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VVáállllaallaattii  kkuullttúúrraa,,  üüzzlleettii  ssttrraattééggiiaa  ééss  vveerrsseennyykkééppeesssséégg  
HHoovváánnyyii  GGáábboorr  

 
Egy vállalat versenyképességet növelő kultúrájának 
megformálása és megvalósítása empátiát, intuíciót, 
kombinációs készséget, rendszerszemléletet, számítá-
sokat, ítélő- és kommunikációs képességet követel meg 
a csúcsvezetőtől. Vagyis nem csupán a kultúra vált nap-
jainkban „soft”-ból „hard” tényezővé a vállalati verseny-
ben, hanem a menedzserek számára a kultúra megfor-
málásának és megvalósításának a technikája is azzá 
vált. A felső vezetésnek kell megalkotnia a vállalat kultú-
ráját, annak összehangolt elemeit és szerkezetét, még-
hozzá az üzleti stratégiával folytatott „párbeszéd” ered-
ményeként. A dolgozatával ehhez a folyamathoz ad 
segítséget a szerző. 
Kulcsszavak: vállalati kultúra, stratégia, 
versenyképesség, menedzsment 
Az ünneplés után már csak hárman maradtak. Ők még 
leültek egy utolsó koccintásra a Reform Club társal-
gójának nagy bőrfoteljeibe: George, az ünnepelt, és két 
régi barátja, Ed és Steve. Mindhárman nagyvállalatok 
elnök-vezérigazgatói. Ed, az egyik barát, egy utolsó koc-
cintásra emelte a poharát: „George, büszke lehetsz ma-
gadra, hogy negyven év alatt egy törpe cégből sikeres, 
nemzetközi óriásvállalatot hoztál létre!” George 
eltűnődve nézett a poharába: „Negyven év alatt sokat 
változott a világ, és sokat változott a menedzsment is. Az 
akkori kis cég indulásakor a tőke megszerzése és gyors 
megtérülése volt a súlyponti kérdés. Először szinte csak 
ösztönösen számoltam, majd –amikor nagyobb lett a 
cég– már modelleket is használtam, hogy segítségükkel 
növelhessem a termelékenységet és a hatékonyságot. 

Akkor ezek voltak számomra a vállalatvezetés meg-
határozó tényezői, igazi ’hard’ elemei. Manapság viszont, 
a globális környezet turbulens változásai korában, a sok-
szor kiszámíthatatlan kockázatok rászorítottak, hogy 
egyre inkább hagyatkozzam a tapasztalataimra, az em-
pátiámra, az intuíciómra. Körültekintő számolások és 
modellek bonyolult összefüggései helyett –ha akarjuk, ha 
nem– ezek lettek egy elnök-vezérigazgató tevékeny-
ségének valóban ’hard’ elemei.” Ed bólogatva jegyezte 
meg: „Igazad van, George. Néhány évtizeddel ezelőtt 
számomra is központi kérdés volt a termelési folyamatok 
megszervezése és irányítása: akkor számottevő ver-
senyelőnyre tettünk szert óramű pontossággal vezérelt 
termelési fő-, és az azokat támogató, működési segéd-
folyamatokkal. Igen, ez volt akkor a ’hard’ elem a veze-
tésben. Napjainkban viszont –s ezt egyre erőteljesebben 
érzékelem– az üzleti siker alapvető feltétele mindinkább 
a humán erőforrás: a munkatársak szakmai tudása, fel-
készültségük megújítása, élethosszig tartó tanulása, va-
lamint erre alapozott kreativitása. Ez a korábban ’soft’ 
elem lett már ma is –és lesz egyre inkább– a menedzs-
ment ’hard’ eleme.” „Egyetértek veletek” – fűzte hozzá 
mindehhez Steve. „Mert korábban az én vállalatom üzleti 
sikerének záloga egyértelműen a technológia korsze-
rűsége volt. Modernebb gépeinkkel gyártott termékeink 
újdonságukkal és a konkurensekéhez képest alacso-
nyabb árukkal voltak versenyképesek a piacon. Az egyre 
gyorsabb technikai fejlődés és a viszonylagos tőkebőség 
korában azonban már nem sok piaci előny származik a 
korszerű technológiából, hiszen azt a versenytársak is 
könnyen és gyorsan megvásárolhatják. Így ez egyre 

A cikk eredetileg a Vezetéstudomány 39. k. 2008. novemberi számában jelent meg.

Akadémiai doktor,habilitált egyetemi magántanár, Pécsi Tudományegyetem

A következőkben a magyar szóhasználathoz igazodva használom a „menedzser” és a „menedzsment” szavakat annak ellenére, hogy a példában szereplő CEO-k valójában már nem „menedzselik”, hanem „irányítják” a vállalatukat.



 

inkább a menedzsment ’soft’ eleme lett. S a piaci előny 
szempontjából mind fontosabb napjainkban, amikor már 
alapvetően azonos paraméterű versenytermékeket kínál-
nak a piacon, a vevők elismerésének a megszerzése. A 
siker tehát nem annyira termék-paraméterektől, hanem a 
vevőkben kialakuló vállalatképtől, az ezt létrehozó válla-
lati arculattól függ. Ebben pedig a vállalat önazonossága 
és kultúrája is megjelenik. Ezek lettek tehát a vezetés 
számára a piaci verseny igazi ’hard’ elemei.” „Engedjétek 
meg –vette át a szót ismét George–, hogy levonjak 
mindebből egy következtetést: 

• A menedzsmentben nincsenek eleve megszabott 
’hard’ és ’soft’ elemek. A ’hard’ és ’soft’ elemek tartalma 
ugyanis idővel változik, és tartalmuk elsősorban nem az 
elemek hadrendbe állításának nehézségétől (a tőke-
megtérülés-számítás, a termelésszervezés vagy a 
technológiai beruházás módszereinek bonyolultságá-
tól), hanem a vállalatok belső és külső környezetének 
sajátosságaitól függ. És most azt éljük meg, hogy a 
csúcsvezetők számára az évtizedek előtt még ’hard’ 
elemek ’soft’ elemekké válnak, a korábbi ’soft’ elemek 
pedig egyre nagyobb súlyt kapnak új századunk új 
menedzserfeladataiban.” 

A vállalati kultúra helye az immateriális erőforrások 
láncában 
A vállalati kultúra sajátos immateriális erőforrás: kon-
zisztens értékrend, amelyik megjelenik a vállalat szer-
vezetében, működésében, irányításában, valamint anya-
gi és nem anyagi outputjában, s minél jobban áthatja 
ezeket, annál erőteljesebben növelheti a szervezetnek 
és működésének versenyképességét. A vállalati kultúra 
azonban tartalmában nem elszigetelt, „önmagában álló” 
immateriális erőforrás, hanem beépül abba az im-
materiális erőforrásláncba, amelyik a vállalat misszi-

ójának megfogalmazásától indul és a közönségkapcsolat 
alapvető tartalmi elemeinek meghatározásával fejeződik 
be. 

• A vállalati kultúra három csatlakozással ágyazódik 
be az immateriális erőforrások láncába, s válik ezzel 
egy átfogó vezetési koncepció részévé. Az első csat-
lakozás megalapozza, a második színezi a kultúra 
tartalmát, a harmadik csatlakozásban pedig a kultúra 
irányt szab az újabb erőforráslánc-elemek tartalmá-
nak. 

A vállalati kultúra első, megalapozó csatlakozása a 
menedzsmentkoncepció kialakításának előzményeire 
építi rá a vállalat kultúráját. Az előzmények sorában 
visszafelé haladva a vállalati kultúrának mindenek előtt a 
vállalat önazonosságát kell kifejeznie: azt, hogy alap-
vetően mi különbözteti meg a versenytársaitól. S napja-
inkban mindinkább az önazonosság teremti meg a 
feltételét, hogy vevői méltányolják a vállalatot. Az újabb 
felmérések szerint ugyanis ez többet nyom a latban, mint 
például termékeinek minősége vagy ára, hiszen az egyre 
élesebb versenyben minden versenyterméknek már 
közel azonos műszaki és gazdasági paraméterekkel kell 
rendelkeznie, ha egyáltalán jelen kíván lenni a piacon 
(Belmer – Greiser, 2003). Az önazonosság pedig a válla-
lat jól megválasztott alapértékeire épül. Ezek azt fejezik 
ki, hogy melyek azok a legfontosabb követelmények, 
amelyeknek múlhatatlanul meg kell jelenniük mind a 
menedzsment döntéseiben, mind azok munkatársi vég-
rehajtásában. A jól megfogalmazott alapértékek teszik le-
hetővé, hogy a vállalat működése töretlenül kövesse az 
egyetlen fő irányt, s ezzel kihasználhassa a szinergia 
versenyelőnyét. Egy sikeres és hosszú távon is érvé-
nyesülő versenyelőny-cél kitűzéséhez viszont mélyre 
ható elemzéseket kell végeznie a vezetésnek: 
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Az immateriális erőforráslánc tartalmának részletesebb kifejtését lásd: (Hoványi, 2001).

Értelmezésünk szerint az immateriális erőforráslánctól független az a manifesztált tudás, amelyik szabadalmakban, dokumentált találmányokban vagy újításokban öltött testet; s nem része az a „tacit tudás” sem, amelyik a vezetők és munkatársaik szakismeretében halmozódott fel.



 

számításba kell vennie a műszaki fejlődés trendjét, a 
piaci versenyhelyzet jelenét és várható jövőjét, a gazda-
sági-társadalmi háttérkörnyezet prognózisát stb. Ilyen 
elemzések eredményeként születhet meg a vállalati kul-
túra megalapozásának sorrendben utolsó előzménye: a 
vállalat küldetésének és magkompetenciájának együttes 
meghatározása. Ezeket ugyanis csak egymás kölcsön-
hatásában lehet megfogalmazni: napjainkban, a felgyor-
sult műszaki fejlődés, valamint a tőke- és profilkon-
centráció korában, a küldetés magkompetencia nélkül 
csak irreális vezetői képzelgés, a magkompetencia kül-
detés híján pedig csupán a vezetői üzenetet és 
motiválást nélkülöző kényszer és korlátozás. 

• Az üzleti siker elérését segítő vállalati kultúra tartalma 
tehát négy „sarokpont” –a vevők, a versenytársak, a 
globálissá táguló műszaki-gazdasági környezet és a sa-
ját vállalat– hosszú távra prognosztizált jellemzőinek fi-
gyelembevételével fogalmazható meg. S ebben, mivel 
a műszaki fejlődés egyre gyorsul, az eddiginél jóval 
nagyobb szerep vár a műszaki fejlődés globális trend-
jének a számbavételére. 

A vállalati kultúra második csatlakozása színezi a kultúra 
tartalmát. A csatlakozás szereplője a vállalat vezetése, 
jellege pedig egyfajta „párbeszéd”. A tartalmában már 
kialakított vállalati kultúrához illeszkedik ugyanis a vezető 
személyisége és vezetési „filozófiája” (felfogása a 
vállalatról, annak vezetéséről és a környezetről), de a 
kultúrát meg is jeleníti a vezető stílusa, valamint alkal-
mazott menedzsmenttechnikáinak sora. Ám a vezető so-
ha nem testesítheti meg maradéktalanul a meghirdetett 
vállalati kultúrát: sem filozófiája, sem stílusa, sem me-
nedzsmenttechnikáinak sora nem lehet annak mindenkor 
adekvát kifejezője: ezt sem személyiségének sajátos-
ságai, sem a vállalat belső és külső környezetének 

eseményei nem teszik lehetővé. Például a rugal-
masságot legfőbb értékként hirdető kultúrában is meg-
késve hozhatja meg döntését a vezető; a kreativitást 
hangsúlyozó kultúra esetében is sor kerülhet a szervezet 
kíméletlen és az innoválás készségét csorbító kar-
csúsítására; a minőség megőrzését követelő kultúrában 
is megjelenhet a paradigmaváltás kényszere stb. A 
kultúra és vezetés „párbeszéde” az ilyen a rövid távú 
ellentmondásokat hidalja át azért, hogy hosszú távon ér-
vényesüljön a vállalati kultúra hozzájárulása az üzleti si-
kerhez. Végül egy olyan új szempont is megjelent nap-
jainkban, amelyik befolyásolja a vállalati kultúra és a ve-
zetés párbeszédét: a vállalatvezetés ugyanis egyre 
inkább teamfeladat lett. Ebben az új helyzetben pedig az 
illeszkedés és a megjelenítés már nem egyetlen sze-
mélyen, nevezetesen a csúcsvezetőn múlik: ezekben 
már a felsővezetői team minden tagjának részt kell ven-
nie. S ez olyan számottevő új követelmény, hogy egy fel-
ső vezető felvételekor vagy kinevezésekor döntő szem-
pont lett: személyiségével, vezetési felfogásával, stí-
lusával és menedzsmenttechnikáival zavartalanul be tud-
e épülni a vezetői teambe, s a teamtagokkal össz-
hangban tudja-e képviselni az egységes vállalati 
kultúrát? 

• A kialakított vállalati kultúra és a vállalat vezetése 
között létrejövő „párbeszéd” eredménytelen is lehet. S 
ha a vezetés nem illeszkedik a kultúrához, akkor a 
kultúra bizonytalan és zavaros lesz. Ha pedig a válla-
lat vezetése nem képviseli a meghirdetett kultúrát, 
akkor az elveszti a hitelét.  

A vállalati kultúra harmadik csatlakozásának tartalma, 
hogy megszabja a vállalat arculatát, vállalatképét, 
közönségkapcsolatát (PR), valamint elismertségét az 
eredményeiben érdekeltek, vagyis a stakeholderek 
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Ezeket az elemzéseket szolgálják a közismert SWOT, STEEPLE stb. elemzések, illetve ezek újabb, „három metszetben” készülő megoldásai. (Ez utóbbiról lásd Hoványi, 2008.)



 

körében. A vállalati arculatot azonban nem csupán a 
kultúra, hanem három másik tényező is befolyásolja: a 
vállalat hosszú távra tervezett sorsa, rövid távú 
versenyelőny-céljai, valamint –s ennek szerepét egyre 
inkább hangsúlyozzák mind a menedzserek, mind a 
vállalatgazdaság elméleti szakemberei– a vállalat széles 
körű elismertsége, a „recognition”. Az ezek szám-
bavételével kialakított arculatból jön létre a stake-
holderekben a vállalatkép. Ezért a menedzsmentnek 
nemcsak az a feladata, hogy ellenőrizze, megfelel-e még 
a vállalati arculat a gyorsan változó környezetben a kul-
túra jellemzőinek, valamint a hosszú és rövid-távú célok 
és az elismertség céljainak: azt is figyelemmel kell kí-
sérnie, hogy a stakeholderek vállalatképe azonos-e az 
arculattal, vagy legalábbis nem különbözik-e attól 
számottevően. 

• Mindezzel kapcsolatban pedig érdemes felhívni a 
figyelmet arra, hogy az arculat –s így a vállalatkép– kia-
lakulásában különböző súlyt kaphat a felsorolt négy be-
folyásoló tényező. Ezek közül a vevők körében az elis-
mertség, a versenytársakkal szemben a rövid távú ver-
senyképesség, az üzleti partnerek esetében a hosszú 
távú célok, a többi stakeholder körében pedig  a kultúra 
és a hosszú távú célok rendszere kapott egyre na-
gyobb súlyt és vált egyre gyakrabban domináns 
tényezővé. 

Az így létrehozott vállalati arculat és vállalatkép alapozza 
meg, hogy a menedzsment –a harmadik csatlakozás zá-
ró elemeként– kialakítsa a vállalat közönségkapcsolatát, 
public relation”-ját (PR). Ez újabb problémát vet fel: u-
gyanis a sikeres PR-nak mind tartalmában, mind for-
májában illeszkednie kell címzettjéhez. Hiszen más for-
mában, más tartalmú PR-üzenetet kell küldeni például a 
vevőknek, az igazgatótanácsnak vagy az üzleti 

partnereknek, akik aztán más formában, más tarta-
lommal válaszolnak az üzenetekre. Ennek a PR-pár-
beszédnek van azonban egy állandóság-követelménye 
is: a vállalatnak meg kell őriznie egységes arculatát vala-
mennyi partnerrel szemben. 

• A vállalati kultúra feladata, hogy áthassa a külön-
böző tartalmú és formájú PR-üzeneteket, s ezzel hoz-
za létre ezekben az egységes arculatot és válla-
latképet, ami szinergiahatásával növeli tovább a válla-
lat versenyképességét.  

Néhány „klasszikus” vállalatikultúra-típus 
Az elmúlt évtizedekben többen csoportosították a 
vállalati kultúra fő típusait és ezek jellemzőit. Négy, 
nemzetközileg ismert csoportosítást mutat be nagy 
vonalakban az 11..  ttáábblláázzaatt úgy, hogy kiemeli ezek 
legfontosabb négy ismérvét (A), valamint az ismérvek 
két-két alapvető sajátosságát (B). 
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NNééhháánnyy  jjeelleennttőősseebbbb  kkuullttúúrraattííppuuss  ééss  eezzeekk  ffőő  jjeelllleemmzzőőii  
11..  ttáábblláázzaatt 

Szakértők  Deal és Kennedy Schein Graves Harrison, Handy, 
Williams, Donson 

A dichotómiák fő 
területei: 

A kockázatvállalás 
mértéke (nagy vagy 
csekély). 

Individualista vagy 
kollektivista 
beállítottság. 

Bürokratikus vagy antibü-
rokratikus működés, illetve 
menedzseri vagy egyéni 
hajtóerő. 

A működés formalizált-
sága (nagy- vagy ala-
csonyfokú), illetve cent-
ralizált vagy decentralizált. 

A kultúra fő 
ismérve (A) és 
 
fő sajátosságai: 
(B) 
 
 
 
 
(A) 
 
(B) 
 
 
 
(A) 
(B) 
 
 
 
 
(A) 
(B) 

 
Kezdeményező:  
 
- kockázatvállaló, és 
- individuális. 
 
 
 
Teljesítményköve-
telő, ezen belül 
- kitartásra sarkalló,  
- kapcsolatépítő 
 
 
Szervezetműködtető: 
- nehézkes, illetve 
- rugalmasan mű-
ködtető. 
 
 
A működés jellege: 
- bürokratikus vagy 
- hatékonysági célra 
orientált. 

 
Hatalomközpontú: 
 
- a vállalkozást 
értékeli, 
- a végrehajtást 
értékeli. 
 
Célra orientáló: 
 
- egyéni célokra, 
- közösségi célokra. 
 
 
A támogatás jellege: 
- kölcsönösségen 
alapuló, 
- bizalomra épülő. 
 
 
Az irányítás 
alapértéke: 
- a rendpártiság, 
-a megbízhatóság. 

 
„Barbár-törzsi” irányítás: 
 - egyéni hajtóerő a 
meghatározó, 
- fő érték a munkamánia. 
 
„Köztársasági” irányítás: 
- demokratikus,  
- hierarchikus. 
 
 
„Monarchikus” irányítás: 
- lojalitásra épül, 
- nagyellenállást kelthet. 
 
„Fáraói” irányítás: 
- rituális (formalista) 
- merev, változatlan. 

 
Eredményorientált: 
 
- versenyt preferáló, 
- személyiséget és nem 
tapasztalatot méltányoló. 
 
Munkahelyi kap-
csolatokban 
- egyetértést kereső, 
- az utasítás ellen-állását 
kerülő. 
 
Feladat-központos-
ságában 
- hozzáértést és 
- kezdeményezést kívánó. 
 
Szerepkövetelmény: 
- legitimációs igény, 
- a bürokratikus 
végrehajtás kerülése.  

Forrás: Furnham – Gunter (1993).

A négy szerző szemléletének összevonása óhatatlanul kissé „elnagyolt”: Barakonyi (2000) például a következő ismérvek alapján írja le Handy elméletét: erő, szerep, feladat típusú és személyiségen alapuló kultúra.



 

A táblázatban szereplő típusok és ezek összevetése 
három következtetést is lehetővé tesz: 

(a) A fő sajátosságok közül több esetében nem érvé-
nyesül a beígért dichotómia, vagyis nem ellentétei 
egymásnak. 

(b) Az egymást követő sajátosságok nem illesz-
kednek szigorú logikai láncba.  

(c) A kultúrának az egyes szakértők által meg-
határozott fő ismérvei, majd sajátosságai egyre in-
kább esetlegesnek tűnnek. Mindezért ezekből 
nem vonhatók le valóban általános és irányadó 
következtetések egy menedzser számára, külö-
nösen napjaink kiteljesedő globalizációjának vilá-
gában. Ennek oka, hogy a kultúramegfo-
galmazások és -felosztások elsősorban az egyes 
szakértők szubjektív megítélését tükrözik, és nem 
az üzleti stratégiák objektív követelményeit. 
Márpedig ennek van egy –az elméleti szak-
emberek számára bizonyára sajnálatos– követ-
kezménye: 

• Az üzleti stratégia objektív követelményeiből kiinduló 
vállalatikultúra-meghatározás fogalomrendszere nem 
abszolút (nem időtlen), hanem a stratégiai követel-
mények változásával maga is változik: új és új kultú-
raelemek jelennek meg, illetve avulnak el a felépí-
tésében. Ezért hívságos törekvés beleszorítani a válla-
lati kultúra tartalmát előre megszabott kategóriákba, 
vagyis egy előírt szerkezetbe. 

