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MAGYAR ELJÁRÁS

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

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

Rendszertanúsítás
•

 

Minőségirányítási rendszerek tanúsítása az MSZ

 

EN

 

ISO

 

9001-es szabvány szerint;
•

 

Környezetközpontú

 

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

 

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

•

 

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

 

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES)

 

szerint végzett tanúsítás;
•

 

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

 

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

Terméktanúsítás
•

 

Termékek és szolgáltatások szabványnak való

 

megfelelőségének tanúsítása;
•

 

Normatív dokumentumok szerinti terméktanúsítás;
•

 

Játszótéri eszközök megfelelőségének tanúsítása, ellenőrzése;

TANÚSÍTÁSI

 

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

 

e-mail: cert@mszt.hu

 

www.mszt.hu

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

LEGYEN TAGJA AZ IQNET NEMZETKÖZI ELIT-KLUBNAK!

http://www.mszt.hu/
mailto:cert@mszt.hu
http://www.mszt.hu/
http://www.mszt.hu/
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXVVIIIIII..  éévvffoollyyaamm  11..  sszzáámm  22000099..  jjaannuuáárr  

  
TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Versenyképes, fenntartható gyártást az európai 
ipar globális vezető szerepének megszerzéséért 
- Jovane, Francesco

Competitive Sustainable Manufacturing for 
Achieving European Industry’s Global Leadership  
- Jovane, Francesco  

A fenntartható fejlődés a minőségi közigazgatás, 
valamint a közigazgatás minősége jegyében 
- Dr. Dudás Ferenc

Sustainable Development in the Wake of Quality 
Public Administration and Administration’s Quality  
- Dr. Dudás, Ferenc  

Termékfejlesztés és üzleti teljesítmény 
- Kiss János  

Product Development and Business Performance 
- Kiss, János 

Átvételi szabályozókártyák - Dr. Balogh Albert Acceptance Control Charts - Dr. Balogh, Albert  

A tanácsadó és tanúsító-választás fortélyai  
- Szügyi György

Tricks of Choosing a Consultant and a Certification 
Body – Szügyi, György  

Lean, Hat Szigma avagy mi lesz veled TQM? 
 - Rózsa András

Lean, Six Sygma or What Next TQM 
– Rózsa, András  

Közgazdász fiatalok a minőség szolgálatában 
- Szabó Andrea – Mattusich Márton

Young Economists Serving Quality  
– Szabó, Andrea – Mattusich, Márton  

Jók a legjobbak közűl  
– Sződi Sándor riportja Bernáth Lajossal

The Best among the Best  
– Riport by Sződi, Sándor with Bernáth, Lajos  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Minőség Szakemberek Találkozója 2009. Meeting of Quality Professionals in 2009.  
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HHAAZZAAII  ÉÉSS  NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  HHÍÍRREEKK,,  BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓKK  DDOOMMEESSTTIICC  AANNDD  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  NNEEWWSS  AANNDD  
RREEPPOORRTTSS  

Újra indul a Zöld Iroda Verseny Green Office Competition Launched Again  

Az energia-megtakarítás bajnokai Champions of Energy-saving Competition  

Az ISO 22000-es szabványcsalád új tagja az 
MSZ EN ISO 22005 - Csík Gabriella

MSZ EN ISO 22005 –a New Member to the 
ISO 22000 Family - Csík,Gabriella  

Új technológiai tudásközpont nyílt Budapesten 
- Dr. Gutassy Attila

New Knowledge-center for Technology in Budapest 
- Dr. Gutassy, Attila  

A Minőség és Megbízhatóság  
- 2008/6 szám tartalomjegyzéke

Content of Minőség és Megbízhatóság  
– 2008/6 Number  

Konformitás Tanúsító Kft. közzététel Disclosure  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

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

Új tagunk bemutatkozása: Ablakcentrum Kft. Presentation of our New Member  

 

MMiinnőőssééggsszzaakkeemmbbeerreekk  TTaalláállkkoozzóójjaa 
2009. február 9. 

Novotel Budapest Centrum (egykori Palace szálló) 
1088 Budapest, Rákóczi út 43-45. 
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KONFORMITÁS TANÚSÍTÓ Kft.  
6723 Szeged, Lomnici u. 19. 

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

E-mail: info@konformitas.hu                          
Ezúton is gratulálunk partnereinknek, akik 2008. 01. 01. - 2008. 12. 31. között nyerték el a tanúsítást! 

 
Regisztrációs  

száma Szervezet megnevezése Székhelye Érv. idő Regisztrációs 
száma Szervezet megnevezése Székhelye Érv. idő 

 MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint tanúsított partnereink 

01-T806/2008-00365 Atlasz World Travel Kft. Budapest 2011.02.06 01-T871/2008-00416 Szeplast Alapanyaggyártó Kft. Szeged 2011.08.15. 

01-T797/2007-00366 Fa-Ba-Vi Szolgáltató Kft.  Sajószentpét
er 2011.02.08 01-T869/2008-00417 Soós és Farsang Autósiskola Bt. Cegléd 2011.07.31. 

01-T810/2008-00367 Szol Kereskedelmi Kft. Szentes,  2011.02.15 01-T868/2008-00418 "Guriga '98" és Társa Kft. Szeged 2011.08.27. 
01-T817/2008-00369 Armagnyac Kft. Kiskőrös 2011.03.31 01-T803/2007-00419 Metalcom Zrt. Szentes 2011.08.10. 
01-T756/2007-00370 Sokkia Kft. Pécs 2011.03.06 01-T852/2008-00421 Pritavitca Szövetkezet Mórahalom 2011.08.27. 
01-T808/2008-00371 Váport Kft. Kiskunhalas 2011.02.28 01-T877/2008-00422 Euroclean-Hungary Kft. Érd 2011.08.27. 
01-T815/2008-00372 Baranyatax Bt. Pécs 2011.03.10 01-T718/2007-00424 Értő Kft. Szeged 2011.08.31. 

01-T809/2008-00373 Flotál Csatornatisztító Építő 
Kft. Miskolc 2011.03.20 01-T866/2008-00425 Kabinet Generál Kft. Kecskemét 2011.09.30. 

01-T811/2008-00374 MSV Auto-Gráf Kft. Szekszárd 2011.03.20 01-T859/2008-00426 Autorail Kft. Szeged 2011.09.30. 

01-T785/2007-00375 
Csonka János Műszaki 

Szakközépiskola és 
Szakiskola 

Szeged 2011.03.20 01-T879/2008-00427 All Stars Drink Kft. Kiskőrös 2011.09.13. 

01-T816/2008-00376 Modul-Informatika Kft. Székesfehérv
ár  2011.03.26 01-T876/2008-00428 Általános Vasútépítő Kft. Szeged 2011.09.24. 

01-T474/2005-00377 Rool Informatika Fejlesztő Kft. Monostorpályi 2011.03.25 01-T858/2008-00429 Datatrans Internet Kft. Székesfehér
vár 2011.09.30. 

01-T804/2008-00378 Fémépszer Ipari Kft. Szeged 2011.03.31 01-T860/2008-00430 KVL Comp Kft. Budapest 2011.09.30. 
01-T759/2007-00380 Optimal Hungaria Kft. Budapest 2011.04.14 01-T766/2007-00431 Eastcom-2000 Kft. Cegléd 2011.09.26. 
01-T822/2008-00381 Globál 21 Építőipari Kft. Szeged 2011.03.31 01-T863/2008-00432 Karsai Imre Zsolt E.V. Szentes  2011.09.30. 

01-T821/2008-00382 Nemes Plusz 2000 Építőipari 
Kft. Szeged 2011.03.31 01-T861/2008-00433 Árthron Kft. Budapest 2011.09.30. 

01-T486/2005-00383 Hovány Szeged Kft. Kecskemét 2011.03.28 01-T875/2008-00434 Duó Transit 94 Bt. Budapest 2011.09.29. 

01-T746/2007-00384 DGT Bt. Budapest 2011.04.22 01-T802/2007-00435 Novametal Kft. Székesfehér
vár 2011.09.30. 

01-T813/2008-00385 ITC Kft. Mórahalom 2011.04.30 01-T833/2008-00436 
Római  Katolikus Egyházi 
Szeretetszolgálat Názáret 

Szeretetotthon 
Budapest 2011.10.15. 

01-T823/2008-00386 Progos Számítástechnikai Kft. Budapest 2011.05.05 01-T884/2008-00437 Értékhíd Kft. Szeged 2011.09.26. 
01-T812/2008-00387 Tam-Bau Kft. Tamási 2011.04.30 01-T883/2008-00438 Morea Utazási Szolgáltató Kft. Budapest 2011.09.30. 

01-T825/2008-00388 Müpro Magyarország Kft. Budapest 2011.05.16 01-T830/2008-00439 
Római Katolikus Egyházi 
Szeretetszolgálat Szent 

Erzsébet Otthona 
Ipolytölgyes 2011.10.20. 

01-T846/2008-00389 Sétakert Kertészeti Kft. Budapest 2011.05.14 01-T839/2008-00440 Katolikus Szeretetszolgálat 
Migazzi Otthona Verőce 2011.10.20. 

01-T837/2008-00390 City Beton Kft. Budapest 2011.05.30 01-T892/2008-00441 Pe-Fa Asztalosipari Vállalkozás Gyomaendrő
d 2011.10.30. 

01-T731/2007-00391 Basics Víztechnológiai Kft. Szeged 2011.05.31 01-T710/2007-00442 Pergamon Kft. Budapest 2011.10.20. 
01-T849/2008-00392 Magnetic Kft. Pilisszentiván 2011.05.31 01-T834/2008-00443 Fenster-X Kft. Vaskút 2011.11.18. 
01-T753/2007-00393 Sarsan Kft. Szeged 2011.06.10 01-T755/2007-00444 Unipolár 2001' Kft. Szeged 2011.10.30. 
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01-T835/2008-00395 Pack System Bt. Békéscsaba 2011.06.10 01-T873/2008-00445 Szeplast Nyílászáró-Gyártó Kft. Szeged  2011.10.30. 

01-T832/2008-00396 IC Kentaur Kft. Budakalász 2011.07.08 01-T896/2008-00447 Szavelektro Villamosipari Kft. Cserszegto
maj 2011.11.30. 

01-T801/2007-00397 Immánuel Róz Bt. Szeged 2011.06.26 01-T708/1/2007-00449 Vajda Papír Kft. Dunaharaszt
i 2010.11.15. 

01-T851/2008-00398 Entersoft Kft. Budapest 2011.06.16 01-T885/2008-00451 Novum Könyvkiadó Kft. Algyő 2010.11.15. 
01-T840/2008-00399 Info Service Kft. Budapest 2011.06.30 01-T894/2008-00452 Balogh Mihály Egyéni Vállalkozó Szeged  2010.11.15. 
01-T853/2008-00400 Kondor Security Kft. Budapest 2011.06.26 01-T798/2007-00453 Építőmester Kft. Baja 2010.11.15. 
01-T754/2007-00401 Marostech Kft. Makó 2011.06.25 01-T886/2008-00454 Autszer Automatika Kft. Kecskemét 2010.11.15. 

01-T818/2008-00402 Czeta Kft. Százhalomba
tta 2011.06.20 01-T888/2008-00455 Ábrahám Türes és Társai Kft. Szeged 2010.11.15. 

01-T847/2008-00404 K'art Építő Ingatlanfejlesztő 
Zrt. 

Hódmezővás
árhely 2011.06.26 01-T882/2008-00456 Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szeged 2010.11.15. 

01-T844/2008-00405 Primapipe Kft. Pécs 2011.06.27 01-T893/2008-00458 Autószerviz '96 Kft. Hódmezővás
árhely 2010.11.15. 

01-T848/2008-00406 Univill Kft. Budapest 2011.06.30 01-T909/2008-00460 Geviel Építőipari Szolgáltató Kft. Hódmezővás
árhely 2010.11.15. 

01-T777/2007-00407 Vargabusz Kft.  Ballószög 2011.06.30 01-T889/2008-00461 Thermokerámia Kft. Hódmezővás
árhely 2010.11.15. 

01-T774/2007-00408 Ferrotech 2007 Gépipari Bt. Nagykanizsa 2011.06.30 01-T905/2008-00462 Onix Kft. Budapest 2010.11.15. 
01-T857/2008-00409 Roth Műanyagfeldolgozó Kft. Verőce  2011.07.30. 01-T890/2008-00464 Annaker Kft. Orosháza 2010.11.15. 
01-T862/2008-00410 Kunstár és Társa Bt. Nagyszénás 2011.07.14. 01-T906/2008-00465 Bexon Műanyag-Feldolgozó Kft. Szeged 2010.11.15. 

01-T855/2008-00411 
International Language 

School Szeged Nyelviskola 
Kft. 

Szeged  2011.07.15. 01-T891/2008-00467 Kincsesvill Kft. Hódmezővás
árhely 2010.11.15. 

01-T865/2008-00412 Comport Távközléstechnikai 
Kft. Budapest 2011.07.24. 01-T913/2008-00468 Globál Gáz Kft. Siófok 2010.11.15. 

01-T872/2008-00414 Csőszer-Komplett Kft. Szentes  2011.07.31. 01-T902/2008-00469 Nos Szeged Szolgáltató Kft. Szeged 2010.11.15. 
01-T856/2008-00415 Füredi és Társai Bt. Kecskemét  2011.07.31. 01-T919/2008-00470 Kelléktár 2000 Kft. Szeged 2010.11.15. 

MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint tanúsított partnereink 

02-T735/2007-00368 Armagnyac Kft. Kiskőrös 2011.03.31 02-T896/2008-00448 Szavelektro Villamosipari Kft. Cserszegto
maj, 2011.11.30. 

02-T819/2008-00379 Villám Vagyonvédelmi Zrt. Budapest 2011.03.31 02-T708/1/2007-00450 Vajda Papír Kft. Dunaharaszt
i 2011.11.17. 

02-T831/2008-00394 Net'54 Üzleti Kommunikáció 
Kft. Budapest 2011.06.23 02-T882/2008-00457 Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szeged 2011.11.30. 

02-T818/2008-00403 Czeta Kft. Százhalomba
tta 2011.06.20 02-T722/2007-00459 Autószerviz '96 Kft. Hódmezővás

árhely 2011.11.30. 

02-T803/2007-00420 Metalcom Zrt. Szentes 2011.08.10. 02-T905/2008-00463 Onix Kft. Budapest 2011.11.30. 
02-T877/2008-00423 Euroclean-Hungary Kft. Érd 2011.08.27. 02-T906/2008-00466 Bexon Műanyag-Feldolgozó Kft. Szeged 2011.12.19. 

02-T721/2007-00446 Szeplast Nyílászáró-Gyártó 
Kft. Szeged  2011.10.30.     

Az MSZ EN ISO 9001:2001 és MSZ EN ISO 14001:2005  szabvány szerinti tanúsítási közlemények 2008. 01. 01 - 2008. 12. 31. között 
Dombi és Társai Kft. visszavonva Markó 2001 Kft visszavonva Baranka Faipari Kft. visszavonva 

Korona Földmérő Iroda Kft. visszavonva Zso+Ga Center Kft visszavonva Ekta Kft visszavonva 
Kap-Q Kft. visszavonva Sunglobe Kft visszavonva Mertik Kft visszavonva 

Törteli László Egyéni Cég visszavonva Kriolit Építőipari Kft visszavonva Diász Kft visszavonva 

Castrum-Pécs Kft. visszavonva Teleép 2005 
  Telefonépítő Kft visszavonva Tető-Fok 96 Kft visszavonva 

Baka 48 Kft. visszavonva Spidán Autó Kft visszavonva   
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TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó!!  
Mint minden évben, az új esztendő fordulóján szám-
vetést készítünk az elmúlt évről és -a lehetőségek-
hez képest- kitűzzük céljainkat a belátható jövőre. 
Ami az elmúlt évet illeti, elsősorban azt emeljük ki, 
hogy megvalósult szándékunk, áttértünk a papír-
alapú lapról az elektronikus megjelenésre. Ebben a 
változásban sikerült elkerülni a nagyobb buktatókat 
és ma már -egy évi tapasztalatokkal a hátunk mögött 
- nagyobb biztonsággal végezhetjük a szerkesztés-
sel kapcsolatos  feladatokat és talán jobban tudunk 
a tartalomra koncentrálni. 
Az elektronikus megjelenés mindenesetre annyiban 
megfelelt az előzetes várakozásoknak, hogy lénye-
gesen csökkent az átfutási idő, ami elsősorban a 
híranyagok értékét növeli, de a szakmai cikkek 
szempontjából is előnyös. Megszűnt a cikkek terje-
delmi korlátja, ezért a lap terjedelme is lényegesen 
bővülhetett. Az illusztrációk, ábrák színesek lettek, 
szemben a papíralapú lap szürkeségével. A hivatko-
zásokat, pl. a lábjegyzeteket  nem kell keresgélni, 
mert buborékként megjelennek. Mindez még nem a 
végleges forma, mert folyamatosan keressük a to-
vábbi fejlesztés lehetőségeit, módszereit. 

Ami a lap tartalmát illeti, a korábban kitűzött utat 
járjuk. Arra törekedtünk, hogy a minőséget verseny-
tényezőnek tekintve tájékoztassuk olvasóinkat azok-
ról a folyamatról, melyek hazánkban -és lehetőleg a 
világban is- a minőség és versenyképesség fejlődé-
sét célozzák, az élenjáró hazai eredményekről és 
azok létrehozóiról, továbbá a minőségügy társadalmi 
eseményeiről. A lap tartalmából két mozzanatot sze-
retnénk kiemelni: az egyik: az októberi számunk, 
amely a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem doktori iskolájának kiemelkedő tanulmá-
nyait foglalta össze, ezt a lehetőséget más felsőok-
tatási intézmények irányában is bővíteni szeretnénk. 
A másik: a decemberi számunk, amely több írásban, 
köztük a XVII. Magyar Minőség Hét konferencia be-
számolójában a minőség értelmezésének fejlődésé-
ben igyekszik újat mondani. 
A jövő tekintetében az említett alapokon kívánunk 
építkezni: felkaroljuk és ismertetjük a minőség hazai 
élenjáróit és módszereiket, különösen azokat, ame-
lyekkel nemzetközi viszonylatban is sikereket értek 
el. Szeretnénk ellátni olvasóinkat olyan ismeretekkel, 
melyeket hasznosíthatnak az előttünk álló esztendő 
megnehezült feltételrendszerében is. 
 

Szerkesztőbizottság
________________________________________________________________________________________  
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VVeerrsseennyykkééppeess,,  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ggyyáárrttáásstt  aazz  eeuurróóppaaii  iippaarr  gglloobbáálliiss  vveezzeettőő  sszzeerreeppéénneekk  mmeeggsszzeerrzzéésséééérrtt  
JJoovvaannee,,  FFrraanncceessccoo  

A legfőbb globális problémák drasztikus paradigmavál-
tást tesznek szükségessé, vagyis át kell térni a gazdasá-
gosról a fenntartható fejlődésre. 

A versenyképes fenntartható gyártás (CSM) olyan 
alapvető eszköz lehet, amely nemcsak jólétet és álláso-
kat teremt, hanem segít az emberi és fizikai erőforrások-
kal való jobb gazdálkodásban. A CSM megvalósításához 
globális kooperációra van szükség és arra, hogy az eu-
rópai ipart nagy hozzáadott értékű (HAV), tudásalapú (K-
b) iparrá alakítsuk, amelyet támogat az oktatás, a kuta-
tás, a műszaki fejlesztés és innováció (E&RTD&I) egész 
rendszere. Egy evolúciós folyamatról van szó, amelynek 
több szintre ki kell terjednie a makroszinttől a helyi szin-
tekig, különböző gazdasági, társadalmi, környezeti és 
műszaki feltételek mellett. 

Kulcsszavak: gyártás, fenntarthatóság, ManuFuture 

11..  BBeevveezzeettééss  
A gyártásnak szembe kell néznie a fő globális kihívások-
kal, a globalizációval, az éghajlatváltozással, az öregedő 
lakosság és a közegészségügy problémájával, a sze-
génységgel, a társadalmi megkülönböztetéssel, a csök-
kenő biodiverzitással, a hulladékok növekvő ennyiségé-
vel, a talajerózióval és másokkal. A társadalmakban ra-
dikális paradigmaváltásra van szükség, vagyis a 
gazdaságos fejlődésről át kell térni a fenntartható fejlő-
désre. 
Az Európai ManuFuture Kezdeményezés értelmében a 
Nagy Hozzáadott Értékű (HAV) versenyképes, fenntart-

ható gyártás (CSM) alapvetően hozzájárulhat a fenntart-
ható fejlődéshez. A CSM céljait különböző szinteken, 
globális együttműködés keretében kell megvalósítani. 
A versenyképes gyártás közvetlenül javakat és munka-
helyeket hoz létre, és a kapcsolódó szolgáltatások révén 
segít az emberi és anyagi erőforrás-gazdálkodásban, 
legyen szó nyersanyagokról vagy energiáról. Ahhoz, 
hogy fenntartható legyen -és így elérje a CSM céljait- a 
gyártásnak ki kell elégítenie a fenntarthatóság kritériu-
mait a gazdasággal, a társadalommal, a környezettel és 
a technológiával (ESET) kapcsolatban (11..  áábbrraa). 

 
11..  áábbrraa  ÁÁttttéérrééss  aa  ggaazzddaassáággoossrróóll  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééssrree  
A CSM kifejezésben a gyártás vonatkozik a 
makroökonómiától a vállalati szintig mindenre: termé-
kekre, szolgáltatásokra, eljárásokra és az üzleti model-
lekre. A versenyképes jelző általában piaci sikert jelent 
nemzeti és vállalati szinten egyaránt. A fenntarthatóság 
négy területre vonatkozik, vagyis a gazdaságra, a társa-
dalomra, a környezetre és a technológiára. A versenyké-
pesség és a fenntarthatóság együtt segíti elő a javak 
termelését. 
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A cikk eredetileg a GépGyártás 2008 4. számában jelent meg

(francesco.jovane@polimi.it) Milánói Műszaki Egyetem

Competitive Sustainable Manufacturingversenyképes fenntartható gyártás

High-Adding-ValueNagy Hozzáadott Értékű

Knowledge-based tudás alapú

Education, Research and Technology Development, Innovationoktatás, a kutatás, a műszaki fejlesztés és innováció

Economic, Societyl, Environment and Technologygazdaság, a társadalom, a környezet és technológia
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A CSM céljainak megvalósításához arra van szükség, 
hogy az európai ipar Nagy Hozzáadott Értékű (HAV), 
tudásalapú (K-b) iparrá alakuljon át. Ezt az átalakulást 
támogatnia kell az oktatás, a kutatás és műszaki fej-
lesztés, valamint az innováció rendszerének (E&RTD&I), 
amelynek közben egyre hatékonyabbá, robusztusabbá, 
versenyképessé és fenntarthatóvá kell válnia a 
globalizáció során. 
A CSM az innovációs üzleti ciklusok értékteremtő láncá-
nak kialakítására épül, és erősen függ a tudás létrehozá-
sának, terjesztésének, befogadásának és felhasználásá-
nak folyamatától. -i kutatási terveket (SRA) kell kidol-
gozni. 
A munkába be kell vonnunk az összes érdekeltet, be kell 
fektetni a humán és a pénzügyi erőforrásokba -ez ma-
gába foglalja egy új SI létrehozását és monitorozását az 
evolutív cselekvés érdekében-, valamint a globalizálódó 
E&RTD&I rendszerrel való intenzív kölcsönhatást. 
A CSM céljainak megvalósítása evolutív folyamat makro- 
és helyi szinteken, különböző gazdasági, társadalmi, 
gazdasági, környezeti és műszaki feltételek mellett. 
 
A ManuFuture kezdeményezés eddig is olyan -jelenleg is 
továbbfejlesztett- mechanizmust jelent, amely lehetővé 
teszi a CSM céljainak megvalósítását. 

22..  TToovváábbbbllééppééss  aa  vveerrsseennyykkééppeess  ffeennnnttaarrtthhaattóó  
ggyyáárrttááss  ffeelléé    

Európa nagyon érzékenyen előre látta a kulcsfontosságú 
globális kihívásokat és azok hatását az európai iparra, 
valamint az E&RTD&I rendszerre. Az európai, országos 
és regionális állami hatóságok (PA) politikai és működési 
tevékenységük során figyelembe vették a versenyképes-
séget és a fenntarthatóságot. 

