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

 

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

 

Informatikai szolgáltatásirányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO/IEC 20000-1 szerint; 
• Fordítási szolgáltatások MSZ EN 15038 szerinti tanúsítása; 

• Környezetvédelmi adatok hitelesítése;
•

 

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

Terméktanúsítás
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Termékek és szolgáltatások szabványnak való

 

megfelelőségének tanúsítása;
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Játszótéri eszközök megfelelőségének tanúsítása, ellenőrzése;
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A Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató 
Központja a ’90-es évek közepe óta rendszeresen vizs-
gálja a magyar gazdaság versenyképességét elsősorban 
vállalati nézőpontból. A központ által szervezett verseny-

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSOOKK  VVEERRSSEENNYYKKÉÉPPEESSSSÉÉGGÉÉNNEEKK  EELLEEMMZZÉÉSSEE  VVÁÁLLLLAALLAATTII  PPÉÉLLDDÁÁKK  AALLAAPPJJÁÁNN  
DDeemmeetteerr  KKrriisszzttiinnaa  

  
Összefoglaló 
A szolgáltatások ma már a magyar gazdaság jövedel-
mének kétharmadát állítják elő. Ezért e szektor verseny-
képességi jellemzőinek megismerése és fejlődési ten-
denciáinak feltárása elengedhetetlen feladat a verseny-
képességet kutatók számára. E cikk első része (Deme-
ter, 2009. Vezetéstudomány, 2. sz. valamint Magyar 
Minőség 2009. 5.sz) kérdőívek felhasználásával 
vizsgálta a szolgáltató vállalatok működését, összeha-
sonlítva őket a termelő szektor vállalataival is. Ez a má-
sodik rész öt nagy szolgáltató vállalatnál készített interjú 
segítségével elemzi a cégek működési jellemzőit, és 
ezek ismeretében próbál következtetéseket levonni a 
teljes szolgáltatási ágazatra. Az eredmények azt sugall-
ják, hogy a valódi verseny a szolgáltató szektorban is 
megkezdődött, ami várhatóan a szolgáltatási színvonal 
növekedéséhez vezet a nem túl távoli jövőben. 
Case based analysis of service competitiveness 
Abstract 
Services produce two third of Hungarian GDP. Thus 
knowing the competitive characteristics and future 
development tendencies of this sector is an inevitable 
task for researchers of competitiveness. The first part of 
this article (Demeter, 2008) used questionnaire survey to 
analyze service providers’ operations also in comparison 
with production companies. The objective of this second 
part is to discover these operational characteristics at 
five large service companies in more detail, based on 
interviews and to provide consequences for the future of 

the whole service sector. The results suggest that the 
real competition has started in the service sector which 
hopefully will lead to service level increase in the close 
future. 
A világban zajló tendenciákat figyelve nem lehet nem 
észrevenni a szolgáltató szektor előretörését. Egyrészt a 
GDP-ből való közvetlen részesedése is egyre magasabb 
a fejlett országokban (Magyarországon 66,3% volt 2003-
ban), másrészt a termelő vállalatoknál közvetetten, má-
sodlagos tevékenységként megjelenő szolgáltatások 
szerepe is dinamikusan nő. Ezért a szolgáltató vállalatok 
működése, az itt alkalmazott módszerek, eszközök, 
összességében a szolgáltató szektor fejlettsége nagy-
mértékben befolyásolja az egyes nemzetgazdaságok 
erőforrás-felhasználásának szintjét és hatékonyságát. 
A szolgáltatásnyújtás módjának elemzését a szakma a 
Tevékenységmenedzsment (operations management) 
hatáskörébe utalja. A tevékenységmenedzsmenten belül 
azonban mind a mai napig csak szórványosan találha-
tóak a szolgáltatások működésével kapcsolatos írások, 
tanulmányok, könyvek. Ráadásul sokszor ezek is bele-
esnek abba a hibába, hogy a termelés szemszögéből 
vizsgálják a szolgáltatásokat, csupán az ott talált műkö-
dési elveket, koncepciókat adaptálva a szolgáltatásokra. 
(Ez persze nem feltétlenül hiba, hiszen miért ne hasz-
náljuk fel azt, amit máshol már kitaláltak.) 

A cikk eredetileg a Vezetéstudomány 40. k. 2009. 3. számában jelent meg.A kutatás a Versenyképesség Kutató Központ támogatásával készült.

Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Forrás: HYPERLINK "http://www.ksh.hu" www.ksh.hu: Berta Györgyné: A bruttó hazai termék (GDP) területi különbségei 2003-ban, KSH Veszprémi Igazgatóság, 2005

Kifejezetten a szolgáltatások menedzsmentjével foglalkozik például Sasser (1991), Lovelock (1992), Van Looy et al (1998), Fitzsimmons and Fitzsimmons (2001), Metters et al (2003) könyve. Magyarországon a működéssel kapcsolatos kérdéseket is tárgyal Veres Zoltán (1998) és Kenesei – Kolos (2007) könyve.



képesség kutatás harmadik, 2004-ben lezajlott fordulója 
– a korábbi fordulókhoz hasonlóan – rengeteg kérdésről 
gyűjtötte be a vállalati felső vezetők véleményét. A kér-
dőív első ízben tartalmazott olyan kérdéseket, amelyek 
kifejezetten a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 
vállalati működésre és prioritásokra kérdeztek rá. A kér-
désekre beérkezett válaszok elemzése képezte e cikk 
első részének alapját (Demeter, 2009). Az első rész 
összefoglaló megállapításai a következők voltak: 

1. Megéri a szolgáltatásminőségre nagyobb 
hangsúlyt fektetni, mert az valóban nagyobb 
jövedelmezőséghez vezet. A jól szolgáltató 
termelők és szolgáltatók mindegyike felismerte 
már ezt az összefüggést. A gyengébb vállalatok 
között viszont a termelő vállalatok egyelőre előnyt 
élveznek e téren szolgáltató társaikhoz képest. 

2. Ma Magyarországon még nem feltétlenül éri meg 
a régi ügyfelekre nagyobb hangsúlyt fektetni. A 
szolgáltató vállalkozások nagy része 
-méretgazdaságosságra törekedve, vagy 
egyszerű rövid-távú haszonmaximalizálási 
okokból- elsősorban az új ügyfelek szerzésére 
koncentrál, akár azon az áron is, hogy a 
gyengébb szolgáltatás miatt régi ügyfeleit el-
veszítheti. 

3. Csak áttételesen, a szolgáltatást nyújtó vállalat 
„szemüvegén” keresztül vizsgálhattuk meg a szol-
gáltatásnyújtási folyamat és a vevőknek nyújtott 
érték (kvázi vevői elégedettség) közötti 
kapcsolatot. Annyit mindenképpen állíthatunk, 
hogy a szolgáltatásnyújtási folyamat fejlesztése 
pozitív hatást gyakorol a vevői érték változására. 

A kérdőívezés eredményei alapján, annak érdekében, 
hogy a puszta számok mögött a mindennapi példák és 
gyakorlatok is felsorakozhassanak, készítettünk interjú-
kat, amelyek összefoglalása és elemzése cikkünk máso-
dik részének témája. 
Összesen öt vállalatot kerestünk meg 2005 októbere és 
2006 januárja között. Mivel a kérdőívet kitöltők között 
egyáltalán nem szerepeltek a pénzügyi szolgáltatások 
képviselői, és mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy e 
szakma is képviseltesse magát a kutatásban, ezért két 
interjú alanya ebből a szektorból került ki. A másik három 
interjú-alanyt a kérdőívet megválaszolt cégek szakembe-
rei közül választottuk, lehetőség szerint azt a személyt, 
aki a kérdőívet korábban kitöltötte, hogy jobban lássuk, 
mi van a számok mögött. A kiválasztott három vállalat 
más-más szolgáltatási ágak közül lett teljesítmény ala-
pon kiválasztva, hogy a legjobbak gyakorlatába pillant-
hassunk bele. A szolgáltatási ágak az energiaszolgálta-
tás, a közszolgáltatás és a kereskedelem voltak. 
Az interjúk menetét nagy vonalakban az interjúvázlat 
határozta meg, amit a Melléklet tartalmaz. Termé-
szetesen a válaszok függvényében, és a korábbi inter-
júkból tanulva voltak kisebb eltérések az interjúk között, 
de a kérdések döntő hányadát mindegyik interjúban 
megválaszolták. 
A továbbiakban először bemutatjuk a vállalatok fő piaci 
és szolgáltatási jellemzőit, ismertetve legfontosabb cél-
jaikat, ügyfeleikkel és alkalmazottaikkal kapcsolatos gya-
korlatukat, szolgáltatásnyújtási folyamataik minőségi, 
technológiai, hatékonysági vetületeit. E fejezet révén át-
fogó képet nyerhetünk az egyes vállalatokról, hogy utána 
a következő fejezetben válaszaikat egymással és a kér-
dőív eredményeivel összevethessük. 
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A vállalatok bemutatása 
A – Az első pénzügyi szolgáltató 
A cég többségi német tulajdonban van, közel 500 ezer 
számlát vezet. Piaci részesedése 50% körül van. Céljai 
között – ahogyan a cég ügyvezetője elmondta – eddig a 
költségek csökkentése és az extenzív növekedés állt. Az 
idei évtől kezdve azonban egyre nagyobb teret nyitnak 
az ügyfélkapcsolatoknak, ami abban is megmutatkozik, 
hogy a cég és az alkalmazottak céljai között már explicit 
módon megjelennek az ügyfelek megtartására vonatkozó 
célkitűzések. Mostanában indították útjára a cég hírle-
velét is, és erőteljes erőfeszítések folynak az ügyfelek 
pontos számának és jellemzőinek meghatározására. 
A pénzintézet dinamikusan növekszik, az elmúlt években 
kétszámjegyű növekedést regisztráltak minden szolgál-
tatási terméknél. A termékek száma folyamatosan bővül. 
A cég e fejlesztések során igyekszik más pénzügyi szol-
gáltatókkal közösen nyújtott konstrukciókat kialakítani, 
méghozzá úgy, hogy a termékek mögötti folyamatokat is 
egységesítsék, standardizálják. A tevékenységek végre-
hajtásakor az IT és a folyamatszemlélet meghatározó, 
ezek képviselik a jövőbeli fejlesztés irányait is. Ma már 
minden beérkező dokumentumot digitalizálnak és létez-
nek a dokumentum work flow-k. A szolgáltatások színvo-
nalát javító, a folyamatokat fejlesztő és természetesen a 
hatékonyságot is növelő, párhuzamosan futó projektek 
száma csaknem eléri a tízet. 
A cégnél nagy hangsúlyt fektetnek az alkalmazottak to-
vábbképzésére és a megfelelő munkahelyi légkör kiala-
kítására. Ennek érdekében például, kifejezetten az al-
kalmazottak részére fejlesztettek ki olyan CD-t, melynek 
segítségével az alkalmazottak saját képességeiket és 
készségeiket tudják egyéni tanulás révén fejleszteni. 

Létezik az ügynököknek tanácsadó szoftver. Vállalati 
rendezvényeket tartanak a cég iránti lojalitás, és az al-
kalmazottak közötti összetartás növelése érdekében. Az 
ügyfelek részéről érkező panaszokkal dedikált panasz-
menedzser foglalkozik. Jelenleg még nem folyik a cégnél 
rendszeres szolgáltatási színvonalmérés, de tervezik az 
eddig szórványos felmérések rendszeressé tételét. 
B – A második pénzügyi szolgáltató 
A cég már hosszú ideje a pénzügyi piac szereplője. Piaci 
részesedése, ügyfélszolgálati hálózata jelentős. Körül-
belül 1,5 millió szerződéssel és 1,1 millió ügyféllel ren-
delkezik, de ez utóbbi számot az A céghez hasonlóan 
nem ismerik pontosan, ezért egyelőre a célzott marketing 
is nehézségekbe ütközik. Üzleti munkatársainak száma 
2-3 ezer fő között mozog. A piacon dúló egyre erősebb 
verseny a céget is termékfejlesztésre és működési haté-
konyságának növelésére kényszeríti. Az „ügyfelek meg-
tartása ebben a szektorban alaptétel” – fogalmazott a 
cég marketing igazgatója. Több éve rendelkezik ISO 
9001-es minősítéssel, ami minőség iránti elkötelezettsé-
gét mutatja. Alkalmazottainak és ügyfeleinek lojalitását – 
különösen a legjobbakét – fontosnak tartja. A kiemelt 
partnereknek és a legjobb üzletkötőknek külön találkozó-
kat szervez. Az alkalmazottakat ösztönzési és jutalma-
zási programok sarkallják intenzívebb munkára. Ezek a 
programok már nem csak az ügyfél szerzésére, hanem 
„minőségi kritériumként” az ügyfelek megtartására is 
ösztönöznek. 
A fejlesztések irányát nézve az interjúalany megjegyezte, 
hogy az erőforrások (pl. az IT rendszer) fejlesztése sok-
kal könnyebben keresztül verhető egy szervezeten, mint 
egy folyamat standardizálása. Az erőforrás-fejlesztés jól 
számszerűsíthető, jól dokumentálható. Ezzel szemben a 
folyamatfejlesztés már a munkaerő felvételénél kezdődik, 
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és erőteljes oktatási vonzata van. Ez utóbbi viszont sok-
kal kockázatosabb befektetés, hiszen hasznosságának 
kimutatása jóval nehezebb. Persze ettől függetlenül fo-
lyik továbbképzés a cégnél, az ügyfélszolgálati munka-
társak magatartásának, szemléletének megváltoztatá-
sára például nagy hangsúlyt helyeznek. A cég üzleti 
munkatársai körében több éve működik egy karrier-rend-
szer. 
A folyamatok átalakítása a centralizálás és a standardi-
zálás jegyében zajlik. Ennek keretében átalakították a 
szervezetet, mérési pontokat határoznak meg, és telje-
sen digitalizált ügykövető rendszert alakítanak ki. Egysé-
ges adatbázis kialakítására törekednek, ami az ügyfél-
szolgálati munkát is egyszerűsítené. Az interjúalany je-
lenleg az IT-t nevezte szűk keresztmetszetnek. A 
működési hatékonyság növelése érdekében projektek 
indultak, pl. az adatrögzítési munka megkönnyítésére, 
illetve olyan belső adatbázis kialakítására, amely a mun-
katársaknak könnyen elérhetővé tenné a változó jogsza-
bályok erdejében való eligazodást. 
C – A közszolgáltató 
A cég hulladékkezeléssel -begyűjtéssel, szelektálással, 
feldolgozással, értékesítéssel- foglalkozik. Német tulaj-
donban van, Magyarországon már csaknem 15 éve van 
jelen. A cég árbevétele és foglalkoztatottainak száma 
megalakulása óta töretlenül növekszik. Jelenleg 500 fő 
körül alakul az alkalmazottak száma. 
A piacon a szolgáltatási igazgató meglátása szerint a 
verseny elsősorban áralapon folyik. Ők mégis megpró-
bálnak -és úgy tűnik, sikeresen- rugalmassággal és mi-
nőséggel, teljesítmény alapú számlázással, hosszú távú 
partnerkapcsolatok kialakításával versenyre kelni. Már 
évek óta működik az ISO-rendszer a cégnél, ami megkö-

veteli a rendszeres vevői elégedettség mérést. Ezt nem-
csak az ISO miatt teszik meg, de tisztában vannak ennek 
fontosságával is, és komoly figyelmet fordítanak az 
eredmények kiértékelésére, az orvosló lépések megté-
telére. A lakossági fogyasztókat is folyamatosan tájé-
koztatják az aktualitásokról hírlevelükben.  
A lakossági ügyfélszolgálatot sikerült megoldaniuk, ele-
inte voltak nehézségeik, amíg az önkormányzatokkal 
nem sikerült megegyezniük. Minden panaszra egy héten 
belül reagálnak. Az ügyfélszolgálatos figyel a visszatérő 
problémákra, hogy általános megoldást találjanak. Kiér-
tékelik a panaszokat. A lakossági bejelentések nyomán 
történt már járat átszervezés. A cég, amennyiben a mun-
kavégzést kívülálló probléma gátolja, jelzi az önkor-
mányzatok felé (pl. utcanév táblák, házszámok hiánya, 
járhatatlan utak). 
Az alkalmazottak megtartása az ágazatban jellemző 
nagyarányú feketemunka miatt nagyon nehéz. A fizikai 
dolgozókat igyekeznek jól megfizetni, meglátásuk szerint 
ez az egyetlen mód megtartásukra. Az adminisztratív 
munkatársaknak szerveznek csapatösszetartó találkozó-
kat is. 
Jelentős IT fejlesztés küszöbén állnak. Mivel a cég már 
elérte azt a méretet, amelyet nem lehet Excel táblák se-
gítségével irányítani, ezért integrált szoftvert vezetnek 
be. Ugyancsak tervezik egy komolyabb fuvarszervező 
szoftver beszerzését, és minden járművet GPS-szel sze-
relnek fel. A számlák és fuvarlevelek feldolgozását digi-
talizálják. 
A termékfejlesztésben nem látnak sok lehetőséget. Bár 
alternatívák felkínálásában jobbak, mint a versenytársak, 
a szerződéskötést követően már nincs hova fejleszteni. 
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Az EU-hoz való csatlakozásnak az előnyeit élvezik. 
Könnyebb lett a hulladékokkal való kereskedelem, ami 
lazít a hazai kis háttériparból származó gondokon. 
D – A kereskedő 
A cég gyógyszer-nagykereskedő. Magyar többségi tulaj-
donban van, alkalmazottainak száma meghaladja a 900 
főt. A logisztikai igazgató véleménye szerint nincs két 
gyógyszer-nagykereskedő, aki pontosan ugyanazzal a 
profillal rendelkezne. Ők erősek a kórházak kiszolgálá-
sában és ugyancsak jelentős részesedéssel bírnak a 
gyógyszertáraknak való értékesítésben. 
Az ügyfelek elégedettsége ezen a piacon azért is elen-
gedhetetlen, mert egy elégedetlen gyógyszertárat nem 
lehet másikkal helyettesíteni. Ők gyakorlatilag mind a 
2000 gyógyszertárral kapcsolatban állnak. Felismerték a 
minőség és a megbízhatóság fontosságát, és ezt igye-
keznek elfogadható árszínvonallal kombinálni. Pontosan 
szállítanak (mennyiségben, minőségben, időben), és a 
legkisebb megrendeléseket is kielégítik. A vevők elvárá-
sait maximálisan figyelembe veszik. Ma már 
-természetesen kellő biztonsági intézkedések mellett- a 
gyógyszertárak akár vissza is küldhetik a túlrendelt 
mennyiségeket. A vevő-centrikus gondolkodásmódnak 
köszönhetően piaci részesedésüket sikerült olyan mér-
tékben növelni, hogy a cég jövedelmezőségét ma már 
elsősorban méretgazdaságosságosságának köszönheti. 
A megbízhatóságot a gyógyszergyárakkal kialakított jó 
kapcsolatok is segítik. A cég vevőkiszolgálását korszerű, 
magas fokon automatizált logisztikai rendszer támogatja. 
Korábban próbáltak tudományos módszerekkel, külső 
cég segítségével vevői elégedettséget mérni. Ma már ezt 
nem teszik, mert nem jön be több információ, mint a ve-
vőlátogatók visszajelzéseiből. Az egyik legjobb visszajel-

zésnek azt tartja a logisztikai igazgató, hogy a gyógy-
szertár tulajdonosoknak szervezett rendezvényekre a 
meghívottak legnagyobb része eljön. 
Az alkalmazottak jól meg vannak becsülve. Fizetésük az 
iparágban átlag feletti, ezért gyakorlatilag nincs mobilitás. 
A munkahelyi légkör nyugodt, a vezetők sem túlhajszol-
tak. Nagy, egész cégre kiterjedő rendezvények már nin-
csenek, sikeres sportrendezvényeiket be kellett szüntet-
niük a magas adók miatt, helyi spontán szervezkedések 
viszont vannak. Jelentős továbbképzések nincsenek, de 
aki tanulni akar, annak segítséget nyújtanak. 
Az IT nélkül „meghalnának”, bár a részfolyamatok fej-
lesztésének az integrált informatikai rendszer sokszor 
gátat szab, nehéz rajta a változásokat átvezetni. Az új 
logisztikai központ elindításakor fél évet vett igénybe a 
rendszer átállítása. 
Az ISO rendszer most van bevezetés alatt, bizonyos 
közbeszerzési pályázatoknál a papírra szükség van. A 
cég nélküle is jól működik. 
Az EU hatása vegyes. A beszerzés többnyire könnyebbé 
vált, de vannak országok, amelyek nem EU tagok (pl. 
Svájc), onnan bonyolultabb ma a termékek beszerzése. 
E – Az energiaszolgáltató 
A cég német tulajdonban van. Ügyfeleinek száma több 
millió. Az elmúlt években jelentős beruházásokat hajtott 
végre és több akvizíciója is volt. A legnagyobb kihívás a 
közüzemi szolgáltatási igazgató szerint ma a piaci libera-
lizációra való felkészülés. Az addigi rövid időben már 
nem engedhetik meg maguknak a hibákat, mert az ügy-
fél emlékezni fog, és az első lehetséges pillanatban 
válthat, bár nem számítanak tömeges elvándorlásra. A 
lakossági árakat és a kiszolgálási színvonalat ma még az 
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Energia Hivatal szabályozza és ezt egy szolgáltatónak 
sem célja nagyon felülmúlni, hiszen az pénzbe kerül.  
A liberalizáció egy korlátozott vevőkörnél már 2-3 évvel 
ezelőtt lezajlott, a nagyfogyasztók már ma is választhat-
nak. Észlelhető, hogy az ottani versenypiacon a szolgál-
tatási színvonal (például a call-centerek reagálási sebes-
sége, cégekhez rendelt ügyfélmenedzser) jobb, mint a 
lakossági ügyfeleknél. 
Az energiaszektorban mindig élt egyfajta ügyfélközpon-
túság. A külföldi befektetők megérkezésével azonban a 
személyes ügyfélszolgálatot fokozatosan felváltotta a 
telefonos, illetve az elektronikus kapcsolat, ami – főleg a 
keleti országrészben – mind a mai napig elégedetlensé-
gek forrása, ugyanakkor az ügyfélszolgálat költségeit 
jelentősen lecsökkentette. A váltás időszakában óriási 
panaszáradat érkezett az ügyfélszolgálatokra, de ezzel 
sikerült megbirkózni. Mára kialakítottak egy szervezetek 
feletti panaszirodát, ami fellebbviteli fórumként működik: 
csak azok a panaszok kerülnek oda, amelyeket az ügy-
félszolgálat nem tudott lekezelni. A panasziroda minden 
ügyet alaposan kivizsgál, és megkeresi az esetleges hi-
bák okát. Feladata az is, hogy a folyamatok elemzésével 
és átalakításával (illetve az erre vonatkozó javaslattal) a 
további hibák előfordulási lehetőségét kiküszöbölje. 
Mindkét piaci szegmensben évek óta zajlik rendszeres 
ügyfél-elégedettségmérés. 
Az EU csatlakozás révén felerősödött a regionális 
együttműködés a cég leányvállalatai között. Olyan fel-
adatokat próbálnak regionális szinten megoldani, ame-
lyek nem ütköznek nyelvi korlátokba, viszont a hatékony-
ságot jelentősen megnövelik. Igyekeznek a szolgáltatási 
színvonalat is regionális szinten standardizálni. 