A vállalati kultúra új felépítése 
A „nem abszolút”, vagyis az üzleti stratégia mindenkori 
követelményeihez párbeszéddel illeszkedő vállalati 
kultúra alapja a vállalat versenyelőnyeinek a szám-

bavétele. Ilyen, a kiteljesedő globalizáció korszakában 
lehetséges és igen széles- körű versenyelőnysort mutat 
be a következő felsorolás, a jobb áttekinthetés érdeké-
ben az „egyének”, a „szervezet”, a „működés”, az „irá-
nyítás” és a „vállalat környezettel való kapcsolatának” 
csoportosításában. Rá kell azonban mutatni, hogy ez a 
felsorolás csupán érzékeltetni kívánja a kultúra-meg-
határozás kiindulását, hiszen értelmezésünk szerint min-
den vállalat menedzsmentjének meg kell alkotnia válla-
latának saját (és többnyire jóval kevesebb elemet tartal-
mazó) súlyponti versenyelőnysorát. 
Az egyén versenyelőnyei:  

1. Kreativitás, innovációs készség. 
2. Kommunikációs készség. 
3. Folyamatos munka- és minőségi fegyelem. 
4. Készség az élettartam hosszáig tartó tanulásra. 
5. Több szakma elsajátítása. 
6. Képesség teammunkában való részvételre. 
7. Beilleszkedés a munkahelyi kollektívába. 
8. Azonosulás a vállalati értékrenddel és célokkal. 
9. A vállalati célokhoz illeszkedő szakmai 

életpályaterv. 
10. A szakmai kultúrát támogató általános kulturáltság 

magas szintje. 
A szervezet versenyelőnyei: 

1. A centralizáció és decentralizáció iparághoz, 
vállalati sajátosságokhoz és piaci (környezeti) 
kihívásokhoz illeszkedő „egyensúlya”. 

2. A hierarchiai szinteknek a vállalat eredményes 
működéséhez még szükséges minimuma. 

3. Az iparági, vállalati és környezeti sajátosságoknak 
megfelelő vertikális, horizontális és/vagy reginális 
diverzifikálás szervezeteinek kialakítása. 
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Érdemes megemlíteni Barakonyi (2000) szellemes megoldását is a vállalati kultúrák csoportosítására. Ez – Kono alapján – egy mátrix oszlopaiként sorolja fel a stratégiai típusokat (pezsgő, pezsgő és a vezetőt követő, bürokratikus, stagnáló, stagnáló és a vezetőt követő), soraiként pedig a stratégiaelemeket (értékek, információ, közreadás, kockázat, kooperáció, lojalitás, motiváció) veszi számba.

Mindezzel kapcsolatban ide kívánkozik még egy megjegyzés, amelynek alapja a The Economist következő mondata: „A nyomozók megállapították: a Siemens kultúrájának része volt, hogy vesztegetések és pártadományok révén szerezzenek megrendeléseket – s ezt a kultúrát a felső vezetők csak támogatták.” (2008. márc. 8. p. 72.) – A vállalati kultúrának ilyen elemeiről egyetlen „klasszikus” kultúratípus sem ejt szót!



 

4. A vállalati funkcióhatárok „légiesítése” az 
információáramlások felgyorsítására és a poten-
ciális „zajok” keletkezésének megakadályozására 
(a döntési pozíciók és feladatok megtartásával). 

A működés versenyelőnyei:  
1. Működés a ráfordítások minimálásával (többek 

közt „lean production”-nal) 
2. Automatizálás és robotizálás. 
3. Rugalmas működés (pl. „flexible manufacturing 

system”, FMS segítségével). 
4. Működés tevékenység-kiszervezéssel („outsour-

cing”-gal). 
5. Működés tevékenység-kitelepítéssel („off-

shoring”-gal). 
6. Működés számítástechnikai vezérléssel és támo-

gaással. 
Az irányítás versenyelőnyei: 

1. Rendszerszemlélet. 
2. Érzékenység a külső és belső feszültségek időben 

való felismerésére. 
3. A prognosztizált eredmények, kockázatok és a 

lehetséges pályamódosítások együttes számbavé-
tele. 

4. A vállalati stabilitás és megújulás követelményé-
nek összehangolása. 

5. A hosszú és rövid távú célok egyensúlya. 
6. Oszcilláló fejlesztési célok a források hatékonyabb 

felhasználására. 
7. A termelési hálózatok (networkök) kompatibilis irá-

nyítása. 
8. Vezetés teammunkában. 
9. Vezetés azonos stílusban és technikákkal a szer-

vezet egészében. 

10. Személyiségfejlesztés a közvetlen beosztottak 
körében. 

A vállalat környezeti kapcsolatának versenyelőnyei: 
1. Globális input-lehetőségek optimalizálása. 
2. „Glocal” („global+local”) koncepció érvényesítése 

a vállalati outputban. 
3. A konfrontálás és az együttműködés helyes ará-

nyának megválasztása a piaci szereplők körében. 
4. A műszaki fejlődés trendjének számbavétele az 

anyagok, technológiák, termékek és a felhasz-
nálók vonatkozásában. 

5. A globálissá táguló gazdasági háttértényezők 
prognosztizált hatásainak figyelembevétele. 

• A menedzserek ilyen versenyelőny-sorból állíthatják 
össze vállalatuk számára a várhatóan legered-
ményesebb versenyelőny-klasztert, majd hangolhatják 
azt össze az üzleti stratégiával, hogy végül ezek alapján 
fogalmazzák meg –egy újabb „párbeszéd” eredménye-
ként– a vállalat kultúrájának sajátosságait. 
Két példa a vállalati kultúra új megfogalmazására 
A versenyelőny-klaszter lényegét és kapcsolatát az üzleti 
stratégiával és a vállalati kultúrával két példa 
érzékeltetheti: 

„AAA” vállalat munkatársait az igen magas szintű 
kreativitás jellemzi, számtalan innovációs ötletük vált már 
valóra. A vállalat iparága lehetővé teszi, hogy a 
viszonylag kis beruházásokat igénylő gyártmány- és 
gyártásfejlesztések piaci eredményét gyorsan arassák le, 
s ezért az üzletpolitika rövid távra koncentráljon. A 
versenytársak jóval nehézkesebbek az újdonságok kifej-
lesztésében és piacra hozásában, ezért viszonylag 
könnyen és eredményesen lehet velük konfrontálni. Az 
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A felsoroltak közül több részletes kifejtése megtalálható a (Hoványi, 2004) alatt szereplő dokumentumban.
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innovációkkal folyamatosan szerzett versenyelőny csak 
megerősítette a vállalat munkatársaiban individualista 
magatartásukat és vállalkozó kedvüket. Innovációik u-
gyanis kockázatot is jelentenek számukra: a piacon sike-
res újdonságaik eredményeiből részesülnek, ezzel 
szemben vállalniuk kell a megbukott innovációikból szár-
mazó ráfizetések egy hányadát. Mindez meghatározta a 
vállalat szervezeti felépítését, működésének és irá-
nyításának jellegét is: szervezete decentralizált, az e-
gyes innovációk fejlesztési, termelési és piaci feladatait 
szinte kizárólag projektszervezetek végzik. A működés 
autark típusú, amit az tesz lehetővé, hogy a termeléshez 
jórész csak hagyományos anyagok beszerzésére van 
szükség. Az irányítást –tekintettel a munkatársak erő-
teljes innovációs tevékenységére– az jellemzi, hogy nem 
tekintélyelvű, a vezetés –utasítások helyett– mindig pár-
beszédre és meggyőzésre törekszik. A menedzsment 
figyelmének középpontjában mindezért a humán erő-
forrás áll, hiszen ez a záloga a vállalat sikerének. A ve-
zetés azonban azt is felismerte, hogy az újítások alapja 
nem csupán a kreativitás és a szakmai kultúra, hanem a 
munkatársak általános kulturáltságának magas szintje is. 
Ezért ennek folyamatos növelése is szerepel a célok 
között. 

„ZZZ” vállalat termelését a szigorúan szabályozott 
folyamatok jellemzik: a lazaság megnövelné mind a se-
lejtszázalékot, mind a költségeket, és végső soron ver-
senyképtelenné tenné a céget. Ebből következik, hogy a 
munkatársak fő feladata a „megfellebbezhetetlen” veze-
tői tekintélyre alapozott és mindig hajszálpontosan meg-
fogalmazott utasítások végrehajtása. Egy ilyen műkö-
désnek pedig szükségszerű velejárója a szinte szélső-
ségesen centralizált vállalati szervezet. Az is termé-
szetes, hogy ilyen, a szigorú végrehajtást megkövetelő 
irányítással szembesítve kockázatkerülő magatartás 

alakult ki a munkatársakban. A felülről megszabott közös 
sors viszont megerősítette bennük a közösségi érzést, 
az egymással való szolidaritást, ami sztrájkok szervezé-
sét is megkönnyíti. A menedzsment figyelmének közép-
pontjában azonban soha nem a humán erőforrást állt: ezt 
másodrangú kérdésnek tekinti, csak a munka- és minő-
ségi fegyelem érdekli, a munkaerő folyamatos szakmai 
és általános kulturáltságának növelésére kevés figyelmet 
fordít. Figyelmének középpontjában a nagy beruházá-
sokat igénylő és viszonylag lassan megtérülő technika 
áll. Ez azt is érthetővé teszi, hogy a menedzsment első-
sorban a vállalat hosszú távú céljait és eredményeit tartja 
szem előtt. Ezért viszont igen nyitott a piaci esemé-
nyekre: nemcsak a piac eseményeit figyeli éberen, ha-
nem olyan versenytársakat is keres, akikkel együtt-
működhet, például egy stratégiai szövetség keretében. 
A két vállalat versenyelőny-szerkezetét a 22..  ttáábblláázzaattbbaann  
foglaltak hasonlítják össze az előző fejezetben kiemelt 
versenyelőny-szempontok szerint. 
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AA  ppééllddáábbaann  sszzeerreeppllőő  kkéétt  vváállllaallaatt  vveerrsseennyyeellőőnnyyeeiinneekk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  
22..  ttáábblláázzaatt  

Versenyelőnyök „AAA” vállalat esetében „ZZZ” vállalat esetében 

1. A vállalat kapcsolata 
környezetével 

Zárt (autark) Nyitott (kooperáló) 

2. A vállalat kockázatviselő 
készsége 

Kockázatvállaló Kockázatkerülő 

3. A vállalat felépítése Főként decentralizált Főként centralizált 

4. A vállalat értékorientációja Főként humánerőforrás-
orientált 

Főként technikaorientált 

5. A vállalatban érvényesülő 
időszemlélet 

A rövid táv az elsődleges A hosszú táv az elsődleges 

6. A vállalat magatartása a 
versenyben 

Konfrontáló magatartás Együttműködést kereső 
magatartás 

7. A vállalatra jellemző 
függelmi kapcsolat 

Meggyőzősre, 
együttműködésre épülő 

Tekintélyelvű 

8. A vállalatra jellemző 
munkatársi attitűd 

Főként individuális Főként közösségi, 
szolidaritáson alapuló 

9. A munkatársak elsődleges 
jellemzője 

A kezdeményezés, a 
kreativitás 

A végrehajtásra 
összpontosítás 

10. A munkatársak általános 
kulturáltságának szintje 

Magas szintű általános 
kultúra 

Alacsony szintű általános 
kultúra 

 
A táblázatban szereplő versenyelőnyök alapján fogal-
mazható meg tehát (a) első változatában a két példa-
vállalat üzleti stratégiája, annak célja, jellege és a meg-
valósítás technikája (ezek elemeinek részletes bemu-
tatása kívül esik gondolatmenetünkön, ezért csak felso-
rolásuk szerepel lábjegyzetként), valamint (b) szintén 
első változatában a vállalatok kultúrája. Ezt követi az 
első változatok „párbeszéde”, vagyis az üzleti stratégia 

hozzáigazítása a kultúra által kijelölt határokhoz (például 
egy stratégia által szükségesnek tartott paradigmaváltás 
hozzáigazítása a kultúramódosítás realitásaihoz), illetve 
a kultúra tartalmának továbbfejlesztése az üzleti stra-
tégia követelményeihez (például a versenyképesség 
megőrzéséhez szükséges jóval nagyobb kreativitásnak 
mint kultúraelemnek a meghirdetésével). Ezek részletei-

Az üzleti stratégiák fontosabb céljai: nyereségnövelés, költségcsökkentés, a megtérülés lerövidítése és a likviditás fenntartása; piaci és műszaki pozíciószerzés, illetve -javítás; gyártmány- és technológiafejlesztés, a gyártmány- és/vagy a piacszerkezet korszerűsítése, valamint humánerőforrás-fejlesztés; tőkenövelés, kockázatcsökkentés és rugalmasságnövelés; végső soron a vállalat hosszú távú növekedésének megvalósítása.  Az üzleti stratégiák jellege: támadó (frontálisan, oldalról vagy hátba támadó, a versenytárs legerősebb vagy leggyengébb pontját támadó), védekező, visszavonuló, feladó és pozíciót váltó stratégiák.Az üzleti stratégiák fontosabb eszközei (a tervezés folyamatában illesztve): A jól ismert SWOT és TOWS, illetve STEEPLE elemzésekből kiindulva a vállalati, majd a stratégiai célok meghatározása. Ezt követően a stratégiai variánsok felmérése és az optimális variáns kiválasztása. Operatív terv készítése a választott variáns megvalósításához szükséges eszközök és konvertáló folyamatok számbavételével. A vállalat szervezetének és rendszereinek kialakítása. A vállalati input és output megszervezése. Végül a vállalat irányítási rendszerének (a menedzsment koncepcióinak, stílusának és az alkalmazott vezetési technikáknak) kialakítása. Mindezek segítségével kerülhet sor a választott stratégia végrehajtására.



 

ről a következőben még lesz szó. Azonban már az eddi-
giek is lehetővé tesznek két újabb következtetést: 
• Az üzleti stratégia és a vállalati kultúra tartalmát egy-
máshoz illesztő „párbeszéd” esetén szinergiahatás jön 
létre. Ennek a szinergiának a ráfordításigénye –össze-
vetve a más eszközökkel létrehozható szinergia 
ráfordításaival- igen csekély: valójában csak folyamatos 
menedzseri odafigyelést, avatott mérlegelést, valamint a 
lehetőségeket ismerő állásfoglalásokat igényel. 
• Ezért javasolható, hogy a menedzsment szervesen és 
kétirányú kapcsolattal csatlakoztassa koncepciójában a 
korábban bemutatott immateriális erőforráslánc „vállalati 
kultúra” eleméhez az üzleti stratégia kialakításának a 
vállalati belső, valamint a környezeti külső kihívásokat 
megjelenítő elemét. 
A vállalatikultúra-kialakítás lépéseinek részletei  
A vállalati kultúra és az üzleti stratégia szoros 
összefüggése is érzékelteti, hogy a versenyképességet 
hosszú távon növelő kultúra tartalmát csak bonyolult 
műveletsorral lehet meghatározni. A műveletsor lényege 
az négy szakasz tevékenységeivel írható le: 
1. A felmérő szakasz első tennivalójaként a stratégia 

tervezőjének (nagy- és óriásvállalatoknál egyre 
inkább közvetlenül a csúcsvezető alá rendelt 
stratégiai tervező szervnek) el kell végeznie a 
TOWS-elemzést. Ez a közismert SWOT-elemzés 
inverze, hiszen előbb a környezet fenyegetéseit, 
„T”-t és lehetőségeit, „O”-t kell elemezni ahhoz, 
hogy azonosítani lehessen a vállalat erős oldalait, 
„S”-t és gyenge pontjait „W”-t. A TOWS-elemzés 
során fontos figyelembe venni, hogy a verseny-
társak üzleti stratégiája dinamikus, ezért változó 

céljai, várható módosulásai jelentősen befolyá-
solhatják az „S” és „W” tényezők tartalmát.  

2. A szakasz második feladata a vállalati kultúra 
elemeinek előzetes meghatározása, beleértve az 
egyes elemek intenzitásának számbavételét is. (Az 
intenzitás jelzésére jól használható például a hetes 
Likert-skála.) Az egyes elemek feladata, hogy maxi-
málisan támogassák a versenyképesség növelését, 
de már ekkor számításba kell venni az elemek által 
létrehozott szinergiát is. 

3. Az előrejelző szakaszban a stratégia tervezőjének 
prognosztizálnia kell a TOWS-elemzés eredményeit 
egy még reálisan belátható jövőben. A „reális 
időtáv” elsősorban a vállalat iparágának és pia-
cának a függvénye- de egyre nagyobb bizonyta-
lanságot okoz a globálissá táguló műszaki-gazda-
sági háttér. Ezért célszerű ezt a TOWS-elemzést a 
bekövetkezésük valószínűségét súlyozó szcenárió-
variánsokban elkészíteni. Az elemzést pedig három 
metszetben szükséges elvégezni:  

(a) a vállalat tevékenységéhez kapcsolódó anya-
goknak, alkatrészeknek, termékeknek, techno-
lógiáknak, valamint a termékeket és/vagy 
szolgáltatásokat felhasználók technológiájának 
területén; 

(b) a műszaki, gazdasági és társadalmi háttérté-
nyezők körében;  

(c)  a változásokat döntően befolyásoló, olykor 
gyorsuló, olykor lassuló idő függvényében. 
Mindezek alapján készülhetnek el az üzleti 
stratégia változatai, s döntheti el a menedzs-
ment, hogy melyik az optimális variáns. 
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Talán már felesleges leírni a betűjeleknek megfelelő angol szavakat: Threats, Opportunities, Strong points és Weak points.



 

• Az üzleti stratégiai optimális variánsának kivá-
lasztásakor a menedzsmentnek hét tényezőt célszerű 
figyelembe vennie a következő „képlet” (pontosabban 
„mérlegelési útmutató”) szerint: 

  _ 
Sopt = (E –R)p1t – Áp2t’, ahol 

R = a stratégia ráfordításigénye összesen, 
E = a stratégia várt eredménye (beleértve például a piaci 
és a műszaki-fejlesztési pozíciót, a társadalmi elismer-
tséget stb.), 
p = a bekövetkezés valószínűsége, 
_ 
t = az előrejelzés időtartama,  
Á = a szcenárió-változás miatt szüksége 
stratégiamódosítás vagy -váltás áldozatának mértéke,  
t’ = a stratégiamódosítás vagy -váltás bekövetkezésének 
várható időpontja. 
4. A tervezés szakaszában kerül sor a prognosztizált 

optimális stratégiai variánshoz illeszkedő vállalati 
kultúra elemeinek véglegesítésére. Az illesz-
kedésnek elsősorban a következő négy területen 
kell létrejönnie: a humán erőforrások körében, vala-
mint a vállalat szervezetének, működésének és irá-
nyítási rendszerének sajátosságaiban. Az illesz-
kedés azonban –mint már említettük– nem „egyol-
dalú” folyamat: az optimális üzleti stratégia ugyanis 
sokszor megvalósíthatatlan vagy túlzott áldozatot 
kívánó követelményeket fogalmazhat meg a vállalati 
kultúra számára. (Ilyen lehet például egy roppant 
nagyarányú munkatárscsere követelménye egy pro-
filváltás megvalósítására.) Ezért az illeszkedés sem 
a stratégia, sem a kultúra számára nem „aláren-
delést” jelent, vagyis nem kettőjük konfrontálását 

hozza létre, hanem a rátalálást igényli az össz-
vállalati kompromisszumra a már többször említett 
párbeszéd keretében. 