Az Európai Bizottság Általános Kutatási Igazgatóságá-
nak Ipari Technológiai Igazgatósága 2003-ban útnak in-
dította a ManuFuture kezdeményezést, amelynek fel-
adata a nagy hozzáadott értékű, tudásalapú CSM meg-
valósítása. Az Európai ManuFuture Platform azzal járul 
hozzá a célok megvalósításához, hogy stratégiai adat-
gyűjtésre (SI) épülő mechanizmust fejleszt ki és léptet 
életbe a ManuFuture Keretprogramon belül. Az érintettek 
a politikát meghatározó személyektől az állami hatósá-
gokon, a költségvetési intézményen, az iparon, az 
egyetemeken át a kutatóintézetekig és központokig tá-
mogatják ezt a fejlesztőmunkát, és a gyakorlatba ültetik 
át annak eredményeit. 
A mechanizmus a következő elemekből áll: 

- a Stratégiai adatgyűjtés (SI), 2020-as célok, Stratégiai 
Kutatási Teendők 

- a megoldáshoz vezető út a tudás létrehozása, terjesz-
tése és alkalmazása, tekintetbe véve a folyamat élet-
ciklusát és irányítását (22..  áábbrraa). 
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Strategic Intelligencestratégiai adatgyűjtés

Strategic Research Agendasstratégiai kutatási terv

Public Authoritieshatóságok

Yoshikawa, H.: Sustainable Manufacturing, 41st CIRPConference On Manufacturing Systems, Tokyo, JP. 27 May 2008.

A sustainable Europe for a better world: A European Union strategy for sustainable Development, 264 COM (2001).European Union: Progress Report on the Sustainable Development Strategy 2007, 642, www.Manufuture.org, COM (2007).

ManuFuture High Level Group, 2004, ManuFuture A Vision for 2020. Assuring the future of manufacturing in Europe, Report of the High Level Group, European Commission, Luxembourg, LU, ISBN 92-894-8322-9, November 2004.

ManuFuture High Level Group, 2006, ManuFuture Strategic Research Agenda: Assuring The Future of Manufacturing In Europe, Report of The High Level Group, European Commission, Luxembourg, LU. ISBN 92-7901026-3, September 2006.

ManuFuture Platform – Catalogue of ManuFuture National and Regional Technological Platforms – 2008 (www.Manufuture.org)

Jovane, F., Westkämper, E., Williams, D.: The ManuFuture Road: Towards Competitive and Sustainable HighAdding - Value Manufacturing, Springer, ISBN: 978-3540-77011-4 (2008).
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22..  áábbrraa  AAzz  SSII  ffoollyyaammaattaa::  aa  ttuuddááss  llééttrreehhoozzáássaa,,  tteerrjjeesszzttééssee,,  aallkkaallmmaazzáássaa  ééss  ffeellhhaasszznnáálláássaa,,  vvaallaammiinntt  aa  hhoozzzzáá  kkaappccssoollóóddóó  éélleettcciikklluuss  
 
Az SI „futó programja”négy, egymást kiegészítő tevé-
kenységet foglal magában: előretekintés, a célhoz veze-
tő út kijelölése, annak gyakorlatba történő átültetése és a 
monitorozása, amelyek fokozatosan kerülnek át a 

gyakorlati megvalósítás fázisába, támogatva a termékek, 
szolgáltatások és üzleti modellek, vagyis a CSM nagy 
hozzáadott értékű, tudásalapú innovációját. 

Jovane, F., Westkämper, E., Williams, D.: The ManuFuture Road: Towards Competitive and Sustainable HighAdding - Value Manufacturing, Springer, ISBN: 978-3540-77011-4 (2008).

Jovane, F., Westkämper, E., Williams, D.: The ManuFuture Road: Towards Competitive and Sustainable HighAdding - Value Manufacturing, Springer, ISBN: 978-3540-77011-4 (2008).



 

– a „ManuFuture Keretprogram” (FW) támogatja az SI 
folyamatát és lehetővé teszi megvalósítását. Ennek 
része a referencia cselekvési modell, az Európai 
Gyártási Innovációs és Kutatási terület (EMIRA), és 
az a többszintes rendszer, amely az MF-EU Plat-
formból és a 25 Országos/Regionális Platformból áll. 

AA  33..  áábbrraa  bbeemmuuttaattjjaa  aa  MMaannuuFFuuttuurree  rreeffeerreenncciiaa  ccsseelleekkvvééssii  
mmooddeelllltt.. Ez az alapoktól a kísérleti kezdeményezésekig 
mindenre vonatkozik, az utóbbi vezető programok célja a 
CSM céljainak minél gyorsabb megvalósítása. 
 

 
33..áábbrraa..  AA  MMAANNUUFFUUTTUURREE  kkeerreettéébbeenn  kkiiffeejjlleesszztteetttt,,  aa  CCSSMM--hheezz  vveezzeettőő  rreeffeerreenncciiaa  ccsseelleekkvvééssii  mmooddeellll
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European Manufacturing Innovation and Research AreaEurópai gyártási, fejlesztési és kutatási terület

Jovane, F., Westkämper, E., Williams, D.: The ManuFuture Road: Towards Competitive and Sustainable HighAdding - Value Manufacturing, Springer, ISBN: 978-3540-77011-4 (2008).

Jovane, F., Yoshikawa, H., Alting, L., Boer, C., Westkämper, E., Williams, D., Tseng, M., Seliger, G., Paci, A. M.: The Incoming Global Technological and Industrial Revolution – towards Competitive Sustainable anufacturing – CIRP STC O Key note paper, 2008 CIRP General Assembly, Manchester, UK, Manuscript, To be published in the CIRPAnnals, Vol.2.

Jovane, F., Westkämper, E., Williams, D.: The ManuFuture Road: Towards Competitive and Sustainable HighAdding-Value Manufacturing, Springer, ISBN: 978-3540-77011-4 (2008).



 

Ez a referencia modell a következőkre vonatkozik: 
– az országos ipari és E&RTD&I piacokra, amelyek 

fokozatosan globálissá válnak, 
– az állami adminisztráció szerepére, amely makro-

szinten befolyásolja az ipar és a tudomány helyzetét 
a tripla hélix megközelítés értelmében, 

– az országos E&RTD&I rendszerre, amely országos 
szinten valósítja meg az oktatást, a kutatást és az 
innovációt, 

– a CSM központi „sarkcsillag” szerepére, amely ter-
jeszti az SI-t vagyis a 2020-ra vonatkozó célokat, a 
stratégiai kutatási teendőket, az odavezető utakat, 

– a CSM, mint „sarkcsillag” vezető szerepére makro-
szinten az állami adminisztráció, helyi szinten pedig 
az ipar, az egyetemek, a kutatóintézetek és köz-
pontok tevékenységére amint azt a 44..  áábbrraa mutatja. 

– a PA programok és kezdeményezések, valamint a 
helyi E&RTD&I projektek ebből következő konver-
genciájára a közös stratégiai célban: vagyis a CSM-
ben, 

– az egész folyamat ebből következő irányítására. 

Tekintettel az európai ipar és a hozzá kapcsolódó 
E&RTD&I rendszer transzformációs folyamatának mére-
tére és komplexitására, háromféle ManuFuture tevékeny-
ség létezik, amely európai szinten foglalkozik a CSM-
mel, amelyek a következők: 

- Alaptevékenységek, amelyek az SI és FW életciklu-
soknak megfelelően a futó programok menedzse-
lésével foglalkoznak,és amelyek célja az SI megvaló-
sítása az FW-n belül, ezen folyamatok monitorozása 
és irányítása, az érintettekkel való folyamatos konzul-
táció mellett, a kialakuló ESET összefüggésében. 

- Kísérleti tevékenységek, pl. a „világítótorony projek-
tek”, amelyek célja, hogy vezessék és gyorsítsák a 
CSM céljainak megvalósulását. A „Gyár, mint termék” 
például az első „világítótorony projekt”. Ennek folya-
matosan aktualizálódó terve közép- és közepesen 
rövid-távú projektekre vonatkozik, és kapcsolatban áll 
az FP7, az Eranet, az Eureka (ProFactory Ernyő és 
ManuFuture Klaszter) programokkal, valamint folya-
matban vannak más, CSM-re irányuló, JTI-re (közös 
technológiai kezdeményezésre) vonatkozó tanulmá-
nyok. 

- Szerkezeti jellegű tevékenységek, amelyek a PA 
programok és kezdeményezések monitorozására, 
európai és nemzeti szintű, technológiai platformokra, 
valamint egyes releváns E&RTD&I projektekre és az 
ESET kontextusában ezek kialakulására vonatkoz-
nak. 

Az utóbbi időben végzett tanulmányok azt mutatják,hogy 
a ManuFuture területéhez tartozó tevékenységek folynak 
fejlett (Japán és USA), valamint feltörekvő (Kína) gaz-
daságokban is. Ez megkönnyítheti az együttműködést, 
amely elősegítheti az országos és azon feletti –globális- 
tevékenységet, valamint a kísérleti jellegű próbálko-
zásokat. A korábban említett területeken folyó országos 
tevékenységek közötti együttműködésből és ezek integ-
rációjából egy globális referencia cselekvési modell 
(GRMA) látszik kibontakozni. 
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Joint Technology Initiativeközös technológiai kezdeményezés

Global Reference Model for Actionglobális referencia cselekvési program

EUREKA Cluster E!4456 ManuFuture Industry (MF.IND), White Book and Roadmaps, April 2008 (www.Eureka.be).

EUREKA Cluster E!4456 ManuFuture Industry (MF.IND), White Book and Roadmaps, April 2008 (www.Eureka.be).



 

 

 
44..  áábbrraa..  AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ggyyáárrttááss  mmeeggvvaallóóssííttáássááhhoozz  sszzüükkssééggeess  kküüllöönnbböözzőő  pprrooggrraammookk  
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Yoshikawa, H.: Sustainable Manufacturing, 41st CIRP Conference On Manufacturing Systems, Tokyo, JP. 27 May 2008.



 

33..  CCSSMM  ––  jjeelleennlleeggii  hheellyyzzeett  ééss  kkiillááttáássookk  
33..11  MMaakkrroosszziinntt  

Makroszinten az SI-n belül tudás létrehozását sikerült 
megvalósítani. Az SI-n belül a tudás terjesztésére és fel-
használására vonatkozó felelősség a különböző érintet-
teké, az európai, országos és regionális PA-ké, amelyek 
a ManuFuture SI felhasználói saját E&RTD&I program-
jaikon belül. 
Európai szinten például az FP7 felhasználja az SI-t az 
NMP-n belüli munkaprogramjához. Az EU felhívására 
több száz, SI-re épülő javaslat érkezett a kutatás-piaci 
értékteremtési lánc maximalizálása érdekében. Az 
EUREKA Pro-Factory Ernyő-projekt és az új EUREKA 
ManuFuture Industry klaszter projekt is a ManuFuture 
keretében létrehozott SI-t használja. 
Az ManuFuture Industry klaszterje (MF.Ind.), amely az 
első „világítótorony projektek” első gyakorlatba átültetett 
példája a „gyárra” koncentrál a következők figyelembe-
vételével: 

– európai HAV termék a globális piacra és 
– versenyképes és fenntartható eljárás, amely elősegíti 

az európai ipar átalakítását. 
Az MF.IND-ben résztvevő 15 ország 40 cége,10 kutató-
intézete és központja részvételével létrejött a 
ManuFuture Tudás- és Innovációs Közössége (KIC). Ez 
a gyártás területén egy közös technológiai kezdeménye-
zés (JTI) fontos alkotórészének tekinthető, és KIC-ként 
fontos kísérleti terepe lehet bizonyos Európai Technoló-
giai Intézeti (EIT) tanulmányoknak. 

33..22  MMeezzoosszziinntt  
Mezoszinten: Tanulmányokat végeztek és végeznek új 
paradigmák és más, a fenntarthatóságot lehetővé tevő 
kialakítása érdekében, amint azt az 55..  áábbrraa mutatja. Ezek 
a következőkre vonatkoznak: 

– termékek – szolgáltatások, 
– eljárások, például tervezés és termelés, 
– vállalati életciklusok és ehhez kapcsolódó üzleti mo-

dellek. 

 
 

55..áábbrraa..  FFeennnnttaarrtthhaattóóssáággoott  sszzoollggáállóó  tteecchhnnoollóóggiiáákk 
 
Új gyártási elméleteket, paradigmákat és a megvalósítást 
lehetővé tevő technológiákat (ET) kell kifejleszteni. 
YOSHIKAWA például új általános paradigmát javasol, 
például az energiatermelékenységet, amely alternatívát 
jelenthet a mai munkatermelékenységi paradigmával 
szemben (66..  áábbrraa). 
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A versenyképes fenntartható gyártás fontos része lehet 
az új, globális műszaki és ipari forradalomnak. Mindez az 
európai ipar számára kihívást jelent, hogy az oktatási- 
kutatási-fejlesztési és innovációs rendszer támogatását 
élvezve megőrizze globális vezető szerepét. 

Ennek megvalósítását a ManuFuture mechanizmus al-
kalmazásával érhetjük el. Ehhez mind a PA-k, mind az 
ipar, mind az E&RTD&I rendszer tagjainak aktív részvé-
telére van szükség. Elvárható tőlük, hogy teljes erőbedo-
bással vegyenek részt 
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33..33  HHeellyyii  sszziinntt  
Helyi szinten a ManuFuture mechanizmus projektek 
százait indította el. Ezen felül új oktatási és K+F/inno-
vációs szervezetek jönnek létre. Ezek legjobb megoldá-
soknak (best practices) tekinthetők. 

44..  KKöövveettkkeezztteettéésseekk  
Az Európai Unió, a tagállamok és a régiók fokozatosan 
megpróbálnak választ adni azokra a kulcsproblémákra, 
amelyek a paradigmaváltást szükségessé teszik. A Ver-
senyképes Fenntartható Gyártás, amelyet a ManuFuture 
javasol, hatékony választ jelenthet ezekre a problé-
mákra. 

– az SI létrehozásában 
– annak terjesztésében, alkalmazásában és 

használatában. 
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AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss  aa  mmiinnőőssééggii  kköözziiggaazzggaattááss,,  vvaallaammiinntt  aa  kköözziiggaazzggaattááss  mmiinnőőssééggee  jjeeggyyéébbeenn  
DDrr..  DDuuddááss  FFeerreenncc  

  
II..  

KKöözziiggaazzggaattááss  aa  vveerrsseennyykkééppeessssééggii  kkiihhíívváássookk  
sszzoorrííttáássáábbaann  

11..  AA  kköözziiggaazzggaattááss  tteelljjeessííttőőkkééppeessssééggee  ééss  aa  ggaazzddaassáággii  
vveerrsseennyykkééppeesssséégg  kkaappccssoollóóddáássii  ppoonnttjjaaii,,  kküüllöönnööss  
tteekkiinntteetttteell  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáággrraa  

A nemzeti versenyképességi stratégiák megvalósításá-
ban egyre nagyobb szerepet játszik a közigazgatás, illet-
ve a tágabb értelemben vett közszféra, mivel: 

• valamennyi Európai Uniós tagállamban a legna-
gyobb, egységesen működő szektor (átlagosan az 
éves bruttó nemzeti össztermékhez 45 %-ban já-
rul hozzá, s mintegy 50 millió embert alkalmaz, s 
évente jelentős összegeket fordít a különböző inf-
rastruktúrák fejlesztésére); 

• szabályozásával meghatározza az állampolgárok, 
valamint a vállalkozások számára biztosított moz-
gásteret, amely alapvetően befolyásolja a gazda-
ság fejlődését (pl. a felesleges és indokolatlan 
szabályok mennyire korlátozzák a vállalkozások 
működését); 

• alapvető szolgáltatásokat biztosít (oktatás, egész-
ségügy, a szociális ellátások), amelyek közvetett 
módon hozzájárulhatnak a távlati gazdasági cél-
kitűzések eléréséhez. 

 

Mindezek azt bizonyítják, hogy a közigazgatás, illetve a 
közszektor teljesítőképességének fejlesztése az ország 
versenyképessége megvalósításának egyik kulcskér-
dése. Erre figyelemmel rendkívül fontos az, hogy az ál-
lami működésre, a kormányzásra vonatkozó döntések 
egymásra épüljenek, az intézkedések ciklusokon 
átívelőek legyenek. A fentiek azért elengedhetetlenek, 
mivel az ezzel ellentétes tendenciák a versenyképtelen-
séget, a közigazgatási működés teljesítőképességének 
gyengítését erősítik. 

22..  AA  kkoorrsszzeerrűű  kköözziiggaazzggaattááss  kköövveetteellmméénnyyrreennddsszzeerree  
Az elmúlt 15 évben végrehajtott közigazgatási modell-
váltás tapasztalatai azt támasztják alá, hogy csak azokat 
a feladatokat szabad az államra bízni, amelyeket bizton-
ságosan és hatékonyan képes ellátni. Ez nem minden 
esetben valósul meg, miközben gyakran nem jut elég 
pénz, energia a feladatkörébe tartozó szolgáltatások 
színvonalas elvégzésére. Az állam ma túlzottan bürokra-
tikus, sok helyen pazarló, a központi közigazgatás túlmé-
retezett. Ugyanakkor a kormányprogram(ok) azt tűzi(k) ki 
célul, hogy szolgáltató közigazgatásra van szükség. 
Ezek az elvárások alapvetően meghatározzák a köz-
igazgatási szervezeti rendszer és a személyi állomány 
fejlesztésének általános követelményeit is. Figyelembe-
vételükkel egyaránt megfogalmazható a közigazgatás, 
illetve személyi állományának jövőképe. 
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Olyan közigazgatást kell megteremteni, amely 

• esélyteremtő; 
• kevesebb bürokráciával jobb szolgáltatásokat 

nyújt; 
• működését nem a bürokratikus logika, hanem a 

feladatok minél hatékonyabb teljesítésének igénye 
mozgatja; 

• az emberekért, s nem pedig önmagáért dolgozik; 
• az indokoltnál nem nagyobb, a polgárok igényei-

hez és elvárásaihoz jobban igazodik, hatékonyan 
működik, és ügyfélbarát. 

Ezeket a célokat olyan személyi állomány képes megfe-
lelően szolgálni, amely 

• stabil, ugyanakkor képes dinamikusan megújulni, 
gyorsan, rugalmasan reagálni a változásokra; 

• elkötelezett a közösség(ek) szolgálata mellett; 
• szemléletét, munkáját a nagyobb teljesítményre 

való törekvés jellemzi; 
• nem az ügyeket, hanem az állampolgárok problé-

máit kívánja megoldani; 
• kész és alkalmas a szakmai együttműködésre úgy 

a közigazgatás, mint a többi szféra szereplőivel; 
• egységes(ebb) kormányzati szemlélettel irányított. 

A közigazgatás megújítása természetesen a bürokrácia 
más szemléletű megközelítését is igényli. A belső folya-
matok működéséhez, a jogszabályok érvényesítéséhez 
és a feladatok eredményes végrehajtásához szükség 
van a jó bürokráciára, amelyet elsősorban a magas mi-
nőségi színvonal, a költségérzékenység és a projekt-
szemlélet jellemez. Meg kell szüntetni azonban a nehéz-
kes, pazarló, lassú és körülményes, az állampolgárt má-
sodlagosnak tekintő, rossz bürokráciát. A fentiek 
megvalósítása csak akkor fenntartható és rendszerszerű, 

ha a jelképesen vett ún. „kormányzás és evezés” egy-
máshoz való viszonya kiegyensúlyozottan, s egymásra 
épülve működik. 

33..  AA  mmaaggyyaarr  kköözziiggaazzggaattááss  vveerrsseennyykkééppeessssééggee  aazz  
EEuurróóppaaii  KKöözziiggaazzggaattáássii  TTéérr  kkiihhíívváássaaii  ttüükkrréébbeenn  

Hazánk a 2004. május 1-jei Európai Uniós csatlakozás-
sal egy teljesen új társadalom- és gazdaságpolitikai kö-
zegbe lépett. A mintegy másfél évtizede kiépült és meg-
szilárdult jogállami struktúráink révén az integrációra 
történő felkészülés és a csatlakozást követő intézményi 
harmonizáció -a tudatos és hatékony kormányzati intéz-
kedéseknek köszönhetően- problémáktól mentesen kö-
vetkezett be. 
Fontos azonban kiemelni azt, hogy az integrációs felké-
szüléstől eltérően az intézményi harmonizáció időszaka 
nem záródott le, mivel -hasonló a korábban csatlakozott 
országokhoz, ország csoportokhoz- e folyamat hosszabb 
időt vesz igénybe. Az intézményi harmonizációs folya-
matok elsődleges területe a nemzeti szintű közigazgatás, 
ezért kiemelkedő jelentőséggel bír az, hogy a régebben 
csatlakozott és az új tagállamok egyaránt azonos értékek 
alapján, azonos színvonalon, és szolgáltató szemlélettel 
fejlesszék és alakítsák közigazgatásukat. 
A szolgáltató jellegű közigazgatási rendszer kiépítése 
nemcsak a harmonizációhoz szükséges időszakot rövi-
díti le, hanem alapjaiban befolyásolja egy adott ország 
társadalompolitikai és gazdaságpolitikai modernizációjá-
nak színvonalát. Ennek alátámasztására az Európai Uni-
óban is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a közös eu-
rópai értékekre és hagyományokra épülő ún. Egységes 
Európai Közigazgatási Tér továbbfejlesztéséhez kap-
csolódó intézményi keretek megerősítésére. A gyakran 
említett ún. lisszaboni csúcson 2000-ben az Európai Ta-
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nács úgy foglalt állást, hogy a közigazgatás és szabályo-
zásának javítása meghatározó tényezője annak, hogy az 
Európai Unió a világ legversenyképesebb és legdinami-
kusabb tudásalapú gazdaságává váljon. A lisszaboni 
csúcsot követően az Európai Tanács 2002-es sevillai 
ülése támogatta többek között a Bizottság eEurope 2005 
megnevezésű cselekvési tervének célkitűzéseit, mint 
amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá az Uniónak a 
versenyképes és tudásalapú gazdaság létrehozását célul 
kitűző erőfeszítéseihez. Az Európai Unió közigazgatásért 
felelős minisztereinek 2002-es logronói, valamint 2003. 
júniusi rodoszi találkozóin már kinyilvánították annak igé-
nyét, hogy a közös horizontális törekvések minden terü-
leten minőségi, tagállami közigazgatásokat eredményez-
hetnek. 
A fentiek alapján a közigazgatás modernizációja terüle-
tén erősíteni szükséges: 

• a jobb szabályozás színvonalát, ezen belül a 
hatáselemzések bevezetését és a közösségi jog-
szabályok megfelelő és időben történő átültetését; 

• az emberi erőforrások fejlesztését; 
• az innovatív közszolgálat megteremtését, az új 

igazgatási szolgáltatások (közigazgatási minőség-
ügyi) bevezetését; 

• illetve az e-kormányzás erőteljesebb tagállami el-
terjesztését. 

