozás indokolásául, felsoroljuk azokat az 
építőelemeket, amelyekre figyelemmel kell lenni az 
eredményes és hasznot hozó szabályozás kialakítása-
kor. 

• A vevők megelégedettségének módszeres vizsgá-
lata és mérése 
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• Vásárlási szándék elérése a panaszosokkal való 
kapcsolattartás révén 

• Az egész vállalatot átfogó minőségirányítása a 
TQM szellemében 

• Megelőző jellegű minőségbiztosítás 
• A panaszfeldolgozás kezelőrendszere (ügymenete) 
• Tanulás, továbbképzési rend 
• Szerződéses politika (szavatosság, általános üzleti 

feltételek) 
• A panaszkezelés személyi feltételei, alkalmasság, 

képzés 
• A panaszkezelés kötelező alapelveinek és 

irányelveinek meghatározása 
• A panaszkezeléssel való elégedettség utólagos fel-

mérése, követése 
• A panaszkezelés költség-haszon elemzése 
• A konstruktív panaszok, vevői javaslatok, tanulsá-

gok hasznosítása a vállalat termékei-
nek/szolgáltatásainak, ügyintézésének fokozatos 
fejlesztésében. 

  
AA  PPAANNAASSZZ--  ÉÉSS  RREEKKLLAAMMÁÁCCIIÓÓKKEEZZEELLÉÉSS  TTAAPPAASSZZTTAA--
LLAATTAAIINNAAKK  HHAASSZZNNOOSSÍÍTTÁÁSSAA  AA  FFOOKKOOZZAATTOOSS  FFEEJJ--
LLEESSZZTTÉÉSSBBEENN  
AAmmii  nnyyiillvváánnvvaallóóaann  mmiinnőőssééggjjaavvííttóó  ppaannaasszzkkeezzeellééss  
A vevői panaszok többsége a megvásárolt termé-
kek/szolgáltatások minőségére vonatkozik. Az alábbi 
táblázat a vásárolt termék funkcióival, megvalósításuk 
minőségével kapcsolatos néhány olyan, gépipari termé-

keknél előforduló hibát szemléltet, amelyet már a gyártó-
nál, egy gondos végső ellenőrzésnél fel kellett volna 
fedni, de ennek elmaradása miatt reklamáció tárgya lett. 
A KÉSZ TERMÉK FUNKCIONÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI HI-

BAJELENSÉG-TÍPUSAI 
1. Funkcióteljesítési hiba 

• nem működik, (egyáltalán nem, részben) 
• fordítva működik 
• funkcióját rendellenesen tölti be 
• teljesítménye nem az előírásnak megfelelő 

2. Funkcióteljesítést zavaró mellékjelenség  
• zajos, zúg, sípol, vibrál, rezonál  
• kellemetlen szagú 
• begerjed 

3. Működési (üzemelési) hiba 
• akadályozottan mozog, forog; beragad, beszorul 

(berágódik, súrlódik, üt) 
• melegszik 
• túlhevül 
• kilazul/meglazul 
• tömítetlen; szivárog, illetve beázik (víz, gáz, gőz, 

olaj, üzemanyag, levegő) 
AA  kkéésszztteerrmméékk  ffuunnkkcciioonnáálliiss  ééss  mműűkkööddééssii  hhiibbaajjeelleennsséégg--ttííppuussaaii  

A felsorolt problémák tartós felszámolása messzeme-
nően megegyezik a termékek előállítási folyamataiban 
rutinszerűen alkalmazott minőségjavítási/fejlesztési fo-
lyamatokkal. Kézenfekvő a fentiekből leszűrhető ta-
pasztalatok jelentőségének felismerése és intézménye-
sített hasznosítása a vállalat fokozatos (folyamatos) fej-
lesztési tevékenységében. A gyártás során jelentkező 
minőségi problémák kezelése, elemzése, felmerülésük, 
ismétlődésük megelőzése folyamatai többé-kevésbé 
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szabályozottak, az eljárások ismertek. Valójában ebbe 
kell becsatlakoztatni, integrálni a panaszkezelés me-
nedzsmentjének ilyen elemeit. 
Ahhoz, hogy a reklamációkból kiderülő, ilyen típusú hi-
bák kezelése bekerüljön a rendszerbe, „csak!” az szük-
séges, hogy kialakítsák a szolgálati utat. Ez szabályozza, 
hogy a panaszmenedzsmenttel foglalkozók közül ki 
(melyik szervezet, személy), hogyan, milyen tartalommal 
és módon (formanyomtatvány stb.), melyik fázisban (a 
panasz megjelenése, okvizsgálat, archiválás), kiknek 
(melyik, a jobbításban, fejlesztésben érintett részlegek-
nek, IT támogatású adatbázisba stb.) továbbítsa a pa-
naszt, javaslatot. 
Az adatbázisban többek között az alábbi információk áll-
janak rendelkezésre: 

 hol, mely termék/ek/ben jelentkezett a hiba. 
 milyen gyakran fordult elő eddig ez a hiba, 
 milyen okok vezettek eddig ehhez a hibához, 
 milyen gyakran vezettek a felismert okok eh-

hez a hibához, 
 milyen intézkedéseket vezettek be az egyes 

okok esetében, 
 mennyire volt hatékony az intézkedés. 

AAmmiitt  áállttaalláábbaann  nneemm  tteekkiinntteenneekk  aa  ffeejjlleesszzttééss  rréésszzéénneekk  
A panaszok tárgyát képező további csoportokra; a szer-
vezési jellegű hiányosságokra, és különösen az emberi, 
kapcsolati problémákra hatványozottan érvényes, hogy 
ezeket mellékesként, vagy egy-egy szakmai részleg (pl. 
az értékesítés, a marketing, a személyzeti szervezet) 
reszortfeladataként kezelik. Márpedig az „átlagos”, laikus 
vevő a szállítás helyességét, az eladó felkészültségét 
jobban, és ezért nagyobb súllyal számításba véve tudja 

minősíteni, mint azt, hogy a megvett készülék meddig 
lesz használható, vagy a megrendelt javítást valóban 
alaposan végezték-e el. Vagyis, e vélekedéseknek a 
versenyképességre gyakorolt hatása egyáltalán nem el-
hanyagolható tényező! 
A következtetés: a panaszoknak ezek a csoportjai szin-
tén a vállalat fokozatos fejlesztése tárgyának, elemének 
tekintendők, csakúgy, mint a „műszaki” fejlesztés fel-
adatai. Értelemszerűen ugyanúgy szabályozandók és 
integrálandók a cég irányítási rendszerébe, mint a ter-
mékfejlesztés konstrukciós, vagy technológiai/üzemi 
kezdeményezései, a minőség javításának, a hibák elem-
zésének, megelőzésének szakmai és képzési, stb. tevé-
kenységei. 

AA  vveevvőő,,  mmiinntt  aa  mmiinnőőssééggffeejjlleesszzttééss  jjeelleennttőőss  iinnffoorrmmáácciióóffoorr--
rráássaa  
A vállalat a vevői igényekkel általában a termék „ötlettől 
a selejtezésig” tartó életpályájának három szakaszában 
szembesül. 

1) Először a termék-, termelési stratégia kialakítása-
kor, a piackutatás során. 
2) A második találkozásra a létrehozandó termék 
konkrét igénykielégítő funkcióinak feltárása, az 
ún. rendeltetési minőség műszaki és gazdasági jel-
lemzőinek kialakításakor során kerül sor. 
3) Végül a harmadik, fontos kapcsolatra a termék ér-
tékesítése után, a használati életszakaszban kerül 
sor. 

Az első fázis a vállalat stratégiai céljai által vezérelt mar-
keting (piacfelmérés, trendek, konkurenciavizsgálatok 
stb.) feladatát képezik, cikkünknek nem tárgya. 
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A második és harmadik kapcsolati szakaszban már 
meghatározó szerepe van a termék/szolgáltatás korsze-
rűsítésében a konkrét vevői igények ismeretének. A vál-
lalat illetékes tervezési, technológiai, szervezési, gaz-
dasági stb. részlegei, szakemberei az információknak, a 
stratégiai céloknak, valamint szakterületük korszerűsö-
désének, fejlődési trendjeinek figyelembevételével ala-
kíthatják, fejleszthetik mind a termékeket, mind a szerve-
zési, működési folyamatokat. 
Itt a vevői problémák és igények megismerésében már 
jelentős a panaszmenedzsment kettős szerepe: 

 Az elégedetlenséget okozó problémák, hibák, rek-
lamációk és megoldásuk „összegyűjtése”, a fej-
lesztők rendelkezésére bocsátása a tapasztalatok 
felhasználása céljából. Ezt a funkciót az előzőek-
ben érintettük. 
 A konstruktív kifogások a felhasználói tapasztala-

tok alapján kialakult, a konkrét termékre, ügyinté-
zésre, stb. vonatkozó jobbító szándékú észrevé-
telek, javaslatok, ötletek hasznosítása. Ez a terület 
a fokozatos fejlesztés legkevésbé kiaknázott kin-
csesbányája. 

Az alábbi ábra egy Németországban, Ausztriában és 
Svájcban, összesen 500 vállalati vezető körében végzett 
kutatás alapján mutatja be a vevőknek a vállalati inno-
vációs folyamatba történő bevonásának legfontosabb 
módszereit, ezek hasznosításának arányait. A kutatás 
egyik legfontosabb megállapítása: az esetek többségé-
ben a legfontosabb ötletadók a vevők és a velük foglal-
kozó munkatársak. 

 
AA  vveevvőősszzoollggáállaatt  
A vevőszolgálat hagyományos feladatai 
A termék eladása/a szolgáltatás teljesítése után a vevő 
partnere a gyártó részéről a vevőszolgálat. A megneve-
zést gyűjtőfogalomként használjuk a vevőkapcsolatnak a 
termék kibocsátása utáni fázisban felmerülő, közvetlenül 
a vevővel, a tényleges felhasználóval való, személyes 
kapcsolattartást igénylő feladataira. 
Ezt a tevékenységet általában külön, esetenként egyéb 
kapcsolattartási feladatokkal is ellátott belső vagy külső 
szervezet (ügyfélszolgálat, márkaszerviz, panasziroda, 
mintabolt) látja el. Kisebb cégnél mindez akár egysze-
mélyes feladat is lehet. A hangsúly a személyes jellegű 
kapcsolaton, vevőorientált funkción van. (Emlékeztetünk 
a panaszmenedzsmentben a kapcsolattartó személy ki-
választása, a „panaszgazda” szerepére.) 
A vevőszolgálat hagyományos teendői, pl.: a termék 
használatbavételével, üzemeltetésével kapcsolatos ta-
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nácsadás; a gyártmány működőképessége fenntartásá-
nak biztosítása (a karbantartó-javító szerviz, a pótalkat-
rész-ellátás); a reklamációk, a termékfelelősségi ügyek 
intézése. 
A vevőszolgálat szerepe a minőségi hibák kijavításában 
Noha a vevőszolgálat tapasztalatainak hasznosságát 
elvben minden illetékes elismeri, a gyakorlat sokszor 
mást mutat. Mint a bevezetőben említettük, még ma is 
számos vállalat inkább „panasz- és reklamáció elhárító” 
szervezetnek tekinti a vevőszolgálatot, így véli csökken-
teni a garanciális költségeket és elkerülni munkatársai-
nak „zaklatását”. A konkrét reklamációkat elintézik, a 
költségeket és a pótalkatrész-igényt összesítik, de a 
problémák távolabb tekintő, szervezett műszaki feldol-
gozására, elemzésére alig kerül sor. 
Ezt igazolja, hogy a tapasztalatok szerint az elintézett 
hiányosságok kétharmada rendszeresen, ismételten 
előfordul. Számos javítóüzem, sőt márkaszerviz szak-
emberének panasza, hogy hiába jelzik a visszatérő hibá-
kat, többnyire okvetetlenkedésnek tekintik és sértődött 
közöny a válasz. Aligha szorul bővebb indokolásra, hogy 
nem a problémák asztal alá söprése vagy a bűnbakkere-
sés, hanem a vevőszolgálati információk vázolt szellemű 
hasznosítása az igazi, bár fáradságosabb út a reklamá-
ciós költségek és a vevői elégedetlenség csökkentésére. 
Mindez azonban a vevőszolgálat hasznosítási lehetősé-
geinek csak az egyik, viszonylag szélesebb körben al-
kalmazott módja, amellyel a minőségjavításban, azaz a 
hibák, hiányosságok felismerésében és csökkentésében 
tud szerepet játszani. 
A vevőszolgálat szerepe a termékek minőségfejleszté-
sében, korszerűségének növelésében 

Legalább ennyire jelentős, de még kevéssé kiaknázott 
lehetőség a cég számára, ha a vevőszolgálat(i funkció) 
aktív, ösztönző szerepet kap a vevők kifogásainak ke-
zelése mellett a minőség továbbfejlesztésére, a termék 
korszerűsítésére vonatkozó felhasználói igények, javas-
latok feltárásában, s ezeknek az illetékesek „asztalára” 
juttatásában. Ez a sajátos, meghatározott termékekre, 
tevékenységekre irányuló marketing szerves része lehet 
a vállalati piacelemzésnek és egyik gerjesztője a fej-
lesztésnek. 
A minőségfejlesztés vevőszolgálati támogatásának is 
számos módszere van. Közülük kettő: a mintaboltok fel-
használása és a vevőlátogatás. 

- A mintabolt nem csak a termékválasztékot mutatja 
be és „statisztikázza” az érdeklődést, hanem beszél-
getnek a vevővel, célzottan érdeklődnek kívánságai-
ról. 
- A vevőlátogatás: a nagy értékű berendezést be-
szerző, vagy az egyszerűbb terméket nagyobb 
mennyiségben forgalmazó vevő nagyobb 
időközökbeni, de rendszeres személyes, vagy kér-
dőíves megkeresése. Ilyenkor az egyébként 
elégedett vásárló nemcsak az odafigyelést észleli 
pozitívan, hanem elmondja, mit látna még szívesen 
használati érték növelőnek az újabb változatokban. 

A megrendelések teljesítését megelőző fázisban, sőt bi-
zonyos értelemben az új típusok kialakítása előtt a vevő-
szolgálat szakemberei értékes információkat nyújthatnak 
a várható használati körülményekről, a potenciális vagy 
tényleges vevők üzemeltetési kultúrájáról. Export esetén 
a helyi kirendeltség sokat tud mondani arról, hogy a ter-
mék milyen környezetbe kerül, milyen módosításokkal 
állja meg a helyét az adott terepen, s milyen kívánságok 
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merülhetnek fel a termék igényszintjét, választéki és 
egyéb jellemzőit illetően. 
Az eladást követően a vevő első gondjai a berendezés 
üzembe helyezésekor, bevezetésekor jelentkezhetnek. 
Bizonyos új szerkezetek, megoldások, anyag-összetevők 
nem ismerete számukra rögtön minőségi hibát sejtet. Ha 
a vevőszolgálati szakembere a helyszínen van, a meg-
felelő termék-ismertetés után a "hiba" gondolata fel sem 
merül. 
A garanciavállalás időtartamán belül a vevőszolgálat 
egyrészt tanácsadással segítheti a vevőt a szakszerű, 
hiba- és garanciális költségmentes üzemeltetésben, 
másrészt a cég számára különösen értékes információ-
forrás mind a felmerülő minőségi hibák, mind a felhasz-
nálói elvárások és a tényleges termékminőség összeve-
tésénél. 
A garanciaidőn túl a szervizszolgáltatás, pótalkatrész-
ellátás a termék teljes és egyes elemei élettartamára, a 
szerkezeti egységek  megbízhatóságára szolgáltathat 
fontos információkat. Valamennyi felsorolt fázist végig 
kell kísérnie a vevőszolgálat két járulékos, de az előbbi-
eknél nem kevésbé fontos "minőségügyi" feladatának: a) 
rendszeres, intézményesített, szabatos információköz-
lés az előforduló minőségi hiányosságokról; b) a vevői 
igények, a várható követelmények alakulásának felmé-
rése, jelzése. 
Vállalatainknál jelenleg a vevőszolgálat általánosan elő-
térben álló feladata a közvetlen hibaelhárítás, elsősorban 
a garanciális időszakban, továbbá az alkatrészpótlás és 
javítás folyamatos biztosítása. 
A korszerű, minőségorientáltan működő vevőszolgálat e 
fontos hibaelhárító tevékenységén túl több ponton is 
kapcsolódik a cég minőségpolitikájához. Gyakorlati ta-

pasztalataival hatékonyan járulhat hozzá a vállalat ter-
mékei megújításához, a meglevők minőségi színvonalát 
növelő javító/fejlesztő tevékenységéhez. 

ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÁÁSSUULL  
Mottó: A vállalati aktív panaszmenedzsment lényege: 
odafigyelni a vevők mindenfajta észrevételeire, ösztö-
nözni a véleménynyilvánításra és mindkét fél megelége-
désére cselekedni 
A cikkben vázlatosan bemutatott panasz- és reklamáció-
kezelés rendeltetése: 
− Általánosságban: a vevőközpontúság szellemében a 
panaszok és reklamációk „vevőbarát” intézésének sza-
bályozásával a sokat emlegetett vevői elégedettség (kü-
lönösen a vevők megtartásának, a vevőkör bővítésének) 
eredményes növelése. 
− A konkrét esetekben: a vevők részéről felmerült, kifo-
gásolt hiányosságok gördülékeny ügyintézése és meg-
szüntetése. 
− A vállalati fejlesztés eszközeként: a termékhez kap-
csolódó egyéb észrevételek, javaslatok (valamint a hi-
bákból levont tanulságok) intézményesített figyelembe-
vétele, ezzel a termék/szolgáltatás fejlesztésének, a ver-
senyképesség növelésének egyik meghatározó jelentő-
ségű előmozdítása. 
Mindezek indokolják a panaszok és a reklamációk keze-
lése feladatainak önálló menedzsment-folyamatként való 
kialakítását. Cikkünkben ennek főbb tennivalóival, ezen 
belül kiemelten a tapasztalatoknak a fokozatos fejlesz-
tésben történő hasznosítása kérdéskörével foglalkoz-
tunk. 
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IIrrooddaalloomm  
MSZ EN ISO 9001: 2003 Minőségirányítási rendszerek. 
Követelmények 
ISO 10002: Minőségirányítás. Vevői megelégedettség. 
Útmutató szervezetek részére panaszok kezelésére. An-
gol nyelven 2004-ben, németül 2005-ben adták ki 
A sikeres vállalat kulcsa: az elégedett vevő. RAABE Ta-
nácsadó és Kiadó Kft. Bp. 2006. 
A fokozatos fejlesztés. 6. fejezet. RAABE Tanácsadó és 
Kiadó Kft. Bp. 2006. 
Parányi Gy.(szerk.): Minőséget – gazdaságosan. (II. 
rész: Elemzési-szervezési eszköztár). 
Parányi Gy.(szerk.): A panasz- és reklamációkezelés, mint a 
versenyképesség egyik forrása. RAABE Tanácsadó és Kiadó 
Kft. Bp. 2007. 

Minőségfejlesztés (minőségtudatos vállalatfejlesztés). A 
folyamatos fejlesztés a minőségirányítási rendszerekben, 
RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft. Bp. 2001-2008. 
________________________________________________________________________________   
 




AA  KKiivváállóóssáágg  rrööggööss  úúttjjaa  
DDrr..  PPiikkóó  KKáárroollyy  

„A lakosság egészségi állapotának meg-
őrzése, az egészségkárosodás megelő-
zése, a gyógyítás-, gondozás-, rehabilitá-
ció magas szinten végzése. Mindezt igé-
nyes szakmai munkával, kellő megértés-
sel, empátiával, a jó gyakorlat átvételével 
és továbbadásával végezzük.” 

AA  JJóóssaa  AAnnddrrááss  OOkkttaattóó  KKóórrhháázz  ((JJAAOOKK))  bbeemmuuttaattáássaa  
A Jósa András Oktató Kórház története és szakmai tevé-
kenységének kezdete l899. november 20-ig nyúlik 
vis??sza. A megalakulás hátterében fontos történelmi 
esemény húzódik meg. 1895-ben - Nagykálló helyett - 
Nyíregyháza lett Szabolcs vármegye székhelye. Ez az 
esemény hívta életre egy új kórház felépítésének 
igényét. 
Az Erzsébet Közkórházban 165 ágyon, belgyógyászati 
és sebészeti osztályokon, elkezdődött a gyógyítás. Az 
intézmény vezetője Dr. Kállay Rudolf. 
A kórház jelentős bővítésére 1929-ben került sor a Se-
bészeti pavilon átadásával. 
Az 1930-as évektől 600 ágyas, a kornak megfelelő, több 
szakmát működtető intézmény lett a kórház. 
Az 1950-60-as években reneszánszát éli a közben fül-
orr-gégészeti, traumatológiai, aneszteziológiai, neuroló-
giai, reumatológiai, urológiai, intenzív terápiás és újabb 
sebészeti osztályokkal bővülő intézmény. 
 

1967-ben a Sóstói úti 300 ágyas Megyei Tüdőgyógyinté-
zet, majd 1969-ben a Megyei Rendelőintézet társulásá-
val alakult ki az egységes Szabolcs-Szatmár Megyei Ta-
nács Kórház - Rendelőintézete, amely 1969. december 
5-én, fennállásának 70. évfordulóján vette fel a polihisz-
tor Jósa András nevét. Jósa Andrást 1884-ben nevezték 
ki vármegyei főorvossá. Három évtizedes hivatali tevé-
kenysége alatt megújította a megye egészségügyét. Te-
vékenységének köszönhetően, jelentősen javult me-
gyénk közegészségügye. 
A kórház gazdasági fejlődése töretlen az 1970-es évek-
ben, amit az 1985-ig tartó – három ütemben megvalósí-
tott – fejlesztések, rekonstrukciók bizonyítanak. 

- Új élelmezési centrum, új patológiai-, fertőző-, gyer-
mekgyógyászati-, reumatológiai osztály, vérellátó 
központ, orvos- és nővérszálló épül. 
- Új belgyógyászati tömb és megyei szakorvosi ren-
delőintézet épül. 
- 445 ágyas sebészeti és diagnosztikai centrum 
átadására kerül sor, központi műtővel. 

Jelenleg a kórházban 1869 betegágyon, 2826 munkatárs 
foglalkoztatásával történik a gyógyítás. Az aktív fekvő-
beteg ellátás 38, a krónikus ellátás 15 osztályon, illetve 
részlegen folyik. A járóbeteg ellátást és gondozást 267 
szakrendelés biztosítja a betegek szükségleteinek meg-
felelően. 
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Számos beavatkozást regionális szinten végzünk. A 
sokoldalúság (sok szakma), hatékonyság és 

Főigazgató, Jósa András Oktató Kórház



eredményesség pozitív kapcsolatot kovácsolt a lakosság 
és a kórház között. Ez a kapcsolat egy jó irányú 
partnerviszonyt is magáénak mondhat. 
A zavartalan fekvő- és járó-beteg ellátást négy szakma-
csoport biztosítja. Ez a működési forma lehetőséget nyújt 
a szakmacsoporton belüli osztályok közötti folyamatos 
kapcsolattartásra, illetve a közöttük és az intézetvezetés 
közötti együttműködés hatékonyságának biztosítására.  
2008-ban, országosan is egyedi szakellátást végző 
Kardiovaszkuláris Centrumot sikerült kialakítani, és a 
lakosság rendelkezésére bocsátani. 
Terveink között szerepel a tömb kórház létrehozása, 
amely egy „zárt rendszerű”, biztonságosabb betegellátás 
lehetőségét segíti elő. 

A JAOK, akkreditált oktató kórházként kulcsfontosságú 
szerepet tölt be a régióban a képzés, oktatás területén is. 

AA  mmiinnőőssééggiirráánnyyííttáássii  rreennddsszzeerr  ffeejjllőőddééssee  
Kórházunk, úttörő módon, már 1998-ban ISO 9001 
szabvány szerinti tanúsítást szerzett, jelenleg tanúsított 
integrált irányítási rendszerrel rendelkezik. 
Az intézmény tevékenysége a kulcs-, az irányító-, és a 
támogató folyamatok rendszerébe épül. A folyamatok – 
kiemelten a kulcsfolyamatok – eredményeit mérjük, ele-
mezzük, értékeljük, és az eredményeket visszacsatoljuk. 
Ennek megvalósítására szolgálnak az indikátorok (fo-
lyamatindikátorok), mutatószámok. Az elvárt cél-értékek 
és a tényértékek összehasonlításakor az eltérések okai-
nak meghatározására kerül sor. 

IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerreekk  

Tanúsítás/év Szabályozó Rendszer 
1998 ISO 9001:1994 Minőségbiztosítási Rendszer (MIR) 

2001 ISO 14001:1996 Környezetközpontú Irányítási Rendszer 
(KIR) 

2003 ISO 9001:2000 MIR átdolgozása és Kórházi Ellátási Stan-
dardok (KES) 1.v. beépítése 

2004 MSZ 28001:2003 Munkahelyi Egészségvédelem és Bizton-
ságirányítási Rendszer (MEBIR) 

2006 

ISO 9001:2000 

ISO 14001:2004 
MSZ 28001:2003 

KES (2. v.) 

Integrált Minőségirányítási Rendszer 
(IMR) 

2007 
Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok  

(MEES) 1.v. 
Integrált Minőségirányítási Rendszer 

(IMR) 
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Figyelembe véve a szakmai irányelveket és az ágazattól 
független szabályok változásait is, intézetünk folyamato-
san továbbfejlesztette irányítási rendszerét, melyről ma 
elmondhatjuk, hogy kielégíti a minőségbiztosítási, kör-
nyezetvédelmi követelmények mellett az egészségügyi 
előírásokat is. 
A kórház kitartó munkával, számos eredményt ért el a 
minőségbiztosítás és a minőségfejlesztés területén: 

1997-ben IIASA-Shiba díjas, 
2002-ben elnyerte az Észak-alföldi Regionális 
Minőségi Díjat, 
2006-ban EFQM „Elismerés a Kiválóságért” négy 
csillagos oklevelet kapott, 
2007-ben pedig elnyerte az Év Kórháza Díjat, vala-
mint a Nemzeti Minőségi Díjat közszolgáltatói szer-
vezet kategóriában. 

A menedzsment és valamennyi munkatárs elkötelezett a 
minőség ügye, az integrált irányítási rendszerek 
működtetése mellett. 

AA  sszzeerrvveezzeettii  öönnéérrttéékkeellééssii  mmooddeellll  aallkkaallmmaazzáássaa  aa  kkii--
vváállóóssáágg  eelléérrééssee  éérrddeekkéébbeenn  
A JAOK múltját és jelenét a Kiválóság Kultúra alapelvei-
nek fokozatos kiépítése és a szolgáltatás egyre széle-
sebb területein való érvényre juttatása jellemzi. 
A betegközpontúság, a minőség, a hatékonyság és a 
folyamatos fejlesztés mára a stratégia és a politika 
központi elemévé vált. 
Az EFQM modell szerinti önértékelés szempontrendsze-
rei alapján, első alkalommal 2000-ben tette nagyító alá 
tevékenységét a vezetés. 

2002-ben, az Észak-alföldi Regionális Minőségi Díj 
pályázati anyagának elkészítése nyújtott lehetőséget az 
önértékelésre és a helyszíni szemle visszajelzései alap-
ján javító projektek elindítására. 
2005-ben került sor a következő önértékelésre, a Nem-
zeti Minőségi Díj pályázati dokumentációjának elké-
szítése alkalmával. Az EFQM modell szerinti önértékelés 
elvégzésében valamennyi vezető részt vett, segítve a 
pályázatkészítő teamek munkáját. 
A pályázat elkészítése és a visszajelzés lehetővé tette 
számunkra, hogy feltárjuk erősségeinket és fejlesztendő 
területeinket. Segített a kiválóság felé megtett út 
feltérképezésében. 
Az NMD pályázat értékelésének visszajelzése alapján 
fejlesztési tervet készítettük, melyben feltérképeztünk 
valamennyi fejlesztendő területet, meghatároztuk a célok 
eléréséhez szükséges teendőket, alkalmazható 
módszereket. A megvalósulást értékelés és felülvizsgálat 
követte. 
A 2007 évi Nemzeti Minőségi Díj pályázat elkészítését 
a pályázatkészítő teamek, és -terv meghatározása előzte 
meg. 
A pályázati dokumentációt a RADAR értékelési mátrix 
segítségével értékeltük, mely lehetőséget nyújtott az 
előző évi eredményeinkkel való összehasonlításra. 
A sikeres pályázat és a Nemzeti Minőségi Díj további 
munkára és fejlődésre sarkall bennünket a kiválóság felé 
vezető úton. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
A rendszeres önértékelés motivációt jelent a 
továbbfejlődésben, elősegíti a kiválóság kultúra útját 
meghatározó TQM filozófia alkalmazását, a rendszer 
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áthatja a szolgáltatás teljes vertikumát, beépülve a 
szervezeti kultúrába. 
Az önértékelés olyan fejlesztési eszközt jelent 
intézményünk számára, mely hozzásegít az intézeti 
stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez: 

- Széles spektrumú és magas színvonalú 
egészségügyi szolgáltatás 

- Gazdasági stabilitás 
- Elégedett vevők, partnerek és munkatársak 
- Folyamatosan fejlődő, tanuló szervezet. 

 
 

 
 

A JAOK küldöttsége a Nemzeti Minőségi Díj ünnepélyes átadásán 
 

A „kiválóság rögös útján” továbbhaladva mottónk: 
„Sok hely van a csúcson, de annyi azért nincs, hogy leülhess.” 

(Lee Wallek) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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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  eeOOkkttaattááss  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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Örömmel tájékoztatjuk a megfelelőség-értékelés iránt ér-
deklődő közvéleményt arról, hogy 2008. augusztus 1.-i 
hatállyal módosult a Nemzeti Akkreditáló Testület szer-
vezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról 
szóló 2005. évi LXXVIII.törvény. Nagy lépés ez az akk-
reditálás hazai történetében, hiszen a magyar megfelelő-
ség-értékelő szervezetek tevékenysége elismerésének, 
vizsgálati eredményeik, tanúsítványaik külföldi elfogadá-
sának évek óta akadálya, hogy a törvény egyes rendel-
kezései nincsenek összhangban a nemzeti akkreditáló 
testületek működését meghatározó EN ISO/IEC 17011 
harmonizált szabvány követelményeivel. Az Európai Akk-
reditálási Együttműködés Kölcsönös Elismerési Bizottsága 
(EA-MAC) 2005. évtől több alkalommal felhívta az 
illetékesek figyelmét e jelentős problémára. A Nemzeti 
Akkreditáló Testületnél (NAT) 2007. február 26-28-án 
megtartott európai szakértői értékelés – amelynek célja, 
hogy a NAT az európai és ezzel a nemzetközi kölcsönös 
elismerési megállapodások aláírója legyen – is megálla-
pította, hogy bár a NAT irányítási rendszere jól működik, 
állandó személyzete kompetens szakemberekből áll, az 
akkreditálási törvény nincs összhangban az európai elő-
írásokkal. A megfelelő hazai jogi szabályozás elősegítése 
céljából az EA-MAC elnöke, Gro Rødland asszony 2007. 
december 5-én konzultációt tartott a Kormányzat 
képviselőinek, ahol egyértelműen kijelentette, hogy 
amennyiben a vonatkozó magyar szabályok továbbra sem 
felelnek meg az EA előírásainak, a NAT nem lehet tovább 
tagja az EA-nak, nem lehet jövőben aláírója az EA 
kölcsönös elismerési megállapodásainak. 