• A stratégia (S) és a kultúra (K) összehangolásának vég-
eredménye tehát (az esetek többségében) a fent bemu-
tatott „képlet” szuboptimuma lesz. Ebben azonban már 
nem csupán Sopt, hanem (S + K)opt, vagyis a vállalat 
hosszú távú versenyképességének mindkét alapvető 
tényezője szerepel a képlet bal oldalán. 
A vállalati kultúra kialakításakor azzal is számolnia kell a 
menedzsmentnek, hogy az üzleti stratégia hatékony 
támogatásához kevés egyetlen kultúraelem megjelölése 
és megvalósítása. A hatékony stratégia és a vállalat szá-
mára karakteres kultúra több elem együttes alkalmazását 
igényli. 
• A globalizáció kiteljesedése, a verseny élesedése egyre 
inkább megköveteli, hogy a vállalatok vezetése a kultúra-
klaszterek kialakításakor ne csak arra figyeljen, hogy a 
klaszter egymással harmonizáló elemekből épüljön fel: 
az is alapvető feladat, hogy a klaszter markáns vállalati 
arculatot és vállalatképet hozzon létre. 
Ilyen kultúra-klaszter egyesíti például –az előbbi példa 
szerint– a kockázatkerülő, az együttműködést kereső és 
a hosszú távot elsődlegesnek tekintő, illetve az egyéni 
kezdeményezést elváró, kockázatvállaló, elsősorban a 
humán erőforrásra orientált és az általános kulturáltság 
magas színvonalát követelő kultúraelemeket. 
A vállalati kultúra módosítása 
Fogas kérdés a menedzsment számára az üzleti 
stratégia és a vállalati kultúra optimális összhangjának 
kialakítása. Nem könnyebb feladat azonban a vállalat 
meglévő kultúrájának egy új stratégia követelményei 
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szerinti átalakítása sem. Ennek sikeres végrehajtásához 
két szervezeti formát kell a menedzsmentnek számba 
vennie: a vállalat formális és informális szervezetét. 
Pontosabban a formális szervezetben a hierarchia 
szintjeinek és a decentralizált szervezeti egységeknek 
(projektszervezeteknek, BU-knak, SBU-knak stb.) a 
vezetőit, az informális szervezetben pedig a véle-
ményvezéreket, az „opinion leadereket”. A kultúra-áta-
lakítás valóra váltásának ők a kulcsszereplői. 
A kulcsszereplők megnyerésére főként négy érvet (esz-
közt) vethet be a vállalat vezetője: 

(a) meg kell indokolnia, miért van szükség kultúra-
váltásra, 

(b) ismertetnie kell a tervezett új kultúra elemeit és 
ezek tartalmilag összehangolt, szinergiát és hatá-
rozott vállalati arculatot létrehozó klaszterét, 

(c) meggyőzően kell alátámasztania, hogy ez a klasz-
ter miként fog hozzájárulni a vállalat hosszú távú 
versenyképességéhez,  

(d) végül meg kell hirdetnie egy olyan ösztönzési-
támogatási rendszert, amelyik képes arra, hogy 
hatékonyan motiválja a vállalat minden vezetőjét 
és minden munkatársát a kultúraváltásra. Amikor 
a kulcsszereplők már megismerkedtek ezekkel az 
érvekkel (eszközökkel), akkor egyeztethet velük a 
menedzsment arról, hogy esetleg milyen célokat, 
indokokat, ösztönzési-támogatási eszközöket 
célszerű majd módosítania a kultúraváltás széles 
körű kommunikálásában.   

Vagyis a körültekintő menedzsment csak a kulcs-
szereplők megnyerése után hirdeti meg a munkatársak 
legszélesebb körében a kultúraváltást. S ehhez ismét a 

felsorolt (a)-(d) érveket (eszközöket) kell felhasználnia, 
de ekkor már nem kerülhet sor vitákra, protestálásokra, 
módosításokra. 
• A kultúramódosítás sikerének egyre számottevőbb 
feltétele ugyanis a gyors megvalósítás: a késedelem 
többnyire exponenciálisan csökkenti a kultúra hozzá-
járulását az üzleti sikerhez. 
A vállalati kultúra módosításának végül két záró tenni-
valója van, illetve lehet. A menedzsmentnek ellenőriznie 
kell, hogy a módosítás a tervezett ütemben és mélység-
ben valósul-e meg a szervezetben, és ha bebizo-
nyosodik, hogy a kultúra átalakítását segítő (a)-(d) érvek 
és eszközök hatékonysága nem megfelelő, akkor és 
csak akkor kell újabbakat, hatásosabbakat alkalmaznia. 
Befejezésül megállapítható, hogy még a vállalati környe-
zet egyre összetettebb, interdependensebb jellege, a 
műszaki, gazdasági, társadalmi és politikai események 
egyre turbulensebb bekövetkezése, a vállalati verseny 
egyre szélesebb köre és egyre fokozódó élessége 
közepette is viszonylag könnyű megvalósítani azokat a 
feltételeket, amelyek korábban határozták meg a ver-
senyképességet. A menedzsment ugyanis –ha eléggé 
felkészült és ezt bizonyítani is tudja elért eredményeivel, 
valamint kellően alátámasztott új koncepcióival– viszony-
lag könnyen juthat hozzá fejlesztési hitelekhez, könnyen 
tud új terméket gyártatni, új technológiát vásárolni, ezek 
segítségével új piacokat, új piaci szegmenseket meghó-
dítani. Az üzleti sikernek ezeknél jóval nehezebben 
megteremthető –mert árnyaltabb, hatásaiban bonyolul-
tabb, kevésbé rugalmas és főleg csak hosszabb idő alatt 
módosítható– feltétele a vállalati kultúra, amely korunk 
egy jelentősebb versenyelőnyének, a vállalat széles körű 
elismertségének is a hordozója. 
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Ezek a „Business Unitok” (üzletegységek) és „Strategic Business Unitok” (stratégiai üzletegységek).

Ennek megítélésekor nem célszerű a jelzáloghitel jelenlegi, (és reméljük) rövid távú pénz- és hitelpiaci helyzetéből kiindulni.



 

S hogy gondolatmenetünket az indító képpel zárjuk: A 
vállalatának negyven éven át elért, kimagasló ered-
ményeiért ünnepelt George végül így szólt két barát-
jához: „Nem csupán azt állapíthatjuk meg tehát, hogy a 
vállalati kultúra, ez a korábban „soft” tényező, egyre in-
kább „hard” tényezővé vált a menedzsment számára. Azt 
is látnunk kell, hogy már nem előre felállított kritériumok 
szerint határozhatjuk meg egy vállalat kultúráját. Fordítva 
kell ülnünk a lóra: a vállalat mindenkori, gondosan meg-
tervezett versenyelőnyeiből nekünk kell megalkotnunk a 
kultúráját, annak összehangolt elemeit és szerkezetét, 
méghozzá az üzleti stratégiával folytatott „párbeszé-
dének” eredményeként. 
• S egy vállalat versenyképességet növelő kultúrájának 
megformálása és megvalósítása empátiát, intuíciót, kom-
binációs készséget, rendszerszemléletet, számításokat, 
ítélő- és kommunikációs képességet követel meg a 
csúcsvezetőtől. Vagyis nem csupán a kultúra vált napja-
inkban „soft”-ból „hard” tényezővé a vállalati versenyben, 
hanem azzá vált a kultúra megformálásának és megvaló-
sításának a technikája is a menedzserek számára.” 
Vajon George, a londoni Reform Club bőrfoteljében ülve, 
ebben is fején találta a szöget? 
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Ma

Hivatalba lépésünkkor áttekintettük azt a nagyon réte-
gelt, sokszínű, sokszintű, és nagyon gazdag kapcso-
latrendszerű világot, amelyben munkánkat végeznünk 
kell. Az alábbi ábra koncentrikusan mutatja a teljesség 
nélkül azt a gazdag kapcsolati hálót, rendszert, amely 
meghatározza napjainkat. 

E munkában komoly szakmai hátteret nyújtott számunkra 
a Homo Regius Tanácsadó Iroda és a BBL Kft. 
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AA  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  eellőősszzoobbáájjáábbaann  ––  eeggyy  hhiivvaattaall  jjóó  ggyyaakkoorrllaattaa  

A projekt előzménye 

DDrr..  KKáállllaaii  MMáárriiaa  

 

Magában hordozva a fejlesztés további lehetőségeit, al-
kalmas a város intézményeinek, szolgáltatóinak kohe-
rens, és célok által meghatározott magas színvonalú 
működtetésére. 

Az alábbiakban Szolnok Megyei Jogú Város veze-
tésének tagjaként mutatom be a „Szolnokért” projektet, 
amelynek segítségével kialakítottunk egy olyan hivatali 
rendszert, amely alkalmas lehet arra, hogy a város pol-
gárainak érdekét szolgálva nyújtson magas minőséget 
és adjon keretet a legmagasabb szintű, fejlesztés-
orientált, törvényes hivatali működésnek. 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere



 

Úgy ítéltük meg, hogy a munkánk sikerének nagyon fontos 
meghatározója egy kiválóan működő polgármesteri hivatal. 

Ugyanakkor az is érzékelhető volt, hogy a közigazgatás, és 
az önkormányzatok feladata nagy sebességgel változik is, 
és a fejlesztés, és a forrás elérés a fókuszba kerül, s 
mindez egy nagyon komplex rendszeren belül. 

A városvezetés elkötelezettsége az állampolgároknak 
nyújtandó minőségi szolgáltatás megteremtésében vezetett 
a projekt megtervezéséhez, megvalósításához. 

Célul tűztük ki a polgármesteri hivatal munkájának fejlesz-
tését. A polgármestertől az önkormányzat által fenntartott 
intézmények munkatársáig, az intézményhasználókig 
mindenki találkozik a polgármesteri hivatal munkájával, és 
ezen keresztül ítéli meg az önkormányzat tevékenységét. 
Egy Szolnok méretű megyei jogú város hatóköre túlnyúlik a 
városhatárokon, s ez még több érintettet jelent. Mindezek 
vezettek oda, hogy elhatároztuk a „Szolnokért” projekt 
szervezetei hatékonyság Szolnok városáért projekt meg-
valósítását. 

A „Szolnokért” projekt átfogó célja 
„A hivatal szervezeti és személyes hatékonyságának fej-
lesztésén keresztül az állampolgároknak és a közgyűlésnek 
nyújtott szolgáltatás minőségének javulásához szükséges 
rendszerszintű fejlesztés a szolgáltatások előállításához 
szükséges erőforrások optimalizálásának megalapozá-
sával.” 

Kulcsfogalom a rendszerszintű fejlesztés, hisz szükséges a 
szemléletváltás, és a rendszerszintű gondolkodás a város 
fejlődése érdekében. Az erőforrások optimalizálása, mint 
cél szintén a fejlődés egyik feltétele. 

Az átfogó cél elemzésekor elgondolkodhatunk az egyén és 
szervezet szerepén, a szolgáltatás minőségének értelme-
zésén.  Felmerülhet a kérdés, hogyan tud a „közhatalom” 

átfordulni „közszolgáltatásba”, hogyan tud az állampolgár a 
középpontba kerülni, vannak-e még tartalékaink ennek fej-
lesztése során? 

A projektszervezet kialakítása, a célmeghatározás, a pro-
jektterv elkészítése során az első pillanattól a projektkultúra 
megalapozása is elkezdődött, hisz a hierarchikusan tagolt 
szervezetben fejlesztendő a horizontális együttműködés, 
valamint a projektkultúra. 

A projekt szervezet kialakítása során összegyűjtöttük a le-
endő projekttagok elvárásait. a projekt iránt. Máig meg-
határozó maradt a következő: 

„Hatékonyabb, tempósabb működést, jobb időgazdálko-
dást, nyugodtabb szervezetet!” 

(„Szolnokért” projekt – Projektszervezeti tag) 

A projekt időtartamra projektmottót választott a szervezet. A 
választás módszertana, és az egymással versengő mottók, 
gondolatok önmagukban is figyelemre méltóak voltak, végül 
Szolnok Megyei Jogú Város „Szolnokért” projekt projekt-
szervezetének tagjai munkájukhoz az alábbi mottót vá-
lasztották:„Jóval azelőtt kezdj kutat ásni, mielőtt szomjas 
lennél!” (Kínai közmondás) 

Az átfogó cél mellett megfogalmaztunk eredmény célokat, 
valamint potenciális és járulékos célokat.A projekt célrend-
szere a következő volt. 

Eredménycélok 
• Folyamatorientált működést támogató mérési rendszer 

rendelkezésre állása 
o mutatószámok 
o induló célértékek 
o nyomon-követés 

• Emberi erőforrás gazdálkodás fejlesztése 
o humánstratégia rendelkezésre állása 
o szervezeti kultúra értékmeghatározása 
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• Szervezet és a munkatársak működésének minőségét 
támogató humánrendszer megléte 

o Teljesítménymenedzselési rendszer 
o Ösztönzési rendszer 

• Érdekhordozói elvárásainak megfelelő, folyamatos fejlő-
dést támogató változásmenedzselési képesség meg-
alapozása a hivatal működésében. 

Potenciális hasznossági, járulékos célok: 
• Érdekhordozói elégedettség növelése. 
• A „cél – feladat – eredmény” hármasságára épülő 

munkakultúra fejlődése. 
• Projektkultúra meggyökereztetése, és/vagy annak fej-

lesztése a szervezetben. 
• Különböző hivatali területek együttműködésének erősí-

tése. 

Ma már a projekt értékelésén is túljutva elmondhatjuk, hogy 
az eredménycélokat elértük, a potenciális hasznossági és 
járulékos célok mért eredményei a következő klímatesztnél 
várhatóak. 

Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a fenntarthatóság, 
a szervezeti kultúrába épülés, a kiépített rendszerek mű-
ködtetése a folyamatos tanulás mind- mind a következő 
időszak kihívásai.  

A projekt hét fázisra volt osztható: szervezési és szakmai 
projektfázisokra, időkerete 7 hónap volt, amely 2007. ok-
tóberétől 2008. májusáig tartott. 

A szakmai projektfázisok 
A szervezeti diagnózis elkészítése 

A szervezet teljesítményének hatékonyságát és hatásos-
ságát mérő mutatók meglévő elemeinek felmérését és 
elemzését 

• Meglévő szervezeti- és vezetési kultúra minősítését 

• Vezetői, illetve stratégiai munkakörben dolgozók 
minősített tevékenységleltárát 

• Jelentés elkészítését a működő humán rendszer 
hatásossági és hatékonysági jellemzőiről 

A végrehajtás időtartama: 2007.10.01. – 2007.11.30. 

A szervezeti diagnózis felmérése 164 állításos, fontosság / 
tartalom megítélést 5-ös skálán kérő lekérdezés mentén 
történt, és több mint 100 mélyinterjúk alapján készült, va-
lamint több tucat dokumentumelemzéssel. A diagnózis 
elkészítése során a hivatal minden munkatársa bevonásra 
került. 

Elkészült egy talán országosan is egyedülálló, „tükör”, 
amely lehetőséget ad a folyamatos fejlesztésre.  

A szervezet fejlődését, működését támogató mérési rend-
szer kidolgozása és bevezetése 

• Olyan mutatószámrendszer kialakítása, amely a szerve-
zet teljesítményét hivatott mérni. 

• A mutatókhoz kapcsolódóan célérték meghatározása, 
nyomonkövetési rendszer kialakítása. 

• Mérési rendszer létrehozása. 
• A működési folyamatok javítását, fejlesztését indukáló 

mérhetővé, számszerűvé tett szervezetei teljesítmény. 

A végrehajtás időtartama: 2008. 01. 05. – 2008.04.30. 

A munkafázis során hét munkacsoportban fogalmazta meg 
a hivatal a területét jellemző mutatókat. Először együttesen 
936-féle mutató jelent meg. mindez erőteljes szelektálást, 
pontosítást kívánt, valamint elengedhetetlen volt a kívána-
tos célértékek megfogalmazása, mérési rendszer kialakí-
tása, összehasonlíthatóság biztosítása, riportálás rendsze-
rének kialakítása. 

A munkafázis része volt az ügyfél elégedettségmérések 
felülvizsgálata is. 
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Mindezek együttesen tehetik a jövőben a mérési rendszert 
a folyamatos fejlesztés eszközévé. 

A mérési rendszer kidolgozása, és bevezetése során a 
megközelítésünk az volt, hogy a teljesítmény láthatóvá té-
tele, a célok meghatározása, az elért eredmények elemzés, 
és az azt követő beavatkozás következtében erősödik a 
folyamatorientált szemlélet, a szervezeti és egyéni teljesít-
mény, és erősödik a tényeken alapuló vezetés, és mindez 
összességében az ügyfél elégedettség növekedését ered-
ményezi. 

Az emberi erőforrás fejlesztése 

A humán stratégiát magába foglaló, személyügyi kézikönyv 
megalkotása. A személyügyi kézikönyv levédett dokumen-
tum, így egy szinopszis leírására ad lehetőséget az olvasó 
számára ennek rövid bemutatása: 

A „benchmark előszoba” fókuszából a személyügyi kézi-
könyvet azért emelem ki, mert tudásunk szerint egyedülálló 
olyan eszközt, amely a legkorszerűbb jogi alapokon, leg-
korszerűbb szervezeti keretek között kínál városunk pol-
gármesteri hivatalán túl a közigazgatás számára lehetősé-
get a szakszerű, emberközpontú hivatalfejlesztésre. 

Az emberi erőforrás gazdálkodásról professzionális szinten 
történő gondolkodás hívta életre a Hivatal Személyügyi 
Kézikönyvét, amely a közszolgálati jogviszonnyal kapcso-
latos személyügyi feladatok egységes, átlátható szabályo-
zását célozta meg a törvényi, jogszabályi előírások rendel-
kezéseivel összhangban, valamint a közszolgálati Szabály-
zattal egységes szerkezetbe foglalva. 

A Személyügyi Kézikönyv célja az emberi erőforrás gazdál-
kodás irányelveinek és gyakorlatának összefoglalása, tá-
mogatva ezzel a személyügyi munka gyakorlatát, a rend-
szer átlátását és a munkatársaktól elvárt és elvárható cse-
lekvést. 

Mindez azért bír kiemelt jelentőséggel, mert egységes 
szerkezetben tartalmazza mindazokat a jogokat és köte-
lezettségeket, amelyek a Polgármesteri Hivatal köztisztvi-
selőit, ügykezelőit segítik abban, hogy a jogok érvényesí-
tése és a kötelezettségek teljesítésének gyakorlatában 
egységes értelmezés alapján járjanak el. 

A Kézikönyv fejezeteinek felépítése is a rendszer komple-
xitását szolgálja, így megjelennek az egyes tevékenység 
céljainak meghatározásai, általános definíciói, valamint 
annak gyakorlatban történő alkalmazására vonatkozó meg-
határozások. 

A projekt zárása 

A humán rendszer három hónapos fejlesztési ideje alatt 
(2008. 01. 05- 2008. 03. 30.) a kézikönyv írása mögött ott 
volt a szervezeti kultúra vizsgálatra építkező érték megha-
tározása, a hivatal valamennyi munkatársára érvényes 
etikai kódex megalkotása. Zárójelben jegyzendő meg, hogy 
a projekt zárását követően a Homo Regius Tanácsadó 
Iroda szakmai támogatásával létrejött a hivatal belső tréneri 
csapata, akik munkája eredményeképp vált ismertté és 
elfogadottá  valamennyi munkatárs számára a hivatalban 
az  etikai kódex. 

Szintén a projekt zárását követően –a BBL Kft. támogatá-
sával– került sorra a mérési mutatók tesztelése. 

Mára elmondhatjuk, hogy az elvárt eredményt elértük, a 
folyamatorientált működést támogató mérési rendszer ren-
delkezésre áll. 

Elkészült a szervezet és a munkatársak működésének mi-
nőségét támogató humánrendszer. 

Sikerült az érdekhordozói elvárásainak megfelelő válto-
zásmenedzselési képességet megalapozni. 

A projektzárás során fogalmazta meg az operatív törzskar: 
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„A projekt minőségben teljesítette feladatait, célját elérve 
eredménnyel zár.” 

Elmondhatjuk, hogy a „benchmark” előszobában van szá-
mos téma: 

• Szervezeti kultúra vizsgálat eszközei, mérési eredmé-
nyei 

• Etikai kódex 
• Folyamatorientált működést támogató mutatószám, és 

mérési rendszer 
• Szervezet és a munkatársak működésének minőségét 

támogató humánrendszer, személyügyi kézikönyv 
• Érdekhordozói elvárásainak megfelelő, változásmene-

dzselési képesség megalapozása 

A fenti kiemeléseken túl számos képzés tananyaga, mun-
kaanyaga, az egyes munkafázisok munkaanyagai, riportjai, 
összegzései rendelkezésre állnak. Magának az egész pro-
jekt kivitelezésének módja, tapasztalatai. 

Annak tapasztalata pl. hogyan válnak belső tréneri csapattá 
az Etikai Kódex kialakítása, értelmezése, elfogadtatása 
során a polgármesteri hivatalban eddig egymással alig ta-
lálkozó munkatársak, hogyan értjük meg közösen, hogy a 
mai kor elvárása, kihívása a projektszerű együttműködés, a 
szerepkultúra, és feladatkultúra kialakítása, a tényeken, 
adatokon alapuló elemzés, célképzés, fejlesztés, az akciók 
helyett a folyamatok és folytathatjuk a sort. 

Kiépült egy rendszer, melynek működtetése lehetőség, és 
felelősség a hivatal vezetése, és munkatársai számára. 
Ahogyan a fejlesztő munka, a rendszer működtetése is 
folyamatos önképzést, nagy türelmet, elkötelezettséget, 
szisztematikusságot kíván, annak megéléséig, amikor is 
vezetői eszközzé, a folyamatos fejlesztés eszközévé válik 
elérve, és fenntartva az átfogó célt, Szolnok Megyei Jogú 
Város állampolgárainak a lehető legjobb minőségű szol-
gáltatás nyújtását. 

A projekt során kiépített rendszer továbbfejlesztése, kiter-
jesztése az önkormányzat által működtetett intézményekre 
is, mint lehetőség kínálkozik. Az elvégzett munka, az előt-
tünk álló feladat lehetőséget teremt a szervezet számára az 
előnyös különbözőségre is, jelent versenyelőnyt, lehetősé-
get teremt a folyamatos önértékelésen, mérésen alapuló 
fejlesztésre. 

Szolnok Megyei Jogú Város igent mondott polgármesteri 
hivatala fejlesztésére, amelyhez a feltételeket is biztosítja. 
Az elvégzett munka egyben kezdete is valaminek, hisz a 
rendszerek kiépítése semmit nem ér működtetésük nélkül, 
az elvégzett mérések csak a rájuk épülő fejlesztéssel hoz-
zák meg az elvárt eredményt, az érintettek elvárásainak 
megfelelő szervezeti kultúra teremt olyan közeget, ahol a 
teljesítmény tartósan magas. 

