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A definíciók által sugallt logikát (lásd 1. ábra) nagymér-
tékben megerősítik a munkatársi elégedettség mérésére 
szolgáló népszerű módszertanok is. A Job Satisfaction 
Survey (JSS, Spector, 1997), a Job Descriptive Index 
(JDI, Jex, 2002; Hellriegel et al., 1992), a Minnesota 
Satisfaction Questionnaire (MSQ, Weiss et al., 1967) és 
a Job Diagnostic Survey (JDS, Hackmann - Oldham, 

OOkk  ééss  ookkoozzaatt  aa  mmuunnkkaattáárrssii  eellééggeeddeettttsséégghheezz  kkaappccssoollóóddóó  kkooggnniittíívv  ffoollyyaammaattookk  eesseettéébbeenn  
  JJáánnoossii  GGeerrggeellyy  ––KKeerrsscchh  GGaabbrriieellllaa    

 
A munkatársi elégedettséggel kapcsolatos uralkodó fel-
fogás szerint az emberek munkával kapcsolatos attitűd-
jeiket annak lényeges jellemzőiből kiindulva alakítják ki. 
Míg ez az okozati irány természetesen nem hanyagol-
ható el, ez a cikk megmutatja, hogy az általános mun-
kavállalói elégedettség is jelentős hatást gyakorol a mun-
kával kapcsolatos hiedelmek érzékelésére és kifejezé-
sére. A cikk először a munkavállalói elégedettséggel 
kapcsolatos uralkodó felfogást tárgyalja, alapot teremtve 
ezzel a további elemzésekhez. Az ezt követő fejezetek 
egyrészt a fordított ok-okozati viszonyok elméleti hátterét 
tárgyalják, másrészt empirikus adatokat mutatnak be. 
Végül a felmérési módszertanokra vonatkozó következ-
tetések és lehetséges további kutatási irányok tárgya-
lására kerül sor. 
Kulcsszavak: munkavállalók, elégedettségvizsgálat, atti-
tüd 

„Ok és okozat: nem menekülhetünk előle. 
Örökké a szolgái leszünk. 

Az egyetlen reményünk, a békénk záloga, 
hogy megérthetjük a kapcsolatot, 

hogy megérthetjük a miértet.” 
Merovingian a Mátrix Újratöltve című filmben 

A munkatársi elégedettség talán egyike a legtöbbet vizs-
gált témaköröknek a szervezeti pszichológia keretein 
belül (Anderson, 2001; Alkhafaji, 1995). A téma iránti 
érdeklődés természetesen nem véletlen: mind a kutatók, 
mind az üzleti élet képviselői egyetértenek abban, hogy 
az elégedettség komoly hatást gyakorolhat a munkavál-

lalók teljesítményére, és ezért kulcsfontosságú az egyre 
agresszívabb versenykörnyezetben való boldogulásá-
hoz. 
Locke szerint a munkatársi elégedettség egy, „a munka 
és munkával kapcsolatos tapasztalatok értékeléséből 
adódó kellemes vagy pozitív érzelmi állapot” (Anderson, 
2001:27.). Schaffer értelmezésében „a munkával kap-
csolatos általános elégedettség közvetlenül összefügg 
azzal, hogy a munka során kielégíthető szükségletek 
mennyire kerülnek valójában kielégítésre” (Evans, 
1998:4.). A Lawler által megadott definíció alapján „az 
általános elégedettséget az határozza meg, hogy milyen 
különbség van a munkatárs által a munkájától elvárt és 
ténylegesen megkapott ösztönzők között” (Evans, 
1998:5.). 
Az említetteken kívül a munkatársi elégedettséggel kap-
csolatban számos további definíciót lehetne még idézni, 
melyek mind más-más oldalról közelítik meg a koncep-
ciót. A legtöbb meghatározásnak ugyanakkor közös 
eleme, hogy a megelégedettséget a munka különböző 
tulajdonságaiból vezetik le, és feltételezik, hogy ez a ka-
uzalitás fő iránya a tulajdonságok és az elégedettség 
között. 

Megjelent a Vezetéstudomány 39. k. 2008. novemberi számában

PhD hallgató, Bpesti Corvinus Egyetem

PhD hallgató, Bpesti Corvinus Egyetem



 

1980) például egyaránt különböző tulajdonságcsoporto-
kat (tulajdonságok és attitűdök) említenek, melyek hatás-
sal vannak az általános megelégedettségre. A JSS pél-
dául először a fizetés, előléptetés, felettes, béren kívüli 
juttatások, prémiumok, munkatársak, munka jellege és 
kommunikáció tulajdonságcsoportokra számít változókat, 
és ezt követően ezeket egymástól és az általános elége-

dettségtől függetlenül értelmezi (ez utóbbit a tulajdon-
ságcsoportok mérőszámainak átlagaiból származtatja a 
módszertan). Más, tudományosan kevésbé tesztelt mód-
szertanok nemcsak tulajdonságcsoportok, hanem konk-
rét tulajdonságok, kérdések mérésére és interpretálására 
is kísérletet tesznek (például: „A felettesem gyakran ad 
visszajelzést a teljesítményemmel kapcsolatban”). 

 

Információ

Hiedelem
(a tulajdonság-csoportok 

mögött meghúzódó 
változók, sokszor 
önmagukban is 

hiedelmek)
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A felvázolt logika egyes részei alapos és széles körű 
kutatások tárgyát képezték, melyeket komoly kritika kí-
sért. Az attitűdök és viselkedés közötti kapcsolatot pél-
dául több szempontból is újraértelmezték: vegyük pél-
dául a különböző motivációs elméleteket, melyek két-
ségbe vonják az attitűdök és a teljesítmény közötti erős 
kapcsolatot, vagy az attitűdökkel kapcsolatos kutatáso-
kat, melyek megmutatták, hogy az attitűdök csak bizo-
nyos esetekben jelzik előre a viselkedést (lásd a kompa-
tibilitás elvét vagy a MODE modellt – Ajzen - Fishbein, 
2005). Nem szabad megfeledkezni továbbá a kognitív 
disszonancia elméletéről (Festinger, 1957) és az önész-

lelési elméletről (self perception theory, Bem, 1967), 
melyek megmutatják, hogy az attitűdök és a viselkedés 
közötti kauzalitás kétirányú. 
A hiedelmek attitűdökre gyakorolt hatása szintén részle-
tesen kidolgozott témakör, azonban ezen a területen az 
ellentétes okozati irány kevesebb figyelmet kapott a 
pszichológiai kutatásokban (Marsh - Wallace, 2005). Erre 
is visszavezethető, hogy a munkatársi elégedettségi 
vizsgálatban általában figyelmen kívül hagyják azon 
kognitív folyamatokat, melyek a hiedelmek 
attitűdkonform változását eredményezik. 
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A cikkben az egy adott attitűdtárggyal (pl.: felettes, fizikai munkakörnyezet) kapcsolatos általános attitűdöt tulajdonságcsoportnak (angolul facet) fogjuk hívni. Fontos azonban megjegyezni, hogy az attitűdhiedelem azonosulási folyamatok tárgyalásánál a tulajdonságcsoportok egyaránt értelmezhetőek hiedelmekként is, melyeket általánosabb attitűdök (pl.: munkahellyel, életminőséggel kapcsolatos attitűd) konstruálásához használunk.

A cikk kevésbé érinti azon módszertanokat, melyek csupán a munkával kapcsolatos általános elégedettséget kívánják mérni (például a Job in General Scale vagy a Michigan Organizational Assesment Questinnaire). Szeretnénk azonban megjegyezni, hogy a későbbiekben tárgyalt hangulati hatások e módszertanokra is vonatkoznak.

A felvázolt logika hasonlóságot mutat az Ajzen és Fishbein által kifejlesztett Theory of reasoned behavior elmélettel is (Ajzen - Fishbein, 2005), és ennek megfelelően kritika érhetné azt, az ezen elméletben szereplő tényezők figyelmen kívül hagyásáért is



 

A fentiek miatt a következő fejezetekben az attitűdök és 
a hiedelmek közötti ok- okozati folyamatok elméleti hátte-
rének kifejtésére és az elméletet alátámasztó empirikus 
vizsgálatok bemutatására kerül sor. 
Attitűdök hiedelmekre gyakorolt hatásai 
A téma további tárgyalásához mindenekelőtt elenged-
hetetlen az attitűdökkel kapcsolatos különböző megkö-
zelítések rövid ismertetése, mivel ez a terület korántsem 
tekinthető egységesnek. 
Az attitűdvizsgálatokkal kapcsolatos kutatások két külön-
böző, egymással versengő modellt különböztetnek meg. 
A hagyományos megközelítések szerint az attitűdöket az 
emberek a memóriájukban tárolják, ahonnan szükség 
esetén közvetlenül, a korábban, kialakításukhoz felhasz-
nált hiedelmek bevonása nélkül, elő tudják hívni (Fazio - 
Williams, 1986; Fabrigar – MacDonald - Wegener, 2005). 
Ezen megközelítés esetében – melyre gyakran hivatkoz-
nak irattartó modellként (file-drawer model – Bohner - 
Wänke, 2002) – a hiedelmek és az attitűdök leginkább az 
új információ felmerülésének időpontjában gyakorolnak 
hatást egymásra. A modell helytállósága mellett legfon-
tosabb érv az attitűdök relatív időbeli stabilitása. 
Az elmúlt két évtizedben azonban több kutató felvetette, 
hogy az irattartó modell legtöbb eredménye azon felté-
telezés mellett is magyarázható, hogy az emberek atti-
tűdjeiket mindig a szükséges pillanatban alakítják ki. Az 
attitűd mint időleges konstrukció modellben (attitude as 
temporary construct – Schwarz - Bohner, 2001) az attitű-
döket nem az összes memóriában elérhető információból 
szerkeszti az alany, hanem csak az adott pillanatban 
elérhető információkat használja fel. Az információ elér-
hetősége alapvetően két okra vezethető vissza: könnyen 
elérhetők az attitűd tárgyához szorosan kapcsolódó 

(tartósan elérhető információk – chronically accessible 
information) és a nemrég használt információk (időlege-
sen elérhető információk – temporary accessible 
information). Ez a modell is próbál magyarázatot adni az 
attitűdök viszonylagos stabilitására (a tartósan elérhető 
információk koncepciója ezt a célt szolgálja), azonban 
nagyobb hangsúlyt fektet az aktuális környezet attitűdre 
gyakorolt hatásaira, mint az irattartó modell (Tesser - 
Martin, 1996). Ez utóbbival ellentétben, az attitűd, mint 
időleges konstrukció megközelítésben az attitűdök és 
hiedelmek elsősorban az attitűd kialakítása során (pl.: 
egy kérdőív kitöltésénél) hatnak egymásra. 
A legtöbb kutató (lásd pl. Wegener - Carlston, 2005) vé-
leménye szerint mindkét modell rendelkezik erősségek-
kel és gyengeségekkel, és valószínűleg a két modell kö-
zötti középút közelíti meg leginkább a valóságot. A kö-
vetkezőkben ezt az álláspontot elfogadva a két modell 
alapján elemezzük az attitűdök hiedelmekre gyakorolt 
hatását. Először az információ felmerülése során, majd 
az attitűd lekérdezésnél érvényesülő hatások tárgyalá-
sára kerül sor (előbbi esetén döntően az irattartó megkö-
zelítés, még utóbbi esetében az attitűdöket időleges 
konstrukcióként értelmező felfogás alapján). 
Az információ felmerülése során érvényesülő hatá-
sok 
Amikor valaki egy adott dologgal (legyen szó emberről, 
munkáról vagy tárgyról) kapcsolatban semmilyen attitűd-
del nem rendelkezik, valószínűleg tárgyilagosan tudja 
feldolgozni az arról beérkező információkat. Amennyiben 
azonban már rendelkezik attitűddel, úgy az várhatóan 
befolyásolni fogja az információérzékelési folyamatot, 
általában oly módon, hogy a hiedelmek és attitűdök kö-
zötti különbség csökkenjen. 
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Több elmélet is szolgál lehetséges magyarázattal a fenti 
befolyásoltság létezésére, a jelenség más-más vonatko-
zását kiemelve. Ezen fejezetben a társadalmi ítélet el-
mélet (Social Judgment Theory), a kognitív disszonancia 

elmélet (Cognitive Dissonance Theory), az elaboráció 
valószínűségi modell (Elaboration Likelihood Model) és a 
szelektív hipotézis tesztelési stratégiák (selective 
hipothesys testing) tárgyalására kerül sor. (22..  áábbrraa)
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Információ
-

Az egyes elméletek tárgyalásánál nem szeretnénk 
azokat kapcsolódó kísérletekkel alátámasztani, mivel 
véleményünk szerint a legtöbb kísérlet eredményei több 
elmélet szemszögéből is magyarázhatóak (az okok 
nehezen választhatóak szét). Az attitűdök befolyásoló 
hatásának érzékeltetése érdekében azonban szeretnénk 
felhívni a figyelmet egy Lord, Ross és Lepper (Bohner - 
Wänke, 2002) által végzett kísérletre. A kísérlet során 
részben a halálbüntetést támogató, részben az azt 
ellenző diákokat kértek meg két publikáció elolvasására. 
Az egyik cikk amellett sorakoztatott fel érveket, hogy a 
halálbüntetés a gyilkosságok megelőzésének hatékony 

módszere, míg a másik cikk ennek ellenkezőjére 
vonatkozóan mutatott be bizonyítékokat. A kutatók 
tapasztalatai alapján a diákok az eredeti attitűdjüknek 
megfelelő cikket hitelesebbnek ítélték. Még ennél is 
fontosabb talán, hogy a diákok ahelyett, hogy a 
kiegyensúlyozott információk hatására finomítottak volna 
korábbi álláspontjukon, még polarizáltabb véleményt 
tettek magukévá a halálbüntetéssel kapcsolatban. Ez 
arra utal, hogy a cikkek olvasása során csak az 
attitűdjüknek megfelelő információ hatott rájuk. 



 

A társadalmi ítélet elmélet 
A Muzafer és Carolyn Sherif által kifejlesztett társadalmi 
ítélet elmélet (Social Judgement Theory – SJT) célja, 
hogy előre jelezze, miként reagálunk a környezetünkből 
minket érő üzenetekre (Perlof, 2002). Az elmélet alap-
feltevése, hogy egy üzenet hatását nagymértékben de-
terminálja az üzenetben megfogalmazott információnak a 
fogadó jelenlegi attitűdjéhez képest elfoglalt relatív hely-
zete. A fogadó a jelenlegi attitűdjeinek megfelelő (az el-
mélet szerint az elfogadási területre eső) információt va-
lószínűsíthetően erősnek és hitelesnek érzékeli, míg a 
hozzáállását megkérdőjelező információt (visszautasítás 
területe) várhatóan gyengének és hiteltelennek látja 
(Bordens - Holowitz, 2002). Az adott elmélet alapján 
ezért várható, hogy a meglévő attitűdök idővel felerősöd-
nek, oly módon, hogy azokkal összhangban lévő hiedel-
meket konstruál a fogadó. 
A társadalmi ítélet elméletét több különböző jelenség, így 
különösen a politikai jelöltek polarizált értékelésének 
magyarázatára alkalmazták sikerrel. Ugyanakkor az el-
méletet kritika is érte több irányból, mivel az empirikus 
eredmények nem mindig igazolták vissza az előrejelzé-
sek helyességét (Johnson – Maio - Smith-McLallen, 
2005). Az elmélet helyességére vonatkozóan végleges 
kijelentés jelenleg nem tehető, feltételezhető, hogy an-
nak alkalmazhatósága egyes, máig fel nem fedett keret-
feltételektől függ. 
A kognitív disszonancia elmélet 
A kognitív disszonancia elmélete alapján (Festinger, 
1957) amennyiben egy személy két egymásra nézve 
releváns, ugyanakkor disszonáns gondolatot érzékel 
magában, úgy olyan kellemetlen állapotot él át, mely a 
disszonancia feloldására ösztökéli. A kognitív disszonan-

cia elméletére építő kutatások nagy része az attitűdök és 
a viselkedés közötti kapcsolatra fókuszál, az elmélet 
azonban hasznos eszköznek bizonyulhat a hiedelmek és 
attitűdök kapcsolatának vizsgálata során is. 
Ez utóbbi viszonylatban valószínűsíthetően a kognitív 
disszonancia elmélet első alkalmazása a Rosenberg által 
1960-ban kifejlesztett elvárt-érték megközelítés 
(expectancy-value approach – Kruglanski - Stroebe, 
2005). E modell keretein belül abban az esetben jön létre 
disszonancia, ha a vizsgált személy hiedelmeiből leve-
zethető és az emlékezetében tárolt attitűd között különb-
ség mutatkozik. A megközelítés az alábbi képlettel jele-
níthető meg: 

∑
=

=
n

i
iiebA

1
 

A képletben a bal oldal az emlékezetben tárolt attitűdöt, 
míg a jobb oldal a hiedelmekből levezethető attitűdöt jel-
képezi (bi azon szubjektív valószínűséget jelöli, hogy az 
attitűd tárgya egy meghatározott tulajdonsággal – ezzel 
kapcsolatos hiedelemmel – rendelkezik, míg ei az adott 
tulajdonság értékelését jelöli). Disszonancia akkor kelet-
kezik, ha a fenti egyenlőség nem teljesül, és ilyenkor az 
egyenlet egyik, vagy másik oldalának alakításával kerül 
helyreállításra az egyensúly. Ez jelentheti a tárolt attitűd 
változtatását, de ugyanígy lehetséges a hiedelmek mó-
dosulása is. Az egyenlőség új információ által történő 
megbontása esetén például egyaránt elképzelhető az 
adott információ negligálása, illetve más, az attitűdnek 
megfelelő információk felülértékelése, vagy új, az attitűd-
nek megfelelő információk bevonása. Ennek értelmében 
a fenti megközelítés nem feltétlenül az új információval 
kapcsolatos torzítást jelzi előre, hanem általánosságban 
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Itt egy Fishbein-tól származó általánosabb képlet használatára kerül sor (LittleJohn - Foss, 2005) mivel annak fogalomhasználata közelebb áll a cikk fogalomhasználatához, és az abból származó következtetések megegyeznek Rosenberg modelljének következtetéseivel
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feltételezi az attitűdnek megfelelő információk előnyben 
részesítését. 
A fenti megközelítés az attitűdök hiedelmekből történő 
deduktív konstruálására épül, azonban ez utóbbi feltéte-
lezés nem minden esetben helytálló. Egy némileg eltérő 
eredményre vezető modellt kapunk, amennyiben az el-
méletet az emberekre általában jellemző induktív logiká-
val kombináljuk (Bem, 1970). Az induktív logika működé-

sét jól jellemzi az alábbi (formális logika alapján helyte-
len) szillogizmus (Wegener - Carlston, 2005 alapján): „a 
gépkocsi kényelmes” és „a kényelem kívánatos” ezért „a 
gépkocsi kívánatos”. Amennyiben ilyen jellegű logikai 
megközelítést alkalmazunk, nem csupán az attitűd tár-
gyára vonatkozó hiedelmek összessége okozhat disszo-
nanciát, hanem egy adott hiedelem is. (33..  áábbrraa) 

 

Memóriában tárolt 
attitűd

33..  áábbrraa::  IInndduukkttíívv  llooggiikkaa  ééss  ddiisssszzoonnaanncciiaa 

+

 

Hiedelem Disszonancia

 

-

A korábbi megközelítéssel ellentétben, ebben az esetben 
csak két lehetőség adódik a disszonancia csökkenté-
sére: vagy az adott hiedelmet (illetve annak fontosságát), 
vagy az attitűdünket változtatjuk meg. Mivel az erős atti-
tűdök megváltoztatása többnyire komoly erőfeszítéseket 
kíván (ezeket általában más, azokkal összhangban lévő 
hiedelem, korábbi viselkedés vagy érzelem is támogatja), 
sok esetben a hiedelmek megváltoztatása valószínűbb-
nek tűnhet. 

Szillogizmus

Az elaboráció valószínűségi modellje 
A Petty és Cacciopo által kidolgozott elaboráció valószí-
nűségi modell (Elaboration Likelihood Model – ELM) a 
társadalmi ítélet elmélethez hasonlóan az információ 
befogadását magyarázni próbáló megközelítés. Míg 
azonban a társadalmi ítélet elmélet a fogadó attitűdje és 
az információ közötti relatív távolságra épít, addig az 
elaboráció valószínűségi modell az üzenet fogadójának 
az üzenet fogadására való képességére és ezzel kap-

csolatos motivációjára koncentrál (Perlof, 2002). A mo-
dell az üzenetek értelmezésére két különböző utat ír le: a 
központi úton (central route – amennyiben a fogadó ké-
pes és motivált az üzenet feldolgozására) a fogadó je-
lentős erőfeszítést tesz az üzenet értelmezésére, és ál-
talában az üzenetben található információra koncentrál. 
A periférikus úton (peripherial route – amennyiben a fo-
gadó nem képes vagy nem motivált az üzenet feldolgo-
zására) az üzenet tartalmára csak kevés figyelmet fordít, 
és az üzenet befogadása általában egyéb tényezőkön 
múlik (peripheral cues – például a fogadó kedve az adott 
időpontban vagy egy adott attitűd tárggyal kapcsolatos 
általános attitűdje). A központi úton kialakult attitűdök a 
modell alapján valószínűsíthetően jobban ellenállnak a 
változtatásoknak és az ezen az úton feldolgozott üzene-
teknek nagyobb hatása van az attitűdökre (Kruglanski - 
Strobe, 2005). 



 

Egy új üzenet feldolgozásához szükséges erőfeszítés 
mértékét részben a fogadó korábbi ismeretei határozzák 
meg. Amennyiben egy attitűd megalapozásául szolgáló 
ismeretanyag (egyes kutatók az ismeretanyagot az atti-
tűd részeként definiálják – lásd pl.: Fabrigar – Macdonald 
- Wegener, 2005) összhangban van az üzenettel, úgy 
kevesebb erőfeszítésre lehet szükség, ezért a fogadó 
nagyobb valószínűséggel fogja alkalmazni a központi 
utat. Ellenkező esetben ugyanakkor a periférikus út al-
kalmazása várható (Bohner - Wänke, 2002; Gilovich, 
1993). Mivel a központi úton keresztül befogadott infor-
mációk hatása nagyobb az attitűdökre, a fentiek alapján 
várhatóan az attitűdnek megfelelő információk hatása 
erősebb lesz, míg a disszonáns információk kevesebb 
hangsúlyt kapnak. 
A szelektív hipotézis tesztelése 
Tekintettel arra, hogy az attitűdök fogalma erősen kap-
csolódik a hiedelmekhez (több kutató az attitűdöket spe-
ciális hiedelemként értelmezi, lásd pl.: Bem, 1970), az 
attitűdöket lehet azon szubjektív valószínűségként is ér-
telmezni, hogy egy adott tárgy (viselkedés, ember stb.) 
rendelkezik bizonyos tulajdonsággal (ebben az esetben 
egy összesített értékítéletről van szó). Az attitűdöket ez 
alapján egy, az attitűd-tárgy megítélésével kapcsolatos 
hipotézisként, az információfeldolgozást pedig az adott 
hipotézis teszteléseként is lehet értelmezni. 
A hipotézistesztelés folyamata azonban az emberi gon-
dolkodásmód keretein belül nem tekinthető teljesen raci-
onálisnak (evolucionista szemszögből racionálisnak te-
kinthető). Nickerson szerint például (Nickerson, 1998), 
egy időben csak egy hipotézishez, annak is csak meg-
erősítésére vagy cáfolására (csak az egyikre) szoktunk 
információt gyűjteni. Amennyiben már kialakítottunk egy 
hipotézist magunkban, úgy addig keresünk azt megerő-

sítő információkat, amíg nem szembesülünk annak erő-
teljesen ellentmondó információkkal. Mindezek alapján 
figyelmünk szelektíven az attitűdünknek megfelelő infor-
mációk felé fordul. 
A lekérdezés során érvényesülő hatások 
Amennyiben rendelkezünk erős és hozzáférhető (kikris-
tályosodott) attitűddel, úgy valószínűsíthető, hogy az at-
titűdre vonatkozó kérdés megválaszolásánál (például 
egy munkatársi elégedettségi kérdőív kitöltése során) 
ezen attitűdöt használjuk. Ennek megfelelően ezen ese-
tekben feltételezhető, hogy kevesebb torzítással találko-
zunk. Sok kérdés esetében azonban ilyen, a memóriá-
ban tárolt attitűddel nem rendelkezünk, ezért az adott 
helyzetben kell véleményünket kialakítani (Bohner - 
Wänke, 2002). Mindezek alapján a lekérdezés során je-
lentkező torzításokat elsősorban az attitűd mint időleges 
konstrukció megközelítés alapján érdemes vizsgálni. 
Ebben a megközelítésben (Schwarz - Bohner, 2001) az 
attitűdöket nem a memóriában rendelkezésre álló összes 
információból képezzük, hanem csak az adott pillanatban 
elérhető ismeretekből. Mint korábban már utaltunk rá, az 
információ elérhetővé válhat az attitűd tárgyához való 
erős kapcsolata miatt (állandóan elérhető információ – 
chronically accessible information) vagy azért, mert a 
közelmúltban használtuk azt (időlegesen elérhető infor-
máció – temporary accessible information). Torzítások 
elsősorban az utóbbi kategória sajátosságaiból adódhat-
nak, mivel az állandóan elérhető információk definíció 
szerint viszonylag változatlanok. 
Az időlegesen elérhető információkkal kapcsolatos tor-
zítások további vizsgálatához hasznos megközelítést 
nyújt Forgas érzés bevonási modelljének (affect infusion 
model) egy kiterjesztett változata (Forgas, 1995). 
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Ebben az esetben is elképzelhető, hogy valaki újrakonstruálja attitűdjét egyes speciális (leginkább magas elaborációs szint esetén), azonban itt a tárolt és konstruált attitűdök közötti választást megalapozó faktorokra nem térünk ki.