A további kiemelt területek között szükséges említeni a 
helyi és regionális önkormányzatok modernizációját, 
kapcsolataik erősítését, valamint a társadalmi párbeszéd 
folyamatos tökéletesítését. 
Az Európai Unió (és OECD) tagállami közigazgatások 
modernizációjára irányuló elvei és törekvései alapjaiban 
befolyásolják a hazai államszervezet és közigazgatás 

átfogó modernizációs programjának, valamint a szolgál-
tató közigazgatás programjának feladat-végrehajtását. 
Ehhez kapcsolódóan szükséges kiemelni, hogy az Euró-
pai Alkotmány korábbi tervezete -az Unió alapjogi char-
tája keretében- külön deklarálta a jó színvonalú közigaz-
gatáshoz való jogot. Ennek figyelembevételével a nem-
zeti tagállami közigazgatásoknak garantálniuk kell az 
állampolgárokat és vállalkozásokat egységesen megil-
lető jogok alapján a közigazgatási szolgáltatások haté-
konyságának, minőségének egységes színvonalát. A 
fejlesztés nagyon fontos aspektusát képezi az, hogy a 
hangsúly nem a közigazgatási szervezetrendszerek 
mechanikus szemléletű közelítésére, hanem a közigaz-
gatási szolgáltatások színvonalának harmonizálására 
kerül. 
Az is megjegyzendő, hogy az Európai Unióhoz történt 
csatlakozással összefüggő követelmények alapvetően 
nem közjogi jellegűek. E követelmények közé tartoznak a 
megbízhatóan működő közigazgatással szemben tá-
masztható elvárások (teljesítőképesség, intézményi ka-
pacitás). Az Európai Unió sajátos felépítésének köszön-
hetően a közösségi, illetve a közös politikák végrehajtá-
sának sikere a tagállami adminisztrációk eredményessé-
gétől is nagymértékben függ. Ez alapozza meg az ún. 
eredmény-kötelezettséget, amelynek értelmében minden 
tagállam úgy köteles megszervezni és működtetni saját 
közigazgatását -ideértve közszolgálati és közszolgálta-
tási rendszerét is-, hogy kiszámítható és megbízható 
partnerévé váljon a többi tagállamnak, illetve közigazga-
tásának teljesítőképessége és intézményi kapacitása 
érje el a minimumkövetelmények szintjét. E követelmé-
nyek -a megbízhatóság, kiszámíthatóság, nyitottság, át-
láthatóság, felelősség, hatékonyság, eredményesség- a 
tagállamok által közösen vallott alapértékek és elvek 
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alapján határozhatóak meg. Mindezek alapján a hazai, 
egyszersmind már tagállami közigazgatásunk szervezeti 
rendszerét és működési folyamatait folyamatosan úgy 
kell átalakítani, hogy biztosított legyen a döntéseinek 
megbízhatósága és kiszámíthatósága, illetve érvénye-
süljön a jogbiztonság. S ebben a tekintetben meghatá-
rozó szerepe van az átgondolt fenntarthatóságnak, mivel 
az Uniós működés legsarkalatosabb pontja a kiszámít-
hatóság, amely a tagállami közigazgatások egymáshoz 
kapcsolódó láncolata által, egységes Európai Közigaz-
gatási Tér-t feltételez, ill. eredményez. 
A 2004. május 1.-jével megvalósult teljes jogú Európai 
Uniós tagság új dimenziókba állította közigazgatásunk 
működését. Belépésünkkel versenyhelyzetbe került az 
ország, s e versenyhelyzet sikeres kezeléséhez kiemel-
kedő szerep hárul a közigazgatásra, s annak személyi 
állományára. Egy alkalmazkodni képes, a bürokratikus 
kötöttségeket minél jobban leépítő, a közösségi forráso-
kat hatékonyan felhasználó, és kiszámítható közjogi 
szabályrendszer alapján működő közigazgatás, amely az 
érintettek elégedettségére koncentrál, pénzben is kife-
jezhető versenyelőnyt jelent a társadalom számára. 
A fejlett Európai Uniós és OECD tagországokban folya-
matosan napirenden szerepel a költségvetési szféra, s 
ezen belül a közigazgatás modernizációja és átfogó re-
formja. A demokratikus jogállami berendezkedéssel 
rendelkező tagországokban az ügyfelek, az állampol-
gárok, a gazdasági szervezetek, a civil társadalom igé-
nyei fokozatosan emelkednek, a társadalom szereplői 
rendszeresen foglalkoznak a közszektor, a közigazgatás 
problémáival. A tagállamokra általánosan jellemző állami 
szerepvállalás erősödésével bővülnek az állam által fel-
vállalt igazgatási és szolgáltatás típusú feladatok, 
ugyanakkor a költségvetési szféra felhasználható erőfor-

rásainak mértéke változatlan (ill. csökkenő szinten) ma-
rad, ezért a fejlesztési programok elsősorban a belső 
igazgatási és pénzügyi tartalékok hatékonyabb kihasz-
nálására koncentrálnak. A társadalmi és gazdasági 
szintű globalizáció -szűkebb régiónkban az ezzel párhu-
zamosan jelentkező európai uniós integráció- a csatlako-
zott országok nemzeti közigazgatásaival szemben is 
komoly szervezeti és működési szemponti alkalmazko-
dást és versenyképességi kihívást teremt. A magas 
színvonalon működő, a rendelkezésre álló költségvetési 
és humán erőforrásokat hatékonyan felhasználni képes 
nemzeti szintű közigazgatás(ok) kialakításából ugyanis 
jelentős versenyelőny származhat. Ugyanezen pozitív 
hatás a csatlakozott országok esetében az uniós tagál-
lamként működés szervezeti, személyi, technikai, és 
egyéb feltételeknek megfelelést, hosszú távon a közös-
ségi források bevonásának maximalizálását, illetve az 
uniós döntés-előkészítési, döntéshozatali és végrehajtási 
folyamatokba történő harmonikus illeszkedést is jelenti. 
A fenti elvek alapján -figyelemmel az EU és az OECD 
tagállami közigazgatási reformprogramjaira is- alapve-
tően új típusú igazgatási szemléletre, koncepcióra, s fej-
lesztési programokra van szükség. Ezt az újfajta szem-
léletmódot a következő fejlesztési területen kell megva-
lósítanunk. A megvalósításhoz mindenképpen értékelni 
és elemezni szükséges az állami szerepvállalás jelenlegi 
rendszerét és gyakorlatát. Az új típusú állami funkció 
figyelembevételével el kell végezni a közhatalmi típusú 
állami beavatkozás módjának újragondolását (az állam-
nak ott kell beavatkoznia a társadalmi és gazdasági fo-
lyamatokba, ahol a civil társadalom, az autonómiák arra 
nem képesek, ahol azonban a közjogi és egyedi beavat-
kozás szükséges, ott dinamikusan és kezdeményezően 
kell ezt megvalósítani). 
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44..  KKiihhíívváássookk  ééss  lleehheettssééggeess  vváállaasszzookk  
Az ezredforduló globális folyamatai azt bizonyítják, hogy 
a versenyképesség egyre összetettebb követelménnyé 
válik, s ma már nem lehet kizárólag a versenypolitika, 
illetve a nemzetgazdaság keretein belül kezelni. A 
komplex versenyképesség legfontosabb tényezői között 
egyre hangsúlyosabb szerepet kap a közigazgatási infra-
struktúra minősége. Ennek fejlesztése fontos előfeltétele 
az ország versenyképességének elsősorban abból a 
szempontból, hogy az ország mennyire lesz képes a 
tőke „befogadására”, a pénzügyi eszközök hasznosulá-
sának elősegítésére. E kihívás jelentőségét tovább nö-
veli az előttünk álló rendkívül ígéretes 2007-13. közötti 
Európai Uniós költségvetés időszaka, amelytől többek 
között az Európai Unió által társfinanszírozott fejlesztési 
programok eredményes megvalósítását várjuk. A közi-
gazgatási és közszolgálati reformnak ezért elsősorban 
arra kell irányulnia, hogy a magyar közigazgatás a ha-
gyományos nemzeti költségvetési újraelosztó szerep-
köréből egy EU-konform gazdaságösztönző szerepre 
váltson. Az új állami szerep más típusú intézményi struk-
túrát, készséget, s ennek megfelelően másfajta köztiszt-
viselői képességeket követel meg. A közelmúltban meg-
indított, de időközben megtorpant államreform lépésso-
rozatának is ezt a szerepváltást kell szolgálnia. 

IIII..  
JJeelleennssééggeekk  ––  ttaappaasszzttaallaattookk  ––  ttáávvllaattookk  aa  ggyyaakkoorr--

llaattii  tteennnniivvaallóókk  ttüükkrréébbeenn  

A sok-e vagy kevés, illetve túlméretezett-e az igazgatás 
hazai létszáma tárgyú vitáknál alapvetően arra is figye-
lemmel kell lenni, hogy a nemzetközi közszolgálati rend-
szerekre vonatkozó adatok általános érvényű következ-
tetések levonása céljából nehezen kezelhetőek. Ennek 

legfőbb oka, hogy az egyes országok eltérő államszer-
vezeti sajátossággal rendelkeznek, valamint különböző 
jogi és terminológiai kategóriákat használnak. Pl. a köz-
tisztviselő fogalmát eltérő körben alkalmazzák, néhol a 
fegyveres erők, rendőrség tagjait is idesorolják, máshol 
pedig bármiféle rendező elv nélkül egyes szolgáltató 
közintézmények alkalmazottai is köztisztviselőnek minő-
sülnek. Ezért e körben csupán arra nyílik lehetőség, 
hogy az egyes közigazgatási területeket érintő struktu-
rális változások mögött meghúzódó létszámfejlődési ten-
denciákra rávilágítsunk és e jelenségek közötti kapcso-
latokat szakmailag értékeljük, kijelölve ezzel a különböző 
létszámviszonyok összevetésén alapuló tudományos 
vizsgálódás irányait. 
S mindezt kellően árnyalja az, hogy az állami alkalma-
zottak száma 8-15 évenként mindenütt a világon folya-
matosan (növekedéssel – csökkenéssel) változik. 
A fentiek természetesen nem jelenthetik azt, hogy e terü-
leten nincs bőségesen tennivaló. Nem is feltétlenül lét-
számleépítésre, mint inkább átcsoportosításra van szük-
ség. 
A közigazgatás teljes vertikuma ebből a szempontból 
azért is áttekintendő, mivel a korábbi alapvető korsze-
rűsítési célok, így: 

• a közigazgatás olcsóbbá tétele mind az állampol-
gárok, mind az apparátusok tekintetében; 

• a gépesítéssel összegezhető és kiaknázható 
erőforrások (pénz, létszám, információ); 

• továbbá az igazgatási tevékenység 
technologizálásában rejlő előnyök kialakítása ma 
is időszerűek. 

Mindezek miatt nem célszerű az ún. olcsó közigazgatás 
téveszméjébe esni. Nem kerülheti el a figyelmet az, hogy 
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a hatékony közigazgatás szervezettséget, létszámot, 
anyagi ráfordítást kíván, s mindez rövidtávon egyáltalán 
nem olcsó. Hosszabb távon azonban, a hatékony műkö-
dés eredményeként többszörösen megtérülnek a ráfor-
dított beruházások. 
A jelentősebb tartalékok mindezek miatt nem a belső, 
önfenntartó költségek területén vannak, hanem a közi-
gazgatás külső tevékenységében. A társadalomnak és a 
nemzetgazdaságnak azok a közigazgatási lépések ke-
rülnek nagyon sokba (súlyos milliárdokba), amikor a 
közigazgatás gépezete indokolatlanul jön mozgásba. 
Ennek megszüntetésében és felszámolásában vannak a 
legjelentősebb tartalékok. 
Már a 2002-ben, Koppenhágában megtartott II. Európai 
Minőség Konferencián kiemelten rámutattak, hogy a 
közigazgatásban a minőség pénzben kifejezhető érték. A 
felmérések azt mutatták, hogy a bürokratikus kötöttségek 
által kiváltott költségek az EU GDP-jének 4-6 %-át jelen-
tik. Az indokolatlan jogszabályi kötöttségek és beavatko-
zások megszüntetésével 15 %-kal csökkenthetőek a 
költségek, ami mintegy 45 milliárd Euro megtakarítást 
jelentene. 
Mindezeket a legutóbbi soros elnökségek csak még to-
vább erősítették, sőt még inkább elmélyítették. Ezt tá-
masztja alá az Európai Tanács 2007. március 8-9-i 
ülése, ahol elfogadták az adminisztratív terhek csökken-
tésére vonatkozó cselekvési programot, amely szerint a 
közösségi jogból eredő adminisztratív terheket 2012-ig 
25%-al csökkenteni kell. E munkát egyébként egy igen 
tekintélyes személyiség, Edmund Stoiber irányítja, ami 
külön hangsúlyt ad az e körbe tartozó program komoly-
ságának. 

A fentiek még inkább ráirányítják a figyelmet arra, hogy 
nem odázható tovább a közigazgatási jogszabályok át-
fogó felülvizsgálata (s nem technikai, pusztán jog-tisztí-
tási, hanem átfogó és érdemi regulációs és deregulációs 
reformok). 
Így van ez annak ellenére, hogy 1989-ben és 1990-ben 
eredményesnek értékelhető intézkedésekre került sor a 
joganyag felülvizsgálata és rendbetétele körében. 
A kérdés és az abból fakadó problémák azért vannak 
mégis változatlanul napirenden, mert az ágazati ellen-
állás miatt rengeteg olyan szükségtelen szabályt kell a 
jogalkalmazóknak jelenleg is alkalmazniuk, amelyek ha-
tályon kívül helyezésére vagy újraszabályozására nem 
került sor. 
Legalább annyira káros a hatása azonban annak, ha a 
közérdek, a védett értékek és a közérdekű szempontok 
érvényesítése nem jelenik meg a jogszabályokban vagy 
a létező szabályok végrehajtását senki sem ellenőrzi, s 
elmarad a mulasztások szankcionálása. Kiemelendő, 
hogy a jogszabályok gyakorlatban való végrehajtása 
csak akkor kaphat a társadalomtól támogatást, s abban 
az esetben lehet közhatalmi presztízse, ha az említett 
két elem egyensúlya a szabályozásban megfelelően ér-
vényesül. 
Azt, hogy ez mely területeken leginkább indokolt, már 
egy következő előadás témája. A szükségtelen felada-
tokról leginkább a -polgármesteri hivatalokat vezető- 
jegyzőket kell megszabadítani, s erre elsősorban a for-
mális hatáskörgyakorlások területén van égetően szük-
ség. 
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S talán ez is igazolja, hogy a közigazgatás (ill. a közszol-
gálat) nem létszámában, hanem kifelé ható működésé-
ben pazarló, s abban vannak jelentős tartalékai. 
Mert pénz és erőforrás pazarló az (súlyos milliárdokban 
is mérhető), amikor a bürokratikus eljárás -a sorban ál-
lás- a tömegesen előforduló ügyekben a mindennapok 
során lopja az állampolgár, az adófizető és a vállalkozó 
idejét. 
Mert pazarlás, amikor a jegyző (ügyintéző) formálisan és 
ún. „postás” szerepkörben intézkedik pl.: 

• optometrista-látszerész engedélyt vagy szakfor-
dító és tolmácsigazolványt ad ki; 

• indokolatlanul előírt hatósági bizonyítványokban 
foglalja írásba az ügyfél személyes nyilatkozatát 
egy másik állami szervnél történő „szíves felhasz-
nálás céljából”; 

• hatósági engedélyt ad ki olyan esetekben is, ahol 
elegendő lenne a bejelentés, vagy az önkéntes 
jogkövetés; 

• olyan támogatásokról dönt (pl. cukorbetegek havi 
támogatása), amelyek összege elenyésző annak 
költségéhez képest, amelynek megállapítása az 
államnak, illetve a társadalomnak kerül; 

• olyan bevételek beszedése iránt intézkedik 
rendszeresen hatóságként, amelyeknek igazga-
tási költsége 3-szor, 4-szer többe kerül, mint ami 
általuk befolyik a költségvetéshez; 

• olyan (1.000 Ft-os, valamint 5.000 Ft-os) bírságok 
beszedése iránt hozza mozgásba kellő hatósági 
szigorral a hivatali apparátust, amelynek költsége 
az említett 8-10 szeresét teszi ki. 

Mert indokolatlan sorban állást és hivatalba járást intéz-
ményesít az, hogy pl.: 

• jelenleg 15 különböző hatóság (9 minisztérium fel-
ügyelete mellett) lát el állami fogyasztóvédelmi 
feladatokat, amelyek enyhén szólva nem eléggé 
összehangoltak; 

• számos decentralizált szerv és hatásköreinek pár-
huzamos jelenléte helyett igen sok területen hi-
ányzik az integrált feladatellátás; 

• számos -a lakosságot tömegesen érintő- az 1950-
es években megalkotott elavult jogszabály (ld: ha-
gyatéki eljárás) alkalmazását követeljük meg a 
jogalkalmazóktól; 

• közel 4.000 munkahelyi kifizető helyen foglalkoz-
nak ma is az ún. családtámogatások megállapítá-
sával, s emellett az érintetteknek a MÁK területi 
szerveit is fel kell keresniük, ha az ellátás to-
vábbfolyósítása merül fel; 

• az okmányirodákban viszonylag gyorsan megkap-
ható vállalkozói igazolványok tulajdonosait joggal 
szomorítja el az, hogy különböző bejelentési kö-
telezettségeket kell teljesíteniük az adóhatóságnál 
vagy az érintett társadalombiztosítási igazgatási 
szervnél. Mindez a nyomtatványok átalakításával 
persze megelőzhető lenne; 

• csak a MÁK területi szervei tudják, hogy a köz-
szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott köztisztvi-
selők, közalkalmazottak járandóságai nyilvántar-
tásainak rendszere olyannyira bonyolult, hogy je-
lenleg 1846 bérelemet kell nyilvántartani; 

• szintén az ügyféli terheket csökkentené, ha az ille-
tékügyek számos esetben jelenleg megkettőzött 
rendszerét racionalizálni lehetne; 
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• a közigazgatási eljárásban felmerülő végrehajtás 
komolyságát és hatékonyságát szolgálná egy in-
tegrált feladatkörű végrehajtó szolgálat megte-
remtése és működtetése. 
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A hatékonysági tevékenység újraszabályozása során el-
engedhetetlenné válik az is, hogy a jogalkotók a koráb-
binál lényegesen nagyobb hangsúlyt fektessenek az ál-
lampolgárral szembeni bizalmatlanság felszámolására. 
Erre elsőként az állampolgárok mindennapi életét indo-
kolatlanul megkeserítő eljárások során van égető szük-
ség. 
A jogalkalmazók és az állampolgárok véleménye alapján 
számos eljárásban teremthető meg annak a feltétele, 
hogy 

• a hatóságok a közhatalmi szabályoknak az ügyfe-
lek önkéntes jogkövetésével és utólagos felelős-
ségre vonásával szerezzenek érvényt; 

• ahol ez lehetséges, a szükségtelen engedélyezést 
megszüntessék vagy azt bejelentési kötelezett-
séggel váltsák fel. 

Mindebben sokat jelentene egy olyan -évek óta hiányzó- 
mechanizmusnak a megteremtése, aminek alapján a jog-
alkalmazó érdekelt és kötelezett lenne arra, hogy a hiva-
tali csatornákon gyorsan visszajelzést küldjön az eleve 
alkalmatlan vagy az idők során alkalmatlanná vált ható-
sági előírásokról. A hatósági bürokrácia csökkentése 
érdekében rendszeresíteni lehet a különféle ötletpályá-
zatokat a jogalkalmazók és az ügyfelek körében, mivel a 
szükségtelen eljárások elszenvedői tudják igazán fel-
színre hozni az anomáliákat. 
Ehhez talán csak közvetve kapcsolódik a mindennapi 
közigazgatási tevékenység minőségét egyébként köz-
vetlenül meghatározó közelmúltbeli program bevezetése, 
ill. annak tapasztalata, s gyakorlati hozadéka. A TÉR-ről, 
a teljesítményértékelésről van szó, amely a következőkre 
irányította rá a figyelmet: 
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• A versenyszférában egyébként sikeres és ered-
ményes metodikákat nem lehet a közigazga-

tásban fenntarthatóan adaptálni, ha mellőzzük a 
közigazgatás sajátosságait, 

• Az alkotó adaptáció elmaradása olyan díszfunk-
ciókat eredményez, amely az előnyök helyett 
sokkal inkább lejáratja még a legjobb programot 
is, 

• A személyi állomány bevonásának nélkülözése a 
remélt támogatással szemben sokkal inkább el-
lenállást szül, amely előretekintéssel megelőz-
hető. 

A kérdések kérdése persze mindig az egymásra épülés, 
a koherens rendszer-szerűség, valamint a ciklusokon át-
ívelő reformok megvalósítása. S mindez miért nem sike-
rült eddig? Talán azért, mert a legalapvetőbb kérdések-
ben nem sikerült szakmai-társadalmi közmegegyezést 
kialakítani. Talán azért, mert a köztisztviselők nem azt 
érezhették, hogy alanyai a változásoknak, hanem sokkal 
inkább elszenvedői. Talán azért, mert nem követtük azon 
államok tapasztalatait, amelyek sikeresek ezen a terüle-
ten. S mi a titok, van e titok? 
A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják; hogy nincsenek 
titkok, csak világos programok és kőkemény munka van, 
amelyhez kellő elszántság és elkötelezettség párosul. S 
melyek egy sikeres közszolgálati-közigazgatási reform 
legfontosabb lépései? 

• Indulj ki az állami funkciókból, 
• A fentiekhez kapcsold az állam által ellátandó 

szükséges feladat- és hatásköröket, amelyeket 
rizsszemenként, tételesen felül kell vizsgálni /Ez 
nem a tanácsadócégek terepe és világa, hanem a 
közigazgatási munkaasztalok nézőpontja/, 

• Ha ezen túljutottunk, ehhez kell igazítani a közi-
gazgatás szervezeti rendszerét, 

Magyar Mi



 

Ma

S mindez azért rendkívül fontos, mivel a közigazgatás a 
közönségért, az emberekért, a közösségekért van. Ma-
gyarországon is igaz az a tétel, hogy: ha mindig ugyan-
azt tesszük, amit mindig is tettünk, akkor mindig ugyan-
azt kapjuk, amit mindig is kaptunk. A minőségi közigaz-
gatás, valamint a közigazgatás minősége ma már csak 
akkor fenntartható, ha változunk, változtatunk, s meg-
újulunk. Mindez Magyary Zoltánt igazolja, aki jövőbelá-
tóan arra tanít ma is mindnyájunkat: csak az a közigaz-
gatás tudja betölteni hívatását, amely képes a megúju-
lásra. A magyar és nemzeti közigazgatásnak ilyennek 
kell lennie, mivel óriási a verseny, egyre meredekebb a 
pálya. 
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• Ha megvan a szervezet, akkor jöhet a racionális 
működés, 

• A fenti szervezeti rendszerhez ki kell választani és 
hozzá kell rendelni a szükséges és felkészült sze-
mélyi állományt. 

Tehát nincs titok, helyzet van, lépéskényszer van, kihí-
vások vannak. A kormányosoknak kormányozni és dön-
teni kell, az evezősöknek pedig evezni. Egyik nincs a 
másik nélkül, fontos a sorrendiség, nem lehet és nem 
szabad kapkodni. Ha egyébként a köztisztviselők azt 
érzik, hogy nemcsak el kell szenvedni mindazt ami törté-
nik, hanem bevonásra kerülnek a történésekbe, akkor 
felszabadul minden olyan szellemi energia, amely ered-
ményesebbé teszi a változásokat. 
Miért ne érezze mindenki, hogy 50 millió társával együtt 
büszkeség a közjót és a közérdeket szolgálni, közel fél 
milliárd európai polgárért? 

HHeellyytt  kkeellll  áállllnnuunnkk,,  
aa  mmiinnőősséégg  jjeeggyyéébbeenn,,  

ss  ffeennnnttaarrtthhaattóóaann!!  
_______________________________________________________________________________________________  

    
MMiinnőősséégg  ééss  LLooggiisszzttiikkaa  //  AAhhooggyyaann  aa  pprrooffiikk  ccssiinnáálljjáákk  

Az Iparfejlesztési Közalapítvány két szervezeti egysége 
a Magyar Minőségfejlesztési Központ és a Logisztikai Fejlesztési Központ 2009. március 27-én (péntek) 

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen országos konferenciát szervez 
„Minőség és Logisztika” címmel. 

A rendezvényt a minőségügy és logisztika területén dolgozó szakembereken kívül mindenkinek jószívvel ajánljuk, aki a 
két szakterület aktuális helyzetéről és feladatairól, megvalósult jó gyakorlatairól szeretne hasznos információkhoz jutni. A 

részletes programot és jelentkezési lapot a www.mik.hu  és a www.lfk.hu honlapokról tölthetik le. 
_______________________________________________________________________________________________  

http://www.mik.hu/
http://www.lfk.hu/


 

TTeerrmméékkffeejjlleesszzttééss  ééss  üüzzlleettii  tteelljjeessííttmméénnyy  
KKiissss  JJáánnooss  

  
A szerző dolgozatában arra keresi a választ empirikus 
felmérésre támaszkodva, hogy a termékfejlesztési tevé-
kenység gyakorlata hogyan hat az új termékek sikeres-
ségére és a vállalatok üzleti teljesítményére. 
Hosszú évtizedekre visszanyúló nagyszámú kutatás és 
publikáció eredményei alapozzák meg azokat az ismere-
teinket, amelyek a sikeres termékfejlesztés tényezőivel 
és a siker mérésével kapcsolatosak. Cikkünkben egy 
hazai vállalati minta alapján vizsgáljuk a termékfejlesz-
tési gyakorlat hatását a termékfejlesztések sikerességére 
és a cégek üzleti eredményességére. Ehhez először a 
vonatkozó széleskörű irodalomból áttekintjük azokat a 
külföldi forrásműveket, amelyeket e tanulmányban fel-
használtunk a termékfejlesztési gyakorlat színvonalának 
mérését szolgáló változók kialakításához. 