A megkezdett fejlesztés a jövőben nagyon sok lehetőséget 
tartogat. Hiszünk abban, hogy Szolnok Megyei Jogú Város 
lakosainak érdekeit szolgálja. 

„Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert 
azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet 
erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni 
egy közönséges földi halandóból, mint amire képesnek lát-
szik, előhívja-e rejtett energiáit, hogy azzal másokat is se-
gítsen képességeik kibontakoztatásában. Egy szervezet 
célja, hogy átlagos embereket átlagon felüli tettekre tegyen 
képessé.” (Peter Drucker) 

Az elvégzett munkára visszatekintve úgy látjuk számos földi 
halandó vált csapattaggá a „Szolnokért” projektben, s en-
nek eredménye lehetőséget ad arra, hogy tanácsadóink 
nevében is örömmel és tisztelettel hívjuk mindazon polgár-
mesteri hivatalok, önkormányzatok képviselőit, akik maguk 
is hasonló út bejárására szánják rá magukat. 

__________________________________________________________________________________________   
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AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss  ggyyaakkoorrllaattaa  aa  MMOOLL--ccssooppoorrttbbaann  
KKaappuussyy  PPááll  

 
Bevezetés 
Az alábbi cikk röviden bemutatja, hogy a MOL hogyan 
közelíti meg a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kihí-
vásokat: ismerteti a vállalatban elfoglalt helyét, az üzlet-
menetbe történő beépítését, néhány gyakorlati példát és 
eredményt, végül pedig felvillantja a közeljövő leg-
fontosabb feladatait. 
A MOL fenntartható fejlődés koncepciója 
Mind az iparág jellegéből és hatásaiból, mind a vál-
lalatcsoport méretéből fakadóan a MOL számára kiemelt 
fontosságú a fenntartható fejlődés jelentette kihívásnak 
való megfelelés. Az elmúlt években mind a fenntartható 
fejlődés (FF), mind a CSR (Corporate Social Res-
ponsibility) egyre ismertebb fogalommá vált a hazai 
vállalatok, vezetők körében. A MOL az elsők között kez-
dett szisztematikusan foglalkozni e szemlélet vagy kon-
cepció kérdéseivel, szándékosan és következetesen a 
„fenntartható fejlődés” kifejezést használva a CSR elne-
vezés helyett. Utóbbi ugyanis könnyen félreértésekre ad 
okot: az angol kifejezésből fakadóan a vállalatok szoci-
ális tevékenységét értik sokan alatta. Ezzel szemben a 
CSR-koncepció lényegi magva éppen az, hogy a válla-
latokat nem profittermelő szigetként kezeli, hanem a tár-
sadalom integráns elemeként. Ebből kifolyólag pedig a 
fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség -vagyis a kör-
nyezeti és társadalmi szempontok beépítése az üzlet-
menetbe- a vezérgondolata a CSR-nek is. 
A fenti különbségtétel puszta játéknak tűnhet a sza-
vakkal, ám a mögötte rejlő valós különbségek rendkívüli 

jelentőséggel bírnak. Megmaradhatunk-e annál, hogy a 
profit egy részét adományok formájában visszajuttatjuk 
a társadalom bizonyos szereplőinek, vagy megpró-
bálunk megfelelni a huszonegyedik század legnagyobb 
üzleti kihívásának, a fenntartható üzleti struktúrák kia-
lakításának? 
A MOL vezetése a nehezebb, de hosszabb távon cél-
ravezető utat választotta: a fenntartható fejlődéssel való 
foglalkozást nem egyszerű „PR-gyakorlatként”, vagy 
adományozások formájában intézi el, hanem arra tö-
rekszik, hogy azt a „business as usual” részévé tegye. 
Ennek érdekében szándékosan nincs külön „FF straté-
gia” vagy „FF büdzsé”, mert az ilyen irányú tevékeny-
ségeknek a normál üzleti tervezésbe kell beépülniük. 
Sajátos helyzetben van a MOL abból a szempontból, 
hogy a legtöbb hazai nagyvállalattól eltérően betölti az 
„anyavállalat” szerepét is nemzetközi szinten: szabá-
lyoz, ellenőriz és ösztönöz. A leányvállalataitól pedig el-
várja, hogy az FF területén is tűzzenek ki célokat. Ebből 
kifolyólag is szükséges, hogy azonos nyelvet beszél-
jenek a MOL-os kollégák minden telephelyen, ezért 
többek között meghatározásra került a MOL-csoport 
fenntartható fejlődés definíciója: 
„A fenntartható fejlődés számunkra olyan vállalati 
elkötelezettség, amelynek célja, hogy kiegyensúlyozott 
mértékben integráljuk a gazdasági, környezetvédelmi és 
társadalmi tényezőket mindennapi üzleti tevékeny-
ségeinkbe, a hosszú távú értékteremtés maximali-
zálására és a társadalomtól kapott „működési enge-
délyünk megőrzésére.” 

Fenntartható fejlődés- vezető, MOL-csoport

CSR = „Az a koncepció, mely szerint a vállalatok önkéntesen integrálják a társadalmi és a környezeti kérdéseket üzleti működésükbe, valamint az érintettekkel való interakcióikba.” (European Commission, 2002)



 

Szervezeti felépítés és munkafolyamatok 
A fenntartható fejlődés megjelenését és végrehajtását a 
MOL-csoportban, a következő mutatókkal tudjuk röviden 
összefoglalni és jellemezni: 
 Felsővezetői elkötelezettség és legmagasabb szin-

tű támogatás (az Igazgatóság Fenntartható Fejlő-
dés Bizottsága); 

 2010-ig 25 szakterületet felölelő 7 stratégiai kezde-
ményezés; 

 A fenntartható fejlődés az üzleti tervezés része; 
 Több mint 130 fenntarthatósági témában indított 

projekt; 
 Fenntartható fejlődés „panelen” keresztül a végre-

hajtásban minden érintett szervezeti egység, 
összesen 23 szervezet vesz részt; 

 A fenntartható fejlődés a vezetői teljesítmény-
értékelés része; 

 Rendszeres nemzetközi benchmark alkalmazása 
(Dow Jones Sustainability Index); 

 Évente kiadott fenntarthatósági jelentés. 
Nézzük meg részleteiben is a fenti elemeket! 
Idejében felismerve, hogy a feladatok végrehajtásához 
megfelelő szintű, szakmailag elkötelezett döntések 
szükségesek. 2006 júniusában létrejött a MOL-csoport 
Fenntartható Fejlődés Bizottsága, amelynek elnöke 
Mosonyi György vezérigazgató. A testület negyedévente 
ülésezik, és a megvalósítás felügyeletén túl a legna-
gyobb horderejű kérdésekben iránymutatást ad. 
A megvalósítás a MOL-csoport FF és EBK szerveze-
tének irányításával és az összes üzleti divízió és funkci-

onális szervezet bevonásával történik. A szervezetet 
vezető FF és EBK igazgató közvetlenül a MOL vezér-
igazgatójának tartozik beszámolóval, az operatív irá-
nyítás pedig az alá tartozó fenntartható fejlődés vezető 
feladata. 2008. február elseje óta az üzleti szervezetek 
(pl. finomítás vagy kiskereskedelem) EBK vezetőinek 
feladata kiegészült a FF területének vezetésével is. 
Munkájukat segítik szervezetük azon kollégái, akik az 
ún. „FF panel” tagjai. Ahogy korábban említettük, ebbe a 
panelbe, munkacsoportba nem csupán az üzleti 
területek kapcsolódnak be, hanem a funkcionális 
szervezetek is, mint például a HR vagy a kommunikáció. 
Így biztosítható, hogy a vállalat minden része be legyen 
vonva az FF-el kapcsolatos feladatokba. Például a „Cso-
portszintű stratégiafejlesztés” szervezet bekapcsolódása 
révén biztosított, hogy a stratégia készítésekor a fenn-
tartható fejlődés is kiemelt figyelmet kapjon. 
S hogy miért került a FF az EBK szervezethez? Egy-
részt a hagyományos „EBK-s” területek az FF környezeti 
és társadalmi pillérjének fontos részét fedik le, és ma 
már nem kizárólag a jogszabályi megfelelést, hanem az 
azon túlmutató folyamatos fejlődést célozzák. Másrészt 
ugyanilyen fontos az a fejlődési út, melyen az EBK szer-
vezet és tevékenységei keresztül mentek: évek során 
fokozatosan épültek be az üzleti működésbe, és válnak 
szép lassan rutinfeladattá. 
A FF-el kapcsolatos teljesítményünket két fő területen 

javítjuk folyamatosan: 
1. Az üzleti folyamatokba egyre növekvő mértékben 

integráljuk a fenntartható fejlődés elveit, vagyis gya-
korlatban alkalmazzuk a „triple bottom line”, a hármas 
optimalizálás elvét. Ez olyan tevékenységeket jelöl, 
mint például egy már meglevő szabályozás felül-
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EBK = Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem



 

vizsgálata FF szemszögből, például a beszerzési 
irányelvek kiegészítése új szempontokkal. 

2. Egy ún. FF Akcióterv formájában 2010-ig hét stra-
tégiai kezdeményezés került meghatározásra. Ezek 
mentén 25 területen igazodunk a legjobban bevált 
gyakorlathoz, és a különböző szervezetek több mint 
130 projektet, akciót indítottak teljesítményünk 
javítására. 

A hét stratégiai kezdeményezés: 

1. Jó vállalatirányítás és kockázatkezelés 
megerősítése 

2. Összpontosítás a hosszú távú portfolió 
kialakítására 

3. Összpontosítás a külső és belső ügyfelekre  
4. Bizalom és hitelesség erősítése az érintett 

felekkel szemben 
5. Ökológiai lábnyom csökkentése 
6. Lehetőségek, kockázatok és kötelezettségek 

megfelelő kezelése az értéklánc mentén 
7. Humán tőke kiaknázása 

Fontos eleme rendszerünknek, hogy a vezetői 
teljesítményértékelésben is helyet kapott a fenntartható 
fejlődés érdekében indított akciók, tevékenységek 
sikeres végrehajtása: a vezetői bónusz meghatározott 
százaléka a tét. 
A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos eredményeinket 
külső, független fél bevonásával is mérjük, mely egyúttal 
a legjobb nemzetközi gyakorlattal való összevetést is 
jelenti. A MOL a Dow Jones Fenntarthatósági Index 
(DJSI) értékelésében 2006 óta vehet részt, kiváló üzleti 

teljesítményének köszönhetően. Röviden: minden év 
májusában egy svájci székhelyű pénzügyi elemző cég, a 
SAM Research AG honlapjára felkerül egy kérdőív, 
amelynek kitöltését követően nem csak számszerű 
eredményünket ismerjük meg, hanem az adott év 
októberében egy részletes benchmarking tanulmányt is 
kapunk a fejlesztendő területekről. Ez alapján 
elmondhatjuk, hogy bár a DJSI indexbe még nem 
sikerült bekerülnünk, de a MOL igen közel áll a szektor 
legjobb 10 százalékának eredményei alapján meghúzott 
határvonalhoz. 
Céljainkat, elért eredményeinket, környezeti és társa-
dalmi hatásainkat nyilvánossá tesszük egyrészt a MOL 
honlapján, másrészt 2002 óta az éves kiadott Fenn-
tarthatósági jelentésünkben. (Nota bene: a MOL volt az 
első hazai vállalat, aki nem-pénzügyi teljesítményéről 
számot adott jelentés formájában az 1996-os EBK 
jelentésével.) 

Néhány példa, eredmények 
A számos akció közül csak néhány példa: 

• Projektvállalat létrehozása geotermikus energia 
kutatására és alkalmazására (CEGE Zrt.), 

• Másodgenerációs bioüzemanyagok kutatása az 
egyetemi szférával és más cégekkel partnerségben, 

• Etikai Kódex és Etikai tanács intézményének 
működtetése, folyamatos fejlesztése, 

• STEP – „Tégy egy lépést az egészségedért!” néven 
munkahelyi egészségfejlesztési kampány (szűrő-
vizsgálatok, egészséges ételek a büféken, test-
mozgásra ösztönzés) 

• Kampány a biztonságos közlekedésért a fogyasztók 
számára. 
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A MOL átlátható működésének visszaigazolása az 
Accountability Rating Hungary 2008 felmérésben elért 
második helyezés is, melyet tovább erősít az a tény, 
hogy a harmadik helyet is a MOL-csoporthoz tartozó 
TVK szerezte meg. 
Megemlíthetjük továbbá a BCSDH megrendelésére ké-
szült Szonda-Ipsos kutatás eredményét is, ahol a 100 fő-
nél több alkalmazottat foglalkoztató hazai cégek vezetői 
közül a legtöbben a MOL-t említették, mint olyan vál-
lalatot, mely  a működése során figyelembe veszi az FF 
elveit. 
Kihívások 
A fenti eredmények ellenére nem dőlhetünk hátra: a 
fenntartható fejlődéssel összhangban levő működés felé 
vezető út hosszú és rögös. A pénzügyi válság hatására 
megváltozott gazdasági környezetben elsődleges szem-
ponttá vált a még hatékonyabb működés, nem feledve, 
természetesen a MOL hosszútávú céljait sem . 
A világosan értékelhető figyelmeztető jelek semmibe vé-
tele nem csak a pénzügyi szférában, hanem az ökológiai 
rendszereket tekintve is rendkívül veszélyes lehet, ezért 
továbbra is kiemelt kihívást jelent az egész iparág 
számára a klímaváltozás elleni küzdelem. 
És mi a lehetséges jövő? A fenntartható fejlődés elérése 
olyan sokszereplős társadalmi feladat, melyből minden 
érintettnek ki kell vennie a részét. A vállalatok mellett 
éppúgy kiemelt szerep jut az állami és nemzetközi szer-
veknek, mint a fogyasztóknak. Egy biztos: századunk 
legnagyobb kihívása az új, fenntartható gazdálkodás 
kialakítása lesz, mely kultúra- és szemléletváltás nélkül 
nehezen tudna megvalósulni. 

__________________________________________________________________________________________   

  

SSzzíívveess  ffiiggyyeellmméébbee  aajjáánnlljjuukk  
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http://www.hetpecset.hu�
Az Accountability Rating Hungary rangsor megmutatja, hogy a legjelentősebb magyar vállalatok mennyire tartják fontosnak társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásaik hatékony kezelését, hogyan építik be üzleti stratégiájukba, mennyire vonják be érintettjeiket a döntési folyamatokba. Fontos, hogy a vállalatok miképp tájékoztatják a körülöttük élőket, így az értékelés a nyilvánosan hozzáférhető dokumentumok alapján történt. További információ: www.arhu.hu
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PPiirraammiiss……  aammiikkoorr  mmeeggéérrii!!  
MMaaggyyaarr  HHeellggaa  

  
 
Piramis TM Humán Szakértői Rendszer 
Ha szélesebb körben tekintünk a HR terület által össze-
fogott feladatokra és folyamatokra, akkor kétséget kizáró 
módon egyetérthetünk abban, hogy a stratégiai szerep-
körhöz tartozó célok megvalósításán túl a HR admi-
nisztráció professzionális működtetése a klasszikus sze-
mélyügy szerves részét képezi. Egy – egy vállalatnál a 
HR ügyvitel akkor működik kellő hatékonysággal, ha a 
hozzá kapcsolódó feladatok „láthatatlan, önjáró módon” 
teljesülnek. Ennek kiszolgálására viszont rendelkeznie 
kell egy olyan, integrált humáninformatikai rendszerrel, 
mely a mindennapi munkafolyamatok támogatását kellő 
hatékonysággal képes menedzselni. A teljesség igénye 
nélkül az alábbiakban néhány olyan példát emelünk ki, 
melyek a program által megvalósítható minőségi munka-
végzésre adnak gyakorlati megoldást: 
A PIRAMISTM Humán Szakértői Rendszer integrált mű-
ködésének köszönhetően az egyes alrendszerek külön-
böző moduljaiban rögzített adatokat egységesen lehet 
kezelni. A széleskörű funkcionalitás lehetővé teszi az 
egyes munkacsoportokhoz, elvégzendő feladatokhoz 
funkciócsoportok létrehozását, továbbá a moduláris felé-
pítésből adódóan azt is, hogy a felhasználó csak a szá-
mára szükséges programrészeket használja. Nincs adat-
duplikáció, hiszen egy humánügyviteli adatot csak egy-
szer kell rögzíteni a rendszerbe, s azt több modulból is el 

lehet érni. Nincs szerződés-klónozás, ugyanis a rendszer 
képes ugyanazon adminisztratív adathasználat mellett 
egy újonnan visszajött személy jelenlegi szerződését a 
múltban már lezárt szerződésétől megkülönböztetni. 
A folyamatmenedzsment-szempontú megközelítésből 
adódóan jogos elvárás, hogy abból a rendszerből le-
gyünk képesek szerződést is előállítani, amelyikben rög-
zítjük a munkavállaló belépéshez és a szerződés-
kötéshez szükséges adatokat -a felvétel adatrögzítői 
folyamatát nem megszakítva- illetve az elkészült doku-
mentumot ki is tudjuk nyomtatni és tárolni. A PIRAMISTM 

Bér– és munkaügyi modul lehetőséget kínál erre is. Fel-
használó-barát módon, a Word-ben már megszokott kör-
levél előállításhoz hasonlóan, a dolgozó előzőleg rög-
zített adatainak sablonba töltésével elő lehet állítani a 
munkavállaló szerződését, nyomtatás után pedig el is tá-
rolhatjuk a nyomtatványt. Ugyanígy előállíthatóak, nyom-
tathatóak és elektronikusan tárolhatóak további munka-
ügyi dokumentumok is. 
A tárolt humánügyviteli adatok elemezhetőségét, többlet 
információtartalmát a rendszer több sajátossága is 
könnyíti: a program analitikus szemlélete (a cég számára 
fontos kimutatási egységekre való megjeleníthetőség, 
szűrés, stb.), a felhasználó által paraméterezhető felület 
(saját igény szerinti beállítás), és a hisztorikus (idő-
bélyeg) adattárolás csak néhány olyan jellemző, mely a 

Társaságunk 15 éves tevékenysége során a hazai humáninformatika egyik meghatározó szereplőjévé vált. Vállalatunk fő tevékenysége humánügyviteli rendszerünk fejlesztése, értékesítése, a rendszer bevezetése során hozzá kapcsolódó tanácsadás, szakértői tevékenység ellátása (helyzetelemzés, BPR, implementáció, stb.), továbbá humánerőforrás gazdálkodáshoz kapcsolódó adminisztráció outsourcing ellátása.Az L-SOFT KFT 1998-ban elnyerte a Comfair Nemzetközi Vásárdíjat, 1999-től pedig a tanúsított minőségirányítási rendszer elvárásai szerint végzi a PIRAMIS humán szakértői rendszer szoftverfejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységét. Minőségirányítási rendszerünk MSZ EN ISO 9001: 2001 szabvány szerinti megújított rendszer. Ügyfélkörünk igényéből adódóan programunk tanúsítvánnyal rendelkezik, beleértve a SOX elvárásoknak való megfelelést is. Kiemelt célunk az ügyfélközpontú szolgáltatási tevékenység folyamatos fejlesztése azáltal, hogy – a piaci igényekhez igazodva - bővítjük szolgáltatásaink, termékeink körét, szolgáltatásunk minőségének színvonalát pedig folyamatos javítjuk.

Projektmenedzser, L-SOFT KFT.



 

rendszer üzleti előnyei közé sorolható. Hiszen e 
tulajdonság-együttesnek köszönhetően megmondható 
pl., hogy a kapott végeredmény mely időszakban érvé-
nyes adatok köréből, milyen vállalati részre, milyen rész-
egység- bontásban érvényes. 
A munkafolyamat-támogatás további jellemzője, hogy a 
rögzített adatok körét a felhasználó által könnyen 
kezelhető formában lehet kinyerni, és illeszthető más 
irodai alkalmazásokhoz is (exportálható word, excel 
formátumba). 
A PIRAMISTM. rendszer listáit tekintve beszélhetünk be-
égetett, standard listáról és a felhasználó által szabadon 
alakítható, formálható listáról. A beégetett, kész formájú 
és adattartalmú listák a hatósági követelményeknek való 
megfelelésből, a tizenöt év alatt felgyülemlett tapasz-
talatból adódóan, az ügyfelek igényeinek kiszolgálásá-
ból, a saját kezdeményezésű fejlesztésekből tevődnek 
össze. A listák kialakítása során célként fogalmazódott 
meg a rögzített adatok minél szélesebb körben történő 
kinyerésének támogatása, illetve a különböző felhasz-
nálói csoportok (bér– TB- munkaügy– HR– munkaidő 
rögzítők, stb.) feladat-támogatásának szem előtt tartása. 
A program nagyfokú adatbiztonság megvalósítását támo-
gatja azáltal, hogy a felhasználói tevékenységeket hisz-
torikusan monitorozza, továbbá akár mezőszintű jogo-
sultságot be lehet állítani felhasználói csoportokhoz, illet-
ve adott felhasználóhoz. Az egyes beépített automa-
tizmusok (pl. MT figyelés, ellenőrzés munkaidő rögzítés 
során) lehetővé teszik a törvényes előírásoknak való 
megfelelést. A külső rendszerből történő adatbetöltés 
megkönnyíti az adatfeldolgozás folyamatát, hiszen a már 
előállt file tartalma betölthető a Piramisba, ezáltal 
csökkenthető az adatelütési hiba veszélye is. 