 

Ma

Amennyiben a vizsgált személy kikristályosodott attitűd-
del rendelkezik, úgy a modell (a korábbi megállapítással 
összhangban) azt jelzi előre, hogy az érzésnek nincs 
komoly hatása az attitűdre. Amennyiben azonban ilyen 
attitűddel a megfigyelt személy nem rendelkezik, úgy az 
attitűd további konstruálása a folyamatba fektetett ener-
giától függ. Kisebb erőfeszítés esetén az átélt érzéseket 
a személy információként (érzés mint információ megkö-
zelítés – affect as information approach) fogja használni, 
míg nagyfokú erőfeszítés kifejtése esetén (emlékezet-
alapú megközelítés – memory based approach) az átélt 
érzések csak a memóriából előhívott információkon ke-

resztül hatnak az eredményre. A modell elsősorban az 
attitűdkonstruálás során átélt érzések hatását kívánja 
vizsgálni, azonban véleményünk szerint az általános 
(magasabb rendű tárgyakhoz kötődő) attitűdök is az ér-
zésekhez hasonlóan fejtik ki hatásukat az adott folyamat 
során. A „felettesem gyakran ad visszajelzést a teljesít-
ményemmel kapcsolatban” kérdés esetében például a 
munkánkhoz vagy vezetőnkhöz kapcsolódó általános 
attitűdünk az átélt érzésekhez hasonlóan befolyásolhatja 
az információkeresési folyamatot (a 44..  áábbrraa szemlélteti a 
modell két megközelítését). 
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44..  áábbrraa::  AAzz  éérrzzééss  bbeevvoonnáássii  mmooddeellll  ááttddoollggoozzootttt  vváállttoozzaattaa  

 
Torzítás az emlékezetalapú megközelítésben 
Magas motivációs szint és a kognitív kapacitás megléte 
esetén a kérdések megválaszolása elsősorban az emlé-
kezetből előhívott információkon alapul. E folyamat meg-
értéséhez ugyanakkor mindenféleképpen szükséges az 
emlékezetünk működésének, elsősorban a hálóelméletre 

épülő felfogásoknak és a terjedő aktiváció (spreading 
activation) koncepciónak az ismertetése.  
Az emlékezet asszociatív hálók alapján történő leírása 
feltételezi, hogy memóriánk egymáshoz kötődő pontok 
hálójaként értelmezhető (Anderson - Gordon, 1980). A 
következő példák szemléltetik, hogy ezek a hálók miként 
épülnek fel az attitűdökre vonatkozóan: 

Az érzést (affect), mint testileg is érzékelt értékelő reakciót definiáljuk. Az érzés az attitűdök egyik jelentős alapjának tekinthető (Clore- Schnall, 2005)



 

• Az attitűdöket ebben a megközelítésben két egy-
máshoz erősen kötődő pontként lehet elképzelni, 
melyek közül egyik maga az attitűd tárgya, míg a 
másik annak értékelése (Bassili -Brown, 2005). 

• A hangulatok és érzelmek (az attitűd tárgyával 
kapcsolatos általános érzések) a modellben, mint 
az azokat kiváltó eseményekkel és tárgyakkal 
összefüggő pontok definiálhatóak (Clore - Schnall 
2005, hivatkozva Isen - Bower). 

• Az attitűd mint időleges konstrukció modellben be-
vezetett állandóan elérhető információ fogalma az 
egyes tárgyakhoz kapcsolódó hiedelmek, érzések 
és viselkedési alapok csoportjaként írható körül 
(Bohner - Wänke, 2002). 

• Feltételezhetjük továbbá, hogy egy, a memóriá-
ban tárolt attitűd nemcsak a tárgyhoz kötődik, ha-
nem erős kapcsolatban áll a megalapozásául 
szolgáló ismeretanyaggal is. 

A terjedő aktiváció koncepció az asszociatív hálók kere-
tein belül próbálja körülírni az egyes információk elérhe-
tővé válásának folyamatát: amennyiben egy adott pont 
aktiválódik (elérhetővé válik), úgy ez az állapot tovább-
terjed a hozzá kapcsolódó pontokra, mintegy hullámként 
tovagyűrűzve a hálóban (részletes leírásért lásd Balota - 
Marsh, 2004). Az aktiváció szintje több tényezőtől is 
függ, azonban azt leginkább a pontok közötti kapcsolat 
erőssége befolyásolja. 
Egy kérdőív kitöltője az információkérés időpontjában a 
pillanatnyilag aktivált információt használja fel az attitű-
dök konstruálásához és így a kérdések megválaszolásá-
hoz. Egy munkatársi elégedettségi vizsgálat esetében 
ezen információk nagy valószínűséggel tartalmazni fog-
ják a kitöltő munkájával kapcsolatos általános attitűdjét, 

mely gyakorlatilag már a kérdőív címének olvasásánál 
aktiválódott, és részben elérhetővé válik ennek nyomán 
az attitűdöt alátámasztó ismeretanyag is. A más tulaj-
donságcsoportokkal kapcsolatos általános attitűdök is 
aktiválódhatnak, amennyiben ezzel kapcsolatos kérdé-
sek megválaszolása a feladatok között szerepel (például 
a „felettesem gyakran ad visszajelzést a teljesítmé-
nyemmel kapcsolatban” kérdés esetében a felettessel 
kapcsolatos érzés és attitűd). Ennek megfelelően az ál-
talánosabb attitűdöknek megfelelő információ lesz elér-
hető a válaszok konstruálása során. 
Torzítás az attitűd mint információ alapú megközelí-
tésben 
Amennyiben a vizsgált személy motivációja vagy kognitív 
kapacitása alacsony (például egy 80 kérdésből álló, 
20 perc alatt kitöltött munkatársi elégedettségi vizsgálat 
esetében, ahol a válaszadó nem hisz abban, hogy vála-
szainak szignifikáns hatása lesz), racionális viselkedés a 
kitöltőtől, hogy az éppen elérhető információk alapján ad 
választ, és nem kutat releváns információk után az emlé-
kezetében. 
Az időlegesen elérhető információ ebben az esetben 
nagyrészt a környezet által meghatározott paraméterek-
ből áll, melyekre az adott kérdésnek nincs jelentős ha-
tása. Mint az már korábban említettük, a munkatársi elé-
gedettségi vizsgálatok esetében ezen információk nagy 
valószínűséggel tartalmazni fogják a munkával vagy va-
lamely tulajdonságcsoporttal kapcsolatos általános atti-
tűdöt is. Valószínűsíthető, hogy az adott helyzetben a 
munkatársak ezen információkat egyszerű heurisztika-
ként fogják alkalmazni az attitűdök tárgyával kapcsolatos 
bármely kérdés megválaszolásánál (Bohner - Wanke, 
2002; Clore - Schnall, 2005; Pratkins, 1987). Amennyi-
ben például a válaszadó kedveli munkáját (vagy felette-
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A fentiek alapján láthattuk, hogy mind az információ fel-
merülés (társadalmi ítélet elmélet, kognitív disszonancia 
elmélet, elaboráció valószínűségi modell, szelektív hi-
potézis tesztelési stratégiák), mind a lekérdezés (emlé-
kezetalapú megközelítés, attitűd mint információ alapú 
megközelítés) időpontjára vonatkozóan az említett el-
méletek erős torzítást jósolnak, amennyiben a vizsgált 
személy erős attitűddel rendelkezik. Ez felveti a munka-
társi elégedettséggel kapcsolatos uralkodó nézőpont fe-
lülvizsgálatának szükségességét. Ennek megfelelően a 
továbbiakban a fenti elméletek alapján átalakított, az 
55..  áábbrráánn bemutatott modell empirikus vizsgálatára kerül 
majd sor. 
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Elméleti összefoglaló 

A fenti jelenséggel kapcsolatban érdemes felhívni a fi-
gyelmet Pratkins (Pratkins, 1987) egy kísérletére, aki 
arra kért meg diákokat, hogy töltsenek ki egy tesztet hí-
res személyiségekkel kapcsolatban. Minden kérdésre két 
lehetséges válasz volt megadva (egy pozitív és egy ne-
gatív), oly módon, hogy a pozitív és negatív válaszok 
körülbelül egyenlő arányban voltak helyesek. A kísérlet 
eredményei azt mutatták, hogy a diákok által adott vála-
szok nagymértékben korreláltak a diákok a kérdőív tár-
gyát képező személyről alkotott attitűdjével. Ez elvileg 
magyarázható lenne az információ felmerülése során 
érvényesülő hatásokkal is, azonban a szerző érvelése az 
ilyen hatásokat cáfolta. A kísérlet eredményei tehát erős 
bizonyítékot szolgáltatnak az attitűd mint információ (he-
urisztika) koncepció mellett. 

sét), úgy valószínűleg minden munkájával (vagy felette-
sével) kapcsolatos kérdésre magasabb pontszámot fog 
adni. 

55..  áábbrraa::  AA  mmuunnkkaattáárrssii  eellééggeeddeettttsséégg  ááttddoollggoozzootttt  mmooddeelllljjee 

 



 

Mivel az egyes elméletek előrejelzései egy munkatársi 
elégedettségi vizsgálat esetében hasonlóak (még ha az 
okok eltérőek is), itt nem célunk az egyes hatások szét-
választása. 
Hipotézisek és empirikus eredmények 
E fejezetben két, a tárgyalt elméletekből levezetett hipo-
tézis bemutatására és kifejtésére kerül sor. Az első hi-
potézis elsősorban a munkatársi elégedettségi vizsgála-
tok esetében várhatóan fellelhető korrelációs szerkeze-
tet, míg a második a valószínűsíthető faktorstruktúrát 
helyezi előtérbe. Mindkét hipotézis esetében bemutatjuk 
a hipotézist magát, az uralkodó megközelítés álláspont-
ját, a lehetséges alternatív magyarázatok körét, és az 
empirikus eredményeket. 
A bemutatott eredmények két magyar vállalatnál (egy 
közszférába és egy pénzügyi szférába tartozó) 2005 és 
2007 között végzett munkatársi elégedettségi vizsgála-
tokból származnak. A válaszadók összesített száma 
megközelítőleg 2000 fő, a minta mind kor, mind nem, 
képzettség, földrajzi elhelyezkedés és beosztás alapján 
heterogénnek mondható. A felmérések egy demográfiai 
kérdéseket tartalmazó részből, valamint, a munkatársi 
elégedettség minden lehetséges aspektusát lefedő, 
többnyire Likert-skálát alkalmazó kérdésekből álltak. 
Hipotézis: kérdések közötti korreláció 
Hipotézis 
A munkatársi elégedettségi vizsgálatban feltett kérdé-
sekre kapott válaszok szignifikánsan korrelálni fognak 
egymással, mivel mindegyik kérdésre hatással vannak 
egyes általános attitűdök (munkával vagy tulajdonság-
csoporttal szembeni általános attitűd). Mivel a munkával 
kapcsolatos általános attitűd minden kérdésre hatással 

van, az összes kérdésre vonatkozó belső konzisztencia 
várhatóan magas lesz. 
Az uralkodó megközelítés álláspontja 
Az uralkodó megközelítés a fenti hipotézist nem tá-
masztja alá, mivel az egyes vizsgált tényezők között di-
rekt hatást nem feltételez, és azokat determináló közös 
változót sem tekint a modell részének. 
Alternatív magyarázatok 
A korábbiakban ismertetett elméletek alapján az érzel-
mek a lekérdezés időpontjában befolyásolhatják a hie-
delmek képzését oly módon, hogy a létrejövő hiedelmek 
összhangban legyenek az átélt érzelmekkel. Az érzel-
mek azonban nemcsak az adott felmérésben mért attitűd 
tárgyához kapcsolódhatnak, hanem ide sorolható többek 
között a felmérés időpontjában ránk jellemző általános 
hangulat is. A hangulat válaszokra gyakorolt hatását 
számos kísérlet elemezte (mind a fentebb vizsgált érze-
lem, mind információ és emlékezet alapú megközelítés 
viszonylatában) és erősítette meg. Mivel a használt 
adatok esetében a felmérések nem tartalmaztak a han-
gulatra vonatkozó kérdéseket, az általános attitűdök és a 
hangulatok hatását nehéz pontosan szétválasztani. A 
hangulat-független hatások igazolásának egyik lehetsé-
ges módja az adatok szervezeti egység szintű aggregá-
lása. Mivel véleményünk szerint a hangulat a szervezeti 
egységeken belül várhatóan nagyjából véletlenszerűen 
oszlik meg egy adott időpontban, míg az általános attitű-
dök függenek a szervezeti egységektől, az aggregálást 
követően a hangulati hatások várhatóan kevésbé lesz-
nek meghatározóak. 
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Empirikus eredmények 
Mindkét minta esetében tapasztalható, hogy a felméré-
sekben feltett összes kérdés válaszai pozitívan korrelál-
nak egymással (nem volt két kérdés, melyeket a meg-
kérdezett személyek függetlennek, vagy egymással ne-
gatív összefüggésben lévőnek érzékeltek volna). Az első 
felmérés esetében a kérdések közötti átlagos korreláció 
0,36 volt, míg a második minta esetében ugyanez az 
érték 0,32 (az ugyanazon területhez kapcsolódó kérdé-
sek közötti összefüggés ennél jelentősen magasabb). A 
belső konzisztenciát mérő Cronbach Alpha mutatószám 
is igen magasnak bizonyult mindkét felmérés esetében: 
a vonatkozó értékek 0,9375 és 0,98. 
A fenti eredményekhez hasonló értékek születtek az 
adatok szervezeti egység szintű aggregálását követően 
is (csak a második felmérés adatai szerepelnek, mivel itt 
nagyobb mélységű volt a szervezeti egység szintű bon-
tás). Az aggregálás után az elemek közötti átlagos kor-
reláció itt 0,34 volt, míg a Cronbach-alpha mutató 0,949. 
Eredmények értelmezése 
A változók közötti viszonylag stabil korreláció és a ma-
gas belső konzisztencia alapján megjósolható, hogy az 
összes kérdés esetében szerepe van egy közös magya-
rázó változónak. A korábban említettek alapján ez a vál-
tozó egyaránt lehet a válaszadó hangulata és általános 
attitűdje is. Mivel a két tényező befolyása nem választ-
ható szét (a kérdéskör részletesebben elemzésre kerül a 
következő hipotézisnél), valószínűsíthető, hogy hasonló 
módon fejtik ki hatásukat. Mindazonáltal a magas korre-
lációs együtthatók és a belső konzisztencia a szervezeti 
egység szinten aggregált adatok esetében is kimutatha-
tók. Mivel itt a hangulati hatások elvileg kiszűrésre ke-

rültek, feltételezhetjük, hogy az általános attitűdök hatása 
önmagában is erősnek mondható. 
Hipotézis: Faktorstruktúra 
Hipotézis 
Tekintettel arra, hogy a munkával kapcsolatos általános 
attitűd egyaránt hat a különböző tulajdonságcsoportokra, 
hiedelmekre, és a tulajdonságcsoportok önmagukban is 
hatnak a hiedelmekre, várható, hogy egy feltáró faktor-
analízis erős, korrelált és többszintű faktorstruktúrát 
eredményez. 
 
Az uralkodó megközelítés álláspontja 
A faktoranalízis olyan statisztikai eszköz, melynek célja 
az adatok alapjául szolgáló közös változók azonosítása. 
Az uralkodó megközelítés esetében ilyen közös változók 
létét nem feltételezi a modell, ezért ebből a szemszögből 
nem várható egy plauzibilis faktorstruktúra feltárása. 
Alternatív magyarázatok 
Az elméleti részben adott érveken túl egy faktorstruktúra 
kialakulása magyarázható lenne a megkérdezett sze-
mélyek kognitív folyamatain kívüli változókkal is. 
Amennyiben például a közvetlen vezetést, mint tulajdon-
ságcsoportot vizsgáljuk, feltételezhetjük, hogy a felettes 
vezető képzése minden vonatkozó képességét javítani 
fogja valamilyen mértékben. A vezető képzettsége tehát 
olyan változó, mely minden, a felmérésben vizsgált, ve-
zetőre vonatkozó kérdésre hatással lehet. 
Ezen alternatív magyarázat érvényessége nem zárható 
ki teljes mértékben, azonban véleményünk szerint a 
vizsgált hatás általános jelenléte jól mutatja, hogy az 
nem vezethető vissza egyedül a fentihez hasonló külső 
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változókra. Egyrészről azon jelenség, hogy az általános 
elégedettség (munkával kapcsolatos általános attitűd) 
minden kérdésre egyaránt hat, nincs összhangban ezzel 
a magyarázattal. Másrészről nem tűnik valószínűnek, 
hogy minden, a kérdőívben szereplő kérdésre léteznek a 
fenti példában említetthez hasonló változók, azaz egy 
(szinte) minden kérdésre kiterjedő faktorstruktúra sem 
magyarázható ily módon. 
Empirikus eredmények 
A vizsgálat során mindkét mintára többszintű feltáró fak-
toranalízist végeztünk, azonban az eredmények hason-
lósága miatt (kisebb eltérések voltak tapasztalhatóak az 
első szintű faktorok esetében) csak az első vállalat 
eredményeinek bemutatására kerül sor (a második vál-
lalat eredményei a függelékben megtalálhatóak). 
Az első szintű faktorok azonosításához több számítást 
végeztünk, különböző módon variálva a lehetséges for-
gatási módszereket és a változók számát. A változók 
számát tekintve hat-kilenc közötti sávban vizsgáltuk az 
eredményeket. E sávot a különböző számú változók által 
magyarázott variancia alapján határoztuk meg, melynek 
értelmében nyolcnál több faktor esetében a faktorok ma-
gyarázó ereje már nem növekedett jelentős mértékben 
(lásd 11..  ttáábblláázzaatt). Az elforgatási módszerek tekintetében 
ortogonális (quartimax) és korrelált (promax) lehetősége-
ket is vizsgáltunk. Az alapfaktorok számításához alfa 

faktoring módszert alkalmaztunk, mivel ez a módszer 
kevésbé érzékeny a felmérésben szereplő, az egyes te-
rületekhez kapcsolódó kérdések számára (az alfa fak-
toring módszer a vizsgált változókat egy „változóuniver-
zum” mintájának tekinti). 

11..  ttáábblláázzaatt::  KKüüllöönnbböözzőő  sszzáámmúú  vváállttoozzóókk  áállttaall  mmaaggyyaarráázzootttt  
vvaarriiaanncciiaa  

A vizsgálat során az összes lehetséges párosításra 
(faktorok száma és elforgatási módszer tekintetében) 
kiszámítottuk a faktorstruktúrát, és az eredményeket el-
sősorban a kapott struktúra plauzibilitása és logikai kon-
zisztenciája alapján vizsgáltuk. Mindezek alapján hét 
faktorból álló korrelált modellt fogadtuk el, melynek 
eredményeit a kövezkező oldalon a 22..  ttáábblláázzaatt mutatja. 

Variancia %-a Kumulált %
1 18,2153 38,7559 38,7559
2 2,4693 5,2537 44,0096
3 1,7671 3,7598 47,7694
4 1,6676 3,5480 51,3174
5 1,4571 3,1002 54,4176
6 1,2420 2,6425 57,0601
7 1,0998 2,3399 59,4000
8 1,0260 2,1829 61,5830
9 0,9672 2,0579 63,6408

…..

Faktor Sajátérték
Magyarázott variancia

 

 



 

Kérdés Javadalmazás Vezető
Csapat/info.

áraml.
Munka 

érdekessége
37. kérdés 0,65 0,31 -0,18 -0,04
38. kérdés 0,57 0,44 -0,16 -0,13
7. kérdés 0,32 0,73 -0,19 0,04
1. kérdés 0,13 0,87 -0,16 -0,05
2. kérdés -0,05 0,84 -0,12 -0,04
3. kérdés -0,03 0,77 0,12 0,02
5. kérdés 0,05 0,76 0,04 -0,03
6. kérdés 0,22 0,74 -0,03 0,00
8. kérdés 0,06 0,67 -0,06 0,02
9. kérdés 0,13 0,65 -0,04 -0,09
10. kérdés -0,19 0,57 0,08 -0,02
11. kérdés 0,26 0,55 0,28 0,01
44. kérdés 0,14 0,32 -0,12 0,22
4. kérdés -0,12 0,58 0,33 0,01
12. kérdés -0,20 0,62 0,44 0,01
13. kérdés -0,17 -0,06 0,97 0,05
14. kérdés -0,14 0,07 0,85 0,03
15. kérdés 0,11 -0,17 0,67 -0,09
16. kérdés 0,03 0,05 0,61 0,07
17. kérdés 0,04 -0,10 0,53 0,04
18. kérdés 0,18 0,13 0,42 0,02
40. kérdés 0,19 -0,06 0,35 -0,21
41. kérdés 0,15 -0,10 0,35 -0,22
47. kérdés -0,09 0,16 0,34 -0,07
42. kérdés 0,09 0,14 0,31 -0,08
43. kérdés -0,02 0,08 0,34 0,30
30. kérdés -0,07 -0,10 0,04 0,78
31. kérdés -0,07 -0,02 0,04 0,71
32. kérdés 0,06 0,10 -0,02 0,58
19. kérdés -0,11 -0,07 -0,21 -0,02
20. kérdés -0,03 0,19 -0,15 0,05
21. kérdés -0,05 0,08 -0,10 -0,10
22. kérdés -0,04 0,12 -0,12 -0,04
23. kérdés -0,06 0,00 -0,15 0,08
24. kérdés 0,14 0,12 0,20 0,05
46. kérdés -0,18 -0,04 0,29 -0,02
35. kérdés -0,04 -0,02 0,06 -0,06
33. kérdés 0,10 0,01 -0,10 0,03
34. kérdés 0,22 -0,11 0,04 0,12
36. kérdés 0,13 0,12 0,12 0,08
39. kérdés 0,22 -0,12 0,04 0,24
25. kérdés 0,05 -0,06 0,06 0,15
26. kérdés 0,13 -0,23 0,22 0,02
27. kérdés 0,04 -0,01 0,09 0,02
28. kérdés -0,07 0,10 0,15 0,17
29. kérdés 0,16 -0,09 0,05 0,05
45. kérdés 0,11 0,19 -0,09 0,27

Képzés
Vállalati 
imadge

Munka 
mennyisége

-0,12 0,06 0,24
-0,12 0,11 0,23
-0,07 -0,01 -0,05
0,08 0,02 -0,10
0,11 0,05 0,02

-0,10 0,08 -0,09
0,05 0,06 -0,08
0,07 -0,15 -0,10
0,05 0,01 0,16
0,13 -0,05 0,14
0,06 0,10 0,18

-0,02 -0,18 -0,13
-0,07 0,08 0,28
0,12 -0,09 -0,10

-0,04 0,04 -0,14
-0,21 -0,03 0,05
-0,19 0,01 0,04
-0,02 -0,01 0,28
-0,14 0,03 0,09
0,13 -0,06 0,11
0,28 -0,18 -0,08

-0,04 0,25 0,29
0,00 0,21 0,28
0,27 0,19 -0,10
0,24 -0,03 0,14
0,02 0,07 -0,06
0,06 -0,04 0,05

-0,05 0,07 0,12
0,01 -0,07 0,14
0,83 0,21 0,11
0,82 -0,12 -0,04
0,78 0,02 0,19
0,74 -0,06 0,11
0,73 0,03 0,12
0,42 0,01 -0,04
0,34 0,19 0,11
0,09 0,77 -0,14
0,04 0,64 -0,12
0,27 0,48 -0,18
0,03 0,47 0,15
0,23 0,33 -0,13
0,05 -0,08 0,57
0,28 -0,25 0,56
0,15 -0,09 0,52
0,02 -0,02 0,42
0,09 -0,07 0,41
0,04 0,03 0,33  

22..  ttáábblláázzaatt::  FFaakkttoorrssúúllyymmááttrriixx  ((aallffaa  ffaakkttoorriinngg,,  pprroommaaxx  eellffoorrggaattááss)) 
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A kérdések szerzői jogi okokból nem kerülnek bemutatásra (egyes kérdések későbbi bemutatására engedéllyel kerül sor). Mivel egy korrelált struktúra elemzéséről van szó, a pattern mátrix bemutatására kerül sor
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Variancia %-a Kumulált %
1 4,3350 61,9282 61,9282
2 0,9279 13,2560 75,1842
3 0,5818 8,3109 83,4951

…..