AA  ssiikkeerreess  tteerrmméékkffeejjlleesszzttééssii  ggyyaakkoorrllaatt  ffőőbbbb  jjeelllleemm--
zzőőii  

Az 1960-as években indultak azok a felmérések, ame-
lyek arra keresték a választ, hogy mitől lesz sikeres egy 
innováció, illetve milyen jellemzői vannak az innováció-
ban élenjáró vállalatoknak. Kezdetben inkább a termék-, 
később a vállalati szintű kutatások domináltak. 
A témakörben úttörőnek számító angliai SAPPHO projekt 
keretében 43 innovációs projektet -amiből 22 vegyipari 
eljárás, 21 pedig tudományos kutatásban használt mű-
szer volt- vizsgáltak meg. Az azonos piacokra irányuló 
sikeres és sikertelen fejlesztéseket állították párba, s ke-
resték azokat az okokat, melyek a sikerhez, illetve a ku-
darchoz vezettek (Rothwell, 1974). A legfontosabb öt 

tényező, amiben a sikeres innovációk különböztek a si-
kertelenektől, a következők voltak: a fogyasztói igények 
megértése s az azokhoz való alkalmazkodás; figyelem a 
marketing tevékenységekre, például abban, hogy a leg-
megfelelőbb felhasználót megtalálják; szoros kapcsolat 
egyetemekkel, kutatóintézetekkel; külső műszaki szak-
emberek bevonása a fejlesztési munkába; a termékfej-
lesztések felelősei szélesebb hatáskörrel rendelkeztek, a 
szervezeti hierarchiában magasabb helyet foglaltak el. 
Robert Cooper (1980) nevéhez fűződik a hetvenes évek 
második felében indult, s a nyolcvanas években is folyta-
tódó NewProd projekt, mely szintén a sikeres és siker-
telen fejlesztések jellemző jegyeit vizsgálta. Fő megálla-
pításuk, hogy a versenytársak termékeivel szemben lé-
nyegi előnyöket nyújtó új termékek sikeresek, s egyaránt 
szükséges a magas színvonalú marketing- és gyártási 
szakértelem. 
Zirger és Maidique (1990) 330 elektronikai iparágból 
származó új termék fejlesztési folyamatának elemzése 
alapján három kulcs sikertényezőt talált: megfelelő kom-
petencia a marketing-, a K+F/Engineering- és a termelési 
funkciókat illetően; a három funkció szoros együttműkö-
dése; a fogyasztókkal való intenzív kommunikáció. Ezen 
kívül bizonyos külső tényezők, mint például a nagy és 
növekvő piac, vagy a gyenge verseny növeli a fejlesztési 
projektek sikerének valószínűségét. 
Montoya-Weiss és Calantone (1994) több hasonló meto-
dikájú kutatás összegzése alapján az új termékek sike-
rének vállalati belső tényezőit a következőkben foglalta 
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össze: jártasság a műszaki és a marketing tevékeny-
ségekben; jártasság a termékfejlesztés folyamatának a 
konkrét műszaki tevékenységeket megelőző szakasza-
iban (ötletgyűjtés, ötletek szelektálása, termékkoncepció 
kialakítása és tesztje); a felső-vezetés támogatása; a 
fejlesztés időigénye; külső és belső kapcsolatok a fej-
lesztésben résztvevők között. 
A későbbi kutatások során Cooper és munkatársa, 
Kleinschmidt, a termékfejlesztési tevékenységet végző 
vállalatot tette vizsgálata tárgyává, mivel projekt szinten 
nem kaphatunk teljes képet a termékfejlesztésről (Coo-
per - Kleinschmidt, 1995). Lehetnek például olyan ténye-
zők, amelyek projekt szinten nem vehetők figyelembe 
(például a cég innovációs stratégiája), és a vállalati és 
projekt szintű siker sem mindig esik egybe. Így például 
hiába van a vállalatnak néhány sikeres új fejlesztése, 
amennyiben a fejlesztési tevékenység eredményességét 
az új termékekből származó árbevétellel mérjük, s ezek 
az új termékek relatíve kis súlyt képviselnek a vállalat 
forgalmában, akkor a vállalat megítélése az új termékek 
eredményessége vonatkozásában gyengébb lesz. A 
sikert több dimenzióban mérték, többek között: az új ter-
mékekből származó árbevétel aránya, a sikeres új ter-
mékek aránya, az új termékek ráfordításainak megtérü-
lése, műszaki sikeresség. A legfontosabb tényezők, 
amelyek megkülönböztették a legsikeresebb vállalatokat, 
a következők voltak: 

• A vállalat termékfejlesztési teljesítményének leg-
fontosabb tényezője a magas színvonalú termék-
fejlesztési folyamat az ötletgyűjtéstől a piaci beve-
zetésig. 

• A második legfontosabb tényező egy világos, a vállalat 
felé jól kommunikált, új termék stratégia. 

• A felsővezetés támogatása szintén kritikus megkü-
lönböztető tényezőnek bizonyult (megfelelő anyagi és 

emberi erőforrások biztosítása, részvétel a kritikus 
döntések meghozatalában, jó innovációs légkör 
kialakítása). 

• Hagyományos piacaikra fókuszáltak. 
• Kereszt-funkcionális teameket hoztak létre. 

Mint a szerzők megállapítják, e kutatás legfontosabb 
eredménye, hogy első ízben mutatták ki kvantitatív mó-
don a korábbi hasonló kutatások során már azonosított 
tényezők hatását a vállalat termékfejlesztési teljesítmé-
nyére. 
Korábbi felmérésekre és tanulmányokra támaszkodva 
hat dimenzió mentén próbálják meg felvázolni a legjobb 
gyakorlatot Kenneth és szerzőtársai (2006). Ezek szerint 
az ilyen cégek termékfejlesztési tevékenységét hosszú 
távra tekintő stratégiai szemlélet jellemzi; formális és 
szisztematikus portfolió menedzsmentet folytatnak, azaz 
igyekeznek úgy szűrni a felmerülő termékkoncepciókat, 
hogy egyensúlyban legyenek az úttörő és inkrementális 
jellegű projektek; formalizálják a fejlesztési folyamatot, a 
fő mérföldköveknél a döntési kritériumok jól meghatáro-
zottak, az egész folyamat jól dokumentált; proaktív piac-
kutatást folytatnak; kereszt-funkcionális teameket alkal-
maznak; standard kritérium-rendszert állítanak fel a pro-
jektek kiértékelésére. 

AA  tteerrmméékkffeejjlleesszzttééssii  ggyyaakkoorrllaatt  hhaattáássaa  aa  tteerrmméékk--
ffeejjlleesszzttééssii  ééss  aazz  üüzzlleettii  tteelljjeessííttmméénnyyrree  

Elemzésünket a Budapesti Corvinus Egyetem Verseny-
képesség Kutató Központja által indított „Versenyben a 
világgal 2004–2006” kutatás adatbázisát felhasználva 
végeztük el. A minta 300 vállalatának felét adó feldolgo-
zóipari cégeket vontuk be a vizsgálatba, ezen belül is azt 
a 109 vállalatot, amelyek 2001–2003 között bevezettek 
új terméket, tehát biztosan végeztek fejlesztési tevé-
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kenységet. Az eredeti minta nem reprezentatív a magyar 
gazdaság egészére nézve, felülreprezentáltak a közepes 
méretű vállalatok, a hazai tulajdonúak s nem tartalmaz 
10 főnél kisebb, úgynevezett mikro-vállalkozásokat (Lesi, 
2005). 
Először a rendelkezésünkre álló kérdőív alapján össze-
állítottuk a változók egy olyan csoportját, amely nézetünk 
szerint megfelelően méri a vállalatok termékfejlesztési 
gyakorlatát. Ehhez kiindulópontunkat az előző részben 
ismertetett cikkek eredményei jelentették. Minden válto-
zót 1-5 skálán mértünk, ezek összeadásával hoztuk létre 
a termékfejlesztési gyakorlat indexét, melynek terjedelme 
14 és 70 között van. Az index három dimenziójának kia-
lakítása is a szakirodalomra támaszkodva, elméleti meg-
fontolásokon alapult. 
Mivel a versenyképességi kutatási program innovációs 
része nem kifejezetten a termékfejlesztés vállalati me-
nedzsmentjére koncentrált, ezért nálunk egy-egy kérdés 
vonatkozik csak olyan tényezők vizsgálatára, mint a ter-
mékfejlesztési funkció kapcsolata a marketinggel, vagy a 
felső-vezetés szerepe, amelyeket a sikeres termékfej-
lesztési gyakorlatra vonatkozó kutatások során számos 
változóval írtak le. 

Termékfejlesztési menedzsment: 
• Az innováció kiemelt fontosságú a vállalatnál. 
• A dolgozók ismerik a cég termékfejlesztési stratégiáját. 
• A felső-vezetés döntő szerepet játszik a termékfej-

lesztési stratégia kialakításában. 
• A felső-vezetés a fejlesztések kudarcát képes tolerálni. 
• Érvényesül a fejlesztésben a marketing-szemlélet. 
• A termékfejlesztést a felső-vezetés támogatja. 
• A termékfejlesztést jól működő ösztönzési rendszer 

segíti.  

• A termékfejlesztést az informatika alkalmazása 
egészíti ki. 

Funkciók közötti együttműködés: 
• A termékfejlesztést segíti a K+F együttműködése a 

kereskedelmi- és termelő egységekkel. 
• A termékfejlesztést jól működő teamek támogatják. 
• Intenzív a kommunikáció a termékfejlesztésben 

résztvevő osztályok között. 
• Termékfejlesztési ötletek felmerülése belső vállalati 

forrásokból. 
Külső kapcsolatok: 

• Együttműködés vevőkkel, szállítókkal, versenytár-
sakkal. 

Együttműködés kutatóintézetekkel, egyetemekkel. 
A termékfejlesztési gyakorlat és teljesítmény közötti kap-
csolat vizsgálata előtt szóráselemzést végeztünk a leg-
jobb gyakorlat méret, tulajdon és iparághoz tartozás sze-
rinti különbségeinek feltárására. A vállalatméretet illetően 
a nagyvállalatok innovációs gyakorlata a legkiemelke-
dőbb, igaz ebben az eredményben valószínűleg az is 
tükröződik, hogy e cégek esetében sokkal jellemzőbb a 
különböző részlegek megléte, így náluk jöhet egyáltalán 
szóba az indexben hangsúlyosan szereplő funkciók kö-
zötti együttműködés szerepe. Emellett a kutatóintézetek-
kel, egyetemekkel történő K+F kooperációk létesítésére 
is a nagyok rendelkeznek leginkább a megfelelő szak-
embergárdával és anyagi háttérrel. A többségi külföldi 
tulajdonú cégek termékfejlesztési gyakorlati indexe a 
legmagasabb, míg az állami tulajdonúaké a legalacso-
nyabb. Az igazság kedvéért hozzá kell tennünk, hogy 
mintánkban a külföldi tulajdonú cégek között csupán egy 
kisvállalat található. Az iparágak közül a vegyipar 
emelkedik ki a termékfejlesztési menedzsmentben. 
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11..  ttáábblláázzaatt::  AA  tteerrmméékkffeejjlleesszzttééssii  ggyyaakkoorrllaatt  iinnddeexxee  vváállllaallaattii  
jjeelllleemmzzőőkk  ((mméérreett,,  ttuullaajjddoonn,,  iippaarráággii  bbeessoorroollááss))  sszzeerriinntt  

Vállalati jellemzők Innovációs 
gyakorlati index 
átlagos értékei 
(14-70 pont) 

Kisvállalat  
Középvállalat  
Nagyvállalat  

42,4*** 
45,2*** 
48,8*** 

Többségi állami tulajdonú  
Többségi belföldi (nem állami) 
tulajdonú  
Többségi külföldi tulajdonú  

43,1* 
45,7* 
48,6* 

Élelmiszeripari  
Könnyűipari  
Vegyipari  
Gépipari  
Egyéb feldolgozóipari  
Átlag 

45,6** 
43,0** 
50,7** 
45,2** 
45,8** 
46,1 

*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 

A termékfejlesztési teljesítményt a 2001 és 2003 között 
bevezetett új termékeken belül a világon, illetve Magyar-
országon újnak tekinthető termékek arányával (termék-
fejlesztési teljesítmény 1), valamint a 2003-as árbe-
vételben az új vagy jelentősen megújított termékekből 
származó bevétel arányával mértük (termékfejlesztési 
teljesítmény 2). Az üzleti teljesítményt az iparági átlag-
hoz viszonyított árbevétel-arányos nyereség (üzleti telje-
sítmény 1), valamint a legerősebb versenytárshoz viszo-

nyított jövedelmezőség (üzleti teljesítmény 2) színvonala 
alapján értékeltük. Bár ez utóbbiak esetében szubjektív 
mutatóról van szó, mivel a vállalatvezetőknek kellett érté-
kelniük 1-től 5-ig vállalatuk pozícióját, mégis a vállalatok 
jövedelmezőségi adataival összevetve azt mondhatjuk, 
hogy a valóságos helyzetet tükrözik. 
A 22..  ttáábblláázzaattbbaann találhatók a korrelációs, zárójelben 
pedig a parciális korrelációs számítások eredményei, 
mely utóbbi számításokhoz a vállalat létszámát, a külföldi 
tulajdon arányát és az iparági besorolást vontuk be 
kontrol változóként. A táblázatból megállapítható, hogy a 
termékfejlesztési teljesítmény két mérőszáma között 
nincs szignifikáns korreláció. Ez vagy azzal magya-
rázható, hogy az új termékek egyelőre kevés árbevételt 
generáltak, vagy esetleg azzal, hogy alacsony az 
arányuk a vállalat termékkínálatában. 
A termékfejlesztési gyakorlat indexe a világon és/vagy 
Magyarországon elsőként bevezetett termékek (termék-
fejlesztési teljesítmény 1) arányával pozitív szignifikáns 
korrelációt mutat, míg a termékfejlesztési teljesítmény 
másik változójával nincs szignifikáns kapcsolatban. Az új 
termékek árbevételhez való hozzájárulása (termék-
fejlesztési teljesítmény 2) nincs kapcsolatban az üzleti 
teljesítmény mutatóival sem. A termékfejlesztés me-
nedzsmentjében kiváló cégeket magas szintű üzleti tel-
jesítmény is jellemzi. A „Versenyben a világgal 2004– 
2006” kutatási program egy másik vizsgálatának ered-
ménye szerint a marketing és a termelési funkció kiváló-
sága szintén hozzájárul az üzleti sikerhez, a logisztika 
funkció esetében ellenben ezt nem sikerült kimutatni 
(Demeter – Kolos, 2006). 
Mint a zárójelben található értékek jelzik, a termékfejlesz-
tési gyakorlat indexének a világ/hazai új termékek ará-
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nyával és az üzleti teljesítmény változóival vett parciális 
korrelációs együtthatóinak értéke valamivel kisebb, 
ugyanakkor továbbra is szignifikáns. Ezek szerint bár a 
méret, a tulajdon és az iparági hovatartozás hatással van 
a változók közötti kapcsolatokra, a korreláció érvé-
nyesnek tekinthető (Sajtos – Mitev, 2007).  
Ugyanakkor a termékfejlesztési teljesítmény (1) és a 
legerősebb versenytárshoz viszonyított jövedelmezőség 

(üzleti teljesítmény 2) közötti korreláció látszólagosnak 
bizonyult. A külföldi tulajdon aránya döntő hatással van e 
korrelációra, ugyanis ezt kihagyva a parciális vizsgálat 
kontrol változói közül az eredmény szignifikáns maradt. 
A termékfejlesztési teljesítmény (1) és az üzleti teljesít-
mény (1) mutatójának a korrelációs együtthatója vala-
mivel kisebb, de továbbra is szignifikáns. 

  

22..  ttáábblláázzaatt::  AA  tteerrmméékkffeejjlleesszzttééssii  ggyyaakkoorrllaatt,,  aa  tteerrmméékkffeejjlleesszzttééssii  tteelljjeessííttmméénnyy  ééss  aazz  üüzzlleettii  tteelljjeessííttmméénnyy  kkoorrrreelláácciióóss  mmááttrriixxaa  

 Termék-fejlesztési 
gyakorlat indexe 

Termék-fejleszté-
si teljesítmény (1)

Termék-fejleszté-
si teljesítmény (2) 

Üzleti 
teljesítmény (1) 

Üzleti 
teljesítmény (2) 

Termékfejlesztési 
gyakorlat indexe 

- 0,294*** 
(0,281)** 

0,076 
(0,069) 

0,213** 
(0,179)* 

0,238** 
(0,203)* 

Termékfejlesztési 
teljesítmény (1) 

 - 0,029 
(0,074) 

0,251*** 
(0,186)* 

0,212** 
(0,080) 

Termékfejlesztési 
teljesítmény (2) 

  - -0,116 
(-0,145) 

0,102 
(0,118) 

Üzleti 
teljesítmény (1) 

   - 0,594*** 
(0,560)*** 

Üzleti 
teljesítmény (2) 

    - 

Zárójelben a parciális korrelációs eredmények. Kontrolváltozók: létszám, külföldi tulajdon aránya, iparághoz tartozás. 
*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01



 

ÖÖsssszzeeggzzééss  
Felmérésünk eredményei szerint elsősorban a többségi 
külföldi tulajdonban lévő nagy-vállalatok és a vegyipari 
cégek termékfejlesztési tevékenysége közelíti a vonat-
kozó irodalomból leszűrhető legjobb gyakorlatot. 
Megállapítottuk, hogy a termékfejlesztés megfelelő me-
nedzsmentjére nagy súlyt helyező és a versenypiacaikon 
újnak számító termékeket bevezető cégek üzletileg is 
sikeresek. Ugyanakkor, ha a termékfejlesztési teljesí-
tményt az új termékeknek az árbevételhez való hozzájá-
rulásával mértük, már nem találtunk szignifikáns korrelá-
ciót sem a termékfejlesztési gyakorlattal, sem az üzleti 
teljesítménnyel. Ennek ellenére az eredmények összes-
ségében abba az irányba mutatnak, hogy érdemes a vál-
lalatoknak a termék-innovációt kiemelten kezelni, mert 
jelentősen hozzájárul versenyképességükhöz. A legjobb 
gyakorlat főbb jellemzőinek bemutatásával pedig talán ez 
a cikk is útmutatást adhat a menedzsereknek, hogy mire 
kellene fokozottabban figyelni az új termékek fejlesztése 
során. Ugyanakkor, mint a korábbiakban is utaltunk rá, 
nem kifejezetten a cikkben tárgyalt témára irányult az a 
kutatás, melynek kérdőívére támaszkodhattunk, ezért a 
jövőben egy sokkal célzottabb és részletesebb kérdő-
ívvel végzendő felmérésre lenne szükség. 
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ÁÁttvvéétteellii  sszzaabbáállyyoozzóókkáárrttyyáákk  
DDrr..  BBaalloogghh  AAllbbeerrtt  

 
11..  BBeevveezzeettééss  

A minőségirányítás területén hagyományosan két alap-
vető matematikai statisztikai módszert alkalmaznak leg-
többször a gyakorlatban. Ezek közül az egyik a méréses 
vagy minősítéses mintavételes átvételi ellenőrzés, másik 
pedig a statisztikai folyamatszabályozás során használt 
méréses vagy minősítéses szabályozókártyák vezetése. 
Ha a méréses változatokat vizsgáljuk, akkor a minta-
vételes átvételi ellenőrzés során előírnak a termékre egy 
átvételi hibaszintet (AQL értéket) és egy visszautasítási 
hibaszintet (LQL) értéket és az ezekhez tartozó átvételi 
és visszautasítási kockázatokat. Ezek ismeretében meg-
határozható a szükséges mintanagyság és a k átvételi 
szám. A termék minőségjellemzőjét mérik és kiszámítják 
annak mintabeli átlagát és szórását. A minőség-
jellemzőre megadott tűréshatárok egyikének vagy mind-
kettőnek átlagtól való távolságát kiszámítják és átvétel 
esetén ennek a különbségnek nagyobbnak kell lennie, 
mint az egyedi értékek mintacsoporton belüli ingado-
zását leíró szórás k-szorosa, ellenkező esetben, vissza-
utasítási döntést kell hozni. A méréses minőségjellemzőt 
értékelő szabályozókártyák esetében két kártyát szoká-
sos vezetni: a folyamat központi jellegét leíró kártyát, 
rendszerint az átlagkártyát, és a folyamatban megfigyelt 
mintacsoportok saját ingadozását (belső változását) leíró 
kártyát, rendszerint a szórás- vagy a terjedelemkártyát. 
Ha a mintacsoportok átlaga és szórása az előre 
meghatározott szabályozóhatárok között van, akkor a 
folyamatot szabályozottnak tekintik. 

Az átvételi szabályozókártyák ezt a két statisztikai mód-
szert együttesen alkalmazzák. Az átvételi szabályozó-
kártya alkalmazása hatékony eszköz a folyamat átvételi 
döntéseinek elősegítésére. A döntések alapelvei a követ-
kezők: 

a) a folyamatból származó termék vagy szolgáltatás 
egységeinek előre kijelölt százaléka az előírt 
követelményeket ki fogja elégíteni vagy sem; 

b) a folyamat eltolódott-e vagy sem a folyamatszintek 
valamely megengedhető zónáján túl. 

Ez attól különbözik a legtöbb átvételi mintavételes eljá-
rástól, hogy a hangsúly a folyamat elfogadhatóságán van 
és nem a termékre vonatkozó döntéseken. 
A szokásos szabályozókártya eljárástól abban külön-
bözik, hogy a folyamatnak nem kell rendszerint szabá-
lyozottnak lennie egyetlen valamilyen előírt folyamatszint 
körül, hanem addig, ameddig a részcsoporton belüli 
változékonyság szabályozott marad, működhet (leg-
alábbis átvételi célra) bármilyen olyan szinten vagy szin-
teken a folyamatszintek valamely zónáján belül, amelyek 
átvehetők a tűrésre vonatkozó követelmények alapján. 
Ezért azt tételezik fel, hogy valamilyen azonosítható 
(megállapítható) ok olyan elmozdulást okoz a folyamat-
szintekben, amely elég kicsiny ugyan a követelményekre 
vonatkozóan, azonban gazdaságtalanná teszik a szintek 
szabályozását, ugyanakkor túl szigorú csak átvételi 
célra. 
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Az átvételi szabályozókártya használata azonban nem 
zárja ki a megállapítható okok azonosításának és eltávo-
lításának lehetőségét folyamatos folyamatjavítás céljá-
ból. 
A folyamat belső eredetű (saját) stabilitásának ellenőr-
zése szükséges. Ezért a változókat figyelemmel kísérik 
Shewhart típusú terjedelem- vagy szórás- szabályozó-
kártyák felhasználásával, hogy megerősítsék a részcso-
portokon belüli saját változékonyság stabil állapotban 
van-e. Az előfordult folyamatszintek eloszlásának kiegé-
szítő vizsgálatai további szabályozási információforrást 
képeznek. Előzetesen Shewhart szabályozókártya vizs-
gálatát kell elvégezni, hogy igazolják az átvételi szabá-
lyozókártya használatának helyességét. 
Az átvételi szabályozókártyákkal kapcsolatos elvi meg-
fontolásokat az ISO 7966 (1993) szabvány foglalja 
össze. A jelen közlemény ennek a szabványnak a gon-
dolatmenetét követve áttekintést ad a kártyák 
megszerkesztésének és vezetésének módszereiről és 
ezeket példákkal illusztrálja. 

22..  AAzz  ááttvvéétteellii  sszzaabbáállyyoozzóókkáárrttyyaa  sszzeerrkkeesszzttéésséénneekk  
ggyyaakkoorrllaattii  sszzeemmppoonnttjjaaii  

Annak megítélésében, hogy az átvehető termék vagy 
szolgáltatás folyamata mennyire közelíti meg a köz-
épponti célértéket, tágabb mozgástérre nyílik lehetőség. 
Ezeknek a helyzeti jellegű tényezőknek hozzájárulása az 
átfogó változáshoz hozzáadódik az adott folyamatszint 
körül ingadozó egyedi elemek belső eredetű véletlen vál-
tozékonyságához. A legtöbb esetben a folyamatszintben 
bekövetkező valamilyen mértékű változást még meg 
lehet engedni. Ezek az eltolódások rendszerint azono-
sítható (megállapítható) okokból származnak és nem kü-

szöbölhetők ki műszaki vagy gazdasági megfontolások 
miatt. Ezek gyakran kerülnek be a rendszerbe kisebb 
gyakorisággal ismétlődő vagy nem szabályosan be-
következő szakaszokban, de ritkán kezelhetők úgy, mint 
a szórásnégyzet véletlen összetevői. 
Látszólag több egymástól eltérő eljárás van azoknak a 
helyhez kapcsolódó tényezőknek a kezelésére, amelyek 
hozzájárulnak a belső eredetű változékonyságot meg-
haladó változásokhoz. Az egyik szélsőséges esetben az 
eljárás az, hogy az összes változékonyságot, amely cél-
értéktől való eltérést eredményez, minimalizálni kell. 
Ennek az eljárásnak a támogatói úgy keresik a javítási 
megoldást, hogy a folyamatot szigorúbb tűréshatárok 
között tartják, ezáltal nagyobb lehetőség nyílik a folyamat 
vagy a termék minőségének javítására. 
A másik szélsőséges esetben az eljárás az, hogy ha a 
tűréshatárokat teljesítik, nem csak gazdaságtalan és az 
erőforrásokat pazarló lehet a folyamat szigorú sza-
bályozása, hanem nagyobb valószínűséggel kontra 
produktív is a változékonyság csökkentési képességének 
javítása szempontjából. Ez gyakran azoknak a korlátozó 
tényezőknek bevezetéséből adódik, amelyeket azok a 
szakemberek támogatnak, akik a folyamat túlszabá-
lyozásával kívánnak élni és akik a szabályozási szem-
pontok szerint vizsgálják a folyamatot, nem pedig 
azoknak a szakembereknek a véleménye, akik a folya-
mat minőségének fejlesztési programjai területén működ-
nek. 
Az átvételi szabályozókártya hasznos eszköz az ilyen 
eljárások széles tartományának lefedésére logikus és 
egyszerű módon. Megkülönbözteti a folyamatban vélet-
lenszerűen előforduló saját eredetű változási össze-
tevőket és azokat a további helymeghatározó tényező-
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ket, amelyek kevésbé gyakori időszakaszokban járulnak 
hozzá a változásokhoz. 
Ha eltolódás jelenik meg a folyamatszintben, akkor a 
folyamatot új szinten lehet szabályozni, amíg a követ-
kező ilyen jellegű esemény be nem következik. Az ilyen 
jellegű zavaró események között a folyamat a saját ere-
detű változékonyságot tekintve szabályozottan működik. 
Ennek az esetnek a szemléltetésére szolgál egy olyan 
folyamat, amely alapanyagok nagy és azonos tételeit 
használja fel. A tételen belüli változás tekinthető a saját 
eredetű változékonyságnak. Ha új anyag-tételt hasz-
nálnak fel, akkor annak eltérése a célértéktől különböz-
het az előző tétel eltérésétől. 
Az ilyen jellegű tételen belüli és tételek közötti változás 
példája nagyon jól fordulhat elő abban az esetben, ahol 
egy hidegsajtoló szerszám sajtol egy gépalkatrészt. A 
kártyának az a célja, hogy meghatározza, mikor haszná-
lódik el a szerszám annyira, hogy javítani vagy újra meg-
munkálni kell azt. Az elhasználódás mértéke függ az 
egymást követő anyagtételek keménységétől és ezért 
nyílvánvalóan előre nem jelezhető. Látni fogjuk, hogy 
egy átvételi szabályozókártya használata lehetővé teszi 
annak az alkalmas időpontnak a meghatározását, amikor 
a hidegsajtoló szerszámot javítani kell. 
Az átvételi szabályozókártya a Shewhart kártyán alap-
szik, de úgy szerkesztik meg, hogy a folyamat a határo-
kon túlléphet, ha az előírások elegendően tágak, vagy 
korlátozhatók szűkebb határokra, ha a folyamat saját 
eredetű változékonysága összehasonlíthatóan nagy 
vagy a teljes tűrésmező terjedelmének nagy hányadát 
teszi ki. 