Hozzáadott érték, üzleti előnyök 
A személyügyi informatikai rendszernek nem csak a fel-
használó számára kell segítséget nyújtania munka-
folyamatainak hatékonyabb ellátásában, hanem működé-
séből adódóan szervezeti szinten is hozzáadott értéket 
kell képviselnie. Ilyen általános üzleti előnyként fogal-
mazható meg a HR kontrolling-tevékenységek infor-
mációigényének gyors, hatékony kiszolgálása. A tárolt 
humánügyviteli adatok elemezhetőségének segítése a 
rendszerjellemzők által lehetővé teszik a kimutatások 
pontosabb, precízebb előállítását. A munkafolyamat 
támogatottságnak köszönhetően a tevékenység ellátá-
sára fordítandó munkaidő-megtakarításból következően 
a házon belül felszabaduló erőforrást a társaság átcso-
portosíthatja, ezáltal fő tevékenységének támogatására 
koncentrálhat. Az aktuális jogi környezetnek való műkö-
dési megfelelés alapvető szerződéses követelmény, 
mely által biztosítható a bérügyviteli elszámolás tör-
vénynek való megfelelése. Az Ügyfél és a szolgáltató 
közötti együttműködés rugalmassága biztosítja azt, hogy 
gyakorlatorientált működés jön létre, továbbá vállalat-
specifikus megoldások, testre-szabások adaptálhatók, 
szem előtt tartva a törvényi keretek betartását. 
Ahhoz viszont, hogy a Piramis-rendszer, mint személy-
ügyi informatikai rendszer használatával felhasználói és 
vállalati szinten is megfelelő hatásfokkal lehessen üzleti 
előnyöket realizálni, vállalaton belüli szemléletváltásra 
van szükség: innovatív stratégiai szemléletet kell 
megalapozni, és megfelelő erőforrást kell áldozni a 
magas színvonalú személyügyi IT támogatás 
megvalósítására. 

__________________________________________________________________________________________  
 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 3. szám 2009. március 30/58 oldal



 

Ma

Az általános pénzügyi válság és gazdasági recesszió az autóipart különösen érzékenyen érinti. Szinte naponta hallani 
létszámleépítésről, munkaidő csökkentésről, részleges vagy teljes gyártóhely bezárásról. Ebben az időszakban 
különösen fontos egy hatékony minőségirányítási rendszer működtetése, ami az autóiparban az ISO/TS 16949 műszaki 
specifikáció szerint történik. Azok a cégek, amelyek megértették, hogy az ISO/TS 16949 nem csak a termék minőségről 
és a vevők elégedettségéről szól, hanem az egész cég eredményes és hatékony működéséről, időben reagáltak a válság 
kezdetére és könnyebben vészelik át ezt az időszakot. Az ISO/TS 16949 jelentősége nem csak most, a válság idején 
tűnik ki, hanem abban is megnyilvánul, hogy az elmúlt években a rendszer tanúsítása egyre inkább teret nyert. (11..  áábbrraa, 
forrás:The ISO Survey - 2007): 
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NNááddaass  PPéétteerr  
Bevezetés 

Tanúsítási üzletág-vezető, ISO/TS 16949 vezető auditor, AIB-VINCOTTE Hungary Kft.



 

Magyarország ezen a listán 20. helyen áll világ, és 9. he-
lyen európai viszonylatban. Közép- és Kelet Európából 
(beleértve Oroszországot) csak a Cseh Köztársaság és 
Lengyelország előz meg bennünket. Magyarországra 
vonatkozóan az ISO/TS tanúsítványok jelentős fejlődését 
mutatja a 22..  áábbrraa.(Forrás: The ISO Survey - 2007): 
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Az AIB-Vincotte Hungary több min a 
magyarországi ISO/TS tanúsított cégek mintegy negye-

ét– auditálja. Három magyar nyelvű auditorral rendelke-

nak, mint 

zatának teljes meg-
 

recognition 3rd edition for ISO/TS 16949: 2002”, magyarul 

 hívni. Ahhoz, 

22..áábbrraa  
AA  ttaannúúss

llaakkuullááss
MMaaggyyaarroorrsszzáá--

ggoonn  

 Kft t 65 céget –

d
zik, akik a korábbi szakmai előéletük során multinacio-
nális autóipari cégek minőségirányítási vezetőjeként 
megismerték és megtanulták az autóipari folyamat 
megközelítés és technikák alkalmazását. Ez a gyakorlati 
megközelítés az alapja az auditok végrehajtásának, ill. 
az a felismerés, hogy az auditált cégeknek nem szigorú 
felügyelőre van szüksége, hanem olyan együttmű-
ködésre, ami segíti őket -az auditokon keresztül- az 
eredményesség és hatékonyság növelésében. 
Az ISO/TS 16949 tanúsítási folyamatát egy külön előírás 
-az ISO/TS tanúsítási szabályzata- rögzíti, amely lega-
lább olyan fontos dokumentuma a tanúsítás
maga az ISO/TS 16949 műszaki specifikáció. Ezt alá-
támasztja többek között az, hogy az ISO/TS 16949 tanú-
sítványon mind a kettőt fel kell tüntetni, mint referencia 
dokumentumot. 

Az alábbi írás fő vonala az ISO/TS tanúsítási szabály-
zata (Rules) 3. kiadásának olyan újdonságait taglalja, 
amelyek a tanúsítandó szervezeteket (ügyfeleket) is köz-
vetlenül érintik. 
Ezen kívül szerepel egy rövid leírás a gyártóhely 
kiterjesztés (Site Extension) értelmezéséről és az áttérés 
módjáról az ISO/TS 16949: 2009-re. 
Az ISO/TS 16949:2002 tanúsítási szabályzat 3. kiadá-
sa  
Az ISO/TS 16949 tanúsítási szabály
nevezése: „AUTOMOTIVE CERTIFICATION SCHEME
FOR ISO/TS 16949: 2002. Rules for achieving IATF 

„Az ISO/TS 16949: 2002 autóipari tanúsítás rendszere. 
Az ISO/TS 16949: 2002-re vonatkozó IATF elismerés 
megszerzése szabályainak 3-ik kiadása.” 
Ezt hívjuk egyszerűbben és rövidebben ISO/TS tanú-
sítási szabályzatnak, vagy még egyszerűbben és rövi-
debben (sajnos) Rules-nak. Ebben a cikkben a továb-
biakban Tanúsítási Szabályzatnak fogom
hogy jobban megértsük a Tanúsítási Szabályzat miben-
létét, ismernünk kell egy kicsit az ISO/TS 16949 hátterét 
és néhány kifejezést, amely rendszeresen előfordul a Ta-
núsítási Szabályzatban. Az ISO/TS-el kapcsolatos min-
den tevékenységet az IATF irányít és adja ki a Tanú-
sítási Szabályzatot is. 
IATF: International Automotive Task Force, azaz Nem-
zetközi Autóipari Munkacsoport, amely nem más, mint 
kilenc autógyártó csoportosulás által delegált tag 
szövetsége: GM, FORD, CHRYSLER, BMW, DAIMLER, 
VW, PSA, RENAULT, FIAT. Ezeket az autógyártókat hív-
juk IATF OEM tagnak. Ezeken kívül vannak olyan autó-
gyártók és autóipari vevők, amelyek nem tagjai az IATF-
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nek, de megkövetelik beszállítóiktól az ISO/TS 16949 be-
vezetését és tanúsítását. Őket hívjuk IATF előíró OEM 
vevőnek (amennyiben autógyártóról) ill. IATF vevőnek 
(amennyiben alkatrész előállítóról) van szó. Az IATF elő-
író OEM vevők közé beleértjük az IATF OEM tagokat is, 
és van ahol együttesen, mint IATF OEM jelennek meg. 
A Tanúsítási Szabályzat alapvetően a tanúsító testüle-
teknek ír elő követelményeket/kötelezettségeket ahhoz, 
hogy az IATF elismerését megszerezzék. Azonban ezek 

ezért –elvileg– ettől a dá-

kre vonatkozó követelmények) 

Van azonban három olyan pont, ahol a Tanúsítási Szabályzat e övetelményeinek: 

között sok olyan is megjelenik, amely az ügyfeleket (ta-
núsítandó szervezeteket) közvetlenül érinti. Ezért lenne 
fontos, hogy, amikor egy ügyfél elkezdi a felkészülést az 
ISO/TS tanúsítás megszerzésére, tisztában legyen 
ezekkel a követelményekkel. 
A Tanúsítási Szabályzat 3. kiadása 2008.10.01-én jelent 
meg. A Szabályzat nem ad külön dátumot a módosítások 
alkalmazására vonatkozóan, 

tumtól érvényesek is. Azért elvileg, mert egyes előírások 
azonnali alkalmazása elég nehezen értelmezhető. Vár-
ható, hogy az IATF hamarosan kiegészítéseket, magya-
rázatokat fog kiadni (hangsúlyozom, hogy ez a saját, 
szubjektív véleményem). 
A Tanúsítási Szabályzat az ISO/IEC 17021:2006 (Meg-
felelőség-értékelés. Irányítási rendszerek auditját és ta-
núsítását végző testülete
előírásain alapul, de vannak speciális kiegészítések. Pl.: 
az ISO/IEC 17021 előírja, hogy a tanúsító szervezetnek 
rendelkeznie kell egy eljárással, amely az audit-napok 
kiszámítását szabályozza. Az IATF Tanúsítási Szabály-
zata viszont tartalmaz egy táblázatot, amely konkrétan, 
az ügyfél (auditált szervezet) létszámától függően adja 
meg az audit-napok számát. 

llentmond az ISO/IEC 17021 k

ISO/IEC ISO/IEC 17021 előírása IATF Tanúsítási Szabályzat 
17021 

7 Egyes tanúsítási tevékenységek Kiszervezés nem megengedett. Csak .5 
(auditálás) kiszervezése 
lehetséges. 

kvalifikált (IATF) és szerződött 
auditorok alkalmazhatóak. 

9.1.5 telephelyes auditnál tt, 
ni kell. 

Több gyártó 
mintavétel a telephelyek között 
megengedett. 

Mintavétel nem megengede
mindegyik gyártóhelyet auditál

9.6.3 A tanúsítvány a felfüggesztés A felfüggesztés ideje alatt az ISO/TS 
idejére érvénytelenné válik. tanúsítvány érvényes marad. 

Az ISO/IEC 17021:2006-al ö abályza evezésére a „szervezet” sszhangban a Tanúsítási Sz tban az auditálandó cégek eln
kifejezést felváltotta az „ügyfél”. A továbbiakban én is ezt fogom használni.
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Változások a 2. kiadáshoz képest 
A következőkben összefoglalom a fontosabb –az ügyfe-
leket is érintő- változásokat a Tanúsítási Szabályzat 3. 
kiadásában követve a Szabályzat pontjait. 
3.2 Az ügyfél által közlendő változások 
A változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget 
szerződésben kell rögzíteni az ügyfél és a tanúsító 
testület között. Ez magába foglalja a tulajdonossal, szer-
vezettel, címmel, tevékenységgel, minőségirányítási 
rendszerrel kapcsolatos változásokat. A legfontosabb 
azonban, hogy azt is be kell jelenteni, ha IATF előíró 
OEM vevő az ügyfelet ún. speciális státuszba helyezi. A 
speciális státusz esete például, amikor a vevő ellenőrzött 
szállítást rendel el, először az ügyfél szintjén (Control 
Shipping Level I), majd harmadik fél bevonásával 
(Control Shipping Level II). Az is ide tartozik, ha a vevő 
az ügyfél elöl az új üzletek lehetőségét kizárja (New 
Business Hold). 
5.1.1 Audit ciklus 
A Tanúsítási Szabályzat 2. kiadása a felügyeleti auditok 
ütemezésére csak az évenkénti egyszeri lehetőséget 
részletezte. Lehetővé tette ugyan az ettől eltérő üteme-
zést is, de nem voltak rá pontos szabályok. A 3. kiadás-
ban ez a következőképpen jelenik meg: 

Felügyeleti 
intervallum 

6 hónap 9 hónap 12 hónap 

Auditok száma a 3 
éves ciklus alatt 

5 3 2 

Megengedett 
ütemezés 

- 1/+1 hónap - 2/+1 hónap - 3/+1 hónap 

 

Újratanúsításkor a megújító auditot a következők figye-
lembe vételével kell szervezni: 
Az újratanúsítás ütemezése elegendő időt kell, hogy biz-
tosítson a nem-megfelelősségek lezárására és a tanúsít-
vány kiadásával kapcsolatos döntésre (ez lesz a tanúsít-
vány dátuma) a meglévő ISO/TS tanúsítvány lejárta előtt. 
Ez nagyon fontos változás, amely azt biztosítja, hogy az 
ügyfél még a korábbi tanúsítvány lejárta előtt megkapja 
az új tanúsítványt. Ezzel tudja igazolni a vevőjének, hogy 
a minőségirányítási rendszer tanúsítása folytonos. 
Ugyanakkor megmaradt az a szabály, hogy a megújító 
audit kezdete nem haladhatja meg a 3 évet a tanúsító, 
vagy az előző megújító audit utolsó napjától számítva. 
Viszont ettől a naptól számítva a megújító audit 3 
hónappal előre hozható. 
5.2 Audit-napok meghatározása 
Nem új előírásként jelenik meg, de egyértelművé lett té-
ve, hogy az auditált létszám (az audit napok számí-
tásának alapja) magába foglalja: 

- az auditálandó telephely teljes létszámát, beleértve 
a gyártóhely kiterjesztést (manufacturing extension 
of the site), 

- az állandó, részidős, szerződéses és bérelt 
munkaerőt, 

- a támogató tevékenységet (folyamatokat) ellátó 
személyzetet is, akár a gyártóhelyen, akár távoli 
(remote) helyszínen vannak. 

Ha az auditor nem beszéli folyékonyan a gyártóhelyen 
beszélt nyelvet, akkor tolmácsot kell alkalmazni. Az au-
ditnak azon részét, ahol tolmácsot alkalmaznak minimum 
20%-al meg kell növelni. A Tanúsítási Szabályzat 2. 
kiadásában ez még úgy jelent meg, hogy „amennyiben 
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tolmácsot alkalmaznak…”. Tehát ez az előírás is ponto-
sításra került, egyértelmű kötelezettségként jelenik meg. 
Érdekes kérdés egyébként, hogy mi tekintendő „gyár-
tóhelyen beszélt nyelvnek”. Például egy szatmárnémeti 
gyárban, ahol az ország anyanyelve a román, de szinte 
minden alkalmazott beszél magyarul, ott a „gyártóhelyen 
beszélt nyelvnek” tekinthető a magyar is. A lényeg, hogy 
az auditor legyen képes közvetlenül, vagy ha az nem 
megy, akkor egy független tolmácson keresztül közvet-
lenül is kommunikálni a gyártósori dolgozókkal is. 
Új szabályként jelenik meg, hogy ha a tanúsítvány 
alkalmazási területe (scope) kibővítésre kerül a felü-
gyeleti audit vagy az újratanúsítás során, akkor az audit 
napok számát növelni kell. 
5.6 Audit team 
A tanúsító testületnek ki kell (shall) jelölni legalább egy 
auditort a tanúsító auditot végrehajtó csoportból, aki az 
összes felügyeleti auditon részt vesz a 3 éves ciklus 
alatt. Minden későbbi újratanúsítási ciklusban különböző 
auditorokat kell alkalmazni. Ezek a követelmények a Ta-
núsítási Szabályzat 2. kiadásában még, mint irányelv 
(should) jelentek meg. Ez az a bizonyos kétféle előírás: a 
„should” irányelvet jelent, a „shall”, mint kötelező előírás 
jelenik meg, be nem tartása tehát szankcionálható. Ter-
mészetesen az IATF a tanúsító testületet bünteti ebben 
az esetben, de a következményei az ügyfélre is kihat-
hatnak. Ha belegondolunk ennek, ill. a tolmáccsal kap-
csolatos (5.2) előírásnak a következményeibe, rájövünk, 
hogy ezek igen kemény feltételek olyan tanúsító testü-
letekkel szemben, ahol egy országban csak egy anya-
nyelvi auditor működik. Ebből a szempontból az AIB-
Vincotte Hungary Kft igen szerencsés helyzetben van 
Magyarországon, hiszen három magyar anyanyelvű 
auditor áll rendelkezésére. 

5.13 Tanúsítás és a tanúsítvány kiadása 
A tanúsítással kapcsolatos döntés és a tanúsítvány kia-
dása a tanúsító audit vagy a megújító audit utolsó nap-
jától számított 120 napon belül meg kell, hogy történjen. 
Innentől kezdve tehát, ha a tanúsító testület késlekedik a 
tanúsítvány kiadásával, akkor a fenti szabály figyelembe 
vételével szankcionálható. 
Szintén új elemként jelenik meg, hogy a tanúsítvány 
mellékletében fel kell tüntetni a gyártóhely kiterjesz-
téseket (manufacturing site extensions), ha léteznek. 
6.8 Felügyeleti audit 
Nem új elem, de egyértelművé lett téve, hogy felügyeleti 
auditon feltárt nem-megfelelősség esetén a tanúsítvány 
visszavonási folyamatot (decertification) meg kell 
indítani. 
Súlyos (major) nem-megfelelősségek esetén az ügyfelet 
fel kell szólítani a gyökér-okok meghatározására és a he-
lyesbítő intézkedések bevezetésére az audit utolsó nap-
jától számított 20 napon belül. A tanúsító szervezetnek 
felül kell vizsgálnia a korrekciót és döntenie kell a tanú-
sítvány felfüggesztéséről. Fontos változás tehát, hogy 
súlyos nem-megfelelősség esetén már nem a korábban 
megszabott 90 nap áll rendelkezésre a nem-megfele-
lősségek lezárására. Az enyhe (minor) nem-megfele-
lősségeket továbbra is 90 napon belül kell lezárni. 
6.9 Újratanúsítás 
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Összhangban az 5.1.1 ponttal (újratanúsítás ütemezése) 
a tanúsító testületnek kell meghatározni időkorlátokat a 
javító és helyesbítő intézkedésekre a megújító audit után 
úgy, hogy azok be legyenek vezetve a meglévő tanúsí-
tvány lejárta előtt. Tehát, itt sem a korábban megszabott 
90 nap áll rendelkezésre a nem-megfelelősségek 
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lezárására, hanem lehet, hogy sokkal rövidebb időszak! 
Például, ha a tanúsító audit után a tanúsítvány 30 nappal 
kiadásra került, és a megújító audit ütemezésénél ki-
használjuk a lehetséges időkeretet (3 év a tanúsító audit 
utolsó napjától), akkor a megújító audit után 30 napon 
belül le kell zárni az összes nem-megfelelősséget és 
meg kell hozni a döntést a tanúsítvány kiadásáról! 
7.0 Transzfer audit (tanúsító testület váltás) 
A Tanúsítási Szabályzat 3. kiadásában külön fejezetként 
került be a transzfer audit esete, azaz amikor az ügyfél 
úgy dönt, hogy tanúsító testületet vált. A transzfer audit 
folyamata során a következőket kell figyelembe venni (a 
teljesség igénye nélkül): 
A tanúsító testületnek meg kell győződnie, hogy a transz-
ferért folyamodó ügyfél nem váltott egy másik tanúsító 
testületről (ugyancsak IATF elismert) az előző 3 éves 
periódusban. 
A létező tanúsítványnak érvényesnek kell lennie, az 
összes nem-megfelelősség lezárásával. 
Az ügyfél nem lehet IATF OEM speciális státuszába 
helyezve, vagy nem lehet a tanúsítványuk felfüggesztett, 
törölt vagy visszavont. 
Az ügyfélnek át kell adnia az új tanúsító testület részére 
az utolsó audit jelentést a meglévő tanúsító szervezettől. 
Az új tanúsító testületnek fel kell hívnia az ügyfél 
figyelmét arra, hogy ne szakítsa meg a szerződést a 
meglévő tanúsítóval, míg az összes transzfer tevé-
kenység le nem zajlott. 
Az új tanúsító testületnek kell elvégezni az összes 
transzferrel kapcsolatos tevékenységet és magát a 
transzfer auditot, beleértve a nem-megfelelősségek 
lezárását és a tanúsítási döntést még az előző tanú-

sítóval ütemezett következő felügyeleti audit vagy a meg-
lévő érvényes tanúsítvány lejárta előtt. 
A transzfer audit az audit napok számában megegyezik 
egy megújító audittal. 
8.0 Tanúsítvány visszavonási folyamat (decertification) 
A tanúsítvány visszavonási folyamat leírása már a Tanú-
sítási Szabályzat 2. kiadásában is szerepelt, de nem 
ennyire egzakt módon. 
8.1 A tanúsítvány visszavonási folyamat kiindulási 
dátuma lehet: 
A tanúsító testület kap egy reklamációt az ügyfél telje-
sítményére vonatkozóan egy IATF OEM tagtól, a tanúsí-
tó testületet felügyelő IATF Irodától vagy bármelyik autó-
ipari vevőtől. 
Az ügyfél értesíti a tanúsító testületet, hogy valamelyik 
IATF előíró OEM speciális státuszba helyezte (ld. még 
3.2). Erre 10 naptári nap áll rendelkezésére, hacsak a 
vevő másként nem rendelkezett. 
A felügyeleti audit riport kiadási dátuma, ha nem-megfe-
lelőséget tartalmaz (ld. még 6.8). 
Az ügyfél önként jelzi a felfüggesztési kérelmet a tulaj-
donosi körben történt jelentős változások miatt vagy a 
gyártási tevékenység megszakítása miatt (ld. még 3.2). 
A felügyeleti audit nem lett végrehajtva a meghatározott 
intervallumon belül (ld. még 5.1). 
Az ügyfél nem szolgáltatta a megkövetelt információkat 
(vevő specifikus követelmények, folyamatok leírása, 
teljesítmény adatok, vevői reklamációk és elégedettség 
helyzete, stb.) a tanúsító testület felé ahhoz, hogy haté-
kony audittervezést lehessen végrehajtani. 