A NAT vezetése a 2005. évi LXXVIII. törvény megjelenését 
követően az elmúlt években számos alkalommal 
kezdeményezte a törvény módosítását, sajnos sokáig 
eredménytelenül. Időközben az Európai Unió rendeletet 
készített az akkreditálásról és a piacfelügyeletről, amelyet 
az Európai Parlament 2008. február 21-én, az Európa 
Tanács 2008. június 23-án fogadott el. A tagállamokban 
közvetlenül hatályba lépő rendelet a tagállamok 
köztelezettségévé teszi, hogy nemzeti akkreditáló testü-
letük – amennyiben rendelkeznek ilyennel – sikeresen 
szerepeljen az Európai Akkreditálási Együttműködés (EA) 
szakértői értékelésén, továbbá minden tagállam köteles 
elfogadni az értékelésen sikeres nemzeti akkreditáló 
testületek által akkreditált megfelelőség-értékelő 
szervezetek jegyzőkönyveit, tanúsítványait. 
A fentiek figyelembevételével 2008. elején az akkreditálás 
jogi szabályozásáért felelős Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium a NAT és a társ-tárcák bevonásával 
megkezdte a törvény-módosítás előkészítését. A tör-
vényalkotási folyamatot segítette a Miniszterelnöki Hivatal, 
továbbá az is, hogy az Országgyűlés Gazdasági és 
informatikai bizottságának két tagja a törvény-módosítás 
tervezetét egyéni képviselői indítványként is benyújtotta. 
A törvény-módosításra vonatkozó javaslatot az Ország-
gyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága 2008. május 
28.-án tárgyalta, a törvényjavaslat általános vitájára 2008. 
június 3.-án, a zárószavazásra 2008. június 9.-én került sor. 
A törvényjavaslatot az Országgyűlés 356 igen és 1 nem 
szavazattal, 11 tartózkodás mellett fogadta el. A 
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törvényjavaslatot 2008. évi XLI. Törvényként, 2008. június 
26.-án hirdették ki.  
A törvény-módosítás alapvető célja az EA szakértői érté-
kelésen feltárt nem-megfelelőségek kiküszöbölése volt, 
ugyanakkor a módosítás néhány vonatkozásban erősíti a 
közigazgatási eljárásokról szóló törvénnyel való össz-
hangot. A fontosabb változások a következők: 
 Az EA szakértői értékelés megállapította, hogy a tag-

sági csoportok szavazási szabályai nem tükrözik a 
különböző érdekelt felek kiegyensúlyozott képviseletét, 
az egyes felek képviselőit nem maga az érintett fél 
választja meg. Az új szabályozás pontosítja a NAT 
tagsági csoportjait, lehetővé téve minden érdekelt fél 
kiegyensúlyozott képviseletét. Az új szavazási sza-
bályok értelmében pedig az egyes tagsági csoportok 
képviselőit kizárólag a csoport jelöltjei közül választhatja 
meg a közgyűlés. 
 Nem-megfelelőségként rögzítették, hogy az Akkreditá-

lási Tanácsban nem vesz részt minden érdekelt fél, 
például a kalibráló-laboratóriumok képviselője nem tagja 
a Tanácsnak. A Tanáccsal szemben további probléma 
volt, hogy bár feladatuk az akkreditálásra és az 
akkreditálási eljárásra vonatkozó részletes szabályok 
elfogadása, a törvény nem állapít meg kompetencia- 
kritériumokat a Tanács tagjai vonatkozásában. A 
módosítás mindkét problémára megoldást jelent, 
jelentősen megváltozik a Tanács összetétele. Az 
Akkreditálási Tanácsban minden érdekelt fél (tagsági 
csoport), köztük az akkreditált kalibráló-laboratóriumok 
jelöltje is tag lesz. A korábbi jogi személy tagok helyett a 
Tanácsot természetes személyek alkotják majd, akik az 
akkreditálásban megfelelő jártassággal rendelkeznek és 
az összeférhetetlenségi szabályok szerint pártatlanok. 
 Kifogásolta még az EA szakértői értékelés, hogy a 

törvény nem biztosítja hatékonyan a NAT számára a 

szükséges tanácsadói szakértelemhez való hozzáférést 
az akkreditáláshoz közvetlenül kapcsolódó kér-
désekben. A megfelelő tanácsadói szakértelemhez való 
hozzáférés erősítése céljából a NAT ügyvezető 
igazgatója az Akkreditálási Iroda mellett szakmai bi-
zottságokat működtethet az akkreditálás speciális kö-
vetelményeinek kidolgozására, szakmai anyagok vé-
leményezésére, a minősítők és szakértők értékeléséhez 
szükséges szabályok kialakítására. 
 A 2005. évi LXXVIII. törvény vonatkozásában a legna-

gyobb problémát az jelenti, hogy az akkreditálási és 
felügyeleti vizsgálati eljárások törvényi szabályozása 
alapvetően eltér az EN ISO/IEC 17011 szabványban 
előírttól. Az EA kifogásolta, hogy a szakmai akkreditáló 
bizottságok teljes mértékben részt vesznek az 
akkreditálási folyamatokban, ezáltal ugyanaz a 
bizottság döntött a vizsgálati és értékelési szakaszban, 
valamint az akkreditált státusz odaítéléséről. A 
módosítással egyértelműen elválik e két lépés, a két 
önálló szakasz különálló közigazgatási döntéssel zárul. 
Az értékelési szakaszban az Akkreditálási Iroda és a 
NAT ügyvezető igazgatója irányítja a folyamatokat, jelöli 
ki a minősítőkből és szakértőkből álló értékelő 
csoportot, bocsát ki szükség szerint hiánypótló, 
helyesbítésre felszólító végzéseket, szervezi a helyszíni 
szemléket, illetve dönt az eljárás felfüggesztéséről vagy 
megszüntetéséről. A döntéshozatali szakaszban a 
jelenlegi 10 szakmai akkreditáló bizottság helyett 
alakuló egyetlen Akkreditáló Bizottság dönt az 
értékelési szakaszban gyűjtött információk és doku-
mentumok alapján az akkreditált státusz odaítéléséről 
vagy elutasításáról. A felügyeleti vizsgálatokat 
ugyancsak az Akkreditálási Iroda és a NAT ügyvezető 
igazgatója irányítja, és ezek eredményeként az 
Akkreditáló Bizottság határoz majd az akkreditált 
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státusz fenntartásáról, részleges vagy teljes körű fel-
függesztéséről illetve visszavonásáról. 
 Problémaként rögzítette még az EA szakértői értékelés, 

hogy a törvényben az akkreditálási eljárásra mereven 
megállapított 180 napos ügyintézési határidő 
indokolatlan nyomást jelent a NAT alkalmazottaira és a 
szakmai akkreditáló bizottságokra. Az új szabályozás 
szerint a NAT ügyvezető igazgatója az értékelési 
szakaszt indokolt esetben 20 nappal, az Akkreditáló 
Bizottság elnöke pedig a döntéshozatali szakaszt 10 
nappal hosszabbíthatja meg. 
 AZ EA szabályaival ellentétesen a törvény szerint a 

külföldi akkreditálási okirat elismeréséért igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetni, ami hátrányos megkü-
lönböztetést jelent a megfelelőség-értékelő szerve-
zetekkel szemben. Az új szabályozás szerint 
amennyiben a külföldi akkreditálási okiratot kibocsátó 
akkreditáló testület aláírója tagja az európai vagy nem-
zetközi kölcsönös elismerési megállapodásoknak, az 
elismerés díjtalan lesz. 
 Végezetül a közigazgatási eljárásokkal való harmoni-

zálás céljából kiegészül a Fellebbviteli Bizottság 
összetétele és hatásköre. 

Az új törvény egyik szabályozása azonban megnehezíti az 
akkreditálási eljárások lefolytatását. Ugyanis a jövőben az 
akkreditálási és a felügyeleti vizsgálati eljárásban 
minősítőként vagy szakértőként nem vehet részt az, aki az 
azonos területen akkreditált státusszal rendelkező 
szervezet tulajdonosa, tisztségviselője, munkavállalója 
vagy vele egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban 
álló személy vagy e személyek közeli hozzátartozója. 
Elmondhatjuk, hogy hazánkban számos területen – például 
környezetvédelmi vizsgálatok – szinte minden 
megfelelőség-értékelő szervezet akkreditált, így a fenti 
összeférhetőségi feltételeknek megfelelő, ugyanakkor 

szakmailag kompetens hazai minősítő, szakértő bevonása 
igen nehéz, ha nem lehetetlen. A probléma megelőzése 
érdekében felvettük a kapcsolatot a szomszédos országok 
nemzeti akkreditáló testületeivel, de figyelemmel kell 
lennünk arra, hogy az akkreditálás és a felügyeleti vizsgálat 
magyar közigazgatási eljárás. A korábbi törvényi 
szabályozás nem volt ilyen szigorú, és e szigorúságot az 
EA sem követeli meg, a pártatlanság fontos követelmény, 
az elsődleges azonban mégis a szakmai hozzáértés és 
gyakorlat. 
A NAT a törvényjavaslat elfogadását követő napon meg-
kezdte a 2008. augusztus 1.-én hatályba lépett törvény-
módosítás bevezetésének előkészítését. Ennek keretében 
2008. augusztus végéig megválasztják az új Akkreditálási 
Tanácsot és a Fellebbviteli Bizottságot. A megszűnő 
szakmai akkreditáló bizottságok helyett 2008. szeptember 
közepéig létrejön az Akkreditáló Bizottság, valamint - 
szükség szerint - a szakmai bizottságok. Az új 
szabályozásokat 2008. október 31.-ig kell a NAT-nak 
elfogadni. A törvény hatálybalépését követően kezdemé-
nyezett eljárásokra már az új szabályok vonatkoznak, 
amelyek sikeres befejezése után –reményeink szerint 
2009. tavaszán– folytatódhat a NAT EA szakértői érté-
kelése. Testületünk mindent megtesz azért, hogy a mó-
dosítások bevezetése után mielőbb aláírója legyen az 
európai és nemzetközi kölcsönös elismerési megállapo-
dásoknak. 
Köszönjük a NAT tisztségviselőinek, testületi szerveinek, a 
GKM-nek (elsődlegesen a Gérnyi Gábor úr vezette 
főosztálynak) és a társtárcáknak, Lakos Imre és dr. Józsa 
István képviselő uraknak, valamint a Kormánynak és az 
Országgyűlésnek, hogy a törvény-módosítás megtörtént. 

________________________________________________________________________________  
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Somogyi Balázs vezérigazgató köszöntője és előadása 
már bizonyította is, hogy valóban egy világszínvonalú cég-
nél járhattunk ismét. Megismerhettük a General Electric 
(GE) globális vállalat tevékenységeit, szervezeti struktúrá-
ját, és azon belül az Energia üzletág helyét és szerepét. A 
GE 130 éve létezik, Thomas A. Edison alapította 1878-ban, 
Edison Electric Light néven. Több mint 100 éve van jelen 
Európában, a Közel-Keleten és Afrikában, európai regioná-
lis központja Brüsszelben van. Mind a hat GE-üzletág, azaz 
Commercial Finance, Healthcare, Industrial, Infrastructure, 
Money és NBC Universal jelen van a régióban. A GE je-
lenleg 320ezer, a térségben 95ezer, Magyarországon pedig 
15ezer munkatársat foglalkoztat. 
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A GE Magyarországon 1989 vége óta működik, mind a hat 
főüzletággal. Három fő üzletága (Healthcare, Industrial és 
Infrastructure) 11 városban 13 gyárat üzemeltet, három 
részleg (Healthcare, Lighting, Water) folytat kutatás-fej-
lesztést is. A Healthcare Közép-Európa, valamint a 

A vendégeket Sugár Karolina, a Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesület elnöke és a Klub szakmai program-
felelőse köszöntötte. Paizer Andor, a Klub elnöke sajnos 
nem tudott jelen lenni, mert a GM Powertrain Magyarország 
Kft. megnyerte a JIPM "TPM Consistence" díját, és épp 
ebben az időben volt az ünnepi díjátadás Tokióban. Sugár 
Karolina köszöntőjében kiemelte, hogy a tagok többször 
emlegették, szívesen mennének gyakrabban termelő vál-
lalatokhoz klubülésre. Reméljük, a tagok megelégedésére 
szolgált, hogy a novemberi szentgotthárdi ülés után ismét 
egy különleges helyszínen fogadhattuk a győztes szerve-
zeteket: hiszen a GE Energy veresegyházi gyárába sem jut 
el az ember minden nap. 

2008. március 12-én tartottuk a 2008. év első Nemzeti Mi-
nőség Klub ülését, vendéglátónk a GE Hungary Zrt. Energy 
Divíziójának veresegyházi gyára volt. Nagy számban gyűl-
tünk össze, több mint 50 szakember találkozott egymással. 

Projektmenedzser, Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület
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Az egyik legjelentősebb üzletág a GE Infrastructure, amely 
a teljes bevétel 34-35%-át adja. Ennek része az Energy, 
amely iparágának vezető technológiai szállítója, az ener-
giaiparnak a szén, olaj, földgáz, a nukleáris energia és a 
megújuló energiaforrások területén (pl. víz és szélenergia) 
biztosít termékeket. Ezen a területen 100 országban 36 
ezer kolléga dolgozik, bevétele 2007-ben 22 mrd USD volt. 
Magyarországon 2001-ben avatták fel a GE Energy (akkori 
nevén Power Systems) zöldmezős beruházását Veresegy-
házon. A teljes egészében digitalizált gyártó és szolgáltató 
üzem a világszerte alkalmazott ipari gázturbinákhoz gyárt 
alkatrészeket. A gyárban gázturbinák gyártása, javítása és 
alkatrészgyártása (Power Generation Equipment) mellett 
ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújtanak regionális 
szinten. Miután 2007-ben újabb beruházásokra és bőví-
tésre került sor, a korábbi 400 fős létszám 800 főre bővült. 
A fejlődés várhatóan nem áll meg, ugyanis az energia-
szektor dinamikusan változó, fejlődő terület: a népességnö-
vekedéssel egyre nagyobb az energiaigény, és a környe-
zetszennyezés, az infláció, és az üzemanyagárak emelke-
dése miatt kiemelkedően nő az igény a gazdaságosabb, 
biztonságosabb, sokoldalúbb és szigorúan környezetkímélő 
megoldásokra, a kutatás-fejlesztésre. Ennek megvalósulá-
sát és sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 8 
éve még csak áramátalakítókat és gázturbinát gyártó GE 

ma már gázmotorokat gyárt, jelen van a szélenergia, nap-
energia, hőenergia, nukleáris energia és a megújuló ener-
gia ágazatokban is. A megújuló energiaforrások felhaszná-
lásának ösztönzését testesíti meg a GE Energy veresegy-
házi gyárában előállított Jenbacher Container is, amely 
hulladékokból képződött gázzal működő áramtermelő. A 
környezetbarát kultúra a munkakörnyezet kialakításában is 
megjelenik, a társadalmi szerepvállalás pedig a veresegy-
házi és fóti közösségi programokban is megnyilvánul, 
nyelvoktatás, felújítási munkák támogatása és adományo-
zás szerepel az eddigi történetben. 
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Consumer & Industrial EMEA központja Magyarországon 
található. 
A GE tevékenységében kiemelt hangsúlyt kap az elmúlt 
években a környezet iránti elkötelezettség, ezt jelképezi a 
GE-szlogen „imagination at work” „ecomagination” adaptá-
ciója. A mérnököket, fejlesztőket is azirányba motiválják, 
hogy környezetbarát megoldásokat találjanak az energia-
felhasználás csökkentésére. A vállalat ígérete, vállalása, 
hogy az eddigiekhez képest kétszer több az üvegházhatás 
csökkentését célzó beruházást végeznek, együttműködve a 
beszállítókkal, üzleti partnerekkel.  

