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Ez a cikk a XVI. Magyar Minőség Héten, Budapesten, 
2007. november 5-én elhangzott előadásom anyagára 
épül. A szótár az óta megjelent, angol és francia nyelvű 
3. kiadása az OIML (Nemzetközi Mérésügyi Szervezet) 
honlapján elérhető. A cikk végleges megszövegezésénél 
figyelembe vettem az előadás elhangzása óta bekövet-
kezett változásokat. 

Előzmények 
A VIM korábbi, 2. kiadása Alapvető és általános metroló-
giai fogalmak nemzetközi értelmező szótára címmel, 
1993-ban jelent meg. Több mint 10 évvel ezelőtt alakult 
meg a Metrológiai Útmutatók Vegyes Bizottsága (angol 
elnevezésének rövidítéséből: a JCGM), amelynek 2. 
munkacsoportja, a “VIM munkacsoport”, 7 évig dolgozott 
a VIM 2. kiadásának korszerűsítésén. A 2008-ban végle-
gesített 3. kiadást a JCGM mind a nyolc tagszervezete 
egyenként és együttesen elfogadta. 
Az értelmező szótár a metrológiával, azaz a méréstan-
nal, valamint annak gyakorlati alkalmazásával foglalko-
zik. Közvetett módon tartalmazza a mennyiségekre és 
egységekre vonatkozó alapelveket is. A kidolgozásában 
részt vevő szakértők abból indultak ki, hogy a mennyisé-
gek és egységek témakör többféle módon kezelhető. A 
szótár Mennyiségek és egységek című, első fejezete a 
lehetséges kezelésmódok egyikét valósítja meg, és az 
ISO/IEC 80000 Mennyiségek és egységek c. nemzetközi 
szabványban lefektetett elveken, valamint a Nemzetközi 
Mértékegység-rendszer című, (a BIPM által kiadott) SI 
Brosúrán alapul. 

Ennek a cikknek az a célja, hogy bemutassa az elvégzett 
munka eredményét. Két okból is úgy gondolom azonban, 
hogy mondanivalómat nem lenne helyes a szótár puszta 
ismertetésére korlátozni. 

Az egyik ok, hogy az Értelmező Szótár kidolgozásakor a 
szerzők figyelembe vették egy ugyanabban az időszak-
ban kidolgozásra került, másik ISO metrológiai ajánlás, 
az Útmutató a mérési bizonytalanság kifejezéséhez, (an-
gol elnevezésének rövidítéséből: a GUM), korszerűsíté-
sének eredményeit is, és ezért -legalább egy kitekintés 
erejéig- a GUM-mal is foglalkoznom kell. A GUM ugyanis 
új szakkifejezésekkel gazdagította a metrológia nyelvét, 
és jelentősen módosította a metrológiai közgondolkodást 
(vagy inkább filozófiát), miközben az ISO szabványosí-
tási tevékenységének eredményeit is figyelemmel kísérte 
és felhasználta. 

A másik ok, hogy a munkát megnehezítette a mérési bi-
zonytalansággal kapcsolatos új elgondolások viszonylag 
lassú térhódítása, amihez a VIM korszerűsítése során a 
szerzőknek folyamatosan alkalmazkodniuk kellett. A VIM 
3. kiadása közel egy évtizedig érlelődött kölcsönös meg-
egyezések eredménye, ezért nem indokolt keresni benne 
a kristálytiszta logikát. Születésénél hét nemzetközi 
szervezet szakértői bábáskodtak, és ezekhez 2005-ben, 
nyolcadikként, az ILAC is csatlakozott. 

 

Okleveles fizikus



 

A JCGM-ben képviselt, és a VIM 3. kiadásának kidolgo-
zásában részt vevő szervezetek a következők voltak: 

• Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 
• Klinikai Kémiai és Gyógyászati Laboratóriumi 

Nemzetközi Szövetség (IFCC),  
• Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO) 
• Elméleti és Alkalmazott Kémiai Nemzetközi Egye-

sülés (IUPAC), 
• Elméleti és Alkalmazott Fizikai Nemzetközi Egye-

sülés (IUPAP) 
• Nemzetközi Mérésügyi Szervezet (OIML) 
• Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási 

Együttműködés (ILAC) 
• Nemzetközi Súly-és Mértékügyi Hivatal (BIPM) 

A Törvényes Metrológiai Nemzetközi Értelmező Szó-
tár 
Ismeretes, hogy a metrológia, mint a mérésekkel fog-
lalkozó tudomány és tevékenység, három nagy területre, 
a tudományos, az ipari és a törvényes metrológiára tago-
zódik. A harmadik fő terület, a törvényes metrológia 
(vagy mérésügy), sajátos szókincsének megfelelően, ki-
dolgozta a maga értelmező szótárát. A Törvényes Metro-
lógiai Nemzetközi Értelmező Szótár az OIML kezdemé-
nyezésére, és az OIML hatékony támogatásával készült 
el. Rövid elnevezése: VIML. 
A VIML első kiadása 1969-ben, a második 1978-ban je-
lent meg. A VIML 1978-as kiadását a hét nemzetközi 
szervezet által kidolgozott VIM egyik forrásaként hasz-
nálták fel. 1995-ben az OIML 1. „Terminológia” Műszaki 
Bizottsága (TC 1) újra kezdte a sokáig szünetelő termi-
nológiai munkát. Az új kiadás kidolgozását a törvényes 
metrológiai fogalmak nemzetközi jelentősége és a nem-
zetközi együttműködés közös nyelvének kialakítása iránti 
igény indokolta. Egymást követően négy tervezetet dol-

goztak ki, és az így kialakított szöveget 1998-ban, Var-
sóban, szemináriumon vitatták meg, majd az ott elké-
szített tervezetet a TC 1 tagjai levelezés útján egyez-
tették. A Nemzetközi Mérésügyi Bizottság (CIML) ugyan-
csak levelezés útján hagyta jóvá 2000-ben. 
A VIML jelenlegi kiadása csak a törvényes metrológia 
területén használt fogalmakat tartalmazza. A fogalmak a 
törvényes metrológiai szervezetek tevékenységére és az 
e tevékenységhez kapcsolódó egyéb kérdésekre vonat-
koznak. A szótár néhány, a VIM-ből átvett általános fo-
galmat is tartalmaz. 
A VIM harmadik kiadásának új címe és felépítése 
A VIM 3. kiadásának új címe: Nemzetközi metrológiai 
értelmező szótár - Alapvető és általános fogalmak, kap-
csolódó szakkifejezések 
A cím kibővítését az indokolta, hogy a szótár kidolgozói 
nyitottak néhány, a szótárban eddig csak kisebb súllyal 
megjelenő tudományterület, például a kémia, a biológia 
és az orvostudomány irányába. A kapcsolódó szakki-
fejezések többsége a szakkifejezéseket szemléletesen 
bemutató gyakorlati és értelmező „példákban” jelentke-
zik. Nem kizárt, hogy a bővítés indoka lehetett az is, 
hogy nehéz a valóban alapvető és általános szakkifeje-
zések legkedvezőbb választékát megtalálni. 
A VIM felépítésében a leginkább szembetűnő változás a 
szakszókincs öt fejezetbe való csoportosítása a korábbi 
hat helyett. Jórészt olyan szakkifejezések hullottak ki a 
rostán, amelyek más szakmai szótárakban megtalálha-
tók, és nem igénylik, hogy szigorú logikai rendszerbe 
illeszkedjenek. 
A fejezetcímek mellett feltüntettem a kérdéses fejezetek-
ben található szakkifejezések számát is. 
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• Előszó 
• Bevezetés 
• Előzetes megállapodások (konvenciók) 
• 1. Fejezet: Mennyiségek és egységek (30)  
• 2. Fejezet: Mérések (53) 
• 3. Fejezet: Mérőeszközök (12) 
• 4. Fejezet: Mérőeszközök jellemzői (31) 
• 5. Fejezet: Etalonok (18) 

A VIM összesen 144 szakkifejezést foglal magába. 
A szótár készítéséhez elfogadott elvi meggondolások 
Az értelmező szótár az ISO 1087-1:2000, 3.7.2. pont-
jában adott meghatározás szerint "szakszótár, amely tar-
talmazza az egy vagy több szakterületen használt elne-
vezéseket és meghatározásokat". 
A szótár kidolgozói abból indultak ki, hogy a mérések 
alapelveiben, -legyenek bár fizikai, kémiai, biológiai vagy 
műszaki mérése- nincsenek lényeges különbségek. Le-
hetséges tehát az összes érintett szakterület számára 
elfogadható szótárt készíteni. Követelményként támasz-
tották, hogy a szótár elégítse ki egyebek között a bio-
kémia, a táplálkozás-tudomány, a törvényszéki orvostan 
és a molekuláris biológia igényeit is. A szótár ne tartal-
mazzon olyan fogalmakat, amelyek a 2. kiadásban még 
szerepeltek, de amelyek többé nem tekinthetők sem 
alapvetőnek, sem általánosnak. A szótár foglaljon ma-
gába a metrológiai visszavezethetőséggel, a mérési bi-
zonytalansággal és a névleges jellemzőkkel kapcsolatos 
további szakkifejezéseket. 
A kiadványban a helyettesítés elvét alkalmazták, vagyis 
lehetőség van arra, hogy a bármelyik szakkifejezés 
meghatározásában szereplő, más szakkifejezést annak 
meghatározásával helyettesítsünk anélkül, hogy az el-
lentmondásra vagy zsákutcába vezetne. A szövegben 

előfordulnak meghatározás nélküli szakkifejezések (úgy-
nevezett primitívek) is, például: rendszer, összetevő, 
test, tulajdonság, nagyság, anyagi eszköz és jel.  
Metrológiai fogalmakat tartalmazó egyéb dokumen-
tumok 
A VIM 3. kiadásában olvasható 144 szakkifejezés termé-
szetesen nem jelenti a metrológia teljes szókincsét. Van-
nak más olyan műszaki kiadványok is, amelyekben talál-
hatunk metrológiai fogalmakat, sőt az is előfordul, hogy 
ezekben a kérdéses fogalom meghatározása esetenként 
némileg eltér a VIM 3. kiadásában megfogalmazottól. 
Az egyik legfontosabb rokonjellegű dokumentum az ISO 
60050 Nemzetközi Elektrotechnikai Értelmező Szótára 
(IEV). 
A VIM harmadik kiadása az irodalomjegyzékben 55 for-
rást jelöl meg, amelyek egy része az egyes szakterülete-
ken alkalmazott különleges szakkifejezéseket tartal-
mazza. 
A minőségirányítással, a kölcsönös elismerési megál-
lapodásokkal kapcsolatos, és a metrológiához vagy a 
törvényes metrológiához tartozó szakkifejezéseket 
ugyancsak a VIM irodalomjegyzékében felsorolt kiad-
ványokban találhatunk. 
A VIM szerzői gondosan ügyeltek arra -és többnyire sike-
rült is elérniük-, hogy az általuk javasolt szakkifejezések 
és meghatározások ne legyenek ellentmondásban az 
ISO és az IEC szabványokban és a Vegyes Bizottság-
ban képviselettel rendelkező, más nemzetközi szerve-
zetek kiadványaiban alkalmazottakkal. Ezért került be az 
anyagba néhány olyan magyarázó megjegyzés, ami a 
kérdéses szakkifejezés más szakterületen való, az álta-
lánostól eltérő értelmezésére és használatára hívja fel a 
figyelmet. Például: észlelő, érzékelő, indikátor. 
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3.9. (4.15.) 
észlelő (detektor) 
készülék vagy anyag, amely jelzi egy jelenség, test vagy 
anyag jelenlétét, amikor a hozzá társított mennyiség egy 
küszöbértéket meghalad 
PÉLDÁK: halogénes szivárgásdetektor, lakmuszpapír. 
MEGJEGYZÉSEK 
Bizonyos szakterületeken az “észlelő” kifejezést “érzéke-
lő” értelemben használják. 
A kémiában ennek a fogalomnak a gyakran használt el-
nevezése: “indikátor” (kijelző). 
Nemcsak a VIM korszerűsítésének munkálatait, hanem a 
nemzetközi metrológiai együttműködés egészét is meg-
nehezítette a metrológia filozófiájában a múlt század 
80-as éveiben bekövetkező, gyökeres változás. Ismere-
tes, hogy a metrológia a valószínűségelmélet gyakorlati 
alkalmazásának egyik fontos területe. A valószínűség 
kétféle lehetséges megalapozása, és annak a 
metrológiában jelentkező következményei megosztották 
a metrológusok közösségét. A kétféle értelmezést az 
ISO 3534-1: 1993; Statistics – Vocabulary and Symbols 
– Part 1, 1.1. megjegyzésében találjuk: 
“A valószínűség a bekövetkezés hosszabb ideig észlelt 
relatív gyakoriságára, vagy annak a hitnek a mértékére 
alapozható, hogy az esemény bekövetkezik.” 
A két lehetséges felfogás közötti választás kihat a met-
rológiában használt olyan alapvető fogalmak értelmezé-
sére, mint a mérés, a mérés eredménye és a mérési bi-
zonytalanság. Az egymástól eltérő felfogásokat a VIM 3. 
kiadásának Bevezetése mutatja be. 
Napjaink metrológiájának alapkérdését, a mérési bizony-
talanságot illetően a metrológusok még mindig két tá-
borra oszlanak. A két táborba csoportosulókat „frek-
venciánusnak” illetve „bayesiánusoknak” szokták ne-

vezni. A frekvenciánusok elnevezése onnan ered, hogy 
csak a relatív gyakoriság alapján értelmezett valószínű-
ségnek tulajdonítanak fizikai realitást. A mérés célja e 
felfogás szerint a mérendő mennyiség valódi értékének a 
közelítő meghatározása. A bayesiánusok Bayes való-
színűségértelmezését fogadják el. Szerintük a valószí-
nűség annak a hitnek a foka, hogy egy véletlen esemény 
(amelynek többféle kimenetele, eredménye lehet) bekö-
vetkezik. A hit foka helyett ma inkább az ismeretállapot 
kifejezést szokták használni. A mérendő mennyiségre 
vonatkozó információ mennyiségének növekedésével 
csökken a mérés bizonytalansága. A bayesiánusok szá-
mára a mennyiség valódi értéke nem egyetlen állandó 
érték, hanem értékek készlete abban az értelemben, 
hogy az ugyanazon a mennyiségen elvégzett, ismételt 
mérések során kapott, egymástól eltérő, szóródó értékek 
(bizonyos határok között) egyaránt tulajdoníthatók a mé-
rendő mennyiségnek. 
A mérési eredmény, statisztikai értelemben, véletlen vál-
tozó, amelyet ennek megfelelően kell és lehet értelmezni 
és kezelni. A “relatív gyakoriságra” alapozott valószí-
nűség a Valódi értékre alapozott megközelítéshez (más 
néven a Klasszikus megközelítéshez), a “hit mértékére” 
alapozott valószínűség pedig a Mérési bizonytalanságon 
alapuló megközelítéshez vezet. 
A relatív gyakoriságra alapozott valószínűség 
Ha a valószínűséget a relatív gyakoriságra alapozzuk, 
akkor a bizonytalanság értelmezésének alapja a mennyi-
ség valódi értéke. A valódi értéken alapuló megközelí-
tésnek nincs egyértelmű meghatározása vagy leírása, de 
általában úgy értelmezik, hogy a mérendő mennyiség a 
definíciójával összhangban levő, egyetlen (pontszerű) 
valódi értékkel leírható. A mérés célja egy olyan érték 
meghatározása, amely a lehető legközelebb van ehhez 
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az “egyedüli” valódi értékhez. A javasolt módszer általá-
ban azonos eloszlású, egymástól független észlelések-
ből álló mérési sorozat végzése, úgynevezett megismé-
telhetőségi feltételek mellett. A valódi értéktől való elté-
rés véletlen hibákból és rendszeres hibákból tevődik 
össze. Feltételezik, hogy ez a két hibaféleség mindig 
megkülönböztethető, és azokat egymástól eltérő módon 
lehet és kell kezelni. Nincs általánosan elfogadott sza-
bály arra, hogy ezek hogyan vonhatók össze, hogy így 
kialakítsák a becslésként elfogadott valamely adott mé-
rési eredmény “teljes” hibáját. A teljes hiba abszolút érté-
kének egy felső határ tulajdonítható, amit lazán “bizony-
talanságnak” neveznek. 
A „hit mértékére” alapozott valószínűség 
A bayesiánus valószínűségértelmezés szokatlan és ne-
hezen elfogadható a gyakoriságra alapozott valószínű-
ség fogalmát -és csak azt- ismerők körében. A 
bayesiánus felfogás teszi lehetővé, hogy a különböző 
hatásokból eredő mérési bizonytalanság-összetevőket 
összegezni tudjuk, és a mérési bizonytalanságot egyet-
len értékkel jellemezzük. 
Ismert anekdota a bayesiánus értelmezésre a következő: 
A hadnagy megkérdezi a századostól, hogy mikor lesz a 
vasárnapi díszszemle, és a következő választ kapja: „Ha 
délelőtt esik, akkor délután, de ha délután esik, akkor 
délelőtt.” A válasz csak akkor értelmezhetetlen, ha a vár-
ható időjárásról nincs semmilyen információ. Voltakép-
pen arról van szó, hogy olyan esemény bekövetkezésé-
nek a valószínűségét kell megjósolni, ami még sohsem 
következett be, tehát a gyakorisága nulla. 
A mérési bizonytalanságon alapuló megközelítést a 
CIPM a mérési bizonytalanság megállapítására vonat-
kozó INC-1 (1980) ajánlásban javasolta, mely szerint a 
mérési bizonytalanság összetevőit két csoportba, az A-tí-

pusú és a B-típusú csoportba kell sorolni attól függően, 
hogy becslésük statisztikai módszerrel vagy más módon 
történik-e. Az A-típusú és a B-típusú összetevőket a va-
lószínűségelmélet szabályainak megfelelően kell össze-
vonni, amit az tesz lehetővé, hogy a B-típusú csoportba 
sorolt összetevőket is varianciákként kezelik. Az ered-
ményül kapott szórás a mérési bizonytalanság egy kife-
jezése. Ennek a megközelítésnek a nézőpontját az Út-
mutató a mérési bizonytalanság kifejezéséhez című ki-
advány, rövid elnevezésével a GUM (kiadva 1993-ban, 
javítva 1995-ben), részletezi. Ebben a megközelítésben 
a mérés célja nem a valódi érték lehető legszorosabb 
meghatározása. Ehelyett feltételezik, hogy a mérésből 
szerzett információ csak a mérendő mennyiség értékei-
nek egy tartományát engedi meghatározni. Ha megfelelő 
többlet-információ áll rendelkezésre, ez lehetővé teszi, 
hogy szűkítsék a mérendő mennyiségnek indokoltan 
tulajdonítható értékek készletét, de még a legkifinomul-
tabb méréssel sem lehet ezt a tartományt egyetlen ér-
tékre összehúzni, mert a mérendő mennyiség leírása, 
definíciója, kiküszöbölhetetlenül csak véges részletes-
ségű lehet. Ez a definiálási bizonytalanság. A mérendő 
mennyiség a tartomány egyik értékével jellemezhető, 
amit “mért mennyiségértéknek” hívnak. 
A VIM 3. kiadása egyértelműen leszögezi, hogy a metro-
lógiai felfogás a valódi értéken alapuló megközelítéstől a 
mérési bizonytalanságon alapuló megközelítés irányába 
fejlődik. 
A valódi értéken alapuló, úgynevezett Klasszikus megkö-
zelítés korábban függelékbe „száműzött” fogalmai 
visszakerültek a szótár fő szövegébe. Ilyen fogalmak: a 
valódi érték, az elfogadott (konvencionális) meny-
nyiségérték, a mérési pontosság, a mérési hiba, a rend-
szeres mérési hiba és a véletlen mérési hiba. 
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Mint új szakkifejezés, a szótárba bekerült a referencia 
mennyiségérték fogalma. 
5.18. 
referencia mennyiségérték 
referenciaérték 
mennyiségérték, amely alapul szolgál azonos fajtájú 
mennyiségek értékeinek az összehasonlításához 
MEGJEGYZÉSEK: 
A referencia mennyiségérték lehet a mérendő mennyiség 
valódi mennyiségértéke, amely esetben ismeretlen, vagy 
lehet elfogadott mennyiségérték, amely esetben ismert. 
A referencia mennyiségérték a hozzá társított mérési 
bizonytalansággal együtt általában  
egy anyagra, például egy hiteles anyagmintára, 
egy készülékre, például egy stabilizált lézerre, 
egy referencia mérési eljárásra, 
etalonok összehasonlítására való hivatkozással van 
megadva. 
Ez a fogalom gyakorlatilag megfelel a korábban alkalma-
zott konvencionális valódi érték fogalomnak. 
A VIM 3. kiadásának tervezetét érintő bírálatok 
A rendkívül hosszan tartó szerkesztési munka, és a szo-
kásos szerkesztéssel járó problémákat messze megha-
ladó méretű és mélységű viták folyománya volt, hogy a 
VIM 3. kiadásának egymást követő tervezeteit számos 
bírálat érte. Az olvasónak kell eldöntenie, hogy a bíráló 
megjegyzések a végleges szöveg ismeretében mennyire 
tarthatók fenn. A fontosabb észrevételeket és javaslato-
kat a következőkben összegzem: 
1. A VIM 3. tervezete jelentősen eltér a Nemzetközi 

Elektrotechnikai Értelmező Szótártól (IEV-től). 
2. Néhány szakkifejezésnek túl sok változata van. 