 

8.2 A helyzet elemzése 
A tanúsító testületnek azonnal elemeznie kell a helyze-
tet. 20 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy a helyzet sú-
lyosságát megállapítsák és a kockázatot az ügyfél IATF 
előíró vevője felé felmérjék. 
Súlyos nem-megfelelősségek felvétele esetén (ld. 6.8) az 
ügyfél által benyújtott gyökér-okok és helyesbítő intéz-
kedések felülvizsgálatát el kell végezni. 
8.3 Döntés a tanúsítvány felfüggesztéséről 
A helyzet elemzése után a döntést a tanúsítvány 
felfüggesztéséről (vagy fel nem függesztéséről) 20 
napon belül meg kell hozni az indítástól (8.1) számítva, 
amit közölni kell a vonatkozó IATF Felügyeleti Irodával 
és az ügyféllel a döntéstől számított 10 napon belül. 
A tanúsítvány felfüggesztése egy átmeneti állapot és 
nem haladhat meg 120 naptári napot az indítástól (8.1) 
számítva. Ez után a tanúsítvány vagy visszaáll, vagy 
megszűnik. 
A felfüggesztés alatt a tanúsítvány érvényes marad. 
8.4 Ellenőrzés 
Az ügyfélnek helyesbítő intézkedéseket kell megha-
tároznia, amit a tanúsító testületnek ellenőriznie kell. Ezt 
vagy a gyártóhelyen teszi vagy nem, a döntés a tanúsító 
testületé. 
8.5 Döntés a visszaállításról/visszavonásról 
A döntést a tanúsítvány visszaállításáról vagy 
visszavonásáról az indítástól (8.1) számított 110 napon 
belül kell meghozni, és 10 nap áll az IATF Felügyeleti 
Iroda és az ügyfél értesítésére. 
 

Gyártóhely kiterjesztés (Site extension) 
A gyártóhely kiterjesztést eredetileg egy IATF által 
kiadott kommüniké értelmezte, amelyet visszavontak a 
Tanúsítási Szabályzat 3. kiadásával. A Szabályzat két 
helyen hivatkozik rá (5.2 és 5.13). 
A gyártóhely kiterjesztés (site extension) lehetőségét 
olyan cégek alkalmazhatják, amelyek több (eltérő címen 
lévő) gyárat üzemeltetnek. A gyártóhely kiterjesztés 
definíciója (az eredeti kommüniké értelmében): 
Ha egy gyártóhely (üzem) nem tudja kielégíteni az 
ISO/TS követelményeit a központi gyár támogatása 
nélkül, akkor gyártóhely kiterjesztésnek lehet tekinteni 
amennyiben a következő kérdések mindegyikére „igen” a 
válasz: 

- A gyártóhely a szervezet egyik egységének 
(osztályának) tekinthető? 

- Azonos a gyárak minőségirányítási rendszere?  
- Közös a minőségügyi megbízott?  
- Közös a MIR (tanúsítvány) alkalmazási területe?  
- Azonos termékeket gyártanak?  
- Közös gyári vezetővel/vezetőséggel rendelkeznek?  
- Egy pénzügyi mérleggel és könyveléssel 

rendelkeznek?  
- Azonos beszállítói kóddal jelölik a vevők a gyártó-

helyeket? 
- Csak egy gyárból történik kiszállítás a vevő felé? 

A gyártóhely kiterjesztés alkalmazásának előnyei: 
- Az audit-napok számát a gyárak összlétszámára 

együttesen kell kalkulálni, mintha egy gyárról lenne 
szó. Ez jelentős díjcsökkenést eredményez az előző 
két verzióhoz képest. Rules 5.2 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 3. szám 2009. március 37/58 oldal

- Egy tanúsítvány kerül kiadásra az összes –auditálásba 
bevont- gyár mellékletben történő feltüntetésével. Rules 
5.1.3 
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Áttérési folyamat az ISO/TS 16949:2009-re 
Az ISO/TS 16949: 2009 kiadása 2009 első negyedévében 
várható. Az áttérés módját a 2008 decemberében kiadott IATF 
2008-006 sz. kommüniké rögzíti. Ennek értelmében kizárólag 
az ISO 9001: 2008 módosulásait fogja tükrözni, azaz nem lesz 
új követelmény. Más szóval: az ISO/TS 16949: 2009 nem 
vezet be sem új, sem megváltozott követelményt az ISO 
9001:2008 módosulásain kívül. 

Az alkalmazás (tanúsítás/auditálás) szabályai: 
- Auditálás: Az ISO/TS 16949:2009 kiadása után lesz egy 

120 napos átmeneti szakasz. A 120 nap letelte után már 

csak az ISO/TS 16949:2009 követelményei szerint 
szabad auditálni.  

- Tanúsítás: Az ISO/TS 16949:2002 tanúsítás érvényben 
marad a tanúsítási ciklus végéig. Az ISO/TS 16949:2009 
szerinti tanúsítás lehetséges az ISO/TS 16949:2009 
kiadásától kezdve, és az ennek megfelelően kiadott 
(módosított) tanúsítvány érvényessége ugyanannyi, mint 
a meglévő ISO/TS 16949:2002 tanúsítványnak. 

- ISO/TS 16949:2009 szerinti tanúsítványok kiadhatók az 
ügyfél kérésére az ISO/TS 16949:2009 hivatalos kiadása 
és egy szabályos időközben végrehajtott felügyeleti audit 
után, de ez nem kötelező a következő megújító auditig. 

 

Mivel nem biztos, hogy a fenti leírás elegendő áttekintést ad, ezért összefoglaltam táblázatos módon is az áttérés szabályait: 

Magyarázat: 
A: auditálás 
T: tanúsítás/tanúsítvány 
2002: 2002-es kiadás 
szerint 
2009: 2009-es kiadás 
szerint 

ISO/TS 
16949:2009 
kiadása előtt 

ISO/TS 16949:2009 
kiadása + 120 nap 

között 

ISO/TS 
16949:2009 

kiadása + 120 nap 
után 

Soron következő: 
Tanúsító audit v. 
Megújító audit 

A: 2002 
T: 2002 

A:2002→T:2002 
A:2009→T:2009 

A: 2009 
T: 2009 

Soron következő: 
Felügyeleti audit 

A: 2002 
T: 2002 

A:2002→T:2002 
A:2009→T:2002/2009 
(ügyfél dönt) 

A: 2009 
T: 2002/2009 
(ügyfél dönt) 

Felhasznált irodalom 
The ISO Survey - 2007 

AUTOMOTIVE CERTIFICATION SCHEME FOR ISO/TS 16949:2002. Rules for achieving IATF recognition 3rd edition for ISO/TS 16949:2002 

ISO/IEC 17021:2006: Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems 

IATF 2008-006 sz. kommüniké, 2008 december 
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AAZZ  IISSOO  99000011  SSZZAABBVVÁÁNNYY  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA  
VVaallóóbbaann  ssookk  hhűűhhóó  sseemmmmiiéérrtt??  

SSiippooss  GGáábboorrnnéé  
  

A 2008. november 15. óta eltelt három hónap alatt sok 
visszajelzést hallottam az ISO 9001:2008 szabványról. 
Ezek túlnyomó többsége csalódottságról tanúskodott, 
ilyenformán: „Semmi nem változott, miért kellett ekkora 
felhajtás?” „Nincs semmi új benne, mégis mennyi időt 
eltöltöttek ezzel emberek.” Folytathatnám a kommen-
tárokat, de a lényeg ennyiből is egyértelmű számomra. 
Mivel a szabvány az alkotók által deklaráltan csak tisz-
tázó, értelmező módosításokat tartalmaz, ezért ez a csa-
lódottság azt mutatja, a szabvány alkalmazói úgy gon-
dolják, hogy nekik nem volt szükségük ilyen támo-
gatásra. Ugyanakkor az alkalmazók egy része ta-
nácstalan: mit is kell most tennie, min kell változtatnia, 
kell-e egyáltalán a szabvány számán kívül valamit módo-
sítania a dokumentumaiban és a gyakorlatában. Megje-
lentek különböző nyilvános képzések is, rendszerint 1 
naposak (amit ki lehet tölteni, de a lényeg ismer-
tetéséhez azért nem feltétlenül szükséges ennyi időt). 
Egy ideig csak hallgattam ezeket a véleményeket, mára 
eljutottam odáig, hogy rájöttem: egyszerűen nincs infor-
máció a köztudatban arról, hogy valójában miért történt 
ez a módosítás, hogyan zajlott, miért pont ez az ered-
mény, és mi várható a jövőben. A szomorú az, hogy egy-
részt, nem is igazán érdekel senkit, mindenkinek azonnal 
kész véleménye van. Másrészt nem áll rendelkezésre 
olyan fórum, ahonnan -ha valakit mégis érdekelnének a 
mozgatórugók-, akkor választ. kaphatna kérdéseire. 
Tekintettel arra, hogy a szabvány-készítési folyamatban 
1999 óta részt vettem, mint Magyarország képviselője az 

ISO/TC 176/SC2-ben, amely az ISO 9001-ért felelős, 
továbbá a TC/176-on belül 2000 óta működő szabvány-
értelmezési munkacsoportban is dolgoztam, úgy gon-
doltam, hogy megosztom ez-irányú ismereteimet mind-
azokkal, akiket érdekel. Teszem ezt azért, mert azt gon-
dolom, hogy jó oka volt az ISO/TC 176-nak a 
módosításra. 
2000-ben egész szemléletében, megközelítésében és 
szerkezetében is megújult az ISO 9001 szabvány. A fel-
használók -elsősorban a szabványt alkalmazó szerve-
zetek- életében ez komoly feladatot jelentett: minden-
képpen hozzá kellett nyúlniuk a rendszerükhöz. Ugyan-
akkor lehetőség is volt számukra az egyszerűsítésre, 
ésszerűsítésre, hiszen a dokumentálásra vonatkozó 
követelmények sokat enyhültek annak érdekében, hogy 
valóban minden típusú és méretű szervezet alkalmazni 
tudja a szabványt. 
Annak idején számomra megdöbbentő tapasztalat volt, 
hogy milyen sok szervezet nem élt az egyszerűbb műkö-
dés lehetőségével, sajnálta kidobni a már meglevő 
szabályozásait. 
A szabvány alkalmazásával kapcsolatos véleményeket 
és kérdéseket már a megjelenés pillanatától kezdve 
gyűjtötte az ISO/TC 176. A felmerülő értelmezési kérdé-
sek a Szabványértelmezési munkacsoporthoz futottak 
be, ahol nagyon szigorú szabályok szerint folyt a vála-
szok kidolgozása. Több mint félszáz kérdés érkezett, és 
mint a leírásokból kiderült, a kérdések mintegy 40%-át 
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tanácsadók, és 25%-át tanúsító testületek képviselői 
tették fel (ezt az arány az e lap hasábjain 2003. októ-
berében megjelent cikkemben mutattam be, ezen a 
később érkezett kérdések valamelyest módosíthattak, de 
a számok mindenképpen beszédesek). 
Ma 36 értelmezési kérdésre adott válasz található a 
http://www.tc176.org/Interpre.asp honlapon. A többit 
hosszas munkával sem sikerült megválaszolnia a megbí-
zott munkacsoportnak (ezekben mindig 7, különböző 
nemzetiségű és különböző szakterületen dolgozó szak-
értő dolgozott), vagy ha ők dűlőre jutottak is, a nemzeti 
szavazáson buktak el. Sok esetben azoknak a megvá-
laszolása is hosszú időt vett igénybe, amelyek ma a fenti 
honlapon elérhetők. Mivel megtapasztaltam, tudom, hogy 
a TC/176-ban olyanok dolgoznak, akik értenek a minő-
ségirányítási szabványokhoz, ráadásul nem kapnak 
ezért a munkáért fizetséget sem. Így talán már elfogad-
ható, hogy a 2000-es kiadásban bizony voltak nehezen 
értelmezhető vagy könnyen félreértelmezhető, olykor (az 
angolhoz képest) idegen nyelvre nehezen fordítható 
megfogalmazások. Bevallom, néha én sem értettem, mi-
ért tesznek fel olyan kérdést, amely -megítélésem sze-
rint- igazán egyértelműen megválaszolt a szabványban. 
Aztán több értelmezési munkacsoportban is dolgozva 
rendre felmerültek olyan szempontok, amelyekre nem 
gondoltam. Pedig nekem is eszembe juthattak volna. 
Hát ezért volt szükség a 2008-as kiadásra. 
A következő kérdés az lehet, hogy ha már hozzányúltak, 
akkor miért csak ennyire, vajon nem kellett volna lénye-
gesen javítani rajta? 
A szabványokat az ISO előírásai szerint 5 évente kell 
felülvizsgálni, és a vizsgálat alapján dönteni a sorsukról. 
Az ISO 9000 családban ezek a felülvizsgálatok és a 

kapcsolódó módosítások rendre „kicsúsznak” az 5 évből, 
de előbb-utóbb megtörténnek. A csúszások leginkább az 
alaposság és a körültekintő munka miatt vannak, hiszen 
az előkészítés, ahogyan már említettem, gyakorlatilag a 
kiadás pillanatában elkezdődik. 
Ezúttal az ISO/TC 176 amellett döntött, hogy csak olyan 
módosításokat engedélyez, amelyek a meglevő rendsze-
rekben nem igényelnek lényeges változtatásokat, ugyan-
akkor előnyt jelentenek az alkalmazók számára, hiszen 
az ISO 9001 is egy termék, és ha a vevői nem elége-
dettek (ez esetben azért, mert néhány évente rendszerük 
totális átdolgozását igényelné), akkor nem fogják megvá-
sárolni. Rengeteg módosítási, korszerűsítési javaslat ér-
kezett, ezek egy részét -jól kidolgozott algoritmus szerint- 
eltették egy későbbi kiadáshoz. 
Így történt, hogy a módosítás ennyi és „csak” ennyi. Én 
úgy gondolom, hogy sokaknak segíthet a minőség-
irányítási rendszerük még jobb működtetésében. 
Lesznek, akik azonnal látják benne a lehetőségeket, 
mások talán elgondolkodnak azon, hogy mit tudnak profi-
tálni belőle. Mindez persze függ az adott minőség-
irányítási rendszertől, de biztos vagyok abban, hogy min-
den rendszer eredményessége fejleszthető (arról nem is 
beszélve, hogy a szabvány a 8.5.1 szakaszban ezt el is 
várja). 
Sok sikert kívánok ehhez a fejlesztő munkához. 

__________________________________________________________________________________________________
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JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüül 
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„… Mint a Nemzeti Minőségi Díj Nagykövete nagyon sok dolgot teszek a minőségi díjak és a 
minőségszemlélet terjesztése érdekében. Évente legalább ötven rendezvényen veszek részt és 
hirdetem az „igét”.” 

BBeesszzééllggeettééss  RRóózzssaa  AAnnddrráássssaall,,  aazz  IISSOO  99000000  FFóórruumm  eellnnöökkéévveell  

„… a személyi minőség a legfontosabb!” 
 

Ügyvezető igazgató, IFKA Magyar Minőségfejlesztési Központ



 

- Hogyan lett a közgazdászból országos hírű minő-
ségügyi szakember? 

A Herendi Porcelánmanufaktúrában eredetileg a közgaz-
dasági osztályon dolgoztam, mint elemző közgazdász. 
Ily módon kerültem napi kapcsolatba a termelési ered-
ményekkel, a minőségi kihozatali adatokkal, a termelé-
kenységi mutatókkal és nem utolsó sorban a vevői rek-
lamációkkal. Az nagyon szépnek tűnt, hogy alig volt ve-
vői reklamáció, de közben azzal szembesültem, hogy a 
kiváló minőség nagyon sokba került Herenden, hiszen 
jelentős volt a gyártásközi selejteződés. Kovács József 
vezérigazgató úrral megegyeztünk, hogy mélyebbre 
ásunk és elemezzük, hogy mi okozza a belső selej-
teződést. Első lépésben elküldtek minőségügyi képzé-
sekre, tanfolyamokra és -láss csodát- ott hallottam arról, 
hogy amivel én több éve foglalkozom, azt az iroda-
lomban minőségköltségnek nevezik. Én pedig úgy köny-
veltem el, hogy a selejteződések és a reklamációk vesz-
teség kategóriák. 
Tehát mi Herenden hamarabb foglalkoztunk a minőség-
költségek elemzésével, mint a minőségügy gondolatával. 
És ezt természetesnek is tartom, hiszen Herendtől nem 
igazán kérdi meg senki, hogy rendelkezik-e minőség-
irányítási rendszer-tanúsítvánnyal. Az elmúlt 20 év alatt 
egyetlen alkalommal merült fel ez a kérdés, amikor 
2004-ben Dubaiban tendereztettek beszállítókat a Palm 
Island szigeti luxusszállodák elnöki lakosztályainak ét-
készletekkel való ellátására. 
- Valahol olvastam, hogy mintegy két évtizede fog-

lalkozol a minőségköltségek elemzésével. Miért 
tartod ez a témát fontosnak? 

Részben már válaszoltam a kérdésre, hiszen egy vállal-
kozásnak nem mindegy, hogy mekkora költséggel állítja 

elő termékeit, szolgáltatásait. Ez manapság a gazdasági 
válság idején még jobban felszínre került. 
Ellenben nem vagyok híve a túlkapásoknak. Nagyon so-
kan kihasználják, hogy inog a gazdaság és ebből értel-
metlen módon akarnak példát statuálni, meggondolat-
lanul állítják meg az úgynevezett „költekezést”. Én a 
szükséges költekezésre, ráfordításokra gondolok és nem 
a pazarlásra. Azzal nem értek egyet, hogy napjainkban 
sok első számú vezető és még több gazdasági vezető 
játszsza a mumust és egyedül dönti el, hogy mennyit 
költsenek egészségügyi papírra, kéztörlőre egy több 
száz fős vállalatnál. Kíváncsi lennék, hogy az ilyen veze-
tők mennyi időt fordítanak a minőségszemlélet fejlesz-
tésére, a munkakörülmények javítására, a munkatársak 
képzésére? 
- Az elmúlt években mintegy másfél ezer hazai és 

külföldi szervezet szakemberei számára szervez-
tél tapasztalatcserét a Herendi Porcelánmanu-
faktúrában. Közel negyed ezer előadást tartottál 
különböző konferenciákon. Mit tudtál „exportálni” 
és mit tudtál profitálni ezekből a találkozásokból? 

Vannak vele született, jó előadói képességekkel 
rendelkező előadók és vannak elviselhetetlenek. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy az előadói technikákat meg kell 
tanulni. Nem mindegy, hogy mely profilodat látják a hall-
gatók, az sem mindegy, hogy merre néz a cipőd orra és 
a tested előadás közben. És az sem mindegy, hogy 
egyáltalán van olyan mondandód, ami érdekli a hallga-
tóságot. Manapság ezzel külön szakma foglalkozik. 
Nagyon sokan úgy gondolják, hogy előadást tartottak, ha 
tízszer-hússzor elmesélik, hogy mi a lényege pl. egy mi-
nőségi díj pályázatnak, egy vezetői modellnek, vagy egy 
szabvány-módosulásának. Szerintem ez csak tájé-

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 3. szám 2009. március 42/58 oldal



 

koztatás és messze áll az előadástól, amely során érté-
ket kell átadni a hallgatóságnak. 
Még nem is beszéltünk azokról az „előadókról”, akik nem 
adják le előadásaik anyagát, akiket egyáltalán nem érde-
kel a hallgatóság (a „vevő”), de arról tartanak előadást, 
hogy a MIR szabványrendszernek és az EFQM modell-
nek a fő alapelve a vevőközpontúság. Az ilyen jellegű 
problémák évek óta nehezítik  munkánkat a konferenciák 
szervezése során. Azt pedig etikátlannak tartom, ha egy 
előadó nem tartja be az előadására szánt időinter-
vallumot, hiszen mástól lopja el az időt és visszaél a hall-
gatóság türelmével. 
- Több rangos kitüntetés és elismerés birtokosa 

vagy. Melyiket és miért értékeled a legfonto-
sabbnak? 