A fejlesztések nem csak a hálózat bővítésében és kor-
szerűsítésében merültek ki. 2004-ben bevezették az 
energiaszolgáltatóknál használatos integrált számítógé-
pes rendszert, új ügyfélszolgálati rendszert alakítottak ki 
és megszerezték az ISO-9001-es minősítést. Az integrált 
rendszerek kényszerítették a céget a folyamatokban való 
gondolkodásra, ma a work flow-k „gyártása” jelenti a 
legfontosabb feladatot. 
Az alkalmazottakat megbecsüli a cég. A fizetések jók. 
Sok a szociális juttatás, a továbbképzés. Rengeteg ren-
dezvény van, rendszeresen mérik az alkalmazottak elé-
gedettségét. 
A vállalatok összevetése 
A vállalatok összevetését döntően az interjúkérdésekre 
támaszkodva végezzük el. Foglalkozunk az alkalma-
zotti/ügyfél-elégedettség, és a versenyképesség össze-
függéseivel, az IT, a folyamatok és a minőség 
szerepével, a piaci verseny változásának hatásaival és 
az EU csatlakozás nyújtotta lehetőségekkel. 
A bemutatott vállalatok mindegyike a nagyvállalati kate-
góriába tartozik. Jelentős vevőállománnyal rendelkeznek. 
Az öt szolgáltatóból négy egyéni fogyasztókat (is) kiszol-
gál, mindössze egy rendelkezik csak intézményi partne-
rekkel. A legfontosabb jellemzőket az 1. táblázat foglalja 
össze. 
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AA  bbeemmuuttaattootttt  vváállllaallaattookk  ééss  iinntteerrjjúúaallaannyyookk  nnééhháánnyy  ffőő  jjeelllleemmzzőőjjee  
 A B C D E 

Interjúalany 
pozíciója 

Ügyvezető Marketing 
igazgató 

Szolgáltatási 
igazgató 

Logisztikai igazgató Közüzemi szolgáltatási 
igazgató 

Tulajdonos 
származása 

Német Tőzsdei cég Német Magyar Német 

Alkalmazottak 
száma 

200 + ca. 
900 
tanácsadó 

>3000 500 900 Na.* 

Ügyfelek 
száma 

Kb. 500 000 >1 000 000 Na.* > 2000 > 3 000 000 

IT integrált Nem Folyamatban Folyamatban Igen Igen 

ISO Nem Igen Igen Folyamatban Igen 

Vevők megtar-
tásának esz-
közei 

Hírlevél, ér-
tékesítők 
díjazása, 
vállalati cél, 
szórványos 
elégedettség 
mérés 

Értékesítők díja-
zása, elégedett-
ség mérés 

Vevők rend-
szeres látoga-
tása, kommu-
nikáció, kiszol-
gálási 
színvonal 

Hírlevél, szakmai ki-
adványok. Magas ki-
szolgálási színvonal, a 
vevőnek mindig igaza 
van, rendezvények a 
legjobb vevőknek,
professzionális vevő-
látogatói hálózat 

Elégedettség mérés, 
nagy vevőknek 
ügyfélmenedzser, 
lakossági piac hatósági
szabályozás alatt 

Munkatársak 
megtartásának 
eszközei 

Önfejlesztő 
CD, 
rendezvénye
k, cafetéria 

Továbbképzés, 
legjobbaknak 
rendezvények, 

Karrier-rendszer 

Fizikaiaknak 
természetbeni 
juttatások, 
adminisztratív 
dolgozóknak 
összejövetelek

Vonzó fizetés, nyugodt
légkör, spontán helyi 
rendezvények, 
továbbtanulási 
lehetőség 

Továbbképzés, 
szociális juttatások, 
rendezvények, 
alkalmazotti 
elégedettség mérés 

* Na.: nincs adat 
Mint már említettük, az öt cégből hármat a kérdőívben 
felmutatott teljesítménye alapján választottunk ki. Az 1. 
táblázat és a cégek leírása is jól mutatja, hogy ezek a 
vállalatok (és ebbe A és B vállalat is beletartozik) a job-

bak közé tartoznak. Alátámasztja ezt az állítást, hogy 
mindegyik vizsgált cég felismerte a vevő és a munkatár-
sak megtartásának jelentőségét, és aktívan is tesznek 
azért, hogy a megtartás sikeres legyen. Márpedig a 

A termeléssel kapcsolatos kérdőíves elemzés eredményei konzisztensek az interjúkon tapasztaltakkal. Azt mutatják, hogy a nagyvállalatoknál (márpedig mindegyik vizsgált vállalatunk ebbe a kategóriában tartozik) sokkal inkább jellemző a fogyasztói és az alkalmazotti elégedettség és lojalitás mérése, mint a kis-, vagy közepes vállalatoknál (ld. Demeter, 2006), ami akár arra is utalhat, hogy ezt a szempontot nem csak elvileg tartják fontosnak, de tesznek is az érdekében.



szolgáltatások nyereséglánc koncepciója alapján 
(Heskett et al, 1994) egy szolgáltatás sikerességének 
biztosítéka, hogy lojális ügyfelekre tegyen szert, hiszen a 
visszatérő vevőket már nem kell költséges akciókkal ma-
gunkhoz csábítani, sőt pozitív szájreklám segítségével 
további vevőket szereznek a cégnek. A lánc további 
fontos eleme, hogy a vevők lojalitását csak hűséges al-
kalmazottakkal lehet elérni, akik tapasztalatuk révén 
gyorsan, szakértelemmel képesek az ügyfeleket kiszol-
gálni. Gyorsaságuk nem csak az ügyfelek elégedettsé-
gét, és ezzel az árbevételt növeli, de a költségekre is 
kedvező hatást gyakorol. 
A cikk első részében már utaltunk rá, hogy a nyereség-
lánc működésének vannak feltételei. Silvestro (2002) 
mutatott rá arra, hogy nagy bevásárlóközpontokban nem 
érvényesek a nyereséglánc korábban általánosan elfo-
gadott összefüggései, mert a profit fő hajtóereje nem az 
alkalmazottak hozzáállásában és képességeiben, hanem 
a beszállítói árakban lakozik. Silvestro szerint (i.m. 44. 
old.) az alkalmazotti elégedettség, a vevői lojalitás, a 
szolgáltatás termelékenysége és a profitabilitás közötti 
összefüggést a következő tényezők befolyásolják: 

• A vevők és a személyzet közötti kapcsolat szintje 
(erősebb kapcsolat támogatja a nyereséglánc kon-
cepció érvényesülését). 

• A technológiai helyettesíthetőség lehetőségei 
(gyengébb helyettesíthetőség támogat). 

• A személyzet/vevő kapcsolat jelentősége a vevői 
érték kialakulásában (nagyobb jelentőség támogat). 

• A szolgáltatás működésének költségstruktúrája (na-
gyobb személyzeti és kisebb anyagköltség támo-
gat). 

Bármely vizsgált szolgáltató szervezetünket nézzük, lát-
ható, hogy többnyire a klasszikus szolgáltatás jellemzőit 
viselik magukon. Mindegyik cég erősen támaszkodik al-
kalmazottai ügyfélkapcsolati képességeire: A és B cég-
nél ügyfélszolgálat és ügynöki rendszer gondoskodik az 
ügyfelek szerzéséről és megtartásáról; pénzügyi szol-
gáltatást nyújtanak, melynek anyagszükséglete minimá-
lis, fő költségtényezője a személyi költség; a technológiai 
helyettesíthetőség korlátozott, bár az ügynököt támogató 
szoftverek jelentősen csökkenthetik az ügynökök beta-
nulási időszükségletét. C vállalat intézményi vevőkkel 
tárgyal, ahol szintén jelentős szerepe van a személyzet 
felkészültségének; a hulladékszállítás költsége viszont 
valószínűleg jelentősebb tétel a költségek között, nem 
elhanyagolható viszont a szállítást végző alkalmazottak 
viselkedése, hozzáállása sem, a panaszok számát, a 
végső fogyasztóknak nyújtott szolgáltatás vevői értékét 
valószínűleg befolyásolja. D vállalat körülményei hason-
lítanak C-re, viszont itt közvetlenül a szerződő vevő a 
végső felhasználó is, közvetlenebb a visszacsatolás. Vé-
gül E vállalatnak is oda kell figyelnie az ügyfelekkel való 
személyes, telefonos kapcsolattartásra, ha ügyfeleit meg 
akarja tartani. Mégis talán legkevésbé az energiaszol-
gáltatónál (E) állnak fenn a nyereséglánc feltételei, hi-
szen a lakossági ügyfelek döntően csak reklamáció 
esetén találkoznak a szolgáltatóval, az energiaszolgál-
tatás technológiai alapon működik és a költségstruktúrá-
ban is valószínűleg az energiaellátás költségei képviselik 
a nagyobb tételt. Ez lehet az oka annak, hogy leginkább 
az energiaszolgáltatóra jellemző a vevőktől való „tartóz-
kodás”, illetve távolodási szándék. Ugyanakkor a nagy-
fogyasztókra az energiaszolgáltató is figyel, egy nagyobb 
volumenű szerződés kiesése már jelentős károkat okoz-
hat. 
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A lojalitás cash flow-ra gyakorolt hatásairól részletesebben ld. Edvardsson (2000).
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Könnyen elképzelhető, hogy a vizsgált vállalatok mére-
téből adódik az IT integráltságára törekvés. A vállalatmé-
ret döntő tényező az integrált vállalatirányítási rendszer 
kialakításában. Egy bizonyos méret fölött óriási plusz 
energiát igényel, és rendkívül sok hibázással jár egy mű-
ködő, de nem integrált vállalatirányítási rendszer fenn-
tartása. Ezt állította az 500 fős méretet elérő C cég kép-
viselője is, és bár a pénzügyi szolgáltatóknál (A és B 
vállalat) az integráltság még csak kialakulóban van, je-
lentőségét már felismerték: B cég képviselője egyenesen 
az IT-t tartotta szűk keresztmetszetnek. Szinte mindegyik 
vállalatnál, ahol call center működik (A, B, E), említették 
azt a problémát, hogy a munkatársaknak egyszerre több 
adatbázisból kell dolgozniuk, ami lassítja az ügyfélkiszol-
gálást, és ezzel csökkenti a hatékonyságot. 
A méret azonban nem az egyetlen tényező, amely az IT 
jelentőségét a vizsgált vállalatoknál növeli. Sokkal fonto-
sabb szempont, és ez érvényes mérettől függetlenül sok 
szolgáltató vállalatra, hogy az információtechnológia 
nemcsak a valós folyamatok információs lekövetésére, 
illetve kiszolgálására használható, hanem a vállalatok 
stratégiai versenyelőnyévé alakítható (Wisemann, 1988). 
Különösen igaz ez azokra a vállalatokra, amelyek fő te-
vékenysége maga az információszolgáltatás, mint ami-
lyen vállalataink közül az A és B pénzügyi szolgáltató. Az 
IT kapcsán például B vállalat interjúalanya elmondta: 
„(ha panaszt orvosolnak) … esetleg még el tudnak en-
gedni egy-két havi díjat, vagy belső elszámoló árakkal 
adhatnak kedvezményt. Készpénzt visszafizetni viszont 
nem tudnak, vagy későbbi levásárlási kedvezményt 
nyújtani, mert ezt a könyvelés nem tudja lekezelni. Aki 
ezt meg tudja oldani a könyvelési rendszerében, az ezen 
a téren versenyelőnyt szerezhet.” Mivel egy nemrég 
megjelent tanulmány szerint az USA-ban az összes vál-
lalat (állami szektor nélkül) által megtermelt GDP 53%-a 

az információszolgáltató szektorból (pl. telekommuniká-
ció, távközlés, pénzügyi szolgáltatások, oktatás, 
professzionális szolgáltatások) származik (Karkarmar 
and Apte, 2007), ezért az IT szolgáltatási szektorban 
játszott szerepe felbecsülhetetlen.  
A minőség biztosítása és javítása érdekében sokat tesz-
nek a szervezetek. C vállalat például kifejezetten szembe 
megy az árral, amikor az ár központú versenytársakkal 
szemben a minőségre és a megbízhatóságra helyezi a 
hangsúlyt. Ugyancsak a minőség központi szerepét mu-
tatja a D vállalat hozzáállása, ők is tudatosan törekednek 
a kiszolgálás minőségi paramétereinek javításával felül-
múlni versenytársaikat. E vállalat is hangsúlyozza ügy-
félközpontúságának hagyományait, bár pontos határokat 
szab a költség és minőség átváltásra, azaz nem akar 
mindenáron minőséget javítani, legalábbis a lakossági 
szegmensben nem. A és B vállalatnál kevésbé dombo-
rodik ki a minőség szerepe, bár természetesen el nem 
hanyagolják. Érdemes e téma kapcsán észrevenni, hogy 
mintha kapcsolat lenne  a fogyasztók jellege és száma, 
valamint a minőségközpontúság között. Az intézményi 
fogyasztókkal rendelkező cégek (C, D és részben E) 
erősebben apellálnak vevőik minőségi elvárásaira, mint a 
tömegigényeket kielégítő cégek (A, B és részben E). Ez 
utóbbiaknál a működési hatékonyság és a standar-
dizáció, a work flow-k kialakítása nagyobb súllyal esik 
latba. Ezek a törekvések egyrészt adódhatnak az igé-
nyek tömegszerűségéből is, de adódhatnak abból is, 
hogy a végső fogyasztók árérzékenysége nagyobb, mint 
az ipari fogyasztóké, akik viszont a minőségnek adnak 
nagyobb prioritást. Ezzel a kérdéssel a jövőben külön 
kutatás keretében még érdemes foglalkozni. 
A folyamatorientáltság az ISO rendszer használatával 
feltétlenül jelentkezik, hiszen az ISO-nak alapfeltétele a 
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folyamatok feltárása, rögzítése és az esetleges változá-
sok átvezetése. Jelentősége A, C, és E vállalatnál expli-
cit módon is felmerült. C vállalatnál már működni látsza-
nak a dolgok, csak apró javításokat igényelnek a folya-
matok. Igyekeznek az ISO rendszer merevségét azzal 
oldani, hogy csak akkor végeznek dokumentált probléma 
feltárást, ha a probléma többször felmerül. Ennél a cég-
nél egyébként kifejezetten pozitív fejlemény, hogy az 
integrált rendszer bevezetését megelőzte a folyamatok 
standardizálása. Nem ez történt D vállalat esetében, ahol 
a folyamatfejlesztést leginkább talán az IT rendszer aka-
dályozza. E vállalatnál a workflow-k kialakításának inten-
zív korszakát élik; a hibák okainak feltárására és folya-
matszemléletű kiküszöbölésére komoly erőfeszítéseket 
tesznek. A vállalatnál a dokumentum work flow már ma 
is létezik. 
Az interjúalanyok csaknem mindegyikénél felmerült, 
hogy a cég intenzív piaci versenyt folytat, illetve erre ké-
szül. Egyik interjúalanyunk arra a következtetésre jutott, 
hogy a termelő szektor azért lehet előrébb a szolgáltatá-
sok terén, mert őket hamarabb elérte a verseny szele. 
Ebből a szempontból vizsgálva az interjúkat valóban 
érezhető ilyen hatás. A pénzügyi szolgáltatóknál (A és B 
vállalat) felmerült, hogy amíg ügyfélvesztés ellenére is 
képes extenzív módon növekedni a cég, addig a szol-
gáltatás minősége háttérbe szorul. Ilyen szituáció esetén 
az új ügyfelekből származó árbevétel meghaladja az 
elégedetlen ügyfelek távozásából származó veszteséget. 
Ma már azonban intenzívebbé vált a verseny, és mindkét 
pénzügyi szolgáltató átlépett az extenzív növekedésből 
az intenzív, ügyfélmegtartásra törekvő szolgáltatások ko-
rába. E vállalatnál a liberalizációra való felkészülés indu-
kál hasonló lépéseket. Bár még kihasználják területi mo-
nopol helyzetüket és a hatóságilag megkövetelt mini-
mumszintet biztosítják, azért már tesznek lépéseket az 

ügyfélmegtartás irányába. A piac korlátaival D vállalat 
már korábban is szembesült, ott már ma sincs extenzív 
növekedésre lehetőség. Egyes területeken intenzív a 
verseny, máshol könnyebb helyzetben vannak. Ennek 
ellenére a szolgáltatási színvonalat igyekeznek minden-
hol ugyanolyan szinten tartani. 
Az EU általánosságban kis hatást gyakorolt a vizsgált 
vállalatokra. Ez leginkább talán annak köszönhető, hogy 
mindegyik vállalat alapvetően a magyar piacon dolgozik. 
A külföldi kapcsolatokkal jöttek csak be változások, pél-
dául a külföldi tulajdonos révén más szabályozásnak kell 
megfelelni (A vállalat); az EU nyitással megnövekedtek 
az értékesítési lehetőségek a hulladék kereskedelemben 
(C vállalat); az EU-tag beszállítókkal a kereskedés egy-
szerűsödött, a nem EU tagokkal viszont bonyolultabbá 
vált (D vállalat). E vállalatnál a legjelentősebbek a hatá-
sok, talán azért, mert ez a cég a leginkább multinacioná-
lis a vizsgáltak közül „Felerősödött a regionális együtt-
működés a régi monarchia államai között. … Beindult az 
a folyamat, hogy ahol lehet, a folyamatainkat egysége-
síteni kell regionális szinten (Kelet-Közép-Európa szint-
jén). Beindult a benchmarkolás abból a szempontból, 
hogy ki mit tud szolgáltatási színvonal területén, egyfajta 
best practice kialakítás, hogyha valaki azt mondja a régi-
óban, hogy a mi ügyfelünk, akkor mindenhol ugyanazt a 
színvonalat találja.” 
 