3. A szakkifejezések jelentős részét csak egy szűk 
szakértői csoport tudja megérteni. Ez különösen igaz 
a szótárban bemutatott példákra. Ízelítőül bemutatok 
egyet: 

„5.2.  
nemzetközi etalon 
nemzetközi egyezmény aláírói által elismert, világméretű 
használatra szánt etalon 
PÉLDÁK: 
1. A kilogramm nemzetközi pototípusa 
2. Chorionic gonadotropin, Egészségügyi Világszerve-

zet [World Health Organization (WHO)] 4th Nemzet-
közi Szabvány 1999, 75/589, 650 International Units 
per ampoule. 

3. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) által 
különféle stabil izotóp anyagmennyiség-részarány 
mérések céljára szétosztott VSMOW2 (Vienna Stan-
dard Mean Ocean Water)” 

A fogalomhoz felsorolt példák kivétel nélkül magyaráza-
tot igényelnének. Az 1.) példa csak a metrológus szá-
mára érthető. Az “átlagos” szótárhasználó nehezen fér 
hozzá a 2.) példában említett WHO szótárhoz. A 3.) 
példa esetében egyáltalán nincs elérhető forrás megje-
lölve. 
4. Egy értelmező szótárnak a használatban levő szak-

kifejezéseket kell megmagyaráznia, nem új szakkife-
jezéseket alkotnia. 

5. Az új szakkifejezések száma a tervezetben mintegy 
40. A VIM 3. kiadásának tervezete néha átfogal-
mazza a GUM-ban bevezetett szakkifejezések meg-
határozását. Sok a csak kivételes területeken hasz-
nált szakkifejezés. Sok meghatározás csak a hozzá 
fűzött kiegészítő megjegyzésekkel együtt érthető, pe-
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dig azoknak önmagukban kellene érthetőknek len-
niük. A megjegyzések csak példák lehetnek. 

Néhány újonnan bevett szakkifejezés: 
„4.13. 
mérőrendszer megkülönböztető képessége (szelektivi-
tása) 
megkülönböztető képesség 
előírt mérési eljárást alkalmazó mérőrendszernek az a 
jellemzője, hogy egy vagy több mérendő mennyiség 
esetén olyan mért mennyiség értékeket szolgáltat, hogy 
az egyes mérendő mennyiségekre kapott értékek füg-
getlenek más mérendő mennyiségek értékétől vagy a 
vizsgált jelenségben, testben vagy anyagban előforduló 
más mennyiségektől 
PÉLDÁK: 
1.  A mérőrendszernek az a képessége, beleértve a 

tömegspektrométert, hogy mérje két adott összetevő 
által generált ionáram arányát anélkül, hogy az elekt-
romos áram más adott forrásai megzavarnák. 

2.  A mérőrendszernek az a képessége, hogy adott frek-
vencián mérje egy jelösszetevő teljesítményét, anél-
kül hogy más frekvenciájú jelösszetevők vagy más 
jelek megzavarnák. 

3. A vevőnek az a képessége, hogy megkülönböztesse 
a kívánt és a nem kívánt jeleket, mely utóbbiak frek-
venciája gyakran csak csekély mértékben különbözik 
a kívánt jel frekvenciájától. 

4. Az ionizáló sugárzás mérésére használt mérőrend-
szernek az a képessége, hogy szennyező sugárzá-
sok jelenlétében csak a mérendő sugárzásra vála-
szoljon. 

5. A mérőrendszernek az a képessége, hogy mérje, 
Jaffé-eljárással, a vérplazmában levő kreatinium 

anyagmennyiség-részarányát anélkül, hogy a glu-
kóz-, a húgysav-, a keton- és a protein anyaghánya-
dok befolyásolnák. 

6. A tömegspektrométernek az a képessége, hogy mér-
je a geológiai üledékből származó szilícium 28Si izo-
tóp és 30Si izotóp anyagmennyiség-részarányát 
(abundanciáját) anélkül, hogy ez a kettő befolyásolná 
egymást, vagy azokat a 29Si befolyásolná. 

MEGJEGYZÉSEK: 
1. A fizikában csak egy mérendő mennyiség van; a 

többi mennyiség ugyanolyan fajtájú, mint a mérendő 
mennyiség, és ezek a mérőrendszer bemenő 
mennyiségei. 

2. A kémiában a mért mennyiségek gyakran többféle 
összetevőt tartalmaznak a mérésnek alávetett rend-
szerben, és ezek a mennyiségek nem szükségsze-
rűen azonos fajtájúak. 

3. A kémiában a mérőrendszer megkülönböztető képes-
ségét általában olyan mennyiségekre érik el, ame-
lyeknél a kiválasztott összetevők részaránya előirt 
tartományokon belül van. 

4. A megkülönböztető képesség, ahogyan azt a fiziká-
ban használják (lásd az 1. megjegyzést), gyakran kö-
zel áll a kémiában használt fajlagossághoz (specifi-
kussághoz).” 

Kétségtelen, hogy ezt a szakkifejezést a gyakorlatban 
használják a mérőeszközök jellemzésére, de a meghatá-
rozása kissé bonyolult. 
A szótár más helyén meghatározott fogalmak vastag be-
tűvel való kiemelése kényelmetlen a fordítás szempont-
jából, ha a kérdéses szakkifejezés a meghatározásban 
ragozott alakban fordul elő. 
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Egy példa a fordítás és a szövegkiemelés problémáira: 
„4.8. 
állandósult állapotnak nevezett működési feltétel 
a mérőműszer vagy a mérőrendszer működési feltétele, 
amelynek fennállása esetén a kalibrálás időben változó 
mérendő mennyiség esetében is érvényes marad” 
Megkockáztatható kérdés, hogy szükség van-e erre az új 
fogalomra. Az állandósult állapot működési feltétel a mé-
rőműszerre vagy a mérőrendszerre vonatkozik, de maga 
a szakkifejezés félreérthető, mintha az állandósult állapot 
működési feltételéről lenne szó. A meghatározást a kalib-
rálásra való hivatkozás leszűkíti, mert maga a szakkife-
jezés akkor is alkalmazható a mérőeszközre, ha azzal 
nem kalibrálnak, hanem másfajta mérést végeznek. 
„4.24.  
műszeres mérési bizonytalanság 
a mérési bizonytalanság összetevője, amelyet az alkal-
mazott mérőműszer vagy mérőrendszer okoz 
MEGJEGYZÉSEK: 
1. A műszeres bizonytalanságot a mérőműszer vagy a 

mérőrendszer kalibrálása útján lehet megkapni, ki-
véve az elsődleges etalonokat, amelyekhez más 
módszereket alkalmaznak. 

2. A műszeres bizonytalanságot a mérési bizonytalan-
ság B-típusú bizonytalanságértékelésében használ-
ják. 

3. A műszeres bizonytalanságra vonatkozó tájékoztatást 
a műszer műszaki előírásában lehet megadni.” 
Nem világos, hogy ez a bizonytalanság akkor lép-e fel, 
amikor a mérőműszert egy adott mérési feladat elvég-
zésére használják, vagy a két egymás utáni kalibrálása 
között használatban levő mérőműszerre vonatkozik. A 
szakkifejezés meghatározásához fűzött 3. Megjegyzés 

ezt az utóbbi értelmezést valószínűsíti. 
„4.29. 
nullamérési bizonytalanság 
mérési bizonytalanság, amikor az adott mért mennyiség-
érték nulla 
MEGJEGYZÉSEK: 
1. A nullamérési bizonytalanság egy nulla vagy ahhoz 

közeli kijelzéshez társul, és azt a tartományt fedi, 
amelyben nem lehet tudni, hogy vajon a mérendő 
mennyiség túl kicsi-e ahhoz, hogy észlelhető legyen, 
vagy hogy a mérőműszer jelét csak a zaj okozza 

2. A ’nullamérési bizonytalanság’ fogalmát használják 
akkor is, ha a különbséget a minta és a háttér mérése 
között kapják” 

Csak a megjegyzésből világos, hogy a mérendő mennyi-
ség ebben az esetben nulla. Kérdés, hogy a nullamérési 
bizonytalanság mennyiben tér el a nullahibától, vagy ha 
az eltérés lényeges, miért a Mérőeszközök jellemzői 
fejezetben van. 
Példák azokra a kivételes esetekre, amikor a megjegyzé-
sek nehezítik a megértést: 
„4.30. 
kalibrálási diagram 
a kijelzés és a megfelelő mérési eredmény közötti össze-
függés grafikus megjelenítése 
MEGJEGYZÉSEK: 
1. A kalibrálási diagram a kijelzés tengelye és a mérési 

eredmény tengelye által meghatározott sík egy sávja, 
amely megjeleníti a kijelzés és a mért mennyiségér-
tékek készlete közötti összefüggést. Ez „egy a sok-
hoz” összefüggést ad meg, és a sáv szélessége egy 
adott kijelzés esetén a műszeres mérési bizonytalan-
ságot szolgáltatja. 
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2. Az összefüggés egyéb kifejezései: a kalibrálási görbe 
és a társított mérési bizonytalanság, a kalibrálási 
tábla vagy függvények egy készlete. 

3. Ez a fogalom az olyan kalibrálásra vonatkozik, amely-
nél a műszeres bizonytalanság, az etalonok mennyi-
ségértékei társított mérési bizonytalanságaihoz ké-
pest, nagy.” 

„4.31. 
kalibrálási görbe 
a kijelzés és a megfelelő mért mennyiségérték közötti 
összefüggés megjelenítése 
MEGJEGYZÉS: 
1. A kalibrálási görbe “egy az egyhez” összefüggést fe-

jez ki, amely nem ad mérési eredményt, mivel nem 
ad a mérési bizonytalanságról tájékoztatást. 

A VIM ajánlása, alkalmazási területe 
A szótár rendeltetése az, hogy a mérések bizonytalan-
ságának szintjétől és az alkalmazási területüktől függet-
lenül közös hivatkozási alapot biztosítson a tudomány-
ban és a műszaki területeken tevékenykedőknek, bele-
értve a fizikusokat, a kémikusokat, az orvostudomány 
képviselőit, a tanárokat és mindazokat, akik mérések 
tervezésével és kivitelezésével foglalkoznak. 
Legyen hivatkozási alap a kormányzati és kormányközi 
intézmények, a kereskedelmi egyesülések, az akkredi-
táló testületek, a jogszabályalkotók és a szakmai tes-
tületek számára. Mozdítsa elő a metrológiában hasz-
nálatos szakszókincs világméretű összhangjának meg-
teremtését. 

Hogyan tovább? 
A VIM 3. kiadását magyar nyelvre fordítók -Kiss József 
műszaki tanácsadó és e cikk szerzője- a szótár kidolgo-
zásának közel egy évtizede alatt figyelemmel kísérték a 
dokumentum sorsának alakulását. Arra törekedtek, hogy 
megismerjék azokat a megegyezéses megoldásokat, 
amelyek most a végleges változatban olvashatók. A 
szótár tartalmát és megszövegezését illetően nem lehe-
tett nemzeti álláspontot képviselni és érvényre juttatni, 
mert a kidolgozó szakértőcsoport nem országok, hanem 
nemzetközi szervezetek képviselőiből állt. Néhány ma-
gyar észrevétel és javaslat azonban, amely az írásos 
észrevételezés idején született, bekerült a végleges 
szövegbe is. 
A fordítók ugyan nem hivatásszerűen, nem munkaköri fe-
ladatként, de hivatástudattal, hozzáértéssel és a témával 
való szoros kapcsolatuk ösztönző hatására dolgoztak a 
fordításon. 
Tiszta lelkiismerettel állítható, hogy az értelmező szótár 
nem nélkülözhető eszköz a magyar műszaki szakembe-
rek számára, mert használata -különösképpen az euró-
pai uniós tagországok közötti információcserében és az 
ISO szabványok, valamint az európai szabványok al-
kalmazásában- a megértés és a helyes értelmezés 
alapfeltétele. A „hogyan tovább” kérdésre csak akkor 
tudunk megnyugtató választ adni, ha a Nemzetközi 
Metrológiai Értelmező Szótár hazai kiadásához sikerül 
szponzort találni. 
_____________________________________________  
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Abstract 
In this paper an overview is given for the exact 
interpretation of terms used in quality. Three different 
fields of terms are ananlysed as follows: general quality 
management, statistics and dependability. It can be 
stated that the Hungarian translation of English terms 
published in different international standards may lead to 
misleading interpretation, if they are translated in a word-
perfect way. Illustrating examples are presented by the 
authors to clarify the difficulties found in the translation of 
different quality terms. The efforts to avoid these prob-
lems are discussed using the experiences obtained in 
the development of Hungarian terminology. Particulary, 
great attention should be paid to the translation of 
English terms having ambigous meanings. These terms 
obtained in this way together form a coherent set of 
quality terminology facilitating mutual understanding 
amongst the professionals in national and international 
trade and in education as well. 
Összefoglalás 
Ez a közlemény áttekintést ad a minőségügy területén 
használt szakkifejezések pontos értelmezéséről. Ezek-
nek a szakszavaknak három különböző területét elemzi, 
amelyek a következők: általános minőségirányítás, sta-
tisztika és megbízhatóság. Megállapítható, hogy a nem-
zetközi szabványokban megjelent angol szakkifejezé-
seknek magyar fordítása téves értelmezéshez vezethet, 
ha a fordítás szó szerinti. A szerzők szemléltető példákat 
közölnek annak megvilágítására, hogy milyen nehézsé-
geket tapasztaltak a különböző minőségügyi szakkifeje-

zések fordítása során. Bemutatják azokat az erőfeszíté-
seket, amelyeket a problémák megoldása érdekében 
tettek a magyar terminológia kialakításnak tapasztalatait 
felhasználva. Különösen nagy figyelmet kell fordítani 
azoknak az angol szakkifejezéseknek a fordítására, 
amelyeknek többértelmű jelentésük van. Az így kapott 
szakkifejezések együttesen alkotják a minőségügyi ter-
minológia összehangolt rendszerét, amely elősegíti a 
nemzeti és nemzetközi kereskedelemben, valamint az 
oktatásban a szakemberek közötti kölcsönös megértést. 
1. Bevezetés 
A minőségügy szűkebb szakterületének szakkifejezései 
csak az irányítási rendszerekre és a megfelelőség érté-
kelésére szorítkoznak, azonban tágabb értelemben az 
alkalmazott matematikai statisztika módszerekre és az 
időfüggő megbízhatósági jellemzőkre is kiterjednek. E 
szakkifejezések meghatározásait szokásosan nemzet-
közi szabványok (az ISO= International Organization for 
Standardization és az IEC= International Electrotechnical 
Commisssion szabványai) közlik. A terminológiák ma-
gyar fordítását rendszerint angol szabványszövegük 
alapján készítik el. E szabványokon túlmenően jelentős 
terminológiai munkát végzett az Európai Minőségügyi 
Szervezet (European Organization for Quality=EOQ), 
amely a minőségügyi szakemberek számára a múlt szá-
zad 1970-es éveitől kezdődően állította össze szakszótá-
rát, amely a fenti területekre összefoglalóan terjedt ki és 
az angol-nyelvű kifejezéseken és meghatározásokon 
túlmenően megadta az egyes kifejezések megfelelőit a 
szervezet tagországainak nyelvén is, így többek között 
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magyarul is. Ez a terminológia hat kiadásban jelent meg, 
a hatodik, utolsó kiadást 1989-ben publikálták. Ezt kö-
vetően az EOQ nemzetközi szervezete ezt a munkát 
befejezte. Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottsága (EOQ 
MNB) Terminológiai Szakbizottságának szakértői rend-
szeresen követték és lefordították a nemzetközi kiadvány 
változásait és az 1990-es évek második felétől kezdő-
dően a hazai szakemberek tájékoztatására korszerűsí-
tették a kiadványt a szakterületek újabb szakkifejezései-
vel és meghatározásaival, ennek a munkának eredmé-
nyeként jelentették meg 2003-ban a Minőségügy 
Nemzetközi Értelmező Szótára című kiadványt és jelen-
leg szándékukban van elkészíteni ennek aktualizált vál-
tozatát is. A jelen közlemény szerzői a fenti szakterületek 
művelőjeként tevékenyen részt vettek egyrészt a hazai 
szabványok kidolgozásában, másrészt az Értelmező 
Szótár elkészítésében is. Munkánk során számos eset-
ben találkoztunk mind fordítási, mind értelmezési nehéz-
ségekkel. Összefoglalásunkban példákkal szemléltetve 
bemutatjuk, hogy milyen problémák adódtak ennek so-
rán. Három csoportra osztottuk fel a terminológia készí-
tésének buktatóit: 
- Általános minőségügyi szakkifejezések; 
- Statisztikai szakkifejezések; 
- Megbízhatósági és kockázatkezelési szakkifejezések. 
2. Általános minőségügyi szakkifejezések 
Az általános szakkifejezések meghatározásainak döntő 
többségét az ISO 9000 szabványsorozat első tagja, az 
ISO 9000: 2005 szabvány (magyar változata az MSZ EN 
ISO 9000: 2005 szabvány) foglalja össze. Ez a termino-
lógia elsődlegesen a minőségirányítási rendszerekre és 
így az ISO 9000 szabványsorozatra vonatkozik, azonban 
sok esetben ezek a kifejezések hasonló értelemben 
használhatók más irányítási rendszerekre is. E szem-