Azt követelik meg, hogy legyen statisztikailag bizton-
ságos védelem olyan folyamat esetén, amely a célér-
téktől olyan messzire tolódik el, hogy a tűréshatárokon 
túleső egyedek valamilyen nem kívánatosan nagy szá-
mát fogja eredményezni vagy a folyamatszint nagy 
mértékű eltolódását fogja mutatni. 
Ha a folyamatból származó adatcsoportok átlag-
értékének kártyáját ábrázolják egy gyártási sorozatban, 
akkor feljegyzik az átlagértékekben bekövetkező válto-
zást is. A középhelyzetű átvehető folyamatok zónájában 
(átvehető folyamat az 11..  áábbrráánn) lévő termék nagy való-
színűséggel átvehető. A külső zónákban lévő adatok 
olyan folyamatot képviselnek, amely olyan terméket állít 
elő, ez a folyamat nagy valószínűséggel visszautasít-
ható. 
A belső és a külső zónák közötti zónák, amelyekben az 
előállított termék átvehető, de jelzés van arra, hogy a fo-
lyamatot figyelni kell és ahogy az a külső zónához köze-
ledik, javító intézkedést lehet foganatosítani. Ezek a kri-
tériumok az alapelvek az átvételi szabályozókártyára 
vonatkozóan. 
Mivel lehetetlen egyetlen osztóvonallal megkülönböztetni 
egy jó minőségszintet egy nem megfelelőtől, definiálni 
kell egy olyan folyamatszintet, amely egy olyan 
folyamatot jelenít meg, amelyet majdnem mindig, az 
esetek (1-α ) hányadában el kell fogadni. Ezt átvehető 
folyamatszintnek (APL-nek; Acceptable Process Level-
nek) nevezik és ez a célérték körül elhelyezkedő 
átvehető folyamat-zóna külső határát jelöli. 
Bármilyen folyamatot, amely az APL-nél közelebb van a 
célértékhez, α -nál kisebb kockázattal fognak vissza-
utasítani. Ezért minél közelebb van a célértékhez egy 
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folyamat, annál kisebb lesz a valószínűsége annak, hogy 
a megfelelő folyamatot nem fogják elfogadni. 
Szükséges definiálni egy olyan folyamatszintet is, amely 
olyan folyamatot jelenít meg, hogy azt majdnem soha-
sem, azaz csak az esetek β hányadában szabad elfo-
gadni. Ezt a nem kívánatos folyamatszintet a visszauta-
sítható folyamatszint (RPL= Rejectable Process Level) 
jelöli. Bármely a célértéktől RPL-nél távolabbi folya-
matnak β -nál kisebb átvételi kockázata van, azaz a 
visszautasítás valószínűsége legalább ( ).1 β−  

Az APL és RPL közé eső folyamatok határminőségű 
terméket eredményeznek. Ez azt jelenti, hogy az APL és 
RPL közé eső folyamatszintek olyan minőséget repre-
zentálnak, amely nem annyira jó, hogy időpocséklás 
vagy túlszabályozás lenne az, ha a folyamatot besza-
bályoznák, de nem annyira rossz, hogy a terméket ne 
lehessen felhasználni, ha semmilyen változás nem kö-
vetkezett be a szintben. Ezt a tartományt gyakran 
„indifferens” („semleges”) zónának nevezik. Ennek a zó-
nának a szélessége függ az adott folyamatra vonatkozó 
követelményektől és azoktól a kockázatoktól, amelyeket 
ezekkel kapcsolatban elfogadnak. Minél szűkebb a zóna, 
azaz minél közelebb van egymáshoz az APL és az RPL, 
annál nagyobb mintanagyságot követel meg. Ez az eljá-
rás lehetővé teszi bármilyen átvételi szabályozó rendszer 
hatékonyságának valós megítélését és módszert ad arra, 
hogy kimutassák éppen azt, amit bármilyen adott szabá-
lyozó-rendszer tervezés szerint tenni fog. 
Bármelyik átvételi mintavételi rendszer az átvételi szabá-
lyozókártya definiálásához négy elemet követel meg. 
Ezek a következők: 

a) átvehető folyamatszint (APL) egyoldali 
α kockázattal; 

b) visszautasítható folyamatszint (RPL) egyoldali 
β kockázattal; 

c) beavatkozási kritérium vagy átvételi szabályozóhatár 
(ACL=Acceptable Control Limit); 

d) mintanagyság (n). 
A meghatározott kockázatok általában egyoldaliak. 
Kétoldali előírás esetén 5% a kockázata annak, hogy 
folyamatszint túllépi a felsőhatárt vagy 5% a kockázata 
annak, hogy az alsó határ alá esik annak értéke. Ez 5% 
(nem 10%) összes kockázatot jelent. 
A használat egyszerűségének különös jelentősége van 
olyan eljárás alkalmazása esetén, mint amilyen az átvé-
teli szabályozóhatár. A kezelőnek csak az átvételi szabá-
lyozóhatárokat és a mintavételi utasításokat (minta-
nagyságot, mintavételi gyakoriságot vagy a kiválasztási 
módszert) kell ismernie, bár nem nehéz a kezelők kikép-
zése arra, hogy megértsék ezek származtatását és 
segítségükre is lehet. Ezért nem bonyolultabb haszná-
latuk a Shewhart kártya használatánál. Az ellenőr, a mi-
nőségirányítási szakértő vagy a képzett kezelő minden 
nehézség nélkül származtatni fogja ezeket a határokat 
az előző meggondolásokból kiindulva és sokkal nagyobb 
áttekintést fognak kapni a folyamat átvételi eljárására és 
jobban meg fogják érteni a szabályozási vonatkozásokat. 
A határ egyeneseknél az U index és az L index jelöli a 
felső és az alsó határt. 
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33..  AA  ffoollyyaammaatt  ááttvvéétteellii  sszzaabbáállyyoozzáássaa  
33..11  AA  kkáárrttyyaa  áábbrráázzoolláássaa  

A minőségjellemző mintabeli átlagértékeit az átvételi 
szabályozókártyán ábrázolják a következő módon. A 
vízszintes tengelyen minden mintát (részcsoportból vagy 
kiscsoportból vett mintát) egy ponttal ábrázolnak, amely 
a minta azonosítási sorszámát adja meg (sorszámot, 
vagy időrendet) és a megfelelő mintaátlagot a 
függőleges tengelyen ábrázolják (22..  áábbrraa) 

  

33..22  AA  kkáárrttyyaa  éérrtteellmmeezzééssee  
Ha az ábrázolt pont az ACL határokon kívülre (ACLL alá 
vagy ACLU fölé) esik, a folyamatot visszautasíthatónak 
(nem átvehetőnek) kell tekinteni. Ha az ábrázolt pont a 
szabályozóhatárokon belül van, akkor a folyamat 
átvehetőnek minősül. 
Ha az ábrázolt pont a szabályozóvonalhoz közel esik, 
akkor a számértékeket döntés megtételéhez kell felhasz-
nálni. 

44..  EEllőőíírráássookk  aa  kkáárrttyyaa  eelleemmeeiirree  
Az átvételi szabályozókártya rendszert meghatározó 
elemek (APL (α kockázattal), RPL ( β kockázattal), 
átvételi szabályozóhatár (ACL) és az n mintanagyság) 
közül bármelyik kettő értékének előírása meghatározza a 
másik két értéket. Továbbá, a wσ  részcsoporton belüli 
szórást ismerni kell vagy a szokásos szabályozókártya 
technikákkal becsülni kell, felhasználva a 

,/ˆ R= 2dwσ 4/ csw =σ képletek egyikét (ISO 
8258 (1991)). A d2 állandó az egységnyi szórású 

normális eloszlásból vett n elemű minta terjedelmének 
várható értéke, amely csak n=2 és 3 elemű minta esetén 
számítható ki zárt képletből, n 4≥  esetén csak 
közelítéssel határozható meg n függvényében; c4 az 
egységnyi szórású normális eloszlásból vett n elemű 
minta szórása, amely az (n-1) szabadságfokú 

−χ eloszlás várható értékéből számítható ki zárt 
képlettel; mindkét állandó értékeit táblázatosan ismerteti. 
Lényeges, hogy a saját eredetű véletlen változékonyság 
statisztikailag szabályozott állapotú legyen, amely 
esetben a kockázati számítások megalapozottak lesz-
nek. Ez ellenőrizhető a terjedelemre vagy a szórásra 
vonatkozó Shewhart típusú szabályozó kártyák hasz-
nálatával (ISO 8258 (1993)). 
A definiáló elemek párjának több kiválasztási lehetősége 
közül lehet választani. Erre négy változat van: 

aa))  AAzz  AAPPLL  ééss  RRPPLL  ddeeffiinniiáálláássaa  aazz  aazzookknnaakk  mmeeggffeelleellőő  αα  ééss  
ββ  kkoocckkáázzaattookkkkaall  eeggyyüütttt és az n mintanagyság, valamint 
az ACL átvételi szabályozóhatár meghatározása 
ezekből. 
Gyakran α =0,05 értéket választanak az átvételi 
szabályozókártya alkalmazásai során, mivel csak kevés 
olyan eset van, amelyben a folyamat folyamatosan az 
APL szinten működik. Ez azt jelenti, hogy a vissza-
utasítás kockázatának α -nál kisebbnek kell lennie a T 
célérték mindkét oldalán. Szokásos β =0,05 visszautasí-
tási kockázat megválasztása is. 
Ezt a lehetőséget általában akkor használják fel, ha 
1) az átvehető folyamatokat gazdasági, illetve egyéb 

gyakorlati szempontok alapján definiálják, vagy a 
folyamatképességük alapján, amely tartalmazza a 
saját eredetű véletlen változáshoz hozzáadódó kis 
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diszkrét folyamatszintbeli elmozdulásra vonatkozó 
engedményt is, vagy pedig a tűréshatárokat 
meghaladó egyedek százaléka által leírt átvehető 
minőségszint (hibaszint) alapján és akkor, ha 

2) a visszautasítható folyamatokat definiálják a folya-
matszintbeli indokolatlanul nagy mértékű 
eltolódások alapján adódó gyakorlati okoknak 
megfelelően, vagy annak a folyamatszintnek 
alapján, amely a tűréshatárokat túllépő egyedek 
nem kielégítő százalékát eredményezi. 

bb))  AAzz  AAPPLL  ((αα--vvaall  eeggyyüütttt))  ééss  aazz  nn  mmiinnttaannaaggyyssáágg  
ddeeffiinniiáálláássaa és ezekből az RPL adott β kockázatra vonat-
kozó értéke és az ACL meghatározható. 
Ez a változat használható akkor, ha a fenti 1) alattiak 
szerint definiálják az átvehető folyamatokat és akkor, ha 
a megengedhető mintanagyságra megszorítással élnek. 

cc))  AAzz  RRPPLL  ((ββ  --vvaall  eeggyyüütttt))  ééss  aazz  nn  mmiinnttaannaaggyyssáágg  
ddeeffiinniiáálláássaa és ezekből az APL adott α kockázatra 
vonatkozó értéke és az ACL meghatározható. 
Ez a változat használható akkor, ha a fenti 2) alattiak 
szerint definiálják a visszautasítható folyamatokat és 
akkor, ha a megengedhető mintanagyságra megszorí-
tással élnek. 

dd))  AAzz  AACCLL  ééss  aazz  nn  éérrttéékkéénneekk  ddeeffiinniiáálláássaa és ezekből az α 
kockázatú APL és adott β  kockázatú RPL meghatá-
rozása. 
Ez a változat elsősorban akkor használható, ha értelme-
zik az adott szabályozókártya rendszer jelentését annak 
hatékony átvehető és visszautasítható folyamatszintje-
inek feltárásával. 

A definiáló elemek megmaradó kombinációi (APL és 
ACL vagy RPL és RCL) hasonló eljárásokkal alakítható 
ki, azonban kevésbé gyakran fordulnak elő. A következő 
példák méréses adatokkal foglalkoznak és kétoldali 
tűréshatárokat, valamint a célérték alatt és felett definiált 
szinteket tárgyalnak. A módszer azonban éppen úgy 
érvényes egyoldali tűréshatárok esetében is. Továbbá, 
nincs semmilyen követelmény arra, hogy a célérték alatt 
és felett választott értékek szimmetrikusak legyenek, ez 
pedig nagyobb mozgásteret enged meg a kívánatosabb 
egyik oldalon. Ha különböző értékeket választanak a 
célérték alatt és felett, akkor a szigorúbb esetre (azaz az 
APL és az RPL közötti kisebb távolságra) vonatkozó 
mintanagyságot kell használni. 

55..  SSzzáámmííttáássii  eelljjáárráássookk  
55..11  AA  kkáárrttyyáátt  mmeegghhaattáárroozzóó  eelleemm--ppáárrookk  kkiivváállaasszzttáássaa  

55..11..11  AAzz  AAPPLL  ééss  aazz  RRPPLL  eelleemmeekk  ddeeffiinniiáálláássaa  

Az X változók vizsgálata esetében az APL többfé-
leképpen választható ki. Ha a tűréshatárok és az egyedi 
értékek sokaságának eloszlása egyaránt ismert, akkor 
az APL értékét definiálni lehet az a nem-megfelelő 
egyedeknek p0 átvehető hányada (százaléka) alapján, 
amely akkor fordul elő, ha a folyamat az APL körül 
központi helyzetű. Hasonlóképpen az RPL visszauta-
sítható folyamatszintet definiálni lehet a nem-megfelelő 
egyedek visszautasítható hányada (százaléka alapján. 
Normális eloszlás esetében a normális (Gauss-) eloszlás 
egyoldali értékekre vonatkozó táblázatos értékeit lehet 
használni. Korrekciós tényezőket kell felhasználni a 
kétoldali esetre vonatkozó szabályozásoknál akkor, ha 
az APL nagyon közel van a célértékhez vagy éppen 
azzal egyenlő. 
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Némely esetben az APL érték kiválasztása lehet, hogy 
nem közvetlenül vonatkozik a tűréshatárokra, lehet, hogy 
tetszőleges alapokon választják meg. A tapasztalatok azt 
mutathatják, hogy a „gazdaságtalan” vagy „nem kézen-
fekvően szabályozható” okok a folyamatszint eltolódá-
sában szűkebb sávnak felelnek meg. Ennek a sávnak 
széleit tetszőlegesen lehet APL-lel jelölni. Hasonlókép-
pen az RPL is többféleképpen választható meg. Vonat-
kozhat a tűréshatárokra, amelyeken túl az egyedek nem 
elfogadható (visszautasítható) hányada (százaléka) for-
dul elő, ha folyamat az RPL körül összpontosul. 

55..  11..  22  DDeeffiinniiáállóó  eelleemmeekk::  AAPPLL,,  αα,,  ββ  ééss  nn  
Az APL megválasztható úgy, mint, ahogy azt 5.1.1. elő-
írja. A mintanagyság előírható, mint a használatot kedve-
zően meghatározó egyik feltétel, vagy úgy is előírható, 
mint egy kísérleti javaslat annak feltárására, hogy milyen 
RPL és β  értékeket fog ez eredményezni. Ha ezek az ér-
tékek nem megfelelőek, akkor a folyamat iterálható, vagy 
más kombinációk egyikét kell használni az n értékének 
kiszámítására. 

55..  11..  33  DDeeffiinniiáállóó  eelleemmeekk::  RRPPLL,,  αα,,  ββ  ééss  nn  
Az RPL megválasztható úgy, mint, ahogy azt a 5.1.1. 
előírja. A mintanagyság lehet egy kedvező szám vagy a 
folyamat iterációjával kapott érték, ahogy ezt a 4.1.2. 
ponttal kombinálva elő lehet írni. 

55..  11..  44  DDeeffiinniiáállóó  eelleemmeekk::  AACCLL,,  αα,,  ββ  ééss  nn  
A meggondolások hasonlóak az előző pontokban 
közöltekhez. 

55..22  AA  mmiinnttaavvéétteell  ggyyaakkoorriissáággaa  

α βA mintanagyság és az , kockázatok közötti össze-
függéseket az előzőekben tárgyaltuk. A mintavétel 
gyakoriságát részletesen nem tárgyaljuk Ha a folyamat 
előtörténete jól beszabályozott saját eredetű változé-
konyságot mutat és az eltolódások szintje a megenged-
hető folyamatok zónájában van, akkor a mintavétel gya-
korisága kisebb lehet a kevésbé stabil folyamatokkal 
összehasonlítva. A téves döntések költségeit bizonyos 
mértékig figyelembe veszik az α  és β  kockázatok meg-
választásában, de nyilvánvalóan azok kapcsolatban van-
nak a mintavétel gyakoriságával is. 

55..  33  EEggyyéébb  eesseetteekk  
A minősítéses kártyák esetében, mint például a nem-
megfelelő egyedek p hányada (százaléka), vagy a nem-
megfelelőségek c száma, hasonló megfontolások tehe-
tők. A p-kártyákra APL-t definiálják közvetlenül p0 értéké-
vel, RPL-t pedig p1 értékével. Ha a nem-megfelelőségnél 
szűkebb hiba-kategóriát választanak, akkor olyan p0 és 
p1 értékek választhatók, amelyek nincsenek kapcsolat-
ban a tűréshatárokat túllépő egyedek százalékával. A c-
kártyák esetén c0 és c1 rendszerint nem a határokat 
meghaladó egyedek számára vonatkozik. A szokásos 
Shewhart p- és c-kártyákat arra kell használni, hogy fel-
tárják a százalékban vagy számban bekövetkezett el-
mozdulás szintjét. Ez rendszerint kétoldali határokat je-
lent, mivel a javulások és a romlások egyaránt érdekesek 
lehetnek. A p-re és c-re vonatkozó átvételi szabályozó-
kártyák szorosabban kapcsolódnak az átvételi mintavé-
teli tervekhez, kivéve azt, hogy folyamatokat vesznek át, 
nem pedig egyedek tételeit. Itt is az van, hogy az átvételi 
szabályozókártyát úgy kell tekinteni, hogy β  kockázattal 
átvesz p1 és annál magasabb nem-megfelelőségi szintű 
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folyamatokat és α  kockázattal nem vesz át p0 tényleges 
értékű folyamatokat, valamint a megfelelő mintanagyság 
és a beavatkozási határ meghatározható. 
A p-kártyára vonatkozó alapeloszlás rendszerint binomi-
ális eloszlás, a c-kártyára vonatkozó alapeloszlás 

Poisson- eloszlás. A legtöbb minősítéses Shewhart sza-
bályozókártya közelítésként a normális eloszlást hasz-
nálja, amelyek rendszerint megfelelőek szabályozási cé-
lokra, ha p nagyon kicsiny. 
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AA  ttaannááccssaaddóó  ééss  ttaannúússííttóó--vváállaasszzttááss  ffoorrttééllyyaaii  
EEuurroommeenneeddzzsseerr--rreecceepptt  aa  ttaannááccssaaddóó--vváállaasszzttááss  ffeellőősssséégg--tteelljjeess  mmuunnkkáájjááhhoozz  

SSzzüüggyyii  GGyyöörrggyy  
 

EEllőőzzmméénnyyeekk  
A 21. század egyre fokozódó versenyhelyzete a vállala-
tokat, vállalkozásokat abba a helyzetbe hozta, hogy mű-
ködési hatékonyságuk és ügyfeleik, vevőik elégedettsé-
gét kiszolgáló célratörő magatartásukat versenytársaik-
nál sikeresebben valósítsák meg. Ennek válaszaként a 
korábbi vezetéselméleti irányzatok dilemmáját (mely sze-
rint mi a fontosabb: a rendszer, vagy az ember) úgy 
igyekeznek feloldani, hogy működésüket gazdasági 
rendszerként felfogva, olyan aspektusrendszerek kié-
pítését valósítják meg, melyek átfogóan leképezik ugyan 
a teljes rendszert, de csak egy-egy kiemelt aspektusból 
vizsgálva. Így keletkeznek a minőségmenedzsment-, a 
környezetirányítási-, integrált vállalatirányítási rendsze-
rek, melyek a folyamatok rendszerszemléletű leszabá-
lyozottságával igyekeznek az elvárt versenyelőnyt bizto-
sítani. 
Mindez azonban a rendszer – ember dilemmát végső-
sorban nem oldja fel, hiszen ezeket a rendszereket (bár 
többnyire külső tanácsadó segítségével, de) emberek fej-
lesztik, formálják, dokumentálják, vezetik be és működ-
tetik. Így tehát a rendszer elkészül, majd egy auditálási 
folyamaton keresztül hivatalosan is létezik a vállalkozás 
életében, ugyanakkor az itt dolgozó munkatársak hozzá-
állásának, ismeretének, napi rutinjának játékszerévé vá-
lik. Hogy ez minél kevésbé legyen így, és hogy minden-
képp a lehető legnagyobb versenyelőnyt jelentse, vállal-

kozásunk életében, nos ilyen szemmel javasolt jelen írá-
som elvárásait megfogalmazni. 

KKiitt  iiss  kkeerreesseekk  éénn  lleeeennddőő  ttaannááccssaaddóómmbbaann??  
Az első kézenfekvő válasz, hogy olyan végzettséggel 
rendelkező szakembert, aki képes a rendszerépítés ha-
tékonyságát növelni tevékenységével. Természetesen 
annak is kiemelt szerepe van, hogy díjazása az így ke-
letkező szakszerűbb, gyorsabb rendszerépítést olyan 
hozzáadott értékkel ajándékozza meg, mely sokkal na-
gyobb értékű, mint az előbb említett díjazás. 
Könnyű azonban belátni, hogy a végzettség egyáltalán 
nem elegendő kritérium, azaz szükséges, de semmikép-
pen nem elégséges mérlegelési szempont. (Ha egy 
kicsit szarkasztikusan közelítenénk meg a fogalmat, 
egyértelműen megállapítanánk, hogy a végzettség 
csupán annak az intézménynek, ahol ezt szerezte, 
annak a pillanatnyi tematikának és anyagismeretnek, 
mely akkor a tanári kart jellemezte, csupán azon szá-
monkérési formán túljutott, sikeresen vizsgázott állapotot 
jelöl, melyet azóta a többszörös felejtés még tovább 
devalvált). 
Ha a korábban megszerzett végzettséget egyéni vagy 
más tanulási formákkal kombinálva további ismeretbőví-
téssel támogatta az illető tanácsadó, már kifejezetten 
több előnyt érzek személyére vonatkozóan. Itt azonban 
megint felmerül egy nagyon fontos hiányosság, mely 
szerint a különböző fórumokon és formákban össze-
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gyűjtött ismeret frissíti és kiegészíti ugyan a korábbi vég-
zettségmegszerzés során kialakult felkészültséget, 
ugyanakkor az ismeretelemek egymáshoz történő kap-
csolódását, szinergikus, tudásstruktúrává történő alakí-
tását nem garantálják. 
Fontos tehát, hogy az egyéni és egyéb tanulási formák 
által felcsipegetett ismereteket folyamatosan és az ön-
fejlődést rendszerszemlélettel támogató tudásstruktú-
rákká alakítsa. Ennek megnyilvánulási formái önálló mo-
dellek, új tudásstruktúrák, melyekre a szakmai önélet-
rajzban, szakmai munkásságra való hivatkozásban lel-
hetjük meg a nyomokat. 
Nem elég tehát a végzettség, de szükséges; nem elég 
továbbá az új ismeretek folyamatos gyűjtése, azok tu-
dásstruktúrába való alakítására is bizonyosságot kell 
szereznünk, és mindezek ugyanúgy csak szükséges, de 
továbbra sem elegendő jellemzők a megfelelő bizonyos-
ságot megvalósítani szándékozó kiválasztás folyamatá-
ban. 
A következő fontos elem ugyanis, hogy az előbbiek 
módján folyamatosan frissített, és új struktúrákkal, új 
modellekkel egyre tartalmasabbá tett tudást olyan kész-
ségek szintjéig vigye az általunk kiválasztani szándé-
kozott tanácsadó, melyek visszaigazolják az aktuális tu-
dás készségszintű megvalósításának tényét. 
Igencsak távolra kerültünk a végzettségtől. Ugyanakkor 
elengedhetetlenül fontos két további tulajdonsága annak 
a tanácsadónak, akit én mély meggyőződéssel válasz-
tanék és ajánlanék (és most már nem csupán rendszer-
építésre, hanem szervezeti működésem jobbítására vo-
natkozó bármely más területre is), annak szakmai 
szemléletét megismerve, ugyanakkor szakmai és emberi 
személyiségét is számon kérve. 