Akik a díjakat adták talán meggondolták, hogy mit cse-
lekszenek. Az elismerések mindig jól jönnek, de sokszor 
az volt az utóízük, hogy a szakma egyes képviselőiből 
ellenszenvet, féltékenységet váltottak ki. Rád bízom, 
hogy felsorolod-e a különféle díjaimat, de számomra az a 
legfontosabb, hogy a családom mindig támogatott tevé-
kenységemben és büszke volt arra, amit cselekedtem. 
Úgyszintén ezt mondhatom el a Herendi Porcelánmanu-
faktúra Zrt. munkatársairól, volt főnökeimről és munka-
társaimról is. Bármilyen későn érkezem haza, a kutyáim 
is örömmel fogadnak. Kell-e ennél több? 
- Az EFQM modell hazai papjaként miként népsze-

rűsítenéd néhány mondatban az önértékelést? 
Ez nagyon furcsa kérdés a részedről, hiszen vannak tár-
sadalmi szervezetek, amelyeket azért hoztak létre, hogy 
a minőségi díjakat szervezzék, a díjmodelleket népsze-
rűsítsék, képezzék az értékelőket és még sorolhatnám. 
Van mondanivalóm, sőt jó ötleteim is vannak a díjak nép-

szerűsítésére, de akkor fogom ezeket elmondani és 
azoknak, akik ezt értékelni tudják. Úgy gondolom, hogy 
ennek a problémának a megoldását nem egy újság 
hasábjain kell taglalni. 
Mint a Nemzeti Minőségi Díj Nagykövete nagyon sok dol-
got teszek a minőségi díjak és a minőségszemlélet ter-
jesztése érdekében. Évente legalább ötven rendez-
vényen veszek részt és hirdetem az „igét”. 2007-től 
egyedüli személy vagyok Magyarországon, aki a Nemze-
ti Minőségi Díj, a Magyar Közigazgatási Minőségi Díj, a 
Felsőoktatási Minőségi Díj, a Közoktatás Minőségéért 
Díj, IIASA Shiba Díj, Regionális Minőségi Díjak, illetve 
Megyei Minőségi Díjak értékelésében, vagy Értékelő 
Bizottságaiban veszek részt. 
Van még néhány kolléga az országban, akik több éve 
többféle díj értékelésében vesznek részt. Sajnálatosnak 
tartom, hogy szervezett módon, strukturáltan egyetlen 
díjszervező sem hívott még össze bennünket, hogy 
átadjuk az évtizedes tapasztalatainkat másoknak, a 
fiatalabbaknak. Tőled is kérdezhetném, hogy mit tett a 
MIK az elmúlt évek alatt az értékelők továbbképzése, az 
új értékelők képzése tekintetében? Emlékeim szerint 
nem volt Nemzeti Minőségi Díj értékelő-képzés 2000.óta. 
- Szinte minden ismerősöd tudja rólad, hogy a 

minőségszemléletet életfilozófiának tekinted. Mit 
tartasz a minőség legfontosabb jellemzőinek? 

Valóban így van. Engedd meg, hogy gyerekkori emléket 
idézzek fel. Még nem voltam tíz éves, amikor mint 
minden gyermek gyűjteni kezdtem hobbiból jelvényeket, 
bélyegeket, gyufacímkéket. Ezt a tevékenységet azóta is 
folytatom és több, mint 50 éves dolgaim vannak 
katalogizálva és eltéve. Ötvenhárom éves újságom is 
van, amiben úgy vagyok lefotózva egy focimérkőzés 
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előtt, hogy eligazítást tartok a csapatnak. Már 
gyerekkoromban is mindent feliratoztam, rendbe raktam 
és akkor nem tudtam, hogy ezt 5S-nek fogják nevezni. 
Herenden már 1995-ben fogalmaztuk meg, hogy „Here-
ndi minőségen az érdekelt felek elégedettségét értjük, 
vagyis akkor van herendi minőség, ha elégedett a vevő, 
a munkatárs, a beszállító, a környező lakók és a társa-
dalmi környezetünk. 
Az 5S tekintetében is kialakítottuk a herendi filozófiát, 
amelyet a következő szavak jellemeznek: Higiénia, Ered-
ményesség, Rendezettség, Etikusság, Naprakészség, 
Dolgosság. Ebből a „rendezettséget” nagyon fontosnak 
tartom, aminek értelmében rendnek kell lenni a fejekben, 
a dokumentumokban és a környezetünkben. Ki az, aki 
ezeket megvalósítja? Az ember, a minőségszemlélettel 
rendelkező ember. 
Tehát kérdésedre az a válaszom, hogy a személyi 
minőség a legfontosabb. 
- A 2002. évtől az ISO 9000 FÓRUM elnöke vagy. 

Aktivitásod, lendületed szinte semmit sem csök-
kent. Milyen további terveid, elképzeléseid van-
nak? 

Naponta tapasztaljuk, hogy az utóbbi években a 
bevezetett szabványrendszerek veszítettek értékükből, 
jelentős mértékben devalválódott az ISO 9000-es szab-
vány, egyre jobban beszűkül a minőségüggyel foglalko-
zók hatásköre. A megtorpanásban nagy szerepet játszik 
a tanácsadói és tanúsítói szféra felhígulása, a szakmai-
ságot felváltó pénzszerzési hajsza és nem utolsó sorban 
a nagyszámú és nem egy irányba húzó minőségügyi 
szervezetek. 

Szerintem nincsen még egy ország Európában, ahol öt 
minőségügyi társadalmi szervezet működik. A múlt héten 
az MMT által szervezett Minőségszakemberek találko-
zóján az öt szervezetből csak három képviseltette magát, 
a több mint 20 tanúsító szervezet részéről talán négyen 
voltak jelen. 
Az ISO 9000 FÓRUM szervezésében 2000. szeptem-
berében a Nemzeti Konferencián egy asztalhoz ültettük a 
minőségügyi szervezetek (EOQ MNB, MMT, ISO 9000 
FÓRUM, MIK) és a Nemzeti Minőségi Klub vezetőit és 
próbálkoztunk e szervezetek tevékenységének össze-
hangolásával. Nem lett semmi a dologból és azóta sem 
ültek egy asztalhoz e szervezetek vezetői. 
2005-ben sikerült elérnem, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Bizottság vezetői fogadták a minőségügyi szervezetek 
vezetőit, ahol elmondtuk panaszainkat és javasoltuk, 
hogy országos szinten is foglalkozni kellene a minőség-
üggyel, hiszen nincsen nemzeti szintű minőségpolitika, 
nemzeti Minőségfejlesztési Program, nem lehet pályázni 
TQM eszközök bevezetésére, stb. Kellemes beszélgetés 
volt, de azóta sem történt semmi. 
A FÓRUM vezetői 2005-ben is próbálkoztunk a minő-
ségügyi szervezetek tevékenységének összehangolásá-
val, netán e szervezetek szövetségbe tömörítésével. 
Nem igazán jött be a dolog. Egyedül a Magyar Minőség 
Társasággal sikerült valamennyire a megállapodás. Akik 
nem akarták az igazi szövetséget, azzal magyarázták, 
hogy a sok minőségügyi szervezet színesíti a palettát. 
Aztán most szemünk láttára szép színesen devalválódik 
és erodálódik a magyarországi minőségügy. 
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Ebben az évben ismét megpróbálom felhívni a 
minőségüggyel foglalkozók figyelmét arra, hogy tegyünk 
valamit közösen az összeomlás ellen. Ennek érdekében 
szerveztük meg a Minőség trilógia című, három Szakmai 
fórumból álló sorozatot. Ennek az a lényege, hogy ne 
hagyjuk kárba veszni az elmúlt húsz év munkáját, a 
menedzsment rendszerek vezetői eszközként való alkal-
mazását. A 90-es években az alapokat raktuk le, a mód-
szereket alakítottuk ki és ezekre épültek a „minő-
ségházak” a magyarországi szervezeteknél. Ezt követték 
a TQM eszközök, az minőségdíj modellek, a Hat Szigma, 
a Kaizen és a Lean. Ezeknek alapját pedig a dokumen-
táltság (standardizálás), a mérés-értékelés és a folya-
matszemlélet alkotják. 
Ha nem sikerül eredményt elérni ebben a tekintetben, 
akkor maradok a hobbim mellett. 
- Mi a hobbid? Miként marad időd a kikapcsoló-

dásra? 
Furcsán fog hangzani, de a munkám a hobbim. Ami való-
ban kikapcsolódás számomra, ha a kertben dolgozom, 
rendet rakok a garázsban és ha játszom a kutyával. 
Eléggé konzervatív vagyok ebben a tekintetben. Nem 
utazom el távoli országokba 40 C0 fokos hőségben, vagy 
nem megyek februári síelésre, azért mert most ez a 
divat. 
- Köszönöm az őszinte válaszokat! 
____________________________________________________________________________________________   

SSzzíívveess  ffiiggyyeellmméébbee  aajjáánnlljjuukk  
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Társaságunk 2009. február 7-én rendezte az immár ha-
gyománnyá vált esti Minőségszakemberek Találkozóját 
és a hozzá kapcsolódó délelőtti szakmai fórumot, mely-
nek résztvevői –a meghirdetett témának megfelelően- ta-
nácsadó és tanúsító cégek neves képviselői, valamint 
gyakorló, vállalati szakemberek voltak. A rendezvény a 
már megszokott, szinte családias légkörben zajlott le. 
A rendezvény moderátora, Somogyiné Alabán Ildikó 
(MOL Nyrt.) a szakmai egyeztetés vezérfonalként 

- az aktuális gazdasági helyzet és a kapcsolódó 
változások, valamint 

- a gazdaság szereplőinek a változásokra adott lehet-
séges válaszlehetőségeit 

javasolta. Van-e és milyen stratégiánk, tervünk a válto-
zások kezelésére, felkészültek vagyunk-e megalapozni a 
hosszú távú jövőt egy jól kialakított stratégiával, vagy 
csak követjük a szektorra, iparágra jellemző tendenci-
ákat. Járjuk körbe azt a kérdést, hogy a cégek milyen 
megközelítéseket alkalmaznak a működés fenntartására 
és hogy mi a szerepe ebben a szakmai szervezeteknek. 
Reménytelen feladat lenne arra vállalkozni, hogy a gon-
dolatébresztő bevezetést követő igen élénk vita minden 
mozzanatára kitérjünk. E helyett arra törekszünk, hogy a 
sok értékes hozzászólást néhány –domináns- gondolat 
köré csoportosítsuk. 
 Az egyeztetés első. részében a jelenlévők a helyzet 
elemzésére vállalkoztak. Elmondták saját tapasztalatukat 
arról, hogy milyen megoldások születnek, illetve 

körbejárták, hogy ebben a helyzetben mi lehet a szerepe 
a minőségügyben tevékenykedő különböző szervezetek-
nek. Például Kálmán Albert vezetőkkel találkozva egyre 
gyakrabban tapasztalja, hogy nem értik, miről is beszé-
lünk mi, a minőségügy területén dolgozók. A 80-as évek-
ben, 90-es évek elején még el tudtuk érni, hogy felsőve-
zetők, középvezetők vettek részt minőségügyi rendezvé-
nyeken. Úgy véli, ismét meg kellene ezzel próbálkoznunk 
és akkor talán könnyebb lenne a mi munkánk is. 
A krízishelyzetek, mint ez a mostani is, megállásra kész-
tetnek. Lehetőséget adnak a  magunkba tekintésre, 
elemzésre, a folyamatok optimalizálása és a hatékony-
ság javítás irányába mutató döntések előkészítésére. 
Tanulságos, hogy decemberben, az Ukrán Minőség Tár-
saság konferenciájának plenáris ülésén a Társaság el-
nöke, Petro Kalita tartott igen szenvedélyes hangú előa-
dást a gazdasági válság okozta kihívásokról. 
Mondandójának egyik lényeges eleme volt az, hogy sok 
mindent tehetünk, csak egyet nem: azt, hogy tétlenül 
ülünk. Érdemes lenne felvenni a kapcsolatot a környező 
országok minőség társaságaival, ők hogyan vélekednek 
ezekről a kérdésekről, náluk milyen ötletek merültek fel. 
A szakma helyzetére, alakulására vonatkozóan Lovász-
Szabó Tamás adott átfogó képet. Kifejtette, hogy az ed-
digi rendezvényeinken aggodalmunkat fejeztük ki a 
„minőség” háttérbe szorulása, az egyre növekvő kiábrán-
dultság miatt. A 90-es években a minőségtől sokat vár-
tunk. Piacváltást, a gazdaság fellendülését, az életszín-
vonal növelését. A csoda azonban várat magára. A 

Minőségirányítási projektvezető, MOL Nyrt.

Vezető-főtanácsos, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Ügyvezető igazgató, TÜV Rheinland InterCert
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„minőség ügye” piaci termékké vált, ennek sajnos nega-
tív értelmében. A minőségirányítási rendszerek terjedése 
robbanásszerű volt. A statisztikai mutatók alapján meg-
előztük Ausztriát. Az ezredfordulóra azonban már érzé-
kelhetővé váltak azok a negatív tendenciák, melyek a 
mai helyzetet előidézték. A szakmai hozzá nem értés, a 
formálisan meglévő, de gyakorlati hasznot nem jelentő 
minőségirányítási rendszerek és az ezeket tanúsító 
tanúsítványok aláásták a lényeget. A tanúsítvány sok-
szor öncélúvá vált, az ISO 9001 tanúsítvány csak egy 
pipát eredményezett egy kérdőíven, amire sokan egyre 
kevesebb figyelmet fordítottak. A tanúsítvány jelen-
tőségének csökkenése többeket arra ösztönzött, hogy le-
hetőleg minél olcsóbban, minél gyorsabban, minél keve-
sebb vesződség árán szerezzék meg a papírt. Ez a fo-
lyamat saját magát erősítette, hisz százával jelentek meg 
a piacon a tanácsadó cégek. Több tucatnyi tanúsító 
próbált meg a piacon érvényesülni. A tanúsítás szín-
vonalát a Nemzeti Akkreditáló Testület hívatott elle-
nőrizni, biztosítani. A NAT szakmai munkájával, bürokra-
tikus eljárásrendjével, formaiságra történő koncentrá-
lásával szemben évek óta hangzanak el kritikák. A NAT 
a törvényekre, saját eljárás-utasításaira hivatkozik. A mi-
nőségirányítási rendszerek száma azonban csökken, 
egyre többen mondanak le róla, felesleges formalitásnak 
tartva azt. Az utóbbi években egyre gyakoribb jelenség, 
hogy a 90-es években a minőség ügyéért lelkesen küz-
dő, valóban hatékony folyamatszabályozást kiépítő szak-
emberek kiöregednek, az utánuk jövők pedig nem érzik 
fontosnak, hogy nyomdokukba lépjenek. Megszüntetik a 
minőségirányítási rendszerért felelős szervezeteket, 
pozíciókat. Nem fektetnek több energiát, pénzt és időt a 
minőség oktatásába. 
A minőség fogalma komplexebbé vált. Ezért a tanúsító 
szervezeteknek ki kell lépni a „vizsgáló-image”-ból, 

komplexebb megoldásokat kell kínálni, pl. informatikai 
rendszereket, képzést, stb. Nagy feladat, hogy a rend-
szerek egymásra épüljenek és harmonikusan kiegé-
szítsék egymást. 
Manapság mindenki a válságról beszél. A Minőség-
szakemberek XIII. találkozóját is ez a kérdés vezette fel, 
hogy éljük meg a válságot, milyen ellenintézkedéseket 
akarunk – tudunk tenni saját szervezeteinkben, hogyan 
segítjük partnereinket, hogy mit teszünk a válság ellen. 
Egy jó példát ismertetett: egy bolgár vállalatnak sikerült a 
nehéz időben szervezetének hatékonyságát, termé-
keinek minőségét javítani és eredményt ért el. Meg-
győződésük volt, hogy a válság sokaknak még jól is jö-
het. A külső kényszer hatékonyság-növelésre, a termék 
fejlesztésére, minőségének javítására, mint egyetlen jár-
ható útra vezethet. Ez felkészíti a vállalatot egy ked-
vezőbb gazdasági változás esetén a gyorsabb növeke-
désre. 
Véleménye szerint a minőségszakemberek kötelessége, 
hogy meggyőződésüknek hangot adjanak. Fel kell lépni 
a kóklerek ellen, el kell érni, hogy a NAT valóban magas 
szakmai követelményeket állítson és kényszerítsen ki a 
tanúsító szervezetekből. El kell érni, hogy a tanúsítvá-
nyok valódi értéket képviseljenek. El kell érni, hogy nem 
csak a termelő szférában, hanem a közigazgatásban, az 
oktatásban, a közszolgáltatásokban a minőség központi 
téma legyen. A gazdasági válságból való kilábalás a 
pénzügyi kérdéseken túl a versenyképességen múlik, 
aminek az alapját a minőség jelenti: minőség tágabb 
értelemben, nem csak a termék, hanem a szervezet 
minőségén. 
Lényegében hasonló következtetésre jutott Tompos 
Gábor aki abból indult ki, hogy sajnos a minőségügyi 
szakmán kívüliek számára a "minőség" még mindig alap-

Vezető tanácsadó, MOL Nyrt.



 

vetően a termékminőséget jelenti, amit számos válla-
latnál többé-kevésbé megoldottnak tekintenek. Valószí-
nűleg részben ezzel magyarázható, hogy a szakma 
presztízse általában csökken, és egyes vállalatoknál 
többek között a minőségügyi szervezeteket is meg-
szüntetik. 
Ha tehát a szakma javítani szeretné a megítélését és a 
lehetőségeit általában, akkor újra kell pozícionálnia 
magát. El kell érnie a termékminőségről a folyamat-
minőségre való átállást a szakmán kívüliek gondol-
kodásában is. A jövőben a "minőségügyes" szót meg-
hallók előtt nem termékminőségi szakemberek, hanem a 
rendszerek és folyamatok működtetésében és a korszerű 
vállalatvezetésben kompetens menedzsment-tanács-
adók képének kellene megjelennie. Ennek persze óha-
tatlan következményei vannak magának a "minőség" 
szónak a használatára is. 
Az újrapozícionálás esélye a sikerre annál nagyobb, mi-
nél inkább megjelenítik, és minél hitelesebben képviselik 
a szakmai szervezetek és egyesületek az új közös célt, 
amelynek alárendelik az egyéni-szervezeti érdekeiket. 
Többen is felvetették, hogy évek óta beszélünk a szakte-
rület kríziséről, mégsem tudtunk eredményt felmutatni. A 
szakmai élet és a tagság, valamint a támogatás szétfor-
gácsolódik a hat szakmai szervezet között, nincs egy 
erőteljes szervezet, amely a politika és a gazdasági élet 
szereplői felé eredményesen tudná képviselni az érde-
keket, szervezni a szakmai munkát és támogatni a piac 
igényeit. Számtalan kezdeményezés mutat arra, hogy a 
szakmai szervezetek között kialakult a Magyar Minőség 
Társaság koordinálásában egy szorosabb együttmű-
ködés, azonban ez néhány esemény szervezésére 
korlátozódik. 

Minden szervezet egyedi megközelítéssel él, ezért egye-
di és értéket teremtő megoldást kell kínálni számukra, 
együttgondolkodva az igénylővel. 
Gyöngy István is úgy látja, hogy a válság egyik követ-
kezményként a ballasztnak tekintett minőségügyet áldoz-
zák fel. Azoknak a véleményéhez is csatlakozott, akik 
szerint a hatékonyság a minőség szerves része, továbbá 
a szakmának is szorosabbra kell zárni a sorait. Lénye-
gében ezt a gondolatot támasztotta alá Sződi Sándor is, 
azzal a megállapításával, hogy a minőségköltségeket, 
képzési költségeket lefaragják, a minőségügyi teendőket 
osztott munkakörben látják el. A jelen helyzetben, a mi-
nőség iránt elkötelezett szakembereknek a jó példák és 
gyakorlatok népszerűsítésére kellene fókuszálni. Véle-
ménye szerint, akik eddig tudatosan foglalkoztak válto-
zásmenedzseléssel (EFQM modell 1.e alkritérium), azok 
a mostani válságot is könnyebben vészelik át. Nagyon 
fontosnak tartja a minőségügyi szervezetek együttmű-
ködését. Az Iparfejlesztési Közalapítvány Magyar Minő-
ségfejlesztési Központ 2008-ban az ISO 9000 FÓRUM-
al, a Magyar Minőség Társasággal, a TQM Szövetséggel 
kötött, tartalommal is megtöltött együttműködési meg-
állapodást. IFKA-szintű megállapodás jött létre tavaly a 
TÜV Rheinland InterCert Kft.-vel, 2009-ben az EOQ Ma-
gyar Nemzeti Bizottsággal. Azt is megállapította, hogy 
vállalkozásaink még nem igazán élnek az EFQM modell, 
illetve az önértékelés nyújtotta lehetőségekkel. A TQM 
eszközök és módszerek ismerete és alkalmazása gye-
rekcipőben jár. Szerinte is óriási tartalékaink vannak a 
versenyképesség javítása, a szervezeti kiválóság 
növelése terén. 
A minőség-szervezetek széttagoltságát és az érdekvé-
delem hiányát panaszolta Rózsa András, akinek véle-
ményét részletesen tartalmazza a vele készült interjú, 
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Talán megengedhető, hogy ehhez a gondolathoz a Magyar Minőség főszerkesztője azzal a kiegészítéssel csatlakozzék, amely a lap 2008/12 számában Balogh Béla cikkében, továbbá a XVII. Magyar Minőség Hétről szóló beszámolóban jelent meg.„A minőség kritériumai sokáig csak a termék vagy szolgáltatás jellemzőire szorítkoztak. Ezt követően, alig 1-2 évtized óta kiegészültek a minőségbiztosítási, majd - irányítási rendszer követelményeinek való megfeleléssel. Rövidesen további követelmények is felléptek: konformitás, a környezetirányítási rendszerekkel vagy az EMASZ-szal, az IT-biztonsággal, a termék jellegétől függően a szakmai rendszer követelményeivel (élelmiszer, jármű, egészségügy stb.).Mindez a „szigorodás” folyamatosan, viszonylag rövid idő, alig egy-két évtized alatt következett be és nem nehéz megjósolni, hogy elérkezünk egy újabb, az eddiginél is jelentősebb lépcsőfokhoz: hovatovább csak az a termék lesz piacképesnek tekinthető, amely az előbbieken felül teljesíti a fenntartható fejlődés - ma még nem teljesen kikristályosodott- követelményeit is. Mindez természetesen nem máról holnapra valósul meg, de a fejlődés iránya egyértelmű és indokolja, hogy a minőségügy fő trendjeként ezt a kérdéskört és várható következményeit vitassuk meg konferenciánkon.”