pontok figyelembevételével ismertetjük meggondolásain-
kat. 
Az alábbi példák főleg a minőségügy területéről szár-
maznak, kiindulópontjuk a nemzetközi szabványokban 
lefektetett szóhasználat, és mivel a nemzetközi szabvá-
nyok hivatalos nyelveként az angolt szoktuk alapul venni, 
a magyarázatok között számos angol hivatkozás talál-
ható. Egyes esetekben az angol kifejezésnek nincs is 
igazán egyenértékű magyar megfelelője, vagy az angol 
jelentés hatására a megfelelő magyar kifejezés tartalma 
némileg meg is változott. Az itt elmondottak tehát 
hosszabb évek távlatából visszatekintve nem mindig ma-
radnak helytállók, hiszen a nyelvek szakadatlan fejlődé-
sen mennek át. 
2.1 Terminológia 
A terminológia első buktatója abban rejlik, hogy egyesek 
ezt „fogalom-meghatározásnak” nevezik, holott csak 
szakkifejezések (szakszavak) meghatározásáról van 
szó. 
A szerzők véleménye szerint fogalmak valahol az ember 
fejében vannak jelen, határaik elmosódottak, és emberről 
emberre változnak, még az egy nyelvet beszélő emberek 
körében is, a különböző nyelveken beszélők esetében 
pedig különösen jelentős eltolódások lehetségesek. Az 
ember a fogalmakat szavakban fejezi ki, és a szó az em-
bertől függően (kissé vagy nagyon) különböző értelme-
zést nyer, nem beszélve arról, hogy egy szónak több 
jelentése is lehet. 
A nagyobb szótárak nem is egy jelentést szoktak meg-
adni, hanem egymás után felsorolják a különböző jelen-
téseket. Persze nem a fogalmakét, hiszen ezek tartalma 
túlságosan szubjektív, hanem a szavakét. 
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Miután az egyes szakterületeken különösen fontos a 
szavak egyértelmű meghatározása és a félreértések el-
kerülése, egyes szakterületeken szakterületi szótárakat 
dolgoznak ki, amelyekben megadják az egyes szakkife-
jezések meghatározását. Ilyenkor beszélünk terminoló-
giáról, és ezen a szakkifejezések meghatározását kell 
érteni (nem pedig fogalom-meghatározást). Az egysége-
sített szakkifejezések azonban elősegítik az egységes 
gondolkodásmód kialakítását, így az egységes fogalom-
kialakítást. 
A továbbiakban példaképpen főleg a minőséggel és a 
minőségirányítással kapcsolatos néhány szakkifejezésről 
lesz szó. 
2.2. Minőség 
A „minőség” szó meghatározásának olyan kiterjedt iro-
dalma van, hogy ebben itt nem volna célszerű elmé-
lyedni, elég talán annyit hangsúlyozni, hogy a minőség 
szubjektív fogalom, és a vele kapcsolatos szakterület 
elsősorban ennek azokat a vonatkozásait tárgyalja, 
amelyek azt vizsgálják, megfelel-e egy termék vagy egy 
szolgáltatás a rá vonatkozó követelményeknek. Ennek (a 
szűkebb) problémának a tárgyalására bevezették a meg-
felelőség, illetve a nem-megfelelőség szót, amelyek ne-
hezen elviselhető csengése miatt a köznapi szóhasz-
nálat továbbra is a minőség szót használja, akkor is, 
amikor csak megfelelőségről van szó (minőségtanúsítás-
ról beszélnek, amikor csak a megfelelőséget tanúsítják). 
2.3. Termék 
A minőségirányítás területén vezették be a nemzetközi 
szabványok a termék szónak olyan értelmezését, amely 
szerint ez nemcsak megtestesült terméket jelent, hanem 
felöleli a szolgáltatások körét is. 
Erre azért volt szükség, hogy ilyen módon egyszerűen ki 

lehessen terjeszteni a minőségirányítás szabványainak 
alkalmazási területét a szolgáltatások területére is, anél-
kül, hogy át kellene írni a szabványokat. 
Az értelmezést megkönnyítette, hogy a nemzetközi szab-
ványok készítésében résztvevők többsége valamilyen 
indoeurópai nyelven beszél (és gondolkodik), Ezeken a 
nyelveken a termék szó a latin productum valamilyen 
származéka (angol: product, francia: produit, német: Pro-
dukt stb.). Ha nekünk, magyaroknak nem lenne egy 
nyelvújítás-kori saját szavunk, hanem továbbra is a ré-
gen meghonosodott latinos produktumot használnánk, 
semmi furcsaságot nem találnánk abban, hogy a szolgál-
tatások is produktumok. 
A köznyelv az értelmezésnek ezt a bővítését így is nehe-
zen tudta elfogadni, és ez a jelentés valójában csak a 
minőségirányítás szakterületén tudott elterjedni, sőt eb-
ben a szakmában is a beszélt nyelv mindig külön meg-
említi a szolgáltatásokat, és a termékek és szolgáltatá-
sok kifejezést használja, vagy azt mondja: termékek, 
beleértve a szolgáltatásokat. 
Hasonló problémát jelent az angol „item” szakszó, amely 
általában a vizsgálat vagy ellenőrzés tárgyát jelöli, így 
helyes magyar megfelelője a tárgy vagy annak latin ere-
detű megfelelője az objektum lenne, azonban a gyakor-
latban ezt is gyakran terméknek nevezik 
2.4. Szolgáltatás 
A szolgáltatás (service) kifejezés egyes helyeken gondot 
okozhat, mert jelentheti magát a szolgáltatás folyamatát, 
de jelentheti annak eredményét is. Ez a nemzetközi 
szabványosítás keretében is felmerült, és azt javasolták, 
hogy szükség esetén használják egyes esetekben a ser-
vice delivery kifejezést, de ennek használata nem terjedt 
el, és más nyelvekben sem merült fel elfogadható mód-
szer a kétféle jelentés elkülönítésére. Erre magyar kifeje-
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zésként a szolgáltatás teljesítése vagy a szolgáltatás 
nyújtása javasolható. 
Az angol service szó a magyarban szerviz átírással a 
szó szűkebb értelmében terjedt el: gépjárművek vagy ál-
talában gépek karbantartását értik alatta. (Itt nem em-
lítjük a köznapi életben elterjedt egyéb jelentéseket, mint 
pl. étkészlet). 
2.5. Tervezés és fejlesztés 
A minőségirányítás nemzetközi szabványainak kidol-
gozásakor a termék előállításának első szakaszát kíván-
ták megnevezni: a jelen levők egy része ezt tervezésnek 
(design), egy másik része fejlesztésnek (development) 
kívánta nevezni. Nem volt más lehetséges kompro-
misszum, mint az, hogy ez a szakasz a tervezés és fej-
lesztés (design and development) címet kapja, noha nem 
kétféle, hanem csak egyféle tevékenységet: a gyártást 
megelőző első szakaszt kívánta jelenteni. 
Az angolban egyes szerzők az engineering kifejezést 
használják a műszaki tervezés megjelölésére, de ez a 
szó a szabványosításban még nem jelentkezett. 
Érdemes megemlíteni, hogy a magyarban a tervezés 
mást is jelenthet: időbeli program összeállítását, ami an-
golul planning lehet, ami később az audittervvel kapcso-
latban szintén problémát okozott. 
2.6. Auditprogram és auditterv 
Az auditprogram a hasonló hangzású angol szó magyar 
tükörfordítása, az auditterv pedig az audit plan fordítása. 
A nemzetközi meghatározás szerint az előbbi az auditok 
egy- vagy többéves tervét jelenti, az utóbbi pedig egyet-
len audit lebonyolításának teendőit sorolja fel. 
Sokan úgy gondolják, hogy inkább az előbbit kellett volna 
tervnek nevezni, és az utóbbi lehetne a program, de ak-

kor minden fordítás alkalmával félreértések lehetnének, 
és különben sem egységes a magyar szakemberek 
véleménye. 
2.7. Rendszer és alrendszer 
Ha arról van szó, hogy egy testület egyes szakterülete-
ken tanúsítást végez, a brit angol ilyenkor azt mondja, 
hogy a testület tanúsítási rendszert (system) működtet. 
Az amerikai angol ilyenkor inkább a program szót hasz-
nálja. 
Ha a rendszer szabályainak részletei az egyes szakte-
rületektől függően eltérők lesznek, akkor az egyes szak-
területek rendszereit (magyarul: az alrendszereket) a brit 
és az amerikai angol egyaránt scheme-nek hívja. A 
scheme szó azonban más esetekben aligha fordítható 
alrendszernek, mert többnyire sémát, vázlatot, tervrajzot, 
kapcsolási rajzot, elrendezést vagy ilyesmit jelent. 
2.8. Minőségszabályozás 
A minőségszabályozás (angol megfelelője:quality cont-
rol) azt a tevékenységet jelenti, amely arra irányul, hogy 
elérjék a követelmények teljesülését. Ez magában fog-
lalja mind az ellenőrzés (lásd később) tevékenységét, 
mind hiba észlelése esetén a szükséges visszacsatolást 
a hiba megszüntetése érdekében. Ennek az angol szó-
nak különböző szövegkörnyezetekben más-más jelen-
tése lehet és ezt az angol anyanyelvűek értelmezni is 
tudják mondataikban, azonban magyarul más-más szó-
val kell lefordítani, alkalmazástól függően (például: doku-
mentumok kezelése, mérőeszközök felügyelete és leg-
inkább hagyományosan termékek ellenőrzése). A szab-
vány a minőségirányítás résztevékenységeként hatá-
rozza meg. 
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2.9. Minőségbiztosítás 
Ez eredetileg az angol quality assurance (téves) fordí-
tása volt, de ugyanez a tévedés terjedt el a francia 
(assurance qualité) és a német (Qualitätssicherung) for-
dításban is. Mikor kiderült, hogy az angol szó nem bizto-
sítást, hanem bizalomkeltést jelent, elhatározták, hogy 
ezt az angol kifejezést többé nem használják, hanem he-
lyette áttérnek a quality management kifejezésre. A már 
régebben bevezetett minőségbiztosítás kifejezést sok 
helyen továbbra is használták (és használják) az új kife-
jezés szinonimájaként. A hívatkozott szabvány azonban 
a minőségbiztosítást, mint a minőségirányítás résztevé-
kenységét határozza meg. 
2.10. Minőségirányítás 
A quality management magyar megfelelőjeként az ille-
tékes magyar szakbizottság jobb híján a minőségirányí-
tást fogadta el. Egyesek inkább a minőségmenedzsment 
szót javasolták, de több érv szólt ez ellen: a menedzs-
ment egyrészt idegen szó, másrészt nem tisztázott a 
jelentése még az angol nyelvterületen sem. Van, ahol a 
legmagasabb szintű vezetést vagy vezetőséget jelenti, 
máshol a legmagasabb hozzáértésű szakértők által jó-
váhagyott célok elérésére legalkalmasabb tervező, szer-
vező és ellenőrző tevékenységek összességét értik rajta, 
ismét máshol (főleg Amerikában) egy házfelügyelő tevé-
kenységéhez mérhető feladatkört jelent. Megjegyzendő, 
hogy a minőségirányítás szakkifejezés már az 1990-es 
rendszerváltás előtt polgárjogot nyert a magyar szakem-
berek körében és akkor ezt úgy értelmezték, hogy ez az 
állam feladata, szemben a vállalatok minőségszabályo-
zási tevékenységével a („quality control”-lal). 
A minőségirányítás jelentésköre szűkebb annál, mint 
amit takarni kíván, de többnyire beleértik az irányításba 

annak végrehajtását is, tehát sokan ezt tekintették a leg-
átfogóbb kifejezésnek. 
Az utóbbi időben az angol nyelvű irodalomban megje-
lentek olyan törekvések, amelyek megkülönböztetik a 
vezetést az irányítástól, és úgy vélik, hogy a vezetés 
jelenti a legmagasabb szintű döntéshozatalt, míg az irá-
nyítás szerepe csak az ilyen döntések végrehajtásáról 
való gondoskodás. Ez a gondolat még nem vált általá-
nossá, és a szabványosítás területén nem jelentkezett. 
Érdemes megemlíteni, hogy a minőségirányítás  megha-
tározása, amely ezt a kifejezést a szervezet vezetésére 
és szabályozására irányuló tevékenységként definiálja a 
minőség szempontjából, az ISO más irányítási tevékeny-
ségekre is általánosította úgy, hogy a minőség kifejezést 
például környezetvédelemmel, kockázatkezeléssel vagy 
megbízhatósággal helyettesítette. Ez a minőségnek 
olyan tágabb értelmezéséhez vezetett az utóbbi időben, 
hogy a környezetvédelmet, a kockázat elhárítás képes-
ségét is beleértették a minőség szakszóba. 
2.11. Szabvány 
Ez a magyarban eléggé egyértelmű szó, meghatározása 
is egységes, amíg a szabványosítás területén maradunk. 
A köznyelvben persze használatos más értelemben is, 
néha a szokásos, már megunt kivitel megjelölésére. 
Az angol megfelelőjének (standard) több jelentése is 
van: jelenthet szabványt, valamilyen előírt színvonalat, 
kommersz minőséget, tucatárut, de jelenthet mérésügyi 
hivatalos etalont is. 
2.12. Specifikáció 
Az angol specification -akárcsak a magyar specifikáció- 
jelenthet előírást, de jelentheti egy terméknek azokat a 
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paramétereit, amelyeket az előállító a termék leírásában 
megadott. 
A nemzetközi szabványokban ezt a kifejezést általában 
előírás értelemben használják, főleg azért, mert a termé-
kekkel szemben támasztott követelmények összessé-
gére az angolban nem áll rendelkezésre elfogadható ki-
fejezés (az előírás szótári megfelelőjének, a prescription 
szónak az angolban olyan mellékértelmet tulajdonítanak, 
hogy ez az orvos által adott utasítást jelenti, és nem al-
kalmazható műszaki szakkifejésként. 
Ennek az lett a következménye, hogy az angol speci-
fication olyankor is előfordul, amikor nem igazi követel-
ményről van szó, hanem csak valamilyen ajánlásról, ami 
azonban majdnem követelmény: ezt a megnevezést 
(technical specification) alkalmazzák azoknak a „szab-
vány jellegű” dokumentumoknak a megjelölésére, ame-
lyeket nem sikerült nemzetközi szinten közmegegyezés-
sel jóváhagyni, de azért kívánatos lenne ezek figyelembe 
vétele. Ezek átvételekor a magyarban a műszaki előírás 
kifejezést vezették be (amiből tulajdonképpen csak az 
látszik, hogy ezek nem kapták meg a szabvány nevet, 
tehát érvényességük valószínűleg alacsonyabb szintű, 
mint a szabványoké). 
2.13. Teljesítmény 
Az utóbbi években ez a szó a szabványokban a fizikából 
ismert jelentésétől eltérő értelemben is előfordul. Ez an-
nak köszönhető, hogy az angol performance szónak több 
jelentése is van: teljesítés, (színházi) előadás, (színészi) 
játék, fizikai teljesítmény. 
Ezt a kifejezést vezette be a nemzetközi szabványosítás 
akkor, amikor az építészet területén annak az igénynek 
adott hangot, hogy az építészeti anyagok esetében le-
hetőleg ne írják elő az alkalmazandó alkatrész (például a 

tégla) anyagát és méreteit, mert folyamatosan megje-
lennek újabb anyagok, és azok alkalmazása esetén más 
méretekre lehet szükség. Ezért inkább azt fogalmazzák 
meg, hogy mit várnak el az illető alkatrésztől (például 
mechanikai szilárdság, hő- és hangszigetelés stb. tekin-
tetében), és bízzák a tervezőre, hogy a követelményt 
milyen anyag alkalmazásával kívánja teljesíteni. Ezt az 
elgondolást performance approach címen vezették be, 
és a magyar építőiparban teljesítményelvű szabványo-
sítás néven ismerik. Miután egy anyag mechanikai szi-
lárdsága, hő- vagy hangszigetelő-képessége nem ne-
vezhető teljesítménynek a szó fizikai értelmében, helye-
sebb lenne az említett elgondolást funkcionális szabvá-
nyosításnak nevezni, hiszen a kérdés lényege az, hogy a 
kívánt funkciót közvetlenül írjuk elő, nem pedig közvetve, 
az anyagminőség és a méret előírása útján. Ilyenkor sze-
rencsésebb volna a szóban forgó alkatrész eredményes-
ségéről beszélni, nem pedig a teljesítményéről. 
Hasonlóan furcsa megadni egy környezetvédelmi intéz-
kedésnek a teljesítményét, amikor valójában annak 
eredményességéről van szó. 
A megbízhatóság területén képesség értelemben hasz-
nálják, például: karbantarthatósági képesség (maintain-
ability performance) 
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az angol perfor-
mance szónak a magyarban nincs egyetlen megfelelője, 
egyes esetekben lehet teljesítmény, teljesítés, eredmé-
nyesség, képesség vagy hasonló. 
2.14. Eredményesség és hatékonyság 
Az eredményesség angol megfelelője effectiveness, a 
hatákonyságé: efficiency. Meghatározásuk szerepel a 
nemzetközi szabványokban: az előbbi azt fejezi ki, hogy 
milyen mértékben sikerült elérni a kitűzött célt, az utóbbi 
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azt, hogy milyen az eredmény és a ráfordítások viszo-
nya. 
Érdekes, hogy a magyar szakemberek egy része a két 
kifejezés értelmezését szívesebben fordítva fogadná el, 
és ugyanez a helyzet e két szó használata dolgában an-
gol nyelvterületen is: a szóhasználat az irodalomban -és 
főleg a közbeszédben- gyakran keveredik. 
2.15. Ellenőrzés 
Több angol szót szokás ellenőrzésnek fordítani. 
Az egyik ilyen szó a control. Ez valóban gyakran elle-
nőrzést jelent, de a minőségirányítás területén a control 
többnyire szabályozást (ellenőrzést és az eredmény 
visszacsatolását, valaminek ellenőrzés alatt tartását) je-
lenti. 
Egy másik ilyen angol szó a verification. Ezt egyes ese-
tekben célszerű igazolásnak vagy igazoló ellenőrzésnek 
fordítani. 
Egy harmadik ilyen szó a checking, amely többnyire egy-
szerű műveletet, és egyszeri folyamatot jelent, nem pe-
dig több műveletből álló, kiterjedt tevékenységet, amilyen 
a control nagy a verification. 
2.16. Érvényesítés 
Az angol validation magyar megfelelője. Egyes esetek-
ben érvényesítő ellenőrzés vagy jóváhagyás a szokásos 
magyar kifejezés. A szakkifejezés pontos tartalmát főleg 
vegyészeti laboratóriumok vizsgálatai esetében, továbbá 
környezetvédelmi projektek eredményességének meg-
állapításához dolgozták ki. 
2.17. Kompetencia 
Kétértelmű kifejezés, akár az angol competence. 