A vezérigazgató úr előadását követően Lencsés Gergő 
termelési vezetőt hallgathattuk meg a Lean management 
elméletéről és a náluk folytatott gyakorlatáról Lean avagy a 
józan ész filozófia címmel. Az előadás keretében egyrészt 
megismerhettük a Lean management történetét és azt, va-
lójában mit is jelent és hogyan működik, másrészt pedig az 
előadó azt is bemutatta, hogyan jutott el a Befecskendező 
Fúvóka Üzem a IIASA-Shiba díjig. A Lean gyakorlati meg-
valósulását két projekt bemutatásával ismerhettük meg: az 
egyik egy mozgó sor kialakítása, a másik pedig egy átállási 
időt csökkentő projekt volt. 
Mi is tehát a Lean? Nem csodaszer és nem szakácskönyv, 
inkább filozófia és eszközök rendszere, „józan paraszti 
ész”, látásmód és szemlélet, hiszen a veszteség mindig 
feltűnik, csak „állj be a körbe és figyelj”. Miért van szükség 
Lean-re Magyarországon? A magyar gyárak jó része likvi-
ditási problémákkal küzd, és készletekben áll a pénze. Ha 
tudom csökkenteni a készletszintet, ki tudom fizetni az em-
bereket és akár még beruházni is tudok. Magasak a bér-
költségek, de kreatívak az emberek, és ezt ki kell hasz-
nálni.  
A délelőtti előadásokat Tóth Csaba László egyéni Shiba 
díjas Kaizen mérnök folytatta. A délelőtti blokkban az előző 
előadáshoz kapcsolódóan bemutatta, hogy az ötletgyűjtés 
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és rögzítés hogyan zajlik a veresegyházi gyárban. Hetente 
7-7,5 javaslat születik, amelyek 70-75%-a megvalósításra 
kerül, az elutasítottak általában ismétlődő ötletek. 
Az állófogadás előtt Sugár Karolina beszámolt a Szövet-
ség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület híreiről, aktuális 
pályázatairól, várható konferenciákról és külföldi tapaszta-
latcserékről. Kiemelte, hogy a Gazdasági Minisztérium 
kiírta a 2007. évi Nemzeti Minőségi Díj pályázatot, amely 
felhívást a Magyar Közlöny 2008. március 4-i (36.) számá-
ban, a Kiválóság Hírlevél 2008/1. számában és az Egye-
sület honlapján (www.kivalosag.hu) is megjelent. Mivel több 
szervezet már tavaly készült a pályázatra és anyagukat 
elkészítették, az előjelentkezések és a pályázatok (március 
31.) időben be fognak érkezni. Beszámolt arról, hogy a 
2008. évi európai EFQM Kiválóság Díjra két magyar szer-
vezet pályázott. Elmondta, hogy a IIASA–Shiba Díj 2007. 
évi pályázatának beadási határidejét meghosszabbítottuk, 
így örömmel tapasztaltuk az újabb és újabb pályázatok be-
érkezését. A pályázatokat április végéig fogadjuk, részletes 
kiírás letölthető a honlapról. További projektek folynak a 
Kiválóság többi szintjein is, kiemelt az Elkötelezettség a 
Kiválóságért projekt. A 2006. évi sikeres kísérleti projekt 
után, ahol 10 szervezet érte el az elismerő oklevelet, 2007-
ben önállóan pályázott 5 szervezet, 2008-ban azonban újra 
lehetőség indult csoportos pályázásra. 2007. év végén 
Szabó Kálmán elindította 6 régióban a kereskedelmi és 
iparkamarákkal, NMD győztes cégekkel és tanácsadókkal 
együttműködve a Regionális partnerprogram szervezését. 
2008. február-márciusában elindult a Közép-Magyarországi 
Régió és a Közép-Dunántúli Régió csoportja. Az utóbbi 
régióban egy újabb kísérleti program is indul: Közoktatási 
Kiválóság Minta Projekt közoktatási intézmények számára, 
az önkormányzatokkal együttműködve. 
Sugár Karolina felhívta a figyelmet a 2008. október 9-10-i 
budapesti III. Nemzetközi Benchmarking Konferenciára, 
amely a Global Benchmarking Network szervezet éves 

konferenciája. Két napon keresztül a benchmarking mód-
szer gurujait és sikeres alkalmazóit hallgathatják meg a 
résztvevők, a világ minden részéből és Magyarországról 
egyaránt jönnek előadóink. Az év során további két külföldi, 
európai díjasoknál folytatott tapasztalatcserére is invitálta 
az elnök asszony a résztvevőket: júniusban Észak – Íror-
szágba, ősszel pedig Törökországba. A részleteket a pá-
lyázatokkal és a rendezvényekkel kapcsolatban folyamato-
san küldjük a Kiválóság Hírlevelünkben (feliratkozás: 
www.kivalosag.hu oldalon a Hírlevél menü alatt lehet). Su-
gár Karolina végül beszámolt az Egyesület tagságának 
bővüléséről, és hívta a jelenlévő NMD és Shiba díjas 
győztes szervezeteket is, segítsék az egyesületet missziója 
megvalósításában aktív részvételükkel. 
Schleiffer Ervin, a Szövetség a Kiválóságért KhE. elnök-
ségi tagja, az első és eddig egyetlen európai EFQM Kiváló-
ság Díj (akkor még Európai Minőségi Díj) magyar fődíjas 
szervezet, az Imerys Tűzállóanyaggyártó Kft. korábbi ügy-
vezető igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a nyertes 
cégeknek kötelessége a jó példát másoknak megmutatni, 
elől járni, és az ügyet képviselni. Kérte a klubtagokat, hogy 
támogassák a Szövetséget azáltal is, hogy tagokká válnak. 
A kormányzat a támogatását az elmúlt években minimálisra 
csökkentette, így a Nemzeti Minőségi Díj és a klub szerve-
zését is a Szövetség költségvetéséből kell kiegészíteni. 
A délelőtt folyamán, az előadások közben, ill. azokat kö-
vetően is rengeteg kérdés hangzott el, alakultak ki érdekes 
beszélgetések, ezt folytathattuk a gasztronómiai élvezete-
ket nyújtó állófogadás közben is. A kis pihenő után vissza-
térve a délutáni blokk is kiemelkedő szakmai tartalmat 
nyújtott a hallgatóságnak. 
Tóth Csaba László a délután első előadójaként rátért „A 
határidőre történő szállítások képességének statisztikai 
mérése” témára, amelyben elemzési módszereket és azok 
használati területét mutatta be. Határidős teljesítések 

http://www.kivalosag.hu/


olyanok, mint az élettartam problémák, tehát a megbízha-
tósági elemzési módszereket lehet itt használni. A gyakor-
latban ez az úgynevezett megbízhatósági eloszlások segít-
ségével történhet. Az előadó példájában a Weibull-eloszlás 
használatát mutatta be, amely megfelelő elvárt idejű folya-
matokra, ill. azonosnak tekintett folyamatokra jól használ-
ható: például műszaki területen a szállításra, 
tranzakcionális tevékenységnél a közigazgatásban, ok-
mánykiadásnál, banki ügyintézésnél, bűnügyi felderítésnél, 
valamint komplex tevékenység esetében, mint az autóvá-
sárlás. 
A Six Sigma infrastruktúráról és más szigmás témákról bő-
vebben azonban a Magyar Minőség 2007 decemberi szá-
mában ill. a készülő, A minőségfejlesztés új útjai kiadvány-
ban olvashatnak az érdeklődők. 
A korábban elhangzott Hat Szigma módszertant egy pro-
jekten keresztül mutatta be Újváry Viktor, NPI vezető 
mérnök. Néhány szóban megismerhettük egy új belépő és 
Six Sigma „tanuló” kezdeti nehézségeit, majd a gázturbinák 
működéséhez szükséges égéstermék bejuttatását biztosító 
alkatrész javítási folyamatával foglalkozó projekten ke-
resztül mutatott be egy Hat Szigma projektet. 
A problémát az jelentette, hogy a felújítás után megmérték 
a befecskendező fúvókat két részegységének egy-egy 
fontos paraméterét, ezek tűrésen belül voltak, de amikor 
összeszerelték őket, akkor a komplett egység paramétere 
tűrésen kívüli lett. Mi volt a hiba? A Hat Szigma módszer-
tant nem az elején kezdték el alkalmazni, azaz a Definíciós 
fázisban, hanem rögtön a negyedik, a Fejlesztő fázisba 
ugrottak bele. Vissza kellett menni a kályhához! Miután 
kiküszöbölték az ebből adódó problémákat, már egészen 
más eredményre jutottak. Megállapították, hogy az egyik 
részegység 94%-ban befolyásolja a végeredményt, tehát 
arra kell koncentrálni! Ezzel kiiktathattak egy mérést, meg-
spórolták a szét, majd újbóli összeszerelést és a mérőrend-

szer javítása következtében a minőség is javult. Mi volt a 
tanulság? - tette fel a kérdést Újváry Viktor. Nagyon fontos 
a helyes kérdés feltevése, azaz a valódi probléma megha-
tározása. Még a legtapasztaltabbak is követhetnek el hibá-
kat, ha a Hat Szigmát a közepén és nem az elején kezdik. 
A projektek végrehajtásakor szigorúan végig kell menni az 
előírt 12+3 lépésen. 
Végül, de nem utolsó sorban a Lean Manufacturing alkal-
mazása gyárunkban előadást hallhattuk Pataki Sándor 
Lean vezető előadásában, amiből megismerhettük a gyár 
Lean management lépéseit, a bevezetés és a működtetés 
fázisait. 2008-ban az optimalizálásra törekednek a dolgozói 
javaslat-rendszer fejlesztésével, egy éves AWO tervvel, 
fejlesztik a gépelrendezést és anyagáramlást, feltérképezik 
a teljes vállalati folyamatrendszert a megrendeléstől a 
kiszállításig. 2008-ban szeretnék a Lean kultúrát a 
tranzakcionális (HR, pénzügy, EHS stb) területekre is ki-
terjeszteni. 
Az előadó ezután részletesen ismertette a Shingijutsu által 
támogatott Shingi AWO-k lefolyását. A japán konzulens a 
szenszei (a tanító) utat mutat és tanít, a lényeg, hogy az 
instruálás által a résztvevőknek maguknak kell mélyebben 
megismerni egy területet és rájönni a problémára ill. kita-
lálni a megoldást. A munka az AWO után sem ér rögtön 
véget, hiszen a megoldásokat adaptálni kell, és a fejlesz-
tést pedig a gondolkodásmód részeként folyamatosan vé-
gezni. 
Az érdekes és egy másik vállalati kultúrába bepillantást adó 
előadások után megtekinthettük az üzemet is, ahol a szó-
ban elhangzottakat élőben is megfigyelhettük. Rendezett, 
áttekinthető és az elhangzottakat igazoló gyárban járhat-
tunk, ahol elkötelezett vezetők és munkatársaik törekednek 
a világszínvonalú gyártásra és kiválóságra. 

________________________________________________________________________________  
 

Magyar Minőség XVII. évfolyam 8-9. szám 2008. augusztus-szeptember 59/83 oldal 



Magyar Minő

„A minőség az egészségügyi ellátás lényegi és 
nélkülözhetetlen összetevője, és a mennyiségi és 
költségmutatók mellett minden egészségügyi ellátó 
tevékenység normális jellemzője. A betegellátás jó 
minősége minden betegnek és közösségnek joga, és 
valamennyi tagállam kiemelt feladatává vált, különösen a 
korlátozott források és a költségvetési korlátozások 
helyzetében.” (A Miniszteri Bizottság R (97) 17 számú 
ajánlása) 
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VVáállttoozzttaattáássookk  aazz  eeggéésszzssééggüüggyybbeenn..  AA  mmiinnőősséégg  sszzeemmppoonnttjjaaii  22..  
BBeesszzáámmoollóó  aa  DDEEMMIINN  VVIIIIII..  kkoonnffeerreenncciiáárróóll  

DDrr..  GGőőddéénnyy  SSáánnddoorr  

A Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Iskola, az 
Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizott-
ságával (EOQ MNB) és az ISO Fórummal közösen, a 
„Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok” (DEMIN) 
keretében 2008. május 29-30-án rendezte meg nyolcadik 
tudományos konferenciáját „Változtatások az egészség-
ügyben. A minőség szempontjai 2.” címmel. 
A konferencia az előző év témáját folytatva – az 
érdekeltek széles körű bevonásával közösen - arra 
kereste a választ, hogy az egészségügyben bekövetkező 
és szükséges változások miként hatnak az ellátás 
minőségére, illetve a minőségmenedzsmenti 
gondolkozás, szemlélet és módszerek, különös 
tekintettel a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardokra, 
miként járulhatnak hozzá az egészségügyi ellátás 
eredményes, hatékonyabb és biztonságosabb 
működéséhez. 
A DEMIN VIII. konferencia mottója megegyezett a 
DEMIN VII. mottójával: 

KKoonnffeerreenncciiaa  ffőőbbbb  ttéémmááii::  
• Az egészségügy minőségének aktuális helyzete 
• Minőségügyi vezetők helyzete, közös problémák, kö-

zös feladatok 
• A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) 

alkalmazásának tapasztalatai  
• Konszenzus kialakítása a MEES alkalmazásával kap-

csolatban 
• Az érsebészet és határterületeinek minőségbiztosí-

tása 
Dr. Vojnik Mária államtitkár köszöntő levelét Szy Ildikó, 
az Egészségügyi Minisztérium Minőségügyi Osztályának 
osztályvezetője olvasta fel, majd Tarr Judit tartotta meg 
nyitó előadását „Hol vagyunk és hova szeretnénk eljutni” 
címmel. 
Jelen összefoglalóval - terjedelmi okok miatt - csak a 
felvezető és nyitó előadások rövid ismertetésével, szek-
ciók szerint szeretnénk tájékoztatni az olvasókat a 
DEMIN VIII. konferencián elhangzottakról. 

11..  SSZZEEKKCCIIÓÓ  
„„HHOOLL  VVAAGGYYUUNNKK  MMAA??””  ––  hheellyyzzeetteelleemmzzééss  aazzookkttóóll,,  aakkiikk  
iirráánnyyííttjjáákk  aazz  eeggéésszzssééggüüggyy  mmiinnőőssééggffeejjlleesszzttéésséétt  
Dr. Bábel Tamás, az OEP, Elemzési, Orvos-szakértői és 
Szakmai Ellenőrzési Főosztályának vezetője a „Finanszí-
rozás - egészségügyi ellátás minőségének fejlesztése” 

DE OEC, Népegészségügyi kar, Népegészségügyi Iskola, EOQ MNB Egészségügyi és Szociális Szakbizottságának elnöke



című előadásában összefoglalta a finanszírozás minő-
ségi elemeit. Ennek értelmében a működési engedély 
kiadása (személyi és tárgyi minimum feltételek) és a 
rendelések / utalványozások finanszírozását a szakmai 
kompetenciákhoz kötik (pl. kijelölt centrumok). A minő-
ség alapú szolgáltatásvásárlás jövőbeni elemei lehetnek 
a szerződésben rögzített minőségi elvárásoknak való 
megfelelés és ennek visszacsatolása a teljesítmények 
elszámolásában. A minőségi elvárások felölelik az adat-
szolgáltatást, a statisztikai mintavétel- alapú köve-
tést/ellenőrzést, szükség esetén tételes felülvizsgálatot, 
továbbá a megfelelést a finanszírozási protokoll követé-
sének. 
Dr. Molnár Zsuzsa, az Országos Szakfelügyeleti és 
Módszertani Központ főigazgató helyettese a „Szakfel-
ügyelet helye az egészségügyi ellátás fejlesztésében” 
című előadásában kitért a szakfelügyeleti rendszer je-
lenlegi helyzetére, illetve az OSZMK szakértői tevékeny-
ségeire. Külön hangsúlyt kapott a szakfelügyelet minő-
ségfejlesztő módszerei között a klinikai audit, melynek 
első tapasztalatairól ugyancsak beszámolt. Az első ta-
pasztalatok összegzése szerint a következő területek 
fejlesztése szükséges: szakmai és módszertani revízió, 
szakmai ajánlások revideálása, a betegek hosszabb 
után-követése, betegek azonosítása, a beteg-duplikációk 
kiküszöbölése, kódolási anomáliák megszüntetése, 
eredmények alapján megvalósuló visszacsatolás. 
Ebben az évben az Orvosi Műszer és Kórháztechnikai 
Intézet (ORKI) Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kór-
háztechnikai Intézet (EMKI) néven alakult újjá. Dr. 
Margitai Barnabás, az új intézet főigazgatója az EMKI 
szerepéről és céljairól számolt be. Az Egészségügyi Mi-
nőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet tudományos-
módszertani fejlesztési intézetként közvetlenül az 

Egészségügyi Minisztérium szakmai felügyelete alatt 
működik, összefogja az egészségügyi ellátórendszer 
valamennyi szegmensére kiterjedő speciális egészség-
ügyi minőségügyi feladatot és módszertant. Az Intézet 
széleskörű nemzetközi tudományos-szakmai kapcsola-
tokat alakít ki a minőségügyi fejlesztés területén az euró-
pai tagországokkal. Az EMKI Minőségfejlesztési Divízió-
jának 2008-as tervei között szerepel például a kórházak 
éves minőségügyi jelentéseinek kidolgozása, betegbiz-
tonsági jelentések és rendszer kidolgozása, szakmai 
protokollok fejlesztése, továbbá a klinikai auditok ered-
ményes működéséhez szükséges szakmai standardok 
meghatározása. 