Az interjúk összevetése a kérdőív elemzés 
eredményeivel 
A cikk első felében található kérdőíves elemzés fő meg-
állapításaival összevetve az interjúkat, a következőket 
lehet mondani: 
1. Bár a termelő vállalatoknál nem folytattunk interjúkat, 
a szolgáltatóknál készített interjúk arra utalnak, hogy a 
piaci verseny erőssége befolyásolja a szolgáltatások 
alaptételeinek megtartására való törekvés fokát (szol-
gáltatásminőség, vevő megtartása, igazság pillanata). 
Úgy látszik, hogy a termelő szektor hamarabb került az 
intenzív verseny korszakába, ami talán annak köszön-
hető, hogy a termékek versenye nem követeli meg egy 
cég betelepülését adott országba, a verseny már export 
révén is megteremthető. Ezzel szemben a szolgáltatások 
nyújtásához be kell települni olyannyira, hogy többnyire a 
betelepült szolgáltató adott országban lévő leányvállalata 
csak abban az országban nyújtja a szolgáltatást, iga-
zodva az ország speciális törvényeihez, jogszabályaihoz. 
Ettől eltérést a közszolgáltatónál találtunk, amely már ma 
is foglalkozik exporttal, illetve az energiaszolgáltatónál, 
amely igyekszik egyes háttértevékenységeket regionális 
szinten integrálni, de szolgáltatást ez a leányvállalat is 
csak Magyarországon nyújt. A várva várt versenyt a kül-
földi cégek betelepülése hozta magával: a szolgáltató 
szektor szinte minden ágában megjelentek, nem csak a 
versenyt, hanem korszerű gondolkodást is hozva ma-
gukkal. 
2. A tulajdonosoknak akkor is vannak profitelvárásaik, 
amikor még extenzív a növekedés (azaz nem feltétlenül 
kell a vevők megtartására törekedni). Ebben az időszak-
ban a működési költségek csökkentése, a működési ha-
tékonyság növelése az elsődleges. Ezért a vevőmegtar-
táshoz a működési hatékonyság javításának és a jöve-

delmezőségnek ilyenkor még vajmi kevés köze van. Ez a 
megközelítés az interjúkból is kiderült. Az energiaszol-
gáltató csak a hatóságilag kötelezőt nyújtja, ugyanakkor 
a közelgő verseny miatt már tesz lépéseket az ügyfél 
felé, például érthetőbbé és esztétikusabbá teszi a szám-
lakivonatot. A pénzügyi szolgáltatók is elsősorban a mű-
ködési hatékonyság növelésére törekszenek, folyamato-
kat és IT-t fejlesztenek, de már itt is megjelennek a ve-
vőorientáltság csírái, például hírlevelet küldenek, 
elégedettséget mérnek, vagy megpróbálják a vevőt a 
direkt marketing eszközeivel, az ügyfélhez közelebb álló 
megoldásokkal megtalálni. Ehhez képest a közszolgál-
tató és a kereskedő már ma is az ügyfelek megtartását 
helyezi a középpontba, náluk a verseny hamarabb 
kikényszerítette ezt. 
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3. Bár mindegyik vizsgált vállalat a nagyok közé tartozik, 
a vállalati méret és a szolgáltatásnyújtás profizmusa kö-
zött összefüggés látszik. A nagyobb vállalatok hamarabb 
kénytelenek folyamataik rendezésére, integrált IT rend-
szer bevezetésére, hiszen sokkal több ember munkáját 
kell hatékonyan összehangolniuk. Persze a kérdés for-
dítva is megközelíthető: akik nagyobb hatékonysággal és 
vevőorientáltabban dolgoznak, azok gyorsabban képe-
sek ügyfeleik számát növelni és őket meg is tartani. A 
vizsgált vállalatok közül a közszolgáltató és a kereskedő 
példája támasztja alá leginkább ezt a logikát. A tulajdo-
nos kilétével a vizsgált esetekben semmiféle összefüg-
gést nem találtunk. Az EU csatlakozás egyik vállalatnál 
sem okozott drámai hatást. Egy-két törvényi változást, a 
kereskedelem könnyebbé válását eredményezte. Ezt 
főképpen a szolgáltatások adott országhoz kötöttségével 
lehet magyarázni. A vizsgált vállalatok az EU csatlako-
zást optimistán, felkészülten várt vállalatok csoportjába 
tartoznak. Az ágazati sajátosságok a verseny intenzitá-
sában mindenképpen megjelentek. 



Összefoglalás 
A szolgáltatási szektor az interjúk alapján rendkívül di-
namikusan fejlődik. Az interjúalanyok mindegyike felis-
merte a szolgáltatások alaptételeinek fontosságát és a 
verseny intenzitásának növekedése ki is kényszeríti a 
vállalatokból az ezeknek megfelelő működést. Az interjúk 
alapján legelőrébb a vizsgált vállalatok közül a közszol-
gáltató és a kereskedő jár. A pénzügyi szolgáltatók óriási 
erőfeszítéseket tesznek a működési hatékonyság növe-
lésére, és már látszanak a vevőorientáltság jelei is. A 
piaci verseny legkevésbé az energiaszolgáltatót készteti 
egyelőre a kesztyű felvételére. A multinacionális háttér, 
és az ebből fakadó standardizálási kényszer, valamint a 
hatósági szabályozás azonban már ma is kikényszeríti a 
szolgáltatóból, hogy az ügyfelekkel megfelelően foglal-
kozzon. 
Az interjúk alapján bizton állítható, hogy jelentős változá-
sok elé néz a szolgáltató szektor. Bár a kisebb vállala-
toknál nagy valószínűséggel lassabb előrelépés várható, 
és sokan lesznek kénytelenek bezárni a kapukat, az 
ügyfélorientált gondolkodás azonban talán megerősödik 
a szolgáltatási szektorban is. Ezt a változási folyamatot – 
véleményünk szerint – leginkább a hazánkban leányvál-
lalatokat alapító, illetve felvásárlással bekerülő külföldi 
vállalatok indították el, amelyek nem csak korszerű gon-
dolkodásmódot, hanem versenyt is hoztak magukkal. 
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Melléklet 
Interjú vázlat 
1. Mennyire érzi vállalatát működési szempontból ver-

senyképesnek? Miért? 
2. Zajlik Önöknél szolgáltatási színvonalmérés? Ho-

gyan? Mire használják az adatokat? Mennyire tartják 
hasznosnak? 

3. Hogyan viszonyulnak az EU-hoz? Melyik csoportba 
sorolná magát? Optimista, pesszimista, semleges 

4. Mit tesznek az ügyfelek megtartása érdekében? És 
az alkalmazottak megtartására? 

5. Mennyire tekinti az IT fejlesztését kardinálisnak a vál-
lalat fejlődése, hatékonysága szempontjából? 

6. Hogyan tudná vállalatánál a szolgáltatás minőségét 
javítani? Mennyire fontos ez a szempont most és a 
jövőben? 

7. Milyen erős a vállalatnál a folyamatszemlélet? Ho-
gyan jelenik meg a gyakorlatban? 

8. Melyik klaszterba sorolná magát az ügyfélszer-
zés/megtartás kapcsán? Miért? (innovatív, alkalma-
zott és vevőorientált, gyengén szereplő) 

9. Hogyan igyekeznek a működési hatékonyságot javí-
tani? 

10. Mennyire ért egyet a hipotézisekkel és az 
eredményekkel? Mely hipotézisek nem relevánsak az 
Ön vállalatára és miért? 

11. Milyen meglepő eredményeket talált az anyagban? 
Mivel nem ért egyet, illetve ért egyet maximálisan? 

12. Lehet, hogy a szolgáltatásoknál gyengébb a verseny, 
kevésbé vannak rákényszerítve a fejlesztésre, a ve-
vői elégedettség növelésére? 

13. Hogyan értékeli azt az eredményt, hogy a termelő 
vállalatok szolgáltatási színvonala fejlettebb? 

______________________________________________ 
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A szolgáltatásokról készült egy műhelytanulmány (Demeter és Földesi, 2005), amely a kérdőíves adatok alapján klaszter-elemzéssel hozta létre a fent említett csoportokat.

A 10-13. kérdések a Demeter és Földesi (2005) tanulmány eredményeire vonatkoznak. A tanulmányt az interjúalanyok előre megkapták
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Időszerűbb, mint valaha 

AA  sszzeerrvveezzeettii  öönnéérrttéékkeellééss  sseeggííttsséégg  aa  vváállssáággbbóóll  vvaallóó  kkiilláábbaalláásshhoozz  ((iiss))  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

 
A magyar minőségügy helyzetéért aggódók egyre kriti-
kusabban fogalmazzák meg a honi minőségstratégia és 
minőségpolitika hiányát, nosztalgiával említik azokat a 
periódusokat, amikor Európa számára is etalonként 
szolgálva nőtt pl. a tanúsított minőségirányítási a társa-
dalmi minőségügyi szervezetek, rendszerek száma, azt 
az időszakot, amikor (EOQ MNB, MMT, ISO 9000 
FÓRUM) taglétszáma nagymértékben gyarapodott. 
A regionális minőségdíjak 2002-es indításától sokan azt 
reméltük, hogy a győztesek legjobbjai hamarosan a 
Nemzeti Minőségi Díjért fognak vetélkedni. Többek 
visszasírják azt az időt, amikor egy minőségügyi vezető 
nélkül nem tartottak felsővezetői értekezletet, ily módon 
is kifejezve az általa lépviselt terület rangját, presztizsét. 
Vitatkozom azokkal, akik azt állítják: csökkent az ISO 
tanúsítások értéke és a TQM filozófia vonzereje is meg-
kopóban van. Nem a minőség devalválódott, hanem a 
formális tanúsítványokról alkotott ily módon véleményt a 
piac és az érdekelt felek! 
Tapasztalataim alapján állítom, hogy a TQM eszközök és 
módszerek felett nemhogy „nem járt el az idő” - hanem 
szélesebb körben történő megismertetésére, még haté-
konyabb alkalmazására van szükség. Azt tartom na-
gyobb bajnak, hogy vállalkozásaink felső vezetőinek túl-
nyomó többsége nem hasznosítja azokat a mindennapi 
működés részeként (mert nem ismerik ezen eszközök 
szakszerű használatát). 
 

Mit tegyünk? Mit tehetünk? 
Osztom azoknak a véleményét, akik vallják: a „minőség 
szakmának” szorosabbra kell zárnia sorait. Keresni kell 
többek között azt is, hogy a jelenlegi helyzetben pl. a 
minőségügyi szervezetek mit tudnak tenni, miként segít-
hetnek? 
Az Iparfejlesztési Közalapítvány katalizátora szeretne 
lenni a minőségügyi szervezetek közötti együttműködés-
nek. Azért munkálkodunk, hogy az ISO 9000 FÓRUM-
mal, a Magyar Minőség Társasággal, a TQM Szövetség-
gel, a TÜV Rheinland InterCert Kft.-vel, és legutóbb az 
EOQ Magyar Nemzeti Bizottságával kötött együttműkö-
dési megállapodásainkat tartalommal töltsük fel. Mind-
egyik esetben az a mozgató rugó, hogy kooperációinkból 
„vevőink”, a magyar szakemberek a lehető legtöbbet 
profitálják. 
Nem tehetjük meg, hogy nem veszünk tudomást a re-
cesszióról, de az sem járja, ha mindent a válsággal ma-
gyarázunk. 
Jack Welch (a General Electric volt elnöke) útmutatására 
már csak azért is oda kell figyelnünk, mert a „pénz-csi-
nálás” egyik vezéralakja. Állítja, hogy „a minőség a vevők 
ragaszkodásának legjobb biztosítéka, a legjobb védeke-
zés a versenytársak ellen, és az egyetlen út a folyamatos 
fejlődéshez és a jövedelemtermeléshez.” 

Ügyvezető igazgató, IFKA - Magyar Minőségfejlesztési Központ



A tennivalókat illetően van jó néhány, amelyben könnyen 
megtalálható a közös nevező. Többek között az alábbi-
akra gondolok: 

 a folyamatos fejlődés alapját jelentő felső vezetői 
elkötelezettség, példamutatás minimum követel-
mény. A vezetés elkötelezettségének vizsgálatát 
magunk is elvégezhetjük - éppen az EFQM modell 
segítségével. Lehet ez a tükörbe nézés első állo-
mása, és csak ezt követően döntünk az önérté-
kelés elkezdéséről, menetéről 
 a szakszerű változásmenedzselésre, egyre na-

gyobb szükség van 
 új, aktuális stratégiát kell mielőbb készítenünk (fej-

lesztendő területeink feltérképezése, feladataink 
ésszerű priorizálása egyre sürgetőbb feladattá 
vált) 
 optimista, önbizalommal teli jövőképre van szük-

ségünk 
 a TQM alapelvek (a legfontosabb vevőközpontú-

ság mellett) érvényre juttatása, gyakorlati előnnyé 
formálása 

A rövid kiemelés tennivalóink sokaságából önmagában is 
indokolttá teszi, hogy az alapvetően fontos termékminő-
ség- és folyamatminőség mellett a szervezeti kiválóságra 
koncentráljunk. Az EFQM modell szerinti önértékelés - 
bár nem csodaszer: hasznos, kipróbált és bevált vezetői 
eszközt is jelent alkalmazóinak. 

Szervezeti önértékelés - versenyképesség 

 
A szervezeti önértékelés egyfajta tükörbe nézés a hamis 
önkép ellen. Baj van, ha (mint a képen) a cicára egy 
vadállat mosolyog vissza! 
Az EFQM (European Foundation for Quality 
Management - Európai Minőségfejlesztési Alapítvány) 
modell: a szervezeti önértékelés- és a kihívás modellje. 
Kihívást jelent ugyanis, hogy a problémákat nem a sző-
nyeg alá söpörjük, hanem a szemükbe nézünk és mun-
katársaink segítségével felszámoljuk őket. 
Segít meghatározni egy szervezet erősségeit, melyre 
építhet a továbbfejlesztésében és fejlesztendő területe-
ket. 
Cél: a szervezetek versenyképességének növelése a 
díjrendszer segítségével. 
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A Magyar Minőség oldalain sokan és sokszor kifejtették 
véleményüket (nagyon bízom, hogy ezután is így lesz) a 



szervezeti önértékelés módszerének gyakorlati 
hasznáról, eredményeiről. A szerzők többsége 
kifejezetten olyan céllal vette kezébe a tollat, hogy 
mások számára is követendő példaként agitáljon a 
vezetés számára oly fontos eszköz, a szervezeti kultúra 
változtatásához remek alapot biztosító gyakorlat 
érdekében. 
A szervezeti önértékelés kockázatai 
A teljesség igénye nélkül szeretnék megemlíteni néhány 
lehetséges kockázati tényezőt, amelyekre célszerű 
figyelmet fordítanunk. 
A tervezési szakasz kockázatai között említeném: 

 a bátorságot, vagy annak hiányát 
 rossz értékelési típust választunk 
 nem tűzünk ki elérendő célokat 
 a vezetés elkötelezettségének hiánya 
 elmarad humán és anyagi erőforrásaink feltér-

képezése 
 rosszul mérjük fel az önértékelés időtartamát 
 a felkészítőt, tanácsadót nem jól választjuk ki 
 elmarad az érintettek tájékoztatása 
 a munkában résztvevő kulcsembereknek nem 

adunk meghatalmazás 
 a felkészülési szakasz rövid, kapkodó 
 figyelmen kívül hagyjuk mások értékelési tapasz-

talatait. 
 
 

Kockázati elemek a végrehajtási szakaszban: 
 az információgyűjtés rendszere nincs szinkronban 

a kiválasztott önértékelési módszerrel 
 az interjúzás nem elég reprezentatív és sokszor 

előkészítetlenek 
 nem térképezzük fel az alkalmazott eszközöket, 

módszereket 
 tervezetlen módon, strukturálatlanul történik az 

eredmények számbavétele 
 nem hasznosítunk minden lehetséges adatforrást  
 nem tudunk 3 éves trendet bemutatni (4 mérés) 
 lebecsüljük a helyszíni szemle jelentőségét, más 

esetben túlzott fontosságot tulajdonítunk neki 
 a teamkonszenzusokat követően nem készülnek 

részjelentések és beszámolók  
Az önértékelés követése esetén előforduló 
hiányosságok: 

 elmarad a fejlesztendő területek rangsorolása 
(team feladat) 
 nem készül fejlesztési program (feladat, felelős, 

határidő) 
 nem teljes körű a fejlesztések bevezetése, 

megvalósítása, az intézkedések eredményeinek 
értékelése, mérése és felügyelete 
 késik az üzletpolitika, stratégia aktualizálása, az 

intézkedések végrehajtása 
 elmarad a szervezeti önértékelés módszerének 

felülvizsgálata 
 nem figyelünk oda az önértékelésben résztvevők 

eredményes munkájának elismerése. 
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Alkalmazzák a modellt többek között ipari, egészségügyi, 
közigazgatási, rendőrségi területeken. Segít a 
folyamatos fejlődésben azoknak, akik tanúsított 
minőségirányítási rendszert működtetnek, de azoknak is, 
akik annak hiányában tevékenykednek. 
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fejlesztése

Az EFQM modell 8 alapeleme, és alkalmazásának uni-
verzális volta (az élet minden területén, a profit és non 
profit szférában egyaránt bevált) egyik biztosítéka lehet 
az eredményes alkalmazásnak. Gondoljunk a példa ked-
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A Nemzeti Minőségi Díj-győztesek jó példáját adják a 
folyamatos fejlődésnek, a kézzel fogható gazdasági sike-
reknek. Jó hallani és olvasni arról, amikor a több éve 
tartó lelkiismeretes szervezeti önértékelés egy adott 
szervezetnél, vállalkozásnál konkrét versenyelőny for-
májában is megmutatkozik. Az európai publikációkat kö-
vetően, illetve azokkal egyidőben a kiválóság útján járó 
magyar vállalkozások, illetve szervezetek is egyre sű-
rűbben teszik közzé ezirányú tapasztalataikat, jó gya-
korlataikat. Ez még akkor is optimizmusra ad okot, ha 
tudjuk: a legrangosabb hazai díjra pályázók száma jócs-
kán csökkent és 2001 óta hol egy, hol két olyan kategó-
ria volt, ahol nem adtak ki Nemzeti Minőségi Díjat. 
Dr. Pikó Károly a nyíregyházi Jósa András Oktató Kór-
ház főigazgatója szerint az önértékelés olyan fejlesztési 
eszközt jelent intézményük számára, amely hozzásegíti 
a kollektívát a stratégiában megfogalmazott céljaik eléré-
séhez, melyek: 

 széles spektrumú és magas színvonalú egészség-
ügyi szolgáltatás 
 gazdasági stabilitás 
 elégedett vevők, partnerek és munkatársak 
 folyamatosan fejlődő, tanuló szervezet. 

Veress Csaba a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. minőség-
irányítási vezetője vallja, hogy cégének a vevő, s a kör-
nyezet által mutatott utat kell követnie. Néha proaktív 
módon a DH Zrt.-nek is mutatnia kell azt az utat, ami a 
látens vevői igények kielégítéséhez vezet. Ilyen volt pl. a 
távhűtési projekt is 
Lőrinc Ákos az Északmagyarországi RV Zrt. minőség-
ügyi vezetője a legfontosabb értékeik között a magas 
műszaki színvonalon történő megbízható szolgáltatást, a 
pénzügyi stabilitást, a jövedelemtermelő képességet 
tartja  kiemelkedő piaci integrációs és működési siker-

nek, de egyben kötelességnek és elkötelezettségnek is 
ügyfeleik irányában. 
Szabó Istvánné a Nyírségvíz Zrt. gazdasági vezérigaz-
gató-helyettese nagy eredményként értékeli és egyben 
gazdasági sikereik részének is tekinti a cégen belüli 
TQM-szemlélet meghonosítását. Gazdasági szakember-
ként persze nagyra értékeli a konkrét minőségügyi sike-
reket is. Ilyen mérföldkő volt pl. a 2003. évben a minő-
ségirányítási rendszer tanúsítása az új szabványnak 
megfelelően. Új tartalmat kapott, pl. folyamatos fejlesz-
tés, bevonás, vevőközpontúság, PDCA szemlélet. Iga-
zából a 2005. év jelentette „a TQM kezdetét” – ekkor 
nyerték el az Észak-alföldi Regionális Minőségi Díjat. A 
2006. évi Nemzeti Minőségi Díjas siker lendületét ki-
használva az Európai Minőségi Díjon és a 2008. évi Kö-
zép-és Kelet Európai Minőség Díj pályázaton is kiváló 
eredményt értek el (első magyar fődíjas). Gazdasági 
eredményeik közül kiemeli, hogy pl. a MAVÍZ BM klub 
cégátlagához képest 2005-2007. évben kedvezőbb volt: 

 amortizáció aránya a teljes önköltségben 
 a szolgáltatások fajlagos működési költsége 
 az egy alkalmazottra jutó hálózathossz. 

A Nemzeti Minőségi Díj győztesei ma már a magyar 
hungarikumnak számító herendi porcelánból készült al-
kotást vehetnek át a miniszterelnöktől, vagy megbízott-
jától a Parlamentben. Az elsők között, 1996-ban NMD 
győztes manufaktúra tehát nemcsak tapasztalatait osztja 
meg a díjra pályázókkal, de ily módon is segíti orszá-
gunkban a szervezeti önértékelést, annak méltó elisme-
rését. Bízom abban, hogy egyre többen szeretnék ezt a 
rangos elismerést birtokolni, s ezzel együtt élvezni mind-
azokat az előnyöket, amelyeket a szervezeti kiválóság 
jelent és végső soron a versenyképesség növekedé-
sében nyilvánul meg. 
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Allegorikus szoborkompozíció
(Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.)

A csoport összehangolt 
együttműködésének 

kifinomult szimbóluma.

A legtökéletesebb geometriai 
formából adódóan a tökéletes 

szervezetet, terméket és 
szolgáltatást szimbolizálja.

 
Véleményem szerint a versenyképesség alapja, minimá-
lis feltétele a jó minőségű termék, - illetve szolgáltatás, 
melynek akkor van versenyképességet erősítő hatása, 
ha az a szervezeti kiválóság sajátosságaival párosul. Ha 
valamikor időszerű felismerni az oktatás, képzés és ta-
nulás szükségességét vállalkozásaink felső vezetőinek, 
akkor az éppen a pénzügyi és gazdasági recesszió ideje. 
Több felelős és komoly minőségügyi tanácsadó optimista 

jövőképet vázol fel, melyben a minőség presztizsének 
növekedését jósolják. 