Egyik jelentése: felkészültség (képzettség és tapasz-
talat), néha a rátermettséggel együtt. Másik jelentése: 
illetékesség (felhatalmazottság). Ha pontosak akarunk 
lenni, kompetencia helyett célszerű a felkészültség vagy 
az illetékesség szó használata. 
2.18. Értékelés 
Az értékelés kétféle angol kifejezés magyar megfelelője. 
Az egyik az angol assessment, amely kiterjedt, alapos 
munkát jelent, amely megvizsgálja a szükséges részlete-
ket is. 
A másik az evaluation, amely az előbbinek az utolsó 
szakasza: az ítélet, például „megfelelő” vagy „nem meg-
felelő”. 
Ha a magyarban fontos a kétféle jelentés megkülönböz-
tetése, akkor az utóbbit kiértékelésnek célszerű fordítani. 
2.19. Irányelv 
Az angol directive hivatalos magyar megfelelője. Miután 
az EU jogrendszerében ez a szó olyan előírásokra vo-
natkozik, amelyeket minden tagállamnak változtatás nél-
kül be kell vezetnie jogszabály alakjában, és minden ettől 
eltérő jogszabályt vissza kell vonnia, az irányelvtől eltérni 
nem lehet. A magyar hatóságok sok esetben az irányel-
vet úgy értelmezték, hogy mivel az csak irányelv, tőle el 
is lehet térni, ki is lehet egészíteni vagy el is lehet hagyni 
belőle azt, ami nem látszik fontosnak. Mivel ehhez nem 
volt joguk, később módosítani kellett a jogszabályt. 
Ebben az esetben helyesebb lett volna megtartani a ma-
gyarban is használatos direktíva szót, amelyet nehezeb-
ben lehet félreérteni. 
Amióta a hivatalos nyelvben az irányelv ilyen értelmet 
kapott, az angol guide szót már nem lehetett irányelvnek 
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fordítani, ezért azóta a guide magyar megfelelője: útmu-
tató. 
2.20. Kell segédige 
Az európai szabványosítás különbséget tesz a „csak” 
ésszerű követelmény és a kötelezően előírt követelmény 
között. 
Az előbbi az olyan követelmény, amelyet azért foglaltak 
szabványba, mert az a helyes megoldás; az ilyen köve-
telmény megfogalmazásában általános alanyt, szenvedő 
szerkezetet, illetve az angolban a should igealakot hasz-
nálják. A magyar szabványok ilyenkor többes szám első 
személyt használnak, vagy a felszólítás valamely formá-
ját használják: legyen elérhető, álljon rendelkezésre, ne 
haladja meg stb. 
A kötelezően előírt követelmények esetében az angol a 
shall igealakot használja, ennek magyar fordításában a 
kell szó jelenik meg. 
Egyesek azt hiszik, hogy a jogilag legszigorúbb köve-
telményt az angolban a must szó jelenti. Ezzel szemben 
a gyakorlat az, hogy a must szó nem jogi szükségszerű-
séget, hanem a természeti törvényekből fakadó szük-
ségszerűséget fejez ki (például: robbanásveszély esetén 
a körzetet ki kell üríteni). 
2.21. Ellentétes jelentésű szópárok 
Néha az egyik nyelven a fordítottját kell mondani annak, 
ami a másikban helyes. 
Példák: 

- életveszély: németül Lebensgefahr, franciául 
danger de mort (halálveszély), 

- (troli-jegyet felszállás után) érvényesíteni: franciául 
valider, németül entwerten (érvényteleníteni) 

Az utóbbi példa arra világít rá, hogy nemcsak egyes 
szakterületeken vannak terminológiai problémák, hanem 
a köznapi életben is előfordulnak ellentétes jellegű szó-
használatok. 
2.22. Fejlesztés vagy javítás 
Az angol szóhasználat gyakran használja a fejlesztés 
kifejezésére az improvement szakkifejezést, ezt a quality 
improvement esetében minőségfejlesztésnek neveztük el 
a szószerinti minőségjavítás helyett, mert ez jobban ki-
fejezi magyarul a tevékenység lényegét, amely többek 
között az elért eredményesség és hatékonyság növelé-
sére és nem a javítására irányul. 
2.23. Mérőszám és intézkedés 
Az angol measure szónak a minőségügyben két lehet-
séges értelmezése lehet: intézkedés és mérőszám. Ezt 
általában a szövegkörnyezetben lehet megkülönböztetni. 
A következő példa azonban egy olyan felsorolás, amely 
a minőségirányítás rendszerszemléletű megközelítésé-
nek lépéseire vonatkozik, ebben mindkét jelentés helyes 
lehet. 
Angol változat: 
„e) establishing methods to measure the effectiveness 

and efficiency of each process; 
f) applying these measures to determine the 

effectiveness and efficiency of each process”; 
Magyar változat: 
„e) módszerek bevezetését minden egyes folyamat ered-

ményességének és hatékonyságának méréséhez; 
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Ebben a szövegben az „intézkedések” helyett ugyan-
olyan helyesen írható „mérőszámok”is, bár a két bekez-
dés együttes értelmezése inkább az utóbbira enged kö-
vetkeztetni. 
2.24. Nyomon-követhetőség és visszavezethetőség 
Mindkét magyar szakkifejezésnek angol megfelelője 
traceability. A nyomon-követhetőséget a minőségszabá-
lyozásban használják a gyártás során a termék életének 
követésére, a visszavezethetőséget pedig a metrológiá-
ban alkalmazzák a szakemberek arra, hogy egy mérési 
eredmény vagy etalon érték hogyan kapcsolódik egy or-
szágos vagy egy nemzetközi etalonhoz. Ez az eset in-
kább a különböző szakterületek eltérő szóhasználatára 
ad példát. 
2.25 .Funkció (feladat) és szervezeti egység 
Az angol function kifejezésnek két értelme is lehet: ellá-
tandó funkció vagy feladat, amelyet egy terméknek vagy 
szolgáltatásnak végre kell hajtania, vagy szervezeti egy-
ség (részleg) egy funkció ellátására, például quality 
function a minőséggel foglalkozó vállalati egységet, 
osztályt is jelentheti. 
2.26. A legjobb gyakorlat és BPR 
A minőségfejlesztésnek különböző módszerei vannak. 
Ezek angolnyelvterületről származnak. Az egyik ilyen 
kifejezés a „benchmarking”amely a legjobb tervezési, 
gyártási szervezési gyakorlat átvételét jelenti egy másik 
szervezettől vagy egy másik iparágból (magyarul, kissé 
túlozva ipari kémkedésnek is nevezik). Magyarul helye-
sen a kissé bonyolult „legjobb gyakorlat átvétele” lenne a 
megfelelője, azonban a szakterület már elfogadta az an-
gol kifejezést és sokan „benchmarkolnak” már. 

Hasonlóképpen a BPR=Business Process Reenginee-
ring rövidítést használják a szakkifejezés pontos 
fordítása, azaz „Üzleti (vállalati, szervezeti) folyamatok 
újratervezése (újraszervezése)” helyett. Ennek a 
szóhasználatnak elterjedését már nehéz lesz megaka-
dályozni. 
3. Statisztikai szakkifejezések 
Ezen a területen a fogalmak értelmezését az ISO 
3534-1: 2006 és ISO 3534-2 szabványok alapján ele-
mezzük. Bár e szabványok magyar fordítása nem jelent 
meg, viszonylag könnyen elvégezhető a feladat, mert a 
múlt században élő kiváló magyar matematikusok szak-
mailag megalapozott és a helyes magyar szóhasználat-
nak megfelelő szakkifejezéseket alkalmaztak. Sajnos, az 
utóbbi évtizedben az angol szakirodalom elterjedésével 
és a számítógépes statisztikai programcsomagok meg-
jelenésével a fiatalabb szakemberek körében egyre in-
kább teret nyertek az angol vagy abból szószerinti fordí-
tással honosított magyar kifejezések. 
3.1. Szórás 
A szórás egy mért vagy megfigyelt minőségjellemző át-
lagtól való eltérésének nagyságát adja meg. Ennek angol 
megfelelője: standard deviation, amelyet a statisztikában 
kevésbé jártas személyek helytelenül standard vagy 
átlagos eltérésnek neveznek. Még nagyobb gondot okoz 
azonban ennek a négyzete, azaz a szórásnégyzet, en-
nek angol megfelelője: variance. Ezt a fiatalabb nemze-
dék már varianciának nevezte el magyarul az angol 
szakirodalom alapján, mit sem tudva a több évtizedes 
hazai szóhasználatról. Ennek elterjedését már nehéz 
lesz megakadályozni. Ennek eredményeként a szórás-
négyzet-elemzést vagy röviden szóráselemzést is 
variancia- analizisnek nevezték el legújabban az angol 
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analysis of variance és annak angol rövidítése (ANOVA) 
alapján. Ide sorolható még a standard error, amelyet a 
szerzők egyike is standard hibának fordított, holott az a 
tapasztalati adatok alapján adott becslési képlet hibája, 
azaz maga a szakkifejezés semmit sem mond annak 
meghatározásáról (helyesen:becslés szórása lenne a ki-
fejezés magyarul). A magyar statisztikai gyakorlat hagyo-
mányosan relatív szórásnak nevezte az angol coefficient 
of variation szakszót, amely a szórás és az átlag hánya-
dosával egyenlő. Az utóbbi időben már elterjedt a variá-
ciós együttható kifejezés. 
3.2. Becslés 
Egészen más probléma adódott a magyar becslés szak-
kifejezés esetében. Az angol és ebben az esetben a ma-
gyarban általánosan használt és szövegkörnyezetben 
elhelyezett értelmezése szerinti szakkifejezés helyett a 
következő változatokat használja: estimator, azaz a 
becslés képlete; estimate, azaz a számérték, amelyet 
akkor kapunk ha a becslési képletbe behelyettesítjük a 
megfigyelés számértékeit; estimation, azaz a módszer 
amellyel a becslést származtatjuk. E fogalmakat egysé-
gesen becslésnek célszerű elnevezni magyarul és ekkor 
minden esetben csak a szövegkörnyezetből derül ki ér-
telmezésük. 
3.3. Valószínűségi tömegfüggvény 
Van olyan eset is, amikor a szabvány angol szóhasz-
nálata ad ötletet a magyar szakkifejezés meghatározá-
sára. Korábban a diszkrét változóhoz tartozó egyes való-
színűségi értékek eloszlásának meghatározására nem 
volt egységesen elfogadott terminológia. A szabvány az 
ennek megfelelő szakkifejezést probability mass 
function-nak nevezte el és ezt szószerint lehet valószí-
nűségi tömegfüggvénynek fordítani magyarra. 

3.4. Minta és próba 
Ez a két szakkifejezés a múlt században volt a vita tár-
gya, ugyanis a német szakirodalmat használók a tételből 
véletlenszerűn kiválasztott termékek összességét próbá-
nak nevezték el a német stichprobe alapján, az angol 
szakirodalmat tanulmányozó szakértők ezt mintának ne-
vezték el az angol sample kifejezésnek megfelelően. Vé-
gül a minta győzedelmeskedett, ennek oka részben az 
volt, hogy a matematikusok a feltevések ellenőrzésére 
szolgáló hipotézisvizsgálat során az angol statistical test 
kifejezést nem szó szerint fordították le, hanem statiszti-
kai próbának nevezték el. 
3.5. Átvételi hibaszint (AQL) 
A szabvány a mintavételek során még átvehető hiba-
arányt acceptable quality level-nek (AQL-nek), azaz át-
vételi minőségszintnek nevezte el. A magyar szakembe-
rek úgy vélték, hogy ezt helyesebb magyarul átvételi 
hibaszintnek elnevezni, mert a hibás termékek vagy a 
hibák számát viszonyítja a sokaság vagy a minta összes 
darabszámához. 
3.6. A hiba és a nem-megfelelőség arányának mérőszá-
mai 
Az angol nyelvterület számos hibával kapcsolatos kifeje-
zést használ, amelyeket nem mindig sikerül magyarra 
helyesen fordítani és szövegkörnyezetben egyszerűen 
elhelyezni. A leggyakrabban használt kifejezés a hiba 
(angolul: defect), amely a szándékolt vagy előírt hasz-
nálat követelményeinek nem teljesülését jelenti, ennek 
jogi következményei vannak. Ezért az általánosabb nem-
megfelelőség (angolul: nonconformity) szakkifejezést 
használják arra, hogy egy (bármilyen) követelmény nem 
teljesül. Ez utóbbi használata hazánkban nem örvendett 
népszerűségnek, ezért a szakemberek egy része java-
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solta az eltérés használatát, ez jelent meg „A minőség-
ügy nemzetközi értelmező szótára (2003) (EOQ MNB)” 
kiadványban is. Többen küzdöttek az eltérés használata 
ellen, mert úgy vélték, hogy nem fedi a szakkifejezés 
lényegét (az eltérés lehet például pozitív is). A félelem be 
is igazolódott. Egy magyar szövegben az eltérés szót 
használták a nem-megfelelőségre és ezt angolra 
visszafordítva már difference-nek nevezték el. Az értel-
mezéstől függetlenül a gond a statisztikában jelentkezett, 
ugyanis könnyen értelmezhető és használható a hibás 
termékek aránya és több hibafajta esetén a hibák szá-
mának aránya kifejezés, de ez már nem-megfelelőség 
szakkifejezéssel helyettesítve (például nem-megfelelő 
termékek aránya vagy nem-megfelelőségek számának 
aránya) olyan mondatszerkezetet követelhet meg, amely 
már nem érthető. Jelenleg azonban ezt a problémát még 
nem sikerült megoldani, a gyakorlati szakemberek több-
sége nem tartja jónak használatát. Ez a nehézség még 
jobban jelentkezik abban az esetben, ha a hibák arányát 
egymillió egységre vetítik és ppm-ben, azaz parts per 
million-ban fejezik ki. 
3.7. Általános és azonosítható okú változás 
A folyamatszabályozásban kétféle változás okot külön-
böztetnek meg. Az egyik változás oka véletlenszerű és 
az ennek következtében bekövetkező hibákat véletlen 
hibáknak nevezik, ezek nagysága adott határok között 
előre jelezhető, ezt a változást common cause variation-
nek nevezik angolul, ennek magyar fordítása általános 
okú változás. A másik változás oka azonosítható és a 
keletkező hibákat rendszeresen előforduló hibáknak ne-
vezik, magát a változást pedig assignable cause 
variation-nek nevezik angolul, magyarul pedig nem tü-
körfordítással azonosítható okú változásnak nevezik 

3.8.Futamkártya (Pontsorozat kártya) 
Az angol nyelvben egy időbeli pontsorozat lefutását áb-
rázoló kártyát run chart-nak hívják, magyarul egyaránt 
alkalmazható a futamkártya és a lényegét jobban leíró 
pontsorozat kártya megnevezés. A gyakorlatban azon-
ban rendszerint az angol szakkifejezést használják. Eb-
ből adódott a következő eset: egy tanfolyamon a kártyát 
az egyik előadó csak magyarul nevezte meg, egy másik 
előadó azonban angolul használta és a tanfolyam hall-
gatói nem értették meg, hogy ez a két megnevezés azo-
nos. 
3.9. Átvételi mintavételes ellenőrzés 
Az átvételi mintavételes ellenőrzés ( angolul: acceptance 
sampling inspection ) során a vizsgálandó tételből több 
termékből álló mintát vesznek ki véletlenszerűen és en-
nek alapján döntik el, hogy a tétel átvehető-e vagy sem. 
A minta értékelése során választhatják azt a módszert, 
hogy jónak vagy rossznak minősítik az egyes terméke-
ket. A módszer angol megnevezése acceptance 
sampling inspection by attributes, ennek magyar megfe-
lelője átvételi mintavételes ellenőrzés alternatív jellemzők 
alapján vagy kevésbé szabatos megnevezése minősíté-
ses mintavételes ellenőrzés. Hasonlóképpen a termék 
műszaki jellemzőjének méréses adatai alapján történő 
ellenőrzés angol kifejezése acceptance sampling 
inspection by variables, magyar szakkifejezése pedig 
méréses átvételi mintavételes ellenőrzés. 
A mintavétel módja is megkülönböztetéseket igényel és 
itt sem szó szerinti a magyar fordítás. Ha a tételből egy-
másután vesznek ki több termékből álló mintákat és 
mindegyik minta alapján döntenek a tétel átvételéről 
(visszautasításáról) vagy végleges döntés hiányában az 
ellenőrzés folytatásáról, akkor ennek angol szakkifeje-
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zése multiple acceptance sampling inspection (ha csak 
egy mintát vesznek ki a tételből single acceptance 
sampling inspection). A magyar szaknyelv azonban a 
többlépcsős (egylépcsős) átvételi mintavételes ellenőr-
zés kifejezést használja, nem pedig a többszörös (egy-
szeres) átvételi mintavételes ellenőrzés szakszót. Ennek 
oka az, hogy ezt a kifejezést arra az esetre használják 
magyarul, ha egy mintát vesznek ki, és abból válasz-
tanak ki egy másik mintát vagy több mintát. 
3.10. Jelleggörbe 
A különböző tétel- hibaarányokhoz tartozó valószínűsé-
geket egy függvény görbéje írja le, amelyet angolul 
operating characteristic curve-nek, magyarul jelleggör-
bének neveznek, vagyis itt sem szó szerinti a fordítás. 

4. Megbízhatósági és kockázatkezelési szakkifejezé-
sek 

A megbízhatósági szakkifejezéseket az MSZ IEC 50 
(191): 1992 szabvány, a kockázatkezelés kifejezéseit az 
ISO Guide 73: 2002 útmutató alapján elemezzük. A 
megbízhatósági vizsgálatokat a múlt században Ma-
gyarországon is kiterjedten végezték, így a szakszavak 
keletkezésének történetéről is vannak ismereteink Meg-
jegyzendő, hogy mindkét forrást a nemzetközi szerve-
zetek jelenleg átdolgozzák és új kiadásuk a közel jövő-
ben várható 
4.1. Megbízhatóság 
A szakterületnek már a megnevezése sem volt egyszerű. 
Ennek oka az volt, hogy a Szovjetunióban kialakították 
az orosz terminológiát, amelyet a KGST országoknak is 
át kellett venniük, ez a megbízhatóságot (oroszul: 
нагёжностъ) ernyő- szakkifejezésként értelmezte, amely 
magában foglalja mind a termék tartós hibamentes 

működési képességét, mind a javításra és a karban-
tartásra való alkalmasságát, mind pedig tartósságát, 
tárolhatóságát egyaránt. Az angol szakirodalom ebben 
az időben (1960-as években) csak a hibamentes műkö-
dés képességét sorolta a megbízhatóság kifejezéséhez 
tartozónak és reliability-nek nevezte. Mivel a hazai szak-
emberek mindkét forrást ismerték, az orosz értelmezést 
megbízhatóságnak (általános értelemben vett megbízha-
tóságnak) nevezte el, az angol kifejezésnek pedig az 
oroszból vett hibamentességet (oroszul:безотказностъ) 
feleltette meg. Ez a kettőség az 1990-es évekig 
megmaradt. Ekkor már az angol szakirodalom és az így 
az IEC szabványok is megkülönböztették az általános 
megbízhatóságot (dependability) és a szűkebb 
értelemben vett megbízhatóságot (reliability). A hazai 
szakemberek úgy határoztak hosszú vita után, hogy 
megtartják a régebbi magyar megnevezéseket. Utólag 
ennek indokoltsága kérdésessé vált, mivel a szabvány 
átdolgozása során a dependability kifejezésnek a 
következő rövid definicióját kivánják adni: „A terméknek 
az a képessége, hogy úgy működik, amikor és ahogyan 
azt megkövetelik.” Ez a meghatározás arra mutat rá, 
hogy a dependability magyar megfelelőjének inkább az 
üzemkészséget kellett volna választani. 
4.2.Használhatóság 
Az általános megbízhatóságnak egyik összetevője az 
angolul availability kifejezés, amely egyaránt figyelembe 
veszi a termék hosszú idejű működését (hibamentessé-
gét) és karbantartásának (javításának) rövid idejű elvég-
zését. Ez biztosítja, hogy a termék szükség esetén ren-
delkezésre álljon és gyorsan használható legyen. Ennek 
megfelelően a rendelkezésre állás kézenfekvő kifejezé-
sét és a használhatóság szakszót is alkalmazhatjuk erre 
az availability angol szakszóra. A szakemberek a máso-
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dik kifejezést választották. Hosszú ideig ezzel semmi baj 
nem volt. A számítógépek és számítástechnikai progra-
mok elterjedésével az ezredforduló környékén az angol 
szakirodalom bevezette a useability szakkifejezést, 
amely azt a termék-képességet fejezi ki, hogy a felhasz-
náló a termék működtetését milyen gyorsan tudja elsajá-
títani és a gyakorlatban alkalmazni (ezért ezt learnability-
nek=megtanulhatóságnak is nevezik). Az eredeti, hasz-
nálhatóság értelmezése azonban már foglalt a sok évvel 
ezelőtti alkalmazás miatt. Ezért kényszeredetten az al-
kalmazhatóság vagy a tanulhatóság (elsajátíthatóság) 
kifejezés használatát javasoljuk. 
4.3. Helyreállíthatóság és javíthatóság 
A két kifejezés rokon értelmű, de az egyik (javítható-
ság=repairability) a termék konstrukciós tulajdonsága 
(például egy drága berendezés (autó vagy számítógép) 
javítható; egy olcsó ceruza-elemet eleve nem javítható-
nak gyártanak), a másik szakszó (helyreállítható-
ság=restoreability) alkalmazástól függő tulajdonság, mi-
vel egy televízió működőképességének helyreállítását 
városi környezetben könnyen el lehet végezni, de egy 
tengeri kis hajón már egyáltalán nem biztos helyreállít-
hatósága. A másik különbség az, hogy a helyreállítás 
ideje sokkal hosszabb lehet (végrehajtása összetettebb), 
mint a javítás ideje, mert ez utóbbi csak a javítás tényle-
ges elvégzésére vonatkozik, az előbbi számos más időt 
is (hiba észlelési-, hibakeresési-, hibabehatárolási, javí-
tási időt) tartalmaz. 
A helyreállíthatóságnak egy új változata jelent meg a 
számítógépekkel kapcsolatosan. Ez a kifejezés a fel-
éleszthetőség (recoverability) szakszó, amely azt is le-
fedi, hogy nem kell a helyreállítást elvégezni, nem kell 
kiszállni a helyszínre. Gondoljunk a számítógép-hibák 
eltérő elhárítási módjaira: a számítógép újraindítása, a 

rendszer visszaállítása egy korábbi időpontra és a hiba 
bejelentése a Microsoftnak. 
4.4. Biztonság 
A szakirodalom kétféle biztonság szakszót különböztet 
meg: a safety (élet- és vagyon- biztonság) és a security 
(adatbiztonság) kifejezést. 
4.5. Meghibásodás és hibaállapot (hiba) 
A meghibásodás (failure) azt az eseményt jelöli, amely 
során a termék elveszti működőképességét, ugyanakkor 
a hibaállapot vagy röviden hiba (fault) a meghibásodás 
következtében létrejött állapotot. 
4.6. Életciklus 
Az angol life cycle szakkifejezésnek két értelmezése van. 
Az egyik meghatározás a termék életének azokat a sza-
kaszait jelenti, amelyek a tervezésére, gyártására, tele-
pítésére, felhasználására és selejtezésére terjed ki, ezt 
magyarul is célszerű életciklusnak nevezni. A másik (fő-
leg közgazdászok által használt) értelmezés egy ter-
méktípus életpályáját írja le a tervezésen, a kísérleti 
gyártáson, a piacra való bevezetésen, a termék értéke-
sítésének felfutásán és hanyatlásán át egészen a ter-
méktípus forgalomból történő kivonásáig. Ez utóbbit he-
lyesebb életpályának (életgörbének, életútnak) nevezni. 
4.7. Időfogalmak 
A megbízhatósági terminológia megkülönbözteti a mű-
ködési időt (time), amelyet nemcsak időegységben, ha-
nem bármilyen más működésre jellemző dimenzióban 
(például km-ben, ciklusszámban, stb.) is lehet mérni és 
naptári időt (calendar time), amely a megnevezésének 
megfelelően a teljes naptári időt jelenti. Ennek megfele-
lően a termék öregedését (ageing) a naptári idővel jel-
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lemzik, a termék elhasználódását (wear-out) a működési 
idővel írják le. 
4.8. Kockázatkezelő irányítás 
A kockázatkezelő irányítás (risk management) meghatá-
rozása: összehangolt tevékenységek a szervezet veze-
tésére és szabályozására a kockázat szempontjából. A 
helyes rövid magyar kifejezés kockázatkezelés lenne, 
azonban ez a szakkifejezés tartalmazza a kockázat elhá-
rítására irányuló kockázatkezelést (risk treatment), így 
tágabban kellett értelmezni. 
4.9. Kockázat-enyhítés és kockázat- mérséklés (vissza-
szorítás) 
A kockázat a veszély előfordulásának gyakoriságában és 
a veszély következményeinek súlyosságában nyilvánul 
meg. A veszély következményeinek csökkentését neve-
zik kockázat-enyhítésnek (risk mitigation), az előfordulási 

gyakoriság csökkentését nevezik kockázat- mérséklés-
nek (visszaszorításnak) (angolul: risk repression). 