22..  SSZZEEKKCCIIÓÓ    
„„HHOOLL  VVAAGGYYUUNNKK  MMAA??””  ––  hheellyyzzeetteelleemmzzééss  aazzookkttóóll,,  aakkiikk  
mmeeggvvaallóóssííttjjáákk  eeggéésszzssééggüüggyy  mmiinnőőssééggffeejjlleesszzttéésséétt  
Az első előadásban Dr. Varga Csilla, a nagykállói Pszi-
chiátriai Szakkórház orvos- és minőségügyi igazgatója 
„Hol van ma a minőségügy? Garancia-e a minőségügy?” 
címmel ismertette az intézet minőségügyi rendszerének 
fejlődését és eredményeit. Ezek közül kiemelendő, hogy 
csökkent a betegek várakozási ideje. 2008-ban új TQM 
csoportot hoztak létre, mely nemcsak a személyzet, ha-
nem a beteg és hozzátartozó biztonságának minél szak-
szerűbb és hatékonyabb elérését tűzte ki célul. 
Nagy Eszter, a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház minőségügyi vezetője a „Gondolkozom, tehát 
vagyok? Minőségügyi vezetők helyzete, közös problé-
mák, közös feladatok” című előadásában kiemelte, hogy 
a szervezet vezetőjének sok szempontot kell figyelembe 
vennie, amikor kinevezi a szervezet minőségirányítási 
vezetőjét. A minőségügyi vezetőnek is sok kihívással kell 
megküzdenie. Ilyenek pl. a szervezeti hierarchia, az el-
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kötelezett munkatársak „felkutatása”, a szakma és a mi-
nőségügy közti feszültség, a dolgozók leterheltsége, mo-
tivációs lehetőségek hiánya, tanácsadó céggel való 
együttműködés, minőségügyi csoport létszám kérdése 
és az infrastruktúra esetleges hiányosságai. 
Csetneki Julianna, a Magyar Ápolási Egyesület Ápolási 
Szakmai Kollégium elnöke „Hol vannak az ápolók? Egy 
hazai kutatás ismertetése az ápolók helyzetéről” című 
előadásában az ápolói létszám országos szinten nagy-
mértékű csökkenésére hívta fel a figyelmet, mely főleg a 
három műszakos, közvetlen betegágy melletti ápolóknál 
tapasztalható. A létszámhiány már a betegellátást is ve-
szélyezteti, különösen a klinikákon és a súlyponti kórhá-
zakban. 
Vízvári László, az Egészségügyi Szakképző és Tovább-
képző Intézet főigazgatója a hazai és a nemzetközi hely-
zet összefoglalása után kitért azokra a rövid és közép-
távú feladatokra, amelyekkel csökkenthetők az egész-
ségügyi ellátás minőségét komolyan fenyegető ápolóhi-
ány. Rövidtávú lehetőségek között említette: váltságstáb 
felállítását, különböző képzési intézkedéseket (pl. kom-
petencia kurzusok bevezetését, felzárkóztató programo-
kat), szabályozási kérdéseket (pl. kompetencia- körök 
tisztázását, minimum követelmények pontosítását), szo-
ciálpolitikai intézkedéseket és a kutatásra alapozott 
stratégia kialakítását. A középtávú intézkedések között 
kiemelte: az életpálya modell felállításának, a képzési 
intézkedések, a szabályozási kérdések, illetve a külön-
böző szociálpolitikai intézkedések fontosságát. 

33..  SSZZEEKKCCIIÓÓ  
AA  MMEEEESS  AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSÁÁNNAAKK  TTAAPPAASSZZTTAALLAATTAAII  ÉÉSS  AA  
TTOOVVÁÁBBBBFFEEJJLLEESSZZTTÉÉSS  KKÉÉRRDDÉÉSSEEII  ––  KKOONNSSZZEENNZZUUSS--
KKOONNFFEERREENNCCIIAA  AA  DDEEMMIINN  VVIIIIII..  KKEERREETTEEIINN  BBEELLÜÜLL  

A Szy Ildikó, Tarr Judit, Jakabné Harcsa Erzsébet és 
Becskeházi András vezetésével tartott 3. szekció első 
felében strukturált vélemények ismertető előadások han-
goztak el a MEES értelmezéséről és gyakorlati megvaló-
sulásáról a felkészítő szakértők, az alkalmazó egész-
ségügyi szolgáltatók, az akkreditált tanúsítók, a betegek 
és az egyéb érdekelt felek részéről. Ennek keretében 
Szy Ildikó az Egészségügyi Minisztérium Minőségügyi 
Osztályának vezetője tartott vitaindító előadást „Így ter-
veztük - a MEES filozófiája és célja” címmel. A stan-
dardfejlesztés lépéseit összefoglaló előadás 3 lépésre 
osztotta a standardok fejlesztésének szakaszait Magyar-
országon. 
Az 1. lépés során cél: amerikai kézikönyv fordítása, 
próba projekt volt, melynek eredménye a KES 1.0. 
A 2. Lépés célja a folyamat- szemléleten nyugvó és a 
hazai előírásoknak megfelelő, érthető nyelvezetű, ISO-
val harmonizálható standard, melynek fejlesztésébe be-
kapcsolódtak az adott szakterület szakemberei, stan-
dardfejlesztők. Ennek eredményei: a KES - Kórházi El-
látási Standardok, a HES - Háziorvosi Ellátási Standar-
dok, a VES - Védőnői Ellátási Standardok és a JES – 
Járó-beteg Ellátási Standardok. 
A 3. lépés célja az integrált rendszer kialakításának le-
hetősége, EU harmonizáció, szakmai tevékenység ellen-
őrzése, és ennek egyik eredménye a MEES – Magyar 
Egészségügyi Ellátási Standardok – összeállítása, illetve 
a klinikai audit-rendszer kiépítése, és a minimum stan-
dardok összeállítása. 
Dr. Tihanyi Mariann - Tarr Judit (SGS Hungary) „Egy 
nyelven beszélünk-e, amikor MEES-t auditálunk?” elő-
adásukban kitértek annak szükségességére, hogy a fo-
lyamatstandardokat az ISO 9000 szellemiségével le-
hetne harmonizálni, és meg kell alkotni az eredmény-
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standardokat. A kritikus területeken a standard változta-
tása előtt fel kell venni a kapcsolatot a szakmai kollégiu-
mok vezetőivel, a jogalkotókkal. Szükséges a standardok 
magyarázatánál a részletes útmutatás és a fogalmak 
egységek értelmezése. Tapasztalatok rendszeres át-
adása a jó gyakorlatot folytató kórházak bevonásával. Az 
egymást átfedő vagy nem egyértelmű standardok tör-
lése, illetve harmonizálása. Lényeges a különböző indi-
kátorfejlesztő munkacsoportok (OEP, Eü. Min.) munká-
jának koordinálása és összhangba hozása a MEES-el. 
Jakabné Harcs Erzsében a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház ápo-
lási igazgatója a kórház MEES-el szerzett kedvező ta-
pasztalatit összegezte. Beépítették -integrálták- a meg-
lévő minőségirányítási rendszerükbe, és alkalmazzák a 
mindennapi munkájuk során. Előadását legjobban a kö-
vetkező idézet foglalja össze: „A rendszerek fejlődésével 
középpontban mindig a betegellátás javítása áll. Megta-
nultuk a betegelégedettséget és a dolgozói elégedettsé-
get vizsgálni, benchmarkolni, indikátorokat értékelni, 
TQM- szemlélettel látni, EFQM- modellt alkalmazni és 
nem utolsó sorban a MEES-el együtt élni. „ 
A vitaindító előadások után következő csatlakozó 
előadások – a felhasználók különböző szempontjai 
szerint – ismertették a MEES-el kapcsolatos 
véleményeiket, tapasztalataikat. 
A gyakorlati alkalmazók: Milyen lenne az egészségügyi 
szolgáltatás minősége MEES nélkül? (dr. Varga Piroska 
- Szent Imre Kórház, dr. Tombácz Imre - Markhot Ferenc 
Kórház) 
A tanúsítók: Egy nyelven beszélünk-e, ha MEES-ül 
auditálunk, azaz milyen hozzáadott értéket ad a MEES a 
tanúsítottsághoz? (Szalai Lívia – Keszler Terézia MSZT, 

Dr. Tihanyi Mariann - SGS, dr. Vágvölgyi János – TÜV 
Bayern) 
A szakértők: Hogyan lehet MEES nyelvén megtanulni? 
(Csurik Magdolna - OTH, Katonai Zsolt – Qualimed Kft.) 
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási 
Hivatal: Az emberi és tárgyi erőforrások biztonsági kö-
vetelményei a MEES keretében. Hatósági tapasztalatok, 
jogszabályi elvárások az egészségügyi dolgozók foglal-
koztatása és az orvostechnikai eszközök alkalmazása 
terén.(Balázs György Ferenc,az Orvostechnikai Igazga-
tóság vezetője) 
A betegek: Hogy is érzi magát a beteg, ha a MEES-ül 
van? (Baranyi Zoltánné – a krónikus vesebetegek képvi-
seletében – Nephrocentrum Alapítvány) 
A nemkívánatos események és a MEES kapcsolata. 
Hogyan támogathatja egy nemzetközi betegbiztonsági 
projekt céljait a MEES révén? (dr. Udvardiné Horváth 
Szilvia – Csikai Sándorné) 
A jogi szempontok: Dr. Kelényi Zoltán - Urbán Éva: 
Intézményi házirendek, betegtájékoztatók vizsgálata tör-
vényességi - egészségügyi adatvédelmi, betegjogi - 
szempontból, különös tekintettel auditált egészségügyi 
ellátókra. 
Becskeházi András: „Standardizált bizonyosság, No.1 
vagy „Standardizált bizonytalanság No.5?, azaz Eszmék 
és téveszmék újjászületése” címmel tartotta meg, már 
hagyományosnak tekinthető eszmefuttatásait. Előadását 
olyan kérdésekkel zárta, amelyekre későbbiekben még 
az érintett szakembereknek vissza kell térni: „Legfonto-
sabb annak eldöntése, hogy a standardok mindenki 
számára előírt kötelező minimumok legyenek-e, vagy 
egy fejlődési út bejárása során elérendő célértékek? Jó 
lehetőség, hogy a társterületek egymás működési stan-
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dardjaira egy dokumentumon belül ráláthatnak, de vajon 
sikerül-e ennek előnyeit kihasználni? Sikerül-e minden 
érdekelt fél jogos igényének elébe menni? Kérdés, hogy 
a standardok minden területet megfelelően szabályoz-
nak-e, avagy szükséges a rendszer integrációja? Ha 
igen beépítsük-e a magába a standardokba?” 
„Hogyan segít a kórházvezetésben a MEES?” címmel dr. 
Vancsó Ágnes, a Jósa András Oktatókórház orvosa és 
minőségügyi vezetője foglalta össze, hogy milyen garan-
ciát nyújt a szakmai kommunikációban - és a vezetési 
módszerek, a szemléletalakításában - a MEES, illetve a 
napi tevékenységük során alkalmazott egyéb minőség-
fejlesztő módszerek. 

44..  SSZZEEKKCCIIÓÓ  
TTEELLJJEESSÍÍTTMMÉÉNNYY  ÉÉSS  MMÉÉRRÉÉSS  
Kiss Norbert, az Egészségbiztosítási Felügyelet főosz-
tályvezetője ismertette az Egészségbiztosítási Felügyelet 
minőségbiztosítási- és értékelési tevékenységei. A Fel-
ügyelet kiemelt feladatának tekinti, hogy a biztosítottak, 
az ellátásra jogosultak minél több információval rendel-
kezzenek az egészségügyi rendszer egészének és az 
egyes, egészségügyi szolgáltatóknak működéséről. 
Hangsúlyozta, hogy mindenféle, a minőség mérésével, 
visszacsatolásával foglalkozó rendszernek végső célja a 
betegellátás minőségének javítása, az intézményi minő-
ségfejlesztési törekvések ösztönzése. A minőségfej-
lesztés rendszerében a finanszírozási szabályok vagy a 
biztosító szerződéskötése anyagi érdekeltséget teremt, a 
szakmai szervezetek és a szakfelügyelet által működte-
tett visszacsatolási rendszer, az intézményekben végzett 
klinikai auditok a szakmai eredmények visszacsatolását 
végzik el, a minőségirányítási rendszerek ezek haszno-
sulásáról gondoskodnak, míg a Felügyelet minőségi indi-

kátorrendszere a nyilvánosság erejét felhasználva tudja 
az intézmény figyelmét néhány fejlesztési területre irá-
nyítani. 
Dr. Szendrényi Vilmos, a Szent Pantaleon Kórház Kht. 
(Dunaújváros) főorvosa a kórházi munkavállalók egyéni 
teljesítményértékeléséről tartott előadást. A kialakított 
teljesítményértékelés lehetővé teszi, hogy a munkavál-
lalók rendszeresen visszajelzést kapjanak vezetőiktől 
munkájukról, a munkafolyamatokban elfoglalt szerepük-
ről. Ennek során elmondhatják véleményüket, javaslatai-
kat, fejlesztési elképzeléseiket. Az értékelés során meg-
fogalmazhatóak a fő feladatok, rövidtávú- és távlati célok 
(pl. képzés) tűzhetők ki. 
Dr. Havacs Ildikó, a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógy-
fürdő minőségirányítási és környezetirányítási rendszer 
vezetője, az intézmény integrált irányítási rendszerének 
fejlesztéséről számolt be, mely EFQM alapú önértékelés 
segítségével valósult meg. 
Az előző előadáshoz szorosan kapcsolódott Sződi Sán-
dor, az IFKA Magyar Minőségfejlesztési Központ igaz-
gatójának előadása „Az önértékelés a kiválóság fokmé-
rője” címmel. Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy a 
különféle tanúsítások megszerzését követően egyre in-
kább előtérbe kerül a szervezeti kiválóság növelése. Az 
önértékelés úgy tűnik egyre inkább ismertté, elfogadottá 
válik - főként azok körében, akik a TQM eszközök és 
módszerek alkalmazását, a folyamatos fejlődést munká-
juk nélkülözhetetlen elemének tekintik. Az EFQM modell 
szerinti önértékelés azért lehet a kiválóság fokmérője, 
mert a kritériumokban szereplő tartalom objektív módon, 
számszerűsített formában jelenik meg. 
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A szekció utolsó előadását Deutsch Krisztina, Dr. Bet-
lehem József, Marton-Simora József, Dr. Nagy Gábor a 
Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Karának 



oktatói a minőségszemlélet hasznáról számoltak be a 
felsőfokú egészségtudományi, ezen belül a védőnői ok-
tatásában. Kutatásaikban azt vizsgálták, hogy 
men??nyire képesek a védőnők családgondozó és 
egészségfejlesztő munkájuk során a társadalmi 
kihívásoknak megfelelően új prioritásokat meghatározni. 
Kutatásaik szükségességét az indokolta, hogy az 
egészségügyi ellátás struktúrájának szerves része a 
humán erőforrás, azaz a megfelelő képzettséggel 
rendelkező szakemberek. A kompetens szakemberek 
nélkülözhetetlen bázisát képezik a megelőzés, 
betegellátás, valamint a rehabilitáció hatékony 
folyamatának. A kutatás alapján levonható követ-
keztetések:a pályán dolgozó védőnők is felismerték és 
jelezték a társadalmi változásokhoz és igényekhez il-
leszkedő új prioritásokat. Az új irányhoz pedig elsősor-
ban a modern pszichológiára alapozott pedagógia, a 
mentál-higiéne, a krízis-prevenció és intervenció tartoz-
nak, melyek az új képzési programokban nagyobb sze-
repet kell, hogy kapjanak a védőnői ellátási standardok 
megismertetésével együtt. 