Arra a kérdésre, hogy a minőség újra 
sikertényező és versenyelőny lesz-e meggyő-
ződéssel és határozottan válaszolom: igen! 
______________________________________________ 
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FFóókkuusszzbbaann  aa  CCRRMM  rreennddsszzeerreekk  
 
„Távcső” lehet a cég életében egy CRM rendszer. A pontosan 
rögzített adatok segítségével  szinkronban tarthatók a vállalati 
tervek a megrendelésekkel – derül ki körképünkből, amelyben 
arra kerestük a választ, hogy a jelenlegi recesszió milyen ha-
tással lehet a CRM-et használó cégekre. Vajon mennyire 
segíti, vagy gátolja egy cég jelenlegi helyzetét egy használat-
ban lévő CRM rendszer? 
A megrendelések számának csökkenése miatt a vállalatok-
nak minden egyes vevőt és megrendelést meg kell becsülni. 
Ha kevés a fóka pontosabban kell célozni – figyelmeztetett 
Molnár Attila, a Hostlogic Kft. értékesítési igazgatója. Saját 
ügyfeleik figyelmét arra hívják fel, hogy minél pontosabb ada-
tok elérésére törekedjenek. A CRM rendszerek épp arra szol-
gálnak, hogy értékesítés szempontjából a vevők minden 
rezdülését egyre jobban lehessen analizálni, és az így meg-
ismert igények, szokások alapján indíthassák kampányaikat a 
vállalatok. Akinek például az értékesítése betegeskedik, fel-
tétlenül érdemes CRM rendszerre beruháznia főleg az FMCG 
szektorban – mutatott rá az igazgató. 
Felértékelődött a minőségbiztosítási rendszerek és azok fej-
lesztésének szerepe, és a CRM rendszerek szintén újabb 
lendületet kapnak – monda Földi Valéria. A SAP Hungary Kft 
kis-és középvállalkozásokért felelős kereskedelmi igazgatója 
egyebek mellett arra is kitért, hogy ma már nem feltétlenül a 
piac agresszív növelése, hanem az ügyfelek megtartása, és 
elégedettségük növelése a cél. Ehhez pedig már nem elegen-
dőek az Excel táblák, professzionális, több ezer ügyfelet ke-
zelni képes, a különböző üzleti területeket támogató szoftver-
megoldásra van szükség. És hogy megéri-e ezt bevezetni? A 
vállalat nemzetközi referenciái között számos olyan CRM be-
vezetés található, ahol a ROI értéke meghaladja a 100 szá-
zalékot. Vagy csak egy részterületet kiemelve: a kampányke-
zelési költségek átlagosan 10 százalékkal csökkenek azáltal, 
hogy a SAP CRM kiszűri a több párhuzamos számlával ren-
delkező ügyfelet és a duplán nyilvántartott szerződéseket. 

„Távcső” lehet a cég életében egy CRM rendszer, fontos 
azonban, hogy a vele dolgozók pontosan és naprakészen 
rögzítsék az adatokat. Ha az adatok megfelelnek a valóság-
nak, akkor a vállalat szinkronba tudja tartani a terveit a ren-
delésekkel – mondta Steinbinder Romulus. A CRM-et hasz-
nálók esetében az ügyfelekről nem csak egy-egy munkatárs, a 
döntéshozók, vezetők is hozzáférnek az információkhoz. Az 
összesített adatokból készített riportok alapján kvalifikálhatóvá 
válnak az ügyfelek, tervezhetőek lesznek az ügyfelek várható 
rendelései. Ez az éves költségtervezésnél, de még a terme-
lés, beszerzés, erőforrás igények elosztásánál is nagy előnyt 
jelent – mutatott rá a Synergon Retail Systems Kft. ügyvezető 
igazgatója. 
Wernitzer Éva, a Progen Kft. marketing és értékesítési veze-
tője arra hívta fel a figyelmet, hogy a CRM rendszer haszná-
lata minden körülmények között, különösen a jelenlegi gazda-
sági helyzetben nagy segítséget nyújt a vállalatoknak. A CRM 
segítségével pontosan, naprakészen rendelkezésre állhatnak 
az ügyfelekkel történt kontaktusok, azonnal láthatóak az 
esetleges fizetési nehézség. Ugyanakkor a szóban forgó 
rendszer az üzleti lehetőségek nyomon követésére is alkal-
mas. 
Kárpáti Zoltán, a Multisoft Microsoft Dynamics NAV projekt 
igazgatója arról beszélt, mivel egyre fontosabb, hogy a cégek 
minél többet tudjanak üzleti partnereikről, számos disztribútor 
cég használ CRM rendszert. Így ők nemcsak viszonteladóik-
hoz, hanem közvetlenül a végfelhasználóikhoz is el tudnak 
jutni. 
A Multisoft által kínált vállalatirányítási és CRM rendszerek az 
átlagos elvárásoknál több funkcióval szolgálnak. Mindig akad-
nak azonban kivételek is, amikor az ügyfél igényeire nincs 
kész megoldás, egyedileg kell kifejleszteni azt. 
______________________________________________
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1. MINŐSÉG S ERKÖLCS 
Sok szempontból vizsgálandó és egyértelműen nehezen 
megválaszolható kérdés az, hogy a minőségügynek me-
lyek a határai, van-e önálló minőségtudomány és mi a 
kapcsolata a más tudományokkal, különösen a filozófiá-
val, értelmezhető-e a minőségügy filozófiája. A filozófiai 
alapokra épül annak a vizsgálata, hogy mi a minőségügy 
és az erkölcs kapcsolata. E kérdéskörökre már több 
összefoglaló munkával kívántunk választ adni [1]-[5]. E 
témakör időszerűségét mutatják Conti tanulmányai is 
[6]-[9], amelyekben a minőségügy értelmezésének és al-
kalmazásainak határait vizsgálja, jelentős hangsúlyt fek-
tetve a filozófiai alapokra és az érték fogalmára. 
Korábbi munkáinkban [1]-[5] egyértelművé tettük azt a 
véleményünket, hogy a minőség korszerű minőségügyi 
értelmezése értékszemléletű: a minőség a termelési és a 
fogyasztási folyamatokból álló igény-kielégítési folyamat-
ban érdekeltek értékítélete arra vonatkozóan, hogy ezek 
a folyamatok mennyire elégítik ki az érdekeltek igényeit, 
vagyis az érdekeltek az igényeik kielégítése által mennyi 
értéket kapnak. 
A minőség tehát az érdekeltek igényeinek a kielégítése 
által átadott érték. A minőség ezért az érdekeltek érték-
szemléletéről, értékrendjétől függ. Kérdés tehát, hogy 
milyen értékeket tekintünk fontosnak, mik a lényegi érté-
kek. Az ember biológiai, értelmi és érzelmi igényei 
egyensúlyba kell, hogy kerüljenek. Az igényeknek ezt az 
egyensúlyát adott közösségben az erkölcsi érték bizto-
sítja. A minőség, az érték és az erkölcs tehát elválaszt-

hatatlan fogalmak. Vizsgáljuk meg e fogalmakat és a 
kapcsolataikat. 
Erkölcs nélkül nincs minőség 
Mind az ember cselekedetei, mind a minőség az ember 
értékrendjéből következnek, így a termelés és a fo-
gyasztás minősége függ az azt végző ember világnéze-
tétől, kultúrájától és az abból következő értékrendjétől, 
erkölcsétől. A minőség tehát a világnézetből következő 
értékrendtől függ, így mind az igény, mind az igény-ki-
elégítés oldaláról meghatározó az érdekeltek világné-
zete, értékrendje, erkölcse. 
Ugyanakkor világnézettől, sőt értékrendtől függetlenül 
mindenkinek igénye van az értelmi, érzelmi és lelki érté-
kekre, a toleranciára, az igazságosságra, sőt a szere-
tetre is. Ebből következően az erkölcs, az emberiesség a 
minőség lényegi alkotója. 
A minőségügy számos guruja megállapította, hogy er-
kölcs nélkül nincs minőség, az igények mellett a munka-
társak vezetése, a munkatársak egymáshoz való viszo-
nya, a termelés minősége, a termelő és a fogyasztó kap-
csolata, az ügyfelekkel való bánásmód mindegyike az 
erkölcsi hozzáállástól függ. 
A minőség szempontjából ezért meghatározó a makró 
minőségügy esetében a társadalom értékrendje, kultú-
rája, erkölcse és jogrendje, a mikró minőségügy eseté-
ben a vállalati kultúra, a vállalati értékrend, a vállalat eti-
kai kódexe. 
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Az érték-teremtő minőségügy 
A minőségügy célja tehát az, hogy a piaci igény-kielégí-
tési folyamat során a termelési és a fogyasztási folya-
matot mind állami, mind vállalati szinten úgy szabá-
lyozza, hogy az igény-kielégítési folyamat az összes ér-
dekelt, azaz a fogyasztó, a termelő, a beszállító és a 
társadalom igényeit minél inkább elégítse ki, vagyis hogy 
számukra minél több értéket adjon. A minőségügy ezért 
értékteremtő és ez által válik korunk központi kérdésévé. 
A minőségügynek azonban nemcsak az a célja, hogy az 
igények kielégítése által értéket adjon, hanem az is, hogy 
a társadalom, a fogyasztók és a termelők értékrendjét 
ápolja, fejlessze és ez által a szegényes, hiányos érték-
rendű, „igénytelen” emberekben, illetve szervezetekben 
is kialakítsa a helyes értékrendet, hogy ezáltal „igényes” 
emberekké, illetve szervezetekké váljanak. 
A minőségügy alapvető célja kell, legyen ezért a fo-
gyasztói társadalom árucikk létformájának emberi létfor-
mává alakítása, a részvényesi érdekek helyett az érde-
keltek elégedettségének és a közjónak az érvényre jut-
tatása, az ember méltóságának tiszteletben tartása. 
Elanyagiasodás vagy lelki értékek? 
A materializmus ideológiai és a fogyasztói társadalom 
gyakorlati hatására ma már az anyagi világ, a biológiai 
szükségletek kerültek mindennapjaink középpontjába és 
igen nagymértékben háttérbe szorultak az értelmi és a 
lelki értékek. 
A menedzsment és a minőségmenedzsment irodalmá-
ban is megjelentek olyan gondolatok, amelyek ezt a ki-
billent világot akarják egyensúlyba hozni. Ezért hangsú-
lyozza Dahlgaard munkatársaival a TQM folyóiratban 
megjelent cikkeiben azt, hogy az emberiségnek újabb 

reneszánszra van szüksége ahhoz, hogy az ember bio-
lógiai, értelmi és lelki igényei egyensúlyba kerüljenek 
[9]-[11]. 
A szükségletek kétféleségét fejezi ki a jólét (welfare) és a 
jóllét (well-being) megkülönböztetése is. A két fogalom 
közötti különbség abban áll, hogy a jólét kizárólag az 
anyagi javakkal való ellátottságra utal, addig a jóllét a 
lelki, szellemi javakat is jelenti (pl. [12]). Az „alapvető” 
javak (pl. nyereség, tőke, technológia) és a „kiemelkedő” 
javak (pl. emberi haladás) megkülönböztetése ugyanezt 
szolgálja. 
Az értelmi és lelki értékek fontosságát tükrözi a viselke-
déstudomány és az érzelmi intelligencia témakörének 
előtörése a menedzsment és a minőségmenedzsment 
irodalmában (pl. [13]-[15]). 
A minőségmenedzsment gyakorlatának nagy kérdése, 
hogy a széles körben elterjedt elégedettségvizsgálatok-
nál és a napjainkban terjedő teljesítményértékelésnél az 
anyagi tényezők vagy az értelmi/érzelmi tényezők fog-
nak-e előtérbe kerülni. Vajon hogyan fogják mérni pél-
dául annak a munkatársnak a „teljesítményét”, akinek 
ugyan a munkateljesítménye csak közepes, de szere-
tetteljes viselkedésével ő az, aki a munkahelyi közössé-
get összetartja és a jó légkört biztosítja, és azét, akinek a 
munkateljesítménye kiváló, de az ő viselkedése miatt 
hagyják többen ott a céget? 
Munkaerő vagy ember? 
Mi az ember? Mi az ember szerepe a termelésben és a 
fogyasztásban? Van-e tartalmi különbség az emberi-
erőforrás-menedzsment és az emberközpontúság 
között? 
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Elgondolkoztató tény, hogy az emberierőforrás-me-
nedzsment hatalmas irodalmából véletlenszerűen válo-
gatva ezekben a művekben az etika, az erkölcs, a morál 
és a szeretet kifejezések szinte egyáltalán nem szere-
pelnek! Örömteli ugyanakkor, hogy a hazai 
emberierőforrás-témakörű konferenciákon gyakran 
megjelenik az ember és az erkölcs témaköre. 
Számos munkaadó a dolgozó embert csak robotoló ál-
latnak tekinti és embertelen körülmények között zsákmá-
nyolja ki, de számos munkavállaló is eltekint az ember-
telen körülményektől és a munkát csak pénzkereseti le-
hetőségnek tekinti. 
Mélyen elgondolkoztatóak és megszívlelendőek Boda 
László gondolatai ([16], 44-45.o.), aki összefoglalja, hogy 
az emberek általában csak pénzkereseti és ez által 
megélhetési lehetőségnek tekintik a munkát, pedig az 
sokkal több, ugyanis egyúttal az ember kibontakozását is 
szolgálja. Megállapítja továbbá, hogy a munka ezen túl-
menően közösségi érték is, hiszen az embernek dolgoz-
nia kell embertársaiért, a társadalomért is. 
2. A FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÜGYE 
A minőségügynek ma már áttekinthetetlenül nagy az iro-
dalma. Folyóiratok tucatjai, könyvek ezrei mellett meg-
számlálhatatlan közlemény, kiadvány és sok-sok szab-
vány és ajánlás található. A felsőoktatás minőségme-
nedzsmentjének is hatalmas az irodalma, több folyóirat 
(pl. [17]-[21]) és könyv (pl. [22]-[25]) mellett ma már ha-
zánkban is jelent meg könyv [26], magyar szerző külföldi 
értekezése [27] és különböző kiadványokban számtalan 
cikk (pl. [28]-[34]) olvasható. 

A felsőoktatási intézmények alaptevékenységei 
A felsőoktatási intézmények alaptevékenységei a kép-
zés, a kutatás és a társadalmi szolgáltatás, így ezek mi-
nőségét értelmezhetjük. Minden támogató tevékenység 
(pénzügy, könyvtári szolgáltatás stb.) ezen alaptevé-
kenységek minőségét kell, hogy szolgálja, a támogató 
tevékenységeknek önmagában nem értelmezhető a mi-
nősége. 
Az alábbiakban a felsőoktatási intézményeknek csak a 
képzési tevékenységének a minőségével foglalkozunk. 
A képzés, mint igény-kielégítés 
A képzés, mint igény-kielégítési folyamat vázlata az 1. 
ábrán látható. Ez az ábra általános, magába foglalja 
mind a közoktatást, mind a felsőoktatást. Az ábráról lát-
ható, hogy a képzés alapvetően két fokozatból, az kép-
zésből és a tudáshasznosításból áll és a két fokozat 
mindegyike két-két párhuzamos igény-kielégítési folya-
matból áll. A képzésen belül megkülönböztetünk isme-
retátadást és átvételt, továbbá az értékelést, a tudás-
hasznosításon belül a munkafolyamatot továbbá a kö-
zösségi tevékenységet, a helytállást, az életet. 
A képzés, mint igény-kielégítési folyamat szűk értelem-
ben az ismeretátadás (termelés) és ismeretbefogadás 
(fogyasztás) folyamatokból áll, a képzés terméke az át-
adott ismeret. A képzés e szűk értelmezése esetén 
azonban nem értelmezhető a képzés minősége. A kép-
zés minőségéről csak akkor beszélhetünk, ha az isme-
retátadás mellett figyelembe vesszük azt is, hogy a kép-
zés során nyert ismeret mire használható, ha figyelembe 
vesszük a tudáshasznosítást is. 
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11..  áábbrraa  AA  kkééppzzééss,,  mmiinntt  kkééttffookkoozzaattúú  iiggéénnyy--kkiieellééggííttééssii  
ffoollyyaammaatt  

A képzés érdekeltjei 
Az 1. ábrán a képzésnek csak a szűk környezete szere-
pel, ugyanakkor a felsőoktatás kapcsolatrendszere rend-
kívül összetett és a társadalom számos folyamatára ha-
tással van, ezt vázolja a 2. ábra. A 2. ábra az összetett 
kapcsolatrendszernek csak néhány lényeges elemét 
tartalmazza, a folyamatok és a kapcsolatok ábrázolása 
nem teljes-körű. 
A felsőoktatás hatásának összetettségét mutató 2. ábrá-
ból látható, hogy meghatározó kapcsolat áll fenn a felső-

oktatás és a közoktatás között: a tanárokat a felsőokta-
tás szolgáltatja a közoktatásnak, a hallgatókat a közok-
tatás szolgáltatja a felsőoktatásnak. 
A társadalom számára meghatározó egyrészt a felsőok-
tatás kutatási tevékenységének hatása az innovációra és 
ez által a termelés hatékonyságára, másrészt a végzett 
hallgatók munkavégzésének hatása a gazdaságra, a 
végzett hallgatók mindennapi hatása a társadalom kultú-
rájára, amelyek együttesen határozzák meg a társada-
lom életminőségét. 
A 2. ábráról leolvasható, hogy a felsőoktatás alapvető 
érdekeltjei a hallgatók, a végzett hallgatókat alkalmazó 
munkaadók, azaz a gazdaság, a kutatás-fejlesztés és az 
innováció intézményei, továbbá a közoktatás, valamint 
az oktatók, a felsőoktatás intézményei, a továbbképzés 
és végső soron a társadalom. Ennek megfelelően a fel-
sőfokú képzés legfontosabb érdekeltje, végfogyasztója a 
társadalom egésze. 
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Az képzés minősége 
A képzés minősége a képzésből és a tudáshasznosítás-
ból álló igény-kielégítési folyamatban érdekeltek, -vagyis 
elsősorban a hallgatók, a hallgatók környezete, a végzett 
hallgatókat alkalmazó munkaadók, a gazdaság, a kuta-
tás-fejlesztés intézményei, továbbá az oktatók és a vég-
zett hallgatók környezete- igényének a kielégítése által 
átadott érték, azaz az érdekeltek elégedettsége. 
A felsőfokú képzés minőségének hatása rendkívül szé-
leskörű, így a felsőfokú képzés határozza meg egyrész-
ről a jövőbeli pedagógusok képességeit, másrészről a 
jövőbeli kutatások eredményességét és ezeken keresztül 
a nemzetgazdaság jövőbeli eredményességét. 
Nyilvánvaló, hogy az oktatás, különösen a felsőoktatás a 
társadalom szíve, mozgatórugója, a ma felsőoktatásától 
függ a holnap gazdasága, társadalma és a közoktatása. 
A képzés minőségéhez hasonlóan értelmezhető a felső-
oktatási intézmények többi alaptevékenységének, így a 
kutatás és a társadalom-szolgáltatás minősége is. A 
képzés és a többi alaptevékenység minőségét állami és 
intézményi szinten szabályozni kell. 
A felsőoktatás minőségügye 
A fentiekből következően a felsőoktatási minőségügy a 
felsőoktatási intézmények tevékenységei (elsősorban a 
képzés) minőségének egyrészt a nemzeti/állami (kor-
mányzati)-szintű szabályozásával, másrészt a felsőok-
tatási intézményi szintű szabályozásával foglalkozik. 
A felsőoktatás nemzeti szintű minőségügyi szabályozá-
sának az a lényege, hogy a felsőoktatási törvényben és 
a kapcsolódó jogszabályokban, továbbá az ajánlásokban 
milyen módon történik a minőség szabályozása, milyen 
támogatási rendszerek működnek, a minőség szabályo-