5. Következtetések 

A közlemény részletes terminológiai elemzése rávilágít 
arra, hogy a minőségügyi fogalmak helyes magyar ér-
telmezése szükségessé teszi a többértelmű angol szak-
kifejezések szövegkörnyezetüktől függő magyar fordítá-
sát. Ha az angol szakkifejezések széleskörű választéka 
áll rendelkezésre és erre csak egy magyar szakszó van, 
akkor célszerű a magyar kifejezést jelzőkkel bővíteni. A 
szakkifejezések szabatos fordítása és egységes értel-
mezése elősegíti mind a felsőfokú szakemberképzés 
színvonalának növelését, mind pedig a minőségügyi 
szakemberek munkáját az irányítási rendszerek kiépí-
tése és működtetése során, valamint a megfelelőségre 
vonatkozó szerződéses követelmények pontos meghatá-
rozásában. 
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AA  mmiinnőőssééggüüggyy  kkoocckkáázzaattaa,,    
aavvaaggyy    

aa  lléénnyyeeggrrőőll  bbeesszzééllüünnkk  aa  kkoonnffeerreenncciiáákkoonn??  
(A 3. TQM Konferencia vitaindító előadásának szerkesztett változata) 

FFáábbiiáánn  ZZoollttáánn  
  

Egy-egy sikeres konferenciáról útközben hazafelé jólesik 
visszaemlékezni a lendületes előadókra, a kellemes be-
szélgetésekre és nagy találkozásokra a szünetekben. 
Minden olyan könnyedén és gördülékenyen ment, miért 
ne szervezhetnénk mi is hasonló konferenciát? Aki gon-
dolatban idáig vetemedik, többre is képes lehet. Lehet, 
hogy bátorításként, lehet, hogy visszariasztásként né-
hány gondolat konferenciát szervezőknek, jellemzően 
nem elméleti, inkább empirikus megközelítésben, konk-
rétan a 3. TQM Konferencia szervezése kapcsán. Bár az 
indíttatás egyértelműen körülhatárolt volt, de talán általá-
nosságban is jellemző ránk, a manapság minőségüggyel 
kapcsolatban állókra. 
Kétféle megközelítés lehetséges: vagy a témát találjuk ki 
először, vagy a résztvevők körét. Mivel kis túlzással ha-
gyományosnak mondható programról volt szó, termé-
szetesen azzal kellett kezdeni, hogy definiáltuk, miről is 
akarunk beszélgetni. A tavasszal többen mondták már 
baráti beszélgetések során, hogy nagyon nehéz minő-
ségügyi konferenciát szervezni, főleg több naposat koc-
kázatos vállalkozás. Meg is van a téma: Minőség és koc-
kázat. Elég általános, több oldalról megközelíthető és el-
sőre izgalmasnak tűnik. Ha már a megközelítésnél tar-
tunk, nézzük meg, hogy milyen szempontok merülhetnek 
fel szervezés közben, s azoknál milyen válaszokra szá-
míthatunk. 

1. megközelítés 
Konferencia célközönsége 
Azt is mondhatnánk, hogy első alapszabály: végy egy jó 
társaságot. A legegyszerűbb, hogy hívd fel a barátaidat, 
ismerőseidet, de ez így nem jó. Egyrészt legalább 
e-mailen a telefon helyett, mert 

a. a telefont nem veszik fel 
b. felveszik, de nem figyelnek közben, mert el van-

nak foglalva saját dolgaikkal 
c. figyelnek is, de két nap múlva elfelejtik 
d. nem mered semmi nyoma 
e. rengeteg időt vesz el 
f. drága 

másrészt nem hangzik túl tudományosan, inkább hétvégi 
kerti partira szóló meghívás kerekedik ki belőle. 
Tehát ugyanez jobban átgondolva: küldj egy e-mailt a 
potenciális résztvevőknek, akik ez esetben: 

 a TQM Szövetség tagjai 
 minőségdíjasok 
 TQM-et, minőségügyet oktatók 
 minőségügyi tanácsadók 
 minőségügyben vezetőként vagy beosztottként 

dolgozók. 
Többszörös kör, kifelé tágítva, a külső már akkora lét-
szám, hogy bármelyik világsztár elégedett lenne vele, 
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még akkor is, ha esetleg néhányan nincsenek közvet-
lenül megszólítva. A reakciók egy része számomra meg-
rendítő volt. 
Olvasás nélkül törölte a kapott e-mailt sok más személy 
mellett: 

 a TQM Szövetség alapító tagja, 
 gyógyszeriparban dolgozó minőségügyi vezető 

(Six Sigma Champion), 
 deklaráltan TQM-hez kötődő cég minőségügyi ve-

zetője. 
Harmadik éve nem reagál hasonló jellegű megkeresé-
semre 

 a TQM Szövetség 10 alapító tagja, 
 a TQM-et oktató volt tanárom, 
 tizenéve tanácsadó céget vezető jól képzett szak-

ember, 
 korábban Nemzeti Minőségi Díjat nyert cég minő-

ségügyi vezetője, 
 Shiba díjas szakember. 

Ezek szerint sokan utálnak, mert ugye az meg sem for-
dulhat a fejemben, hogy ennyi kolléga mentes minden 
érdeklődéstől a szakmája iránt? 
2. megközelítés 
Minőségügyi szervezetek 

 ISO 9000 Fórum 
 EOQ MNB 
 MMT 
 Szövetség a Kiválóságért 
 MIK 

Az elmúlt évekhez képest talán elcsitultak a rivalizálások, 
ennek megfelelően bizonyos témákban már együttműkö-
dés is megvalósul. Persze nem nagy ügy, mondhatnánk, 
a hiszen jókora átfedések vannak a szervezetekben 
aktívan dolgozók, illetve tagok között. Kiváló kezdemé-

nyezés volt, hogy hangoljuk össze az éves programter-
vünket, hogy a rendezvények ne üssék egymást. Ez 
többé-kevésbé működik is, sőt az egyes szerezetek saját 
honlapjukon hívják fel tagjaik figyelmét a másik szervezet 
rendezvényére. Tényleg, mennyi is ez a rendezvény 
éves szinten? Valószínűleg nem tudok mindenről, amit 
jelentősnek tartanak szervezőik, de így is elszámolgat-
tam 37-ig, amire azt mondtam magamban, ez érdekes 
lehet. Na jó, de akkor mikor dolgozunk, és főleg ki fizeti 
ezek költségét? Visszatérve a konferencia szervezésé-
hez, többen jelezték, hogy nem tudnak majd ott lenni. 
Talán nem meglepő, hogy a válaszok nagy részét az 
alább felsoroltak tették ki a kérdésre: 
Miért nem jönnek el?  

 „Nincs rá időm” 
 „Nincs rá pénzünk” 
 „Nem is hallottunk róla” 
 „Úgysem változik semmi” 

Az első két válasz tulajdonképpen természetes, a har-
madik kicsit bizarr, tekintve, hogy éppen arról beszéltünk, 
a negyedik pedig elszomorító. Valóban konferenciáktól 
kellene várnunk, hogy fejlődjön a szakma? Egyáltalán 
minek kell változni? Na jó, hát néhány dolognak talán 
kellene. A cégek minőségkultúrájának, a dolgozók 
szemléletének, az állam és a politika minőséghez való 
hozzáállásának, hogy a fontosabbakat említsem. 
3. megközelítés 
Hol vagytok? 
Összehasonlítva a régi konferenciákon készült fényké-
peket a mostaniakkal, már egyre kevesebb arcot találni 
meg mindkét képen, hiszen a 

 10-15 évvel ezelőtti konferenciák résztvevői 
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– visszavonultak 
– eltűntek (szakmán belül) 
– szakmát váltotta. 

Persze, mondhatnánk, 10 év nagy idő, azóta már megér-
demelt nyugdíjas éveiket töltik az akkoriak. De azokon a 
képeken 30-40 évesek tömegével szerepeltek! Jó nevű 
tanácsadó cégek vezetői tűntek el, talán, mert már nem 
kellenek ezek a találkozók az üzlethez. Viszont úgy vé-
lem, szükség lenne a mai fiataloknak a tapasztalatukra. 
Vagy már ez is az üzlet részévé vált? Önzetlenül taní-
tani, átadni a tudást,úgy tűnik, ez még a felsőoktatásban 
dolgozóknak sem mindig sikerül, persze ezt is foghatjuk 
a jelenlegi körülményekre. Mint ahogy a szakmát váltók 
jelentős számát is. De vajon valóban szakmát váltottak, 
vagy csak tágabban értelmezik a minőségügyet? Úgy 
gondolom, ha ez utóbbiról lenne szó, részt kellene ven-
niük ezeken a rendezvényeken és fennen hangoztatni 
meggyőződésüket a minőségügy szétterjedéséről és 
beépüléséről a társszakmákba. 
4. megközelítés 
Kik vagyunk? 
Hol vagyunk? Hova megyünk? Ez már régóta foglalkoz-
tat bennünket és erről beszélve óhatatlanul felmerül az 
alábbi három problémakör: 

 minőségügyi vezetők helye a szervezetekben 
 pénztelenség 
 minőségügyi képzés a felsőoktatásban 

Vajon a tanúsított szervezetek hány százalékánál tagja a 
felső vezetésnek a minőségügyi vezető? Na nem csak 
névleg, hanem döntéshozói szerepkörben. Vajon elegen-
dő lehet-e több ezres létszámú tanúsított cégnek évente 
húsz milliót költeni minőségügyi rendszerére, beleértve a 
tanúsítási díjtól kezdve az oktatásokon át a minő-

ségüggyel foglalkozók munkabéréig? Vajon akkor is 
ennyi lenne ez az összeg, ha az első számú vezető és a 
gazdasági igazgató is megfelelő szintű képzést kapott 
volna egyetemistaként a minőségügy területéről? Ez már 
mélyvíz, mondaná egy barátom, egy ötnapos konferen-
cia valamennyi éjszakáját átvitatkozhatnánk rajta. 
5. megközelítés 
Mivé lettünk? 

 A szakma átváltozása 
 „Ne is mondd ki azt, hogy minőség” 

Megváltoztunk. Megváltozott körülöttünk a világ is. Hol 
van már a dokumentálás szentsége? Működésről, haté-
konyságról beszélünk; van, ahol azért nem emlegetjük a 
minőség téziseit, mert már természetes a használatuk, 
máshol azért nem, mert csak ellenállást váltana ki a mi-
nőség szó az ott dolgozókból. Van, ahol azért nem be-
szélnek a 9001-es szabványról, mert nevetségesen el-
avultnak tűnik, van, ahol azért, mert semmi hasznát nem 
látván lemondtak a tanúsításról. Vajon az ilyen eseteknél 
mekkora szerepe volt egy-egy tanácsadó „dobozos” 
rendszerének, vagy a kisvállalkozások értelmetlen túldo-
kumentálásának? A környezetünk változásai, az üzleti 
sikerek vagy éppen sikertelenségek, a szervezet műkö-
désének tapasztalatai kikényszerítik, hogy mi magunk is 
megváltozzunk. 

  Szemléletváltás 
– Jól látjuk az irányt? 
– Szükséges változtatni? 

Hangsúlyozzuk a szemléletváltás szükségességét, szinte 
nincs olyan konferencia, találkozó vagy megbeszélés, 
ahol ez szóba ne kerülne. De vajon a minőségügy szak-
emberei rátaláltak a Szent Grálra? Biztos, hogy jó 
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irányba próbáljuk befolyásolni a vezetőket? S ha az 
irányról százszázalékosan meg vagyunk győződve, va-
jon megfelelő módszert választottunk hozzá? Merjük-e 
azt mondani, hogy bocs, ebben tévedtünk, nem ezekkel 
a prioritásokkal kell dolgozni? Ragaszkodjunk-e a minő-
ség központi szerepéhez, vagy áldozzuk fel a túlélés ol-
tárán. Megannyi kérdés, amelyre a válaszokat sokszor 
még magunknak sem merjük megfogalmazni, inkább 
szemérmesen hallgatunk róla. De vajon ilyen szituáció-
ban? 
Tudunk-e újat mondani? 

 Ugyanazok az arcok… 
 ugyanazok a témák… 
 ugyanazok a problémák… 

évek óta… 
Noha vannak új minőségdíjas szervezetek, amelyeket 
egy-egy évre elkap a gépszíj (csodálom, hogy bírják, 
hogy egy évben 8-10 konferencián el kell mondaniuk 
sikereiket – intézményesített formában), ugyanakkor né-
hány állócsillag aranyozza be a konferenciák feletti sötét 
jövőt. De bármennyire is jó előadók, bármennyire is 
igaznak érezzük minden szavukat, egy idő után előbújik 
belőlünk a kisördög, holmi déja vu-t emlegetve, hogy ezt 
már valahol hallottuk… 
Túl tudunk-e lépni a gondok ismételgetésén, vagy eset-
leg azzal hibázunk, ha nem hívjuk fel a figyelmet a válto-
zatlanul meglévő alapvető problémákra? Talán 5-6 évvel 
ezelőtt volt már valaki, aki kicsit megrázogatta a minő-
ségügy hagyományos megközelítésének alapjait (rögtön 
ki is kiáltották a legjobb előadónak), majd ezt követően 
néhány évig nem hívták. Ez dramaturgiai, sőt már inkább 
drámai fordulat, de talán jelzi, hogy meg kellene változni 
a konferenciáknak is. 

Kicsit másképp? 
Mondhatnánk, hogy a hagyományos konferenciák ideje 
lejárt, egy kicsit másképp kellene folytatnunk. Van né-
hány lehetőség rá, talán ki kellene próbálni mindegyiket 
egy-egy alkalommal: 

 E-konferencia? 
 szakmai konferenciákon minőségügyi szekció? 
 regionális szervezések? 
 konkrét problémák – kerekasztal- viták? 

Van üdvözítő megoldás? 
Ha nem is találjuk meg, de remélhetőleg maradandó él-
ményt nyújt a jelenlévőknek… 
…és gondolatokat ébreszt az olvasóban. 
__________________________________________________________________________________________   
 

KKöösszzöönnttjjüükk  
aa  

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  
úújj  ttaaggjjáátt!!  

 
 

DDoobbooss  TTaammááss  
DDeebbrreecceenn  

 
__________________________________________________________________________________________   
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MMIINNŐŐSSÉÉGGIIRRÁÁNNYYÍÍTTÁÁSSII  RREENNDDSSZZEERRÉÉBBEENN  

CCssiikkaaii  SSáánnddoorrnnéé  
 

A Jósa András Oktató Kórház (JAOK) bemutatása 
Alapítás éve: 1899. november 20. Jelenleg 1869 beteg-
ágyon, 2826 munkatárs foglalkoztatásával történik a gyó-
gyítás. Évente körülbelül 2 millió páciens fordul meg a 
járó-beteg és 80 ezer a fekvőbeteg ellátás területén. Az 
ellátandó lakosok száma: 572 500 fő. 
Közel 300 ezer lakos alapszintű, és közel 600 ezer lakos 
emelt szintű egészségügyi ellátását biztosítja, mint súly-
ponti kórház. 
A megye területi kórházaival jó partnerkapcsolatot alakí-
tott ki, amelyet a jövőben igyekszik megtartani. 
Hangsúlyozott szerepet tölt be a régióban az egészség-
ügyi dolgozók oktatásában, képzésében, továbbképzé-
sében. 
Regionális szakmai feladatai: 
Az onkológiai ellátás, az inzulin monitorizálás mellett 
vércukorszint beállítás, és a toxikológiai ellátás. 
Országos szintű feladata: 
A négy végtagbénultak -tetraplég betegek- műtéti eljá-
rása és rehabilitációja. 
A nemzetközi kapcsolatok az alábbi területeken érvé-
nyesülnek: 

- a Klinikai Farmakológiai Központ működtetése, 
- a határon túli orvosokat fogadjuk tapasztalatcsere és 

továbbképzés céljából, 
- szakmai kapcsolatot építettünk ki a Boston University 

és a Chengdu TCM Hospital szervezetekkel. 

A holisztika fogalma, tulajdonsága, szerepe az 
egészségügyi ellátásban 
A holisztika és a holisztikus szemléletet Dr. Szepesvári 
Elemér tollából idézem. A szerző az orvoslás folyama-
tának bemutatásakor fontosnak tartja, hogy ne csak és 
kizárólag az emberi test (szóma) gyógyítására terjedjen 
ki, hanem ötvözze azt a lélek (psziché) károsodásának 
elemzésével. 
Holisztika (holosz = teljes, egész): 
A teljesség természeténél fogva, mint modell, az objektív 
és szubjektív elemek különös ötvözetét alkotja, ezáltal az 
objektív (tudományos) és a szubjektív (gyakorlatias, 
egyéni) sajátos keveréke! 
A holisztika tulajdonsága: 
Modellként kezelendő. Minél inkább egy kor szellemét és 
igényét fejezi ki (mint a modellek általában), annál haté-
konyabb és minél inkább általános emberit, annál időt 
állóbb. 
A holisztikus szemlélet: az embert a maga teljességében 
(testi, lelki, szellemi és szociális egységben, illetve az idő 
függvényében) vizsgálja és írja le. 
A holisztikus egyensúly egyik alapvető szintje az ember 
egészsége, ennek: 

- megőrzése (prevenció) 
- megteremtése (habilitáció) 
- fejlesztése, menedzselése (szűrővizsgálat, gondozás) 
- visszaállítása (terápia és rehabilitáció), amely nem 

más, mint a GYÓGYÍTÁS STRATÉGIÁJA. 