És így, bármennyire lényeges is az út, melyen az 
általam megbízott tanácsadó eljutott, munkájának 
szakmaiságát és szakmai, valamint emberi 
személyiségét kifejlesztve (végzettség, frissített 
ismeretek, strukturált ismeretek, modellek formájában, 
majd készséget szerzett a vonatkozó rendszerépítési, 
szervezetfejlesztési feladatok sikeres megoldásában), 
most mégis azt mondom, hogy ez a két, utóbbi 
jellemzője az, mely engem minden kétséget kizáróan 
meggyőz arról, hogy őt válasszam. 
Az a tanácsadó ugyanis, akit szakmai szemlélete, szak-
mai és emberi személyisége az én szervezeti és rend-
szerműködésem szempontjából méltó segítségnek te-
kintek, ezen két tulajdonsága alapján rá tud úgy han-
golódni az én szervezetem jelenlegi állapotára, és képes 
úgy magával ragadni bennünket, akik eddig a szerve-
zetet jelenlegi formájában működtetjük, hogy a jobbítás 
következő szintjére vigyen el minket. Az igazi kérdés te-
hát, hogy én a leendő tanácsadómban mit, illetve kit ke-
resek, azaz: 

KKii  aazz,,  aakkii  úúggyy  ttuudd  rráánnkk  hhaannggoollóóddnnii,,  hhooggyy  mmaaggáávvaall  
rraaggaadd  bbeennnnüünnkkeett  aa  kkiivváállóóssáágg  kköövveettkkeezzőő  sszziinnttjjéérree??  

AAmmiitt  lleeggffoonnttoossaabbbb  iilllleesszztteennii  sszzeerrvveezzeettüünnkk,,  ccéé--
ggüünnkk,,  ééss  aa  ttaannááccssaaddóó  ttuullaajjddoonnssáággaaii  kköözzöötttt  

Az előzőekben körülhatároltuk azokat a szakmai és em-
beri jellemzőket, mellyel tanácsadómnak leginkább ren-
delkeznie kell. ez maradéktalanul teljesül, együtt bizto-
san képesek leszünk annak megvalósítására, hogy cé-
günk (mint gazdasági rendszer) a jelenlegi működési 
állapotában legyen pontosan megfogalmazott és a kö-
vetkező működési állapot az általunk tudatosan kialakí-
tott, elérni kívánt tanúsítottság- szint legyen. 
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Ahhoz, hogy ez az állapot biztosan előálljon, három na-
gyon fontos illesztést kell elvégeznünk, mely kiemelten 
meghatározza majd együttműködésünk sikerét. 
Cégünk első számú vezetője, valamint minőségügyi ve-
zetője (amennyiben nem minőségmenedzsment rend-
szer kiépítéséről van szó, akkor a vonatkozó aspektus-
rendszer megbízott, vagy formálisan működő vezetője), 
valamint a tanácsadó (emberi és szakmai) személyisége, 
munkakultúrája kerüljön tudatosan összehangolásra. 
Tapasztalatunk egyértelműen azt mutatja, hogy hosszú-
távon sikerre csak az olyan együttműködés számíthat, 
ahol a legmeghatározóbb személy, az elsőszámú vezető 
személyisége és munkakultúrája illeszkedik, illetve 
könnyen illeszthető a tanácsadó személyiségéhez, ill. 
munkakultúrájához. Értendők ezen a személyiségjegyek 
és munkakultúra-elemek, de azok igényelt változásai is. 
Mindezt egyszerű interjúval vagy nem egyértelmű ered-
mény esetén akár teszttel is vizsgálhatjuk. 

MMéégg  eeggyysszzeerr:: ez kiemelten fontos a rendszerműködés 
fejlesztésének tartósságát és a változásokkal történő 
azonosulás sikerét illetően. 
Szervezetünk vezetése, vezetőink jelenleg tapasztalható 
vezetői kultúrája és a tanácsadó projektvezetési-, mun-
kakultúrája kerüljön tudatosan és sikeresen illesztésre. 
Ez az a terület ugyanis, ahol a napi hatékonyság és 
eredményesség a teljes projekt előrehaladására, rész-
eredményeire és azok megszilárdítására a legnagyobb 
hatással van. 
Itt is fontos, hogy a rugalmas illeszkedés nem nélkülöz-
hető, és az sem mindegy, hogy annak mértéke és terü-
letének sarokpontjai könnyen megállapíthatók, tervez-
hetők és elvégezhetők, azaz tudatosan végrehajthatók-e. 

Szervezetünk, azaz egész humánerőforrás-állományunk 
munkakultúrája (mely nagyon nehezen definiálható és a 
cégszemélyiségünk legfontosabb eleme), valamint a ta-
nácsadó (szakmai és emberi) személyisége és munka-
kultúrája kerüljön tudatos illesztésre a munka sikeres 
befejezésén túl az új aspektusrendszer, azaz az így elért 
magasabb működési hatékonyság és eredményesség 
meghonosodását, sikeres összeérését szolgálja. 
Ennek kiemelten lényeges tartalma, hogy a tanácsadó 
által támogatott tudatosabb rendszerműködés a teljes 
szervezet elkötelezett alkalmazásba vételét támogassa. 
Ennek pedig alapja a rendszerépítést megelőző cég-
identitás minőségi paramétereinek számbavétele és az 
elvárt állapot harmonikus elérésének valószínűségét el-
fogadható szinten tartása. 

AAzz  iiddeeáálliiss  ttaannááccssaaddóó  sszzaakkmmaaii  ééss  eemmbbeerrii  sszzeemméé--
llyyiissééggjjeeggyyeeii  

Tekintettel arra, hogy az ideális tanácsadó jellemzőire az 
előzőekben folyamatosan tettünk megfogalmazásokat, 
most fontosnak és igen hasznosnak gondolom, ha ezen 
személyiségjegyeket, melyek tükrözik szakmai szemlé-
letét és az ennek való megfelelést könnyebb megvalósí-
tani, azt visszaellenőrizni. Ezek az alábbiak: 

KKoommmmuunniikkaattíívvaann  eeggyyüüttttmműűkkööddőő  
A jó tanácsadó képes nemcsak a szakmai rálátása és 
tapasztalata alapján megállapítani, hogy mely fejlettségi 
állapotból szükséges és mely területen a vonatkozó gaz-
dasági rendszert magasabb működési minőségű állapo-
tába segítenie, hanem alkalmas a vele együtt dolgozó 
vezetők és érintettek együttműködésének, támogató se-
gítségének és motivált munkájának is kommunikációs 
eszközeivel történő biztosítására. 
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CCéélloorriieennttáálltt  
Tekintettel arra, hogy a gazdasági rendszer célorientált 
működését hivatott tanácsadói munkájával segíteni, így 
tudatos célkitűzési (célfeltárási és célharmonizálási) ké-
pességével maga is kész mintát szolgáltatni a célorien-
tált rendszerműködés és az ehhez illeszkedő célorientált 
projekt-tevékenység megvalósításával. 

HHaattéékkoonnyy  eerrőőffoorrrrááss--ffeellhhaasszznnáállóó  
Az ideális tanácsadó képes a rendelkezésére álló erőfor-
rások segítségével minél több érték előállítására, illetve a 
megadott értékek előállításához a lehető legkevesebb 
erőforrás-felhasználást igyekszik megvalósítani. Vonat-
kozik ez a rendelkezésre bocsátott munkatársak számá-
nak, azok időkerete igénybevételének, a felhasználás 
gépi eszköz és egyéb erőforrásainak hatékony bevoná-
sára. 

EEttiikkuuss  ((bbeeccssüülleetteess  ééss  ffeelleellőőssssééggvváállllaallóó))  
Saját munkájának felelős végzésével képes az általa 
tanácsadott gazdasági rendszer helyzetét felmérni az 
elindított folyamatok kézbentartását, az érintettek korrekt, 
érdekeltségeiket figyelembe vevő tájékoztatását és az ő 
felelősségvállalásukat tudatosan kezelni. 

KKrreeaattíívv  
Tekintettel arra, hogy minden gazdasági rendszer egyedi 
és sajátos helyzetű, így képes a jól megismert tapasz-
talati sémák rugalmas, adaptív és kreatív használatára, 
szükség esetén innovatív továbbfejlesztésére, intelligens 
kiválasztása is. 

PPrrooaakkttíívv  ––  ttuuddaattoossaann  öönnttaannuullóó  
Az ideális tanácsadó képes napi rutinjában is a minden-
kori eredményességi és hatékonysági elvárásokhoz 
proaktívan közelíteni, szakmai hozzáértésének gyakor-
lati demonstrálása mellett képes a projektben előforduló 
helyzetek kezelésének (hibázás esetén is) a sikeres 
munka érdekében személyes és érintett csapattagjainak 
öntanulását bizonyítani, jó példával előállni. 

ÉÉrrddeemmeess  őőtt  kköövveettnnii  
Az ideális tanácsadó jó tulajdonságai, személyiségjegyei 
között ez egy kicsit összegző jellegű. Végső soron, a 
siker érdekében jó mintául szolgálni képes tanácsadót 
írja le, mind a célmeghatározás mind a hatékony erőfor-
rás felhasználás, mind a csapatformálás területére vo-
natkozik, ezen belül az eredmények tudatos visszajelzé-
sének kontroll alatt tartásában, a helyzetek helikopter 
szemléletű átlátó-képességében és az eredmények 
nyomon követésének, végső-soron a projekt teljes üte-
mezésének tudatos kézbentartásában. 

________________________________________________________________________________________________  

  



 

LLeeaann,,  HHaatt  SSzziiggmmaa  aavvaaggyy  mmii  lleesszz  vveelleedd  TTQQMM??  
RRóózzssaa  AAnnddrrááss  

  
BBeevveezzeettééss 

Az elmúlt 2-3 évben többen tették fel önmaguknak és 
másoknak is a kérdést, hogy merre halad a minőség ügye 
Magyarországon, mivel egyre gyakrabban hallani a Six 
Sigma, Lean, TPS (Toyota termelési rendszer) Lean Six 
Sigma, Kaizen, GembaKaizen módszerekről. Mi van a 
TQM-mel, azaz a Teljes Körű Minőségmenedzsment 
eszközökkel? El kell feledni a már megtanult és bejáratott 
módszereket, újakat kell megtanulni helyettük? Vagy csak 
újabb tanácsadói fogásról van szó? 
Az év folyamán több olyan tréningen és konferencián 
vettem részt, ahol az említett módszerekről esett szó és 
úgy gondolom, hogy rövid cikkem hasznos lehet minden 
olyan menedzser számára, aki előszeretettel alkalmazza 
és értékeli a minőségfejlesztési technikákat. 

EEggyy  kkiiss  vviisssszzaatteekkiinnttééss  

Juran professzor az Amerikai Minőségszabályozási 
Társaság (American Society of Quality Control) 1994. évi 
kongresszusán záróbeszédében összefoglalta a minő-
ségügy világtendenciáit, a XX. századot a termelékenység 
évszázadának nevezte és azt sugallta, hogy a XXI. 
század a minőség évszázada lesz. Azt nem tudom megí-
télni, hogy Juran professzor jóslata milyen mértékben fog 
beteljesülni, de számos bizonyíték igazolja, hogy az elmúlt 
harminc év során a minőségügy és a szabványok elter-
jedése világszerte átütő sikereket hoztak. Nézzük csak, 
hogy mi történt a továbbiakban. 

Magyarországon a rendszerváltás következményei 
kényszerítették ki, hogy a minőségorientált szemléletmód 
fokozatosan és visszafordíthatatlanul terjedjen a termelő- 
és szolgáltató vállalatok mindennapos gyakorlatában, 
valamint a graduális és posztgraduális felsőfokú kép-
zésben egyaránt. Napjainkban már a közoktatási intéz-
ményekben, a közigazgatásban és rendvédelmi terü-
leteken, az agrárgazdaságban, az egészségügyben és a 
felsőoktatásban is találkozunk jól kiépített ISO 9000 minő-
ségirányítási rendszerekkel és a folyamatos fejlesztés 
gyakorlatával. 
Emlékeim szerint 1988-2001. között a minőségügy 
Magyarországon a „hőskorát” érte meg, hiszen növe-
kedett a tanúsított rendszereket működtető szervezetek 
száma, folyamatosan nőtt a szakmai rendezvényeken 
résztvevők sora és a minőségügyi társadalmi szervezetek 
taglétszáma, jól megéltek a tanácsadó és tanúsító szer-
vezetek is. 
Az elmúlt másfél évtized során a bevezetett minőség-
irányítási rendszerek folyamatos fejlesztése és a minő-
ségszemlélet elterjedése révén a szervezetek, első-
sorban az ipari vállalatok egyre szélesebb körben alkal-
mazták a minőségtökéletesítés (quality improvement) és 
a TQM (Total Quality Management) eszközeit. Ezen 
túlmenően hatalmas lendülettel fogtak neki a szervezetek 
a környezetközpontú-, illetve az egészség és munkabiz-
tonsági irányítási rendszerek kiépítésébe és a többféle 
rendszert működtető szervezetek elkezdték az integrált 
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rendszerek kialakítását. Dr. H. D. Seghezzi a St. Gallen 
Egyetem professzora a menedzsment rendszerek fej-
lesztését és egy átfogó rendszerbe történő integrálását 
tekinti az új évezred kulcstényezőjének. 

AA  TTQQMM  ((TToottaall  QQuuaalliittyy  MMaannaaggeemmeenntt)),,  mmiinntt  vveezzeettőőii  
eesszzkköözzttáárr 

A teljes körű minőségmenedzsment értelmezése az 
irodalomban még mindig nem egységes, de a gyakor-
latban a TQM-et alkalmazók széles körben elterjedt minő-
ségtechnikákat, szemléletmódot, eszköztárat értenek a 
TQM alatt. Az ISO 8402 (1994) szabvány szerint a TQM, 
a szervezet olyan menedzsment-módszere, amely minő-
ségközpontú, mindenki részvételén alapul, célja a hosszú 
távú sikeresség, a fogyasztói elégedettség, a szer_vezet 
minden tagja és a társadalom haszna által. Ami nagyon 
fontos, hogy a TQM a fejlődést támogató eszközök 
összessége, melynek az alábbiak a fő jellemzői: 

• Vevőközpontúság (fogyasztóközpontú fejlesztés) 

• Teljes körűség (minden folyamatra kiterjed a folya-
matos fejlesztés) 

• Munkatársak bevonása (csapatmunka, bevonás, mo-
tiválás, elismerés) 

• Képzés, oktatás (az ismeretek folyamatos frissítése 
és felhasználása). 

Dr. Veress Gábor professzor szerint „a teljes körű 
minőségmenedzsment eszköztárának az az alapja, hogy 
a minőség bonyolult problémakörét a tudományos meg-
ismerés módszertanával és eszközeivel kívánja feltárni és 
megérteni”. 

Ilyen értelemben a TQM eszközök az élet közel minden 
területén fellelhetők, hiszen a problémafeltárást, a mérést, 
az adatelemzést, az ok-okozati összefüggéseket, a logi-
kát, a rendszerszemléletet, és a matematikai modellezést 
használja. 
A TQM eszközök közül -a teljesség igénye nélkül- meg-
említek néhányat: pl. SWOT analízis (gyengeség-
erősség-lehetőség-veszély), PEST elemzés (politikai-gaz-
dasági-társadalmi-technológiai környezet), Problémameg-
oldás 7 lépése, PDCA (Plan-Do-Check-Act) folyamatos 
fejlesztési elvek, SPC - statisztikai folyamat szabályozás, 
Benchmarking, Brainstorming, Pareto diagram, ABC 
elemzés, Ishikawa diagram, KJS módszer, QFD Minőség 
Háza, FMEA (hibafeltárás és hatáselemzés), 5S mód-
szer, JIT (Just in Time), Kaizen - csekély befektetéssel 
történő folyamatos javítás, minőségi díj modellek alkal-
mazása, Kan-ban, TPM (Total Productive Maintenance), 
Business Process Reengineering (üzleti folyamatok 
újjáalakítása), Balanced Score Card, Vevői elégedettség 
vizsgálat, stb.). 
Jogosan tehető fel viszont a kérdés, hogy pl. a Kaizen 
vagy a PDCA elv önálló módszernek tekintendő, vagy a 
TQM eszköztár része? A szakirodalmi okfejtések erről 
nagyon keveset beszélnek. De lehet, hogy a lényeg nem 
is ezen van. Semmiképpen sem hagyom kételyek között 
a tisztelt olvasót, saját véleményemet a cikk végén fogom 
ismertetni. 

HHooll  ttaarrttuunnkk  mmaa??  

Naponta tapasztaljuk, hogy az utóbbi években a beve-
zetett szabványrendszerek veszítettek értékükből, jelen-
tős mértékben devalválódott az ISO 9000 szabványok 
fogalma, egyre jobban beszűkül a minőségüggyel foglal-
kozók hatásköre. A megtorpanásban nagy szerepet ját-
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szik a tanácsadói és tanúsítói szféra felhígulása, a szak-
maiságot felváltó pénzszerzési hajsza. Nagyot tévedett 
az, aki azt gondolta, hogy a minőségügy szárnyalása eb-
ben a formában a végtelenségig tarthat. 
Dr. Armand V. Feigenbaum szerint a minőség-ösztö-
nözte piac (quality driver), és az új üzleti modellek alkal-
mazása fogja meghatározni a kiválóságot a XXI. század 
elején. Úgy tűnik, hogy erre szükség is van, mivel 2002-
2008. közötti időszakban számos vállalat esetében fel-
színre kerültek a menedzsment rendszerek alapvető hiá-
nyosságai. Talán a legnagyobb hiányosság abban rejlik, 
hogy a legtöbb esetben a minőségügyesek nem tudják 
számszerűen igazolni a szabványrendszerek működte-
tése révén elért hasznosságot. A cégvezetők, a tulajdo-
nosok pedig azt várják el, hogy a szervezetek profitot 
termeljenek, csökkentsék a bekerülési költségeket és 
növeljék versenyképességüket. 
Nagy meglepetéssel olvastam azokat a felméréseket, 
melyeket az Egyesült Államokban és az Egyesült Király-
ságban végeztek. A felmért 500-as minta azt mutatja, 
hogy az USA-ban a vállalatok csaknem kétharmada zéró 
növekedést ért el a TQM alkalmazásával, illetve 100 an-
gol cégből több, mint 80 nem tapasztalja a TQM progra-
mok érezhető hatását. Elgondolkodtam a dolgon és 
eszembe jutott, hogy Magyarországon is sok olyan vál-
lalat van, ahol TQM eszközöket is alkalmaznak és mégis 
panaszkodnak az eredménytelenségükre. Etikai szem-
pontból nem említhetek meg konkrét eseteket. 

  

ÚÚjj  mmóóddsszzeerreekk  kkeerreessééssee  

Egyértelműnek tűnik, hogy a különféle szabvány-
rendszerek működtetése, a TQM eszközök vélet-
lenszerű, esetenkénti alkalmazása nem tudja biztosítani 
a vállalatok versenyképességét. A túlélés érdekében a 
szervezetek új módszereket keresnek. Nem véletlen, 
hogy az utóbbi években egyre többet hallunk a Lean 
menedzsmentről, a költségkímélő karcsúsított terme-
lésről, a Kaizen folyamatos fejlesztésről, az 5S filozófiá-
ról, aTPM rendszerről és még sorolhatnám őket. 
Az ISO 9000 FÓRUM szakmai rendezvényei keretében 
évente sok olyan szervezetnél jártunk, ahol az előbbi-
ekben említett módszereket és szemléletmódot magas 
szinten művelik. Néhány pozitív példa: 
Tóth Csaba László (General Electric Energy Divízió) fe-
kete öves kaizen mérnök szerint „A Lean egy filozófia, 
melynek lényege a folyamatok veszteségeinek a feltá-
rása, ezek minimalizálása illetve eltüntetése. Arra töre-
kedtünk, hogy a használatos módszereket, eszközöket 
(JIT, TPM, 5S, Kan-ban) az alapelvek mögé sorakoztas-
suk fel. Világosan kitűnik, hogy ezen módszerek és esz-
közök szintén filozófiai tartalommal bírnak, egymásból 
következnek és nem mindig eldönthető, hogy melyik 
melyikből következik”. 
Dr. Németh Balázs (Kvalikon Kft.) a következőképpen 
fogalmazott: „A Lean szervezet nem sovány és nem 
anorexiás, hanem fitt és rugalmas, mentes a felesleges 
terhektől, jól gazdálkodik az erejével, melyet edzéssel 
fejleszt”. 
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Dr. Aschner Gábor kiemeli, hogy „A Lean kifejezést a 
gyártás területén több, mint 25 éve használják. A Lean 
hat Szigma egyesíti a jelen időszak két legfontosabb fej-
lesztési irányzatát: a munka jobb és olcsóbb (a Hat 
Szigma alkalmazásával), valamint a gyorsabb és haté-
konyabb elvégzését (Lean elvek használatával)”. 

Mátrai Norbert és Bessenyey Balázs (Banor Kft.) a japán 
cégeknél szerzett tapasztalataik alapján kiemelik, hogy a 
KAIZENRR a folyamatos fejlesztés filozófiája az élet min-
den területén. A KAIZENRR alapelvek és értékek 9 (kilenc) 
fő elvet és 3 (három) eszközt foglalnak magukba, ame-
lyeket módszeresen, következetesen és folyamatosan 
kell gyakorolni a vállalkozások eredményessége érdeké-
ben. 

 

A KAIZENRR módszer szerint az érték a termelésben és a 
szolgáltatási területen keletkezik, amiből az következik, 
hogy a veszteségek is a helyszínen (a GEMBÁN) kelet-
keznek. Emiatt a problémákat a helyszínen kell felfe-
dezni és megoldani. (A KAIZENRR és a GEMBAKAIZENRR 
a Kaizen Institute bejegyzett védjegyei). 
Amit feltétlenül kiemelnék az ábrából nem más, mint az 
elvek és módszerek rendszerezettsége, ésszerűsége. 
Ezen túlmenően figyelmet érdemel a vevői igényeket 

kielégítő húzó áramlás (Pull- flow gondolkodás), a 
beépített minőség szemlélete, menjünk a Gembára 
(mely minden információ forrása) és küszöböljük ki a 7 
veszteséget (MUDA-MURA-MURI). 
A Kaizen filozófia szerint a folyamatáramlást és a beé-
pített minőséget csak az elégedett és kompetenciával 
rendelkező munkatársak, a vállalati infrastruktúra, a 
megfelelően karban- tartott eszközök, az 5 S filozófia 
gyakorlata révén tudjuk biztosítani. Nagyon találónak 



 

tartom Werner Rosenberg (Henkel AG) véleményét, 
miszerint „A gépnek mindig menni kell!” ("Die Maschine 
muss immer laufen!)." 
És talán ezzel sem mondtunk újat. Az előbbi elvárások 
biztosítása és megvalósítása is a már ismert TQM 
eszközök alkalmazásával történhet. A jól működő válla-
latok vezetői tisztában vannak azzal, hogy a tulajdo-
nosok eredményt és profitot várnak a vállalattól. Ellenben 
azt is felismerték, hogy a dolgozók jó munkakörülmények 
között akarnak dolgozni és jól akarnak élni. A vezetőség 
közös aláírással, vezetői kötelezettségvállalással működ-
teti a Kaizen Köröket és ebből a „csomagból” mindenki 
részesül, ismertette Tulipán Tamás folyamatos fejlesztési 
vezető (Siemens Erőműtechnika Kft.). 
Az ábrát tekintve fedezhető fel, hogy az elvek és 
eszközök nagy része már ismert a menedzserek előtt a 
TQM alkalmazása kapcsán. A gyakorlat azt igazolja, hogy 

jelentős paradigmaváltásról van szó és ez ott sikeres, 
ahol a vezetés és a munkatársak is elhiszik, hogy: 

• Szükséges standardizálni (szabályozni) a folyama-
tokat 

• A standardokat folyamatosan kell fejleszteni 
• Hozzáadott érték az, amit a vevő megfizet 
• Minden típusú felesleges költséget ki kell küszöbölni 

(kevesebb vesztességgel dolgozni) 
• Rendezetten kell dolgozni, ami azt jelenti, hogy 

rendnek kell lenni a dokumentumokban, a környeze-
tünkben és a fejekben. 