Faktor Sa

Az előbbiekben tárgyaltak alapján valószínűsíthető, hogy e közös változó a válaszadó hangulatának és az általános 
elégedettségnek valamilyen kombinációja. Az elsőfokú faktorok és a másodfokú faktor közötti korrelációs együtthatókat 
mutatja a 66..  áábbrraa, mely összegzi a vizsgálatok eredményét. 

Az eredmények alapján az alábbi elsőfokú faktorok vol-
tak azonosíthatóak: javadalmazás, vezető, csa-
pat/információáramlás, munka érdekessége, képzés, vál-
lalati image, munka mennyisége. 
Az elsőfokú faktorokon másodfokú faktoranalízist vé-
geztünk, melyek alapján minden elsőfokú faktor bizonyos 
mértékig egy közös háttérváltozóval magyarázható (lásd 
33..  ttáábblláázzaatt). 

játérték
Magyarázott variancia

 
33..  ttáábblláázzaatt::  AA  kküüllöönnbböözzőő  sszzáámmúú  vváállttoozzóókk  áállttaall  
mmaaggyyaarráázzootttt  vvaarriiaanncciiaa  ––  mmáássooddffookkúú  eelleemmzzééss  

 

  

Megelégedettség

Vezető Csapat/
információáramlás Képzés Munka 

mennyisége
Munka 

érdekessége
Vállalati
Imidge Javadalmazás

0.85

0.90
0,88

0.76
0.75

0.80

0.73

66..  áábbrraa::  AAzzoonnoossííttootttt  ffaakkttoorrssttrruukkttúúrraa  
  

Feltett kérdések

Első szintű faktoranalízis 
eredményei

Másodiszintű faktoranalízis 
eredményei

Korrelációs együtthatók

Eredmények értelmezése 
A vizsgálat a fentiekben megfogalmazott hipotézisekkel 
összhangban egy kétszintű korrelált faktorstruktúrát azo-
nosított. Ez, figyelembe véve a faktorstruktúra logikus 
felépítését, erőteljesen alátámasztja az adott hipotézist. 

A korábban felvetett alternatív magyarázattal kapcsolat-
ban meg kell jegyezni, hogy az elsőszintű elemzésnél is 
látszott, hogy szinte minden kérdés erősen kapcsolódik 
egy vonatkozó faktorhoz. Ez az eredmény azt a feltétele-
zést támasztja alá, hogy sokkal inkább általános kognitív 



 

folyamatokkal, mint külső változók hatásaival állunk 
szemben. 
Következtetések 
A tárgyalt fordított irányú hatások következményeinek 
érzékeltetésére az alábbiakban egy, a már használt 

mintából származó példára szeretnénk támaszkodni (a 
második vállalat adatait alapul véve). A 77..  áábbrraa egy adott 
szervezeti egység munkatársainak átlagos válaszait 
mutatja be a 2006-ban és 2007-ben elvégzett elégedett-
ségvizsgálat eredményei alapján. 

 
Szervezeti egység
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66..  áábbrraa::  ÁÁttllaaggooss  éérrttéékkeekk  22000066--bbaann  ééss  22000077--bbeenn  eeggyy  aaddootttt  sszzeerrvveezzeettii  eeggyyssééggrree  vvoonnaattkkoozzóóaann  
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Láthatjuk, hogy a 24. kérdés esetében („A vezetés nyitott 
a munkatársak ötleteire és kezdeményezéseire”) jelentős 
javulás (több mint 0,5 pont) tapasztalható. Kérdés, hogy 
ezen eredményt értelmezhetjük-e valóban tisztán a ve-
zetés munkatársak ötleteire és kezdeményezéseire való 
nyitottságának javulásaként. A korábban tárgyalt elmé-
letek erre a kérdésre világos nemmel válaszolnak. Mint 
láthattuk, minden választ valószínűsíthetően erősen be-

folyásolnak az ahhoz kötődő általános attitűdök. Össze-
hasonlítva a 2006-ra és 2007-re vonatkozó válaszok át-
lagait, láthatjuk, hogy 2007-ben minden kérdésre maga-
sabb érték született, mint az egy évvel korábban 
elvégzett felmérés során. Ez a korábbi következtetések 
fényében nagy valószínűséggel az általános elégedett-
ség növekedésének eredménye. Az előző ábrát vizs-
gálva azt is láthatjuk, hogy a megbecsülés faktorhoz 



 

kapcsolódó kérdések (23-25. kérdés) jelentős mértékben 
növekedtek (a többi kérdéshez képest nagyobb arány-
ban). Ez arra utal, hogy az általános elégedettség mellett 
az adott faktorral kapcsolatos elégedettség is javult. El-
képzelhető, hogy az általános elégedettség és a megbe-
csülés faktorral kapcsolatos javulás ugyanakkor már az 
adott kérdésre adott válaszokban bekövetkezett változás 
nagy részét magyarázza, ezért az adott kérdésre önma-
gában nehéz következtetést levonni. 
Tovább szemlélteti a fenti elméletek eredményét a 16. 
kérdésre („Tudom, hogy a munkám hogyan járul hozzá a 
vállalat céljainak megvalósulásához.”) adott válaszok 
értelmezése. Itt az átlagos értékek a két év között gya-
korlatilag nem változtak. Láthattuk ugyanakkor, hogy az 
általános elégedettség miatt minden más kérdés eseté-
ben javulást jeleztek a válaszadók 2007-ben. Ha össze-
vetjük az előbbi két eredményt, arra a következtetésre 
juthatunk, hogy annak ellenére, hogy az értékek nem 
romlottak, a munkatársak kevésbé érzik, hogy hozzájá-
rulnak a vállalati célok eléréséhez. 
A két példa jól szemlélteti, hogy az egyes kérdésekre 
adott válaszok csak az általános attitűdök figyelembe-
vételével értelmezhetőek. Ez ugyanígy érvényes az 
egyes tulajdonságcsoportok (faktorok) és az általános 
elégedettség viszonyára is (a tulajdonságcsoportokra 
vonatkozó számolt értékek nem értelmezhetőek az álta-
lános elégedettségben bekövetkezett változások isme-
rete nélkül). Ezen összefüggés elhanyagolásával nagy a 
veszélye a válaszok téves értelmezésének, amit azon-
ban sokszor figyelmen kívül hagynak a vizsgálatok fel-
építésénél (jó példa erre az egyes kérdések válaszainak 
elkülönült értelmezése az önálló fejlesztésű kérdőívek-
nél, vagy a tulajdonságcsoportok értékeinek önálló ér-
telmezése a Job Satisfaction Survey módszertanban). 

A fenti eredmények további következményeket rejtenek 
az egyes kérdések és a megelégedettség közötti kap-
csolat mérésére vonatkozóan. Az uralkodó megközelí-
tésben egy adott kérdés válaszai és az általános elége-
dettség közötti korrelációt az adott kérdés elégedettségre 
gyakorolt hatásának erősségeként lehetne értelmezni. 
Több esetben találkoztunk ezt a módszert alkalmazó 
kutatásokkal, ezért szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kor-
reláció nagyrészt a fordított hatások eredménye is lehet. 
Ennek megfelelően a korreláció ilyen jellegű használatát 
nagyon alaposan meg kell fontolni. 
További kutatási lehetőségek 
Az adott téma számos további irányú vizsgálat és kuta-
tás elvégzését teszi lehetővé, itt csupán néhány lehetsé-
ges jövőbeni irányt szeretnénk felvázolni. Mindenekelőtt 
elképzelhetőnek tartjuk a felhasznált elméleti háttér to-
vábbi finomítását, például a kognitív disszonancia elmé-
let különböző megközelítéseinek vizsgálatát. Az egyik 
ilyen lehetséges megközelítés például az önmegerősítés 
elmélet (Self-affirmation Theory – Olson - Stone, 2005), 
mely szerint az önképünk (pozitív/negatív önkép) az at-
titűdhiedelem kapcsolat mögöttes kognitív folyamatai 
szempontjából fontos irányító tényező. Fontosnak tartjuk 
továbbá a korábbiakban felvázolt különböző elméletek 
elkülönült tesztelésére szolgáló empirikus vizsgálatok 
kidolgozását és elvégzését is. Végezetül érdemes empi-
rikus vizsgálatot végezni az attitűderősség (extrémitás) 
és az attitűdegységesség (ambivalencia) közötti kap-
csolatokra vonatkozóan is, mivel egy erős kapcsolat 
nagymértékben alátámaszthatja a korábbiakban bemu-
tatott hipotéziseket. 
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KKéézzbbeenn  ttaarrttjjuukk  aa  tteerrmméésszzeetteett  
PPeesszzee  TTiibboorr,,  SSóóllyymmooss  AAnnttaall,,  ZZssáákkaaii  ZZoollttáánn  

  
A természet nap mint nap meglep bennünket szeszé-
lyességével, a téli vad hideggel, a nyári fullasztó kániku-
lával, özönvízszerű záporokkal. Miközben mindezt mi 
emberek nehezen viseljük, mi sem természetesebb an-
nál, hogy műszaki eszközeink a szélsőséges körülmé-
nyek között is bírják az igénybevételt. A mobiltelefon 
ugyanúgy használható a sarkvidéki hidegben mint a tró-
pusi esőerdőben, de természetes az is, hogy az erre fel-
készített berendezés a sivatagi homokvihar után is hi-
bátlanul működik, az utcai kandeláber a hatalmas zápor-
eső után is zavartalanul világít. 
Véletlenek nincsenek 
A műszaki eszközök szívóssága, megbízhatósága 
-mondanunk sem kell- gondos mérnöki munka eredmé-
nye. 
A felgyorsult fejlesztési tempó, a határidők szorítása 
kényszeríti a gyártókra a gyors döntést a termék specifi-
kációt illetően: bízik-e a tervezőmérnök tapasztalatában, 
vagy kipróbálja az eszközt a valós működési körülmé-
nyek között? Felelős gyártó ritkán bízza a jövőjét a vé-
letlenre, így maradnak a tesztek. Aki belevágott, az tudja: 
a szélsőséges hőmérséklet, pára, eső, por, rázkódás 
körülményeinek mesterséges szimulációja nem egyszerű 
feladat. Nehezíti a megoldást, hogy a nemzetközi szab-
ványok pontosan leírják és besorolják a környezeti hatá-
sokat, így nem lehet bármit és akárhogyan tenni annak 
igazolására, hogy pl. a termék védett a por behatolása 
ellen. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a 
szabványos igénybevételeket biztosító eszközök méreg-

drágák, beszerzésük néhány egyedi alkalmazásra nem 
gazdaságos. 
Ezt felismerve a MEEI Kft. az elmúlt évek során tudatos 
fejlesztőmunkával több tízmillió forint értékű igénybevé-
teli és vizsgálóeszközöz parkot hozott létre, amivel a 
megrendelők ilyen irányú igényei maradéktalanul kielé-
gíthetők. 
Túlzás nélkül állíthatjuk: laboratóriumaink falai között a 
természeti jelenséget a szó legszorosabb értelmében a 
vizsgálatokat végző mérnökök a kezükben tartják. 
Az ősi ellenség: a víz és a por 
A legrégebbi, és a megrendelők részéről a legkereset-
tebb vizsgálóterek a porkamra és a különféle vízbehato-
lásokat ellenőrző esőztető berendezések. Egyes gyárt-
mányok védettségét a termékszabványok előírják, így 
ezek típusvizsgálatának a része a védettségvizsgálat, de 
egyre több az olyan termék vizsgálata, ahol a gyártó még 
a konstrukció fejlesztési stádiumában meg kíván győ-
ződni a megfelelőségről. 
A szilárd tárgyak és a vízbehatolás ellen védett készülé-
kek az IP XX jelöléssel látják el, amelyek jelentése a kö-
vetkező: (az XX-el jelölt számjegyek közül az első a szi-
lárd tárgyak, míg a második számjegy a víz behatolásá-
val szembeni védettséget mutatja.) 
 
 
 

Az Alkatrész és világítástechnikai osztály projektvezetője, MEEI Kft. a TÜV Rheinland Csoport tagja

A Közszükségleti osztály volt osztályvezetője, MEEI Kft. a TÜV Rheinland Csoport tagja

Az Erősáramú vizsgáló osztály osztályvezetője, MEEI Kft. a TÜV Rheinland Csoport tagja



 

0., nem védett 0., nem védett 
1., >= 50 mm átmérő 1., Függőlegesen csepegő 

víz 
2., >= 12,5 mm átmérő 2. 15 fokban csepegő víz 
3., >=2,5 mm átmérő 3., Szórt víz 
4., >= 1,0 mm átmérő 4., Freccsenő víz 
5., Por elleni védelem 5., Vízsugár 
6., Por ellen tömített 6., Erős vízsugár 
7., - 7., Időszakos bemerítés 
8., - 8., Tartós bemerítés 

Az értékeket böngészve könnyen megértjük: pl. az IP 20-
as készüléket csak belső térben használhatjuk, az IP 54-
es készülék az igazán kültérre való, mivel por és frecs-
csenő víz behatolása ellen is védve van. Utóbbi jelölés 
szerinti vizsgálatokat gyakran kérik motorok, vagy toko-
zott berendezések gyártói.  
A porvizsgáló kamrában a vizsgálatok során talkum por 
kering. Ismert jelenség, hogy egyes tokozott, burkolt ké-
szülékek belsejében a működés során jelentős hő ter-
melődhet. A meleg hatására kitáguló levegő a kevésbé 
jól tömített készülék tömítéseinél kifúj, hűléskor azonban 
vissza áramlik így a készülék telemehet porral. Ezért az 
ilyen készülékek porvizsgálatánál a vizsgálat során a 
talkumpor keringetésén kívül a vizsgált készülék belsejé-
ben nyomáscsökkenést (vákuumot) kell létrehozni. A vá-
kuum hatására a talkumpor megtalálja a legkisebb rést, 
vagy tömítetlenséget. 
A készülékek, alkatrészek rémálma, a klímakamra 
Forróság, pára, hő-sokk, zord hideg mindez egy helyen. 
Tudása, befogadóképessége miatt az 1300 liter belső 
térfogatú vizsgálókamra méltán népszerű megrendelőink 
körében. 

A több mint 20 M Ft-os beruházással épült klímakamrá-
nak nemcsak a méretei, hanem a műszaki adatai is te-
kintély-parancsolóak. A plusz 180 oC meleg és a mínusz 
70 oC hideg között 15 oC/perces sebességgel tud vál-
tozni a hőmérséklet, mindez 0.5 oC pontossággal. 
A folyamatok programozhatók, távfelügyelettel folyama-
tosan nyomon követhetők. 
Általában is, így a kamránk esetében is igaz: a komoly 
teljesítménnyel komoly étvágy is jár. Ezt bizonyítja a 
max. 3x8 KW villamos teljesítményfelvétel és a csúcs-
üzemi 10 m3/órás hűtővízigény is.  
Nyomtatók, tv-készülékek, vezérlések üzembiztos műkö-
désének ellenőrzése szélsőséges klimatikus körülmé-
nyek között, műanyagok öregítés-vizsgálata, elektronikus 
panelek megbízhatóságának vizsgálata, hogy csak a 
legfontosabbakat említsük az elvégzett munkák közül. 
Azok az elkerülhetetlen rázkódások 
Gyakorlatilag minden létező és bennünket körülvevő 
eszközt, berendezést a teljes élettartama során kisebb-
nagyobb „rázkódás” éri, kezdve a termék kiszállításával, 
ami szinte biztosan -részben vagy egészben- közúton 
történik. Sok esetben maga a készülék okoz működése 
közben számottevő rezgést, amely mind saját magát, 
mind pedig környezetét „fárasztja”. 
Gondoljunk bele, hogy egy átlagos (bár meglehetősen 
bonyolult) berendezés -egy gépkocsi- mi mindenen megy 
keresztül 10-15 éves működése alatt, amíg a roncstele-
pen végzi. 
A felhasznált alkatrészek gyártásuk, szállításuk, össze-
szerelésük alatt mindvégig különböző, nem kívánatos 
ütésnek, rázásnak vannak kitéve. 
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Az igazi tortúra azonban a késztermék szállításával kez-
dődik. Hajón, vasúton, közúton szállítva állandó rázás-
nak, ütődésnek vannak kitéve, amikor pedig üzembe ál-
lítjuk, minden halmozottan jelentkezik. 
A motortérben lévő (esetleg magára a motorra felerősí-
tett) részek egészen durva, magától a motortól szár-
mazó, midig jelenlévő változó frekvenciájú rázásnak 
vannak kitéve. Ehhez járul menet közben az út egyenet-
lenségeiből (kátyúktól, úthibáktól stb.) adódó, néha egé-
szen durva igénybevétel, ami gyakran meghibásodások-
hoz, törésekhez vezet. 
A tervezők nyilvánvalóan igyekeznek kiküszöbölni a hi-
bákat, gyenge részeket, amelyek idő előtt elfáradnak a 
rázás hatására. 
Erre szolgálnak a különböző rázó, valamint ütés vizsgá-
latok. Céljuk, hogy felderítsék az alkatrészek, részegy-
ségek, vagy komplett készülékek gyenge pontjait, akár 
úgy is, hogy a megkívánt teljes élettartamára jellemző 
igénybevételeket forszírozott, jól reprodukálható módon 
néhány óra, vagy esetleg néhány nap leforgása alatt el 
lehessen végezni. 
Ez szinte felbecsülhetetlen szolgáltatás egy összetett, 
bonyolult mechanikai, de akár elektronikus készülék ter-
vezésénél. 
A legrégebben és legáltalánosabban használt fárasztó 
igénybevétel a szinuszos rázás. Ebben az esetben a ve-
zérlés néhány Hz-től néhány kHz-ig terjedő tartomány-
ban a frekvencia változtatható sebességű pásztázásával, 
különböző gyorsulással (illetve amplitúdóval) előre meg-
határozott módon működteti a rázógép rázóasztalát, 
amelyre a tárgyat erősítik fel. 

Megkereshetők azok a kritikus rezonanciafrekvenciák, 
ahol egy-egy rész „önálló életre kel”, és a rá-
kényszerített rázás mellett méreteitől, alakjától, tömegé-
től stb. függően egyéb mozgásokat is végez. Általában 
ezek azok a kritikus alkatrészek, amelyeknél a tönkre-
menetel tipikusan az anyag kifáradásából fakad. Ilyen 
jellegű „fárasztás” vizsgálattal sok esetben, viszonylag 
rövid vizsgálati idő alatt a megoldás módja is megtalál-
ható. 
Újabb keletű, és egyre inkább elterjedőben van az úgy-
nevezett véletlenszerű (random) rázás igénybevétel, 
amely bizonyos szempontból jobban megközelíti a valódi 
igénybevételeket. Itt előre kiválasztott frekvenciasávban, 
valamennyi szinuszos jel egyidejűleg, véletlenszerűen 
jelen van, akár az igénybevétel jellegétől, szigorúságától 
függően előre meghatározott módon súlyozva, módo-
sítva. Erre már csak a korszerű, számítógép vezérlésű 
rázógépek alkalmasak, külön speciális programokkal. 
Tájékoztatásul említjük meg, hogy szigorúbb, kíméletle-
nebb rázás vizsgálatoknál ±10 mm-es kitérések (vagy 
még nagyobbak) választhatók alacsonyabb frekvenciá-
kon, míg 500-1000 m/s2 gyorsulások a magasabb frek-
venciatartományokban. 
Az igénybevételeket általában normál laboratóriumi hő-
mérsékleten és légnyomáson végzik. Vannak azonban 
olyan esetek, amelyeknél speciális egyedi körülmények 
között kell végrehajtani a vizsgálatokat. 
Csak érdekességként: a már említett autó példájánál 
maradva, a motorblokkba szerelt olajhőmérséklet és 
olajszint érzékelő szondákat üzemi hőfokon lévő (kb. 95 
Co-os) motorolajba merítve nyomástartó edénybe sze-
relve kell rázni, és eközben ellenőrizni azok működőké-
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pességét, valamint azt, hogy az olajgőz túlnyomása nem 
okoz-e olaj, vagy olajpára szivárgást. 
Ez a példa rávilágít arra, hogy sok esetben nem ele-
gendő csak a méregdrága rázóberendezés beszerzése, 
hanem felkészült szakemberek és eszközök is szüksé-
gesek ahhoz, hogy egy-egy speciális rázás igénybevétel 
elvégzéséhez a felfogó szerkezeteket, segédberendezé-
seket megtervezzék és elkészítsék a megrendelő egyedi 
igényei szerint. 
A szállítás vagy a felhasználás közbeni viszonylag ritka, 
nem ismétlődő „ütéseket” is képesek a korszerű rázógé-
pek előállítani. 
Ezek a jelalakok különböző használati igénybevételeket 
imitálnak. Leggyakrabban a fél-szinusz jelalakú vizsgá-
latot alkalmazzák, amelynél kb. a másodperc század 
része alatt (1-30 ms) igen nagy gyorsulással (50-több 
1000 m/s2) álló helyzetből felgyorsítják, majd újra álló 
helyzetbe hozzák a mintát, majd általában 1 másodperc 
szünet következik. 
Enyhébb esetben néhányszor 10 ilyen ütést kell elvisel-
nie a terméknek, de akár sok ezret is ki kell bírnia a fel-
használástól függően. 
Rázórendszerünket az egyes berendezések „élete” so-
rán előforduló legkedvezőtlenebb mechanikai igénybe-
vételek vizsgálatára tervezték, ezért széleskörű lehető-
séget nyújt a legkülönfélébb eszközök és alkatrészek 
dinamikus igénybevételeinek vizsgálatára 2 Hz – 4 kHz 
közötti frekvenciatartományban. A vizsgálandó eszköz és 
a rögzítő szerelvények méretétől és tömegétől függően a 
maximálisan elérhető sebesség 1,5 m/s, a gyorsulás 108 
g, a kitérés 25,4 mm, a kifejtett erő szinuszos rázás 
esetén 2700 N, sztohasztikus, véletlenszerű (random) 
rázásnál 2000 N, míg ütéskor 4000 N lehet. 