Minőségügyi osztályvezető, Jósa András Oktató Kórház



 

Az ember holisztikus modelljét vizsgálva megkülönböz-
tetünk: szomatikus (testi), pszichés (lelki) és mentális 
(szellemi) mezőt. Összességében ezek képezik az em-
beri tudatot. Ezért van az, hogy a gyógyítás során a páci-
enseket, ezen modell (holisztikus modell) segítségével 
és szellemében kezeljük. Véletlenül sem lehet egymástól 

elválasztani az egyes elemeket, mert azzal az emberi 
tudatot, magát a személyiséget sértjük meg. 
Nagyon fontos a modell elemei közötti kapcsolatok isme-
rete. A kapcsolatok körülményeinek bemutatására Oláh 
Albert ábráját hívtam segítségül. //11..  áábbrraa//  

  

A „négyes” harmóniája egész
diszharmóniája betegség

séget biztosít,
et okoz.

 
11..  áábbrraa:: az ember négy alapösztöne  

Az 11..  áábbrraa bemutatja az ember (aki a középpontban he-
lyezkedik el) négy alapösztönét (vágytendenciáját), 
amely elválaszthatatlan az őt körülvevő négy dimenziótól 
(szellemi, társas-lelki, biológiai és egyéni-lelki személyi-
ség dimenziók). Amikor ez a „négyes” diszharmóniája 
bekövetkezik, akkor jelentkezhetnek a betegség tünetei. 
A tünetek testi, vagy lelki síkon nyilvánulhatnak meg. 

Ezért szükséges a beteg embert holisztikusan, testi, lelki, 
szellemi és szociális (társadalmi) körülményeinek 
összességében vizsgálnunk, kezelnünk, gyógyítanunk. 
Minőségfejlesztő munkánk során felvetődött az a kérdés, 
hogy ez a holisztikus szemlélet alkalmazható-e egy szer-
vezet, nevezetesen intézményünk, integrált irányítási 
rendszerének működtetésében, ahol fontos szerepe van 
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az EFQM modellnek is. Az ábrázoláshoz a 22..  áábbrráátt hasz-
náltam. 
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EFQM modell 

22..  áábbrraa::  AA  nnééggyy  aallaapprreennddsszzeerr  

22..  áábbrráánn látható elemek kapcsolatának magyarázata a 
következő: 

- A középpontban a munkatársak, a szervezeti kultúra 
áll. 

- Az EFQM modell, az irányítási rendszerek és az al-
kalmazott minőségfejlesztő módszerek összehango-
lásával tudjuk a szervezeti kultúra, valamint a munka-
kultúra minőségét folyamatosan, kis léptékben fej-
leszteni. Ebben a folyamatban egyik kulcsfontosságú 

feladat, a humánerő gazdálkodás logikus, feladat 
centrikus menedzselése. 

- Ez a folyamat (a PDCA elv alapján) segíti a közelítést 
a stratégiai cél megvalósítása felé. 

Az eredményesség szempontjából fontos a rendszerek 
működtetésének és a módszerek alkalmazásának 
egyensúlya, összhangja. Az egyensúly „labilitása” a 
rendszerek „megbetegedésének”, a működés sérülésé-
nek veszélyeit rejti magában. Ezért minden esetben a 
„betegség” megelőzése, az „egészség” a rendszerek 
működtetése képezi a szakmai és minőségirányítási 
stratégia középpontját. 

*

Felvetődhet a kérdés, miért foglalkozom az irányítási 
rendszerek működtetésének, fejlesztésének ezzel a bo-
nyolultnak tűnő formájával? 
Két okból is: 
1. Az elmúlt időszakban több tudományos fórumon hal-

lottam utalást a rendszerek működtetésének 
holisztikus megközelítésére.  

2. Mivel a mi szakterületünk olyan, hogy kizárólag a ho-
lisztikus szemlélet ismeretében és jegyében történik a 
szakmai tevékenység, úgy gondoltam bemutatom, 
hogyan végezzük mi ezt a munkát nem csak a beteg-
ellátásban, hanem a minőségfejlesztő munkában is. 

Összegzés: Meggyőződésem, hogy sikerült bemutatni 
azt az érdekes logikát, amely szerint az egészségügyben 
a szakma precizitását megkövetelő módszerek, konkré-
tan a holisztikus szemlélet, nagymértékben segítik a mi-
nőség-fejlesztő munka eredményességét. Ugyanis a 
Jósa András Oktató Kórház sikereit, ez a „kettő az egy-
ben” működési elv jelentősen meghatározza. 
__________________________________________________________________________________________   
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Emlékeztetjük Olvasóinkat, hogy 2008. novemberi számunkban már jeleztük,hogy e szabvány változása folyamatban 
van. A mult év november 15.-én megjelent a szabvány, majd ezt követően –elismerésre méltóan rövid idő múlva- a 
magyar változata is, kiegészítve az átállás ütemtervével. /Főszerkesztő/ 

 
 

MMeeggjjeelleenntt  aazz  MMSSZZ  EENN  IISSOO  99000011::22000099  ((IISSOO  99000011::22000088))  sszzaabbvváánnyy  MMiinnőőssééggiirráánnyyííttáássii  rreennddsszzeerreekk..  
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Egy igazi bestseller 
2008. november 15-én megjelent az ISO 9001 szabvány 
negyedik kiadása, amely az ISO, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet legnagyobb példányszámban 
eladott szabványa. A magyar nyelvű változatot 2009. 
január 01-én publikálta a Magyar Szabványügyi Testület 
(MSZT) MSZ EN ISO 9001: 2009 jelzettel. Az ISO 
felmérése szerint 2007 decemberéig 175 országban 
közel 1 millió (951486) szervezetet tanúsítottak az ISO 
9001 alapján. Az ISO/CASCO 2008. novemberi ülésén 
az illetékesek már 1,2 millió tanúsított szervezetről 
számoltak be. 
Az ISO szabványokat általában 5 évenként felül-
vizsgálják, hogy a tagországok eldöntsék, változatlanul 
hagyva megerősítsék, visszavonják vagy átdolgozzák 
őket. A felülvizsgálat célja az esetleges új módszerek, az 
új minőségi és biztonsági követelmények szabványba 
való beépítése. E szabvány korszerűsítése az 1994-es 
kiadású szabványról való 3 éves átállási idő miatt 
2005-ről 2008-ra tolódott. A felhasználók véleményét, 
javaslatait, a 7 év tapasztalatát messzemenően figye-
lembe vették, amikor a kismértékű módosítás mellett 
döntöttek. 

Az ISO 9001 rendszeres felülvizsgálata számos magya-
rázó megjegyzést eredményezett. 
Az ISO 9001: 2008 az előző kiadással összehasonlítva 
nem tartalmaz új követelményeket. Célja a meglévő 
követelmények világossá, egyértelművé tétele, ennek 
következtében a fordíthatóság javítása, továbbá az 
összeegyeztethetőség fokozása az ISO 14001, a környe-
zetközpontú irányítás szabványával. Emiatt számos új 
magyarázó megjegyzést és kereszthivatkozást találunk 
benne. A szabvány továbbra is általános és minden 
méretű, bármely ágazatban tevékenykedő szervezet 
számára megfelelő marad. A követelmények esetleges 
átfogalmazásakor arra törekedtek, hogy az auditál-
hatóságot elősegítsék. A magyarázatok, kiegészítések 
leginkább a jogszabályi és egyéb szabályozó követel-
ményeknek való megfelelést, a külső erőforrásokkal 
végeztetett (outsourcing) folyamatok, a beszerzett termé-
kek felügyeletét és a dokumentálást érintik. Új, a műsza-
ki fejlődésre utaló elem a kockázat, a személyes adatok, 
az információs rendszerek említése. 

Az ISO/CASCO MNB titkára

Főosztályvezető, Tanúsítási Titkárság, Magyar Szabványügyi Testület



 

Az ISO 9001: 2000 és az ISO 9001: 2008 összehason-
lítása 
A régi és az új kiadás közötti főbb különbségeket a kö-
vetkező táblázatban foglaltuk össze. Az ismertetés alap-

ját a szabvány angol szövegének legfontosabb változta-
tásai képezik. Ezeket a változtatásokat teljes körűen a 
szabvány B melléklete tartalmazza. 

 

Fejezet 
vagy 

szakasz 
Cím Változás, értelmezés 

0.1. Általános rész A környezeti megfontolásokkal, kockázatokkal kiegészíti, felsorolással kiemeli 
a szervezet minőségirányítási rendszerének megtervezésére és megvalósítá-
sára hatással lévő tényezőket. 
A szabvány alkalmazására vonatkozó megállapítás a jogszabályi, vevői köve-
telmények mellett tartalmazza az egyéb szabályozó követelményeket is, 
hangsúlyozva, hogy ezek csak a termékre alkalmazhatókra korlátozódnak. 

A jogszabályi, törvényi követelmények pontosításával megteremti az összhan-
got a többi irányítási rendszer-szabvánnyal.  

0.2. Folyamatszemléletű 
megközelítés A folyamat meghatározása kismértékben módosul. A szövegezés hangsú-

lyozza, hogy a folyamatoknak képesnek kell lenniük a kívánt eredmény eléré-
sére.  

0.3. Kapcsolat az ISO 
9004-gyel Az ISO 9001 és az ISO 9004 továbbra is kiegészítik egymást. Utalás történik 

arra, hogy az ISO 9004 átdolgozás alatt áll, és útmutatást fog adni a sikeres-
ség fenntartásához. Szól továbbá az összes érdekelt fél szükségleteiről, elvá-
rásairól és elégedettségéről.  

0.4. Összehangoltság más 
irányítási 
rendszerekkel 

Megfelelően figyelembe vették az ISO 14001: 2004 rendelkezéseit, hogy a két 
szabvány összehangoltabb legyen. Az „A” melléklet tartalmazza az összefüg-
gést az ISO 9001:2008 és az ISO 14001:2004 szakaszai között. 

1.1. Alkalmazási terület 
Általános rész Egy új megjegyzésben értelmezik, hogy a termék szó bármely tervezett kime-

netre, így a beszerzett és a félkész termékekre is vonatkozik. 
4.1. Minőségirányítási 

rendszer 
Általános 
követelmények 

A folyamatokat nemcsak felismerni kell, hanem meg is kell határozni, azaz 
dokumentálni. Ahol alkalmazható, ott mérni kell azokat. 
A külső erőforrásokkal végeztetett folyamatok feletti felügyelet típusát és mér-
tékét meg kell határozni, ugyanúgy, mint a beszerzett termékre alkalmazott 
szabályozásét (7.4. szakasz). 
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Új megjegyzés adja meg a külső erőforrással végeztetett (outsourcing) folya-
matok meghatározását. 
Szintén egy új megjegyzés írja le a felügyelet típusára és mértékére hatással 
lévő tényezőket. 

Összességében megállapítható, hogy növekszik a külső erőforrások feletti 
ellenőrzés szükségessége. 

4.2.1. A dokumentálás 
követelményei 
Általános előírás 

A feljegyzés is dokumentum, így a dokumentálás minden követelménye vonat-
kozik a feljegyzésekre is. A feljegyzések a MIR dokumentáció ugyanolyan 
részét képezik, mint pl. az eljárások vagy a munkautasítások. 
A feljegyzésekre vonatkozó, korábban e) bekezdésben megfogalmazott köve-
telmények beépültek a c) és a d) bekezdésbe. 
Az 1. megjegyzés kiegészül arra vonatkozóan, hogy egy dokumentum tartal-
mazhatja több eljárás követelményeit és egy eljárás követelményei több do-
kumentumban is megjelenhetnek. 

4.2.3. A dokumentumok 
kezelése 

Az f) bekezdés kibővül, csak a MIR tervezéséhez és működéséhez szüksé-
gesnek ítélt külső dokumentumokat kell felügyelet alatt tartani.  

5.5.2. A vezetőség 
képviselője Tisztázás, a vezetőség képviselője a szervezet vezetőségének a tagja legyen. 

6.2.1. Emberi erőforrások 
Általános előírás 

A “termék minősége” a “termékre vonatkozó követelményeknek való megfele-
lőség”-re módosul. Ez az egész szabványban végig így van. 
Új megjegyzés értelmezi, hogy a megfelelőséget a közvetett vagy a közvetlen 
személyzet egyaránt befolyásolhatja.  

6.2.2. Felkészültség képzés 
és tudatosság 

A címben a képzés és a tudatosság felcserélődött, így összhangban van az 
ISO 14001 szabvánnyal. 

6.3. Infrastruktúra A támogató szolgáltatások tartalmazzák az információs rendszereket is. 
6.4.  Munkakörnyezet Új megjegyzéssel bővül a szakasz, amely felsorolja a munkavégzés körülmé-

nyeire hatással lévő tényezőket, pl. zaj, világítás. 
7.2.1. A termékkel kapcsola-

tos követelmények 
meghatározása 

Új megjegyzés tisztázza, hogy a kiszállítás utáni tevékenységek tartalmazhat-
ják pl. a garanciális kötelezettségeket is.  

7.3.1.  A tervezés és a fejlesz-
tés megtervezése 

Új megjegyzés értelmezi, hogy az átvizsgálás, az igazolás és az érvényesítés 
célja különböző, de együtt is lefolytathatók.  

7.3.3. A tervezés és a fejlesz-
tés kimenő adatai 

Új megjegyzést tartottak szükségesnek annak tisztázására, hogy a termék 
megóvására vonatkozó követelményeket is figyelembe kell venni. 

7.5.3. Azonosítás és 
nyomonkövethetőség 

Az első bekezdés kiegészül, a termék állapotának azonosítását fenn kell 
tartani a termék-előállítás teljes folyamata során. 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február 38/57 oldal



 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február 39/57 oldal

7.5.4. A vevő tulajdona A meglévő megjegyzés kibővül, a személyes adatok is a vevő tulajdonát képe-
zik. 

7.6. A megfigyelő- és 
mérőberendezések 
kezelése 

Címváltozás, eszköz helyett berendezés lett. 
A berendezéseket meghatározott időközönként vagy használatba vétel előtt 
kalibrálni vagy hitelesíteni kell, vagy mindkettőt el kell végezni. Eddig csak 
vagy egyiket vagy másikat kellett. 
Új megjegyzés a mérőberendezésként használt szoftver hitelesítésére.  

8.2.1. Vevői elégedettség Új megjegyzés, amely példákat sorol fel a vevői elégedettségről való adatok 
megszerzésére.  

8.2.2. Belső audit 
 

Az auditált területért felelős vezetőségnek gondoskodnia kell a szükséges he-
lyesbítésekről és helyesbítő intézkedésekről. A régi változat nem tett ilyen 
megkülönböztetést, “tegyenek intézkedéseket” volt a követelmény. 
Az új szöveg nemcsak a hibát javítja, hanem a helyesbítő intézkedésekkel 
megakadályozza a probléma ismételt előfordulását is. 

8.2.3. A folyamatok 
figyelemmel kísérése 
és mérése 

Új megjegyzés annak tisztázására, hogy a megfelelő folyamatok kiválasztásá-
nál figyelemmel kell lenni a termék megfelelőségére és a MIR eredményessé-
gére. 

8.3. A nem megfelelő 
termék kezelése 
 

Új d) bekezdésben jelenik meg a szakasz eddigi utolsó mondata, de ez nem új 
követelmény, inkább csak hangsúlyozottabban jelenik meg ebben a formában. 

Az ahol alkalmazható betoldása bizonyos rugalmasságot enged meg a szer-
vezet számára, amikor az intézkedések közül kiválasztja a megfelelőt. 

8.5.2. 
 
8.5.3. 

Helyesbítő 
tevékenység 
Megelőző tevékenység 

Ezeknek a tevékenységeknek az eredményességét kell átvizsgálni, összhang-
ban az ISO 14001 szabvánnyal. 

 
A magyar szöveg változásai 
A magyar nyelvű szöveg nem teljesen egyezik meg a 
korábbi magyar fordítással, néhol pontosítás történt ak-
kor is, ha az angol szöveg nem változott. Egyes szavakat 
a szövegkörnyezetbe jobban beleillő, az adott szó más 
jelentésével helyettesítettek. Pl. a „control” szabályozás 
helyett ellenőrzés, felügyelet is lehet. Az „Outsourced” 
eddig „vállalkozásba kiadott” volt, most „külső erőforrás-

sal végeztetett” folyamatokról beszélünk. Az egyszerű 
felszólító mód helyett mindenütt megtörtént a „kell” szó 
beszúrása, ahol az angol „shall” kifejezés szerepel. A 
„personnel” az eddigi személyek helyett inkább munka-
társak lett. Kisebb címváltoztatásokra is sor került, az 
alábbi táblázat ezekből tartalmaz néhány példát. Azt a 
két esetet, ahol az angol cím is eltér (6.2.2. illetve 7.6.), 
az előző táblázatban mutattuk be. 



 

Fejezet 
vagy 

szakasz 
Régi cím Új cím 

7.2.1. A termékre vonatkozó 
követelmények 
meghatározása 

A termékkel kapcsolatos 
követelmények 
meghatározása 

7.2.2. A termékre vonatkozó 
követelmények 
átvizsgálása 

A termékkel kapcsolatos 
követelmények 
átvizsgálása 

7.4.1. A beszerzés folyamata Beszerzési folyamat 
7.5. Előállítás és 

szolgáltatás nyújtása 
A termék előállítása és a 
szolgáltatás nyújtása 

7.5.1. Az előállítás és a 
szolgáltatás 
nyújtásának 
szabályozása 

A termék-előállítás és a 
szolgáltatásnyújtás 
szabályozása 

7.5.2.  Az előállítás és a 
szolgáltatásnyújtás 
folyamatainak 
érvényesítése 
(validálása) 

A termék-előállítási és a 
szolgáltatásnyújtási 
folyamatok érvényesítése 
(validálása) 

7.5.5. A termék állagának 
megőrzése 

A termék megóvása 

8.2.1. A vevő 
megelégedettsége 

Vevői elégedettség 

 
Annak ellenére, hogy az ISO 9001: 2008 nem tartalmaz új 
követelményeket, a felhasználóknak meg kell vizsgálniuk, 
vajon az újonnan bekerült értelmezések, magyarázatok 
hogyan hatnak a jelenlegi szabvány szerint felépített 
minőségirányítási rendszerükre és szükséges-e változta-
tásokat végrehajtaniuk. 

Az IAF (Nemzetközi Akkreditálási Fórum) és az ISO már 
meghirdette az átállást segítő ütemtervet  
A Magyar Szabványügyi Testület a nemzetközi gyakorlattal 
összhangban a következő tájékoztatást adja a 2008-as 
kiadású szabványra való áttéréssel és akkreditált tanúsítási 
szolgáltatásaival kapcsolatban. 

A szabvány új kiadása és az ütemterv 
Az ISO és az IAF ütemtervet készített, hogy megkönnyítse 
az átállást az ISO 9001: 2008 szabvány szerinti 
tanúsításra. Az ütemterv kialakításakor konzultáltak olyan 
nemzetközi szervezetekkel/szakemberekkel, amelyek/akik 
minőségirányítási rendszereket vagy auditorokat tanúsító 
testületek, valamint ISO 9001 szerint tanúsított ipar-
vállalatok képviselői. 

Az elfogadott átállási ütemterv az akkreditált tanúsító 
testületek által kiadott tanúsítványokkal kapcsolatban az 
alábbiakat tartalmazza: 

Az ISO 9001:2008 és/vagy az ezzel egyenértékű nemzeti 
szabvány szerinti megfelelőségi tanúsítványt csak az ISO 
9001:2008 szabvány hivatalos megjelenése után szabad 
kiadni, az ISO 9001:2008 szabvány szerint lefolytatott 
rutinfelügyeleti vagy okirat-megújító audit után. 