55..  SSZZEEKKCCIIÓÓ  
ÉÉRRSSEEBBÉÉSSZZEETTII  EELLLLÁÁTTÁÁSS  MMIINNŐŐSSÉÉGGII  KKIIHHÍÍVVÁÁSSAAII    
A korábbi hagyományoknak megfelelően a DEMIN VIII. – 
a szűkebb értelemben vett- szakmai ellátás minőségével 
is foglalkozott. Ebben az évben a DEOEC Érsebészeti 
Tanszék munkatársai foglalták össze azokat a minőségi 
problémákat, illetve a minőségfejlesztés terén elért 
eredményeket, amelyek felhívják a figyelmet a különböző 
szakterületek együttműködésének fontosságára. Az elő-
adások után felkért szakemberek egészítették ki az el-
hangzottakat. 

Dr. Litauszky Krisztina az indikátorképzés diabeteses, 
angiopathias betegeink ellátásának minőségi szempont-
jairól, az ellátás megfelelőségét mérő indikátorok képzé-
séről tartott előadást. Az előadás jelentőségét az adja, 
hogy diabétesz miatt hazánkban évente 3-4000 lábat kell 
amputálni, mellyel Magyarország az EU tagországainak 
ranglistáján az utolsó harmadban áll – ugyanakkor meg-
felelő gondozással az amputációk 85 százaléka elkerül-
hető lenne. 
Felkért hozzászóló: Tombácz Imre (Egri Markhot Ferenc 
Megyei Kórház Minőségügyi Iroda, Eü. Minisztériumi 
Szaktanácsadó) 
További előadások: 
Dr. Varga Zsolt (Debreceni Egyetem, OEC Érsebészeti 
Tanszék) Hasüregben műtét során visszahagyott ide-
gentest.  
Felkért hozzászóló: Dr. Herczeg László (Debreceni 
Egyetem OEC Igazságügyi Orvostani Intézet) 
Dr. Olvasztó Sándor (Debreceni Egyetem, OEC Érse-
bészeti Tanszék): Életminőség vizsgálat perifériás érbe-
tegeken – szemléletváltozás szükségessége. 
Dr. Kosztyu László (Debreceni Egyetem, OEC Érsebé-
szeti Tanszék): Dializált betegek érsebészeti ellátása, 
indikátorok kialakítása. 
 Felkért hozzászóló: Prof. Balla József (Debreceni 
Egyetem, OEC, Nephrológiai Tanszék) 

66..  SSZZEEKKCCIIÓÓ  
Tarr Judit összegezte az első napi MEES modul előadá-
sainak, hozzászólásainak és az azt követő csoportmun-
kában résztvevők véleményét, melyek közül a lényege-
sebb megállapítások a következők: 
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• Ne legyen a különböző szakmai szervezeteknek 
nemzeti minőségfejlesztési tevékenysége – 

jogszabályi harmonizáció szükséges (Eü. Min), de 

• a saját szervezetükben alkalmazzák a minőség-
menedzsmentet. 

• A korábbi Eü. Min. minőségfejlesztési szakember 
adatbázis-aktualizálása. 

• Önkéntességen alapuló és kollektív alkotó munka. 

• Szakmai fejlesztő projektek – a DEMIN konszen-
zus alapján. 

• Benchmarking klub. 

• MEES fejlesztő teamek együttműködése EMKI 
Minőségfejlesztési Divíziójával. 

• Egyéb határterületek standardjaival és fejlesztő 
munkacsoportjaival történő ágazati együttműkö-
dés és standard-harmonizálás. 

• A vonatkozó MEES kritériumok beépítése az 
egészségügy egyéb (pl. hatóságok) szakfelügye-
leti, ellenőrzési- és beszámoltatási követelmé-
nyeibe. Minőségfejlesztési ösztönzők beépítése 
az intézményi finanszírozásba. 

• Pályázati lehetőségek megteremtése. 

• Nemzeti Egészségügyi Kiválósági Díj meghirde-
tése – MEES szintézissel. 

• A betegjogi képviselők tudatosan ismerjék meg a 
MEES-t. Ennek érdekében szakmai párbeszéd a 
Betegjogi Közalapítvánnyal! 

Összességében megállapítható, DEMIN VIII. 
konferencia hasznosan zajlott le, melynek 124 
résztvevője volt. A megjelent szakembereknek sikerült 

olyan eredményekről, tapasztalatokról beszámolni, 
véleményeiket kicserélni, amelyek eredményesek a 
magyar egészségügy minősége tekintetében. Sajnálatos 
ugyanakkor, hogy a fekvőbeteg intézetek minőségügyi 
vezetőinek csak mintegy harmada vett részt a 
konferencián. Távolmaradásuknak több oka lehet. A 
konferencia szervezőinek fel kell tárni az okokat, és a 
következő konferencia szervezésénél ezeket feltétlenül 
figyelembe kell venni annak érdekében, hogy 2009-ben 
minél több minőségügyi vezető legyen jelen a jelenleg 
legnagyobb, az egészségügyi minőségmenedzsment 
különböző kérdéseivel foglalkozó magyarországi 
szakmai rendezvényen. 

________________________________________________________________________________  
  



NNeemmzzeettkköözzii  ttaappaasszzttaallaattccsseerree  
ÉÉsszzaakk--ÍÍrroorrsszzáágg  EEFFQQMM  KKiivváállóóssáágg  DDííjj  FFőőddííjjaass  ééss  DDííjjaazzootttt  sszzeerrvveezzeetteeiinnééll  

aa  SSzzöövveettsséégg  aa  KKiivváállóóssáággéérrtt  sszzeerrvveezzéésséébbeenn  
SSzzaakkoonnyyii  AAnnddrreeaa  

A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület egyik 
fő feladata a jó tapasztalatok és jó gyakorlatok megismer-
tetése, az egymástól, a legjobbaktól való tanulás lehetősé-
gének biztosítása a tagok és más szervezetek számára. A 
Szövetség alapítói, tagjai és partnerei igénye alapján kül-
földi tapasztalatcseréket szervezünk olyan szervezetekhez, 
amelyek az EFQM modell és a Kiválóság módszerek al-
kalmazásában európai, magas szintű elismerést szereztek. 
Az első tapasztalatcserénk 2007 októberében volt, az eu-
rópai döntős Nizzai Kereskedelmi és Iparkamaránál. 
A második látogatásra 2008. június 10-14. került sor, 
amelynek keretében Észak-Írország 2006. és 2007. évi 
EFQM fődíjas és díjas szervezeteihez (oktatási intézmény, 
civil szervezet, KKV), valamint további, korábban EFQM 

elismeréseket elért szervezetekhez (telekommunikáció, 
közoktatási hivatal) vittük magyar szakemberekből álló 
csoportunkat. 
Észak-Írország kiemelkedő az EFQM díjrendszerben elért 
eredményeit illetően. 2007. októberében a Baszk Minő-
ségfejlesztési Központ készített egy elemzést, amely ki-
mutatta, hogy 2000-2007 közötti időszakban Spanyolor-
szág, Németország után Észak-Írország (az Egyesület Ki-
rályság többi központjával együtt, de azok közül a legsike-
resebbként) a 3. helyezést érte el a döntős, díjazott és 
fődíjas eredményei alapján. Őket követjük mi, Magyaror-
szág a 4. helyen, majd a Top 10-es listán Törökország, 
Olaszország, Svájc, Dánia, Görögország, Franciaország és 
Hollandia szerepel még. 
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Projektmenedzser, Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület



  
Egy ilyen nemzetközi tapasztalatcsere elsődleges célja és 
egyben hozadéka a benchmarking. Ezt a lehetőséget 
résztvevőink ki is használták, nagyon felkészültek voltak, 
konkrét kérdésekkel fordultak a meglátogatott szervezetek 
vezetőihez, képviselőihez, az előadókhoz. Nagyon érdekes 
beszélgetések alakultak ki, sok hasznos információ cserélt 
gazdát, és ez a tapasztalatcsere után is folytatódott: 
benchmarking partnerségek alakultak, hasznos anyagokat 
kaptunk a szervezetektől (módszerek, eszközök, európai 
pályázatuk), és a legjobb előadókat az őszi Nemzetközi 
Benchmarking konferenciára is meghívtuk. 
Partnerünk a szervezésben az EFQM észak-ír partnere, a 
Belfastban található Centre for Competitiveness. Az első 
szakmai napon, június 11-én náluk kezdtük meg 
tanulmányutunkat. A független non profit, tagsággal ren-
delkező szervezetet 1989-ben cégek alapították, küldetése 
az Észak-Írországban működő szervezetek, cégek segítése 
a legjobb teljesítmény elérésében. Négy fő tevékenységi 
területük van: Minőség és Kiválóság, Termelékenység és 
Fejlesztés, Innováció és Kreativitás, Együttműködések. A 
CforC az Észak-Ír Minőség Díj szervezője, 2000-2007 
között a következő eredmények születtek: 64 
Elkötelezettség a Kiválóságért ill. Háromcsillagos Elismerés 
a Kiválóságért elismerés született, 24 Négy- és Ötcsillagos 
Elismerés a Kiválóságért oklevelet adtak át, 15 szervezet 

kapta meg az Észak-Ír Nemzeti Minőségi Díjat és 4-en 
jutottak be az EFQM Kiválóság Díj díjasai ill. fődíjasai közé. 
A Centre for Competitiveness érdekessége, hogy a köz-
ponti iroda a Titanic Negyedben, Belfast új innovációs-
tudományos-technológiai parkjában, a kikötők mentén 
található. A terület neve nem véletlenül Titanic, ugyanis 
ezen a helyen épült 1911-12 között a nagy hajó. A szakmai 
program végeztével a helyi idegenvezető egy érdekes 
túrára vitt minket a Titanic Múzeumban, körbejártuk azokat 
a helyeket, ahol a több tízezer munkás dolgozott a 
hatalmas tengerjárón. 

  
Az állófogadást követően észak-ír kollégáink a következő 
szervezethez, a Cedar Foundation alapítványhoz vittek el 
minket, akik friss díjasok, hiszen 2007-ben nyerték el az 
EFQM Kiválóság Díj Fődíját. A bejáratnál rögtön meg is 
csodálhattuk az Európai Fődíjat, a kristály glóbuszt.  
A Cedar jótékonysági szervezet, ismert és elismert az 
észak-ír társadalomban. Központja Belfastban van, de 
további 22 helyen szerte az országban működnek. A Cedar 
testi és szellemi fogyatékos embereknek nyújt olyan 
szolgáltatásokat, amelyekkel segítik őket a társadalomba 
történő integrálódásukban, munkához jutásukban. A 
szolgáltatásaik elsősorban oktatások, de különböző klubok 
és fórumok üzemeltetésével folyamatosan fejlesztik 
programjaikat. A nagyon különböző, mondhatni egyedi 
vevői igények kielégítése komoly kihívást jelent a szervezet 
számára, azonban ők megtalálták a fogyatékos emberek 
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igényeinek és a rájuk vonatkozó sokszor korlátozó 
szabályzatoknak, pénzügyi-támogatási lehetőségeknek az 
összehangolásához vezető utat. A Cedar Foundation 
alapítványnál „minden az ügyfelekről szól”. 

 Az EFQM Kiválóság Díj díjbizottsága 2007-ben éppen 
ezért, a Vevőközpontúságban elért eredményeikért ítélte 
oda nekik a Díjat. 

    
 
A látogatáskor megismertük a speciális oktatások hely-
színeit és eszközeit, az előadás során pedig a szervezet 
szolgáltatásainak fejlődését és a kiválóság felé megtett 
útjukat. Egy példa jól leírja a változásokat: eleinte szállítási 
szolgáltatással segítették a sérültek mobilitását, majd 
később megtanították őket a tömegközlekedésre. Az 
alapítvány tevékenységéből adódóan elsősorban az ügyfél 
orientáltságra koncentrált, miközben a szervezeti felépítés 
túl bonyolult volt, a belső folyamatokra, a munkatársak 
elégedettségére és a pénzügyi eredményekre kevésbé – 
ezen a téren is az EFQM modell segítségével fejlődtek. 

Egyszerűsítették folyamataikat, mindenki számára jól 
áttekinthetővé, kialakították a folyamatgazda szerepeket, és 
törekszenek a munkatársak képzésére, elégedettségére is. 
Az ügyfeleket egyre jobban bevonják a fejlesztésbe, többek 
között az ún. felhasználói fórum internetes oldal és 
személyes találkozók segítségével. Erősödött tehát az 
eredmény orientáltság, összehasonlító elemzéseket egyre 
gyakrabban végeznek, és bár Észak-Írországban nincs 
más ilyen szervezet, egészségügyi és mentális 
szolgáltatások körében folyamatosan végzik a 
benchmarking tevékenységet is. 
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Az első nap estéjén belfasti városnézést tartottunk, amely 
estét egy közös vacsorával zártunk. Bár az első napon még 
„csak” két szervezetnél jártunk, résztvevőink visszajelzése 
alapján már ez az egy nap is hasznos volt: részben azért, 
hogy megerősítve láttak néhány módszert, gyakorlatot, ami 
náluk itt Magyarországon működik, másrészt pedig már 
hozzá is tudtak tenni újabb ötleteket. 
Június 12-én, a második szakmai napon Londonderry-be 
utaztunk, ahol a St Mary’s College középiskola (secondary 
school) EFQM kiválóság útját készültünk megismerni. Úgy 
gondoljuk, hogy a látogatás bebizonyította, hogy az iskola 
miért is nyerte el kétszer az EFQM Kiválóság Díj Fődíját, 
2001-ben és 2006-ban. A középiskola az észak-ír 
rendszerben az alacsonyabb szintet képviseli: 14 éves 
korban a gyerekek felvételi vizsgát tesznek, akinek sikerült 
„grammar school”-ba megy, akinek nem, „secondary 
school”-ban tanulhat tovább. Sajnos a társadalmi megítélés 
és a sikertelenség miatt kevés önbizalommal indulnak neki 
a diákok így a középiskolának. A St Mary's College 

küldetése és fő üzenete, hogy „Te is képes vagy rá”, ennek 
a jegyében futtatják számtalan oktatási és iskolán kívüli 
programjukat. Az alacsonyabb képességűnek mondott 
tanulókkal (mintegy 1000) egy száz fős tanári kar és 
segítők köre foglalkozik, formálják együtt a gyerekek 
jövőjét. Ez azért is fontos, mert a diákok nagy része 
munkáscsaládból származik, akik az elmúlt 30 évben dúló 
polgárháború által leginkább érintett és lerombolt 
lakóövezetekben élnek, laknak. Az iskola körzetében a 
városi elszegényedés és a gazdasági helyzet romlása 
Európában az egyik legnagyobb mértékű. Ezen 
nehézségek és kihívások ellenére a St Mary’s College 
egyre több tudományos programot, együttműködést indít, 
színvonala emelkedik, egymás után nyerik el a magas 
presztízsű díjakat, az EFQM világában pedig minta 
szervezet lett. Ők voltak az első oktatási intézmény, amely 
EFQM Kiválóság Díjat nyert, egyszer 2001-ben, majd 2006-
ban Budapesten vették át a Fődíjat. 