zásában mi az OM, a MAB, a FTT, a FOI, az OH. stb. 
illetve a felsőoktatási intézmények szerepe.   
3. A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGÜGY KORMÁNY-
ZATI/ÁLLAMI JOGI SZABÁLYOZÁSA 
A felsőoktatási piac szabályozása 
A minőséget a termelési és fogyasztási folyamatok mel-
lett egyértelműen meghatározza a termelési és a fo-
gyasztási folyamatok, továbbá a termelő és fogyasztó 
kapcsolatának a közege, a piac. A piac, amely a terme-
lők és a fogyasztók jogi szabályozottságán keresztül a 
minőséget meghatározó alapvető tényező, az adott or-
szág államformájától, jogrendjétől függ. 
A korszerű minőségügy értelmezése szerint az igény-
kielégítési folyamat jogállamban, demokráciában, piac-
gazdaságban zajlik le. A minőséget jelentősen befolyá-
solja tehát, hogy a termelőt és a fogyasztót valamint a 
termelési és fogyasztási folyamatokat, illetve a terméket 
milyen jogszabályok védik, illetve korlátozzák és a kap-
csolatukat milyen jogszabályok szabályozzák. 
A felsőoktatás minőségszabályozásának alapvető kér-
dése a felsőoktatás szerepének tisztázása: a felsőokta-
tás közpiaci közszolgálat-e, a képzett hallgatók, a termelt 
tudás közjószág-e, vagy a felsőoktatás szabadpiac, a 
képzett hallgatók, a termelt tudás magányjószág-e? 
Abban az esetben, ha a felsőoktatást közszolgáltatásnak 
tekintjük, akkor a társadalom a fogyasztó, míg ha a fel-
sőoktatási szabadpiaci magánszolgáltatás, akkor a hall-
gató a kizárólagos fogyasztó. 
Az Európai Unió alapelve, hogy az oktatás a tagállamok 
belső ügye, azonban az átjárhatóság és átláthatóság 
érdekében egyrészt egységesítésre, másrészt minőség-
biztosításra törekszik, lásd pl. [35]-38]. Jelentősnek te-
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kinthető a felsőoktatás minőségmenedzsment fogalom-
rendszerének egységesítésére vonatkozó törekvés [39]. 
A felsőoktatás nemzeti szintű (minőségügyi) szabályo-
zása kétszintű: felül helyezkedik el a kormány felsőokta-
tás-politikai szabályozó rendszere, alatta található a fel-
sőoktatási kormányzat szabályozó szerepe. 
A felsőoktatás, mint közszolgáltatás hazánkban jogilag 
szabályozott, a szabályozás alapját a sokszor módosított 
Felsőoktatási törvény [40] és a kapcsolódó rendeletek 
alkotják. A felsőoktatási intézmények önkormányzati, 
részben autonóm működését széleskörű jogszabály-
rendszer szabályozza. 
A legtöbb felsőoktatási intézmény tulajdonosa a magyar 
állam, a működését az OM irányítása, továbbá a MAB és 
az FTT felügyelete mellett végzi. 
A felsőoktatási intézmények működését jelentősen meg-
határozza az MTA egyrészt a tudományos fokozatok 
adása által, másrészt a MAB-ban, a FTT-ban és a külön-
böző pályázati rendszerekben betöltött meghatározó 
szerepe miatt. 
Az Európai Unió és az oktatás/képzés 
Az Európai Gazdasági Közösség meglapításáról szóló 
Római Szerződés nem foglalkozott az oktatással, mert 
azt kizárólag nemzetállami hatáskörbe tartozó ágazatnak 
tekintette. 
Mivel az oktatás/képzés színvonala, eredményessége és 
hatékonysága közvetlenül határozza meg az emberi 
erőforrás minőségét, ezáltal a gazdasági versenyképes-
séget és növekedést, így közvetetten a társadalmi jólét, 
összetartozás megőrzésének, fejlődésének záloga, ezért 
az oktatási/képzési rendszerek minőségével, hozzáfér-
hetőségével és hatékonyságával kapcsolatos elméleti és 

gyakorlati kérdések nemzetállami ügyből EU közösségi 
szintű kérdésekké váltak. 
Az elmúlt másfél évtizedben az oktatás, képzés központi 
helyet kapott az Európai Unió politikai eszköztárában. Ez 
jogi formában, első ízben, az 1992-ben aláírt Maastrichti 
Szerződésnek, valamint az Európai Unió céljait, kompe-
tenciáit és működését meghatározó újabb alapszerződé-
seknek az oktatásra, képzésre vonatkozó specifikus ren-
delkezéseiben öltött testet. A hatályos alapszerződés 
értelmében az Unió kompetenciái az oktatás, képzés 
területén változatlanul a tagállamok közötti „együttműkö-
dés ösztönzésére, bátorítására, szükség szerinti kiegé-
szítésére” korlátozódnak, és a tagállamok kizárólagosan 
döntenek a nemzeti oktatási és képzési rendszereket 
érintő valamennyi kérdésről. Ezen a téren az Alkotmá-
nyos Szerződés tervezetének jövőbeni elfogadása sem 
eredményezne változást. A Szerződésben rögzített fel-
adatait az Unió többek között a 2007-től életbe lépett 
Egész életen át tartó tanulás közösségi akcióprogram 
révén látja el. 
Az új szellemiségű oktatáspolitika cél- és eszközrend-
szere az Unió elmúlt években született átfogó politikai, 
specifikusan oktatáspolitikai dokumentumaiban és támo-
gatáspolitikai elveiben és gyakorlatában fogalmazódik 
meg. Az ún. nyitott  koordináció módszerének beveze-
tése révén a gyakorlatban is megteremtődtek a közös 
gondolkodás és önként vállalt együttes cselekvés szá-
mára azok az újszerű szakmapolitikai keretek, amelyek 
révén lehetővé vált a tagállamok közötti koordináció és 
együttműködés kiterjesztése az oktatás, képzés olyan 
területeire is, amelyek -mivel szigorúan nemzetállami 
illetékességbe tartoznak- korábban „tiltott területnek” 
számítottak. 
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Az Európai Tanács 2000. márciusi, lisszaboni csúcsérte-
kezlete azt az ambiciózus célt tűzte ki az Európai Unió 
elé, hogy Európát a világ legversenyképesebb, legdina-
mikusabban fejlődő tudásalapú térségévé változtassa, 
ahol a tartós gazdasági növekedés feltételei között több 
és jobb munkahely teremthető, s ahol erősödik a társa-
dalmi kohézió. A stratégia ambiciózus céljainak a meg-
valósításában az Európai Unió kiemelkedő szerepet 
szán az oktatásnak, képzésnek. A tudásalapú társada-
lom kiépítésének körülményei között az oktatási és a 
képzési rendszerek átfogó korszerűsítésének elveit és 
céljait az EU az egész életen át tartó tanulás paradig-
májában összegezte. A nyitott koordinációs módszer 
jegyében a tagállamok közötti szélesebb körű együttmű-
ködés területeit és az európai oktatási, képzési rendsze-
rek konkrét számszerűsített céljait az Oktatás és Képzés 
2010 elnevezésű 10 évre szóló munkaprogram jelöli ki. A 
program az óvodai neveléstől a tanárképzésen át, az 
információs és kommunikációs technológiák alkalmazá-
sáig az oktatás és képzés minden szintjét és formáját 
átfogó 13 olyan konkrét célt fogalmaz meg, amelyek 
megvalósítását a tagállamok saját adottságaikhoz, szük-
ségleteikhez igazodva valósítanak meg. A közös munka 
a tagállamok képviselői alkotta munka-csoportokban fo-
lyik az Európai Bizottság koordinációja mellett. A munka-
csoportok a tagállamok közötti eszme és tapasztalatcse-
rék valóságos platformjaivá lettek. A program végrehaj-
tásának félidei eredményeit és tapasztalatait összegző 
Közös Jelentés a tagállamokat újult erőfeszítésekre sar-
kallja a kitűzött célok határidőre való teljesítése érdeké-
ben. 
Az Európai Felsőoktatási Térség 
Az Európai Unió a felsőoktatás terén a lisszaboni straté-
giai célok megvalósításának a garanciáját az Európai 

Felsőoktatási Térség megteremtésében jelölte meg, 
amely a Bolognai Nyilatkozatban foglaltakkal összhang-
ban biztosítani fogja az európai felsőoktatási rendszerek 
kompatibilitását és átjárhatóságát, a javuló színvonalá-
nak köszönhetően nemzetközi szinten növelni fogja von-
zerejét. Az Oktatás és Képzés 2010 program fontos részt 
képezi a szakképzés európai szintű fejlesztésének ösz-
tönzése. A 2002. évi Koppenhágai Nyilatkozatban fog-
laltakkal összhangban a szakképzés kapcsán a legfonto-
sabb cél a szakképzés minőségének a javítása, valamint 
a szakképzési rendszerek európai szintű átjárhatóságá-
nak és átláthatóságának a biztosítása és az ehhez szük-
séges intézmények és eszközök kidolgozása és egyete-
mes bevezetése. 
Az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) felé az első hatá-
rozott lépést a Sorbonne Nyilatkozat (1998) aláírása je-
lentette, kiemelve az európai kultúra fejlesztésében az 
európai egyetemek központi szerepét. A Nyilatkozat 
hangsúlyozza, hogy a felsőoktatás európai térsége az 
állampolgárok mobilitásának és foglalkoztathatóságának 
a kulcseleme. 
Az ún. Bolognai folyamatot az európai oktatási miniszte-
rei által aláírt nem kötelező erejű európai szintű megálla-
podás, a Bolognai Nyilatkozat (1999) indította el. A Bolo-
gnai Nyilatkozattal kezdődően az európai oktatási mi-
niszterek kétévente tartanak értekezleteket, amelyeken 
közleményekben foglalják össze álláspontjukat és tenni-
valóikat. Az alábbiakban minőségügyi szempontból mu-
tatjuk be az értekezletek szerepét: 
 Bolognai Deklaráció (1999) 

 a minőség nem kulcstényező 
 Prágai Kommuniké (2001) 

 a minőségbiztosítási szervezet előtérbe kerülnek 
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 Berlini Kommuniké (2003) 
a minőség válik a legfontosabb teendővé 
 Bergeni Kommuniké(2005) 

a minőségbiztosítási folyamatok minősége 
 Londoni Kommuniké (2007) 

a minőség beépül a rendszerbe, helyzetértékelő 
beszámolót kell készíteni a  

minőségbiztosításról, az ESG végrehajtásáról, az érté-
kek és ideák a középpontba  kerüljenek. 
A Londoni Kommüniké 
A bolognai folyamatban részt vevő országok felsőokta-
tásért felelős miniszterei a Londoni Kommüniké-ben 
foglalták össze a Bergenben, 2005-ben megrendezett 
konferencia óta történt előrehaladást. Ebből idézünk két 
részletet. 
„A gazdag és sokszínű európai kulturális örökségre 
építve kialakítunk egy, az intézményes autonómián, a 
tudományos szabadságon, az esélyegyenlőségen és a 
demokratikus elveken nyugvó Európai Felsőoktatási Tér-
séget, amely segíteni fogja a mobilitást, növeli a foglal-
koztathatóságot, valamint erősíti Európa vonzerejét és 
versenyképességét.” 
„Ismételten megerősítjük elkötelezettségünket felsőok-
tatási rendszereink átjárhatóságának és összehasonlít-
hatóságának növelése iránt, miközben tiszteletben tart-
juk azok sokszínűségét. Tisztában vagyunk azzal a fon-
tos hatással, amelyet a felsőoktatási intézmények, mint 
az oktatás, a kutatás, a kreativitás és a tudásátadás ha-
gyományos központjai gyakorolnak társadalmaink fejlő-
désére, és azzal is, hogy kulcsszerepet töltenek be a 
társadalmunk alapjait képező értékeknek a meghatáro-
zásában és továbbadásában.  

Biztosítani kívánjuk, hogy felsőoktatási intézményeink 
rendelkezzenek az összes céljuk eléréséhez szükséges 
forrásokkal. E célok többek között a következők: a hall-
gatók felkészítése az életre a demokratikus társadalom-
ban részt vevő aktív állampolgárokként; a hallgatók fel-
készítése jövőbeli életpályájukra és egyéni fejlődésük 
lehetővé tétele; egy széles körű és magas fokú tudásbá-
zis megteremtése és fenntartása, valamint a kutatás és 
az innováció ösztönzése.” 
Az értékrend a felsőoktatási minőségügy európai és 
hazai szabályozásában 
Az Európai Uniónak nincs Alapszerződése, hazánknak 
nincs elfogadható, korszerű Alkotmánya, így sem euró-
pai, sem hazai szinten nincs egyértelműen kinyilvánított 
értékrend. 
A zsidó-keresztény kultúrára épülő európai kultúra nap-
jainkban értékrendjét veszíti, nem tekinthetők egysége-
sen elfogadottnak a keresztény társadalometika (pl. 
[41]-[44]) 
 személyközpontúság (perszonalitás), 
 kölcsönös kötelezettségvállalás (szolidaritás) és 
 a társadalmi közösségek önálló működtetése (szub-

szidiaritás) 
alapelvei. 
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Elgondolkodtató, hogy Robert Schuman, az Európai Unió 
megálmodója és megalapozója 1963-ban így fogalma-
zott ([45], 61.o.): „A demokrácia vagy keresztény lesz, 
vagy nem is lesz. Egy keresztényellenes demokrácia 
olyan karikatúra lesz, amely vagy zsarnokságba, vagy 
anarchiába süllyed.” 



Reménykeltő ugyanakkor, hogy az EU oktatási miniszte-
rei a Londoni Kommünikében kinyilvánították, hogy „a 
FOI célja többek között a hallgatók felkészítése az életre 
a demokratikus társadalomban résztvevő aktív állampol-
gárokként, a hallgatók felkészítése jövőbeli életpályá-
jukra és képessé tételük az egyéni fejlődésükre.” 
Az is reménykeltő, hogy hazánkban a felsőoktatás ága-
zati minőségpolitikájában hivatkoznak az Európai Egye-
temek Magna Kartájára és a Londoni Kommünikére. 
Külön meg kell itt említeni a Felsőoktatási Minőségi Díj 
szerepét: a Díj az Európai Kiválósági Díjon (EFQM mo-
dell) alapul, amelyben egyértelmű „értékrend” a vevő, a 
munkatársak, a társadalom és az intézmény/fenntartó 
igényeinek adott súlyokkal figyelembevett elégedettsé-
gének az értelmezése. 
4. A MINŐSÉG BIZTOSÍTÁSA A FELSŐOKTATÁSI 
INTÉZMÉNYEKBEN 
Adott szervezet minőségértelmezése, a minőség 
szervezeti célmodellje 
A minőség, mint az érdekeltek igényeinek a kielégítése 
által átadott érték fenti értelmezése teljesen általános: 
nem tartalmazza azt a kérdést, hogy az adott szervezet 
(vállalat/intézmény) a saját célrendszerében milyen mó-
don kívánja figyelembe venni az egyes érdekeltek igé-
nyeit, mely érdekeltek milyen igényét milyen súllyal kí-
vánja figyelembe venni. 
A minőség értelmezése ugyanis magába foglalhatja azt 
is, hogy a vállalat célját egyedül a részvényesek célja 
határozza meg, vagy milyen más érdekeltek céljait kell 
még képviselni. Az ezzel a kérdéskörrel foglalkozó ha-
talmas irodalomból kiemeljük Alford és Naughton [15], 
valamint Pataki és Radácsi [12] munkáját. 

A részvényesi (shareholder) / tulajdonosi modell szerint a 
szervezet (egyetlen) célja a részvényesek/tulajdonosok 
vagyonának maximalizálása. Ez a modell természetesen 
bizonyos fokig magába foglalja a vevői/fogyasztói elége-
dettséget is, hiszen hosszútávon a vevői elégedettség a 
feltétele a vagyon maximalizálásának. Ez a modell köz-
vetetten tartalmazhatja a munkatársi/alkalmazotti elége-
dettség biztosítását is, hiszen hosszútávon a munkatársi 
elégedettség is feltétele a vagyon maximalizálásának. A 
részvényesi modell közvetetten tartalmazhatja a beszál-
lítók elégedettségének a biztosítását is, hiszen hosszú-
távon ez is feltétele a vagyonmaximalizálásnak. A rész-
vényesek azonban nagyon sokszor csak rövidtávon gon-
dolkodnak. 
A részvényesi modellben a menedzserek nem felelősek 
sem a vevőknek, sem az alkalmazottaknak, sem a be-
szállítóknak olyan értelemben, mint a részvényeseknek. 
És bár érdekből tiszteletet nyilvánítanak minden érdekelt 
felé, de a nyereség érdekében általában csak eszközök-
nek tekintik őket, nem pedig az emberi méltóság alapján 
tisztelik őket. Itt tehát a motiváció egészen más, márpe-
dig az ember tetteit motiváló cél teljesen megmásítja a 
látszólag hasonló, vagy azonos cselekedetek értelmét és 
így azok következményeit. 
A részvényesi modellben nincs benne a társadalom ér-
deke, a közjó védelme. A részvényesi modell alapján 
működő vállalatok esetén a társadalmi érdekek csak jog-
szabályokban jelennek meg és bár a jogszabályok be-
tartása elvben kötelező, kérdéses, hogy a szervezet jog-
követő magatartást fog-e tanúsítani. A társadalmi érde-
keket veszi figyelembe az elmúlt években előtérbe kerülő 
témakör, a vállalatok társadalmi felelőssége (corporate 
social responsibility), amely jogszabályok híján nem kö-
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telező, figyelembevétele ”csak” erkölcsi kérdés. Ezt a 
kérdéskört tárgyalja Varga közleménye  [46]. 
Pataki és Radácsi [12] idézi Steer, F. gondolatát: „Vés-
sük jól az emlékezetünkbe, hogy a vállalatokat az embe-
riség szolgálatára találták fel, nem pedig az emberiség 
született a földön a vállalatok kiszolgálására. Sokféle 
polgári joggal rendelkeznek a vállalatok, de azoknak 
egyensúlyban kell lenniük a társadalmi kötelezettségek-
kel.” … „A vállalatokat úgy tehetnénk felelősebbé a közjó 
iránt, ha sikerülne módosítani az olyan jogszabályokat, 
amelyek szerint a profit elsőbbséget élvez a társadalmi 
megfontolásokkal szemben.” 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a részvé-
nyesi/tulajdonosi modell azért hiányos, mert a célja nem 
veszi figyelembe az emberi közösség szempontjait. Így 
ellentmondásos kultúrát teremt, mivel maguk az üzleti 
vállalkozások közösségi jellegűek, de a részvényesi mo-
dell alapján működő vállalkozások nem közösségi cé-
lúak. A modell lényegi hibája, hogy nem veszi figye-
lembe, hogy a nyereség csak eszköz lehet, nem cél! 
Az érdekelti (érintetti) (stakeholder) modell szerint a 
szervezet célja az érdekeltek elégedettségének a bizto-
sítása az igényeik kielégítése által átadott értékkel. E 
modell tehát a részvényesek/tulajdonosok mellett más 
érdekeltek célját is tartalmazza. E modell célja tehát az 
érdekelteknek átadott érték, azaz korszerű minőségügyi 
értelemben a minőség maximalizálása. E modell ebben a 
megfogalmazásban túl általános: kérdés, hogy kik tekin-
tendők érdekelteknek, hogyan értelmezik az érdekeltek 
az értéket, és milyen szervezeti értékrend szerint veen-
dők figyelembe az érdekeltek eltérő igényei. 
Az érdekelti modellnek végtelen sok változata lehetsé-
ges, egy közismert érdekelti modell az USA-ban beve-

zetett Malcolm Baldrige National Quality Award [47] logi-
kájára és szerkezetére épülő Európai Minőségi Díj és az 
ezen alapuló hazai Nemzeti Minőségi Díj, vagy más né-
ven EFQM (European Foundation for Quality 
Management) modell, amely a részvényesek mellett a 
fogyasztókat, az alkalmazottakat és a társadalmat tekinti 
érdekelteknek, és adott súlyokkal határozza meg az 
egyes érdekelt csoportok elégedettségének a fontossá-
gát, azaz az értékrendet. A Nemzeti Minőségi Díj és így 
a Felsőoktatási Minőségi Díj modellje erkölcsi szempont-
ból is elfogadható érdekelti modell. 
A közjó (common good) modell szerint a szervezet nem 
elégedhet meg az „alapvető” javak (pl. nyereség, tőke, 
technológia) maximalizálásával, hanem biztosítania kell 
a „kiemelkedő” javak (pl. emberi haladás) maximalizálá-
sát is. Ezt a különbségtételt jelenti a jólét mellett a már 
említett jóllét fogalma is. A maslow-i piramis szemlélete 
szerint az alapvető javak a piramis alján állnak, a kiemel-
kedő javak pedig a piramis csúcsán, vagyis ez utóbbiak 
jelentik a lelki, szellemi (örök) értékeket. Ez az a kérdés-
kör tehát, amiért Dahlgaard és munkatársai felvetik az 
emberiség új reneszánszának szükségességét [9]-[11]. 
Az irodalomban ma még nem kristályosodott ki az érde-
kelti és a közjó modell egyértelmű fogalma és e modellek 
viszonya. Ha az érdekelti modellben valóban az érték 
fogalmát értelmezzük, akkor e két modell erkölcsi érte-
lemben megegyezőnek tekinthető, azonban a közjó mo-
dellben előtérbe kerülnek a közösségi igények. 
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A minőségügy alapvető célja kell legyen ezért a fo-
gyasztói társadalom anyagi igényeken alapuló árucikk 
létformájának a lelki értékeken alapuló emberi létformává 
alakítása, a részvényesi érdekek helyett az érdekeltek 
elégedettségének és a közjónak az érvényre juttatása, 
az ember méltóságának tiszteletben tartása. 



A célmodell és a minőségmenedzsment-rendszer-
modell összhangja 
A minőségügy -különösen a hazai-  irodalmában keve-
sen foglalkoznak azzal, hogy a szervezet értékrendje 
határozza meg azt, hogy a szervezet milyen igény-kielé-
gítési folyamatban vesz részt, az adott igény-kielégítési 
folyamat mely érdekeltjeinek milyen igényeit veszi figye-
lembe és több érdekelt figyelembevétele esetén melyik 
igényét milyen súllyal veszi figyelembe, vagyis milyen 
módon értelmezi a minőséget. 
Szinte megdöbbentő, hogy a minőségügyi szakma nem 
foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy összhang van-e a 
szervezeti célmodell és a szervezet által válasz-
tott/alkalmazott minőségmenedzsment-rendszer modellje 
között. 
Az ISO 9001 szabvány mint minőségmenedzsment-
rendszermodell célja a vevő érdekeltségének a biztosí-
tása. Kérdés persze, hogy kit tekintünk vevőnek. Az ISO 
9001 szabvány alkalmazása során általában a közvetlen 
fogyasztó (customer) a vevő. A célmodellek között azon-
ban a vevő elégedettségének a maximalizálása nem 
szerepel, ezért, ha az ISO 9001 szabványban a vevőnek 
a közvetlen fogyasztót tekintjük, akkor az ISO 9001 
szabvány az önzetlen beszállítók vagy a piaci kényszer 
modellje, hiszen közvetlen célja csak a vevő elégedett-
sége. (A vevő elégedettségét természetesen minden 
termelőnek biztosítania kell, de csak abban az esetben, 
ha az egyben az ő fennmaradását/fejlődését is bizto-
sítja.) 
Ha a közszolgáltatásban alkalmazzuk az ISO 9001 
szabványt, akkor értelmezésünk szerint a végfogyasztók 
(consumer) az állampolgárok, így ebben az értelemben 
az ISO 9001 szabvány a közjó célmodelljével van össz-
hangban. 