A Kaizen Institute által megalkotott KAIZENRR 
Menedzsment Rendszer illusztrája, hogy a világszín-
vonal elérése érdekében használjuk ki erőforrásainkat a 
legkevesebb költséggel. 
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A vállalkozásoknak a hosszútávú sikeresség érdekében 
az érdekelt felek (vevők, tulajdonosok, beszállítók, 
partnerek, társadalom) és a menedzsment által támasz-
tott céloknak kell megfelelni. A kihívásokra a szervezet 
akkor tud igazán hatékony megoldást találni, ha az 
elvárásokból eredő feladatokat szervezett irányítási 
rendszerben teljesíti, és megfelelő módszereket és 
technikákat alkalmaz a vállalkozás irányítása során. Dr. 
Szabó Gábor Csaba professzor szerint „A mennyiség - 
minőség - gazdaságosság hármast hosszú távon kielé-
gítő rendszereknek kell megcélozniuk, amely viszont 
más jelent minőségmodellben, minőségstratégiában, 
módszerekben”. 

ÖÖsssszzeeggzzééss  

Igazi termékminőséget el sem lehet képzelni a szervezeti 
minőség és az emberi minőség összhangja nélkül. A fo-
lyamatos fejlődés érdekében célszerű módszeresen 

alkalmazni mindazon technikákat, módszereket, eszkö-
zöket, melyek a szervezet versenyképességét biztosít-
ják. Az előbbiekben említett igen hatékony menedzs-
ment módszerek mindegyike kielégíti a TQM jellemzőit. 
A bevezetőben felvetett kérdésemre válaszolva: Nem 
kell kidobni az eddig alkalmazott TQM eszközöket és 
technikákat. Ezeket ésszerűen kell hasznosítani. Az 
sem baj, ha egyes szervezetek azt gondolják, hogy a 
Kaizen módszer és a Lean filozófia egy TQM eszköz. 
Ne hagyjuk megzavarni gondolkodásunkat a TQM 
módszerek sokasága és változatossága miatt! 
A cikket szeretném egy nagyon találó mondattal befe-
jezni, melyet Ujhelyiné M. Anna (Henkel Magyarország 
Kft.) fejezett ki nagyon világosan: "Volt már ISO, most 
TPM és KAIZEN, és lesz a jövőben más nevű rendszer 
is; a lényeg mindig a profizmus, a profizmusra való tö-
rekvés!” 
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KKöözzggaazzddáásszz  ffiiaattaallookk  aa  mmiinnőősséégg  sszzoollggáállaattáábbaann  
SSzzaabbóó  AAnnddrreeaa  ––  MMaattttuussiicchh  MMáárrttoonn  

 

BBeevveezzeettééss  ––  aazz  AAIIEESSEECC  tteevvéékkeennyyssééggee  
Az AIESEC a világ 106 országában jelenlévő, egyetemisták 
és főiskolások által vezetett és fenntartott non-profit szer-
vezet, melynek célja, hogy a tagok fejlesztésén keresztül 
pozitív hatást érjen el a társadalomban. A fiatalok ezt két 
úton próbálják megvalósítani: egyrészt a szervezet tagjai 
egy strukturált tanulási folyamatot végigjárva, nemzetközi 
környezetben fejleszthetik képességeiket, készségeiket, 
emellett rálátást kapnak a társadalmi és gazdasági problé-
mákra és trendekre. Az AIESEC-ben eltöltött évek alatt az 
egyetemi, főiskolai tanulmányok mellett, olyan területeken 
próbálhatják ki magukat, mint az értékesítés, konferencia-
szervezés, projektvezetés, PR, pénzügy, HR, vállalati kap-
csolattartás. Ezáltal a gyakorlatban is fejleszthetik a ké-
sőbbi munkájukhoz szükséges készségeiket és képessé-
geiket, mint például tárgyalástechnikájukat, konfliktuskezelő 
képességüket, kommunikációs és prezentációs készségü-
ket vagy stratégiai gondolkodásmódjukat. Emellett a fiata-
lok az AIESEC-es éveik után olyan látásmóddal rendelkez-
nek, mely az egyetem elvégzése után alapot ad arra, hogy 
felelős vezetőkké váljanak. 
A szervezet másik fő tevékenysége a Nemzetközi Szakmai 
Gyakornoki Program, melyen keresztül igyekeznek össze-
kapcsolni a tehetséges fiatalokat a vállalati szektorral. A 
program keretein belül külföldi -szintén az AIESEC-ben 
tevékenykedő- szakmailag felkészült külföldi egyetemisták 
kapják meg a lehetőséget, hogy magyarországi vállalatok-
nál töltsék el szakmai gyakorlatukat. Ezzel segíteni tudnak 
a hazai cégeknek az expanziós törekvéseik megvalósítá-
sában, a nemzetközi kapcsolatok ápolásában, illetve új, 
innovatív ötleteikkel, kreativitásukkal, nemzetközi látás-

módjukkal nagyobb lendületet adhatnak a cég mindennap-
jainak. A gyakornokok elsősorban menedzsment és IT 
területekre, illetve oktatással és társadalmi munkával kap-
csolatos feladatokra érkeznek Magyarországra. 

AAzz  AAIIEESSEECC  sszzeerreeppee  aa  hhaazzaaii  sszzeerrvveezzeetteekk  
ffeejjlleesszzttéésséébbeenn  

A Budapesti Corvinus Egyetemen több mint 35 éve műkö-
dik az AIESEC egyik magyarországi Helyi Bizottsága. A 
hallgatók elkötelezettségükkel és új ötleteikkel igyekeznek 
értéket teremteni és segítséget nyújtani a magyar vállalati 
és non-profit szféra számára. Projektjeiket az aktuális 
gazdasági trendek köré szervezik, idén az ázsiai-magyar 
kapcsolatok, a CR, és a vállalatok gazdasági és társadalmi 
fenntarthatóságának témakörében szeretnének külföldi 
fiatalokat hozni a magyar cégekhez. A projektek tagjai ko-
molyan elmélyülnek a választott témában, támogató 
partnereiktől (például ITD Hungary, Magyar Külgazdasági 
Szövetség) szakmai segítséget kapnak, illetve a témához 
kapcsolódó konferenciákon vesznek részt, hogy minél 
inkább átlássák a kérdéskört, és így a legmegfelelőbb 
gyakornokot tudják kiválasztani a cég számára. 
A vállalati fenntarthatósággal foglalkozó -Make Your 
Success elnevezésű- projekt létrejöttét is komoly kutató-
munka előzte meg. Maga a vállalati fenntarthatóság 
(corporate sustainability) fogalma egyelőre még nem elég-
gé széles körben ismert Magyarországon, Nyugat-Euró-
pában azonban elképzelhetetlen a fenntarthatósági szem-
pontokat (környezeti, társadalmi, gazdasági) nélkülöző vál-
lalatirányítás. Ahhoz, hogy egy vállalat a XXI. Században 
fenntartható legyen, meg kell felelnie az érintettek, a 
„stakeholderek” folyamatosan változó igényeinek. Ezt 
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pedig úgy érheti el, ha folyamatosan tökéletesíti működését 
és nyitott a változásra. A Make Your Success Project ehhez 
a folyamat-optimalizációhoz kíván hozzájárulni azáltal, 
hogy megoldást kínál a vállalatok humán erőforrás oldali, 
marketing, pénzügyi és informatikai fenntarthatóságára. 
A fél éve működő projektnek kifejezett célcsoportja a kuta-
tás-fejlesztéssel és információtechnológiával, illetve ta-
nácsadással foglalkozó kis- és középvállalatok, melyek 
közül többen már fogadtak külföldi gyakornoko(ka)t. Így 
például az SPB Befektetési Zrt-hez Hongkongból érkezett 
egy fiatal egyetemista, aki a hongkongi tőzsde alakulását 
figyeli, illetve az aktuális hongkongi lapokból ad naprakész 
tájékoztatást a kelet-ázsiai tőzsdékről. Az I-DEAL Informá-
ciótechnológiai Kft-hez nemrég érkezett mexikói gyakornok 
pedig szoftverfejlesztéssel és rendszertervezéssel foglal-
kozik. A szakmai munka mellett a külföldi fiatalok nemzet-
köziséget hoznak a fogadó vállalatok életébe, ezzel is 
növelve versenyelőnyüket. 
A Make Your Success projektet olyan szakmai támogatók 
segítik, mint az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs 
Központ, mely lehetőséget biztosított a tagok számára, 
hogy bemutassák projektjük tevékenységét a Global 
Entrepreneurship Week-en, vagy az Informatikai Vállal-
kozások Szövetsége (IVSZ), melynek segítségével idén is 
ott lehettek a MENTA konferencián. Az IT szektor aktu-
alitásainak és problémáinak mélyebb megismerésében 
pedig a Kelly Services Kft. nyújtott segítséget egy előadás 
keretében. 

AA  mműűkkööddééss  aallaappjjaa  aa  ppaarrttnneerreekk  eellééggeeddeettttssééggee  
Az AIESEC-ben tevékenykedő fiatalok nem csak a projek-
tek témája iránt elkötelezettek, hanem igyekeznek minél 
inkább eleget tenni a partnerek igényeinek, vagyis a gya-
kornoki program lebonyolításában is a minőségre töreksze-
nek. Fontos számukra, hogy a hazánkba érkező gyakornok 

valóban megfeleljen a cég elvárásainak és rendelkezzen 
azokkal a készségekkel, tanulmányi háttérrel és nyelvisme-
rettel, amire a vállalatnak szüksége van. Ennek érdekében 
a gyakornokjelölteknek minden országban vizsgát kell 
tenniük, amelyen a szakmai tudást és a személyes felké-
szültséget is mérik. Emellett a fogadó szervezeteknek le-
hetőségük van telefonos vagy on-line interjút készíteni a 
kiválasztott fiatallal, így ők is lemérhetik a tudását és a fel-
készültségét. 
A minőség mérésének másik eszköze, hogy a gyakorlat-
csere során a fogadó cégnek és a gyakornokoknak is több 
alkalommal ki kell tölteniük a gyakorlat színvonalára, ered-
ményeire, az AIESEC-kel való elégedettségükre vonatkozó 
kérdőívet. Így a magyarországi AIESEC-esek folyamatos 
visszajelzést kapnak, és azonnal korrigálni tudják az eset-
leges hibákat. 
A minőségi szolgáltatás fontos része, hogy az AIESEC át-
vállalja a logisztikai, illetve adminisztrációs teendőket, így 
például a szálláskeresést, a vízumügyek intézését, a bank-
számlanyitást. Ezek mellett a magyarországi AIESEC-esek 
segítenek a külföldi fiataloknak integrálódni az új környe-
zetbe, így a vállalatnak már csak a betanítással kell foglal-
koznia. 
A szervezet partnereinek elégedettségét mutatja, hogy 
több vállalat ismételten élt a gyakornokfogadás lehe-
tőségével, illetve többekkel került sor mélyebb együtt-
működésre. 
Amennyiben szeretne többet megtudni az AIESEC által 
kínált lehetőségekről, kérjük, keresse Keresztesi Lucát, 
a Budapesti Corvinus Egyetem Helyi Bizottságának 
elnökét (06 30 385 66 87, luca.keresztes@aiesec.net), 
vagy Beregszászi Nikolett projektvezetőt (06 20 336 39 
74, nikolett.beregszaszi@aiesec.net).
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JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüüll  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

 

 
  

„„QQuuaalliimmeedd  aa  „„jjóótt,,  ss  jjóóll””  sszzeelllleemméébbeenn  tteevvéékkeennyykkeeddőő  vveezzeettőő  ffeeggyyvveerrttáárrssaa,,  ffeeggyyvveerrhhoorrddoozzóójjaa..””  
  

BBeesszzééllggeettééss  BBeerrnnáátthh  LLaajjoossssaall,,  aa  QQuuaalliimmeedd  CCssooppoorrtt  vveezzéérriiggaazzggaattóójjáávvaall  
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- Hogyan indult a pályád? Mit jelentet számodra 
Shiba professzorral való találkozás? 

Első diplomám szerint gépészmérnök vagyok, s az 
egyetem után a Medicor Művek Debreceni Orvosi Mű-
szergyárában (DOM) kezdtem dolgozni. Nyolc év alatt 
végigjártam a gyár minden lehetséges posztját, ahol 
mérnök ember dolgozhatott. A MEDICOR élen járt az új 
eljárások alkalmazásában, termelési vezetőként kerültem 
kapcsolatba a minőségi körök módszerével. Shiba ennek 
magyarországi elterjedését vizsgálandó jött a Medicorba. 
Dr. Kapolyi László Shiba Medicorban szerzett tapasz-
talatai alapján indította el az ÁMR-t, amihez a DOM első-
ként csatlakozott az én javaslatomra. Számomra Shiba 
óriási lehetőség volt, hiszen az ÁMR-ben próbálhattam ki 
az időközben megszerzett szervezőmérnöki ismeretei-
met, sőt úgy léphettem ki a DOM kapuján, hogy biztos 
nagyvállalati tudás és hátország állt mögöttem. 
- Több embert megkérdeztem már róla, s most sem 

hagyom ki: mit jelent neked a minőség? 
Mérnöki diplomáim ellenére számomra a minőség nem 
műszaki kategória, sokkal inkább értek egyet Németh 
László életminőség fogalmával, vagy ha nem akarok 
ennyire fennkölt lenni, akkor a „jót, s jól” fogalmával. 
Ergo a Qualimed nem minőségüggyel foglalkozó cég, 
hanem vezetési tanácsadó. A „jót, s jól” szellemében 
tevékenykedő vezető fegyvertársa, fegyverhordozója. 
- Sok olyan terület van, ahol „letetted névjegyedet”. 

Gondolok itt sikeres felkészítéseid, „Shibás múl-
tad” mellett az országos konferenciákra, előadása-
idra. Gyakorlati útmutató a szervezeti kiválósághoz 
könyved íróként is ismertté tett! Milyen további ter-
veid vannak? 

Szeretném, ha megújulna a magyar „minőségügyi” világ, 
s ehhez két úton tudok segíteni: 

1. Ha fejlesztjük a hazai EFQM értékelők szaktudását, 
erősíteni tudjuk azt a fajta gyakorlatot, amit már ma 
is alkalmaz néhány kiváló értékelő kollegánk (pl. 
Háry Bandi, Hercz Endre, stb.). Az Ő értékelésük 
nem a pályázgassunk logika egy kötelező eleméről 
szól, hanem a cég, ezen belül is a vezetés fejlesz-
téséről. El kell érni, hogy csak ilyen szakemberek 
értékelhessenek nemcsak európai, de nemzeti, sőt 
regionális szinteken is! 

2. Ha a vállalatvezető nem legyinteni fog egy vissza-
jelzés elolvasása után, hanem azt mondja, hogy 
„ezt kell nekem csinálni”, akkor egyre több első 
számú vezető fogja alkalmazni a TQM filozófiát, és 
az EFQM módszert. 

A szép új nagyköveti címemet erre szeretném használni! 
- Kifejlesztettetek egy új szoftvert, amely segíti az 

önértékelést? Pontosan mire jó ez az eszköz? 
Ez a szoftver a mérnöki gondolkodás megtestesítője a 
szervezeti működés fejlesztésében. Borsózik a hátam, 
amikor azt hallom, hogy SWOT elemzéssel, PEST ana-
lízissel, netán brainstorminggal határozza meg némely 
vezetés a stratégiáját, a fejlesztés irányát. Ez nem terve-
zés, ez csak ötletelgetés, s mint ilyen borzasztóan eset-
leges. 
A tervezés alapja a mérés. Ez a szoftver mér. Méri a 
szervezeti működés jellemzőit az EFQM és a RADAR 
keretrendszerében. S a mérés révén minősít, segíti a 
diagnosztizálást. 
Eszköz 
o az elsőszámú vezetőnek a stratégia megalkotásá-

hoz, 
o a tanácsadónak a fejlesztendő területek 

azonosításához, 
o az értékelőnek a szervezet megértéséhez. 
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A fejlesztés eszköze. 
- Sokan nem ismerik az önértékelést, mint módszert, 

annak ellenére, hogy ma már sokan kimutatták 
gazdasági hasznosságát. Mivel tudod meggyőzni a 
gazdasági vezetőket? Hogyan tudod felkelteni ér-
deklődésüket? Mi olyat tudsz számukra mondani, 
ami motiválhatja őket? 

Amit ma önértékelésnek hívnak Magyarországon, az 
nem az. Az ui. csak nagyon halvány diagnózis, hogy va-
laki elkészít egy pályázatot. A pályázat mindig idealizált 
helyzetet mutat be. Mindig szebbnek tünteti fel a leány-
zót a valóságnál. Erre csak kevés mai vezető harap rá! 
A vezetőnek gazdasági gondokkal kell nap, mint nap 
megküzdenie. Az nem gazdasági gond, hogy a vezetés 
team munka képessége javul. A gazdasági gondot a fo-
rint lebegése, az energiaárak csökkenése, a multi cápák 
falánksága, a piac abszurd értékítélete, stb. jelenti. A ta-
nácsadót, ha megtisztelik azzal, hogy beengedik egy 
céghez, akkor ennek a tanácsadónak kutya kötelessége 
megérteni a cég stratégiai helyzetét, s ha ebben tud jót 
(„s jól”) mondani az elsőszámú embernek (vezetőnek, 
tulajdonosnak), akkor partnernek tekintik. Egyébként le-
passzolják a MIR vezetőhöz. 
- Véleményed szerint melyek a legfőbb hozadékai a 

cégen belül az önértékelésnek? 
A piac növekedése. 
- Azt gondolom sikeres volt számodra a 2008. év. 

Arra gondolok, hogy amikor a Parlamentben átvet-
ted a Nemzeti Minőségi Díj Nagykövete kitüntetést, 
az általatok felkészített vállalkozások közül kettő 

Nemzeti Minőségi Díjat, öt európai elismerést ka-
pott! 

Igen, soha nem kaptunk még egyszerre ennyi elisme-
rést. Ugyanakkor, soha nem volt még ilyen nehéz évünk. 
A tanácsadó a szolgáltatási lánc végén helyezkedik el. 
Ha a gazdasági élet „megroggyan”, anyagra akkor is 
szükség van, bért, adót, közterhet akkor is kell fizetni. 
Lehet tehát spórolni a tanácsadói díjjal. Ugyanakkor, 
soha ekkora szükség még nem volt a fejlesztésre, tehát 
ránk. És ez kötelez! 
- Bernáth Lajos azon tanácsadó és felkészítő cégve-

zető, aki azzal büszkélkedhet: Magyarországon a 
legtöbb vállalkozást készítették fel a Nemzeti Minő-
ségi Díjra. Hogyan és miért válhattatok piacveze-
tővé ezen a területen? 

Ez a stratégiánk, és latens igényt elégítünk ki. 
- Miként jut időd kikapcsolódásra? Hogyan akkumu-

lálódsz? 
Nekem az is kikapcsolódás, ha beülök a kocsimba, és 
(jó időjárási körülmények között) vezethetek. Erre a 
munkám révén sokszor van lehetőségem. Imádok ol-
vasni, de erre csak szünidőben van időm, évek óta nem 
ültem lovon pedig a kis(nagy)lányommal egy időben so-
kat lovagoltunk. A fiam sokat, és türelmesen tanítgatott 
teniszezni, az utóbbi időben ez is elmaradt, no, nem 
azért mert már tudok. Vagy én rontottam el valamit, vagy 
az élet egyre nehezebb, de kikapcsolódásra egyre keve-
sebb lehetőségem van. Az akkumuláció az más, ahhoz 
elég, ha a gyermekeimre, a feleségemre nézek. Ők töl-
tenek fel. 
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ÚÚjjrraa  iinndduull  aa  ZZöölldd  IIrrooddaa  VVeerrsseennyy  
 
A KÖVET Egyesület harmadik alkalommal hirdeti meg az 
irodák között zajló Zöld Iroda Versenyt, amelyre 2009. 
január 23-ig nevezhet bármely szervezet, ahol irodai munka 
folyik. A környezetbarát irodai működés célja, hogy a lehető 
leghatékonyabb erőforrás-felhasználással és hulladékmi-
nimalizálással az irodai tevékenységek negatív környezeti 
hatásai, nem mellesleg költségei is csökkenjenek. 
A Zöld Iroda Versenybe bekapcsolódó irodáknak 2009-ben 
február és március hónap áll rendelkezésükre, hogy a le-
hető legtöbbet kihozva irodai működésükből Zöld Irodává 
váljanak. A verseny indulásakor a jelentkezőknek tesztet 
kell kitölteniük, amely alapján a KÖVET szakértői felmérik a 
pályázó irodák jelenlegi állapotát, összegyűjtve a legna-
gyobb segítségre szoruló területeket és a lehetséges meg-
oldásokat a problémák orvoslására. A versenyzők munkáját 
a Zöld iroda kézikönyv segíti, melyet minden versenybe 
nevező iroda megkap. A KÖVET szakértői műhelymunka 
keretében kínálnak lehetőséget a felmerülő kérdések meg-
vitatására, valamint elektronikus hírlevéllel is támogatják a 
pályázókat. A verseny az állapotfelmérő kérdőívek ismételt 
kitöltésével és helyszíni bejárással zárul 2009. áprilisában, 
amikor a szakértők megvizsgálják, hogy az egyes verseny-
zők milyen mértékű javulást értek el. Mennyire használták 
ki a szervezetben rejlő lehetőségeket a „zöldebb” működés 
érdekében. 
A Zöld iroda Versenyre 2009-ben a következő négy kategó-
riában várják a nevezéseket:  

• Nagy vállalati iroda (több, mint 25 irodai alkalmazott 
esetén) 

• Kis vállalati iroda (kevesebb, mint 25 irodai alkalma-
zott esetén) 

• Nagy non profit iroda (több, mint 50 irodai alkalma-
zott esetén) 

• Kis non profit iroda (kevesebb, mint 50 irodai alkalma-
zott esetén) 

A 2008-as versenyben 24 iroda vett részt, nagyvállalati 
kategóriában az Alcoa-Köfém Kft, kisvállalati kategóriában 
az Ecm Eco Monitoring Kft, civil szervezet és közintézmény 
kategóriában a Környezetünkért Közalapítvány kapta a 
„2008 Zöld irodája” címet. A legjobb akcióterv kidolgozásá-
ért különdíjat kapott a Lear Corporation, a kis anyagi ráfor-
dítással a legjobb zöld irodát kialakító Felsőtárkányi Ön-
kormányzat, az SZ+C Stúdió pedig a „legemberbarátabb” 
iroda címet nyerte le. 
A díjak a Zöld Iroda Kiállításon ünnepélyes keretek között 
kerülnek átadásra 2009. április 23-án a Kinnarps House 
intelligens irodaházában, ahol a hazai irodaszer-, irodabú-
tor-, tisztítószer-, irodatechnikai berendezés gyártók és for-
galmazók környezetbarát termékeinek seregszemléje mel-
lett 2009-ben a környezetbarát irodaházakat állítják közép-
pontba a szervezők. A környezetbarát irodai működés be-
vezetésének célja, hogy a lehető leghatékonyabb erőforrás-
felhasználással és hulladékminimalizálással az irodai tevé-
kenységek negatív környezeti hatásai, nem mellesleg költ-
ségei is csökkenjenek. 
A szervezők várják mindazon érdeklődőket, akik szeretné-
nek egy környezet- és emberbarát munkahelyet kialakítani, 
de nem tudják, hogyan lássanak hozzá, vagy hol szerez-
hetnének be olyan irodai berendezéseket és eszközöket, 
melyek garantáltan környezetbarát tulajdonságokkal ren-
delkeznek. Bővebb információ a Zöld Iroda Versenyről és a 
Zöld Iroda Kiállításról a www.zoldiroda.hu oldalon. 
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AAzz  eenneerrggiiaa--mmeeggttaakkaarrííttááss  bbaajjnnookkaaii  
HHaavvaassii  PPéétteerr  

  
Véget ért az Európai Energiabajnokság, amely 17 
országban összesen 150 cég részvételével zajlott. 
Magyarországon a Fővárosi Vízművek, a K&H Bank és 
az IBM kapott díjat. A hazai versenyt a KÖVET Egye-
sület koordinálta. 
Magyarországon a Béres Zrt., a Biopetrol Kft., a British 
American Tobacco Hungary Kft., a Fővárosi Vízművek 
Zrt., Hosszúhetény Önkormányzata, az IBM, a K&H, 
valamint Siófok és Tatabánya Önkormányzata próbált 
egy év alatt minél több energiát megtakarítani. Vala-
mennyi résztvevő rengeteg tapasztalattal gazdagodott, 
amiket hosszú távon is hasznosítani tud majd ener-
giatakarékossági törekvéseiben. 
Az első helyezett Fővárosi Vízművek Zrt. budapesti 
központi irodája átfogó kommunikációs kampány 
keretében tájékoztatta a dolgozókat a számítógépek, az 
ital-automaták és a világítás használata során 
alkalmazható energiatakarékossági intézkedésekről. Az 
elért eredményekről az ügyfeleiket is informálták a 
székház épületében elhelyezett hatalmas táblán. 
A K&H Bank Vígadó téri irodaházának üzemeltetési 
csoportja jelentős erőfeszítéseket tett az épület-
felügyeleti rendszer optimalizálása, az energiapazarlások 
kiszűrése érdekében. A vállalat belső újságában és 
intraneten tett közzé energiahatékonysági tippeket. 