A minket körülvevő zaj 
A rázással, rázkódással , mozgó, súrlódó alkatrészekkel 
szoros összefüggésben jelentkezik a termékek zajha-
tása. Bár az erős zajok egészség - elsősorban - hallás- 
károsító hatása régóta ismert, a hanghatások spektrális 
eloszlásának súlyozására épülő vizsgálati eljárások vi-
szonylag új-keletűek. Hazánkban 2002. óta rendelet teszi 
kötelezővé a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek 
feltüntetését. E szerint a vonatkozó ipari termékeken, 
vagy a termékek kísérő iratain (műbizonylat, használati 
útmutató, gépkönyv stb.) a gépeket gyártó, forgalmazó, 
ill. importáló köteles a termék zajjellemzőit feltüntetni, és 
ezt a fogyasztóvédelem ellenőrizi.  
A gyártó, forgalmazó vagy importáló által közölt zajszin-
tet egy megfelelően felkészült laboratórium mérési 
eredményeivel kell igazolni, amely méréseket a vonat-
kozó szabványok előírásainak megfelelően végeztek.  
Hasonló a helyzet a motoros kéziszerszámok esetében 
is, ahol a fúrógépek, fúrókalapácsok, csiszolók, stb. zaj-
mérése kötelező. Az adott készülékre vonatkozó bizton-
sági szabvány hívja meg azt a zajmérésre vonatkozó 
szabványt, amely konkrétan kijelöli, hogy milyen mód-
szerrel és milyen üzemi körülmények között kell a mérést 
elvégezni. 
Akusztikai zajmérés 
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A zajmérésre kialakított rendszerünk különböző készülé-
kek által keltett hangnyomás szintek, illetve az ebből 
számítható, a zajforrás által kibocsátott hangteljesítmény 
meghatározására alkalmas. A Fél szabad hangterű vizs-
gáló helyiség („fél-süket szoba”) 18 m2 alapterületű, kb. 
44 m3 belső térfogatú vizsgáló tér. Padlózata „úsztatott” 
beton, amely hang- és rezgésszigetelő rétegen nyugszik 
és közvetlenül nem érintkezik az oldalfalakkal. Az oldal-



 

falakat és mennyezetet hangelnyelő rétegből kialakított 
burkolat fedi, amely gyakorlatilag nem ver vissza hang-
hullámokat. Ezáltal érhető el, hogy a szoba „fél szabad 
hangtérként" használható, mivel a betonpadló lényegé-
ben teljesen hangvisszaverő felületként, a többi határoló 
fal pedig hangelnyelőként szerepel. Ez a vizsgáló tér víz 
be-, és elvezetéssel is rendelkezik mosógépek, stb. 
üzemszerű működtetésének biztosítására. 
Mire képes a rendszerünk? 
Zajmérő berendezésünk széles körben használható, a 
legkorszerűbbnek mondható műszerekből összeállított 
elrendezés. Teljes mértékig a dán Brüel-Kjaer cégtől 
származó részegységekből áll, a zajmérésekre kialakított 
ISO 3744 szabvány szerinti szoftverrel együtt, nagypon-
tosságú kondenzátor mikrofonokkal. A mérést vezérlő és 
végző központi egység 2144 típusú kétcsatornás jelen-
idejű analizátor. Ez tartalmazza a megfelelő értékelő szű-
rőket, amelyek a zajmérésekhez szükséges. műszaki 
pontosságú méréseket tesznek lehetővé. A rendszer a 
szabványok által előírt méréseken túlmenően több egyéb 
zajmérésre is alkalmas. Pl. irodatechnikai készülékek 
zajmérése egyre inkább előtérbe kerül, tenderek elbírá-
lásánál figyelembe veszik a számítógépek, nyomtatók, 
stb. által keltett zaj mértékét. Háztartási és egyéb ké-
szülékek fejlesztésénél fontos igény meghatározni a leg-
nagyobb zajt keltő forgó, mozgó részeket. Keskenysávú 
zaj analízissel a kiugró nagyságú zajösszetevők frekven-
ciájának meghatározásával egyszerűen adódik, hogy 
mely alkatrészek keltik a zajt, és ezáltal leegyszerűsödik 
a csökkentésükre irányuló munka. 
Intézetünk rendszeresen végzi az ilyen jellegű szakértői 
vizsgálatokat, amelyek a megrendelő speciális igényei 
szerint történnek. 

Online szolgáltatások az igénybevételi vizsgálatoknál 
A készülékfejlesztők részéről gyakori igény, hogy szeret-
nék saját szemükkel látni, hogyan is reagál a szerkezet 
az igénybevételekre, melyik az a pillanat amikor a meg-
hibásodás bekövetkezik, hogyan is néz ki a hibajelenség. 
Az igények kielégítésére az ún. online szolgáltatás ve-
hető igénybe. 
A szolgáltatás lényege, hogy a vizsgálat időtartamára 
-jelszó igénybevételével- a megrendelő az interneten 
keresztül bekapcsolódhat a vizsgálatok egyes folyama-
tainak a figyelésébe. Az internetes megjelenés ered-
ményképp a megrendelő a földrajzi elhelyezkedéstől 
függetlenül kap valós idejű, pontos és megbízható infor-
mációt. 
A web-kamera alkalmazása, a működés folyamatos 
megfigyelésének, a mérési adatok lekérdezésének a le-
hetősége, az interaktív kommunikáció új távlatokat nyit-
hat. igénybevételi laboratóriumaink kihasználásában.  
Hogy senkit se érjen meglepetés 
Az elvégzett tesztek után nem érheti meglepetés a 
gyártókat: a klímakamrát, rázógépet, ejtő- berendezést 
és az akusztikus laboratóriumot megjárt alkatrészek, ké-
szülékek jól fognak működni a legszélsőségesebb időjá-
rási körülmények között is. 

____________________________________________________________________________________________ 
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I. A felmérés kiindulási alapja 
Az Economist Intelligence Unit 2008-as felmérése alap-
ján Magyarország IT infrastruktúrája különösen fejletlen. 
A felmérésből az derül ki, hogy Magyarország elég jól 
teljesít a humán tőke fejlesztése területén. Ebben külö-
nösen nagy súllyal esik latba az üzleti képességekkel 
rendelkező technológiai szakemberek képzése és meg-
léte. Ezzel ellentétben az IT infrastruktúra területén szá-
mos fejlesztésre lenne szükség. A tanulmány alapján 
elsősorban a számítástechnikai eszközökre, szolgáltatá-
sokra és szoftverekre költött összegek jelentős emelése, 
valamint a még szélesebb számítógép ellátottság és 
szélessávú internet hozzáférés javítana Magyarország 
helyezésén. Ezekkel a feladatokkal pedig mind a kor-
mányzatnak, mind pedig a piaci szereplőknek van tenni-
valójuk. 
Az informatikai infrastruktúra minősége alapvető fontos-
ságú a logisztikai szolgáltatások minősége szempontjá-
ból. Ma már elképzelhetetlen dinamikusan növekvő lo-
gisztikai szolgáltatás hatékony informatikai rendszer nél-
kül, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a szolgáltató 
mind nagyobb mértékben beépüljön a szolgáltatást ke-
reső megbízó ellátási folyamataiba és annak ellátási lán-
cában növekvő hozzáadott értékű szolgáltatással egyre 
nagyobb arányú profitot realizáljon, amely aztán növeke-
désének fő motorja lesz. Éppen ezért időszerű volt a 
magyar logisztikai szolgáltatók jelenlegi képességeit át-
tekinteni, mintegy kiinduló pontot keresve egy későbbi 
összehasonlítás számára. Az Iparfejlesztési Közalapít-
vány kutatását a Magyar Logisztikai Szolgáltató Köz-

pontok Szövetsége támogatta, amiért külön köszönetet 
mondunk. 
II. A felmérésben résztvevők köre 
Az MLSZKSZ az országban működő logisztikai szolgál-
tató központok hatékony kooperációjának megvalósí-
tása, a közös érdekek mentén kialakítandó együttműkö-
dési folyamatok koordinálása céljából létrejött szakmai 
érdekképviseleti szervezet. Ez a szervezet végzi a lo-
gisztikai központok besorolásával kapcsolatos pályázta-
tási, minősítési és monitoring tevékenységeket. A felmé-
rés elkészítésekor az MLSZKSZ-től kapott adatokra tá-
maszkodtunk. Ez alapján a logisztikai szolgáltató 
központokat három csoportba lehet sorolni: 

1. Intermodális logisztikai szolgáltató központ 
2. Regionális logisztikai szolgáltató központ 
3. Helyi logisztikai szolgáltató központ 

Magyarországon 14 intermodális logisztikai szolgáltató 
működik, ezek közül 12-en vettek részt a felmérésben. 
Ez 86%-os részvételi aránynak felel meg. Az MLSZKSZ 
10 regionális szolgáltatót különböztet meg, ezek közül a 
kérdőívünket 5-en töltötték ki, tehát a megkérdezettek 
50%-a válaszolt. A 9 helyi logisztikai szolgáltatóból 4-en 
vettek részt a felmérésben, ami mindössze 44%-os rész-
vételi arányt jelent. 
Összesen tehát 33 szolgáltatóra terjedt ki a felmérés, 
amelyek 64%-a (21 szolgáltató) töltötte ki a kérdőívün-
ket. Ez a részvételi arány elfogadhatónak tekinthető, bár 
nem vagyunk elégedettek (reméljük, hogy a következő 
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évben a nyilatkozni készek aránya magasabb lesz). Lát-
ható, hogy az intermodális logisztikai szolgáltatók nyitot-
tabban állnak a fejlesztést elősegítő felmérésekhez, a 
regionális és helyi logisztikai központok egyre inkább 
zártabbak a felkérésekkel szemben. ((11..  áábbrraa)) 

Központok 
száma

Válasz
szám

adók 
a

Ré

Intermodiális 14 12
Regionális 10 5
Helyi 9 4

szvételi 
arány
86%
50%
44%

Összesen 33 21 64%

11..  áábbrraa  AAzz  LLSSZZKK  kköözzppoonnttookk  vváállaasszzaaddáássii  aarráánnyyaa  
III. A felmérés menete, tapasztalatai 
A felmérés egy elektronikus kérdőív segítségével történt. 
A válaszadási arány elég alacsony volt. A válaszok elma-
radásának oka a legtöbb esetben időhiány volt, illetve a 
központok nehezen találták meg a kompetens válasz-
adót a kérdőív komplexitása miatt. Érdekes megvizsgálni 
a válaszadók beosztását. Előzetesen azt vártuk, hogy az 
informatikai vezetők fogják kitölteni a kérdőívet. Ezzel 
szemben mindössze két informatikai vezető és egy rend-
szergazda van a válaszadók között. A többiek beosztása 
rendkívül heterogén: műszaki igazgató, ügyvezető igaz-
gató, irodavezető, titkár, asszisztens, számviteli ügyin-
téző, főkönyvelő, sőt kommunikációs vezető is. A köz-
pontok vonakodva adták meg a kért információkat, több-
ször kellett felkeresni telefonon őket, hogy a megfelelő 
részvételi arányt elérhessük. Többen üzleti titoknak mi-
nősítették az árbevételüket vagy éppen az alkalmazott 
szoftverük nevét. A válaszadók egy része fejlettségi el-
maradásukra hivatkozva azt állította, hogy nem tudják 
kitölteni a kérdőívet, vagy éppen nem is rendelkezik in-
formáció technológiai rendszerrel. 
 

IV. A felmérés eredményei 
A raktár mérete szerint a következő kép rajzolódik ki: 
((22..  áábbrraa)) 

Raktárterület  m2
Központok 

száma Részaránya
0-25 000 7 21,2%

25 000-50 000 3 9,1%
%50 000-100 000 5 15,2
%100 000- 4 12,1
%Nem válaszolók 14 42,4

Összesen 33 100,0%  

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%

0-25 000 25 000-50
000

50 000-100
000

100 000- Nem
v álaszolók

 
 

Átlagos 
raktárterület 

m2

lis 81 556
59 788
4 525

Intermodá
Regionális
Helyi  
22..  áábbrraa  VVáállaasszzoollóókk  rraakkttáárrmméérreett  sszzeerriinntt 
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Az Intermodális központok elemzése 

Raktárterület 
Központok 
száma Részaránya 

25000-50000 2 15% 
50000-100000 6 46% 

100000- 1 8% 

Nem 
válaszolók 4 31% 
Összesen 13 100% 

Az egy m2-re jutó éves árbevétel átlagosan 41.469 Ft 
(a válaszadók adatait felhasználva). 

33..  áábbrraa  AA  kköözzppoonnttookk  mmeeggoosszzlláássaa  rraakkttáárrtteerrüülleett  sszzeerriinntt  

 
 

Összlétszám
Központok 

száma Részaránya
-50 1 7,1%

51-100 5 35,7%
101-200 2 14,3%

200- 2 14,3%
Nem válaszolt 4 28,6%

Összesen 14 100,0%
Az egy főre jutó éves árbevétel átlagosan 40 millió Ft (a 
választ adók esetében). Az átlagos létszám 161 fő. 
44..  áábbrraa  AA  kköözzppoonnttookk  mmeeggoosszzlláássaa  aazz  öösssszzllééttsszzáámm  aallaappjjáánn 
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55..  áábbrraall  AA  llooggiisszzttiikkaaii  sszzoollggáállttaattáássookk  mmeeggoosszzlláássaa  aa  sszzoollggáállttaattóó  kköözzppoonnttookknnááll 



 
Éves IT 

költségek (m Ft)
Központok

száma
0-1 2
1-5 4
5-10 2
10- 2

nem válaszolt 4

 
Részarány

14,3%
28,6%
14,3%
14,3%
28,6%
100,0%  

66..  áábbrraa  AAzz  iinnffoorrmmaattiikkáárraa  kkööllttöötttt  öösssszzeegg  mmeeggoosszzlláássaa 
A válaszadók közül hat központ adta meg az éves for-
galmi adatát is (az összes központ 42,9%-a, a válasz-
adók 54,5%-a). Ehhez viszonyítva az IT célokra költött 
ráfordítás 0,23% volt 2007-ben (Nyugat-Európában ez 
általában 2-3% között mozog!). 

Közvetlen 
információs 
kapcsolat a 

partnerekkel (%)
Központok 

száma Részar
0-30% 5 36%

31-70% 1 7%
71-100% 4 29%

Nem válaszolt 4 29%
100%

ány

 
77..  áábbrraa  KKöözzvveettlleenn  IITT  kkaappccssoollaatt  aa  ppaarrttnneerreekkkkeell 

Szoftverhasználat 
Minden alkalmazónál vásárolt szoftvert használnak, sa-
játfejlesztésű szoftver sehol sem működik. Sokfajta 
szoftver van forgalomban. Pénzügyi, számlázási, szám-
viteli, kontrolling szoftverek között előfordul a Nagy Ma-
chinátor, Precíz Ügyvitel, KVL, Kulcs-Soft, Creativ 
Contant, CODE Libra és az Unio. A vámkezelésnél 
használt szoftver a Kompakt Zoll és a Vámsoft. 
 

Az egyéb alkalmazások kevésbé elterjedtek, a rendelés-
kezelésre, a komplettírozásra, a kiszállítás-szervezésre 
egyáltalán nem használnak szoftveri támogatottságot. A 
10 raktározással foglalkozó központ közül mindössze 
5 esetében van készletezési szoftver. 8 központban vé-
geznek disztribúciós tevékenységet, még sincs egy vál-
lalatnál sem kiszállítás szervezési szoftver. A vámkezelő 
szoftverek elterjedtsége sem túl gyakori. A 11 vámkeze-
lést végző központ közül 5-en rendelkeznek vámkezelési 
szoftverrel. 
 

Átlagos
száma aránya megelégedettség

Pénzügy 7 50,0% 4,29
Számlázás 8 57,1% 4,38
Számvitel 8 57,1% 4,25
Kontrolling 4 28,6% 4,50
Bérszámfejtés 4 28,6% 4,00
Munkaügy 5 35,7% 4,20
Készletkezelés 5 35,7% 4,00

Magasraktár 0,0%
RFID 0,0%
Vonalkódrendszer 2 14,3% 4,50

Rendeléskezelés 1 7,1% 4,00
EDI 0,0%

Komplettírozás / szerelés 1 7,1% 4,00
Kiszállításszervezés 1 7,1% 4,00

EDI 0,0%
Vámkezelés 3 21,4% 5,00
Eszközgazdálkodás 2 14,3% 4,00

Alkalmazó központok

 

88..  áábbrraa  AA  sszzooffttvveerreekkkkeell  vvaallóó  mmeeggeellééggeeddeettttsséégg  ééss  
eellllááttoottttssáágg  ((vváállaasszzaaddóókk  sszzáámmaa  99,,  aazzaazz  6644,,33%%))  
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A Regionális központok elemzése 
AA  rraakkttáárrtteerrüülleett  aallaappjjáánn  aazz  aalláábbbbii  mmóóddoonn  oosszzllaannaakk  mmeegg  aa  
kköözzppoonnttookk  ((99..áábbrraa))::  

Raktárterület  m2
Központok

száma
10 000-20 000 3

 
Részaránya

30,0%
20 000-50 000 1 10,0%

50 000-100 000 0 0,0%
100 000- 3 30,0%

Nem válaszolók 3 30,0%
Összesen 10 100,0%  

Az egy m2-re jutó éves árbevétel 122.617 Ft. A csekély 
válaszadási hajlandóság miatt az eredmény nem 
reprezentatív. 

 
 
 

Összlétszám
Központok 

száma Részaránya
0-100 2 20,0%

101-200 2 20,0%
201- 2 20,0%

Nem válaszolt 4 40,0%
Összesen 10 100,0%  

1100..  áábbrraa  MMeeggoosszzllááss  aazz  öösssszzllééttsszzáámm  aallaappjjáánn 
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1111..  áábbrraa  AA  nnyyúújjttootttt  llooggiisszzttiikkaaii  sszzoollggáállttaattáássookk  öösssszzeeffooggllaallóójjaa 
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Éves IT Központok 

Részarány
10,0%
0,0%

10,0%
0,0%

80,0%
100,0%

költségek (m Ft) száma
0-1 1
1-5 0
5-10 1
10- 0

nem válaszolt 8

 
1122..  áábbrraa  AAzz  iinnffoorrmmaattiikkáárraa  kkööllttöötttt  öösssszzeegg  mmeeggoosszzlláássaa 
A válaszadók közül egy központ adta meg az éves for-
galmi adatát is (az összes központ 10%-a, a válaszadók 
33,3%-a). Ehhez viszonyítva az IT célokra költött ráfor-
dítás 0,14% volt 2007-ben (Nyugat-Európában ez általá-
ban 2-3% között mozog !). 

Közvetlen 
információs 
kapcsolat a 
partnerekkel 
(%) 

Központok 
száma Részarány

0% 1 10% 
1-10% 1 10% 

10-100% 1 10% 
Nem 
válaszolt 7 70% 

1133..  áábbrraa  KKöözzvveettlleenn  IITT  kkaappccssoollaatt  aa  ppaarrttnneerreekkkkeell 

 
Átlagos

száma aránya megelégedettség
Pénzügy 3 30,0% 4,00
Számlázás 3 30,0% 4,33
Számvitel 3 30,0% 4,00
Kontrolling 2 20,0% 4,00
Bérszámfejtés 2 20,0% 3,50
Munkaügy 2 20,0% 3,50
Készletkezelés 3 30,0% 4,33

Magasraktár 0,0%
RFID 0,0%
Vonalkódrendszer 0,0%

Rendeléskezelés 2 20,0% 4,50
EDI 0,0%

Komplettírozás / szerelés 1 10,0% 5,00
Kiszállításszervezés 1 10,0% 4,00

EDI 0,0%
Vámkezelés 3 30,0% 4,67
Eszközgazdálkodás 3 30,0% 4,33

Alkalmazó központok

 
1144..  áábbrraa  AA  sszzooffttvveerreekkkkeell  vvaallóó  mmeeggeellééggeeddeettttsséégg  ééss  eellllááttoottttssáágg 
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Összlétszám

Központok 
száma Részaránya

0-30 2 22,2Mivel a kérdőívre használható választ nagyon kevés 
vállalattól kaptunk a regionális szolgáltatók közül, ezért 
az ezekből levont következtetéseket kritikával kell ke-
zelni. A legelterjedtebb szoftverek a Topsoft, Unilog és a 
Creative Contant. A vámolásra az összes megkérdezett 
a Kompakt Zoll-t használja. Érdekes, hogy az 
intermodiális szolgáltatókkal ellentétesen a regionális 
szolgáltatók több esetben támaszkodnak szoftverekre. 
Míg az intermodiális szolgáltatók egyáltalán nem hasz-
náltak komplettírozásra és kiszállítás-szervezésre, addig 
a regionális szolgáltatok körében ez elterjedt. 

%
31-70 2 22,2%

71-100 1 11,1%
Nem válaszolt 4 44,4%

Helyi logisztikai központok elemzése 

Raktárterület  m2
Központok 

száma
0-5 000 2

Részaránya
22,2%

5 000-10 000 2 22,2%
Nem válaszolók 5 55,6%
Összesen 9 100,0%

1155..áábbrraa  MMeeggoosszzllááss  rraakkttáárrtteerrüülleett  aallaappjjáánn 

Összesen 9 100,0%

1166..  áábbrraa  MMeeggoosszzllááss  aazz  öösssszzllééttsszzáámm  aallaappjjáánn  
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1177..  áábbrraa  AA  hheellyyii  llooggiisszzttiikkaaii  sszzoollggáállttaattáássookk  öösssszzeeffooggllaallóójjaa 
Éves IT 

költségek (m Ft)
Központok 

száma Részarány
0-4 1 11,1%
5-10 2 22,2%

nem válaszolt 6 66,7%
100,0%  

1188..  áábbrraa  AAzz  iinnffoorrmmaattiikkáárraa  kkööllttöötttt  öösssszzeegg  mmeeggoosszzlláássaa  
 

1199..  áábbrraa  KKöözzvveettlleenn  IITT  kkaappccssoollaatt  aa  ppaarrttnneerreekkkkeell 

Közvetlen információs 
kapcsolat a partnerekkel (%) 

Központok 
száma Részarány

0-10% 3 33% 

11-100% 1 11% 
Nem válaszolt 5 56% 
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A helyi logisztikai szolgáltató központok közül is kevesen 
válaszoltak ezekre a kérdésekre. Általánosan elmondható, 
hogy nem tartják járható útnak a szolgáltatók az IT 

kiszervezését. Felismerték viszont, hogy szükség van az IT 
fejlesztésére, a megkérdezettek mindegyike pályázna, ha 
lenne módja rá. 

Átlagos
száma aránya megelégedettség

Pénzügy 2 22,2% 4,00
Számlázás 2 22,2% 4,50

2,2% 4,00
1,1% 5,00
,0%
,0%
1,1% 4,00
1,1% 4,00
,0%
1,1% 4,00
1,1% 4,00
1,1% 4,00
,0%
,0%
1,1% 4,00
,0%
,0%

ontok

Számvitel 2 2
Kontrolling 1 1
Bérszámfejtés 0
Munkaügy 0
Készletkezelés 1 1

Magasraktár 1 1
RFID 0
Vonalkódrendszer 1 1

Rendeléskezelés 1 1
EDI 1 1

Komplettírozás / szerelés 0
Kiszállításszervezés 0

EDI 1 1
Vámkezelés 0
Eszközgazdálkodás 0

Alkalmazó közp

 
2200..  áábbrraa  AA  sszzooffttvveerreekkkkeell  vvaallóó  mmeeggeellééggeeddeettttsséégg  ééss  eellllááttoottttssáágg  

 
V. Összefoglaló gondolatok 
A Logisztikai Fejlesztési Központ fontosnak tartja, hogy a 
logisztikai fejlesztésekre fordítható források nagysága és 
irányítottsága megalapozott információkon nyugvó dön-
tések eredményei legyenek. A Magyar Logisztikai Stra-
tégia -nagyon helyesen- ambiciózus célokat tűzött ki az 
ország logisztikai teljesítőképességének fejlesztésében. 
Az ország helyzeténél fogva ez a terület optimális lehe-
tőségeket kínál értéknövelő szolgáltatások nyújtásában, 
illetve a szolgáltatási tömeg növekedése további gyártó 

és kereskedő vállalkozások megtelepedését segítheti. Ez 
a kör a logisztika integratív és multiplikatív tulajdonságait 
kihasználva eredményezheti a foglalkoztatottság javítá-
sát és a GDP erőteljesebb növekedését. 
A jövőben szeretnénk a vizsgálatokat, elemzéseket bő-
víteni és megismételni, hogy a kormányzati programok 
megalkotásánál ezek az információk hatékony támoga-
tást adhassanak. 
____________________________________________________________________________________________ 
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AAggiilliiss  sszzooffttvveerrffeejjlleesszzttééss  aa  ggyyaakkoorrllaattbbaann  
BBooggnnáárr  KKrriisszzttiiáánn  

  
Mi történik, ha az egy éve fejlesztés alatt lévő rendszer-
ről kiderül, hogy az alaptechnológiák kapcsán olyan 
problémák merülnek fel, amelyek lehetetlenné teszik az 
éles üzembe állást. Vagy a kész rendszer bemutatója 
során merül fel az ügyfélben olyan, kihagyhatatlan kö-
vetelmény, ami alapjaiban rengeti meg az alkalmazás 
struktúráját? Találkoztam már mind a két esettel, nem is 
egyszer. Agilis technikákat alkalmazó projektjeimben 
gyakori a tesztautomatizálás. Ilyenkor egyszerűen kicse-
réltük a komponenst, átírtuk a kódokat és futtattuk az 
automatikus teszteket, hogy megbizonyosodjuk, más 
működés nem változott. Ha mégis, azt javítottuk. Auto-
matikus teszteket nem alkalmazó projektjeimben pedig 
ugyanúgy módosítottuk a kódokat, majd elkezdtünk 
imádkozni, hogy minden működjön úgy, mint előtt. 
Az agilis szoftverfejlesztés alaptétele a változások elfo-
gadása. Ügyfeleink a változást akkor fogadják el, ha tel-
jesül egy nagyon fontos feltétel: a projekt átláthatósága. 
Az agilis csapatok ezt úgy érik el, hogy kezdetektől fogva 
bevonják az ügyfelet a ciklikusan ismétlődő, teljesen 
összeolvadó tervezési és megvalósítási folyamatokba, a 
projekt hatókörét pedig dinamikusan változtatják az ak-
tuális elvárások alapján. Ez a fajta rugalmasság vonzó-
nak tűnik gyorsan változó üzleti világunkban, ezért sokan 
kacérkodnak is a gondolattal. De az évtizedekig bevált, 
nagyobb, egymást vízesés szerűen követő folyamatokból 
felépülő vízesés modellből fakadó, vélt vagy valós ki-
számíthatóság vélt vagy valós hiánya riasztó módon hat-
hat. Az igazság valahol a kettő között van. 