Az ISO 9004 szabvány, mint minőségmenedzsment-
rendszermodell célja az összes érdekelt elégedettségé-
nek a biztosítása, ezért az ISO 9004 szabvány az érde-
kelti célmodellel van összhangban. 
Sajátos szerepet tölt be a Helyes Gyógyszergyártási 
Gyakorlat (GMP) minőségmenedzsment rendszermodell 
és a korábbi ISO 9001 modell, mert ezek a modellek el-
sődlegesen csak a termelés és a termék megfelelőségét 
biztosítják és ténylegesen nem tartalmaznak cél-modell 
szemléletet. Az azonban tény, hogy a GMP egyértel-
műen tartalmazza a vevői biztonságot és a dolgozói elé-
gedettséget és ebből a szempontból az érdekelti model-
lel van leginkább összhangban. 
Néhány gondolat a felsőoktatási intézmények érték-
rendjéről, minőségértelmezéséről és célrendszeréről 
A felsőoktatási intézmények esetében szélsőséges cél-
modellek lehetnek például kizárólag a fizető hallgatóktól 
származó bevételek maximalizálása, vagy kizárólag a 
társadalom hosszú-távú igényei kielégítésének a maxi-
malizálása. 
Jó lenne, ha a hazai felsőoktatás ágazati és intézményi 
szintű vezetői legalább elgondolkoznának azon és tuda-
tosítanák, hogy hazánk aláírta a korábban idézett Lon-
doni Kommünikét, amelynek 1.4. pontjában az alábbi 
szerepel: 
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„a FOI célja többek között a hallgatók fel-
készítése az életre a demokratikus társa-
dalomban résztvevő aktív állampolgárok-
ként, a hallgatók felkészítése jövőbeli élet-
pályájukra és képessé tételük az egyéni 
fejlődésükre.” 



A jó gyakorlat kialakítása és terjesztése érdekében min-
denképpen fel kellene hívni az intézmények figyelmét a 
Kommüniké e súlyos mondataira! 
Nagyon fontos lenne tehát annak a tudatosítása, hogy a 
felsőoktatási intézmény értékrendjéből következik az, 
hogy a felsőoktatási intézmény kit/kiket tekint érdekel-
teknek és az érdekeltek milyen igényeit milyen súllyal 
kívánja kielégíteni, vagyis milyen módon értelmezi a mi-
nőséget. 
A felsőoktatási intézmény belső szabályozási rend-
szere 
A felsőoktatási intézmény belső szabályozási rendszere 
a felsőoktatási kormányzat szabályozási rendszere irá-
nyítása alatt áll. A felsőoktatási intézmény belső irányí-
tása és működése a felsőoktatási intézmény kultúrájától, 
értékrendjétől függ, melyet célszerűen az intézmény eti-
kai kódexe rögzít. 
Az intézmény működtetésének alapfeltétele a működte-
tést befolyásoló jogszabályok és az etikai kódex előírá-
sainak ismerete és betartása, amelyek alapján kell elké-
szíteni az intézmény belső működésének rendjét előíró 
belső szabályzatokat (SzMSz, stb.).  
A felsőoktatási intézmény belső szabályozási rendszere 
rendkívül összetett, bonyolult, a legfőbb irányító szerv az 
intézményi tanács, amelyhez kapcsolódik a hallgatói ön-
kormányzat, a közalkalmazotti tanács és az érdekképvi-
seleti szervek képviselete. A legfőbb (végrehajtó) vezető 
a rektor, akinek a munkáját a rektor-helyettesek, továbbá 
a gazdasági főigazgató és egyéb vezetők segítik. Kari 
szinten a legfőbb irányító szerv a kari tanács, a legfőbb 
vezető a dékán, akinek a munkáját a dékán-helyettesek 
segítik. A tanszékek munkáját a tanszékvezetők irányít-

ják. Több felsőoktatási intézményben tanszékekből álló 
intézetek is találhatók. 
A minőségbiztosítás néhány gyakorlati kérdése a 
felsőoktatási intézményekben 
A minőségbiztosítási rendszer létesítésének, kiépítésé-
nek feltétele a rektor, a legfelső vezető által megfogal-
mazott és meghirdetett minőségpolitika, amely az intéz-
mény (adott tevékenységére vonatkozó) minőségügyi 
célrendszerét fogalmazza meg. 
A minőségbiztosítási rendszerek működtetésének felté-
tele a minőségügyi vezető kinevezése, akinek közvetle-
nül a rektorhoz kell tartoznia és a képzéstől függetlennek 
kell lennie. 
A minőségbiztosítási rendszerek működtetésének felté-
tele, hogy legyen minőségügyi szervezet, amelyet a mi-
nőségügyi vezető irányít, és amelynek működéséhez 
erőforrásokat kell biztosítani. 
A felsőoktatási intézményekben általában a képzés, a 
kutatás és a társadalmi szolgáltatás alaptevékenysége-
ket értelmezzük, ezek minősége -viszonylag függetlenül- 
szabályozható, ezek ezért viszonylag független minő-
ségbiztosítási rendszereit kell kiépíteni. 
A felsőoktatási intézményekben a képzés minőségsza-
bályozását szakonként (vagy összefüggő szakcsopor-
tonként) kell megvalósítani. Minőségügyi szempontból 
nehézséget jelent jelenleg hazánkban a szakvezető kor-
látozott hatásköre. 
A minőségszabályozás alapját képező képzési (tanítási-
tanulási) folyamatok szabályozásához le kell írni a fo-
lyamatokat, és azokat szabályozni kell. A folyamatok le-
írásánál a hallgató felsőoktatási intézményben eltöltött 
„életpályáját” (felvételi, beiratkozás, képzés, sikeres zá-
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róvizsga) kell alapul venni, és ehhez a hallgató-folyamat-
hoz kell kapcsolni az oktató-folyamatokat és az egyéb 
adminisztratív és támogató folyamatokat. A folyamatle-
írásokban rögzíteni kell a folyamatok szabályozását. 
Megjegyezzük, hogy a diák-szociális szolgáltatás a kép-
zés támogató folyamatának tekinthető. 
A folyamatok leírása mellett rendkívül fontos annak a 
megállapítása, hogy a folyamatok láncolatában hol sze-
repelnek a megfelelőség-vizsgálatok, így a hallgatói fo-
lyamatokban a felvételi, a vizsgák, a kredit-szűrők stb., 
az oktatói folyamatokban az oktató alkalmassága, az 
adminisztratív folyamatokban például a feljegyzések 
(leckekönyv stb.) megfelelősége. 
A képzési folyamatok minőségszabályozásához meg kell 
határozni az adott szak esetén a képzésben érdekelteket 
és a minőség becslése érdekében egyrészt elégedettség 
vizsgálatokat kell végezni, másrészt olyan minőségmu-
tatókat kell értelmezni és mérni, amelyek jól mutatják a 
képzés minőségét. Az elégedettségvizsgálati eredmé-
nyek és a minőségmutatók birtokában el kell dönteni azt, 
hogy a minőség tökéletesítése érdekében milyen be-
avatkozásokat kell végrehajtani. 
A felsőoktatási intézmények minőségbiztosítási rendsze-
rének kiépítésénél alapul kell venni az European 
Network for Quality Assurance (ENQA) szervezet által 
kiadott European Standards and Guidelines (ESG) aján-
lásait, amely felhívja a figyelmet a minőségpolitikán és az 
eljárásokon alapuló képzési folyamat menedzselésére, a 
hallgatói teljesítmény objektív mérésének, az oktató-
gárda minőségbiztosításának és a tanulástámogatásnak 
a fontosságára, továbbá a közvélemény tájékoztatására. 
A szerző véleménye szerint az ISO 9004: 2000 szab-
vány, mint minőségbiztosítási-rendszermodell megfelelő 

kiegészítésekkel így elsősorban az ENQA+ESG ajánlá-
sok beépítésével a felsőoktatási intézményekben jól al-
kalmazható, ha figyelembe vesszük az ember-ember 
kapcsolatú szolgáltatások jellemzőit, az intézmény ön-
kormányzati jellegét, hierarchikus felépítését, továbbá a 
szabvány „termék” fogalmának megfelelő értelmezését. 
A képzés esetén a szabvány szűk értelmezése szerint a 
termék az átadott ismeret, a tág értelmezése szerint ter-
mék a folyamatban résztvevő hallgató és oktató is, így 
reájuk is vonatkozik az azonosítás és az állagmegőrzés, 
továbbá a megfelelőség értelmezése. 
Végül hangsúlyozni kell, hogy korszerű minőségbiztosí-
tási rendszer minőségbiztosítási információs rendszer 
nélkül ma már elképzelhetetlen. 
A munkatárs, az ember fejlődése 
Bár sokat beszélünk az emberközpontúságról, a pénz-
hajhász fogyasztói társadalomban kevesen veszik tudo-
másul, hogy az egész életünk és így a minőségme-
nedzsment lényegi kérdése az ember, az ember fejlő-
dése. 
Az ember fejlődését szolgálja versenyképességi, és nem 
erkölcsi szempontból a befektetés a munkatársakba 
(Investors in People, IIP) sztenderd (pl. [48]). Ezen aján-
lás lényege, hogy a stratégiai célokat az emberi erőforrás 
tudatos és célzott fejlesztésével kell elérni és ez a be-
fektetés megtérül: javulnak az eredményesség, a haté-
konyság és a versenyképesség mutatói. Ez a gondolat a 
részvényesi modell szemléletét tükrözi. 
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A keresztény társadalmi tanítás szerint [16] a munka er-
kölcsi értékét az adja, hogy a személy kibontakozását 
szolgálja, azt szolgálja, hogy minden szempontból job-
ban meg tudja valósítani emberségét. Ez a gondolat a 
közjó modelljének szemléletén alapul. 



Mindez azt jelenti, hogy ha olyan légkört biztosítunk, 
amely elősegíti az ember kibontakozását, akkor javulni 
fog a munka minősége, javulni fog a munkahelyi légkör, 
javulni fog a versenyképesség és javulni fog az egyén 
életminősége és mindezek által a társadalmi élet minő-
sége. 
Különösen igaz ez a felsőoktatásban: a képzés minősé-
gét alapvetően határozza meg az oktató (gárda) alkal-
massága, és ennek érdekében rendkívül fontos lenne az 
oktatók emberi méltóságának elismerése és fejlődésük 
elősegítése. 
Az értékteremtő, felemelő szeretet 
Mind munkahelyi, mind társadalmi szinten mi lehet az 
emberi kapcsolatok vezérelve? Mi az, amit az ember 
igényel, mi az, amit jogosan elvár? Jogszerűség, igazsá-
gosság, tolerancia? Világnézettől, értékrendtől függetle-
nül a tolerancián, az igazságosságon és a jogszerűsé-
gen túl mindenki elvárja a szeretetet (bár ő sokszor nem 
adja). A szeretet irodalma hatalmas, álljon itt néhány ki-
emelés [49]-[51]. 
A szeretet felülmúlja a jogot és az igazságosságot ([16], 
24. o.). Míg a jog és az igazságosság a „sem többet, 
sem kevesebbet” elvet követi, addig a szeretet többet ad 
és kevesebbel beéri, a szeretet jelszava: nagyobb bol-
dogság adni, mint kapni. Az emberi önzés feloldására 
csak a szeretet képes. 
Noszlopi László már 1975-ben könyvének bevezetőjében 
([49], 5. o.) ezt írta: „A szeretet nem valami érzelmes, 
kedves ellágyulás, amely nélkül az élet azért megvolna 
valahogy, hanem épp napjainkban mutatkozik meg apo-
kaliptikus méretekben, hogy elegendő szeretet nélkül az 
emberiség sorsa megpecsételődött. Isten válaszút elé 
állít mindnyájunkat: vagy teljesítjük végre a szeretet pa-

rancsát, vagypedig Sodoma és Gomora sorsa, Szent 
János apostol apokalipszisának megrettentő képei, 
Nostradamus jóslatai stb. együttvéve sem képesek meg-
rajzolni, ami fenyeget.” 
Noszlopi László könyvének utolsó fejezetében ([49], 137. 
o.) így fogalmaz: „A szellemi értékek tisztelete, az igaz-
ság és a szépség szeretete, becsületesség és könyörü-
letesség, együttérzés az elnyomottakkal, hit az emberek 
testvéri összekötöttségében azok a tulajdonságok, ame-
lyek a modern kultúrát megmenthetik.” Ezek azok a gon-
dolatok, amelyekért Dahlgaard és munkatársai a minő-
ségügyben új reneszánszot hirdetnek.  
És ne feledjük! Az emberiség válaszút előtt áll: melyik 
utat választjuk? 
Valósítsuk meg hát ezeket a gondolatokat a családban, a 
munkahelyeken, a közösségekben, a felsőoktatási in-
tézményekben és a társadalomban! 
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Tisztelt Olvasó! 
Amint azt májusi számunkban jeleztük, cikksorozatot közlünk, mely -a szoftverméréssel kapcsolatos helyzet 
javításaként- előbb tömören ismerteti a modern szoftvermérési módszereket, azok előnyeit, hátrányait, 
kombinálhatóságát, majd egy új megközelítést ismertet, amely a mérési tervek kidolgozását és sikerességét javítja a 
mérésekben érdekelt felek információigényeinek előtérbe helyezésével. A cikksorozat egy-egy része a szoftvermérés 
egy-egy fontos kérdését járja körül, megmutatva a kérdés megválaszolását segítő módszereket. 
Ezek a kérdések a következők: 

• Melyek a legfontosabb szoftverjellemzők és hogyan tehetők mérhetővé? 
• Hogyan hajtsuk végre a szoftvermérés folyamatát? 
• Mit tudunk mérni egy adott esetben? 
• Mit célszerű mérni egy adott esetben? 

E számunkban a sorozat első cikkét közöljük.  

SSzzooffttvveerrmméérrééssii  mmooddeelllleekk  
MMeellyyeekk  aa  lleeggffoonnttoossaabbbb  sszzooffttvveerrjjeelllleemmzzőőkk,,  ééss  hhooggyyaann  tteehheettőőeekk  mméérrhheettőővvéé??  

BBóókkaa  GGáábboorr.
A szoftvermérés közel egyidős a szoftverfejlesztéssel, de 
kiemelt szerephez először a szoftverkrízis 1968-as beje-
lentését követően jutott. A krízist az egyre komplexebb 
fejlesztési igényekkel és a szoftverfejlesztési szakma 
kiforratlanságával magyarázták. A megoldást a szoftve-
rek mérnöki módon történő előállításában keresték, va-
gyis a szoftverek szisztematikus, diszciplínákon alapuló, 
mérhető módszerekkel történő készítésében. Az első 
mérési megközelítések a szoftver egyes fontosnak vélt 
jellemzőinek definiálására és mérésére készültek. Ezeket 
a szakirodalom mérési modelleknek nevezi, és jelenleg 
is újabb és újabb változataik látnak napvilágot. 
A szoftvermérési cikksorozat jelen része a szoftvermérés 
alapfogalmainak ismertetésével kezdődik. Az itt beveze-

tett alapfogalmak a cikksorozat következő részeiben is 
használatra kerülnek. A jelen cikk további részei néhány 
fontosabb, jelenleg használatos elsősorban szoftverter-
mékre vonatkozó mérési modellt mutat be, kitérve azok 
fejlődésére, illetve az őket ért kritikákra. Fontos kiemelni, 
hogy a cikk nem ismertet minden szoftvermérési modellt, 
azok rendkívül nagy száma miatt. Így például kimarad-
nak a folyamatok, és erőforrások mérésére készült mo-
dellek (pl. folyamatteljesítmény, erőforrás-termelékeny-
ség modellek) mivel azok kevésbé szoftverspecifikusak. 
Ugyancsak kimaradnak a szervezet érettségi modellek, 
amelyek a cikksorozat egy későbbi részében kerülnek 
ismertetésre. 
 



1. A szoftvermérés alapfogalmai 
Megfigyelhető, hogy a szoftver fogalmát időről időre 
egyre tágabb módon definiálták. Kezdetben a futó szoft-
ver, az adatbázisai és a forráskódja tartoztak bele, ké-
sőbb már valamennyi üzemeltetési dokumentáció, de 
tágabb értelemben belekerült minden olyan köztes ter-
mék, amely a szoftver előállítása során készül. Ennek 
megfelelően a szoftvermérés területe is egyre átfogóbb 
lett. A felsoroltakon kívül a szoftvermérés jelenleg foglal-
kozik a terméket előállító folyamatok, a felhasznált erő-
források, sőt bizonyos megközelítésekben a szoftverfej-
lesztő cég mérésével, értékelésével is. 
Fenton a mérést a következő módon definiálta: „Olyan 
folyamat, amely meghatározott szabályok alapján szá-
mokat, szimbólumokat rendel a valós világ egyes entitá-
sainak maghatározott jellemzőihez” 0. 
Fenton három magas szintű entitást (mérhető elemet) 
különböztetett meg a szoftverfejlesztés területén, melyek 
a következők: 

folyamat: tevékenységek sorozata meghatározott 
termékek előállítása érdekében; 

termék: egy folyamat végrehatásaként létrejött 
eredmény; 

erőforrás: a folyamat működtetéséhez felhasznált 
entitás. 

Fenton felosztásában többen kritizálják azt, hogy vannak 
olyan alacsony szintű elemek a mérésben, amelyeket 
nehéz bármelyik kategóriába besorolni. Mindemellett ez 
a magas szintű csoportosítás a legnépszerűbb az entitá-
sokra vonatkozóan. 

A jellemzők az entitások valamilyen tulajdonságai, sajá-
tosságai, mint például a színük, méretük, stb.. Alapve-
tően két típusuk különböztethető meg: 

belső jellemzők: a környezet figyelembevétele nélkül 
mérhetőek az entitáson, ilyen például a kód 
mérete; 

külső jellemzők: csak a környezet figyelembevételével 
mérhetőek egy entitáson. Ilyen például egy 
szoftver megbízhatósága. 

A szabályok (sok megközelítésben ezeken a metrikák 
értendők) azt határozzák meg, hogy milyen módon kell 
értéket rendelni egy entitás adott jellemzőjéhez. Például 
a távolság mérésekor ez egy viszonyítást jelent az egy-
ségnyi (pl.: „1 méteres”) távolsághoz. A szabályok jellege 
alapján a mérések két típusa különböztethető meg: 

direkt mérés (vagy valós mérés): a „nyers” adat 
gyűjtése. Nem használja fel más mérések ered-
ményeit. Ilyen például a forráskódsorok leszámlá-
lása. 

indirekt mérés (vagy számítás): olyan mérés, amely 
más mérési eredmények felhasználásával kerül 
kiszámításra. Ilyen például az egy óra alatt 
átlagosan megírt forráskódsorok száma. 

A direkt és az indirekt mérések más és más sajátossá-
gokkal bírnak. Az indirekt mérések az entitáshoz való 
közvetlen hozzáférés nélkül, időben szabadon, viszony-
lag alacsony költséggel, általában automatizált módon 
végrehajthatók, amennyiben az általuk felhasznált direkt 
mérések előzőleg megtörténtek. A direkt mérések elvég-
zése sok esetben időhöz kötött (azaz utólag nem mindig 
pótolható), automatizálásuk nehezebb, ezért több erőfor-
rást igényel a végrehajtásuk. Sok szoftverfejlesztő cég 
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nem tesz különbséget az indirekt és direkt mérései kö-
zött, és ugyanolyan kritériumokat támaszt velük szem-
ben, amely rossz gyakorlat. A direkt mérésekkor fontos a 
célhoz kötöttség, objektivitás, megismételhetőség, gaz-
daságosság, pontosság, összehasonlíthatóság és szab-
ványosság. Az indirekt mérésekkor is jellemzőek a felso-
rolt kritériumok, de más súlyokkal. Például a gazdasá-
gosság kevésbé fontos, az érthetőség viszont annál in-
kább. 
A szabályok értékeket rendelnek az entitások adott jel-
lemzőihez. A jellemzők által felvehető értékek mérési 
skálákon helyezkednek el, melyeknek Stanley Smith 
Stevens négy típusát azonosította (ezeket később 
kiegészítettek egy újabbal, az abszolút skálával). Egy 
mérési skála annál gazdagabb, minél több művelet 
értelmezhető az elemein. Stevens és a későbbi 
kiegészítés szerint a mérési skálák típusai a következők: 

nominális (név szerinti) skála: az értékek között nem 
értelmezhető sorrend, csak címkék (kategóriák). 
Ilyenek például egy autó lehetséges színei. 

sorrendi skála: az értékek növekvő sorrendje definiált, 
de két érték között nincs meghatározva távolság. 
Ilyen például egy vitorlásverseny első három díja, 
melyekből következtethető a beérkezés sorrendje, 
de nem lehet megtudni, hogy mennyivel volt jobb 
az egyik csapat a másiknál. 

intervallum skála: az értékek között a távolságok is 
értelmezhetők, de nem definiálható origó (valóban 
nulla) érték a skálán. Ilyenek például a naptári na-
pok. Két intervallum aránya meghatározható, de a 
skála két értékének aránya nem értelmezhető. 

arány skála: az arány skálán már definiált az origó is. 
Ilyen például egy ember magassága. Itt már 

értelmezhető két érték aránya, például lehet, olyat 
mondani, hogy Péter magassága 20%-kal na-
gyobb, mint Lacié. 

abszolút skála: ebben az esetben a mért entitás jel-
lemzője és a kapott mérési eredmény között tel-
jesen „torzításmentes” leképezés van. Ez általában 
elemek leszámlálását jelenti a szoftvermérésben. 
Ilyen például a hibák száma egy komponensben. 