Az IBM sokszínű, jól felépített és szakmailag rendkívül 
átgondolt kampányával méltán nyerte el a „Legjobb belső 
motivációs kampány” különdíjat hazánkban. 
A Tatabányai Önkormányzat „Helyi közösségért” 
különdíjat kapott. Ők az irodai dolgozók tudatformálása 
mellett a helyi televízió képújságán keresztül, valamint 
iskolai energiatakarékossági versenyek rendezésével a 
helyi lakosság körében is népszerűsítették az 
energiatudatos magatartást.  
Összességében egy év alatt a 17 európai országban 
több mint 52 GWh energiát sikerült megtakarítani, 
aminek köszönhetően több mint 26 000 tonna CO2 
kibocsátását kerülték el. A magyarországi résztvevők 
átlag 8,65 % energia-megtakarítást értek el a korábbi 
évekhez képest, több mint 2500 irodai dolgozó 
tudatformálásával és kisebb energiahatékonysági 
beruházásokkal. 
A hazai Energiabajnokság kiemelt támogatója a Borsod-
chem Zrt. és a Fővárosi Gázművek Zrt. A nemzeti 
győztes 3000 euró összértékű jutalmat kap, melynek 
részeként kétnapos környezetvédelmi tanácsadást 
ajánlott fel a Denkstatt Kft. A Cordi Kutatás Fejlesztési 
Kht. energia- auditot végez a nyertes cég egyik 
irodaépületében, a RICOH Hungary Kft. nyomtatót, az 
ECO-Invest Kft. pedig környezetvédelmi jogtár előfizetést 
ajándékoz majd a bajnoknak. 
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AAzz  IISSOO  2222000000--eess  sszzaabbvváánnyyccssaalláádd  úújj  ttaaggjjaa  aazz  MMSSZZ  EENN  IISSOO  2222000055  

CCssííkk  GGaabbrriieellllaa  
 
2008. december 1-jén megjelent magyar nyelven az MSZ EN ISO 
22005 „Nyomon-követhetőség a takarmány- és az élelmiszerlánc-
ban. Általános elvek és alapkövetelmények a rendszer terve-
zéséhez és bevezetéséhez (ISO 22005: 2007)” azonosító 
jelzetű  és  című szabvány. 

Ezzel az ISO 22000-es szabványcsalád újabb tagja lett elér-
hető Magyarországon. A szabvány a takarmányok- és élelmi-
szerek nyomon-követhetőségi rendszereinek tervezéséhez és 
megvalósításához tartalmaz alapvető követelményeket és 
irányelveket. A takarmány- és az élelmiszerlánc bármely sza-
kaszán működő szervezet számára kínál előnyös megoldáso-
kat. Ugyanakkor a követelményrendszer elég rugalmas ahhoz, 
hogy bármelyik takarmánnyal vagy élelmiszerrel foglalkozó 
szervezet az irányítási rendszerében a szabvány alkalmazá-
sával meghatározott célokat érjen el. 

AA  sszzaabbvváánnyy  aa  kköövveettkkeezzőő  ccééllookk  eelléérrééssééhheezz  nnyyúújjtt  
sseeggííttssééggeett::  

a) az élelmiszer-biztonsági és/vagy -minőségi célkitűzé-
sek támogatásához; 

b) a vevői elvárás(ok) teljesítéséhez; 
c) a termék előtörténetének vagy eredetének meghatáro-

zásához; 
d) a termék visszavonásának és/vagy visszahívásának 

megkönnyítéséhez; 
e) a takarmány- és élelmiszerláncban a felelős szerveze-

tek azonosításához; 
f) a termékre vonatkozó pontos/meghatározott/speciális 

jellemzők igazolásának megkönnyítéséhez; 

g) információ közléséhez az érintett érdekeltekkel és fel-
használókkal; 

h) minden helyi, regionális, országos és nemzetközi sza-
bályzat vagy irányelv teljesítéséhez; 

i) a szervezet eredményességének, termelékenységé-
nek és jövedelmezőségének javításához. 

A nyomon-követhetőségi rendszer kiválasztását meghatároz-
zák: a szabályzatok, a termékjellemzők és a vevők elvárásai. 
Ezért a termékjellemzőktől és az elérendő céloktól függően 
változhat a nyomon-követhetőségi rendszer bonyolultsága. 

A nyomon-követhetőségi rendszerek bevezetése az egyes 
szervezeteknél a következőktől függ: 

– a szervezetből és a termékekből adódó technikai korlá-
toktól (azaz a nyersanyag fajtájától, a tételek nagysá-
gától, a gyűjtési és a szállítási eljárásoktól, a feldolgo-
zási és a csomagolási módszerektől) és 

– az ilyen rendszerek alkalmazásának ráfordításától és 
hasznosságától. 

A mai piaci viszonyok és élelmiszer-biztonsági előírások te-
kintetében elengedhetetlen a szabvány követelményeinek 
betartása, hiszen ezen nyomon-követhetőségi rendszer al-
kalmazásával elnyerhető a vevők és a felhasználók bizalma, 
valamint teljesíthetők a hatósági követelmények. 

A Magyar Szabványügyi Testület 2009. első hónapjaiban az 
MSZ EN ISO 22005 követelményei és az élelmiszerbiztonsági 
rendszerben betöltött szerepének a megismertetésére az 
élelmiszer- és takarmányipar szereplői, az élelmiszer- és ta-
karmánybiztonsági rendszerek működtetői, fejlesztői és felül-
vizsgálói számára szakmai fórum megrendezését tervezi. 
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ÚÚjj  tteecchhnnoollóóggiiaaii  ttuuddáásskköözzppoonntt  nnyyíílltt  BBuuddaappeesstteenn  
DDrr..  GGuuttaassssyy  AAttttiillaa  

 

Jelentős nap volt 2008. december 15-e a TÜV Rheinland 
Magyarországi, illetve a Közép- és Kelet-Európai Cso-
port életében: megnyílt a nemzetközi cégcsoport ötödik 
globális tudásközpontja a budapesti irodaházban. Az 
ünnepélyes megnyitón részt vett Ralf Wilde úr is, a TÜV 
Rheinland Kelet-Ázsiai Vállalatcsoport, és egyúttal a 
hasonló funkciójú japán technológiai tudásközpont 
igazgatója is. 

GGlloobbaall  TTeecchhnnoollooggyy  AAsssseessssmmeenntt  CCeenntteerr  
De mi is az a tudásközpont, és mi ennek a jelentősége 
mind a vállalatcsoport, mind hazánk, illetve a közép- és 
kelet-európai régió életében? 
A tudásközpont feladata általában véve az, hogy az adott 
térségben e téren felhalmozott tudásanyagot, a meglévő 
kutatási és oktatási potenciált integrálja, továbbfejlessze 
és közreműködjön a tudás transzferálásában elsősorban 
a térség innovatív vállalkozásai irányába. Segítse azok 
versenyképességét, jövedelemtermelő, munkahely 
teremtő potenciálját. Közreműködjön a megszületett 
eredmények gyakorlati hasznosulásában a térség 
innovatív KKV-inál. 
A technológiai tudásközpont jelentősége esetünkben 
abban áll, hogy az adott helyen, az adott szervezetben 
összpontosul a TÜV Rheinland Csoport valamely 
szakterületén felhalmozott ismeretanyag, tudás. Ez 
természetesen nem csak a „száraz” tudnivalókat, tech-
nológiai ismereteket jelenti, hanem magában foglalja azt 
a humánerőforrást (szekértőket, szakembereket), vala-

mint a működéshez szükséges eszközállományt, beren-
dezéseket is, amely egy-egy terület magas szintű 
(élenjáró, világszínvonalú) műveléséhez elengedhetet-
len. 
Az első ilyen jellegű tudásközpontot a TÜV Rheinland 
Németországban, Nürnbergben hozta létre German 
Technology Assessment Center néven. Ezt követően 
más országokban is alakultak ilyen központok. Mivel már 
nem csak Németországban működnek tudásközpontok, 
zavaró volt az elnevezésben a „German” szó, amelyet 
ezért lecseréltek „Global”-ra. Így a  németországin kívül 
még a következő helyeken van Global Technology 
Assessment Center (GTAC): Japánban Yokohamában, 
Kínában Sanghajban, valamint az Egyesült Államokban 
a Szilícium-völgyben. Mint láthatjuk igen előkelő tagjai 
vannak a „klubnak”, amelybe bekerülni nem kis telje-
sítmény. 
Visszatérve a magyarországi eseményekhez: a TÜV 
Rheinland Magyarországi Csoport (a TÜV Rheinland 
InterCert Kft, a MEEI Kft. és az MBVTI Kft.), mint a 
budapesti közép- és kelet-európai regionális tudás-
központ a Global Technology Assessment Center of 
Middle and Eastern Europe (GTAC MEE) elnevezést 
kapta. Szakterülete az olaj- és gázipar. Ezen a területen 
a Csoport létesítménytechnikával foglalkozó szakem-
berei olyan mennyiségű és minőségű tudást, illetve 
gyakorlati tapasztalatot halmoztak fel, amellyel a világ 
bármely régiójában működő TÜV Rheinland tagvállalat 
számára szakmai hátteret tudnak nyújtani. Ez abból 
fakadt, hogy a magyarországi létesítménytechnikai szak-
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emberek a térség több finomítójában, olaj- és gázipari 
beruházásának ellenőrzésében vállalnak komoly és fele-
lősségteljes feladatokat. 
A szakmai háttérbázis folyamatos biztosítása és fejlesz-
tése kiemelt feladat a magyarországi vállalatcsoport szá-
mára, amely hazánk legnagyobb műszaki vizsgáló és 
tanúsító szervezete. A TÜV Rheinland InterCert Kft. 
termék-, személy- és rendszertanúsítási tapasztalata a 
Műszaki Biztonsági Vizsgáló és Tanúsító Intézet Kft. 
(MBVTI) laboratóriumi hátterével és a Magyar Elek-
trotechnikai Ellenőrző Intézet Kft. (MEEI) infrastruk-
túrájával kibővülve nem csak a közép- és kelet-európai, 
hanem az egész eurázsiai térségben meghatározó 
tényezővé vált. Ennek eredményeként mind Magyar-
országon, mind külföldön széleskörű vizsgáló és elle-
nőrző tevékenységet folytat, így munkatársai megta-
lálhatók a MOL szinte összes hazai beruházásán, de 
jelen vannak a szlovákiai Slovnafttól kezdve a Moszkva 
melletti podolszki atomerőmű alkatrészek gyártásán vagy 
a Kaszpi-tavon épülő fúrótorony telepítésén keresztül, a 
szaúd-arábiai erőművi kazánblokkok állapotfelméréséig 
és élettartam becsléséig világszerte. 
Bátran állítható, hogy a magyarországi létesítménytech-
nikai terület a TÜV Rheinland Csoport más, azonos fela-
datokat ellátó egységei között mind szakmai, mind a for-
galmi adatok alapján kiemelkedő helyet foglal el. Ennek 
eredményeként itt történik a külföldi létesítménytechnikai 
szakemberek ki- és továbbképzése, vizsgáztatása is. 

BBuuddaappeesstt  lleehheett  EEuurróóppaa  aaggyyaa  
A leírtakkal jól összecseng egy másik esemény is. Az 
EU-tagállamok szakminiszterei még 2008. május 29-én 
kezdték meg az eszmecserét arról, hogy melyik város 
adjon otthont az Európai Innovációs és Technológiai 

Intézetnek (EITI). 2008. június 18-án született meg az 
Európai Unió innovációért és versenyképességért felelős 
minisztereinek egyhangú döntése: Budapesten lesz az 
EITI székhelye. Fővárosunk ezzel az esélyes Barcelonát 
és Jénát is legyőzte, de megpecsételődött a Béccsel kö-
zösen pályázó Pozsony, valamint Wroclaw sorsa is. 
Az intézmény az európai együttműködést, a kontinens 
globális versenyképességét szolgálja közös európai tu-
dományos-kutatási hálózat megteremtésével a kapa-
citások jobb kihasználása érdekében. Az EITI „hálóza-
tos” intézet lesz Európa különböző földrajzi pontjain 
található kiválóságok összefogásával. Kialakítása még 
kezdeti fázisban van, igen fontos kérdések eldöntése 
még ezt követően esedékes. 
Az EITI pályázatot, versenyt fog hirdetni az un. 
Knowledge and Innovation Communities létrehozására, 
ezekben folyik majd a tényleges kutató-fejlesztő munka, 
vállalatok, kutatóhelyek, egyetemek összefogásával. Az 
EITI-nek hazánkba való telepítése a magyar tudáshá-
romszög –felsőoktatás, kutatás-fejlesztés (K+F) és inno-
váció– elismerését is jelenti, és remélhetően hozzájárul 
majd a hazai K+F befektetések növeléséhez. Egye-
dülálló lehetőséget kaptunk az EU-tól tudományos-tech-
nológiai tekintélyünk növelésére. 
Magyarország az adminisztratív központ elhelyezését 
kapta meg, amely a tervek szerint 2009-ben kezdi meg a 
működését. Ahhoz, hogy a kutatás-fejlesztési (és kutató-
képzési) munkából is részesüljünk –minden más poten-
ciális szereplőhöz hasonlóan– legkiválóbb erőinket 
egyesítve időben kell fellépnünk. 
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FFóórruumm  
A TÜV Rheinland Magyarországi Csoport vezetői úgy 
gondolták, olyan fórumot kell létrehozni, amely az inno-
vációban érdekelt magyar vállalatok vezetői részére ér-
dekérvényesítési lehetőséget teremt, amelyen a képzés-
ben, felsőoktatásban, tudományos kutatásban résztvevő 
intézmények kifejthetik elképzeléseiket, ismertethetik 
álláspontjukat, résztvevői javaslataikat közvetlenül az 
érintett miniszterhez jutathatják el. Az EITI eredményes 
működésének mielőbbi megkezdéséhez ugyanis szük-
ség van a különböző érintett érdekcsoportok (az innova-
tív gyártók, szolgáltatók köre; a fogyasztók köre; a felső-
oktatás, a műszaki-tudományos kutatás területe; az ér-
dekképviseletek köre; a társadalom, közigazgatás) hat-
hatós támogatására is. 
Ezen céltól vezérelve 2008. december 15-ére meghívták 
több magyarországi nagyvállalat, felsőoktatási és kuta-
tási intézmény, valamint kormányzat érintett vezetőit 
egyfajta kerek-asztal beszélgetésre, amelynek során a 
résztvevők lehetőséget kaptak elképzeléseik kifejtésére. 
A nyitott beszélgetés célja annak megismerése is volt, 
hogy milyen értékteremtő tevékenységeket lehet Ma-
gyarországra telepíteni, mire van szükség a közeljövő-
ben, hiszen minden régióban a helyi szükségletek és 
lehetőségek alapján más-más igények határozzák meg a 
támogatások módját és tartalmát. A megbeszélés nyo-
mán világossá vált, hogy az EITI működésének minél 
gyorsabb és hatékonyabb beindításához további hasonló 
fórumok összehívása tűnik szükségesnek, amelynek 
megszervezéséhez a TÜV Rheinland Magyarországi 
Csoport, úgy is, mint a regionális GTAC MEE a szüksé-
ges feltételek megteremtésével, az infrastruktúrájának 
rendelkezésre bocsátásával felajánlotta segítségét. 

Reméljük, hogy az előzőekben vázolt elképzelések meg-
valósulásáról, a GTAC MEE munkájáról, eredményeiről 
mielőbb beszámolhatunk. 

________________________________________________________________________________________   

KKöösszzöönnttjjüükk  
aa  

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  
úújj  ttaaggjjaaiitt!!  

___________________________________________  
 

AAbbllaakkcceennttrruumm  KKfftt..  
GGyyőőrr  

___________________________________________  
  

FFooddoorr  VVeerroonniikkaa  
SSzzoommbbaatthheellyy  

___________________________________________  
  

NNaaggyy  IIssttvváánn  
GGyyöönnggyyööss  

___________________________________________  
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CCééggiinnffoorrmmáácciióó  
Az Ablakcentrum Kft, több mint 20 éve a magyarországi 
műanyag nyílászáró gyártás egyik vezető cége. Termé-
keinket német Kömmerling alapanyagból készítjük. A 
rendszer alkalmas a hagyományos és különleges for-
májú, valamint funkciójú ablakok és ajtók kivitelezésére. 
A 85 munkatárssal dolgozó cégünk fő profiljába tartozó 
PVC nyílászárók gyártásán és értékesítésén kívül a né-
met GEZE (www.geze.de) termékek forgalmazásával, 
szerelésével és szervizelésével is foglalkozunk. 
Az általunk gyártott minőség, a felhasznált anyagok, al-
katrészek és a beépítés szakszerűsége a legjobb aján-
lónk. 
Közismert, hogy a PVC nyílászárók kiváló hő- és hang-
szigetelők, ennél fogva az ezekkel szerelt épületekben 
élők, dolgozók komfortosabb körülmények között tölthetik 
idejüket és a mai energiaárak mellett a fűtési költség 
sem elhanyagolható. 
Megrendelőink a környezetvédelem szempontjait is fi-
gyelembe veszik, amikor a műanyag nyílászárók mellett 
döntenek, hiszen ezeknek az ablakoknak a gyártásához 
nem kell fákat kivágni. 
Az épületeket „öltöztető” PVC nyílászárók esztétikai 
megjelenése, kiváló épületfizikai tulajdonságai remé-
nyeink szerint egyre több építtetőt győznek meg gyárt-
mányaink komfortosságáról és takarékosságáról. 

Az Ablakcentrum Kft. a hagyományos típusméreteken 
kívül egyedi méretű és kialakítású nyílászárókat, vala-
mint télikerteket is gyárt és szerel. A nyílászárók beépít-
hetőek új, illetve meglévő épületekbe, akár a régiek 
komplett cseréjével, akár a régi tokra ráépíthető műszaki 
megoldásokkal. 
 

MMiinnőősséégg--  ééss  kköörrnnyyeezzeettii  ppoolliittiikkaa  
Az ABLAKCENTRUM Kft. az ISO 9001:2000 és ISO 
14001:1996 szabványok szerint integrált és független 
tanúsító testület által elismert minőség- és környezetköz-
pontú irányítási rendszert működtet és azt folyamatosan 
továbbfejleszti. 
Az ABLAKCENTRUM Kft. vezetése elkötelezte magát az 
„alacsony energiaigényű ház” gondolata mellett. Ennek 
megfelelően alakította ki és fejleszti folyamatosan ter-
mékkínálatát, gyártási és beépítési folyamatait. Ezt az 
elkötelezettséget partnerkapcsolatainak építése során is 
érvényre kívánja juttatni, olyan beszállítókkal és alvállal-
kozókkal kíván kapcsolatot fenntartani, amelyek azono-
sulnak ezzel az értékrenddel. 
Győr, 2003. június 1. 

Prohászka Rajmund 
ügyvezető igazgató 
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EEuurrooFFuuttuurr  CCllaassssiicc  

EEuurrooFFuuttuurr  EElleeggaannccee  
Az "EuroFutur Classic" egy új 
többkamrás profilrendszer 70 mm-
es beépítési mélységgel. A piaci 
trendhez igazodik, de mégis a ha-
gyományos műanyag ablakoknál 
megszokott megjelenést mutat. 
Műszaki jellemzője egy innovatív, 
mintaoltalommal védett acélmere-
vítés, mely kiemelkedően jó hőszi-
getelést biztosít. Az „EuroFutur 
Elegance” erős egyéniséget sugá-
roz és így még "unalmas" homlok-
zatoknál is magára irányítja a fi-
gyelmet. 

AAlluuFFuussiioonn  ==  ÚÚjj  ggeenneerráácciióó  aazz  
aabbllaakkppiiaaccoonn!!  

Az AluFusion rendszer az alumínium és 
műanyag alapanyagok tökéletes egyesí-
tése révén ablakokkal szembeni elváráso-
kat a legmagasabb műszaki színvonalon 
elégíti ki. 
Újszerűsége a PVC szárny-profil megtá-
masztásának, az alu-profillal való kapcso-
latának módjában rejlik. A fizikai terhelé-
seket a külső oldalon elhelyezkedő alumí-
nium profil veszi fel, a hőszigetelésről pe-
dig a belső oldalon található, 70 mm-es 
rendszer, 5 légkamrás műanyag-profilja 
gondoskodik. 

AAzz  AAbbllaakkcceennttrruumm  KKfftt  ééss  PPrrooffiinnee  GGmmbbHH 
kköözzöösseenn  nnyyeerrttee  eell  aa  „„TTRROOCCAALL  8888++””  

eellnneevveezzééssűű  pprrooffiillrreennddsszzeerréévveell  
MMaaggyyaarr  TTeerrmméékk  NNaaggyyddíí  ccíímmeett  

Az új rendszer főbb jellemzői: 
- 88 mm-es beépítési mélység 
- 3 zárósíkú, középtömítéses 

profilrendszer 
- teljes keresztmetszetében 6-

légkamrás profilok 
- 67 mm-es üvegező falc mélység a 

3 rétegű üvegek befogadására 
Egyedülálló hőszigetelési paraméte-
rekkel rendelkezik! 
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXVVIIIIII..  éévvffoollyyaamm  11..  sszzáámm  22000099..  jjaannuuáárr  
  

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Versenyképes, fenntartható gyártást az európai 
ipar globális vezető szerepének megszerzéséért 
- Jovane, Francesco

Competitive Sustainable Manufacturing for 
Achieving European Industry’s Global Leadership  
- Jovane, Francesco  

A fenntartható fejlődés a minőségi közigazgatás, 
valamint a közigazgatás minősége jegyében 
- Dr. Dudás Ferenc

Sustainable Development in the Wake of Quality 
Public Administration and Administration’s Quality  
- Dr. Dudás, Ferenc  

Termékfejlesztés és üzleti teljesítmény 
- Kiss János  

Product Development and Business Performance 
- Kiss, János 

Átvételi szabályozókártyák - Dr. Balogh Albert Acceptance Control Charts - Dr. Balogh, Albert  

A tanácsadó és tanúsító-választás fortélyai  
- Szügyi György

Tricks of Choosing a Consultant and a Certification 
Body – Szügyi, György  

Lean, Hat Szigma avagy mi lesz veled TQM? 
 - Rózsa András

Lean, Six Sygma or What Next TQM 
– Rózsa, András  

Közgazdász fiatalok a minőség szolgálatában 
- Szabó Andrea – Mattusich Márton

Young Economists Serving Quality  
– Szabó, Andrea – Mattusich, Márton  

Jók a legjobbak közűl  
– Sződi Sándor riportja Bernáth Lajossal

The Best among the Best  
– Riport by Sződi, Sándor with Bernáth, Lajos  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Minőség Szakemberek Találkozója 2009. Meeting of Quality Professionals in 2009.  
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HHAAZZAAII  ÉÉSS  NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  HHÍÍRREEKK,,  BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓKK  DDOOMMEESSTTIICC  AANNDD  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  NNEEWWSS  AANNDD  
RREEPPOORRTTSS  

Újra indul a Zöld Iroda Verseny Green Office Competition Launched Again  

Az energia-megtakarítás bajnokai Champions of Energy-saving Competition  

Az ISO 22000-es szabványcsalád új tagja az 
MSZ EN ISO 22005 - Csík Gabriella

MSZ EN ISO 22005 –a New Member to the 
ISO 22000 Family - Csík,Gabriella  

Új technológiai tudásközpont nyílt Budapesten 
- Dr. Gutassy Attila

New Knowledge-center for Technology in Budapest  
- Dr. Gutassy, Attila  

A Minőség és Megbízhatóság  
- 2008/6 szám tartalomjegyzéke

Content of Minőség és Megbízhatóság  
– 2008/6 Number  

Konformitás Tanúsító Kft. közzététel Disclosure  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

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

Új tagunk bemutatkozása: Ablakcentrum Kft. Presentation of our New Member  

 

MMiinnőőssééggsszzaakkeemmbbeerreekk  TTaalláállkkoozzóójjaa 
2009. február 9. 

Novotel Budapest Centrum (egykori Palace szálló) 
1088 Budapest, Rákóczi út 43-45. 
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