A Synergon Informatika Nyrt. szoftverfejlesztő és ta-
nácsadó csapatában azon fáradozunk, hogy az állam-
igazgatástól az üzleti szféráig minden ügyfelünk számára 
megtaláljuk az egyensúlyt agilis és vízesés modell kö-
zött. Alábbiakban ismertetem az ügyfeleinknek egyedi 
üzleti szoftvermegoldásaink szállítása során szerzett ta-
pasztalatainkat. 
Az agilis projektek jellemzője az üzleti és műszaki dönté-
sek határozott szétválasztása. Az üzleti oldal felel a ha-
táridők, projekt keretek és prioritások meghatározásáért, 
a műszaki oldal a műszaki kockázatok meghatározásáért 
és az erőforrásbecslések megadásáért. A kettő nem ke-
veredhet. Az adott kompetenciával rendelkező személy-
nek kell meghozni a döntéseket és Ő is felel értük. A 
becslések és a becsült hátralévő erőforrások meghatáro-
zása nagyon fontos, ugyanis a kevésbé informált döntés 
is sokkal jobb, mintha nincs döntés, és elképzelésünk 
sincs a jelenlegi állapotról. 
Egy dolog állandó: a változás 
Az IBM-nél 1959 és 1986 között fejlesztési vezetőként 
dolgozó Watts S. Humphrey véleménye szerint minden 
olyan szoftverfejlesztési folyamatmodell, aminek a kö-
zéppontjában nem a követelményváltozás áll, kudarcra 
van ítélve. Eddigi munkám során szerzett minden ta-
pasztalatom ugyanezt sugallja. Soha, egyetlen egyszer 
sem találkoztam olyan rendszerrel, projekttel, ahol a kö-
vetelményeket bárki fel tudta volna úgy mérni, hogy azok 
lefedtek minden valós vagy vélt igényt és nem változtak 
meg a kivitelezés során. Ezt sajnos el kell fogadnunk. 
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Tavaly egy üzleti tárgyalás során egy kollégám felhívta a 
figyelmemet a követelményváltozás teljes és feltétel nél-
küli elfogadásából fakadó kockázatra. Amennyiben en-
gedjük az ügyfélnek, hogy minden határon túl csapong-
jon a követelményeivel és megpróbálunk folyamatosan 
utána menni, a végeredményben súlyos elvi hibák lehet-
nek. Azt gondolom, a követelmények változásának elfo-
gadása nem azonosan egyenlő a józanész feladásával. 
Amennyiben egy komplex rendszer megvalósítása során 
olyan komplex követelmény jelenik meg, amely több hó-
napos elemzést igényel, nagyobb körültekintéssel kell 
eljárni. Ilyen esetben több dolgot is tehetünk, hogy a 
kockázatból ne legyen probléma: 

• nem szabad addig elkezdeni a kódolást, amíg nincs 
meg az a bázisállapot, ami teljesnek tűnik az adott 
követelménnyel szemben; 

• a komplex követelmény minden fontos aspektusá-
hoz automatizált teszteseteket kell írni, hogy vál-
tozás esetén azonnal kiderüljön, ha valami nem úgy 
működik, ahogy kell; 

• hiba esetén a hibát automatizált teszt formájában 
kell reprodukálni, hogy javítás után még egyszer ne 
tudjon felbukkanni; 

• az automatikus teszteket gyakran kell futtatni, akár 
minden egyes módosításnál, naponta többször; 

• a követelményeket meghatározó kulcsfelhasználó, 
az általunk delegált üzleti elemző és az adott 
szakterületen képzett tanácsadó személyét kö-
rültekintően kell megválasztani. 

Kulcsfelhasználó és üzleti elemző 
Annak érdekében, hogy a funkcionalitás a valós üzleti 
igényeket fedje le, mindenképpen szükség van a projekt 

szempontjából kulcsfontosságú két szerepkörre, két kü-
lön személy formájában: 

• ügyfél oldaláról delegált, mély üzleti tudással 
rendelkező, a saját szervezetét, azon belül is a 
végfelhasználói kört és a valós követelmények jól 
ismerő, szoros együttműködésre hajlandó, megfe-
lelő hatáskörrel rendelkező, felelős és elkötelezett 
kulcsfelhasználó, aki képes meghozni vagy a saját 
szervezetéből beszerezni a szükséges üzleti dönté-
seket; 

• tehetséges, képzett, tapasztalt és megfelelő 
hatáskörrel rendelkező üzleti elemző (más néven 
rendszerszervező), aki a kulcsfelhasználóval szoro-
san együttműködve megismeri és folyamatában 
megérti az üzleti környezetet, motivációs tényező-
ket, érdekeket, résztvevőket, a folyamatokat és kö-
vetelményeket, majd ezek alapján megálmodja és 
megtervezi az igények kielégítésére kialakítandó 
megoldást. 

Az üzleti elemző feladata a kialakított megoldással kap-
csolatos követelmények elemzése, az ellentmondások 
feltárása és mindennek megfelelő kommunikálása az 
ügyfél és a fejlesztő csapat felé egyaránt. Amikor pedig 
az ügyfél elérkezik egy üzleti döntéshez, az elemző kö-
telessége megadni minden, a döntéshez szükséges el-
érhető információt, elemezni a következményeket és se-
gíteni az ügyfelet a helyes döntés meghozatalában. Az 
üzleti elemző képez hidat ügyfél és fejlesztő között. 
Ügyfél és szállító kapcsolata 
Az együttműködés fontos eleme a kulcsfelhasználó je-
lentős mennyiségű részvétele a projektben. Feladata az 
elkészült specifikációk, rendszerelemek folyamatos nyo-
mon követése és ellenőrzése. Amennyiben az ügyfél 
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szervezete nem tudja a projekt által megkövetelt kulcs-
felhasználói kompetenciát és munkaidő ráfordítást bizto-
sítani, a projekt fontossága és létjogosultsága megkér-
dőjelezhető. A kulcsfelhasználóban vagy feletteseiben új 
rendszer megvalósítását célul kitűző projektek kapcsán 
felmerülhet, hogy azok a személyek, akiknek jelentős 
munkaidejét köti le a projekt, az üzembe helyezést kö-
vetően feleslegessé válhatnak. Az eredeti feladataikat 
átveszi más, a kollégákkal csökken a kapcsolat, az új 
rendszert már nem kell kitalálni. Véleményem szerint az 
új rendszer üzembe helyezése után ezen személyek 
számára nem fogy el a feladat. A rendszert és a mögöt-
tes folyamatokat üzemeltetni kell nem csak műszaki, de 
üzleti szempontból is. A felhasználóknak segíteni kell a 
rendszer használatában, a rendszer használatát be kell 
építeni a szervezet kultúrájába, folyamataiba, az esetleg 
felmerülő problémákat meg kell oldani és természetesen 
a használatból és az üzleti környezet változásából fa-
kadó új és módosult követelményeket gyűjteni kell és 
máris el lehet kezdeni dolgozni a továbbfejlesztett verzió 
megalkotásán. Az a rendszer, amellyel kapcsolatban 
nincsenek kérdések, problémák, új igények, új fejleszté-
sek olyan meddő dolog, amire valójában nincs szükség 
és nem érte meg rá költeni. 
Eddigi praxisom során számos felállást kipróbáltunk. 
Megfelelő minőségű és mennyiségű kulcsfelhasználóval, 
elemzővel, nélküle és nem megfelelővel. Egyetlen felál-
lás vitte sikerre a projektet: amikor mind a ketten megfe-
lelő minőségben és mennyiségben rendelkezésre álltak. 
Az összes többi variáció kudarcra volt ítélve. A végered-
mény eltérő okokból, de nem a valós követelményeket 
elégítette ki. 
A követelményelemzéssel kapcsolatban ily módon 
egyetlen kockázat maradt, az pedig a rejtett követelmé-

nyek, feltételezések és a nem-funkcionális követelmé-
nyek figyelmen kívül hagyása. Ennek egyetlen egyszerű 
oka van, az ügyfél és az elemző is elfelejtett feltenni né-
hány triviális kérdést (pl. teljesítményre vonatkozó, nap-
lózással kapcsolatos követelmények). Erre a lehetséges 
megoldás, ha rendszeresítünk egy ellenőrzőlistát, ami 
számba veszi az ilyen jellegű kérdéseket és a listánkat 
minden projekt elején átvesszük az aktuális kulcsfel-
használóval. 
Az ügyfél és a szállító közötti együttműködést nem lehet 
eléggé hangsúlyozni. Ez a tényező agilis vagy hagyomá-
nyos módszerektől teljesen függetlenül sikerre tudja vinni 
vagy meg tudja buktatni a projektet. Talán az emberek 
és szervezetek saját céljai és érdekei szempontjából le-
het legjobban megfogni a kérdéskört. Az ügyfél célja, 
hogy az adott éves pénzügyi és egyéb erőforrás keretből 
kihozza a legnagyobb üzleti értéket képviselő, aktuális 
üzleti követelményeknek megfelelő megoldást, a szállí-
tóé pedig, hogy az ügyfél minél többet rendeljen meg. 
Sokan eltévesztik, és azt gondolják, hogy a cél a szerző-
déses tárgyalások során minél inkább érvényesíteni saját 
elképzeléseinket és levédeni magunkat, sarokba szorítva 
a másik felet. Ez a stratégia oda vezet, hogy a másik fél 
is ezt akarja és az együttműködésből és közös munkából 
közép és hosszú távon a szerződéshez és egymás hi-
báihoz kapcsolódó vitatkozás lesz, az eredeti cél, a fel-
használók és a fejlesztő csapat pedig hoppon marad. 
Nagyon sokszor láttam már ezt hazai projektekben. To-
vább kell lépnünk. Gondoljunk csak a fogoly dilemmára! 
A kooperáció az egyetlen célravezető stratégia. 
Az együttműködéshez természetesen bizalom kell. Szál-
lító oldalról a bizalmi viszony sikeres felépítésében a 
legfontosabb tényezők a rendszeres és gyakori bemuta-
tók, közös műhelymunkák az ügyféllel, és a megfelelő 
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módon megjelenített mély szakmai tudás és tapasztalat. 
Az ügyfélnek látnia kell, hogy a szállító érti a dolgát. 
Agilis projektek jellemzői 
Miután megteremtettük a bizalomra épülő, folyamatosan 
ápolt jó kapcsolatot az ügyfél és szállító között, követke-
zik a követelmények változásának elfogadásából és a 
folyamatmodell ezen alaptételre történő építéséből kö-
vetkező agilis projektjellemzők. Az agilis projektek leg-
fontosabb megkülönböztető jegyei: 

• iteratív fejlesztés: 
o prioritások, becslések, ütemezés és eredmé-

nyek folyamatos felülvizsgálata; 
o minden iteráció végén új és működő funkcio-

nalitás bemutatása, új elkötelezettség; 

• folyamatos követelményelemzés. 
A fejlesztés egy-öt hetes, ismétlődő iterációkban történik. 
Idén februárban végzett felmérés szerint a két hetes ite-
rációk a leggyakoribbak. Rövidebb időtartamok esetén 
nagy a rezsi költség, hosszabbak esetén elkényelmese-
dik a csapat. Az iterációk során általában a következő 
tevékenységek követik egymást: 

• Tervezés, az iteráció első munkanapján: a követel-
mények prioritásainak felülvizsgálata, a soron 
következő iteráció és a teljes projekt tervének 
felülvizsgálata, a soron következő iterációba be-
választott, legnagyobb üzleti értéket képviselő kö-
vetelmények feladatokká lebontása és becslése, 
végül az iteráció és az átfogó projekt tervének kö-
zös elfogadása; 

• Végrehajtás, az iteráció hátralévő munkanapjai: fo-
lyamatos követelményelemzés a tesztkörnyezetben 

telepített, az előző iteráció eredményeit tartalmazó 
bemutatható rendszerverzió segítségével, tervezés, 
fejlesztés, dokumentálás és tesztelés az iteráció-
tervben meghatározott feladatok alapján. Az iterá-
ciók végrehajtása során alkalmazott folyamatokat 
és módszereket alább részletesen ismertetem (kö-
vetelményelemzés, alkalmazott technikák). 

• zárás, az iteráció utolsó munkanapján: előző iterá-
ció eredményeinek működő rendszer formájában 
történő bemutatása az ügyfél számára, dokumentá-
ciók és követelmények aktuális állapotának átadása 
bázistervek formájában, az eredmények közös elfo-
gadása. 

A zárás és tervezés nem vesz igénybe teljes munkana-
pot. Érdemes egy napra tenni: délelőtt zárjuk az előző 
iterációt, ebéd után megtervezzük a következőt. 
Követelményelemzés 
Minden követelmény esetén meg kell határozni a priori-
tást, az adott követelmény által képviselt üzleti értéket. A 
legmagasabb üzleti értéket hordozó, magas szinten defi-
niált (pl. „a rendszernek támogatni kell az archiválást”) 
követelményeket sorban le kell bontani olyan méretű kö-
vetelményekre (használati esetek, forgatókönyvek, kép-
ernyőtervek, egyéb nem-funkcionális követelmények), 
amelyeket egy iterációban egy fő fejlesztő le tud kódolni. 
A megfelelő mértékben lebontott követelményeket a to-
vábbiakban addig kell elemezni és olyan szinten kell 
egyértelműen és ellentmondásmentesen definiálni, hogy 
megkezdhető legyen a műszaki tervezés. Hagyományos 
módszerek alkalmazásával ez a folyamat ugyanígy tör-
ténik, a különbség annyi, hogy agilis projektek esetén 
nem várunk a műszaki tervezéssel és kivitelezéssel ad-
dig, amíg az összes követelmény nincs teljesen kifejtve. 
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Ha valami már megérett a kivitelezésre, akkor azt a so-
ron következő iterációba betervezzük. 
A magas szintű követelményekről érdemes létrehozni 
egy listát (requirement backlog), mely alapján láthatóvá 
válik, hogy meddig jutottunk és milyen igények merültek 
fel. Mint ahogy a változások elfogadásánál említettem, a 
követelményelemzésnél is érvényes az állítás: nem kell 
feladni a józan észt. A követelmények megvalósítási sor-
rendjénél érdemes figyelembe venni a közöttük lévő füg-
gőségi viszonyokat. Új rendszer fejlesztésénél nem biz-
tos, hogy bölcs dolog a vezetői jelentésekkel kapcsolatos 
követelmények elemzése, mikor még nem tiszta, hogy 
egyáltalán milyen struktúrájú bemenő adatokat akarunk 
tárolni a rendszerben. Először a beviteli oldallal kell kez-
deni. Természetesen elképzelhető, hogy a második ite-
rációban (a projekt harmadik hetében) már előkerülnek a 
jelentések is, ugyanis csak olyan adatok alapján lehet 
jelentés struktúrát meghatározni vagy adatokat osztá-
lyozni, amelyek a rendszerben le vannak képezve. 
Alkalmazott technikák 
Az agilis szoftverfejlesztés valójában nem konkrét mód-
szertan. Értékrendszer, amely meghatároz néhány alap-
vető elvet. Az agilis folyamatmodellek, projektvezetési és 
szoftverfejlesztési módszertanok (pl. Scrum, XP, Agile 
Unified Process, Microsoft Solutions Framework for Agile 
Software Development, stb.) az agilis értékrendszerre és 
elvekre épülő gyakorlatban alkalmazható, különböző agi-
lis technikákat alkalmazó eszközök. Projektjeink során az 
alábbi menedzsment, üzleti és műszaki jellegű agilis 
technikákat alkalmazzuk: ügyfél a telephelyen (on-site 
customer), „standup” megbeszélés, egyszerű tervezés 
(simple design), szakterület-vezérelt tervezés (domain-
driven design, DDD), teszt-vezérelt tervezés (test-driven 

design, TDD), páros programozás (pair programming, 
PP), refaktorálás (refactoring). 
Az ügyfél a telephelyen módszer lényege, hogy az ügyfél 
minden munkanap legyen elérhető a fejlesztő csapat 
számára, lehetőleg üljön a szomszéd szobában. A 
szomszéd szoba azt gondolom szélsőséges megoldás. 
Saját projektjeim az ügyfél és szállító kapcsolatánál leír-
takat alkalmazzák. 
Az agilis projektekben a projekt kommunikáció lényeges 
eleme a közvetlen és folyamatos, személyes kapcsolat. 
Ennek egy megjelenési formája a napi rendszerességgel 
megtartott „standup” megbeszélés. Minden munkanap 
reggelén a teljes projektcsapat összejön egy legfeljebb 
15 perces állófogadásra a projektszobában. A „standup” 
a bemelegítés a munkanap előtt. Célja, hogy minden 
résztvevő képet kapjon a többiek előző nap elvégzett 
munkájáról, ki mivel foglalkozott, milyen problémákba 
ütközött, továbbá megosztani az aktuális napra vonat-
kozó terveket, ki mivel fog foglalkozni. Jó kiinduló pont a 
páros munkavégzések és az egyszerű tervezést támo-
gató rövid tervező megbeszélések önszerveződéséhez. 
A páros programozás lényege, hogy két fejlesztő dolgo-
zik együtt egy számítógépnél. A billentyűzetet kezelő 
fejlesztő a sofőr, társa a navigátor. A páros programozás 
egyszerre ad megoldást a közös feladatok elvégzésére, 
a tudás átadására és kód felülvizsgálatra. Valójában nem 
könnyű párban leülni és ilyen szorosan együtt dolgozni. 
Fel kell hozzá adni az elvárásainkhoz való ragaszkodást. 
Elsősorban architektúra és alapkomponensek (core) ki-
alakítására, interfészek és integráció megvalósítására, 
felülvizsgálatra, hibák elemzésére alkalmas módszer. 
Ismétlődő, egyszerű munkára, új technológiákkal való 
megismerkedésre, ergonómia tervezésre és kivitelezésre 
jellemzően nem alkalmas. Nagy előnye a csapat tudás-

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 4. szám 2009. április 41/66 oldal



 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 4. szám 2009. április 42/66 oldal

A szoftvertervezés fontos eleme az üzleti szakterület 
(business domain) megértése és reprezentálása a kód-
ban. A tervezési megbeszélések során ennek támogatá-
sára szakterület-vezérelt tervezés eljárást alkalmazunk. 
Minden egyes követelmény esetén feltérképezzük a spe-

szintjének normalizálódása, a rejtett tudás (pl. a fejlesztői 
környezet apró, de hasznos beállításainak) terjedése, 
továbbá a csapatban lévő személyektől való függőség 
csökkenése. Egyik projektünkben sikerült megvalósítani 
egy fura, de hasznos változatát is, a szimultán progra-
mozást (régi, kedves kollégám elnevezése alapján angol 
megfelelője: „single pairing”). Szimultán programozásról 
akkor beszélünk, amikor egymás mellett ül két fejlesztő 
kb. 30 cm-re a saját számítógépével. Szorosan össze-
függő komponenseken dolgoznak együtt ily módon és a 
forráskód-követő rendszer funkcióit kihasználva folya-
matosan teszik be, illetve veszik ki a társuk módosítását. 
Architektúra tervezési megbeszélést követően, a már 
mindenki számára világos tervek megvalósítása esetén 
rendkívül hasznos. Mindamellett, hogy jelentkeznek a 
páros programozás előnyei, közel kétszeres sebesség-
gel tud haladni az kivitelezés. A szimultán programozás 
megvalósíthatóságának fontos feltétele, hogy a két fej-
lesztő ugyanazon a tudásszinten legyen üzleti és mű-
szaki szempontból is. 
A reggeli megbeszéléseket követően minden egyes so-
ron következő követelmény megvalósítása előtt egyszerű 
tervezési megbeszéléseket tartunk. Két-három személy 
összejön egy nagy fehér táblánál és az adott témát a 
táblán modellezve szóban kitalálják, mit kell a kódba 
megvalósítani. A megbeszélések 15-30 percnél nem 
tartanak tovább. Ezt követően a felrajzolt terveket igény 
szerint lefényképezzük vagy egyszerűen töröljük, majd 
azonnal kódoljuk az automatikus tesztesetek és a pro-
dukciós kódokat. Ilyen megbeszélések közvetlenül a 
„standup” után és napközben akár többször, ad-hoc mó-
don szerveződnek azok között, akik aktuálisan érintettek 
egy témában. Az egyszerű tervezés másik eleme a 
szükségtelen dokumentáció elkerülése. Itt szeretnék 
tisztázni egy félreértést. A szükségtelen dokumentáció 

kerülése nem azt jelenti, hogy nincs dokumentálva 
semmi, hanem azt, hogy csak azt dokumentáljuk, amire 
valóban szükség van. Eddigi tapasztalataim alapján a 
minimális dokumentáció a specifikáció, manuális teszte-
ket támogató tesztforgatókönyvek, telepítési és üzemel-
tetési kézikönyv, illetve a felhasználói kézikönyv. Ezen 
kívül van egy hasznos, egy-két oldalas dokumentáció, 
ami ismerteti a fejlesztői környezetet és kiindulópontként 
szolgál új csapattagok számára, vagy ha olyan feladatot 
kell valakinek elvégeznie (pl. verzió kibocsátás), amiben 
addig még nem volt része. Egyik dokumentációt sem úgy 
kell elképzelni, hogy a projekt közepén elkészül és töb-
bet senki nem nyúl hozzá. Minden dokumentum, amin 
dolgozunk élő, folyamatosan változik, fejlődik. A specifi-
káció a projekt elején, az előzetes követelmény egyez-
tetések során – ami általában nem tart tovább egy hó-
napnál – pár tíz oldalas dokumentum formájában készül 
el, majd a projekt folyamán a folyamatos elemzés során 
akár több száz oldalasra duzzad. Mindig csak annyi van 
benne kifejtve, ameddig eljutottunk. A fejlesztői környe-
zet útmutató pedig lehet néhány bejegyzés a projekt 
portálon, nem szükségszerű a nyomtatható és össze-
függő dokumentum. A lényeg, hogy ne tartsunk olyan 
dokumentumokat, aminek nincs olyan jól meghatározott 
célközönsége, amelynek jól meghatározott céljai vannak 
az adott dokumentummal. Amit megtartunk, az viszont 
kell legyen annyira fontos, hogy folyamatosan karban-
tartsuk és figyeljünk a tartalmára. Az ilyen dokumentu-
mokat általában külső kényszer hatására produkciós 
környezetbe telepítéskor mindenképpen aktualizálni kell. 



 

cifikációban megjelenő üzleti fogalmakat és kapcsolato-
kat, majd a tervezést követően megírjuk az őket repre-
zentáló kódot. Az ily módon előállt komponensek hatá-
rozzák meg rendszerünk adatainak tárolási struktúráját 
és a funkciók közötti kommunikációs egységeket.  
A műszaki terveket elsősorban nem dokumentum, ha-
nem kód formájában rögzítjük, ún. automatikus egység-
tesztekben. Az automatikus egységteszt olyan apró 
programocska, ami gombnyomásra ellenőrzi az adott 
komponens adott funkciójának helyes működését. Célja 
a fejlesztő szándékainak formális rögzítése. Miután a 
fejlesztő rögzítette az automatikus tesztet, a feladat azon 
a produkciós kódrészlet megírása, aminek kapcsán a 
teszteset helyesen végrehajtódik. Ez az egyértelmű jel-
zése annak, hogy a feladat kész. Az automatikus tesz-
teknek nagyon sok előnyük van: 

• ha mindenki ír automatikus teszteket, változtatás 
esetén bármikor egyetlen gombnyomással kiderít-
hető, hogy a többi funkciót érintette-e a változás; 

• formális, más fejlesztők számára legérthetőbb mó-
don (programkód) dokumentálja saját szándékun-
kat, megvalósítva a futtatható dokumentáció elvét, 
ami mindig aktuális: ha nem lenne az, hibát ered-
ményezne a futtatás; 

• nulla hibához való konvergencia: ha egy hibát au-
tomatikus teszteset formájában reprodukálunk, 
majd javítjuk, akkor esetleges ismételt felbukkanása 
esetén a teszteset futtatáskor azonnal jelzést ka-
punk erről; 

• telepítést követően, teszt és éles környezetben 
vagy akár a platformunk verzió váltása esetén egy-
aránt kideríthető egy gombnyomással, van-e prob-
léma a rendszerrel. 