Érdemes minél gazdagabb mérési skálát használó sza-
bályokat (metrikákat) kialakítani, mivel így több statiszti-
kai számítás végezhető a mért eredményeken.  
Fontos, hogy a mérések mindig célhoz kötöttek legye-
nek. A szakirodalmak a következő célokat különböztetik 
meg 0: 

jellemzés: a cél valamilyen entitás (pl. folyamat, ter-
mék, erőforrás) megismerése, a későbbi méré-
sekhez szükséges összehasonlítási alap megte-
remtése. 

értékelés: a cél a valamivel (pl.: projekttervvel, szab-
vánnyal) szemben történő összehasonlítás. Az 
értékeléshez szükséges jellemzési célok meg-
határozása is. 

becslés: a cél a tervezés támogatása. Sok esetben a 
historikus adatok elemzésén alapul. A becsléshez 
szükséges jellemzési célok meghatározása is. 

fejlesztés (vezérlés): a cél olyan kvantitatív 
információk gyűjtése, amelyek alkalmasak a prob-
lémák forrásainak feltárására, változtatási tevé-
kenységek meghatározására. Értékelési és becs-
lési célokon is alapul. 
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Sajnos, a metrika fogalmának definiálása ellentmondá-
sos a szakirodalmakban, ezért sokan szándékosan elke-
rülik a szó használatát. Van ahol a mérés eredményét, 
máshol az indirekt mérés által használt számítási sza-
bályt, ismét máshol a mérés folyamatának leírását kell a 
metrikán érteni. A cikksorozatban „mérésen” azt a folya-
matot értjük, amely során érték rendelődik egy entitás 
adott jellemzőjéhez, a metrika pedig azt a szabályt (pl. a 
sebesség számítása a megtett út és az eltelt idő hánya-
dosa) jelenti, amelyet a mérés során alkalmaznak. 
A méréselmélet másik fontos eleme a mérési modell. 
Egy modell a valós világ egy absztrakciója, amely, el-
rejtve a kevésbé fontos részleteket, egy adott nézőpont-
ból mutat be egy entitást vagy koncepciót 0. Minden 
mérés egy-egy modellezésnek tekinthető, amelyben a 
valós világ elemeit, azok jellemzőit szimbólumokkal, 
számokkal írjuk le. A mérési modellek egy adott entitás 
adott jellemzőjének definiálására és annak mérési mód-
jára, szabályára koncentrálnak, és nem a mérés folya-
matának (pl. tervezés, végrehajtás, elemzés) végrehajtá-
sára. Annak megfelelően csoportosíthatók, hogy milyen 
jellemző mérésével foglalkoznak, így vannak például 
szoftverméret modellek, projektköltség modellek, stb. 
2. Szoftvermérési modellek 
2.1 Szoftverminőség-mérési modellek 
A szoftver minősége az egyik legnehezebben mérhető 
jellemző a szoftvermérnökség területén. Az, hogy mit 
értünk jó minőségű szoftveren, mindig az adott szoftver 
jellegétől függ. Valamikor a gyors válaszidők, máskor a 
magas rendelkezésre állás, ismét máskor például a 

könnyű kezelhetőség, tanulhatóság, stb., jelenti a jó mi-
nőséget. A minőség definiálására először McCall (1977) 
és Boehm (1978) 0 készítettek modelleket. Ezek a gya-
korlatban kevéssé terjedtek el bonyolultságuk miatt, de jó 
alapot szolgáltattak az 1985-ben megjelent ISO/IEC 
9126 szabványcsaládban definiált minőségmodellnek 0. 
A szabványt időközben többször javították, illetve levál-
tására 2005-től elkezdték az ISO/IEC 25000-es szab-
ványcsalád új részeinek kiadását 0. Az ISO/IEC 25000 
átvette az ISO/IEC 9126-ban használt minőségmodellt, 
amely a következő három minőségtípust definiálja a 
szoftvertermékre: 

belső minőség: azon minőség, amely már az előtt 
mérhető egy szoftveren, mielőtt annak az első fut-
tatható verziója elkészülne. Ilyen például a forrás-
kód dokumentáltsága. 

külső minőség: azon minőség, amely csak a futtatható 
szoftveren mérhető. Ilyen például a válaszidők 
hossza. 

használatbeli minőség: azon minőség, amely adott 
felhasználói csoport szemszögéből mérhető a 
szoftveren. Ilyen például a könyvelők produktivi-
tása a könyvelő szoftver használatával. 

Az egyes minőségtípusok kapcsolata az 1. ábrán látható. 
A szoftvert fejlesztő folyamatok minősége hatással van a 
termék belső minőségére, amely hat a külső minőségre, 
s ez hatással van a használatbeli minőségre. Fontos az 
egyes minőségtípusok minél magasabb szinten tartása 
ahhoz, hogy végül a felhasználó által érzékelhető hasz-
nálatbeli minőség minél jobb legyen. 

 



 
11..  áábbrraa  AA  kküüllssőő,,  aa  bbeellssőő  ééss  hhaasszznnáállaattbbeellii  mmiinnőősséégg  kkaappccssoollaattaa  ((IISSOO//IIEECC  2255000000))

Az egyes minőségtípusok leírására az ISO/IEC 25000 
szabvány 0 „magas szintű jellemzőket” definiál, melyek a 
belső és a külső minőség esetében megegyeznek, és a 
következők: 

funkcionalitás: a szoftvertermék azon képessége, 
hogy a szoftver meghatározott körülmények közötti 
használata során biztosítja a kezdeti és a beleér-
tendő követelményeket. 

megbízhatóság: a szoftvertermék azon képessége, 
hogy a szoftver meghatározott körülmények közötti 
használata során fenntart egy meghatározott 
szintű teljesítményt. 

használhatóság: a szoftvertermék azon képessége, 
hogy a szoftver meghatározott körülmények közötti 
használata során érthető, tanulható, használható 
és „vonzó” a felhasználó számára. 

hatékonyság: a szoftvertermék azon képessége, hogy 
meghatározott körülmények között biztosítani tudja 
a megfelelő teljesítményt a felhasznált erőforrások 
viszonylatában. 

karbantarthatóság: a szoftvertermék azon képessége, 
hogy mennyire módosítható. A módosítás 
tartalmazhat javításokat, fejlesztéseket, illetve 
megváltozott környezethez, követelményekhez, 
funkcionális specifikációhoz való adaptálást. 

hordozhatóság: a szoftvertermék azon képessége, 
hogy áthelyezhető az egyik környezetből a má-
sikba. 

A használatbeli minőség esetében a következő négy 
„magas szintű jellemzőt” definiálja a szabvány: 

hatásosság: a szoftvertermék azon képessége, amely 
adott használati környezetben lehetővé teszi a 
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felhasználónak a meghatározott célok pontos és 
teljes elérését. 

termelékenység: a szoftvertermék azon képessége, 
amely adott használati környezetben lehetővé teszi 
a felhasználónak a hatékonyság érdekében a 
megfelelő mennyiségű erőforrás felhasználását. 

üzembiztosság: a szoftvertermék azon képessége, 
hogy az emberekre, üzletre, szoftverre, berende-
zésekre vagy a környezetre gyakorolt hatása 
csakis elfogadható mértékben kockázatos. 

elégedettség: a szoftvertermék azon képessége, hogy 
az adott felhasználási környezetben a felhasználót 
elégedetté teszi. 

A modell további 27 aljellemzőt definiál a belső és a 
külső minőség „magas szintű jellemzőinek” részletezé-
sére. A jellemzők mérésére az ISO/IEC 9126 szabvány 
2., 3. és 4. része több mint száz metrikát definiál. 
A metrikák használhatóságát sok kritika érte ezért az 
ISO/IEC 25000 szabványcsaládba ezek javított formában 
fognak megjelenni. Fontos megjegyezni, hogy az 
ISO/IEC 25000 minőségmodellje még bővül. Az ehhez 
tartozó szabványok 25010-19 közötti sorszámmal jelen-
nek meg. Így például már hozzáférhető a szoftverek által 
használt és előállított adatok minőségére vonatkozó mo-
dell, az ISO/IEC 25012 0, amely 15 jellemzőt definiál az 
adat minőségének leírására. 
Az ISO/IEC 25000 minőségi modellje azért különösen jó, 
mert egy közös keretbe fogja össze a szoftverre vonat-
kozó minőségi jellemzőket, egyfajta top-down lebontást 
alakít ki, melyet folyamatosan lehet bővíteni új jellemzők-
kel. A jellemzők mérésére viszont érdemes specifikus 

mérési modelleket alkalmazni, mivel az ISO/IEC 9126 
metrikái sok esetben túlságosan elnagyoltak. 
Mivel a szoftverminőség „helyzetfüggő” 0, azaz minden 
szoftver (szoftvertípus) esetében mást jelent a jó 
minőség, ezért minőségi profilokat (a szoftverre fontos 
minőségi jellemzők halmaza) kell kialakítani, és az alap-
ján kell elvégezni az értékelésüket. A minőségi profil ki-
alakításához a szoftver, a felhasználók és a szoftverrel 
támogatott üzleti folyamatok sajátosságai alapján meg 
kell határozni, hogy mely minőségjellemzők fontosak. 
Majd, megvizsgálva az egyes jellemzők egymásra gya-
korolt negatív és pozitív hatásait ki kell választani azon 
jellemzőket, amelyek bekerülnek a minőségi profilba. 
2.2 Szoftverstruktúra-mérési modellek 
A szoftver struktúrájának mérése elsősorban a forráskó-
dok és a részletes tervek minőségének javítása érdeké-
ben történik. Egy jó forráskód könnyen karbantartható, 
újrafelhasználható, tesztelhető, stb.. A kód minőségének 
karbantartására megannyi metrika készült. Ilyen például 
a forráskódsorok és a megjegyzéssorok aránya, a meg-
szegett függvényelnevezési konvenciók száma, a mo-
dulok közötti kapcsolatok száma. A sok mérhető jellemző 
közül kettőt fontos kiemelni, melyeket Larry LeRoy 
Constantine 0 már 1968-ban definiált. Ezek a követke-
zők: 

kohézió: annak a mértéke, hogy egy modul elemei 
mennyire szorosan tartoznak egymáshoz. 

csatolás: annak a mértéke, hogy egy modul mennyire 
függ más moduloktól. 

Ideális esetben a kohézió nagy, a csatolás pedig kicsi a 
modulok között. Az ilyen forráskódoknak jók a minőségi 
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jellemzőik, például karbantarthatóságuk, újrafelhasznál-
hatóságuk. 
A kohézió és a csatolás az objektumorientált fejlesztés-
ben a csomagokra és az osztályokra értelmezhető első-
sorban. Az első OO metrikák Chidamber és Kemerer 0 
nevéhez kötődnek, ilyenek például az osztály metódusa-
ira kiszámított bonyolultságok összege (WMC), az osz-
tály öröklési fában betöltött mélysége (DIT), az osztály 
közvetlen gyermekeinek száma (NC), az osztály metó-
dusainak kohézióhiánya (LCOM), stb.. Az objektumori-
entált metrikák száma mára már százas nagyságrendű, 
az ezek alapján történő mérést és a kapott eredmények 
értelmezését kódelemző szoftverek támogatják. 
Fontos, hogy a forráskódok csak a szükséges mértékben 
legyenek bonyolultak a karbantarthatóság érdekében. 
McCabe ciklomatikus bonyolultsága 0 a legrégebbi 
közismert metrika a bonyolultság mérésére. Számítása a 
vezérlésifolyamat-gráf alapján történik. McCabe szerint a 
fejlesztőknek 10 alatt kell tartaniuk a ciklomatikus bo-
nyolultság értékét. A metrikát a szoftvertesztelés terüle-
tén is használják a teljes kódlefedettséghez szükséges 
tesztesetek számának meghatározásához. 
Halstead 0 más megközelítést vezetett be 1977-ben a 
bonyolultság mérésére. Ő a programkódban lévő összes 
és különböző operátorok valamint az összes és külön-
böző operandusok számának felhasználásával definiálta 
a program lehetséges és fizikai méretének számítását, 
majd ezek hányadosával a program komplexitását. A 
fejlesztőknek arra kell törekedniük, hogy az érték minél 
közelebb maradjon 1-hez. 
Henry és Kafura 0 1981-ben a modulok közötti informá-
cióáramlás alapján definiált metrikát a bonyolultságra, 
melyet 1993-ban Shepperd tovább finomított 0, így a 

bonyolultság a bemenő és a kimenő információáramlás 
szorzatának négyzete. A be- és kimenő infor-
mációáramlás felhasználásával Card és Glass 0 defini-
álta a strukturális, az adat- és a rendszerbonyolultságot. 
Mindegyik esetben a cél a bonyolultság minél 
alacsonyabban tartása. 
Új megközelítésnek számít Jukka Paakki 0 és társai által 
1999 óta fejlesztett mérési módszer, amely a jó és rossz 
tervezési minták felderítésével értékeli a forráskód és a 
tervek minőségét. Módszerük alkalmazására a MAISA 
nevű szoftver használható. 
A felsorolt metrikák mindegyike mérhető kódelemző esz-
közökkel (pl. McCabe IQ Software 0). A kódelemző 
eszközök között vannak olyanok, amelyek vizuálisan is 
megjelenítik az elemek közötti kapcsolatokat (pl. Eclipse 
Metrics Plugin 0, Swat4J 0). Fontos megemlíteni a 
szegedi fejlesztésű FrontEndArt Columbus 0 kódelemző 
szoftvert is, amely már rendkívül nagy forráskóddal 
rendelkező termékek esetében is bizonyított. 
2.3 Szoftverméret-mérési modellek 
A szoftver mérete kulcsfontosságú jellemző, mivel sok 
más jellemző, mint például a produktivitás, várható költ-
ségek, becsült tesztelési idő, stb., számításában fel lehet 
használni. Részben ezért várja el a CMMI® (Capability 
Maturity Model Integration) 0, hogy egy kettes érettségi 
szinten lévő szoftverfejlesztő cégnél foglalkozzanak a 
szoftver méretének mérésével. 
A szoftver méretének mérésére, becslésére több, a 
szoftver-életciklus különböző fázisaiban alkalmazható 
metrika készült. A legrégebbi ezek közül az SLOC 
(Source lines of code), amely csak az implementációs 
fázistól mérhető, mivel a forráskódsorok számlálásán 
alapul. Alapvetően két típusát különböztetjük meg: a fizi-
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kai és a logikai SLOC-ot. Az első abban a formában 
végzi a forráskódsorok számlálást, ahogyan azokat a 
programozó megszerkesztette, és beszámítja az üres- 
és a megjegyzéssorokat is. Előnye, hogy a forráskód 
bármilyen értelmezése nélkül elvégezhető, hátránya, 
hogy az eredmény sokban függ a programozók szer-
kesztési szokásaitól. A mérés sokban javítható, ha au-
tomatikus formázásra kerül a forráskód a mérés előtt - 
ezt a mai fejlesztőkörnyezetek nagy része támogatja. 
A logikai SLOC általában az utasítások számlálását je-
lenti, amely pontosabb metrika az előzőnél, de szüksé-
ges hozzá a programnyelv értelmezése. A méret jellem-
zésére az utasításoknál nagyobb egységek, mint függ-
vények/metódusok, osztályok/interfészek, modulok/cso-
magok, számlálást is szokás használni. Ezek az értékek 
a mai kódelemzést támogató szoftverekkel (pl. Loc-
Metrics 0, Swat4J, Columbus) könnyen előállíthatók. 
A szoftver méretét a fejlesztés előtti fázisban, a tervezés 
során is lehet már becsülni. Itt a tervezett függvé-
nyek/metódusok, osztályok/interfészek, modulok/cso-
magok, használati esetek leszámlálása, súlyozása a leg-
gyakoribb metrikák a jellemző mérésére. Az UML tervező 
eszközök általában önmagukban nem támogatják az 
ilyen méréseket, de képesek előállítani XMI (UML diag-
ramok tárolására kialakított szabványosított formátum) 
kimenetet, amely feldolgozható tervelemző-szoftverekkel 
(pl. SDMetrics 0). 
A követelményspecifikáció fázisában is van lehetőség a 
méret becslésére. Ennek megvalósítására már a 80-as 
évektől használják a funkciópont-számítást, amely a fel-
használó funkcionális követelményeinek súlyozásával 
kalkulálja a szoftver méretét. Első verzióját Allan Albrecht 
0 készítette 1979-ben, amely alapján több szervezet dol-
gozott ki alternatívákat. 2009-ig öt funkciópont-számítási 

módszert adtak ki ISO szabványként is, melyek a követ-
kezők: Mk II FPA 0, IFPUG 4.1 Unadjusted 0, COSMIC-
FFP 0, NESMA FSM 2.1 0, FiSMA FSM 1.1 0. Azonos 
bennük, hogy a követelmények megvalósításához szük-
séges adatművelet-típusok számlálása és súlyozása 
alapján kalkulálják egy funkcionális követelmény méretét. 
Bemenetük a részletes követelményspecifikáció, de 
annak hiányában magasabb szintű követelmények mé-
résére is biztosítanak megoldást, ilyenkor a mérés hibája 
15-30% között mozog. Alkalmazhatóságuk viszont eltér 
különböző szoftvertípusok esetében. 
Legnagyobb múlttal az IFPUG rendelkezik, melyet 
„adatgazdag” szoftverek (pl. banki szoftverek) mérésére 
javasolnak. Ez a módszer rendelkezik a legtöbb archív 
mérési adattal, és a legtöbb tanúsított szakemberrel, va-
lamint a módszer szoftveres támogatása (pl.: SCOPE 
Project Sizing Software 0) is megoldott. Népszerűségben 
a COSMIC követi, melyet „folyamatgazdag” és valós 
idejű szoftverek méréséhez javasolnak elsősorban. Nem 
ISO szabványként már kiadták a 3.0-ás verzióját, dina-
mikusan nő a használóinak a száma, a szakemberek 
képzése és tanúsítása megoldott, szoftveres támogatás-
sal (pl. Telmaco MeterIT-Cosmic 0) rendelkezik. 
Általános kritika a használatban lévő funkciópont-szá-
mítási módszerekre, hogy nehezen alkalmazhatók olyan 
szoftverek mérésére, amelyeket komplex matematikai 
algoritmusok jellemeznek. Ez alól a FiSMA FSM 1.1 je-
lent talán kivételt, amely általánosan használható bármi-
lyen szoftvertípusra. 
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rek használatához: a felmérések alapján egy szakember 
átlagosan napi 200-300 (IFPUG) funkciópont mérésére 
és dokumentálására képes. 