MS osztályvezető, ÉMI TÜV SÜD Kft.

Ügyvezető igazgató, IFKA Magyar Minőségfejlesztési Központ

Elnök, ISO 9000 FÓRUM



 

melyet Sződi Sándor készített és e számunk szakmai 
cikkek rovatában olvasható. 
A gazdaság és a szakma válságát Hercz Endre 
hasonlóan értékelte, de a kilábalás esélyei tekintetében 
optimistábban nyilatkozott. Véleménye szerint a korábbi 
évek és események azt bizonyították, hogy ott és csak 
ott volt sikeres -azaz hatásos és eredményes- a TQM 
filozófia bevezetése, ahol azt az első számú vezetők a 
magukévá tették. A minőségügyi vezetőknek egyik fő 
feladata ma is az kell, hogy legyen, hogy meggyőzzék a 
szervezetek vezetőit ennek a vezetési filozófiának a 
hasznáról (talán éppen a korábbi példák alapján!) és 
ezáltal bevonni őket annak megvalósításába, terjesz-
tésébe. Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy nem az a fon-
tos, hogy a minőségirányításért felelős vezető milyen 
magas posztot tölt be a vállalat vezetésében, hanem az, 
hogy a vezérigazgató milyen aktív szerepet vállal a 
minőségügyi tevékenységben. 
A válság valóban megrengeti a gazdaságot, de egy kis 
történelmi kitekintéssel látnunk kell, hogy ez nem a világ 
vége, el fog múlni és ki fog alakulni ismét egy egyensúlyi 
helyzet, amely ugyan lehet, hogy különbözni fog a 
korábbitól. Azt azonban biztosra veszi, hogy a kiválóság 
alapvető kritériuma (az érdekelt felek bevonása és elvá-
rásainak optimális kielégítése) változatlan marad. Ezért 
az a véleménye, hogy azok a szervezetek tudják sikere-
sen túlélni a jelenlegi helyzetet, amelyek távolabbra 
tekintenek és megfogalmazzák hosszabbtávú céljaikat is, 
és a pillanatnyi eredmények érdekében nem kockáztat-
ják megvalósulásukat. 
A részvevők egyetértettek abban, hogy a szakmai talál-
kozókon, egymás között jól megbeszéljük a problémákat, 
de nincs kommunikáció a cégek, a lehetséges társ-
diszciplínák és az egyének felé. Minőséget csak a tuda-

tos vásárló vásárol, ehhez kell az információ az egyének 
számára. Kell az információ a társterületek képviselői-
nek, a vállalatok menedzsmentjének is. Ennek lehet 
fóruma szakmai lapokban megjelenés, szakmai konfe-
renciákhoz csatlakozás, illetve vásárlói tájékoztatók 
készítése. 
Végezetül Kákonyi András részérő elhangzott az a jo-
gos kívánság, hogy a sok szakmai tanácskozás és pa-
naszkodás után lépjünk ki a szakmai körből és szélesebb 
nyilvánosság előtt is adjunk hangot kívánságainknak. A 
szakmának bizonyítani kell hasznosságát, értékteremtő 
képességét. Ehhez megfelelő stratégia kell, melyet szé-
les körben, a gazdaságban, sőt az egész társadalomban 
terjeszteni kell. 
Az írásban is megküldött rész-anyagok és hozzászólások 
alapján összeállította: Dr Róth András, Magyar Minőség 
főszerkesztője. 

____________________________________________________________________________________________  
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RReekkoorrddsszzáámmúú  rréésszzttvveevvőő  aa  ZZöölldd  IIrrooddaa  VVeerrsseennyyeenn  
 

A vártnál is több szervezet nevezett be a február 2-án in-
dult Zöld Iroda versenybe. Összesen 34 vállalat, önkor-
mányzat és civil szervezet több mint 6000 dolgozója vesz 
részt a megmérettetésen, ezzel 80000 négyzetméternyi 
irodaterület zöldül. 
A KÖVET Egyesület szervezésében zajló Zöld Iroda ver-
senyre 34 szervezet nevezett négy kategóriában, amelyek két 
hónapban környezetbarát szempontok szerint fejlesztik irodái-
kat.  

- A több mint 25 főt foglalkoztató vállalati iroda kategóriában 
indul: BAT, Cemex Shared Service, Coca-Cola, Dunántúli 
Regionális Vízmű, E.ON Hungária, Ernst & Young, KFKI, 
MARS, MKB Bank, NEXON, Pannon GSM, Zwack 

- A kevesebb, mint 25 főt foglalkoztató vállalati iroda 
kategóriában indul: „Csaba-Ire” Klotildliget, Dr. Törőcsik, 
ERM Hungária, FoReGo Magyarország, Hajtás Pajtás, 
Macher, Quaestor Utazásszervező, SKY Marketing, Tonic 
Budapest, Vialto Consulting 

- A több mint 25 főt foglalkoztató nonprofit iroda kategóriá-
ban indul: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, 
Budapesti Nyílt Társadalom Intézet, Dombóvár Város Ön-
kormányzata, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 
Siófoki Polgármesteri Hivatal 

- A kevesebb, mint 25 főt foglalkoztató nonprofit iroda 
kategóriában indul: Civil Rádiózásért Alapítvány, Gelse-
Gelsesziget-Kilimán Körjegyzőség, Jövő Nemzedékek Or-
szággyűlési Biztosi Iroda, Magyarországi Brit Kereske-
delmi Kamara, Mosómagyaróvári Városi Kollégium, Öko-
Kord, Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmá-
nyi és Információs Központ Igazgatóság 

A versenyen részt vevő szervezetek elsődleges célja, hogy 
környezet- és emberbarát irodai környezetet alakítsanak ki, 
növeljék a dolgozók környezettudatosságát, példát mutassa-

nak partnereiknek és a környezetbarát intézkedéseikkel csök-
kentsék irodai költségeiket. „Minden olyan kezdeményezés-
ben szívesen részt veszünk, amelyben megmutathatjuk, hogy 
mit tettünk eddig szűkebb és tágabb környezetünkért, és 
amely révén mélyíthetjük és megújíthatjuk eddigi lehetősége-
inket. Mind a program, mind a résztvevő vállalatok példamuta-
tása segíti a környezettudatosság és a társadalmi felelősség-
vállalás népszerűsítését a versenyszférában.” - mondta Néveri 
Katalin, a NEXON Kft projekt koordinátora. 

Az indulók között vannak olyan szervezetek, amelyek már 
tavaly is bekapcsolódtak a versenybe, úgymint a Coca-Cola, a 
Macher és Dombóvár Önkormányzata. 

„Mindenképpen hasznosnak és követendőnek tartjuk a prog-
ramot. Első lépésben a hivatali dolgozók körében segíti elő a 
környezetkímélő módszerek alkalmazását. Ezen túlmenően 
családi környezetükbe is hazaviszik a szemléletet, továbbá a 
számos ügyintézésre érkező állampolgár is megtapasztal-
hatja, magával viheti a mintát.” - összegzi tapasztalatait 
Reichert Gyula, dombóvári városüzemeltetési irodavezető. 

A Zöld Iroda Verseny győzteseinek járó díjakat április 23-án, a 
Zöld Iroda Kiállításon Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi 
miniszter, a rendezvény fővédnöke adja át. A rendezvényen a 
hazai irodaszer-, irodabútor-, tisztítószer-, irodatechnikai 
berendezés gyártók és forgalmazók környezetbarát termékei-
nek seregszemléje mellett a környezetbarát irodaházakat ál-
lítják középpontba a szervezők. 

Bővebb információ a Zöld Iroda Versenyről és a Zöld Iroda 
Kiállításról a www.zoldiroda.hu oldalon. 

____________________________________________________________________________________________  
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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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EEUURRÓÓPPAAII  VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSS  DDÍÍJJ  ––  22000088--22000099  
SSzzaabbóónnéé  MMoollnnáárr  MMáárrttaa  

 
2008-ben harmadik alkalommal hirdette meg az 
Európai Vállalkozás Díj elnyerésére vonatkozó pályá-
zatot a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium. A díj azokat a kiváló kezdeményezése-
ket ismeri el és jutalmazza, amelyek helyi és regio-
nális szinten támogatják a vállalkozói tevékenységet. 
Az Európai Vállalkozás Díjat az Európai Bizottság (EB) 
még 2005-ben alapította, és azóta évente meghirdetésre 
kerül. A díjjal az EB célja a vállalkozói tevékenységet 
előmozdító sikeres kezdeményezések kiválasztása és 
elismerése, a legjobb vállalkozási gyakorlatok bemu-
tatása, illetve azok megosztása az egységes európai 
piac szereplőivel. A díjjal pénzjutalom nem jár. 
A nemzetközi elismerés odaítélése két lépcsőben 
történik. Az első, nemzeti forduló, amelynek eredménye 
alapján a második fordulóban, az európai döntőbe orszá-
gonként összesen csak két kezdeményezés nevezhető, 
két különböző nevezési kategóriában. Az Európai 
Vállalkozás Díj – 2008 ünnepélyes eredményhirdetésre 
várhatóan 2009 május 6-14. között, az Európai KKV Hét 
alatt kerül sor Prágában, az EU cseh elnöksége alatt.  
A versenyben történő részvételre idén felhívást kapott az 
Európai Unió 27 tagállama, valamint Izland, Norvégia és 
Törökország. A pályázati felhívás alapján a több orszá-
got érintő, határokon átívelő kezdeményezésekre vonat-
kozó nevezések is befogadhatók, feltéve, hogy vala-
mennyi érintett ország támogatja azokat. A díjat a vál-
lalkozásokon kívül megkaphatják a köz- és a magán-
szféra partnerségei is, vagyis az állami hatóságok és a 

magánszektor közötti olyan együttműködési formák, 
amelyek célja infrastruktúra vagy szolgáltatásnyújtás 
finanszírozása, kiépítése, felújítása, irányítása vagy 
karbantartása. 
Pályázati kategóriák 

1. Vállalkozástámogatási díj (Entrepreneurship 
Promotion Award) 

2. Bürokrácia visszaszorítása díj (Red-tape 
Reduction Award) 

3. Vállalkozásfejlesztési díj (Enterprise Development 
Award)  

4. Befektetés a szakértelembe díj (Investment in 
Skills Award) 

5. Felelős és felelősségteljes vállalkozás díj 
(Responsible and Inclusive Entrepreneurship 
Award) 

A nemzetközi versenyben Magyarországot a Befektetés 
a szakértelembe díjkategóriában a NIT-AFT Fuvarozási 
és Logisztikai Oktatási Központ Kft. „Kamionsuli” 
komplex képzési programja, a Bürokrácia vissza-
szorítása díjkategóriában pedig a Miskolc Holding Zrt. 
Anti-Bureau projektje képviselik, mint a 2008-2009. évi 
Európai Vállalkozás Díj nemzeti fordulójának győztesei. 

__________________________________________________________________________________________  

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 3. szám 2009. március 54/58 oldal

Szakmai főtanácsadó, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Üzleti Környezet Főosztály



 

MMiinnőősséégg  ééss  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg  
22000099//11  sszzáámm  

Tartalom Oldalszám 

Jövőkép és jelen (Vass Sándor) 3 
MÓDSZEREK, RENDSZEREK  

Dr. Molnár Pál: A minőség jövőképét meghatározó fontosabb 
tényezők 

4-12 

Dr. Veress Gábor: A minőségügy tudománya és jövője – Dr. 
Parányi Györgyre emlékezve 

13-18 

Haiman Péterné: Mit kell tudni az MSZ EN ISO 9001:2009-es 
szabványról? 

19-21 

Lorri Hunt: Töltsük fel új energiával minőségirányítási 
rendszerünket 

22-25 

Dr. Tóth Zsuzsanna Eszter – Dr. Kövesi János: Az intellektuális 
tőke mérési lehetőségei önértékelési modellek alapján 

28-39 

Sherry Gordon: A beszállítói teljesítmény mérésének hét 
lépése (Várkonyi Gábor fordítása) 

41-45 

BESZÁMOLÓK  
Bemutatkozik a Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezete (Ledó 
Ferenc) 

48 

A Mikulás másodszor „benchmarkolt” (Sződi Sándor) 49 
EOQ MNB rovat  

1. Az EOQ MNB 2009. évi központi rendezvényei és 
kiemelt tanfolyamai 

2. EOQ MNB szakbizottságok 2008. évi tevékenysége és 
2009. évi munkaprogramja 

3. Új EOQ oklevelesek 
4. Az EOQ MNB jogi tagszervezetei 
5. A Magyar Minőség folyóirat 2009. 1. számának 

tartalomjegyzéke 

52 
 

53-54 
 

54-55 
56-59 

59 
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FFeelleellőőss  vváállllaallaattii  mmeeggoollddáássookk  vváássáárraa  
 

KÖVET Egyesület 2009. május 14-én a Millenárison 
rendezi meg az év legjelentősebbnek ígérkező hazai CSR 
(Corporate Social Responsibility: vállalatok társadalmi 
felelősségvállalása) rendezvényét. A CSR Piac 
Magyarországon elsőként ad lehetőséget a vállalatoknak 
arra, hogy a társadalmi felelősségvállalás terén elért 
eredményeiket kiállítás keretében mutassák be. 
A CSR Piac a brüsszeli központú CSR Europe által 2005-ben 
útjára indított kezdeményezés, ahol a vállalatok a társadalmi 
felelősségvállalás területén megoldandó kihívásaikat, 
problémáikat és az azokra bevezetett megoldásokat mutatják 
be az érdeklődőknek. A rendezvényre látogatók tanulhatnak a 
kiállító cégek sikeres CSR esettanulmányaiból, kapcsolatokat 
építhetnek, megoszthatják sikereiket, kudarcaikat szakem-
berekkel, együttműködést kezdeményezhetnek a kiállító 
szervezetekkel. Az európai CSR Piacot a CSR Europe évente 
Brüsszelben rendezi meg, melynek mintájára nemzeti part-
nerszervezetei már 8 országban szerveztek hasonló kiállítást. 
A KÖVET Egyesület a CSR Europe magyar tagjaként első 
ízben rendezi meg a CSR Piacot 2009. május 14-én a Millená-
rison. A rendezvény célja, hogy játékos, élvezetes formában 
összegezze Magyarország vállalatainak CSR eredményeit, és 
platformot teremtsen a hazai CSR kultúra hatékony tovább-
fejlesztéséhez. 
Kiállítási lehetőséghez pályázati úton juthatnak a hazai vál-
lalatok. A pályázati űrlap letölthető a CSR piac weboldalról, a 
beküldés végső határideje március 25. A szervezők keresik a 
Valóban Felelős Vállalatokat és a legjobb gyakorlatokat a 
CSR minden területén, legyen az például esélyegyenlőség, 
környezetvédelem, üzleti etika, civil-vállalati együttműködés, 
érintettek bevonása, egészség és biztonság, átláthatóság 
vagy kommunikáció. A pályázati anyagokat a KÖVET által fel-
kért szakértő zsűri bírálja majd el. A zsűri tagjai: Boda Zsolt, a 
Budapesti Corvinus docense, Ertsey Katalin, Common 
Purpose Magyarország programigazgatója; dr. Kun Attila, a 

Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa; Matolay Ré-
ka, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa; Petrik Ida, a 
KÖVET Egyesület ügyvezetőigazgató-helyettese; Tóth 
Gergely, a Georgikon docense, a KÖVET Egyesület főtitkára.  
A kiállításon Kerstin Born, a CSR Europe igazgatója adja át 
2009 Valóban Felelős Vállalata és 2009 Legkiválóbb CSR 
Megoldása díjakat. A rendezvényre látogatók is szavazhatnak 
a legjobb megoldásokra, melyet Közönség Díjjal jutalmaznak. 
A nyertes vállalatok pályázatukkal automatikusan bevá-
logatást nyernek a következő brüsszeli európai CSR Piac-
térre. A kiállító cégek CSR receptjeit kiadvány formájában át is 
nyújtják a látogatóknak „CSR Megoldások Katalógusa” 
címmel. 

KKÖÖVVEETT  EEggyyeessüülleett  aa  FFeennnnttaarrtthhaattóó  
GGaazzddáállkkooddáásséérrtt  

A KÖVET kiemelkedően közhasznú, nem nyereségorientált 
szervezet 1995-ben alakult, azzal a céllal, hogy a vállalatok 
körében lehetővé tegye a környezettudatos vállalatirányítás 
terén szerzett tapasztalatok cseréjét. Az Egyesület az Interna-
tional Network for Environmental Management (INEM) 
magyarországi tagszervezete, a CSR Europe és a Global 
Footprint Network tagja. 

Hosszú távú célja a szervezetek segítése a fenntarthatóság 
útján, így a környezetvédelem mellett nagyobb hangsúlyt 
fektet a cégek társadalmi és helyi gazdasági felelősségére is. 
Az Egyesület életében közel 100 különböző méretű és 
ágazatban tevékenykedő cég, valamint társult tagszervezetek 
(egyetemek, állami intézmények, civil szervezetek) vesznek 
részt. A KÖVET főtitkára Dr. Tóth Gergely, elnöke Vagdalt 
László, az AUDI Hungária Motor Kft. környezeti vezetője. 

__________________________________________________________________________________________   
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXVVIIIIII  éévvffoollyyaamm  33..  sszzáámm  22000099..  mmáárrcciiuuss  

  
TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Vállalati kultúra, üzleti stratégia és versenyképesség 
- Hoványi Gábor

Corporate Culture, Business Strategy and 
Competitiveness – Hoványi, Gábor  

A benchmarking előszobájában – egy hivatal jó 
gyakorlata - dr. Kállai Mária

In the Vestibule of Benchmarking – Good Practice of an 
Administration - Dr. Kállai, Mária  

A fenntartható fejlődés gyakorlata a MOL-csoportban  
- Kapusy Pál

Practice of Sustainable Development at the MOL- group 
- Kapusy, Pál  

Piramis - amikor megéri! - Magyar Helga Piramis – When It Is Worth the Money – Magyar, Helga  

Az ISO/TS 16949 műszaki előírással kapcsolatos 
újdonságok, változások - Nádas Péter

Modifications, Novelties According to ISO/TS 16949 
Technical Specifications – Nádas, Péter  

Az ISO 9001 szabvány módosítása - valóban sok hűhó 
semmiért? - Sipos Gáborné

Modification of ISO 9001 Standard. Is It Really  
Much Ado about Nothing? - Sipos, Julia  

Jók a legjobbak közül – Rózsa András 
- Sződi Sándor riportja

The Best among the Best – Rózsa, András 
- Riport by Sződi, Sándor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Fenntarthatóság és minőség / Beszámoló 
rendezvényünkről / Összeállította dr. Róth András

Sustainability and Quality. A Riport on Our Conference. 
Compiled by dr. Róth, András  

Közgyűlés 
 
XVIII. Magyar Minőség Hét

General assembly 
 
18th Quality Week  
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HHAAZZAAII  ÉÉSS  NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  HHÍÍRREEKK,,  BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓKK  DDOOMMEESSTTIICC  AANNDD  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  NNEEWWSS  AANNDD  
RREEPPOORRTTSS  

Rekordszámú résztvevő a Zöld Iroda Versenyen Record Volume of Contestants in the Green Office 
Competition 

 

Minőség és Logisztika / ahogyan a profik csinálják –
konferencia. Meghívó és program

Quality and Logistics / Like Professionals Do It. 
Conference Invitation and Program  

Európai Vállalkozás Díj – 2008-2009 European Enterpreneur Award – 2008-2009  

A Minőség és Megbízhatóság  
- 2009/1 szám tartalomjegyzéke

Content of Minőség és Megbízhatóság  
– 2009/1 Number  

Felelős vállalati megoldások vására Fair of Responsible Corporate Solutions  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAA  NNEEWW  MMEEMMBBEERR  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

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