Az alkalmazott agilis gyakorlatok hatására rendszerünk 
architektúrája egyszerűsödik, a kód minősége javul, a 
hibák száma csökken. Feltételezve, hogy változási ké-
relemnek a továbbiakban csak az minősül, ha az ügyfél 
egy már megvalósított követelményen változtat és ennek 
következtében a kódon módosítani kell, az alkalmazott 
agilis módszerek következménye, hogy a változások mi-
atti többlet emberi erőforrás ráfordítás elhanyagolhatóvá 
válik a projektben. Más esetekben gyakran találkoztam 
olyan projektekkel, ahol a többlet ráfordítás a tervezettel 
összemérhető vagy akár annak többszöröse volt. 
„Tanulni, tanulni, tanulni” 
Az ismertetett módszerek alkalmazásával kapcsolatban 
egyetlen nehézség adódik. Szállító oldalon szoftver kö-
vetelményelemzés, tervezés, implementáció és tesztelés 
terén komoly kompetenciára van szükség. Vízesés mo-
dell alkalmazása esetén elvileg elegendő néhány maga-
san képzett szakember, aki megálmodja és jól doku-
mentált módon megtervezi a megoldást, a többieknek 
pedig csak végre kell hajtaniuk a tervet. Agilis csapatok-
ban a gyakori változások megfelelő kezeléséhez sok 
olyan kompetenciára van szüksége minden csapattag-
nak napi szinten, amelyek a vízesés modellben fel sem 
merültek vagy csak néhány személy esetén. Az első és 
legfontosabb: a csapat minden tagjának képesnek kell 
lennie önállóan dolgozni. 
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A követelményelemzésben és tervezésben résztvevő 
szakembereknek készség szinten kell ismerniük minél 
több modellezési és tervezési technikát, a kódolást 
végző fejlesztőknek a forráskód kezelő rendszereket, 
összefésülő eszközöket, egységteszt-automatizáló eljá-
rásokat és kódátszervezési (refaktorálás) eljárásokat kell 
ismerniük magas szinten. A tesztelőknek készen kell áll-
niuk automatikus tesztek készítésére, karbantartására és 



 

futtatására. Ezen követelmények kielégítéséhez minden 
résztvevőnek szüksége van folyamatos fejlődésre, tanu-
lásra („életfogytig tartó tanulás” modellje), illetve nélkü-
lözhetetlenek a csapat munkáját támogató szoftveresz-
közök. 
Az egyedi szoftverfejlesztés ebben az értelemben ha-
sonlít a felhőkarcolók építéséhez. Nem lehet felhőkarco-
lót építeni csupa segédmunkással, ásóval és kalapáccsal 
a kézben. A felhőkarcolók építéséhez szükség van ko-
moly szakmai tudásra és bonyolult munkagépekre. 
Agilis fix áras szerződés 
Ideális esetben az előbb említett működési modell a 
szerződés szerves részét képezi. Az irodalomban ezt 
hívják agilis fix áras szerződésnek. Az ilyen jellegű szer-
ződések legfontosabb jellemzői: 

• tartalmazzák a termék vagy megoldás vízióját, a ví-
zió megvalósításához tartozó fix ütem- és erőfor-
rástervet, az előzetes szakmai tervet, a verzió kibo-
csátások (release) mérföldköveit, illetve az egyéb 
határidőket; 

• üzleti és műszaki peremfeltételeket, melyek válto-
zása esetén a fix tervek érvénytelenné válnak; 

• iterációk átfutása naptári napokban: az iterációk a 
naptár szerint ciklikusak, figyelmen kívül hagyva az 
ünnepnapokat, ez adja a munka ritmusát, mint 
ahogy a zenében a metronóm; 

• agilis működésre vonatkozó együttműködési szabá-
lyok: 
o a szerződésben szereplő fix tervek és perem-

feltételek alapállapotot tükröznek, amely idővel 

változik, és amelyet minden egyes iteráció és 
release tervezés során felülvizsgálnak; 

o a mérföldköveken, határidőkön és erőforráster-
veken nem lehet változtatni, csak a projekt ke-
retein, vagyis a szakmai tartalmon; 

o az ügyfél bármikor kérheti a stabilizáció, más 
néven tesztelés megkezdését – lehetőséget 
biztosít, hogy a produkciós környezetbe tör-
ténő telepítést az ügyfél előbbre hozza az ere-
detileg tervezettnél; 

o minden iteráció végén minden résztvevő által 
új elkötelezettség: jelenlegi állapot, prioritások 
és a jövőre vonatkozó tervek elfogadása; 

o formális elfogadás iterációk alatt csak a köve-
telmények szintjén; 

o produkciós környezetben telepítések esetén 
(release mérföldkövek) minden projekttermék 
(dokumentáció, kód) állapotának formális át-
adása és bázisállapot elfogadása. 

A követelményekben jelentkező változtatásokat PCR 
(Project Change Request, projekt-változási kérelem) he-
lyett XCR-el (eXchange Request, csere kérelem) lehet 
kezelni. Az XCR röviden azt jelenti, hogy ha adott ponton 
változtatni kell egy követelményen vagy új követelmény 
bukkan fel, meg kell határozni a prioritását, elhelyezni a 
többi követelmény között, majd megnézni, hogy a lista 
alján mi esik ki miatta. Nem jelenti mindenképpen azt, 
hogy a kieső követelmény nem kerül megvalósításra. 
Természetesen maradhat a listában, de az adott üteme-
zésben jelen tervek szerint nem kerül megvalósításra. A 
követelmény prioritások iterációnként vagy telepített ver-
ziónként (release) változhatnak. Ez akár azt is jelentheti, 
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hogy a kieső követelmény visszakerül a megvalósítan-
dók közé, viszont akkor valami másnak kell kiesnie. 
Az előbbi feltételek az ideális szerződésre vonatkoznak, 
saját projektjeim szerződései természetesen nem felel-
nek meg az ismertetett kritériumoknak. Saját szerződé-
seimben minden fix és csak formális PCR-ekkel lehet 
változtatni. Eddigi tapasztalataim alapján ha az ügyfél 
vagy a szállító nincs felkészülve az agilis fix áras szerző-

désre, egyedül a jól bevált teljesen fix szerződés műkö-
dik. Azonban függetlenül attól, hogy az ügyfél a közszfé-
rából vagy az üzleti szférából kerül ki, ha látja és felfe-
dezi az agilis módszerek használatának előnyeit, a 
szerződés többé nem akadály. Az ügyfél szeret együtt 
dolgozni képzett és tapasztalt szakemberekkel a valós 
és aktuális követelményeket kielégítő működő megol-
dásokon. 
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XProgramming.com, www.xprogramming.com 
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Először is, vázoljuk a körülményeket:olyan szoftverfejlesztő 
cégekről lesz szó, amelyek 10 – 40 főt foglalkoztatnak. 

A továbbiakban nem célunk minden részletében elemezni a 
témát, inkább arra törekszünk, hogy az elmúlt két évben tör-
tént, 5 tunéziai céggel való együttműködésünk legfőbb ta-
pasztalatait összegezzük. 

Elsősorban azoknak kívánjuk tapasztalatainkat továbbadni, 
akik, bár kezdők a szoftverfolyamat-fejlesztés területén, sze-
retnének az ISO 9001 és CMMI követelményeit egyaránt ki-
elégítő minőségügyi rendszert kialakítani. 

Írásunk tulajdonképpen szemléletmódbeli, „cégkultúra váltás-
ról” szól. Mert a kis cégeknél kialakított minőségügyi rend-
szerek csakis akkor lesznek sikeresek, ha a folyamatfejlesz-
tésben a cég minden alkalmazottja részt vesz. Látni fogjuk, 
hogy a kombinált „ISO 9001&CMMI” megközelítés alátá-
masztja ezt a kijelentést. 

Vizsgáljuk meg tehát, miért is előnyös ötvözni az ISO 9001-et 
és a CMMI-t. 

• Ez az ötvözés támogatja a szemléletváltást, ami azt je-
lenti, hogy a cég összes alkalmazottja hozzájárul a ve-
vői elégedettség növeléséhez, a folyamatfejlesztésben 
való részvétele okán. 

• Integrált megközelítés alkalmazását hangsúlyozza, tá-
mogatva ezzel a cég kulcsfolyamatainak megértését 
és az ezekhez kapcsolódó problémák feltárást és 
megoldását. Az ISO globális megközelítést szorgal-
maz, és a CMMI keretein túlmutató folyamatokkal is 
foglalkozik,a CMMI pedig a cég alaptevékenységével 
(esetünkben: a szoftverfejlesztéssel) kapcsolatban ad 
útmutatást. Ez azt jelenti, hogy a belső érdekelt felek 

mind vevői, mind eladói szerepben megjelenhetnek, 
ezáltal pedig növekszik empátiakészségük. 

• Céges szintű megtakarítást tesz lehetővé folyamatfej-
lesztés területén, amennyiben egyik modell átveheti a 
másikban hangsúlyosabban szereplő elemeket (pél-
dául, a CMMI-ben részletesebb a konfigurációkezelés, 
míg az ISO-ban a felsővezetők bevonása hangsúlyo-
sabb.) 

• A folyamatok valós működéshez való illesztését hang-
súlyozza, szemben a „mindenre jó” megoldásokkal. 

• A CMMI magasabb (3-as szint fölötti) érettségi szint-
jein megkövetelt folyamatok is megjelenthetnek már a 
folyamatfejlesztés kezdeti szakaszában is. 

Munkánk során felfigyeltünk néhány “ISO hatásra” a kis cé-
gek folyamatfejlesztésében. Ezeket az alábbiakban soroljuk 
fel. 

• A felső-vezetés felelősségének előtérbe kerülése: 
o Támogatás a folyamatfejlesztési célok megfo-

galmazását, meghatározást illetően (ezeket a 
CMMI Mérés és elemzés folyamata fejti ki legjob-
ban); 

o Támogatás a CMMI GP 2.10-es gyakorlatának 
bevezetésében (a felsővezetők bevonása); 

o A felső-vezetés bevonásának nyilvánvalóvá tétele. 

• A vevői elégedettség mérésének támogatása: 
o A folyamatfejlesztés vevők számára való meg-

jelenítésének támogatása; 

o A folyamatfejlesztéssel kapcsolatos pragmatikus 
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CMMI: Capability Maturity Model Integration. Lásd: HYPERLINK "http://www.sei.cmu.edu" www.sei.cmu.edu 

A továbbiakban a szerző az „ISO” elnevezést az ISO 9001 szabványra használja.



 

megközelítése hangsúlyozása; 

o A csapatok folyamatfejlesztésbe történő bevonásá-
nak támogatása; 

o A GP 3.2 (folyamatok fejlőségét mutató adatok 
gyűjtése) gyakorlatok intézményesítésének támo-
gatása. 

• A „Folyamatos fejlesztés” szelleme: 
o A projekteknek és egyéneknek a minőségügyi 

rendszer fejlesztésében való részvételének elő-
térbe kerülése; 

o A GP 3.2 gyakorlatok és IPM (integrált projektme-
nedzsment) gyakorlatok intézményesítésének tá-
mogatása; 

o Az 5-ös érettségi szintű gyakorlatok előrevetítése. 

• Szervezeten átívelő folyamatok kidolgozása: 
o Például, a HR és a képzési folyamatok esetében; 

o A CMMI OT (szervezeti képzés) folyamat intézmé-
nyesítésének támogatása. 

• A kulcsfolyamatok felhasználása a vevői 
elégedettség fenntartására: 
o A szoftverfejlesztési folyamatok részei a folyamat-

térképnek; 

o A szoftverfejlesztő csapatok nem elszigetelten mű-
ködnek, és tudatában vannak a teljes folyamat-tér-
képnek. 

• A „kulcsfolyamatok” száma korlátozható: 
o „Light” minőségügyi rendszerrel kezdődhet a folya-

matfejlesztés, amely elősegíti a szemléletváltást; 

o A CMMI folyamatokat könnyebb lesz elfogadtatni. 

• Az ISO megköveteli egy minőségügyi vezető 
jelenlétét, így: 
o Időt ad ahhoz, hogy a CMMI-szemléletű folya-

matfejlesztés szponzorával megfelelő kapcsolat 
alakuljon ki; 

o Törvényesíti a minőségügyi felelős szerepet; 

o Előrevetíti a CMMI 3-as szintű gyakorlatokat. 

Munkánk során az ISO és a CMMI közötti szinergiát is megfi-
gyeltük. Ime néhány példa: 

• A szoftverfejlesztés az ISO számára „csak” egy 
folyamat: 
o A CMMI segít tartalommal megtölteni ezt a (folya-

mat) keretet ; 

o A CMMI támogatja a szoftverfejlesztőket abban, 
hogy értékteremtő folyamatokat határozzanak 
meg. 

• Az ISO megköveteli, hogy minden 
folyamatmutatónak legyen célértéke: 
o Támogatja, hogy a szervezetben kialakuljon a „mé-

rőszámok kultúrája”; 

o Segít a mutatók alap - értékeit meghatározni; 

o  A mutatószámok elfogadható / cél-értékeinek 
meghatározása nem mindig releváns – a CMMI 
alacsony érettségi szinten kevesebbet követel 
ezen a téren. 

• A CMMI a „proaktív minőségbiztosítás” elvét 
támogatja: 
o „Hibajavítás” helyett megelőzés; 

o Ez az elv kiterjeszthető az ISO-környezetre. 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 4. szám 2009. április 47/66 oldal



 

• Az ISO megköveteli az infrastruktúra karbantar-
tását: 
o Vírusellenőrzés a személyi számítógépeken; 
o Előrevetíti a CMMI 3-as szintű gyakorlatokat. 

• A CMMI támogatást nyújt a kockázatok kezelé-
sére és a struktúrált döntéshozatalra vonatko-
zóan: 
o Ez nagyon hasznos kis cégek esetében; 
o Az „ISO-folyamatok” újrafelhasználhatják a kocká-

zatkezelésre és a döntéshozatalra vonatkozó fo-
lyamatokat. 

• Az ISO megköveteli egy „audit-rendszer” létét, 
hangsúlyozva a minőségügyi rendszer befekte-
téseinek megtérülését: 
o Ez kifejezetten támogatja, hogy a minőségügyi 

rendszer teljesítse a kijelölt követelményeket. 

• A CMMI felmérések (SCAMPI alapúak) rész-
leteikben vizsgálják a folyamatokat: 
o Az ISO audit a „szabványnak való megfelelőséget” 

vizsgálja; 
o A CMMI felmérések szelleme segít megérteni a fo-

lyamatok hatásosságát, még bevezetésük, kidol-
gozásuk folyamán. 

Végül, íme néhány folyamatfejlesztési tapasztalatunk, ame-
lyeket ötletként és javaslatként szeretnénk közzétenni: 

• A minőségügyi rendszer a szervezeté, és nem a ta-
nácsadóé! 

• A tanácsadó nem tud mindent megtenni, de 
o kötelessége konkrét és pragmatikus példákkal se-

gíteni a céget! 
• Tanácsadás során mindig a szervezet minőségügyi 

rendszerére, és ne a modellekre koncentráljunk! 
• A modellek nem adnak megoldást a problémákra! 

• A folyamatfejlesztésben elsősorban a fejlődésre, és ne 
a tanúsítvány-vadászatra koncentráljunk! 

• A modell semmire sem jelent „alibit”! 
• A folyamatokra, és ne az eszközökre figyeljünk! 
• Válasszunk szabad forrású megoldásokat! 
• A képzési tervet a szervezet múltjának figyelembe-

vételével alakítsuk ki! Ime egy példa: 
o Projektmenedzsment, 
o Becslési mechanizmusok, 
o Kockázatkezelés, 
o Konfigurációkezelés, 
o Mérések, 
o Minőségbiztosítás. 

• Azonosítsuk a gyors sikert-hozó területeket, és kezdet-
ben ezekre koncentráljunk! 

• Alakítsunk ki egy közös nyelvet a folyamatfejlesztés-
ben! 

• Már a legelső pillanattól kezdve igazítsuk a folyamatfej-
lesztést a cég stratégiájához! 

Végezetül érdemes szót ejteni a minőségügyi rendszer kiala-
kításának lépéseiről, nevezetesen arról, hogy ISO-val vagy 
CMMI-vel jobb-e kezdeni. Erre nincs egységes, mindenhol 
üdvözítő megoldás. Általában azt tanácsoljuk a cégeknek, 
hogy kezdjék a folyamatfejlesztést az ISO rendszer bevezeté-
sével (hogy a minőségügyi rendszer keretét kialakítsák), majd 
ebbe a keretbe kezdjék el beilleszteni a CMMI folyamatokat. A 
sorrend azonban a cég üzleti céljaitól függ, amelyeket a minő-
ségügyi rendszernek támogatnia kell. 
Azt a következtetést mindenképpen levonhatjuk, hogy érde-
mes az ISO-t és a CMMI együttesen alkalmazni kis cégeknél, 
mi több, ez támogatja a hatékony folyamatfejlesztést. 
Ha kérdései, megjegyzései vannak, kérem, írjon a: 
Patrick.tomezak@evimps.com címre! 
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Fejlesztéseink az alábbi külső elismeréseket ered-
ményezték: 
Fejlesztéseink az alábbi külső elismeréseket ered-
ményezték: 

Jóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüül JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüül 
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

    
    

Veress Csaba a 2007-ben Nemzeti Minőségi Díjat nyert Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Minőségirá-
nyítási vezetője. 
Veress Csaba a 2007-ben Nemzeti Minőségi Díjat nyert Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Minőségirá-
nyítási vezetője. 

  
„Keresd a nálad jobbat és haladd meg” elv a reális önkép alapja és a fejlődés motorja. „Keresd a nálad jobbat és haladd meg” elv a reális önkép alapja és a fejlődés motorja. 

Év Elismerések 

2002. ISO 9001 szabvány szerinti működés 
tanúsítása (kiépítés éve: 1995) 

2003. Észak-Alföldi Regionális Minőség Díj 
(szolgáltatói kategóriában) 

2004. 1. hely magyarországi kis és közép 
kategória: „Legjobb Munkahely” (95 cég) 

2004. Év Menedzsere Díj 
Csonka Tibor vezérigazgató részére 

2005. EFQM, Elismerés a Kiválóságért Díj 

2006. SHIBA Díj (az első magyar távhűtési 
projektért) 

2006. EFQM, Elismerés a Kiválóságért Díj 

2007. 1. hely magyarországi kis és közép 
kategória: „Legjobb Munkahely” (140 cég) 

2008. Nemzeti Minőségi Díj – 2007. 

- Kedves Csaba! Úgy gondolom 2008. június 5-e 
örökre emlékezetes marad (ekkor volt a Nemzeti 
Minőségi Díjak átadása a Parlamentben). Ugye nem 
tévedek? 

- Kedves Csaba! Úgy gondolom 2008. június 5-e 
örökre emlékezetes marad (ekkor volt a Nemzeti 
Minőségi Díjak átadása a Parlamentben). Ugye nem 
tévedek? 

- Valóban emlékezetes és örömteli volt ez a nap. 
Azonban még emlékezetesebb az a tanulási és 
fejlődési folyamat, ami a Díj eléréséhez vezetett. 

- Valóban emlékezetes és örömteli volt ez a nap. 
Azonban még emlékezetesebb az a tanulási és 
fejlődési folyamat, ami a Díj eléréséhez vezetett. 

2004-től a stratégia alkotás módszertanának fejlesztése 
(Mc Kinsey, BSC, SWOT-COMP, KJ), 
2004-től a stratégia alkotás módszertanának fejlesztése 
(Mc Kinsey, BSC, SWOT-COMP, KJ), 
2005-ben az innovatív műszaki fejlesztéseink bete-
tőzéseként megjelenünk a távhűtési piacon (szintén az 
országban elsőként). 

2005-ben az innovatív műszaki fejlesztéseink bete-
tőzéseként megjelenünk a távhűtési piacon (szintén az 
országban elsőként). 

  
  

- Miként foglalnád össze néhány pontban a díj el-
nyeréséhez vezető utatok legfőbb állomásait? 

- Miként foglalnád össze néhány pontban a díj el-
nyeréséhez vezető utatok legfőbb állomásait? 

- 1995-ben az ISO 9001 szabványnak megfelelő minő-
ségirányítási rendszer kiépítése (a távhőszolgáltatási 
szektorban elsőként), 

- 1995-ben az ISO 9001 szabványnak megfelelő minő-
ségirányítási rendszer kiépítése (a távhőszolgáltatási 
szektorban elsőként), 

2003-tól EFQM modell szerinti önértékelés alkalmazása, 2003-tól EFQM modell szerinti önértékelés alkalmazása, 

1997-től indulnak a vevői– és dolgozói elégedett-
ségmérésre alapozott fejlesztések, 
1997-től indulnak a vevői– és dolgozói elégedett-
ségmérésre alapozott fejlesztések, 
2000-től a TQM elvek szerinti működés kiterjesztése, 2000-től a TQM elvek szerinti működés kiterjesztése, 

Ügyvezető igazgató, IFKA Magyar Minőségfejlesztési Központ



 

- Hogyan kezdődött pályafutásod a Debreceni 
Hőszolgáltatónál? 

- Éppen húsz évvel ezelőtt jöttem ide egy termelő 
vállalattól. Így az ottani vezetői és „MEO” tapasztala-
tokat már egy közszolgáltató cégnél hasznosíthattam. 
A valódi „minőségügyi fertőzést” Csonka Tibor ve-
zérigazgatómtól kaptam, aki 1994-ben többek között 
minőségügyi szakértői végzettséggel és szemlélettel 
is rendelkezett, amikor válságmenedzselésre átvette 
a céget. Ő kért fel akkor a minőségügyi tevékenység 
irányítására. 
Azóta a cég erős minőségközpontú, „a vevő mutatja 
az utat” szlogenű fejlődésen ment át. Ehhez a fejlő-
dési úthoz minden vezető és munkatárs hozzátette a 
maga „kockakövét, ötletét és verítékét”. Ennek hoza-
déka a 2000. évtől való tartósan sikeres, eredményes 
működés. 

- Mit jelent számodra a minőség iránti elkötelezett-
ség? 

- A minőség nekem nem más, mint az: elvárásoknak 
való megfelelés szintje. 
A minőségfogalom nagyon fontos, mindennapos ve-
zérelv számomra, nemcsak a munkahelyen, hanem 
az egész életben. Hiszen az élet minden relációjában 
elvárásoknak való megfelelés érdekében kell folya-
matosan fejlődni, változni. 

- Az önértékelést, mint módszert mivel ajánlanád 
mindazok figyelmébe, akik csak fontolgatják al-
kalmazását? 

- Az EFQM modell ma Európában a legfejlettebb és 
ezért legelterjedtebb szervezeti önértékelési mód-
szer. Aki először belenéz a kérdéslistába rögtön fel-

ismeri cégműködésének néhány fehér foltját. A mo-
dell a TQM elvek alapján rávezet arra, hogy folya-
matosan ismerd meg a környezeti elvárásokat és 
felelj meg azoknak. Talán a legfontosabb modell 
követelmény: a nálad jobb benchmark partneri 
teljesítmények alapján való fejlesztések elvárása. A 
„Keresd a nálad jobbat és haladd meg” elv a reális 
önkép alapja és a fejlődés motorja. 

- Hogyan tovább? Milyen elképzelésed van a folyta-
tásra? Hogyan lehet a lécet magasabbra tenni? 

- Persze azt nem mondhatom, amit az amerikai 
találmányi hivatal elnöke a 19. század végén mon-
dott, miszerint: „minden ami feltalálható, az feltalálta-
tott”. 
Nekünk a vevő, a környezet által mutatott utat követ-
nünk kell. Néha proaktív módon nekünk is mutatnunk 
kell azt az utat, ami a látens vevői igények kielégíté-
séhez vezet. Ilyen volt pl. a távhűtési projektünk is. 
Az EFQM modell szerinti  fejlődés pedig egy véget 
nem érő utazás, amely út reményeink szerint minket 
is elvezet az EFQM Trófeához. 

- Köszönöm a beszélgetést. A trófeához pedig az 
elsők között szeretnék gratulálni! 