Az ISO 9001:2000 szabvány szerinti tanúsítások érvé-
nyessége 

• Az ISO 9001: 2008 szabvány közzétételét követően 
egy év elteltével (tehát 2009. november 15-től) 
lefolytatott tanúsítási eljárásoknak (új tanúsítás vagy 
okirat-megújítás) már az ISO 9001: 2008 szabvány 
szerintinek kell lenniük. 

• 24 hónappal az ISO 9001: 2008 szabvány közzété-
tele után minden ISO 9001: 2000 szabvány szerint 
kiadott tanúsítvány érvényét veszti (tehát 2010. 
november 15-től). 
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Bevezetési ütemterv

2008. 11. 15. 2010. 11. 15.

ISO 9001
2000 → 2008

Nemzeti
szabványosító
szervezetek
Akkreditáló
Testületek (AB)

Tanúsító
testületek (CB)

Auditorok
felkészítése

Tanúsított
szervezetek

Szektor-
specifikus 
rendszerek

Oktatók,
képzők

ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 Nemzetközi Szabvány

Fordítás/Átvétel

2009. 11. 15.

ISO 9001:2000 és ISO 9001:2008 együtt

Külön AB intézkedés nem szükséges (szokásos felügyelete a CB-nek)

ISO 9001:2000 szerint új tanúsítvány nem megengedett

Az ISO 9001:2008
közzététele

Csak ISO 9001:2000

Csak ISO 9001:2008

Felkészülés Bevezetés

BevezetésFelkészülés

A változások megértése az audit előtt (új készség nem szükséges)

Gondoskodás a változások megértéséről az ISO 9001:2008 audit előtt

Az ISO 9001:2008 új szövegrészeinek beépítése
Az ISO 9001:2000 szerinti 

tanúsítványok 
érvényessége megszűnik

 
SSzzeerrzzőőii  jjoogg::  AA  ttáábblláázzaatt  aazz  IISSOO  99000011  BBeevveezzeettééssii  ééss  ttáámmooggaattóó  ccssoommaagg  rréésszzee,,  aammeellyyeett  aa  NNeemmzzeettkköözzii  SSzzaabbvváánnyyoossííttóó  SSzzeerrvveezzeett  bbooccssááttootttt  aazz  MMSSZZTT  
rreennddeellkkeezzéésséérree..  AA  sszzeerrzzőőii  jjoogg  aazz  IISSOO  áállttaall  ffeennnnttaarrttvvaa  

ISO 9001: 2008 Bevezetési és támogató csomag 
(Introduction and support package) 
ISO-IAF Átállási ütemterv (Transition schedule) 

MSZ EN ISO 9000: 2005, Minőségirányítási 
rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000: 2005) 
MSZ EN ISO 9001: 2009 Minőségirányítási 
rendszerek. Követelmények (ISO 9001: 2008) 

Felhasznált irodalom: 

__________________________________________

  

Összegzés: 
Az ISO 9001: 2008-tól várható előnyök a következő fő 
csoportokba sorolhatók: 

• Fokozza az érthetőséget; 
• Növeli az ISO 14001-gyel való 

összeegyeztethetőséget; 
• Fenntartja az ISO 9000 szabványcsaládon belüli 

következetességet; 
• Javítja a fordíthatóságot. 



 

AAzz  ÉÉsszzaakk--mmaaggyyaarroorrsszzáággii  RReeggiioonnáálliiss  VVíízzmműűvveekk  ZZRRtt..    
eerreeddmméénnyyeeii  aa  ttáárrssaaddaallmmii  ffeelleellőőssssééggvváállllaallááss  tteerréénn  

LLőőrriinncc  ÁÁkkooss  
 

Az ÉRV ZRt. több, mint 45 éves szakmai múltjával 
Észak-Magyarország meghatározó, Nemzeti Minőségi 
Díjas víziközmű szolgáltatója. Társaságunk tulajdonosa 
100 %-ban a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. 
Fő tevékenységeink az ivóvíz-szolgáltatás és a 
szennyvíz-tisztítás, de ezen túlmenően 40-nél is több 
egyéb tevékenység szerepel Társaságunk Alapszabályá-
ban, mely a humán- erőforrás széles körű ismereteit 
mutatja. 
Szolgáltatási területünk jelenleg Borsod-, Heves- és 
Nógrád megyére terjed ki, mely integrációs tevékeny-
ségeinknek köszönhetően folyamatosan növekszik. 
Társaságunk közvetlenül mintegy 75.000 fogyasztónak 
biztosít szolgáltatást, közvetve (a társvízműveknek áta-
dott ivóvíz útján) pedig közel 600.000 ember egészséges 
ivóvízzel való ellátásához teremti meg a szükséges 
mennyiségű tisztított ivóvizet. 

 

Közműszolgáltatóként a társadalom széles rétegeivel 
állunk kapcsolatban, ebből adódóan a Társaság 
társadalmi hatása nagyon jelentős. Kiválóság 
kultúránkból fakadóan érdekelt félként kezeljük 
tulajdonosunkat, a fogyasztókat, munkavállalóinkat, 
partnereinket és a társadalmi szereplőket, mely 
legékesebb bizonyítéka a társadalmi felelősségvál-
lalásnak. 
Társaságunk értékeinek a kiemelkedő piaci integrációs 
képességet, a fejlesztésorientáltságot, a megbízható 
szolgáltatást és a pénzügyi stabilitást tekinthetjük. 
Az ÉRV ZRt. legfontosabb jellemzője viszont a kiváló-
ságra törekvés. Tevékenységeink folyamatos fejlesztése 
érdekében 2002 óta minden évben önértékelést végzünk 
az EFQM modell alkalmazásával. 
Társaságunk küldetése, hogy kiváló minőségű víziköz-
mű-szolgáltatást nyújtva a tulajdonos és a fogyasztók 
elégedettségét növeljük, a társasági és az egyéni célok 
összehangolása mellett. 
Küldetésünkkel és jövőképünkkel összhangban fogal-
maztuk meg hosszú távú stratégiai célkitűzéseinket, 
melyek a következők: 

 Eredményes, a tulajdonos igényeinek megfelelő 
működés biztosítása. 
 Az érdekelt felek (fogyasztók, társadalom) elége-

dettségének növelése. 
 Megfelelő humán erőforrás biztosítása, a munka-

vállalók elégedettségének növelése. 
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 A működés kiválóságának biztosítása, a folyamatok 
hatékonyságának növelése. 

Minőségügyi vezető, Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt.



 

Célkitűzéseinket BSC módszer alkalmazásával 
határoztuk meg, ezzel is biztosítva valamennyi érdekelt 
fél szempontjainak figyelembe vételét. A hosszú távú 
célkitűzések elérése érdekében az alábbi középtávú 
célokat fogalmaztuk meg. 

 Megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása 
 A környezet megfelelő védelme 
 Optimális árszint biztosítása 
 A szolgáltatás színvonalának javítása 
 Az üzemeltetett közművek műszaki színvonalának 

fenntartása, fejlesztése 
 A munkavállalók bérszínvonalának javítása 
 Az érdekelt felek megfelelő tájékoztatása 
 Együttműködés a társadalmi szereplőkkel, beszál-

lítókkal 
Legfontosabb középtávú célkitűzésünk, hogy megfelelő 
minőségű ivóvizet biztosítsunk valamennyi fogyasztónk 
számára, hiszen ez az egészséges élet alapvető felté-
tele. 
Annak érdekében, hogy minél kevesebb beavatkozással 
lehessen az előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet 
előállítani, kiemelt feladatunk a vízbázisok védelme. 
Ezen tevékenység elsősorban a vízbázisok védőte-
rületeinek kijelölését és a védőidom biztonságba helye-
zését foglalja magába. Ezt követően a védőidomok moni-
toring rendszerét folyamatosan működtetjük és 
amennyiben eltérés mutatkozik, akkor a szükséges intéz-
kedéseket megtesszük. 
A vízbázisok védelme érdekében rendszeresen tájé-
koztatjuk a társadalmi szereplőket a környezetvédelem 
fontosságáról, és a tudatosság fejlesztésén túl fizikai vé-
delmi eszközöket is alkalmazunk (pl. vízbázisok bekerí-
tése, polgárőrség felállítása). 

A vízbázis-védelemhez kapcsolódó feladatok nagyon 
költségesek, melyeket elegendő állami forrás hiányában 
Társaságunk saját erőből biztosít. 
 

 

 
 
A jogszabályokban meghatározott ivóvíz minőségi köve-
telmények teljesítéséhez modern tisztítási technológiákat 
kell alkalmazni, mivel a vízbázisok vize sehol nem 
alkalmas közvetlen fogyasztásra. 
Az ivóvíz-tisztítási technológiák fejlesztése során kiemelt 
szempont, hogy minél jobb hatékonysággal, a fogyasztó 
számára terhelést nem jelentő vegyszerek alkalma-
zásával kerüljön előállításra az egészséges ivóvíz. 
Ezzel összefüggésben például a Lázbérci vízművünkben 
olyan ultraszűrő alkalmazását kezdtük meg 2006-ban, 
amely minimális vegyszer felhasználása mellett alkalmas 
ivóvíz előállításra. 
Szintén a fogyasztói szempontok figyelembe vétele miatt 
vezettük be a klór-dioxidos fertőtlenítési technológiát, 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február 43/57 oldal



 

mely kevésbé rontja a víz élvezeti értékét, mint a klór. Az 
íz, illetve szag megfelelősségét az aktív szénszűrők 
alkalmazása is elősegíti. 
A szolgáltatási területünkön több olyan település is talál-
ható, ahol a helyi vízbázisokból nem biztosítható a lakos-
ság vízellátása, így a regionális rendszerek kiépítése 
előtérbe kerül. Ezzel összefüggésben valósítottuk meg 
2005-2007 között Sirok egészséges ivóvízzel való 
ellátását a Lázbérci tározóból, mely 19 km-es vezeték-
szakasz építését jelentette. 
A projekt sikerese végrehajtásához európai uniós forrást 
is igénybe vettünk a Környezetvédelem és Infrastruktúra 
Operatív Program (KIOP) segítésével. A beruházás 
bekerült a 77 legsikeresebb magyarországi európai uniós 
projekt közé. 
Az előzőekben ismertetett feladatok eredményeként 
jelentősen növekedett a fogyasztók ivóvíz-minőségével 
való elégedettsége, illetve csökkent a bakteriológiailag 
kifogásolt minták aránya./11..  ééss  22..áábbrraa/ 
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11..  áábbrraa  

Bakteriológiailag kifogásolt minták aránya 
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22..  áábbrraa 

A társadalmi kötelezettségvállalásunk másik fokmérője, 
hogy a környezet megfelelő védelme érdekében mindent 
megteszünk. 
Társaságunk 2001 óta működteti minőség- és környe-
zetközpontú irányítási rendszerét, mely keretein belül 
rendszeresen értékeljük tevékenységeink környezet-
terhelő hatásait, és a hatások optimalizálása érdekében 
megtesszük a szükséges intézkedéseket./33..áábbrraa/ 
Az egyik legjelentősebb környezeti hatást a szennyvíz-
tisztító telepekről a környezetbe juttatott tisztított víz 
jelenti. Az előírásoknak megfelelő tisztítási hatásfok 
elérése érdekében technológiáinkat folyamatosan 
fejlesztjük. Kazincbarcikán például az ország egyik leg-
modernebb szennyvíztisztítási technológiájának megva-
lósítására adtunk be pályázatot a KEOP keretében. 
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Technológiai és környezetvédelmi fejlesztése
fordított összeg   

26
0 

71
8

36
6 

01
9

0

150 000

300 000

450 000

600 000

2004. év 2005. év 2

eF
t

kre 

52
5 

48
8

006. év

1 km-re eső üzemanyag felhasználás

0,
12

0,
100,

13

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12
0,14

2005. év 2006. év 2007. év

l/k
m

 
33..  áábbrraa 

Mind az ivóvíz-, mind a szennyvíztisztítási technológiák 
során környezetbarát anyagok felhasználására törek-
szünk. Hulladékainkat már évek óta szelektíven gyűjtjük, 
a veszélyes hulladékokat pedig kiemelten kezeljük. 
A környezet védelmével összefüggő fontos feladat az 
energiaforrások felhasználásának optimalizálása. Ezzel 
összefüggésben fűtésrekonstrukciós programot dolgoz-
tunk ki és hajtunk végre, jelentősen csökkentve ezáltal a 
gázfelhasználásunkat. 
A fajlagos villamosenergia felhasználás csökkentését 
szivattyú-rekonstrukciós program végrehajtásával segít-
jük elő. 
Szintén jelentős megtakarításokat sikerült elérnünk az 
üzemanyag felhasználás terén. Azáltal, hogy gépjármű-
veinkbe GPS-eket szereltünk, illetve optimalizáltuk a 
gépjármű-futásokat, jelentősen csökkent az 1 km-re eső 
üzemanyag felhasználás./44..  áábbrraa/ 
 

 
44..  áábbrraa 

A fogyasztók és a társadalom számára egyik legjelentő-
sebb hatás, hogy szolgáltatási díjainkat megpróbáljuk 
elfogadható szinten tartani. Ez nagy erőfeszítéseket 
követel Társaságunktól. 
Az ár optimális szinten tartása érdekében folyamataink 
hatékonyságát javítjuk (például folyamatszabályozással, 
szervezeti struktúra átalakítással), a termelékenységet 
növeljük. 
A díjak mérséklésében, illetve szinten tartásában kiemelt 
jelentősége van a fajlagos költségek csökkentésére irá-
nyuló intézkedési terv összeállításának, végrehajtásá-
nak. 
Szintén a hatékonyságot növeli a hálózati veszteségek 
csökkentése, melyet hálózat-rekonstrukciókkal, és mo-
dern vízveszteség vizsgáló eszközök alkalmazásával 
biztosítunk. 
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Törekvéseink eredményeként jelentősen növekedett a 
fogyasztók szolgáltatási díjjal való elégedettsége, és az 
árak növekedése az utóbbi években az infláció mértéke 
alatt maradt./55..  áábbrraa/ 

A vízdíj mértékével való elégedettség 
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55..  áábbrraa 

A Társaság társadalmi megítélésének fontos szempontja 
a szolgáltatás színvonala. Ennek meghatározó eleme a 
megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása, és a szolgáltatás 
biztonsága. Kiemelkedő továbbá a hibaelhárítások haté-
konyságának javítása, illetve a számlázással összefüggő 
tevékenységeink fejlesztése. Erőfeszítéseink sikeressé-
gét mutatja, hogy az utóbbi években a szolgáltatás szín-
vonalával való elégedettség folyamatos növekedést mu-
tat. /66  ..áábbrraa/  
Társaságunk nemcsak szolgáltatási tevékenységet vé-
gez, hanem a rábízott eszközök tekintetében vagyon-
kezelőként is eljár. Ehhez kapcsolódóan nagyon lénye-
ges a közművagyon műszaki színvonalának fenntartása, 
melyet beruházási, felújítási tervünk végrehajtásával 
biztosítunk. 
 

A szolgáltatás színvonalával való társadalmi 
elégedettség 
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66..  áábbrraa 

Társadalmi felelősségvállalásunkat mutatja az is, hogy 
munkavállalóinknak stabil, megbízható munkahelyet biz-
tosítunk, és képzésükre sokat fordítunk. A legfontosabb 
viszont, hogy optimális költség-gazdálkodásunknak kö-
szönhetően Társaságunk dolgozóinak erőfeszítéseit a 
régiós átlag feletti bérrel tudjuk honorálni. /77..  áábbrraa/. En-
nek köszönhetően a munkavállalók bérezéssel való elé-
gedettsége folyamatosan növekszik./88..  áábbrraa/ 
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77..  áábbrraa 
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Bérezéssel való munkavállalói elégedettség

3,
35 3,

44

3,
08

2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5

2005. év 2006. év 2007.

po
nt

 év

 
88..  áábbrraa 

 
Az anyagi ösztönzésen túl erkölcsi elismeréssel és 
egyéb szociális juttatásokkal (pl. üdültetés) ismerjük el 
dolgozóink munkáját. 
A társadalmi felelősségvállaláshoz hozzá tartozik a fo-
gyasztók, illetve a táradalom egyéb szereplőinek meg-
felelő tájékoztatása is. Ezen túlmenően nagyon fontos a 
velük való kapcsolattartás. 
Tájékoztató anyagaink színvonalának folyamatos javí-
tására törekszünk, és a menedzsment erősíti a szemé-
lyes kapcsolattartási csatornákat, kiemelten például a 
térségi önkormányzatokkal. 
Szintén jó kapcsolatok ápolására törekszünk a hatósá-
gokkal, és részt veszünk a különböző szakmai szerveze-
tek munkájában. 
Partnereinkkel közös fejlesztéseket valósítunk meg, a 
kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakítása érdekében. 
A fenti feladatok végrehajtásával összefüggésben a tár-
sadalmi felelősségvállalásunkkal összefüggő társadalmi 
elégedettség folyamatosan növekszik. /99..áábbrraa// 

A társadalmi felelősségvállalalással való 
elégedettség 
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99..  áábbrraa 

 
A társadalmi felelősségvállalás terén elért eredmények 
alapot adnak ahhoz, hogy jövőképünkkel összhangban 
az ÉRV ZRt. Északkelet-Magyarország piacvezető, ki-
válóan működő, legmagasabb minőségi színvonalú 
víziközmű-szolgáltatójává válhasson. 
 
 

 
 
__________________________________________________________________________________________   
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DDrr..  RRóótthh  AAnnddrrááss  
  

A szervező, az Iparfejlesztési Közalapítvány Magyar 
Minőségfejlesztési Központ vezetője Sződi Sándor üdvö-
zölte „A Mikulás is benchmarkol-2.” országos konferen-
ciára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem „A” épületébe érkezett szakembereket. Az ügy-
vezető igazgató az összejövetelt a minőség ünnepének 
nevezte, mert a 150 regisztrált résztvevő kíváncsi mások 
sikereire a benchmarking terén és tanulni szeretne a jó 
gyakorlatokból. 
Gérnyi Gábor a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium Üzleti Környezet Főosztály helyettes veze-
tője szerint országunk jelenlegi recessziós helyzetében 
megnőtt a válságmenedzsment szerepe és jelentősége. 
Véleménye és meggyőződése szerint azok a vállal-
kozások, vagy non profit szervezetek, amelyek kellék-
tárába már több éve ott az önértékelés, könnyebben 
tudtak és fognak alkalmazkodni a világszerte romló 
körülményekhez. 
A folytatásban, programon kívüli meglepetésként Gérnyi 
Gábor és Dr. Bárdos Krisztina az IFKA általános ügyve-
zető igazgatója köszöntötte Bernáth Lajost és átadta az 
első konferencia legjobb előadójának járó, a Herendi 
Porcelánmanufaktúra által felajánlott vázát. A Qualimed 
Csoport vezérigazgatójának -a benchmarkingot is nép-
szerűsítő szavait követően- még 13 előadás hangzott el, 
melyet olvasóink megtalálhatnak a Magyar Minőség-
fejlesztési Központ honlapján (www.mik.hu). 

A szakmai rendezvény sikerességéhez a szponzorok 
nagymértékben hozzájárultak.  
Örömmel adunk helyt az IFKA Magyar 
Minőségfejlesztési Központ kérésének és közöljük az 
esemény támogatóinak alábbi listáját: 
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium - Üzleti 
Környezet Főosztály, Iparfejlesztési Közalapítvány, ISO 
9000 FÓRUM, Debreceni Hőszolgáltató Zrt., Generali - 
Providencia Biztosító Zrt., Nyíregyházi Távhőszolgáltató 
Zrt., Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., 
Nyírségvíz Zrt. , Magyar Villamos Művek Zrt, MOL Nyrt, 
STI Petőfi Nyomda Kft, Magyar Cukor Zrt., Zwack 
Unicum Nyrt., Dunántúli Regionális Vízművek Zrt., 
Puskás Tivadar Közalapítvány, Délzalai Víz-és 
Csatornamű Zrt., TÜV Rheinland InterCert Kft. , BVM 
ÉPELEM Előregyártó és Szolgáltató Kft., Magyar Posta 
Zrt., Északdunántúli Víz- és Csatornamű Zrt., Herendi 
Porcelánmanufaktúra Zrt., Miskolci Hőszolgáltató Kft., 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Paksi 
Atomerőmű Zrt., Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt. , 
Macher Gépészeti és Elektronikai Kft. 
Az esemény média-támogatója a Magyar Minőség és a 
Minőség és Megbízhatóság szakfolyóiratok voltak. 