    
 
Ezt követően Tobermore-ba utaztunk, ahol a város nevét 
viselő cég, a Tobermore Concrete építőipari termelő 
vállalatnál folytattuk tapasztalatcserénket. A kisvállalkozás 
2007-ben profitorientált kategóriában EFQM Kiválóság Díj 
Fődíjas lett. A cég terméskő és építőipari termékek 

gyártásával foglalkozik. Az egyszerű stratégiában hisznek, 
azaz az értékesítési eredmények három éven belüli 
megkétszerezésében. Céljuk a moderált növekedés mellett 
a nyereséges működés fenntartása, amely most a 
világpiaci recesszió és az ingatlanpiac megtorpanása miatt 
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még nagyobb hangsúlyt kapott. Eredmény orientált 
működésük jól strukturált, jól szervezett, stratégiájuk 
érthető, áttekinthető, és minden területen megjelenik. A 
céltudatos és eredmény orientált működés a vezetők 
elkötelezettségéből adódik. A cég családi vállalkozásként 
indul, a növekedés során azonban a hierarchia nem vált 
túlságosan sokrétűvé. Így megmaradt a lehetőség, hogy a 

munkavállalókat a kitűzött célszámok mellett a személyes 
kapcsolattal, napi szintű kapcsolattartással motiválja a 
vezetőség. A minőségügy minden vezetőnek feladatának 
része, és a rendszeres ún. „folyamatos fejlesztés” 
megbeszélések alkalmával az üzleti terület mellett az 
EFQM modell szerint is felülvizsgálják a fejlesztendő és az 
erős témákat. 

még nagyobb hangsúlyt kapott. Eredmény orientált 
működésük jól strukturált, jól szervezett, stratégiájuk 
érthető, áttekinthető, és minden területen megjelenik. A 
céltudatos és eredmény orientált működés a vezetők 
elkötelezettségéből adódik. A cég családi vállalkozásként 
indul, a növekedés során azonban a hierarchia nem vált 
túlságosan sokrétűvé. Így megmaradt a lehetőség, hogy a 

munkavállalókat a kitűzött célszámok mellett a személyes 
kapcsolattal, napi szintű kapcsolattartással motiválja a 
vezetőség. A minőségügy minden vezetőnek feladatának 
része, és a rendszeres ún. „folyamatos fejlesztés” 
megbeszélések alkalmával az üzleti terület mellett az 
EFQM modell szerint is felülvizsgálják a fejlesztendő és az 
erős témákat. 

  

Június 13-án a harmadik szakmai napon még két előadást 
hallgathattunk meg és ismerhettük meg két további észak-ír 
szervezet kiválóság útját. Az első előadó Marisa Getgood, 
a Council for the Curriculum, Examinations and 
Assessment (CCEA) oktatásügyi 
és vizsga hivatalának minőségügyi 
és kockázatmenedzsment vezetője 
volt. A CCEA az észak-ír Oktatási 
Minisztérium által alapított hivatal, 
amely képzésekkel, központi vizs-
gáztatásokkal és számos oklevél, 
díj megítélésével foglalkozik. 350 
alkalmazottjuk és 3000 szerződött 
vizsgáztató partnerük van, 
ügyfeleik nem közvetlenül a hallgatók, hanem az iskolák, 
oktatási intézmények, tanárok és tanársegédek. 
A szervezet 1994-ben indult, és néhány év működés során 
eszméltek fel rá, hogy negatív a működésükről szóló 

sajtóvisszhang, ügyfelek hagyják el őket, rossz a mun-
kamorál. Sok hibát észleltek a vizsgák körül, de ez csak az 
az információ, ami a felszínre került, e mögött azonban egy 
áttekinthetetlen, hibás működés és rossz vezetés állt. 
Mindez 1995 és 1998 között mutatkozott. 1999-ben 
lépéseket tettek: egy új vezető került a szervezet élére, aki 
a minőségügy elkötelezett híve volt. Azonnal elkezdte az 
ISO 9001 bevezetését, valamint az Investor in People 
központi fejlesztési programot, továbbá elindultak az EFQM 
modellel és elkezdték vizsgálni az ügyfélelégedettséget, a 
panaszokat. Olyan látványos fejlődésen ment keresztül a 
szervezet, hogy 2003-ban már nemzeti minőségi díjasok 
lettek. A Customer Care ügyfélkezelő rendszer és eszközök 
segítségével ügyfélszolgálatuk kiemelkedő lett, egyre több 
dologgal segítik a visszajelzéseket. A folyamatok 
áttekinthetők lettek, a munkatársakat képezték 
szakterületük és az ügyfélszolgálat témájában. Az 
önértékelés állandó része lett a szervezet tevékenysé-
gének, törekedtek a célok pontos megfogalmazására és a 
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projektmenedzsment alkalmazására. Azonosították az 
üzleti (90 db) és a működési (500 db) kockázatokat, és 
ezeket folyamatosan figyelik. Felismerték, hogy fontos a 
munkatársak eredményeinek közös megünneplése, mo-
tiválásuk és a folyamatos támogatásuk, képzésük.  
 

A hibák száma látványosan lecsökkent, az első helyre 
kerültek az ilyen intézmények között, eredményeik, mű-
ködésük és reputációjuk nem csak hogy helyreállt, hanem 
nagyon pozitív lett. Mondhatni, hogy egy igen szép 
sikertörténetet ismertünk meg, amely elsősorban a vezető 
és a munkatársak elkötelezettségének volt köszönhető. 
 

A nap második és a tapasztalatcsere egyben utolsó 
szakmai programjaként egy multinacionális cég, a British 
Telecom (BT) észak-írországi vállalatának, a BT Northern 
Ireland (BT NI) konszernen belüli kezdeményezéseit és 
minőségügyi, üzleti kiválóság eredményeiből tanulhattunk 
Russel Simpson Benchmarking managertől. 
A Global BT 170 országban, hazánkban is jelen van, a 
telekommunikációs és IT szektor jelentős szereplője. 1995 

és 1999 között a BT számos üzleti egysége ért el magas 
szintű elismerést az EFQM Kiválóság Díj rendszerében, az 
észak-ír leányvállalat 1998-ban és 1999-ben nyerte el a 
Díjat. A British Telecom az EFQM egyik alapítója és a mai 
napig aktív tagja. Az EFQM Corporate Social Responsibility 
témában zajló szakmai együttműködésében egyik partner, 
valamint további szerepvállalásuk, hogy számos regionális 
minőségi díj alapítója, szakmai és anyagi támogatója. 
 

A BT esetében a benchmarking tevékenysége volt érdekes, 
hiszen magas szinten művelik, továbbá a módszerek illetve 
a módszerek használatának módja. A szigorú sztenderdek 
mellett vannak módszereik, leírásaik, amelyeket ún. light 
formában használnak, olyan mértékben, amennyire az 
valóban elősegíti a kulcs üzleti tevékenységet. A jól ismert 
projekt menedzsment és minőségügyi módszerek (Kaizen, 
Six Sigma) mellett saját fejlesztésűeket is használnak: ilyen 
a 10 Minőségi lépés. Ez a Folyamat a PDCA, annak 
logikájára épülve 10 kérdést fogalmaz meg, amelyeket a 
munka során állandóan szem előtt kell tartani. Hatékony és 
könnyen használható módszer. 
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A szakmai tapasztalatcsere lezárult, a program azonban még nem: az utolsó nap délutánján észak-ír partnerünk elvitt minket 
az északi tengerpartra, ahol megnéztük a nevezetes helyeket, a szép tájakat. 

  

 
Összegzésként elmondható, hogy szinte mindegyik 
szervezet minőségügyi útját az ISO szabvánnyal, majd 
a humán erőforrás területre vonatkozó Investor in 
People kormányzati kezdeményezésű programmal 
kezdte, majd ezek után léptek tovább a TQM 
bevezetése és a hazai, majd az európai minőségi díjak 
felé. Mindegyik szervezet az európai eredményeket 
megelőzően észak-ír Nemzeti Minőségi Díjas lett. 
Minden látogatáson számos új dologról hallottunk vagy 
megerősítést kaptunk, hogy a magyar szervezetek is 
magas szinten és jól végzik az szervezeti kiválóságért 
végzett munkájukat. Reméljük, hogy ezek a 

szervezetek sem állnak meg, hanem újra és újra 
hallhatunk majd róluk, hogyan is bizonyították be azt, 
hogy valóban európai díjasok és fődíjasok, azaz 
mintaszervezetek. 
Jövőre a legsikeresebb régióba szeretnénk Önöket el-
kalauzolni, azaz Spanyolország Baszkföldjére, akik az 
1. helyen állnak az „európai versenyben”: 2000-2007 
között 18 EFQM döntőst, díjazottat és fődíjast adtak. A 
program és információ a www.kivalosag.hu 
weboldalunkon lesz elérhető. 

__________________________________________________________________________________   
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NNeevveett  vváállttootttt  aa  KKÖÖVVEETT  

A KÖVET- INEM Hungária a jövőben KÖVET Egye-
sület a Fenntartható Gazdálkodásért néven működik 
tovább. 
Az Egyesület Közgyűlése elfogadta, majd a Fővárosi 
Bíróság is bejegyezte a szervezet új nevét: KÖVET 
Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért, hivatalos rö-
vid nevén: KÖVET. A névváltással azt kívánja jelezni az 
Egyesület, hogy a fenntartható fejlődésnek nemcsak a 
környezeti, hanem a társadalmi és a gazdasági vetületé-
vel is foglalkozik. 
A KÖVET kiemelkedően közhasznú, nem nyereségori-
entált szervezet 1995-ben alakult, azzal a céllal, hogy a 
vállalatok körében lehetővé tegye a környezettudatos 
vállalatirányítás terén szerzett tapasztalatok cseréjét. Az 
Egyesület az International Network for Environmental 
Management magyarországi tagszervezete, a CSR 
Europe és a Global Footprint Network tagja. Az Egyesü-
let életében több mint 90 különböző méretű és ágazat-
ban tevékenykedő cég, valamint társult tagszervezetek 
(egyetemek, állami intézmények, civil szervezetek) vesz-
nek részt. 

További információ: 
Bodroghelyi Csaba 
Ügyvezető igazgató 

KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért 
Tel: 06/1/473-2290 
bodroghelyi@kovet.hu  
www.kovet.hu  
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AAccccoouunnttaabbiilliittyy  RRaattiinngg  HHuunnggaarryy  22000088  
AA  lleeggnnaaggyyoobbbb  hhaazzaaii  ccééggeekk  eellsszzáámmoollttaatthhaattóóssáággii  rraannggssoorraa  iiddéénn  hhaarrmmaaddsszzoorr..  

22000088--bbaann  mmáárr  hhaatt  oorrsszzáággbbaann  kkéésszzüüll  hheellyyii  rraannggssoorr  
SSiimmoonn  GGyyöönnggyyii  

Idén harmadik alkalommal készíti el a Braun & Partners 
Network stratégiai és kommunikációs tanácsadó cég a legna-
gyobb árbevétellel rendelkező magyarországi vállalatok el-
számoltathatósági értékelését, az Accountability Rating Hun-
gary-t. A nemzetközi módszertan alapján készülő rangsor 
október 11-én jelenik meg a Figyelő Top 200 kiadványban. 
Idén a Figyelő Top 200 listája alapján a 40 legnagyobb hazai 
vállalatot, valamint az olajipar, a pénzügyi piacok, a távközlés 
és elektronikai, az energetikai és közüzemi, valamint az autó-
ipar további 20 legnagyobb vállalatát értékelik. A magyar listát 
tavaly a Magyar Telekom vezette, míg a globális lista élén a 
brit olajipari vállalat, a BP végzett. 
Az Accountability Rating Hungary (ARH) felméri, hogy a leg-
jelentősebb magyar vállalatok – nyilvánosan, a vállalatok 
érintettjei számára elérhető információk alapján – mennyire 
tartják fontosnak társadalmi, gazdasági és környezeti kihívá-
saik hatékony kezelését, hogyan építik be e szempontokat 
üzleti stratégiájukba, vállalatirányításukba, és milyen mérték-
ben vonják be érintettjeiket a döntési folyamatokba. Lényeges 
kérdés, hogy a vállalatok miképp tájékoztatják minderről a 
körülöttük élőket, ezért történik az értékelés a nyilvánosság 
számára hozzáférhető dokumentumok alapján. 
Az ARH 2008 eredményei alkalmasak lesznek arra, hogy a 
magyar vállalatok átláthatóságát nemzetközi kitekintésben is 
vizsgáljuk, az egyes vállalatokat nemzetközi vállalatokkal 
összehasonlítsuk, illetve a magyar piac fejlettségét a globális 
vállalatok eredményeinek tükrében vizsgáljuk, hiszen a tava-
lyihoz hasonlóan idén is több helyi lista is készül: Bulgáriában, 
Dél-Afrikában, Görögországban, Magyarországon, Oroszor-
szágban és Törökországban. 

A nemzetközi módszertan az AccountAbility non-profit szerve-
zet és a világ egyik legjelentősebb CSR tanácsadó cége, a 
csrnetwork közös kezdeményezése, a világ legnagyobb vál-
lalatainak (Fortune Top100) elszámoltathatóságát rangsorolja 
szigorú szempontok szerint; valamint alkalmas a különböző 
társadalmi környezetben működő vállalatok és piacok össze-
hasonlítására. A magyarországi felmérést a Braun & Partners 
Network – az AccountAbility és a csrnetwork magyarországi 
partnere – készíti. 
Az érintettek visszajelzései alapján, - hiányolták a módszer-
tanban a valódi teljesítményre vonatkozó kérdéseket - a tava-
lyi globális kísérleti értékelés tapasztalatai alapján az idén 
továbbfejlesztették a módszertant. Eszerint az értékelés di-
menziói (stratégia, érintettek és nyilvános közzététel) mellett 
az idén a hatásokat is vizsgálják egy negyedik kategóriában. 
Ebben a dimenzióban a vállalat környezeti és társadalmi hatá-
sait kutatják, azok időbeli, változását, adatokra támaszkodva, 
ugyancsak a nyilvánosan elérhető információk alapján. 
A CSR koncepciójának ismertségét, versenytényezővé válá-
sát és a módszertan elfogadottságát mutatja a vállalatok 
körében az elmúlt évre jellemző segítőkész magatartás, vala-
mint a konstruktív, építő jellegű kritika, ami elsősorban a ma-
gyarországi sajátosságok figyelembevételére irányult. Az érté-
kelés során egyre gyakrabban találkoznak a projekttagok 
olyan vállalati kapcsolattartóval, aki kifejezetten a CSR-rel 
foglalkozik, ami szintén jelzi a CSR fokozatos beépülését a 
vállalati működésbe.  