____________________________________________________________________________________________  
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November 4-5 között, Budapesten került megrendezésre a 
Második Közép- és Kelet-Európai Szoftverfolyamat-fejlesztési 
konferencia, melyek 50-nél több szakértő vett részt a régióból 
(Lengyelországból, Csehországból, Magyarországról, Romá-
niából, Bulgáriából, Oroszországból, Ukrajnából, Törökor-
szágból), valamint Nyugat-Európából és az USA-ból. A ren-
dezvényre a XVII. Magyar Minőség Hét keretében került 
sor. 
Az előadásokon sok érdekes tapasztalatot mutattak be a kü-
lönböző országok különböző ipari szektoraihoz (autóiparhoz, 
telekommunikációhoz, bankokhoz, védelmi rendszerekhez) 
kötődő szoftverfejlesztések kapcsán. A konferencia részletes 
programja a: 
 http://www.cee-spi.com/Conference-Programme.programm-
2008.0.html tekinthető meg. 
A több modellt is alkalmazó, „multimodell” alapú folyamatfej-
lesztés a konferencia előadásainak és a panel-szekcióknak is 
visszatérő témája volt. Az évek során számos folyamatfej-
lesztési modellt dolgoztak ki, melyek mindegyike magas 
megtérülési rátát ígér. Sok cégnél folyik szoftverfolyamat-
fejlesztés egyszerre több modell alapján, némelyikük bizonyos 
tanúsítvány megszerzése céljából, mások viszont tényleges 
folyamatjavítás céljából. Pat Kirwan, a CMMI modellt kidol-
gozó Software Engineering Institute (SEI) munkatársa bemu-
tatta a SEI ez-irányú felmérésének eredményét. Előadásában 
arra a következtetésre jutott, hogy a több modellen alapuló 
szoftverfolyamat-fejlesztés csak akkor lehet sikeres, ha, mo-
delltől függően, mindig a cég sajátos üzleti igényeit tartják 
szem előtt. A konferencián sok arra vonatkozó tapasztalat 
hangzott el, hogyan lehet sikeresen ötvözni több modellt, pél-
dául az ISO 9001 és a CMMI® modellt. 
A konferencia másik „bűvös szava” az „agilis” fejlesztés volt. A 

konferencia első napján hosszabb bemutatóra került sor arra 
vonatkozóan, hogyan működik a minőségbiztosítás agilis 
környezetben, feltérképezve az agilitás előnyeit a szoftverfej-
lesztésben. Szó volt arról is, hogyan sikerül a fejlesztőknek és 
tesztelőknek minőséget biztosítani agilis módon. Hasznosnak 
bizonyult az „agilitás” pontos megfogalmazása (ezt a résztve-
vők is visszaigazolták), hiszen az agilitást gyakran a folyamat-
alapú gyakorlatok ellentéteként értelmezik. Ez a szembeállítás 
téves, és a két fogalom ismeretének hiányával magyarázható. 
Az „agilitás” egy sor részletesen kidolgozott menedzsment és 
fejlesztői gyakorlatot takar, amelyek igen jól kiegészítik a 
CMMI® folyamatfejlesztési gyakorlatát. A CMMI® azt hatá-
rozza meg, milyen követelményeknek feleljen meg egy folya-
mat (“mit”), míg az agilis módszerek a „hogyan”-ra adnak le-
hetséges választ, például a konkrét technikák meghatározá-
sával. A kapcsolódó előadások résztvevői egyetértettek 
abban, hogy az „agilis” szót gyakran félreértelmezik. „A túlsá-
gosan agilis szervezetek, hackerek, a túlságosan CMMI alapú 
szervezetek megbénulnak”. A résztvevők egyetértettek abban, 
hogy az agilis munkamódszer kulturális változást feltételez 
mind a fejlesztők, mind a vezetők részéről, és kiemelten szük-
ségessé teszi bizonyos (elsősorban „szoft”) képességek je-
lenlétét. 
A szoftverfejlesztésben részt vevő emberi tényező fontosságát 
is sokan hangsúlyozták. Markus Sprunck, a HVB Information 
Services GmbH szoftverfolyamat-fejlesztési vezetője érdekes 
tapasztalatokat osztott meg arról, hogyan értelmezték ugyan-
azokat a folyamatokat egy német és egy olasz bankfiókban. 
Mint elmondta, „nincs egyetlen jó és több rossz út erre, el kell 
szakadni a tipikus kulturális sztereotípiáktól. Meg kell értenünk 
a másik felet, a kultúráját, és viselkedésének okát”. 
Készülünk a konferencia következő rendezvényére 2009-ben! 
__________________________________________________________________________________________________  
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A 2007-es sikeres konferenciát követően, másodszor 
szervezték meg a Közép- és kelet-európai szoftverfo-
lyamat-fejlesztési konferenciát,a CEE-SPI 2008-t. A tér-
ségben régóta várt eseményre 2008. november 4-5-én, 
Budapesten került sor a XVII. Magyar Minőség Hét ke-
retében. 
Az első konferencián, 2007-ben, Krakkóban, több mint 
90-en vettek részt Közép- és Kelet Európa országaiból. 
A résztvevők között üdvözölhettük a pénzügyi, IT, tele-
kommunikációs és autóipari szoftveres szakembereket 
Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Bulgá-
riából, Romániából, Oroszországból és Magyarországról. 
A konferencia vonzerejét a szakmai tapasztalatokról be-
számoló előadások jelentették, melyeken a multinacio-
nális cégeken (pl. Motorola, Siemens) kívül a térség kis- 
és középvállalatai is szót kaptak. 
Az idei konferencián is számos, gyakorlati tapasztalatról 
számoltak be bolgár, német, magyar, lengyel, román, o-
rosz és török előadók. Helyet kaptak az autóipari, banki, 
telekommunikációs cégek képviselői (pl. HP, Motorola, 
Sabre Holdings and Thyssen Krupp Presta ) az általuk 
képviselt iparág szoftveres sajátosságainak bemutatá-
sára. 
A jelenlévők részt vehettek a jelenleg két igen fontos té-
mában rendezett panelen: “Agilis fejlesztés és CMMI: 
egymást kiegészítő vagy egymásnak ellentmondó meg-
közelítések?”, valamint “Szoftverfolyamat-fejlesztés több-
modelles környezetben”. 

A közép-és kelet-európai oktatás színvonalának és a fej-
lesztők magas szaktudásának köszönhetően a nagy mul-
tinacionális szervezetek K+F központokat telepítettek a 
térségbe. A helyi szoftvercégek egyre növelik külföldi 
szolgáltatás-értékesítéseiket (Nearshore fejlesztések, IT 
outsourcing). Mindazonáltal az első osztályú szakember-
gárda a sikeres projektek csak egyik tényezője. Egy 
szervezet folyamatainak képessége erősen befolyásolja 
a végső eredményt. Közép- és kelet-Európa “versenytár-
sai”, Kína és India már évek óta elindították a folyamataik 
fejlesztését célzó programjaikat. 
A konferencia közép- és kelet-európai cégek fórumaként 
szolgált. A cégek megoszthatták folyamatfejlesztési ta-
pasztalataikat és bemutathatták folyamataik minőségét. 
A konferencia nem titkolt szándéka volt, hogy felhívja a 
figyelmet az érett és professzionális folyamatok szüksé-
gességére, mely kulcsfegyverként működik a verseny-
szférában. 
“A szoftverfolyamat-fejlesztés egyre nagyobb jelentősé-
get nyer a közép- és kelet-európai szoftvercégek köré-
ben az Indiával és Kínával való versenyképesség fenn-
tartása miatt. Azok a multinacionális szervezetek, melyek 
a fejlesztéseiket kiszervezni akarják vagy a szoftvervá-
sárlás mellett döntenek, egyre inkább használják az 
olyan minőségi modelleket, mint a CMMI vagy a SPICE a 
beszállítóikkal kapcsolatos kockázatok felmérésére. En-
nek következtében egyre több cég fejleszti folyamatait és 
célozza meg a “tanúsíttatást”. Az előbbiek fényében eb-
ben az évben a résztvevők növekedésére számítunk, 
mivel a konferencia programja igen vonzó és időszerű”, 
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jelentette ki Cristophe Debou, a konferencia főszerve-
zője, a KUGLER MAAG CIE kelet-európai divíziójának 
elnöke. 
A konferenciasorozatot a KUGLER MAAG CIE cég indí-
totta el és szervezte. 
A KUGLER MAAG CIE cégről 
A KUGLER MAAG CIE (http://www.kuglermaag.de/) egy 
nemzetközi tanácsadó cég, amely elsősorban az autó-
iparban, telekommunikációban, a pénzügyi szektorban 
és az IT-ban dolgozik. 10 szakértő alapította a céget 
2004 közepén, mára több, mint 50 szakértőt foglalkoztat.  
A KUGLER MAAG a szoftverfejlesztési és mérnöki fo-
lyamatok módszeres és fenntartható fejlesztését támo-
gatja. Ismert ipari szabványok (CMMI®, SPICE / ISO IS 
15504, Automotive SPICE®, biztonsági szabványok pl. 
IEC 61508, ISO WD 26262), alapján támogatják a cégek 
szoftverfolyamat-fejlesztését, biztosítanak tanácsadást, 
oktatást, auditálást. 
A KUGLER MAAG támogatja a VDA szervezetet az 
Automotive SPICE™ kidolgozásában és bevezetésében, 
tagja az iNTACS™ szervezetnek, és partnere az ameri-
kai Software Engineering Institute-nak (SEI). A cég rend-
szeresen szponzorálja a SEI-Europe-ot, valamint szá-
mos kutatási projektben is részt vesz (például: „ibi” ku-
tatás a Regensburg-i Egyetemen, partnerség az íror-
szági Lero Software Engineering Research Centre-ben). 
Az SQI-ról 
A 2008-as konferencia szervezésében a KUGLER 
MAAG CIE magyarországi partnere az SQI - Magyar 
Szoftverminőség Tanácsadó Intézet Kft volt. 
Az SQI Magyar Szoftverminőség Tanácsadó Intézet Kft. 
(www.sqi.hu) 2004. márciusában alakult azzal a céllal, 

hogy a szoftverminőség fejlesztését támogassa, a maga 
teljességében kezelve ezt a kérdéskört. Az SQI biztosí-
tani kívánja a szoftverminőség nemzetközi élvonalába 
tartozó modellek, szabványok, módszerek, technikák 
megismerését, kipróbálását magyarországi környezet-
ben, alkalmazásukat oktatva, támogatva és auditálva. Az 
SQI nem kötelezi el magát egyetlen szabvány vagy mo-
dell mellet sem, hanem a cégek konkrét igényeinek 
alapján segít az adott helyzetnek leginkább megfelelő 
minőségügyi rendszer kialakítani, bevezetni, tanúsíttatni. 
Elsősorban (de nem kizárólag) a CMMI, ISO 9001, 
SPICE, Automotive SPICE, ISO 9126 szabványokkal/ 
modellekkel kapcsolatban kínálja szolgáltatásait. 
Az SQI részt vesz a szoftver minőségének fejlesztését 
célzó kutatási projektekben. Ezekben a projektekben 
elsősorban partnereivel, a Budapesti Műszaki Egyetem 
Irányítástechnika és Informatika Tanszékével és az 
Eindhoven-i Műszaki Egyetemmel működik együtt, fő 
kutatási területe a többmodelles környezetben folyó 
szoftverfolyamat-fejlesztés. A cég tagja a Magyar Minő-
ség Társaságnak, az IVSZ-nek, a Neumann Társaság-
nak, valamint a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit 
Klaszternek. 
Az SQI a Carnegie Mellon Egyetemen működő Software 
Enginering Institute (SEI) hivatalos magyarországi part-
nere CMMI modellhez kapcsolódó szolgáltatásokban. 

____________________________________________________________________________________________ 
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ÁÁttaaddttáákk  aa  22000088..  éévvii  NNeemmzzeettii  MMiinnőőssééggii  DDííjjaakkaatt  
SSzzaakkoonnyyii  AAnnddrreeaa  

  
 
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület (az EFQM 
Magyar Nemzeti Partnerszervezete) által szervezett rendez-
vényen 12 szervezet és gazdasági vállalkozás vehetett át 
különböző elismeréseket a Parlamentben: a Nemzeti Minőségi 
Díjat, az Elismerés a Kiválóságért és az Elkötelezettség a 
Kiválóságért európai elismeréseket, valamint európai kiváló 
eredményeket elismerő Miniszterelnöki oklevelet. 
Az európai rendszeren alapuló értékelési folyamat eredmé-
nyeként a 2008. évben Nemzeti Minőségi Díjban részesültek: 

Kis- és közepes méretű termelő vagy szolgáltató szervezet 
kategóriában: 

Miskolci Hőszolgáltató Kft., Miskolc 
Közszolgáltatói szervezet kategóriában: 

Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 
Az ünnepségen megnyitó beszédet mondott Mester Zoltán, a 
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium versenyké-
pességért felelős szakállamtitkára, a Nemzeti Minőségi Díj 

Bizottságának elnöke. Hangsúlyozta, hogy napjainkban a fo-
lyamatos fejlesztés és a szervezetek versenyképességének 
javítása jelent kitörési lehetőséget. Ennek kulcsfontosságú 
eleme a minőség, a szervezeti kiválóság, melynek nemzetkö-
zileg elfogadott mércéje az 1996-ban miniszterelnöki rende-
lettel alapított Nemzeti Minőségi Díj. Örömét fejezte ki, hogy 
az utóbbi években megnőtt a Szervezeti Kiválóság Modell 
iránti érdeklődés és a különböző európai szintekre történő pá-
lyázási kedv. 

A Díjakat és a Miniszterelnöki okleveleket Mester Zoltán szak-
államtitkár és Dr. Molnár Károly miniszter adta át. 

Dr. Molnár Károly, Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli 
miniszter ünnepi beszédében gratulált a díjazottaknak, ki-
emelte a kiváló szervezetek folyamatos tanulási, fejlesztési és 
innovatív tevékenységeit, képességeit, melyek az egyre javuló 
eredményeket és a versenyben maradást biztosítják. Gratulált 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 4. szám 2009. április 55/66 oldal

Projektmenedzser, Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület



 

az európai eredményekhez és bíztatta a magyar nyerteseket 
az európai megmérettetésre is. 

Rövid ismertető a 2008. évi Nemzeti Minőségi Díj dí-
jazottakról 
Miskolci Hőszolgáltató Kft. 

- A Miskolci Hőszolgáltató Kft. Magyarország második 
legnagyobb távhő szolgáltató vállalata, a fűtés- és 
melegvíz-szolgáltatást Miskolc lakásállományának kö-
zel 50%-ában és mintegy 1000 közületi felhasználó ré-
szére biztosítják. 

- Az 1992-ben megalapított vállalatot 1996-ban Kft.-vé 
alakította át az önkormányzat, 2006-tól a tulajdonos a 
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.  

- A szervezet küldetésének középpontjában a minőségi 
szolgáltatás és a vevőközpontúság áll, ennek 
érdekében benchmarking tevékenységükkel ismerik 
meg és adaptálják a hasonló szervezetek eredményeit 
és jó gyakorlatát.  

- 2004 óta alkalmazzák az EFQM modellt és az 
önértékelés módszerét, amelynek köszönhetően 
számos javító intézkedést vezettek be. 

- A társaság felső vezetése elkötelezett a kiválóság 
kultúra kialakítása és folyamatos továbbfejlesztése 
mellett. 

- Tevékenységüket a példaértékűen megfogalmazott, 
mutatószámok segítségével folyamatosan visszamért, 
és módszertanilag felülvizsgált stratégiai tervük 
irányítja.  

- Jól definiált pénzügyi tervezési és jelentési folya-
matokat működtetnek. Pénzügyi mutatóik folya-
matosan javuló tendenciát mutatnak, önkormányzati 
támogatás nélkül folytatják tevékenységüket. 

- A dolgozói és vevői elégedettség mérésen túl 2007 óta 
benchmarking tapasztalatok alapján kérdőíves 
módszerrel mérik a partnereik és a társadalmi 
szereplők elégedettségét és elvárásait is. 

- Kiterjedt lakossági és közületi kapcsolatrendszerüket 
tudatos kommunikációs tevékenységgel ápolják. 

- Fejlesztéseik és eredményeik révén a szakterület 
legjobbjai közé tartoznak. 2007-ben a város innovációs 
oklevéllel ismerte el a vállalatcsoporton belül nyújtott 
kiemelkedő fejlesztési teljesítményüket. Jelentős 
üzemeltetés-biztonsági fejlesztésük a teljes hálózaton 
kialakított távfelügyeleti rendszer, mely jelez minden 
fontosabb üzemmenetet, üzem-biztonságot érintő 
változást, így lehetőség van az azonnali 
beavatkozásra.  

- Komoly figyelmet szentelnek a környezetvédelmi 
kérdéseknek és tudatosan törekszenek a terhelések 
csökkentésére (például gázégők beépítésével és 
szelektív hulladékgyűjtéssel). Példamutató, hogy a 
társaság technológiai portfóliójában alternatív 
energiaforrások hasznosítása (napkollektor, biogáz 
hasznosítás) is megjelent. 

- 2006-ban az Észak-Magyarországi Regionális 
Minőségi Díjon Szolgáltatói Nagydíj elismerésben 
részesültek. 

Kodolányi János Főiskola 
- A Kodolányi János Főiskola 1992-ben alapított nem-ál-

lami, közhasznú intézmény. A főiskola székhelye Szé-
kesfehérváron, regionális oktatási központjai Buda-
pesten, Siófokon, Orosházán és az ausztriai 
Fürstenfeld városában működnek. A 17 éve alapított, 
kezdetben 170 fővel, mára pedig 6000 hallgatóval si-
keresen működő Főiskola több fejlődési szakaszon 
ment keresztül és az igényeknek megfelelően folya-
matosan fejlesztette szervezetét. 
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- A Főiskola legfőbb elve, hogy a vevőknek, hallgatók-
nak vonzó képzéseket hirdessen meg, s azokat haté-
konyan működtesse, mivel a magánintézményi műkö-
désből következően a központi támogatás alacsony 
mértékű. A vezetés 2004-től kezeli a minőséget priori-
tásként az oktatásban és a kutatásban és törekszik 
arra, hogy a legkiválóbb oktatókat megszerezve minő-
ségi képzést nyújtson a hazai és külföldi hallgatóinak. 

- 2000 óta működteti a Főiskola az EFQM Modell alapú 
minőségbiztosítási rendszerét, a tudományos rektor-
helyettes irányításával, tudatosan használja teljesít-
ménye egésze javításáért. 

- Az önálló, felelős minőségügyi szervezet (Minőségi és 
Akkreditációs Központ) 2007-ben minőségközpont 
funkciót kapott. A Főiskola minőségi tevékenysége ha-
zai és nemzetközileg szinten ismert és elismert.  

- A külföldi és magyar cégekkel komoly kapcsolatrend-
szert építettek ki a hallgatók szakmai gyakorlatra tör-
ténő elhelyezése érdekében (2273 szervezettel). 

- Növekvő kutatási partnerséget épített ki a Főiskola 
más egyetemekkel és az Akadémiával. A Pólus Prog-
ramban együttműködnek a helyi és a regionális szer-
vezetekkel, a Kamarával, Önkormányzattal, nagyvál-
lalatokkal a képzések és a Tudásközpont létrehozásá-
ban. A munkaerőpiac szereplőivel rendszeres 
tapasztalatcseréket szerveznek (Joint Venture Szövet-
ség, Kamara, ALCOA). 

- A minősített oktatók száma magas a versenytársakhoz 
képest. A gazdálkodástudományi képzésre felvett hall-
gatók és az oktatók kiválósága alapján készített HVG 
rangsorban a Főiskolák között a 3. helyezést érte el a 
KJF 2008-ban. 

- A Népszabadság 2008. novemberi TOP 40 rangsora 
szerint a KJF a 20 mutatót tekintve az összetett ver-
senyben a 8., a főiskolák között pedig az 1. helyen áll. 

Az egyes kategóriák alapján felállított, egyetemeket és 
főiskolákat egyaránt tartalmazó rangsorokban is elő-
kelő helyen szerepel a Kodolányi, a szakmai gyakor-
laton részt vevő hallgatók aránya alapján 1. helyen áll, 
a kutatási, gyakorlati kapcsolatok és az oktatók által írt 
könyvek kategóriákban pedig a 2. helyen.  

- A Főiskola szakmai munkájáért többek között a követ-
kező hazai és külföldi díjakat nyerte el: E-Quality Díj, 
Socrates Díj, EU Bizottság Nyelvi Díj, Távoktatási Mi-
nőség Díj, Fejér megyei Minőségi Díj (2003), IIASA-
Shiba díj (2004), EFQM Recognised for Excellence öt-
csillagos elismerést (2005), Felsőoktatási Minőségi Díj 
arany fokozatú minősítése (2007, 2008) 

2008. évi Miniszterelnöki Elismerő Oklevelek 
A 2008. évi Európai EFQM Kiválóság Díj pályázaton való sike-
res részvételért, az elért 5* Recognised for Excellence ered-
ményért és a Közép- és Kelet Európai Minőségi Díj pályáza-
ton Magyarországról elsőként elért fődíjas eredményért mi-
niszterelnöki elismerő oklevelet vehetett át a Nyírségvíz Zrt. 

A 2008. évi Európai EFQM Kiválóság Díj pályázaton való sike-
res részvételért, az elért 5* Recognised for Excellence ered-
ményért miniszterelnöki elismerő oklevelet vehetett át a 
Nyírtávhő Kft. 

2008. évi Európai Elismerések 
Az EFQM és magyar partnerszervezete, Szövetség a Kiváló-
ságért Közhasznú Egyesület közös okleveleit és az Út a Ki-
válóság felé díjat a Szövetség elnöke, Sugár Karolina és tisz-
teletbeli elnöke, Sugár András adták át az alábbi szervezetek-
nek. 

Az „Elismerés a Kiválóságért” (Recognised for 
Excellence) pályázat azokat a szervezeteket, szervezeti egy-
ségeket ismeri el, amelyek a pályázat során bizonyítják, hogy 
folyamatosan a szervezeti kiválóság útján haladnak, tapasz-
taltak és gyakorlottak a szervezeti kiválóság és a legjobb gya-
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korlatok bevezetésében, a menedzsment módszerek alkalma-
zásában. 
2006-tól az „Elismerés a Kiválóságért” szintet az EFQM három 
önálló kategóriára bontotta melybe a besorolás a pályázattal 
elért pontszám alapján történik: 

Elismerés a Kiválóságért 3* 300-399 pont 

Elismerés a Kiválóságért 4* 400-499 pont 

Elismerés a Kiválóságért 5* 500-599 pont 

„Elismerés a Kiválóságért” európai elismerésben 
részesült: 

2008: E.On Ügyfélszolgálati Kft. 4* 
2009: B.Braun Avitum Hungary Egészségügyi Szolgál-

tató Zrt. 4* 
Regionális Minőségi Díj pályázattal „Elismerés a Ki-
válóságért” elismerésben részesült: 

2008: Debreceni Egyetem Műszaki Kar 3* 
2008: Kanizsa Trend Kft. 3* 
2008: Szolnoki Főiskola 3* 

Elkötelezettség a Kiválóságért (Committed to 
Excellence): 
Az „Elkötelezettség a Kiválóságért” (Committed to Excellence) 
pályázat egy egyszerű eszköz azon szervezetek számára, 
amelyek fejlesztési projektek megvalósításával készek elin-
dulni a szervezeti Kiválóság útján. 

Az Elkötelezettség a Kiválóságért szint elérése a vezetők és a 
szervezet vevői számára is egyértelművé teszi, hogy a szer-
vezet fontosnak tartja a folyamatos fejlesztést és törekszik a 
Kiválóságra. Ennek érdekében a szervezet számára hasznos, 
hogy az EFQM Kiválóság Modell segítségével „átvilágítsa” 
magát és ez alapján fejlesztési projekteket indítson el. Az „El-
kötelezettség a Kiválóságért” pályázat keretében a szerveze-

tek a fent említett szervezeti átvilágítás, valamint fejlesztési 
projektek eredményeit mutatják be. 

 
Az alábbi szervezetek értek el „Elkötelezettség a Ki-
válóságért” európai szintű elismerést: 

2008: Lakics Gépgyártó Kft. 
2009: Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium 

2009: Puskás Tivadar Közalapítvány 

Út a Kiválóság felé 
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 2006-ban 
alapította az „Út a Kiválóság felé” díjat, melyet azon szerve-
zetek kaphatják meg, amelyek elindultak a Szervezeti Kiváló-
ság felé vezető úton, és a különböző elismerési szintekre 
beadott pályázataikban bemutatják elért sikereiket. 2006-tól 
eddig 43 szervezet mondhatja magáénak a díjat. 