Bízunk a sikeres folytatásban! 
„A Mikulás is benchmarkol – 3” 

időpontja 2009. december 4. (péntek).  
Jegyezzék fel naptárjukba - érdemes! 

__________________________________________________________________________________________  
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MINŐSÉGTRILÓGIA: 3 SZAKMAI FÓRUM 
ISO 9000 FÓRUM 

 
Kedves Tagtársak! Tisztelt Partnerek! 
Az utóbbi évek során azt tapasztaltuk, hogy az ISO 
mozaikszó, a minőségirányítási szabvány kifejezés és 
ami mögötte van nagyon sokat veszített értékéből. Talán 
ezt igazolja, hogy Magyarországon visszaesett a tanú-
sítások száma, csökken a szakmai rendezvények és 
konferenciák látogatottsága, a TQM eszközök alkal-
mazására hiányzanak a pályázati támogatások, nincs 
Nemzeti Minőségpolitika, nincs Nemzeti Minőségfejlesz-
tési Program és még sorolhatnánk. 
A minőségügy devalválódásának több oka is van. A tel-
jesség igénye nélkül említhető a túlzott bürokrácia és for-
malitás a bevezetett menedzsment rendszerekben (már 
az ISO kifejezés is sokakat ingerel), a tanácsadói szakér-
telem felhígulása, az auditok számonkérő és nem hozzá-
adott értéket képviselő jellege (auditori túlkapások), a 
rendszert működtetők „kifáradása", a változó gazdasági 
konjunktúra (a beszállítói státusz megszűnése), a forrás-
hiány (pénzügyi, humán), a vállalati eredmények romlása 
a tanúsított szabványrendszerek ellenére, az irányítási 
rendszerek hatékonyságának, hasznosságának nehéz 
kimutathatósága és nem utolsó sorban, hogy 15-20 év 
"hőskor" után generációváltás van, új menedzserek 
irányítanak, új szemlélet van kialakulóban. 
A FÓRUM elnöksége azt gondolja, hogy a negatív 
tendenciákat nem engedhetjük elburjánzani, hiszen még 
nagyon sok szervezet alkalmazza vezetői eszközként a 
menedzsment rendszereket. Számos olyan eredményes 
szervezet van Magyarországon, amely sikereket ért el a 
TQM eszközök alkalmazásával, az EFQM modell szerinti 

önértékeléssel vagy a GMP, a Lean és a Kaizen mód-
szerek bevezetésével, de még ma is működtetik a tanú-
sított rendszereket. 
Milyen megfontolásból? Milyen hatékonysággal? Milyen 
eredménnyel? 
E kérdésekre szeretnénk választ adni megfelelő tájékoz-
tatással, kommunikációval és a szervezeti szereplők be-
vonásával. 
MINŐSÉG TRILÓGIA címmel szervezünk 3 Szakmai 
Fórumot az alábbiak szerint: 
2009. március 05-én: I. "Akik helyesen értelmezik és ha-
tékonyan alkalmazzák a menedzsment rendszereket" 
2009. május közepén: II. "Szükséges és ésszerű para-
digmaváltás a minőségszemléletben - A módszerek 
összhangja." 
2009. október közepén: III. "A felsőoktatás és a gyakor-
lati elvárások összehangolása"  
 

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ  AAZZ  II..  SSZZAAKKMMAAII  FFÓÓRRUUMMRRAA  
  
Szeretettel meghívjuk Önt és munkatársait a 2009. már-
cius 05.-én (csütörtökön) 09:30 órai kezdettel tartandó 
Szakmai fórumra, melynek fő tematikája: 
„Akik helyesen értelmezik és hatékonyan alkalmazzák a 
menedzsment rendszereket” 
Az utóbbi évek során azt tapasztaltuk, hogy az ISO 
mozaikszó, a minőségirányítási szabvány kifejezés 
és ami mögötte van nagyon sokat veszített értékéből. 
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E meghívóban nem szeretnénk taglalni a visszaesés 
okait. 
A FÓRUM elnöksége azt gondolja, hogy a negatív 
tendenciákat nem szabad hagyni elburjánzani, hi-
szen még nagyon sok szervezet alkalmazza vezetői 
eszközként a menedzsment rendszereket. Számos 
olyan eredményes szervezet van Magyarországon, 
amely sikereket ért el a TQM eszközök alkalmazá-
sával, az EFQM modell szerinti önértékeléssel vagy a 
GMP, a Lean és a Kaizen módszerek bevezetésével, 
de még ma is működtetik a tanúsított rendszereket. Mi-
lyen megfontolásból? Milyen hatékonysággal? Milyen 
eredménnyel? 
Erre próbálunk választ adni a szakmai nap alkalmá-
val oly módon, hogy hiteles előadókkal, pozitív példá-
kon keresztül mutatjuk be, hogy Magyarországon a 20 
éve alkalmazott szabványrendszerek vezetői eszközként 
való alkalmazása milyen módon támogatja a szervezetek 
versenyképességét. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 
gazdasági válság idején pozitív tapasztalatokat és jó 
gyakorlatot, esetenként változáskezelési módszere-
ket ismertessünk a résztvevőkkel. 
A rendezvényt a termelés és minőségügy területén 
dolgozó szakembereknek, illetve mindenkinek ajánl-
juk, aki a menedzsment rendszerek gyakorlati hasz-
nosságáról szeretne információkat szerezni. A szak-
mai nap minden szervezet számára nyújthat értéket füg-
getlenül, hogy már rendelkeznek tanúsított rendszerrel 
vagy még csak tervezik az irányítási rendszerek beve-
zetését! 
A Szakmai fórum programja és a Jelentkezési lap meg-
található a www.isoforum.hu weboldalon is. 

JELENTKEZÉS AZ I. SZAKMAI FÓRUMRA 

Időpont: 2009. március 5. (csütörtök): 09:30-15:30 óráig 

Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem „A” épület 

(1111 Budapest, Egry József u. 20-22.) 

Szervezet neve: .................................................................  
Számlázási cím: .................................................................  

Résztvevő (név, beosztás): ...............................................  

............................................................................................  

Telefon: .................................  

E-mail: ...................................  

 
Részvételi díj: 10 000 Ft + ÁFA / fő - amely tartalmazza a 
konferencia és az ebéd költségeit. 
 
A számla kiegyenlítése a beérkezéstől számított 8 na-
pon belül történik. A jelentkezési lap kitöltése és ré-
szünkre történő megküldése megrendelésnek 
minősül és fizetési kötelezettséget von maga után. 
Lemondást 3 napon belül írásban fogadunk el. 
 

Dátum: .............................. Aláírás: ...................................... 
Jelentkezéseket 2009. március 3-ig kérjük megküldeni az 
ISO 9000 FÓRUM címére: 
E-mail: isoforum@isoforum.hu; Fax: 06/88-501-234 
____________________________________________  
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II..  SSZZAAKKMMAAII  FFÓÓRRUUMM  ––  PPRROOGGRRAAMM  
  

„Akik helyesen értelmezik és hatékonyan 
alkalmazzák a menedzsment rendszereket” 

 
2009. március 05. (csütörtök) 09:30 óra 
 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, „A” 
épület 
Budapest, XI. Egry József u. 20-22. 
09.00-09.30 Regisztráció 
 
Levezető elnök: Kormány Tamás - Controll Holding Zrt. 
vezérigazgató 
 
09.30-09.40 Bevezető gondolatok a minőségi 

paradigmaváltásról 
Rózsa András - elnök, ISO 9000 FÓRUM 

09.40-10.05 Az integrált irányítási rendszer, mint 
hatékony vezetői eszköz 

 Boros András - gyárigazgató, Dunapack Zrt. 
10.05-10.30 Amit tanítunk és ami a gyakorlatban van 

a felsőoktatásban 
 Dr. Veress Gábor- egyetemi professzor, Pannon 

Egyetem 
10.30-10.55 A szervezetre szabott irányítási rendszer 

a MIR szellemében  
 Kormány Zoltán - vezető tanácsadó, Controll 

Holding Zrt. 
10.55-11.20 A menedzsment rendszer és a lean 

filozófia összehangolása 
 Tulipán Tamás - MIR és folyamatos fejlesztés-

vezető, SIEMENS Kft. 
 

 
 
 
11.20-11.35 Kávészünet 
 
11.35-12.00 A folyamat-, és rendszerszemlélet 

nemzetközi tapasztalatai 
 Kovács János - minőségügyi igazgató, GM 

Powertrain Mo. Kft. 
12.00-12.25 A GMP és a MIR követelmények 

együttes alkalmazása 
 Dr. Répási János - MIR igazgató, TEVA 

Gyógyszergyár Zrt. 
12.25-12.50  Hogyan támogatja az új szabvány a 

szervezetek versenyképességét? 
 Gyöngy István - tanúsítás vezető, ÉMI-TÜV SÜD 
12.50-13.15 Hamarabb gyógyul a beteg tanúsított 

rendszerben?  
 Dr. Varga Piroska – MIR igazgató, Főv. Önkorm. 

Szent Imre Kórháza 
13.15-13.40 Jó beszállítói gyakorlatok a 

versenyképesség jegyében 
 Jáger Tibor – ügyvezető igazgató, VERITAS 

Dunakiliti Kft. 
 
13.45-14.30 Büfé ebéd 
 
14.30-15.30 Kerekasztal beszélgetés az előadók és 
résztvevők bevonásával 
 
15.30 Zárszó 
__________________________________________________________________________________________   
 



 

MM EE HH ÍÍ VV ÓÓ   
  

 
Az Iparfejlesztési Közalapítvány két szervezeti egy-
sége a Magyar Minőségfejlesztési Központ és a Lo-
gisztikai Fejlesztési Központ szeretettel meghívja 
Önt és munkatársait a 

MMiinnőősséégg  ééss  LLooggiisszzttiikkaa  //   aahhooggyyaann  aa  pprrooffiikk  
ccssiinnáálljjáákk  

című konferenciára melyet 2009. március 27-én 
(pénteken) rendez meg a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem „A” épületében 
(1111 Budapest, Egry József u. 20-22.). 
A rendezvényt a minőségügy és logisztika területén 
dolgozó szakembereknek és mindenki másnak ajánljuk, 
aki a két terület aktuális helyzetéről és feladatairól, 
megvalósult jó gyakorlatairól szeretne hasznos 
információhoz jutni. Azokat is várjuk konferenciánkra, 
akik még csak most tervezik tanúsított minőségügyi 
rendszerek kialakítását és azokat is, akik megkezdték 
menetelésüket a kiválóság útján  
A rendezvény sikerét az előadók szakmai teljesítményei, 
a minőség és logisztika területén elért eddigi eredményei 
garantálják. Hallhatunk megvalósult, átvételre érdemes 
jó gyakorlatokról, minőségi díjakon elért sikerekről. 
Elméleti és gyakorlati példák világítanak rá a logisztika 
és minőségmenedzsment kapcsolatára és fontosságára. 
Az esemény média támogatója a Magyar Minőség és a 
Minőség és Megbízhatóság. 
A konferencia programja valamint a jelentkezési lap 
megtalálható a www.mik.hu, és a www.lfk.hu webol-
dalakon. 

JJ EE LL EE NN TT KK EE ZZ ÉÉ SS   
Minőség és Logisztika / ahogyan a profik csinálják 

című konferenciára 
Időpont: 2009. március 27. (péntek) – 09.15 - 15.00 
óráig 
Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem „A” épület,  
(1111 Budapest, Egry József u. 20-22.) 
A jelentkezéseket 2009. március 23-ig kérjük az IFKA 
Magyar Minőségfejlesztési Központba az (1)332 - 0362, 
(1)332 - 0787-es faxszámra, vagy az info@mik.hu e-mail 
címre küldjék vissza. 
Cégnév, cím: ................................................................... 
Név, beosztás: ................................................................ 
Telefon, fax, e-mail: ........................................................ 
.......................................................................................... 
Részvételi díj: 20 000 Ft + ÁFA / fő - amely tartalmazza 
a konferencia és az ebéd költségeit. 
Dátum: ..............................  Aláírás: ................................. 
Részletes információ: IFKA Magyar Minőségfejlesztési 
Központ, Telefon: (1) 332 – 0362, Fax: (1) 332 – 0787 
e-mail: info@mik.hu , http://www.mik.hu  
IFKA Logisztikai Fejlesztési Központ 
Telefon: (1)312 – 2480, Fax: (1)332-0787 
e-mail: velkey@imfa.hu , http://www.lfk.hu  
A jelentkezési lap kitöltése és részünkre való megkül-
dése megrendelésnek minősül, és fizetési kötelezett-
séget von maga után. Lemondást 3 napon belül írásban 
fogadunk el. 
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Program 
Minőség és Logisztika / ahogyan a profik csinálják 

2009. március 27. 
 
09.15–10.00 Regisztráció  
10.00–10.15 Megnyitó 

Dr. Bárdos Krisztina – általános ügyvezető 
igazgató, Iparfejlesztési Közalapítvány 

10.15–10.30 Európai Vállalkozás Díj szerepe és 
jelentősége 
Gérnyi Gábor – főosztályvezető-helyettes, NFGM 
Üzleti Környezet Főosztály 

10.30–10.45 Befektetés a szakértelembe 
Katona Judit – iskolavezető, NIT-AFT Logisztikai 
Oktatási Központ 

10.45–11.15 A Nemzeti Minőségi Díj szerepe 
kiválóságunk növelésében 
Iván György – ügyvezető igazgató, Hödlmayr 
Hungária Logistics Kft. 

11.15–11.45 Tanúsítás vagy önértékelés? 
Rózsa András – elnök, ISO 9000 FÓRUM 

11.45–12.15 Önértékelés – szervezeti kiválóság - 
versenyképesség 
Sződi Sándor – ügyvezető igazgató, IFKA Magyar 
Minőségfejlesztési Központ 

 
 
12.15–13.00 Büfé ebéd 
 
13.00–13.30 Logisztika és Minőségmenedzsment 

Prof. Dr. Illés Béla – tanszékvezető egyetemi 
tanár, Miskolci Egyetem 

13.30–14.00 A Logisztikai Fejlesztési Központ szerepe a 
minőség és logisztika kapcsolatában 
Mondovics János – ügyvezető igazgató, IFKA 
Logisztikai Fejlesztési Központ 

14.00–14.30 A Magyar Logisztikai Stratégia környezeti 
hatásvizsgálata 
Fleischer Tamás – tudományos főmunkatárs, 
Világgazdasági Kutatóintézet 

14.30–15.00  Villám kérdések és válaszok 
15.00– Zárszó 
 
__________________________________________________________________________________________   
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GGTTAACC  kköözzppoonntt  mmeeggnnyyiittáássaa  
TTÜÜVVRRhheeiinnllaanndd,,  BBuuddaappeesstt  ––  22000088--1122--1155  

 

 
 

A TÜVRheinland vállalatcsoporton belül megnyílt a 
legújabb GTAC központ Budapesten (Global Technology 
Assesment Center). 

Az ünnepélyes megnyitó résztvevői kerekasztal-megbe-
szélésen vettek részt „Innováció, tudás és technológia 
menedzsment” témában. A hazai ipari résztvevői a meg-
beszélés során a közelmúltban megalakult Európai Inno-
vációs és Technológia Intézet (ETI) valamint a magyar 
felsőoktatás, a K+F intézmények és a magyar gazdaság 
vezető innovációs vállalatai közötti lehetőségekről, el-
képzelésekről tartottak gondolatindító megbeszélést. 

A GTAC központ megalapításával egy épületben több 
különböző vizsgáló létesítmény és szolgáltatás került 
elhelyezésre azzal a céllal, hogy a gyártók megnö-
vekedett igényének megfelelően a termékeik piacra jutá-
sához szükséges minden műszaki segítséget megkap-
ják. 

Ezzel lehetőség nyílik, hogy egyablakos rendszerben 
kerüljenek kiszolgálásra a különböző iparágak, beleértve 
a fogyasztói elektronikai, irodagépeket, orvostechnikai 
készülékeket, gáz-készülékeket előállító iparágakat, au-
tóipari beszállítókat és számos egyéb iparágat is. 

A budapesti és a világot lefedő négy másik GTAC köz-
pont (Köln, Sanghai, Yokohama, Silicon Valley) készen 
áll arra, hogy egyetlen kapcsolattartó által koordinált, 
dinamikus megoldásokat nyújtsanak a felmerülő igé-
nyekre. 

A TÜV Rheinland Csoport, már 130 éve a biztonságot, 
minőséget és hitelességet jelképezi. Ügyfelei számára ez 
a felelősség vállalását, pontosságot és integritást jelenti. 
Jelenlétét az egész világon több mint 10000 munkatárs-
sal, 60 országban és több mint 380 helyszínen képviseli. 
Üzleti portfólijában Ipari Szolgáltatások, Mobilitás, Ter-
mékek, Life Care (Élet-gondozási szolgáltatások), Kép-
zés & Tanácsadás és Rendszerek szerepelnek 
Az egész világot lefedő 5 GTAC 24 órás hozzáférést 

biztosít 
a TÜV Rheinland Csoport 

összes szolgáltatásához és kapacitásához. 
 

A Központok a világ minden részén megtalálhatók, 
Japánban, Kínában, Magyarországon, 

Németországban és Észak-Amerikában. 
__________________________________________________________________________________________   
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXVVIIIIII  éévvffoollyyaamm  22000099..  22..  sszzáámm,,  ffeebbrruuáárr  

  
TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Az új nemzetközi metrológiai értelmező szótár (VIM) 
harmadik kiadásának érdekességei 
- Bánkuti László

Some Peculiarities of the Third Edition of the New 
International Explanatory Dictionary /VIM/ 
- Bánkuti, László  

A minőségügy magyar szakkifejezései 
- dr. Balogh Albert - Földesi Tamás

Hungarian Terminology of Quality  
- dr. Balogh, Albert - Földesi,Tamás  

A minőségügy kockázata, avagy a lényegről beszélünk a 
konferenciákon? 
 - Fábián Zoltán

The Risk of Quality, or Do We Discuss the Essencials 
on Our Conferences ? 
- Fábián, Zoltán  

A holisztikus szemlélet szerepe a Jósa András oktató 
kórház minőségirányítási rendszerében 
- Csikai Sándorné

The Role of a Holistical Attitude in Quality Management 
of the Józsa András Training Hospital 
- Csikai, Sándorné  

Megjelent az MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) 
szabvány  
- Czimer Gáborné - Szalai Lívia

MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) Standard 
Published  
– Czimer, Gáborné - Szalai, Lívia  

Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. 
eredményei a társadalmi felelősségvállalás terén 
- Lőrinc Ákos

Results of Észak-magyarországi Regionális Vízművek 
ZRt /Regional Waterworks/ in the Field of CSR 
- Lőrinc, Ákos  
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Közgyűlés 
 
XVIII. Magyar Minőség Hét

General assembly, 
 
18th Quality Week  

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

A jó gyakorlatok terjesztése Propagation of Good Practices 

 

Invitation to 1st Professional Forum and ProgramMeghívó az I. Szakmai fórumra és a Fórum programja  

Minőség és Logisztika/ahogyan a profik csinálják 
Meghívó és program

Quality and Logistics/Like Professionals Do It Invitation 
and Program 

 

GTAC- központ megnyitása Opening of the Global Technology Assesment Center 

 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAA  NNEEWW  MMEEMMBBEERR  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

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

 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február 57/57 oldal


	Word-könyvjelzők
	OLE_LINK1
	cikk_01
	cikk_02
	cikk_03
	cikk_12
	cikk_04
	cikk_05
	cikk_06
	cikk_07
	cikk_08
	cikk_09
	cikk_10
	cikk_11

	2009_02MMcim.pdf
	1. dia
	2. dia