________________________________________________________________________________  
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EEFFQQMM  FFóórruumm  22000088..  
SSuuggáárr  KKaarroolliinnaa  

 
Ismét közeledik Európa egyik legrangosabb üzleti és 
szervezeti kiválóság-eseménye, az EFQM Forum! Mint a 
2006. évi budapesti EFQM Forum szervezői örömmel 
hívjuk Önt a következő Forumra, Franciaországba, Pá-
rizsba! 
Az EFQM Forum nemzetközi, szervezeti kiválóság kon-
ferencia, amelynek keretében felsővezetők, tulajdonosok 
első kézből kapnak információt a világ élvonalába tartozó 
guruktól, vezető menedzserektől, valamint megosztják 
egymással tapasztalataikat, látásmódjukat, inspirációt 
adva és kapva ezzel a kiválóság útjának végigjárásához. 
Az EFQM Forum csúcspontja minden évben az első 
konferencianap estéjén megrendezett Gálaest, amelyen 
800-1200 fő vesz részt, és amelynek során átadják az 
EFQM Kiválóság Díjakat (korábban Európai Kiválóság 
Díj), valamint a rendező ország Nemzeti Minőségi Díjait. 
A Forumot az EFQM (European Foundation for Quality 
Management, Brüsszel) minden évben más országban 
rendezi meg a helyi partnerszervezettel együttműködve. 
KKiieemmeellüünnkk  nnééhháánnyy  ggoonnddoollaattoott  ééss  eellőőaaddóótt  aa  ggaazzddaagg  pprroogg--
rraammbbóóll..  
Mit is jelent vállalkozásunkkal maradandót alkotni és – 
nem csak saját részre - fenntartható fejlődést biztosítani? 
A 2008-as rendezvény a 2007-es athéni konferencia té-
máját folytatva megvizsgálja, hogy a kiemelkedő telje-
sítményű szervezetek hogyan is lépnek túl a „négy fa-
lon", eredményeik hogyan járulnak hozzá környezetük 
fejlődéséhez, hogyan nyújtanak többletértéket az egyre 
komplexebb és bizonytalanabb üzleti világban. A kulcs a 
teljesítmény és a fenntarthatóság kombinálása, az embe-
rek motiválása, valamint a kitekintés a szervezeten kí-

vülre, részben benchmarking, részben pedig társadalmi 
felelősségvállalás céljából. Az EFQM éves konferenciá-
ján idén is gyakorló, sikeres üzletemberek és vállalatve-
zetők osztják meg tapasztalataikat a résztvevőkkel. 

AA  22000088--aass  éévv  kkuullccsseellőőaaddóóii::  
Bertrand Piccard, orvos, pilóta, előadó és író, a fenntart-
ható fejlődés új szemléletű és elismert szakértője 
Thomas A. Stewart, a Harvard Business Review szer-
kesztője és igazgatója, az ötven legjelentősebb hatású 
menedzsment szakértő és gondolkodó között tartják 
számon 
Jacques Attali, neves közgazdász guru, Nicolas Sárközy 
tanácsadója, a Planet Finance igazgatója, korábban az 
Eureka program alapítója, az ENSZ tanácsadója 
Pierre Gadonneix, az EDF (Éléctricité de France) elnök-
vezérigazgatója, neves energiaszektor szakértő, híres 
üzletember 

AAzz  iinntteerraakkttíívv  sszzeekkcciióókk  ttéémmááii::  
Hogyan kombinálja a fenntarthatóságot az üzlettel, a 
teljesítményt a felelősséggel? 
Tekintsen a szervezeten kívülre, mi is van a „négy falon" 
túl? 
Hogyan vigyen újra lendületet, energiát munkatársai és a 
team-ek életébe, munkájába? 
A rendezvény nyelve angol (magyar nyelvű tolmácsolás) 
Részletes információ a www.efqmforum.org hivatalos 
konferencia honlapon található. 

__________________________________________________________________________________   
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33..  NNeemmzzeettkköözzii  BBeenncchhmmaarrkkiinngg  KKoonnffeerreenncciiaa  --  BBuuddaappeesstt  
22000088..  ookkttóóbbeerr  99--1100..  

SSuuggáárr  KKaarroolliinnaa  
 
Október 9-10-én rendhagyó esemény szervezője és há-
zigazdája lesz a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 
Egyesület Budapesten – a Global Benchmarking 
Network harmadik éves konferenciáját rendezi meg. 
Erre hívjuk Olvasóinkat, akik számára 2008. augusztus 
31-ig kedvezményes regisztrációs lehetőséget nyújtunk. 
Továbbá, - bár a konferencia nyelve angol - a magyar 
résztvevők számára tolmácsolást biztosítunk. 
A világszervezet 2006 óta rendezi meg a nemzetközi 
konferenciáját, 2006-ban Moszkvában, 2007-ben 
Dubaiban, 2008-ban pedig Budapesten. A nemzetközi 
konferencián 200-250 fő vesz részt. 
A kétnapos konferencián számos világhírű előadót és 
legjobb gyakorlatot kívánunk bemutatni Amerikától Kí-
náig, Dubaitól Ausztráliáig, plenáris előadásokon és 
szekcióüléseken egyaránt. Kiemelt fontosságúnak tartjuk 
az európai és a hazai jó gyakorlatok, példák méltó be-
mutatását. 
Az előadói gárda Magyarországon ritkán hallható nem-
zetközi kör lesz, a benchmarking módszer alapítói és 
szaktekintélyei! Budapestre érkezik összesen mintegy 40 
kiváló szervezet előadója: 

- az amerikai guru Robert Camp (a Xerox korábbi 
igazgatója), 

- a GBN elnöke Új-Zélandról, Robin Mann, 
- Holger Kohl a német Fraunhofer Intézet 

benchmarking szakértője, 

- az angol Terry Pilcher, aki a folyamatos fejlesz-
tés és a legjobb gyakorlatok elismert szakértője az 
Egyesült Királyságban, 

- jelen lesznek a malaysiai és a kínai (tajvani) Ter-
melékenységi központok szakemberei, 

- a Dubai Kormány előadói, 
- az európai EFQM Kiválóság Díj fődíjasai és 

díjasai, 
- újszerű menedzsment megközelítésről, vezetői 

stílusról és a kreatív gondolkodásról hallhatunk a 
fiatal amerikai menedzsment gurutól, Cyndi 
Laurintól. 

Magyarországról is a benchmarking tevékenységet foly-
tató szervezetek és szakemberek színe-java itt lesz: 

- a General Motors Powertrain-Magyarország 
Kft., 

- a MOL Nyrt., 
- a Panac autóipari klaszter, 
- különböző szektorok 

benchmarking tevékenységét bemutató előadásain ve-
hetünk rész. 
Az előadások legjobb gyakorlatokat mutatnak be 
benchmarking, innováció, szervezeti kiválóság és önér-
tékelés, lean és six sigma, benchmarking a közszolgál-
tatásban, benchmarking a turizmusban, vezetés, emberi 
erőforrás menedzsment, folyamatmenedzsment, ügyfél-
kapcsolatok, teljesítménymenedzsment témákban. 
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A konferencia célja a bechmarking módszer világszerte 
elterjedt és alkalmazott tapasztalatainak bemutatása, 
továbbadása magyar és külföldi szervezetek számára. 
A Global Benchmarking Network (GBN) 1994 óta mű-
ködő világszervezet, melynek fő célja a benchmarking és 
a legjobb gyakorlatok módszerével a szervezetek haté-
konyságának ugrásszerű növekedésének elősegítése. A 
benchmarking módszer alkalmazását a folyamatos fej-
lesztésre a szervezetek számára az EFQM 2000 óta 
építette be az EFQM Kiválóság Díj követelményrendsze-
rébe. A módszert mindmáig kevés számú szervezet al-
kalmazza a mindennapi munkában Magyarországon. 
A Global Benchmarking Network szervezetéhez mosta-
náig 19 szervezet csatlakozott, az USA, Kanada, Auszt-
rália, Új-Zéland, Egyesült Arab Emirátusok, Malaysia, 
Mauritius, Oroszország mellett Európa számos országa 
képviselteti magát, mint a Cseh Köztársaság, Franciaor-
szág, Írország, Lengyelország, Nagy-Britannia, Német-
ország, Olaszország, Portugália, Svájc és Svédország. 
Magyarország 1998 óta tagja a világszervezetnek, az 
országot a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egye-
sület képviseli. 
A 3. Nemzetközi Benchmarking Konferenciát a Szövet-
ség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület, mint a GBN 
tagja a GBN világszervezettel közösen szervezi. A konfe-
rencia Magyarországon történő megrendezésének tavaly 
decemberi döntésekor komoly tényező volt, hogy az 
Egyesület 2006-ban sikeresen rendezte meg az EFQM 
Fórumot Budapesten. 
A konferencia iránt már most igen komoly érdeklődés 
mutatkozik a külföldi és a hazai vezetők köréből, nem 
véletlenül, hiszen 18 ország szakembereivel nyílik alka-
lom a találkozásra. 

Várjuk Önt is szeretettel, részletes program és regiszt-
rálási lehetőség (2008. augusztus 31 -ig kedvezményes 
áron) a www.bestpracticeconference.com weboldalon. 

__________________________________________________________________________________   
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AA  22000088..  éévvii  EEFFQQMM  KKiivváállóóssáágg  DDííjj  ddöönnttőősseeii  
MMiinnttaasszzeerrvveezzeetteekk  EEuurróóppaa  nnééggyy  ssaarrkkáábbóóll  

 
Az idei évben az EFQM Kiválóság Díj Zsűrije többek között a 
British Telecom Global Services, az EDF és a Bouygues ve-
zérigazgatóiból és ügyvezető igazgatóiból, valamint a köz-
szféra magas rangú képviselőiből állt. 
Az értékelési folyamat során, mely a nemzetközi értékelő cso-
port helyszíni szemléjét is magában foglalta, számos, valóban 
mintaszervezetet fedeztek fel. Bár minden pályázó magas 
szintet ért el, mégis csak egy kisszámú csoport kapta meg a 
döntős helyezést. Az ez évi döntősök a versenyszférából az 
autóipari szektor, a közszférából pedig az oktatás, egészség-
ügy és önkormányzatok jeles képviselői. 
Az EFQM több mint 20 évet töltött azzal, hogy megossza tag-
jaival azt a tudást és azokat a módszereket, amelyek segíte-
nek stratégiájuk megvalósításában. Hálózata több mint 700 
aktív tagból, mindenféle méretű és szektort képviselő vállalat-
ból és közintézményből áll. Az EFQM csúcsvezetőkkel és 
gyakorlati szakemberekkel együtt gondolkodva, dolgozva al-
kalmazza a know-how-t és dolgoz ki kiemelkedő módszereket. 
Az EFQM Forum 2008-ban Párizsban lesz, október 27-29-én, 
amelynek keretében 28-án este lesz az idei díjasokat megün-
neplő díjátadó gálavacsora. 1992-ben az első díjas a Xerox 
volt, amelynek vezetője a Spanyol Királytól vehette át a díjat. 
Az idei alkalomra is magas rangú politikai és királyi méltósá-
gok is a meghívottak között szerepelnek. 
Az EFQM olyan szervezeteket ismer el, amelyeknél a pénz-
ügyi és a nem pénzügyi mutatók egyaránt vitathatatlanul 
fejlődést mutatnak, teljesítményük kiemelkedő. Az EFQM Fő-
díj, amelyet Európa legjobban teljesítő profitorientált és non 
profit szervezetei kapnak meg, a szervezeti kiválóság legma-
gasabb presztízsű díja Európában. 
Az EFQM ezúton hirdeti ki a 2008. évi EFQM Kiválóság Díj 
döntőseit. Azt, hogy közülük kik lettek díjazottakat és fődíja-

sok, 2008. október 28-án 21.00 órakor, a párizsi Louvre Mú-
zeumban megrendezésre kerülő Díjkiosztó Gálavacsorán hir-
detik ki. A döntős szervezetek méretüket és tevékenységüket, 
sőt földrajzi elhelyezkedésüket tekintve erősen szóródnak 
Spanyolországtól Oroszországig, Észak-Írországtól Törökor-
szágig szinte egész Európát lefedi. 

AAzz  eezziiddeeii  ddöönnttőőssöökk::  
 Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
 Bursa Diesel Systems Plant, -Bursagaz, Törökország 
 Bursa Nilufer Belediyesi, Törökország 
 Clinica Tambre, Spanyolország 
 Council for the Curriculum, Examinations and 

Assessment, Észak-Írország 
 Ministry of Health Eskisehir Maternity and Child 

Illnesses Hospital, Törökország 
 Gaiker Centro Tecnológico, Spanyolország 
 Kautex Textron GmbH & Co.Kg, Németország 
 TRW Airbag Systems GmbH, Németország 
 Stavropol State Agrarian University, Oroszország 
 Volkswagen Motor Polska Sp zoo, Lengyelország 

További információ és/vagy jelentkezés az EFQM Forum-ra: 
Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület, az EFQM 
Magyar Nemzeti Partnerszervezete 
Tel: 06-1-331 93 11 
E-mail: info@kivalosag.hu  
Web: www.kivalosag.hu  

________________________________________________________________________________  
 

mailto:info@kivalosag.hu
http://www.kivalosag.hu/


Iparfejlesztési Közalapítvány                Magyar Minőségfejlesztési Központ 

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

___________________________________________________________________ 

M E G H Í V Ó  
 

A tanácsadó és tanúsító választás fortélyai című rendezvényre 
 

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 16-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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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXVVIIII  éévvffoollyyaamm  88--99..  sszzáámm  22000088..  aauugguusszzttuuss--sszzeepptteemmbbeerr  

  
TTAARRTTAALLOOMM   CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK    PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Egérfogó - Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa Mousetrap - Dr. Szentgyörgyi, Zsuzsa 

A fenntartható fejlődés: kihívás és lehetőség a vállalati 
menedzsment része - második rész 
- Turchany Guy és Turcsányi Károly 

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

A minőség fogalma és gyakorlati alkalmazása a logisztikai 
szolgáltatásban a Logisztikai Szolgáltatók szemszögéből 
- Lukovich Gábor 

The Idea and Practical Application of Quality-
In Logistics Service in the Point of View of 
their Providers – Lukovich, Gábor 

Hogyan kezeljük és hasznosítsuk a vevők panaszait? 
- Prof. DSc. Parányi György 

How to Manage and Utilize Costumer’s 
Complaints - Prof. DSc. Parányi, György 

A Kiválóság rögös útja - Dr. Pikó Károly The Bumpy Way of Excellence  
- Dr. Pikó, Károly 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII    NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

XVII. Magyar Minőség Hét 

  17th Quality Week 



 

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

Összhangban az európai akkreditálási szabályokkal 
- Dr. Ring Rózsa  Keeping with the European Regulations of 

Accreditation - Dr. Ring, Rózsa  

 
Séance of the National Quality Club at the 
Veresegyház Factory of GE Energy  
- Szakonyi, Andrea

Nemzeti Minőség Klub ülés a IIASA-Shiba díjas GE Energy 
veresegyházi gyárában - Szakonyi Andrea 

 

Változtatások az egészségügyben. A minőség szempontjai 2. 
-Dr. Gödény Sándor  Changes in Public Health Care. The Quality 

Viewpoint - Gödény, Sándor  

 International Exchange of Experiences  
- Szakonyi AndreaNemzetközi tapasztalatcsere - Szakonyi Andrea 

 

Nevet váltott a KÖVET  KÖVET Name Changed  

Accountability Rating Hungary 2008  Accountability Rating Hungary 2008  

EFQM Fórum 2008 - Sugár Karolina  EFQM Forum 2008 - Sugár, Karolina  

 3d International Benchmarking Conference - 
Budapest3. Nemzetközi Benchmarking Konferencia - Budapest 

 

 2008 Year’s Finalists of the EFQM Excellence 
AwardA 2008. évi EFQM Kiválóság Díj döntősei 

 

MEGHÍVÓ A tanácsadó és tanúsító választás fortélyai című 
rendezvényre  Invitation to Program how to Select a 

Consultant or Certification Body  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII   NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY 

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