Az EFQM különböző európai elismerési szintjeit angol vagy 
magyar pályázattal 1999 óta 82 magyar szervezet (33 Elköte-
lezettség, 37 Elismerés, 12 Döntős-Díjas-Fődíjas) nyerte el. 
____________________________________________________________________________________________  
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Az európai energia-megtakarítási verseny résztvevői át-
lagosan 10,85%-ot takarítottak meg, így 9000 tonna ki nem 
bocsátott szén-dioxiddal járultak hozzá a klímaváltozás 
elleni küzdelemhez. Magyarország ötödik helyen végzett a 
17 versengő nemzet között 15,5 %-os spórolással. 
Brüsszelben adták át az Európai Energiabajnokság nem-
zetközi győzteseinek járó díjakat az EU Fenntarthatósági 
Hetének keretében. A vetélkedés 2007-2008 során zajlott 
17 európai ország 158 irodaépülete között, ahol a dolgozók 
szokásainak, viselkedésének megváltoztatásával igyekez-
tek minél több energiát megtakarítani. A bajnokság két 
legeredményesebb versenyzője a bolgár silistra-megyei 
könyvtár, és a francia Loire-menti Tartományi Tanács volt. 
A bolgár könyvtár spórolt legjobban az energiával, és első 
díjat nyert a belső motivációs kampány kategóriában is. 
Nemcsak a saját dolgozóikat bíztatták takarékosságra, de a 
helyi újságban, rádióban és televízióban is széleskörű 
energiatakarékosságra ösztönző kampányt folytattak. A 
francia Loire-menti Tartományi Tanács irodája 42%-os 
megtakarítást ért el a verseny időtartama alatt a dolgozók 
motiválásával, a fűtés racionalizálásával, a világítótestek 
cseréjével és az áramfelhasználás csökkentésével. Az 
irodaépületek átlag 10,85%-os energia-megtakarítása 9000 
tonna CO2 kibocsátás csökkentést jelent. A részvétellel 
mindenki nyert, hiszen jelentős mennyiségű pénzt, energiát 
takarítottak meg és hozzájárultak a klímaváltozás elleni 
küzdelemhez. Magyarországon kilenc szervezet, a Béres 
Zrt., a Biopetrol Kft., a British American Tobacco Hungary 
Kft., a Fővárosi Vízművek Zrt., Hosszúhetény Önkormány-
zata, az IBM váci egysége, a K&H Bank, valamint Siófok és 
Tatabánya Önkormányzata próbált egy év alatt minél több 
energiát megspórolni az irodákban. 

A hazai bajnokság első helyezettje, a Fővárosi Vízművek 
budapesti központi irodája átfogó kommunikációs kampány 
keretében tájékoztatta dolgozóit a számítógépek, az ital 
automaták és a világítás használata során alkalmazható 
energiatakarékossági intézkedésekről. Az elért eredmé-
nyekről ügyfeleiket is informálták. A hazai második helye-
zett K&H Bank Vigadó téri irodaházának üzemeltetési cso-
portja jelentős erőfeszítéseket tett az épület-felügyeleti 
rendszer optimalizálása, az energiapazarlások kiszűrése 
érdekében. A vállalat belső újságában és intraneten tett 
közzé energiahatékonysági tippeket. Az IBM sokszínű, jól 
felépített és szakmailag rendkívül átgondolt kampányával 
méltán nyerte el a „Legjobb belső motivációs kampány” 
díjat hazánkban, európai szinten negyedik helyezést értek 
el ebben a kategóriában. 
A magyar bajnokság nemzeti koordinátora a KÖVET Egye-
sület. A bajnoksággal kapcsolatban további részletes in-
formáció található a www.energytrophy.org weboldalon. 
A hazai Energiabajnokság kiemelt támogatója a 
Borsodchem Zrt. és a Fővárosi Gázművek Zrt volt. A nem-
zeti győztes 3000 euró összértékű jutalmat kapott, melynek 
részeként két napos környezetvédelmi tanácsadást ajánlott 
fel a Denkstatt Kft, a Cordi Zrt. energia auditot végez majd 
a nyertes cég egyik irodaépületében, a RICOH Hungary 
Kft. nyomtatót, az ECO-Invest Kft. pedig környezetvédelmi 
jogtár előfizetést ajándékozott a magyar győztesnek. 
____________________________________________________________________________________________ 

http://www.energytrophy.org/
ProjektvezetőKÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért



 

AA  MMaaggyyaarr  IInnnnoovváácciióóss  SSzzöövveettsséégg  kköözzggyyűűllééssee  
 
A Magyar Innovációs Zzövetség 2009. február 27-én tartotta a 
2008. évi rendes közgyűlését, a Ramada Plaza Hotelben, 
Budapesten. 

A közgyűlést a Szövetség elnöke, Dr. Szabó Gábor nyitotta 
meg, és köszöntötte a tagintézményeket és a közgyűlés ven-
dégeit. 

A Mandátumvizsgáló- és Szavazatszámláló Bizottság, a jegy-
zőkönyv hitelesítők megválasztása után került sor a Magyar 
Innovációs Szövetség 2008. évi média díjának átadására, 
melyet idén a Napi Gazdaság Napi Innováció című melléklete 
nyert el. A díjat Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke nyújtotta át 
F. Szabó Emesének és Domokos Lászlónak. 
Ezt követően Krómer István, a jelölőbizottság elnöke ismer-
tette a jelölő-bizottság munkáját, és Deme Gábornak, az 
Innomed Medical Rt. igazgatójának alelnöki posztra történő 
jelölését. A tagok, titkos szavazás után, 128 igen szavazattal 
támogatták a jelöltet. 
A következő napirendi pontnak megfelelően Monszpart Zsolt, 
általános elnökhelyettes, az Ericsson Magyarország Kft. ve-
zérigazgató -helyettese szóbeli kiegészítést tett a 2008. évi 
tevékenységről szóló beszámolóhoz. Kiemelte, hogy a Szö-
vetség véleményét egyre több helyen figyelembe vették. To-
vábbá elemezte Magyarország innovációs helyzetét, majd a 
természettudományos és a műszaki végzettséggel rendelke-
zők helyzetét. 

A szakmai program Hiller István oktatási és kulturális miniszter 
„A magyarországi természettudományos oktatás fejlesztése” 
c. előadásával kezdődött. Az oktatási miniszter három felmé-
rést emelt ki, amelyekben a 6-10, a 10-14 és a 14-16 éves 
korosztályt vizsgálták. Az eredmények azt mutatják, hogy az 
alsó tagozatosok körében mind hazai, mind nemzetközi szin-
ten az első harmadban vagyunk, majd ez az állapot a közép-
iskola végére, az egyetemi szinten a harmadik harmadra csú-

szik vissza. A magyar felsőoktatásban elsősorban természet-
tudományos tárgyakból motiválatlanság és nem kellő szakmai 
ismeretek jellemzik a felvételizőket, illetve felvetteket. 

Ezen változtatva a miniszter hét pontban foglalta össze azt az 
ajánlatot, amelyet az egyes szakmai szervezeteknek szeret-
nének megtenni. Ezek pl.: 

- a természettudományos területen államilag támogatott 
felsőoktatási keretszám bővítése; 

- a közoktatásban a természettudományos oktatás tartalmi- 
és tananyagfejlesztése új programokat indítása, korszerű 
természettudományos kerettantervek; 

- a természettudományos tartalmakat közvetítő pedagógu-
sok, tanárok módszertani felkészítése mind szakmai, mind 
financiális értelemben; 

- magas színvonalú monitoring bevezetése; 

- eszközfejlesztés; 

- változások a felvételi eljárás során; 

- társadalmi szintű, szemléletformáló kommunikációs tevé-
kenység. 

A szakmai program második előadója Molnár Károly, tudo-
mánypolitikai és kutatásfejlesztési tárca nélküli miniszter volt, 
aki „Innováció és gazdasági válság” c. tartott előadást. A ku-
tatás-fejlesztés és innováció -az 1929-1933 évi válság idején 
idézett eredmények is mondják-, hogy a válság hosszú távú 
eszköze. A miniszter többek között kiemelte, tekintettel arra, 
hogy a pályázati források nagyon sok területről tevődnek 
össze, ezért feltétlenül szükséges volt egy forrástérkép létre-
hozása, amely pontosan tartalmazza a projektek, pályázatok 
feltételrendszerét. A forrástérkép egy héten belül kerül nyilvá-
nosságra. 
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Igen fontos, hogy erős K+F+I kapacitások jöjjenek létre Ma-
gyarországon, a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan 
használják fel. Továbbá újraindították a tárcaközi forrás-koor-
dinációs bizottságot is. A GOP-nál a 2008. évi 86,7 milliárddal 
szemben 2009-2010-ben 111 milliárd forint lesz erre a terü-
letre. Elkészítették az irányítási rendszer módosítását, melyet 
a kormány egy héten belül fog elfogadni. 
Az előadásokat élénk szakmai vita követte, több hozzászóló is 
szót kért. 
Krómer István, a jelölőbizottság elnöke ismertette Farkas Jó-
zsefnek, a Sanatmetal Kft. ügyvezető igazgatójának az elnök-
ségi tagságra, illetve Dr. Ábrahám Lászlónak. az NI Hungary 
ügyvezetőjének a választmányi tagságra történő jelölését. A 
tagok titkos szavazás után mindkét jelöltet 133 igen szava-
zattal támogatták. 

A szakmai programot követően sor került a Felügyelő Bizott-
ság beszámolójának szóbeli kiegészítésére. Papanek Gábor, 
a Felügyelő Bizottság elnöke kifejtette, hogy az FB az Alap-
szabályban előírtakkal összhangban lévőnek és sikeresnek 
ítéli az Innovációs Szövetség igen széles körű 2008. évi tevé-
kenységét, annak ellenére, hogy a Szövetség hihetetlenül 
szerény eszközökkel gazdálkodik ahhoz képest, amit tényle-
gesen produkál. Ez gazdasági szempontból egy csoda. 
Ezt követően, a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szövet-
ség 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót és az ahhoz 
kapcsolódó felügyelő bizottsági jelentést, valamint egyhangú-
lag szavazott arról is, hogy maradjon a 2007. évben elfogadott 
tagdíjrendszer. 
A közgyűlést fogadás zárta. 
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AA  vváállssáágg  nnyyeerrtteesseeii  sszzeerreettnnéénnkk  lleennnnii  
Az IFKA Magyar Minőségfejlesztési Központ önértékelési szakértő- képzés hallgatói március 3-án a 2000-ben Nemzeti 
Minőségi Díjat kapott Macher Kft.-ben tettek látogatást. A vendéglátók prezentációiból a székesfehérváiak ügyvezető 

igazgatója, Macher Endréné és munkatársai, Kovácsné Malomhelyi Andrea, Bernáthné Lencsés Szilvia, 
Bártfainé Szalai Éva készítettek rövid kivonatot kedves olvasóinknak. 

 
„Sohasem szabad felhagynunk azzal, 

hogy olyannak képzeljünk el a világot, 
ahogyan a legértelmesebb lenne.” 

Friedrich Dürenmatt 
 

A válság csak veszély? A válasz: nem, egyértelműen nem. A 
válság egy újabb szelekció, ahol azok a szervezetek, amelyek 
a fejlődésben élen járnak, új lehetőséget kapnak. 
Mit jelent ma a termelő vállalatokra a válság és hogyan to-
vább? 

- A rendelési és lehívási mennyiség csökkenését. 
- A vevők gyakrabban, és rövidebb szállítási határidővel 

rendelnek. 
- A vevők érzékenyebbek a termék minőségére. 
- Árcsökkentési elvárások vannak a megrendelők részé-

ről. 

A fentiekből következik, hogy a fajlagos előállítási, és szállítási 
költség növekszik. Az alap-anyagok forgási sebessége csök-
ken. A finanszírozási problémák miatt a fizetési fegyelem a 
vállalatok között csökken. Mit tehetünk ebben a helyzetben? 

Ken Blanchard Companies® kutatása szerint mind a stratégiai 
vezetés (jövőkép meghatározás, kultúraalapítás, stratégiai 
prioritás meghatározások), mind az operatív vezetés (folya-
matok, eljárások) kritikus fontossággal bír a szervezet sike-
rességére. A vezetés minősége, az ügyfélhűség és a munka-
társi elkötelezettség szoros egységet alkot. 

A vevőmegtartás a válság ideje alatt az eddigieknél is fonto-
sabbá vált, melyhez a munkatársak lojalitása elengedhetetlen. 
A vezetőnek úgy kell a szervezetet átalakítani, hogy képessé 
váljon a gyors változásokra reagálni. A hatékonyságot és ru-
galmasságot növelve képes lesz a rendkívül változó vevői 
igények kielégítésére és versenyképes ár kialakítására. A 
mozgató rugó tehát az ember, tudásával, akaratával, melyet 
szervezeti tudássá alakítva az 1+1 több mint 2. Ehhez szük-
séges a munkatársak motiválása, -amely a jelenlegi gazda-
sági helyzetben legkevésbé az anyagi elismerést jelenti- egy 
olyan környezet megteremtése, ahol tisztán látják a célokat és 
szerepüket a sikerhez vezető úton. 
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2000 óta minden évben részt veszünk a Hewitt Legjobb Mun-
kahely Felmérésén, ahol egy dolgozói elkötelezettség kérdőív, 
egy HR audit kérdőív és egy felsővezetői audit kérdőív kerül 
elemzésre. A felmérés kérdései a munkavégzés, a lehetősé-
geik, az életminőség, a folyamatok, a jövedelem és a kapcso-
latok köré csoportosíthatók és ezek elemzésével foglalkozik. 
Az itt felmért eredmények alapján határoztuk meg az erőssé-
geinket és a fejlesztendő területeket. Évről-évre 3-4 fejlesztő 
projektet indítottunk, melynek eredménye a 2008 évi Termelő 
Vállalati Kategória Iparági Győztese cím. Mégsem mondhat-



 

juk, hogy nincs mit tenni. Az idei évben szakértőkkel további 
elemzést végeztünk és a fejlesztendő területekre cselekvési 
tervet készítettünk. Az emberi erőforrással való gazdálkodást 
azért tartjuk az idei év fő sikertényezőjének, mert ez vezet 
bennünket az érdekelt felek elégedettségéhez. Ehhez az 
EFQM modell jó eszköz. A szakértők számításai szerint a 
modell 1000 pontjából 600 pont az emberi erőforrással 
összefüggő rész. 

A vállalati érték meghatározásánál az elmúlt években a fiziká-
lis és financiális tőke mellett/helyett a cég értékét a benne lévő 
tudás és képesség, valamint az együttműködési hatékonyság 
jelenti. 

A válság idején sem feledkezhetünk meg a jövőépítésről, az 
innovációról. A tudás, technológia és gyártáskultúra fejlesz-
tése a jövő sikerének záloga. 

A vevő-kapcsolattartás a gazdasági helyzet változásának ha-
tására az évek során változott. A váltás oka mindig a piachoz 
való alkalmazkodás megteremtése volt. 

2001-ben az árbevételünk nagy hányadát adta két amerikai 
érdekeltségű német megrendelő. A biztosnak hitt piac az ame-
rikai válság hatására megingott, és a recesszió a Macher Kft-t 
sem kerülte el. A túlélés és a gazdasági fellendülés érdekében 
a szervezeten jelentős változást hajtottunk végre, mely a több 
lábon állást volt hivatott megteremteni. Kialakult egy marketing 
csoport, mely a kis szervezethez képest nagy létszámmal 
működött. Egy külön szakértő foglalkozott a vevőakvirálással, 
a piackutatással és a versenytárselemzéssel. A gyártmány, és 
gyártásfejlesztés az új vevők megszerzését és a régi vevők 
megtartását szolgálta. 

Ebben az időszakban jelentős számú ajánlatkérés érkezett. 

A hatékonyság növelése érdekében felülvizsgáltuk a tevé-
kenységeinket, hogy tényleg csak azon adatokat gyűjtsük és 
vizsgáljuk, melyek hozzájárulnak az eredményesség elérésé-
hez. A „fiókba gyártott mutatószámokat és statisztikákat” el-
hagytuk, negyedére csökkentve a mért adatokat. 

A változás miatt elemeztük a vevői elvárásainkat és a lehető-
ségeinket. Az elemzések figyelembe vételével változásokat 
hajtottunk végre. Belső elemzéseket is végeztünk SWOT 
analízissel. A minden évben megtartott Workshop-ok és év-
értékelők lehetőséget adnak a szakterületeknek az erősségek 
bemutatására és a fejlesztendő területek feltárására. 

A jelenlegi gazdasági válság hatására célunk a meglévő meg-
rendelők megtartása, mely a megrendelők elégedettségének 
növelésével érhető el. Áthelyeződött a súlypont: a marketing 
csoport ismét átszervezésre került. Míg korábban minden 
ajánlatot az arra kijelölt személy támogatott műszakilag és 
gazdaságilag is, az átszervezésnek köszönhetően a cégeknek 
lett „projekt felelőse”. A vevőfelelősi pozícióban dolgozók te-
vékenységi köre kibővült, és az ajánlatok összeállítása és 
kiküldése is a kapcsolattartók feladata lett. Személyi változás 
nélkül, a tevékenységek átszervezésre kerültek, mert a piac-
hoz alkalmazkodó stratégia mást kívánt. 

Rendszeresen elemezzük készleteinket. A készletforgások 
gyorsítása érdekében kritikus sikertényezővé vált az ABC 
analízis alapján az „A” kategóriába sorolt anyagok JIT beér-
keztetése. 

Fontos szempont a pénzügyi és a logisztikai folyamat sziner-
giája. 

Olyan mutatószámokat alakítottunk ki, melyek a vezetés szá-
mára adnak döntést befolyásoló, naprakész adatokat a válság 
kezeléséhez. 

A válság hatására a cél a deviza-kockázat kezelése. Az árfo-
lyam-kockázat csökkentéséért egyensúlyt kellett teremteni az 
export-import hányad között, a vevőinknél is és beszállítóink-
nál is megállapodtunk az euróban történő számlázásban. Az 
árbevételek euróban történő realizálása lehetővé tette az 
egyedi árfolyamokkal történő forintosítást és ezzel árfolyam-
nyereség elérését. 

Egyre nagyobb hangsúlyt fordítunk az információ biztonsá-
gára. Az informatikai fejlesztéseink azt a célt szolgálják, hogy 
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az adatokból nyert elemzések alapján döntéseket hozzunk a 
versenyképességünk megőrzése és fejlesztése érdekében. 

A beszállítók minősítési rendszerét is átalakítottuk. A múltban 
az volt a fontos, hogy minőségben és időre szállítsanak, a 
mutatószámaink azt jelezték, hogy ezeket a kritériumokat a 
beszállítók teljesítik. Ma már ez nem elegendő. Napjainkban 
az a fontos, mennyire elkötelezett a beszállító vállalat me-
nedzsmentje abban, hogy a közös siker érdekében együttmű-
ködjön a Macher Kft-vel. A megváltozott bizonytalan gazda-
sági körülmények között fontos, hogy akár előre nem tervezett 
megrendeléseknél a vevőkiszolgálás érdekében megfelelő 
gyorsasággal és költséghatékonysággal tudja az alapanyag 
beszállításokat kezelni. Elvárásként fogalmazódik meg, hogy 
a fejlesztéseinkben részt vegyenek és a versenyképes ár-
ajánlatainkhoz járuljanak hozzá a megrendelőink megtartása 
érdekében.  

A válság kirobbanása óta fokozottabb figyelmet fordítunk a 
beszállítóinkkal való személyes kapcsolattartásra. Ennek célja 
egymás aktuális piaci pozíciójának és a folyamatos változá-
soknak bemutatása. 

Stratégiai céljaink eléréséhez jelentősen hozzájárultak a sike-
res pályázataink, amelyeket innovációra (tudásfejlesztés, 
korszerű gépek- és berendezések beszerzése és technoló-
giafejlesztés) fordítottunk. 

A környezetirányítási rendszer kialakítása előtt ezen irányú 
tevékenységünk egy jogszabályi megfelelésre, bevallási kö-
telezettségre korlátozódott. Ezt követően egy állapotfelmérést 
végeztünk és akciótervet készítettünk. A hulladékgazdálko-
dást kiterjesztve már nem csak a veszélyes hulladékokat, 
hanem a műanyagot, a fát, a papírt és az elektronikai hulladé-
kot is szelektíven gyűjtöttük. 

A környezettudatos gondolkodásnál elsősorban két helyre 
fókuszáltunk. Az egyik a saját cégünk, hiszen nagyon fontos, 
hogy a munkatársak azonosuljanak azzal, hogy miért fontos a 
környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás. A másik 
célterület pedig a gyerekek voltak. Együttműködési megálla-

podást kötöttünk egy helyi óvodával, általános iskolával és 
gimnáziummal is, azért, hogy egy egész generáción keresztül, 
a gyermek minden életkorban, életszakaszban találkozzon a 
szelektív hulladékgyűjtéssel, ill. a környezettudatosság gon-
dolatával. 

Székesfehérvár városának fontos az itt élők véleménye, ezért 
a Macher Kft. bekapcsolódott a város társadalmi Felelősségi 
Programjába: Felelősen a közösségért! Felelősen Fehérvá-
rért! 

A programba való bekapcsolódás célja a környezetvédelem 
és a fenntarthatóság. 

A cég majdnem összes munkatársa részt vett egy úgyneve-
zett Open Space workshop-on, amelynek a címe, „Mit tehet-
nénk Székesfehérvár épített és természeti értékeinek megőr-
zésében”. 

Környezetvédelmi fórumot rendeztünk, ennek keretében a 
helyi termelő vállalatok környezetvédelmi előadóival cseréltük 
ki a véleményünket a környezetvédelmi és felelősségi prog-
ramról. 

A Munkahelyi Gyakorlati Program során az értelmi fogyatékos 
fiatalokat integráljuk a munka világába. A program keretén 
belül a fiatalok megismerhetik a közlekedést a munkahelyre, a 
feladatfogadást és annak elvégzését. 

Minden cégnek, amely sikeres akar lenni, olyan egyedi meg-
különböztető képességének kell lenni, amely versenyelőnyt 
jelent és erre kell fókuszálni. 

„Akik a jövőt építik, tudják, hogy a 
nagyobb dolgok még csak következnek, és 
ők maguk segítik, hogy meg is érkezzenek. 

Ők azok, akik lángolnak valamiért.” 
Melvin J. Evans 

____________________________________________________________________________________________ 
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Ok és okozat a munkatársi elégedettséghez kapcsolódó 
kognitív folyamatok esetében – 
Jánosi Gergely – Kersch Gabriella

Cause and Effect in the Case of Cognitive 
Processes Related to Job Satisfaction Surveys - 
Jánosi, Gergely – Kersch, Gabriella

Kézben tartjuk a természetet 
Pesze Tibor - Sólymos Antal - Zsákai Zoltán

We Have a Hold on Nature – Pesze, Tibor – 
Sólymos, Antal – Zsákai, Zoltán

Logisztikai szolgáltató központok IT képességeinek 
felmérése - Mondovics János - Velkey Zsuzsa

Survey on IT- Capabilities of Logistic Service 
Centers - Mondovics, János – Velkey, Zsuzsa

Agilis szoftverfejlesztés a gyakorlatban – 
Bognár Krisztián

Agile Software-development in Practice –  
Bognár, Krisztián.

Miért érdemes kis cégeknél ötvözni az ISO 9001 és a 
CMMI megközelítéseket? - Patrick Tomezak

Why Is It Worth to Alloy ISO 9001 with CMMI 
Approach ? - Patrick, Tomezak

Jók a legjobbak közül – Veress Csaba 
Sződi Sándor riportja

The Best among the Best – Veress, Csaba 
Riport by Sződi, Sándor

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

CEE-SPI 2008 - A konferencia rövid összefoglalója - 
Christophe Debou

Brief Summary of Conference CEE-SPI 2008 - 
Christophe, Debou

A konferenciáról és a szervezőkről – 
Christophe Debou - Balla Katalin

About the Conference and Organizers – 
Christophe, Debou - Balla, Katalin

Közgyűlés 
 
XVIII. Magyar Minőség Hét

General assembly 
 
18th Quality Week
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Átadták a 2008. évi Nemzeti Minőségi Díjakat Natinal Quality Awwards Granted

Ötödik lett Magyarország az Európai 
Energiabajnokságban Hungary 5th in European Energy Contest

A Magyar Innovációs Szövetség közgyűlése General Assembly of the Hungarian Alliance for 
Innovation

A válság nyertesei szeretnénk lenni We want to be Winners of the Crisis
 
 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 4. szám 2009. április 66/66 oldal


	Word-könyvjelzők
	cikk_1
	cikk_2
	cikk_3
	cikk_4
	cikk_5
	cikk_6
	cikk_7
	cikk_8
	cikk_9
	cikk_10
	cikk_11
	cikk_12
	cikk_13