A funkciópont számításában fontos szerepe van az 
International Software Benchmarking Standards Group-
nak (ISBSG), amely közös adatbázisba gyűjtötte és 
gyűjti több ezer fejlesztési projekt mérési eredményét, 
ezzel támogatva a számítási módszerek fejlesztését. 
Részvétel esetén lehetőséget kapnak a szoftvercégek, 
hogy összehasonlítsák eredményeiket másokéival. 
Lehetőség van a szoftver méretének becslésére a köve-
telményspecifikációt megelőzően is. A Project Size Unit 
(PSU) 0 mérése a feladatlebontási struktúrát (WBS-t) 
veszi alapul, és az abban definiált feladatokhoz rendel 
„méret” értékeket. Számítása egyszerűbb és korábban 
elvégezhető, mint a funkciópont-számítás, viszont az 
eredménye kevésbé pontos, ezért szokás a funkciópont-
számítás előkészítésére használni. Előnye, hogy a nem-
funkcionális (minőségi és technikai) követelményeket is 
mérni tudja, valamint Excel fájlok biztosítottak a kalkulá-
ció támogatásához. Hátránya, hogy nem szabványosí-
tott, az egyes súlyszorzók a szoftvercég korábbi méré-
sein alapulnak, így eltérő cégek mérései nem összeha-
sonlíthatók. 
2.4 Szoftverbiztonság-mérési modellek 
A biztonság fontos minőségi jellemzője a szoftvernek. 
Mérésére kiforrott megoldások léteznek. 
Az Amerikai Egyesült Államokban már a 70-es évektől 
foglalkoztak informatikai termékek biztonsági mérésével. 
Első kézzelfogható eredményük az 1983-ban kiadott 
Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC) 0 
volt, melyet számítógépes (elsősorban operációs) 
rendszerek értékelésére dolgoztak ki. A módszer 27 
biztonsági funkciót (pl. biztonsági címkézés, naplózás, 
stb.) és 7 biztonsági osztályt definiál. A biztonsági osz-
tályokra megadja, hogy milyen biztonsági funkcióknak 

milyen szinten kell teljesülniük ahhoz, hogy egy terméket 
az adott osztályba lehessen sorolni. 
A 80-as években Európában is készültek a TCSEC-hez 
hasonló modellek (ZSIEC, SCSSI, DTIEC), de az átjár-
hatóság nehéz volt köztük, ezért Anglia, Franciaország, 
Németország és Hollandia összefogásával, az előzőek 
eredményeit felhasználva 1990-ben kidolgozták az 
Information Technology Security Evaluation Criteria-t 
(ITSEC) 0. A megoldás nem csak informatikai rendsze-
rek, hanem informatikai termékek (COTS termékek) 
értékelésére is alkalmas, valamint rugalmasabb, mint a 
TCSEC mivel lehetőséget ad a biztonsági funkciók 
szabad megválasztására. 
A 90-es évekre a világméretű számítógép-hálózatok ki-
alakulásával problémát jelentett a különböző biztonsági 
előírások alapján tanúsított rendszerek összekapcsolása. 
Ezért fontossá vált a TCSEC és ITSEC egyesítése, 
amely több sikertelen próbálkozás után a Common 
Criteria 1996-os kiadásával történt meg, melyből később 
ISO szabvány 000 is lett, 15408-as számmal. Egy 
termék értékelése mindig egy adott Védelmi Profil (VP) 
alapján történhet, amely egy terméktípusra vonatkozóan 
tartalmazza a szükséges biztonsági követelmények 
halmazát. Védelmi Profilt bárki bejegyezhet, de azt csak 
azután lehet használni egy termék értékelésére, miután 
szakértői vizsgálaton bizonyították, hogy a VP-ben 
előírtak biztosítják az elérendő biztonsági célokat. Egy 
termék vizsgálata 7 különböző Értékelési Garancia-
szinten történhet, minél magasabb szinten végzik az ér-
tékelést, annál szigorúbb vizsgálatok alá vetik a termé-
ket. Az értékelés folyamatát külön módszertan, a 
Common Evaluation Methodology, írja le. A tanúsított 
termékek száma mára már meghaladja a 800-at. A 
Common Criteria hátránya, hogy a szoftvertermékeknek 
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csak egy szűk körére alkalmazható. Átlagos szoftverter-
mékekre nehéz Védelmi Profilokat kialakítani. 
Ugyancsak fontos megjegyezni, hogy 2008-ban megje-
lent a Magyar Informatikai Biztonság Értékelési és Tanú-
sítási Séma (MIBÉTS) 0, amely a Common Criteria-n 
alapszik, és lehetővé teszi szoftvertermékek hazai tanú-
sítását. 
2.5 Projektköltség- és projektmunka-mérési model-
lek 
Minden szoftverfejlesztés első lépései között szerepel az 
ajánlattétel az igényelt fejlesztési munkára. Az ajánlatban 
szerepelnie kell a fejlesztés árának és a megvalósítás-
hoz szükséges időnek. Ennek meghatározása nem 
könnyű feladat, ezért meghatározásukra különböző mé-
rési/becslési modellek készültek. 
Általában a költség- és munkamodellek valamilyen szoft-
verméret-mérési modellre épülnek. Így van ez a Boehm 
1981-ben kiadott Constructive Cost Model-jével 
(COCOMO) 0 is, amely a szoftver várható mérete 
(KSLOC), a szoftver típusa, valamint a fejlesztésre jel-
lemző módosító faktorok alapján adja meg a szoftver 
fejlesztéséhez szükséges munkát emberhónapban. A 
számítást három szinten lehet végrehajtani: alap, köze-
pes és részletes. Az elsőt az ajánlattételnél, a másodikat 
követelményspecifikáció után, a harmadikat a tervezés 
után célszerű végrehajtani. Az alap szint esetében nem 
kell megadni a faktorokat, a közepesnél 15 faktort kell 
megadni a körülmények jellemzésére, a részletesnél pe-
dig a számítást külön-külön kell elvégezni a rendszer 
komponenseire a fejlesztés egyes fázisaiban. 
A fejlesztési módszerek változásával, a technológia fej-
élődésével a vízesésmodellre épülő 81-es COCOMO 
modell idejétmúlttá vált, ezért Boehm és társai 1997-ben 

kidolgozták a COCOMO II-t 0, amely új faktorokkal veszi 
figyelembe az új technológiákat és nem kötődik a 
vízesésmodell fázisaihoz. A COCOMO II három modellt 
definiál a mérésre: 1. szintű, 2. szintű és 3 szintű modell. 
Az 1. szintű modellt általában a felmérési fázisban hasz-
nálják. Ezen a szinten a KSLOC helyett az objektum-
pontot használják a méret meghatározására, mivel felis-
merték, hogy a fejlesztés elején nehéz becsülni a forrás-
sorok számát. A 2. szintű modell a megoldási 
alternatívák közötti választás időszakában alkalmazható. 
Használatakor szükséges faktorokat is megadni, vala-
mint a becsült méretet funkciópontokban várja, amely 
pontosabb az objektumpontoknál. A 3. szintű modellt a 
fejlesztés megkezdése után lehet használni, amikor ele-
gendő információ van a forrássorok becslésére, valamint 
több módosító faktor meghatározására. A COCOMO és 
COCOMO II támogatásához több ingyenes kalkulátor is 
elérhető az interneten. 
1979-ben Putnam is közzétett egy költségmodellt, a 
SLIM modellt 0. A módszer ugyancsak a forráskódsorok 
számát veszi alapul a költség becslésére, de csak nagy 
programokra (min. 70000 SLOC), és csak a tervezési 
fázistól alkalmazható. Putnam becslési képletei 
tapasztalati úton, a Rayleigh eloszlás egyes munka-
szakaszokra való alkalmazásával lettek kialakítva. Érde-
kessége, hogy a fejlesztés költségeit a teljes költség 
40%-ára teszi. 
Ugyancsak a költségmodellek közé tartozik a Use Case 
Points 0 számítási módszer. A módszer bemenetként 
használja a használati esetek lépéseinek számát, az 
aktorok mennyiségét és bonyolultságát, a használati 
esetek technikai követelményeit (pl. biztonság, teljesít-
mény, párhuzamosság, stb.) és környezetei tényezőket 
(pl. fejlesztők tapasztalata). A kimenet a szükséges mun-
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ka emberhónapban. A módszer közkedvelt könnyű ta-
nulhatósága, használhatósága és viszonylag nagy 
pontossága miatt. 
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AAkkiikk  hheellyyeesseenn  éérrtteellmmeezziikk  ééss  hhaattéékkoonnyyaann  aallkkaallmmaazzzzáákk  aa  mmeenneeddzzssmmeenntt  rreennddsszzeerreekkeett  
RRóózzssaa  AAnnddrrááss  

  
A fenti címmel tartottunk Szakmai fórumot Budapesten 
2009. március 5-én a BME épületében. A rendezvény 
megszervezését az indokolta, hogy az utóbbi években 
egyértelműen visszaesés tapasztalható a minőségügy 
területén és megtorpanás van a minőségszemlélet fejlő-
désében is. 
Számos szervezet vezetője teszi fel a kérdést, hogy mi-
ért van szükség tanúsított irányítási rendszerek működ-
tetésére, hiszen számszakilag alig kimutatható ezek 
hasznossága, eredménye? A fórum megrendezésével 
próbáltunk választ adni a kérdésre oly módon, hogy hi-
teles előadók, pozitív példákon keresztül mutatták be, 
hogy Magyarországon a 20 éve alkalmazott szabvány-
rendszerek vezetői eszközként való alkalmazása milyen 
módon támogatja a szervezetek versenyképességét. 

 

Dr. Veress Gábor egyetemi professzor (Pannon Egye-
tem) „Amit tanítunk és ami a gyakorlatban van a felső-
oktatásban minőségügyi szempontból” címmel tartott 
előadást és nagyon érdekes módon emelte ki, hogy a 
képzés terméke a hallgató számára átadott isme-
ret/képesség, de ennek ellenére a  képzés közvetlen fo-
gyasztója a gazdaság, illetve a közoktatás. A képzés 
végfogyasztója pedig a társadalom, ahol a felhalmozott 
tudásanyagot a végzősök különböző mértékben haszno-
sítják. Ezért lenne igazán fontos a felsőoktatásban a 
mindennapi gyakorlatba ültetni a minőségügy oktatását, 
a képzések szakonkénti, a kutatások projektenkénti mi-
nőségbiztosítását,  
a társadalmi szolgálat minőségbiztosítását. Úgy gon-
dolja, hogy a felsőoktatásban a kibővített ISO 9004:2000 
lenne alkalmas arra, hogy biztosítsa a minőség szabá-
lyozását! 
Dr. Záray Gyuláné ápolási igazgató (Fővárosi Önkor-
mányzat Szent Imre Kórház) kérdéssel vezette fel elő-
adását: Gyorsabban gyógyul-e a beteg a tanúsított rend-
szerben? Az előadás során kiderült, hogy az említett kór-
házban 6 év átlagában az ápolási idők száma 7,63 nap-
ról 4,56 napra csökkent, a beteg gyorsabban kerül ki a 
kórházból. Ez mindenképpen gazdaságosabb, de nem 
biztos, hogy szakmailag jobb-e. Kihangsúlyozta, hogy 
egy kórházi intézményben a minőségügy szerepe úgy 
szabályozni a folyamatokat, valamint a feladat és hatás-
köröket, hogy azok mind a munkatársak, mind a külső 
szemlélők számára átláthatóak legyenek, és egyúttal 
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biztosítsák a szakmailag megfelelő és gazdaságilag 
fenntartható működést. 
Véleménye szerint az ápolási idő csökkenésében bizo-
nyára van szerepe a minőségbiztosításnak, de ez 
számtalan tényező együtthatásából alakul ki. A minő-
ségügy (ISO+MEES) szükséges, de nem elégséges a jó 
intézményi működéshez. 
Ki kell alakítani a megfelelő indikátor- rendszert, ki kell 
alakítani a standardok és célok kidolgozásának mecha-
nizmusát, motiválni kell a szereplőket a minőség javítá-
sára és támogatni kell azokat, akikben a szándék meg-
van, de nincs elképzelésük a javítás lehetőségéről. 
Kovács János minőségbiztosítási igazgató (General 
Motors Powertrain Hungary) a vállalat termelési és minő-
ségirányítási rendszerét mutatta be telekonferenciás elő-
adásával. A hallgatóság nagy érdeklődéssel nyugtázta, 
hogy az Opelnél a minőségbiztosítás beépült a szervezet 
életébe. Ezt nem külön rendszerként kezelik, hiszen 
szerves része az alábbiakban látható GM-GMS globális 
termelési rendszernek, amely egy olyan egyedülálló, ál-
talános, versenyképes, a Lean Manufacturing alapelvek-
nek megfelelő gyártási rendszer, amely a legjobb eljárá-
sokat, gyakorlatokat és technológiákat alkalmazza a ha-
tékonyság és a teljes vásárlói lelkesedés elérésének 
elősegítéséhez. 

 
Az alkalmazott GM-GMS rendszer alapelvei: az emberek 
bevonása, egységesítés, beépített minőség, rövid átfu-
tási idő, folyamatos fejlesztés. Érdemes kiemelni, hogy a 
beépített minőség alatt a cégnél az alábbiakat értik: 
• Termék minőségi szabványok alkalmazása 
• Gyártási folyamat hitelesítése 
• Folyamatközi kontroll és megerősítés 
• Minőségi visszajelzés/továbbítás 
• Minőségi rendszermenedzsment 
Dr. Répási János minőségügyi igazgató (TEVA Gyógy-
szergyár Zrt.) „A GMP és a MIR követelmények együttes 
alkalmazása” tekintetében ismertetett példákat. 
A gyógyszeripar egy speciális ágazat, melyben a gyógy-
szer, mint speciális tulajdonságokkal rendelkező áru - 
igazi bizalmi cikk. Annak ellenére, hogy a gyártás jogilag 
szabályozott a gyártónak alapvető érdeke, hogy az or-
vos, a gyógyszerész, a beteg bízzon termékeiben. A bi-
zalom hátterét a jól működő minőségbiztosítási rendszer 
szolgáltatja. 
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Véleménye szerint a minőséget nem bele kell vizsgálni, 
hanem bele kell tervezni a termékbe (Quality by design-
QbD). Ebben az esetben a minőség: megfelelés a szán-
dékolt felhasználási célnak. A gyártónál el kell érni az 
egész rendszer mélyebb ismeretét, beleértve az anyago-
kat, a folyamatokat és ezek kölcsönhatásait is. 

Built in  Q uality

Do not

A ccept
Build
Ship

a defect!

Solve problem s through team work

Satisfy your custom er. . .

Built in  Q ualit

!

y

Do not

A ccept
Build
Ship

a defect!

Solve problem s through team work

Satisfy your custom er. . .

!

Do not

A ccept
Build
Ship

a defect!

Solve problem s through team work

Satisfy your custom er. . .

!  
Tájékoztatott, hogy a gyógyszeriparban új irányelveket 
bocsájtottak ki. Ezek közül az ICH Q10 – Minőségrend-
szerek célként fogalmazza meg, hogy le kell írni „egy 
olyan minőségi rendszert, amely ahhoz kell, hogy kiala-
kítsunk és fenntartsunk egy olyan kontrollált állapotot, 
amely biztosítja a jó minőségű gyógyszerek előállítását 
és a folyamatos fejlesztést a termék teljes életciklusa 
során” 
Jáger Tibor ügyvezető igazgató (Veritas Dunakiliti Kft.) 
szerint az ISO TS 16949 alkalmazásából származó elő-
nyök a vállalat számára: visszakövethetőség, beszállítók 
kiválasztása, fejlesztése, egységes rendszer, folyamatos 
fejlődés, új üzletek lehetősége. 
Hasznosnak tartja, hogy a tanúsítás, illetve a rendszeres 
felülvizsgálati auditok során a vállalattól független, je-
lentős tapasztalattal rendelkező auditorok vizsgálják meg 
a folyamatokat, a minőségügyi rendszert és az ebből 

származó megfelelési kényszer biztosítja a Különféle 
TQM eszközök alkalmazását: pl. FMEA, 8D, PDCA, 5M, 
team munka, stb. 
Fontosnak tartja, hogy az ISO/TS szabvány alkalmazása 
valamennyi IATF tag által elfogadott, egységes követel-
ményrendszer. Ez az egységesség szolgáltat alapot az 
egymással történő összehasonlításhoz, a bench-
markinghoz. Határozott véleménye, hogy gyakorlatba át-
ültetett módszerekkel a vállalat előnyöket szerezhet a 
tanúsítvánnyal nem rendelkező társaival szemben. 
Kormány Zoltán vezető auditor (Controll Holding Zrt.) 
szerint a szervezetre szabott irányítási rendszer kulcs a 
sikerhez. 
Gyöngy István MS vezető (ÉMI-TÜV SÜD Kft.) az alábbi 
mottóval indított: „Valamit mindig lehet másként is csi-
nálni – például: jobban”. Előadásában kiemelte a minő-
ségirányítási rendszerek által megkövetelt folyamat- és 
rendszerszemlélet fontosságát, illetve az alábbiakban 
ábrázolt PDCA elvek gyakorlati alkalmazását. 
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Tulipán Tamás MIR vezető (Siemens Erőműtechnika 
Kft.) a menedzsment rendszer és a Lean-filozófia össze-
hangolt alkalmazásáról mutatott be értékes előadást. 
Kiemelte, hogy minél magasabb egy szervezet fejlettségi 
szintje, annál kisebb a kockázata a garantált minőség-
nek. 
A méréssel menedzselt és optimalizált szervezet jellem-
zői: 
• mérhetőségre alapozott minőségi menedzsment – 

teljesítőképesség, folyamatok, technológia 
• statisztikai módszerek következetes használata 
• hibákat kiküszöbölő folyamatok, 
• a folyamatok- és technológia változásának menedzs-

mentje. 
A SET Kft.-nál a Minőségkultúra négy alapelvre támasz-
kodik: vevő központúság, következetes viselkedés, fele-
lősség, nyitottság. A Siemens termelési rendszerben 
(SPS) sikeresen ötvözték a folyamatos anyagáram-elvet 
a TQM eszközökkel, a teljesítmény és minőségorientált 
díjazással és a vevői elégedettséget célzó folyamatos 
fejlesztéssel. 
Az előadásokat követő kerekasztal megbeszélést Kor-
mány Tamás vezérigazgató (Controll Holding Zrt.) mode-
rálta. Számos vélemény hangzott el a menedzsment 
rendszerek hasznosságáról, vezetői eszközként történő 
alkalmazásáról.  
Dr. Németh Balázs ügyvezető igazgató (Kvalikon Kft.) 
hangsúlyozta, hogy a módszereket szervezetre szabot-
tan, megfelelő előkészítés és tesztelés után szabad al-
kalmazni. Véleménye szerint a gazdasági válság idején a 
költség-hatékony és vezetési eszközöket célszerű előny-
ben részesíteni. Kiemelte, hogy a válság egyben lehető-

séget is biztosít a szervezeteknek a tükörbe nézésre, a 
hiányosságok kiküszöbölésére. Véleménye szerint a 
menedzsment rendszerek alkalmazása komoly alapot 
jelentenek a továbbfejlődésre, a hatékonyabb módszerek 
(Lean, Kaizen, Six Sigma) alkalmazására.  
Több előadó és hozzászóló szavaiból kiderült, hogy 
egészséges szervezetről akkor beszélhetünk, ha a szer-
vezet képes megtalálni és fenntartani az egyensúlyt az 
alapvető szervezeti célok között, azaz a gazdasági, vevői 
és munkatársi szükségletek között. Ez pedig feltételezi a 
munkatársak konkrét bevonását a javító és helyesbítő 
tevékenységekbe. 
Dr. Hajnal Miklós Pál (AdWare Kft.) kiemelte, hogy az 
alapellátásban és a prevencióban a minőség az, amit a 
páciens annak érez. A vevő (páciens, beteg) elvárja, 
hogy a szolgáltatás legyen magas színvonalú és kiszá-
mítható (állandó, vagy fejlődő). 
Rózsa András megemlítette, hogy a Herendi Porcelán-
manufaktúrában minőségen az érdekelt felek (külső ve-
vők, fogyasztók, munkatársak, beszállítók, környezet, 
lakosság, hatóság) elégedettségét értik. A termék minő-
sége etikai kategória, miszerint nem illik tudatosan hibás 
terméket kiengedni a gyárból. 
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A Szakmai fórum közel 100 résztvevője számára talán 
nem újdonságként hangzott el, hogy mi indokolja a 
minőségirányítási rendszerek alkalmazását? Ezek közül 
megemlíthetőek az alábbiak: 
• A vevői elvárások teljesítése 
• Dokumentáltság, visszakereshetőség 
• Az ellenőrzött és vizsgált állapot jelölése 
• A szervezet „ébren” tartása az auditok révén 
• A minőségjavítás és a folyamatos fejlesztés kultúra 

meghonosítása 
• Piaci (üzleti, beszállítói) kényszer 
• A folyamatok dokumentáltsága segíti a hibák 

előfordulásának megelőzését, a költségek csökken-
tését 

• Marketing és PR tevékenység eszköze (márkanév és 
az imázs erősítése). stb. 

Manapság már egyértelművé vált, hogy csak önmaguk-
ban egyedülállón jó módszerek nem léteznek. Talán erre 
a legjobb példa a gyógyszeripar, ahol a Good 
Manufacturing Practice - A szabályos gyógyszergyártás 
(a gyógyszergyártás bibliája) is kiegészül minőségirá-
nyítási követelményekkel, TQM módszerekkel. Ez még 
akkor is így van, ha több évtizedig a gyógyszeripar „ka-
pun kívül tartotta” a számára furcsa eszközöket (ISO, 
TQM, EFQM, Six sigma, Lean, Kaizen, 5S). 

Melyik a legjobb út? 

 
Dr. Répási János frappánsan válaszolt: buta kérdésre 
csak buta válasz adható. Cél: A szinergiák kihasználása, 
a szakmai ismeretek és jogszabályok valamint a hasznos 
vezetői eszközök együttes alkalmazása. Ezt még kiegé-
szíteném az alábbiakkal: 
• Legyenek módszereink és ezeket alkalmazzuk 

tudatosan 
• Az alkalmazások legyenek rendszeresek, folyamato-

sak 
• Mérjük és értékeljük az eredményeket 
• Indokolt esetben beavatkozás, továbbfejlesztés 
• Társadalmi tanulás (benchmarking) lehetőségeinek 

kihasználása. 
A konferencia sikerét a résztvevők elégedettsége jelzi. A 
szöveges értékelésekben javasolták, hogy hasznos len-
ne több ilyen jellegű megbeszélést folytatni. 
______________________________________________ 
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EEggyy  kkoonnffeerreenncciiaa  mmaarrggóójjáárraa  
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SSzz..  SS..  
 
„Sikeresség és ami mögötte van” címmel április 24-én a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 
rendezték az Iparfejlesztési Közalapítvány és a TÜV 
Rheinland InterCert Kft. közös konferenciáját.  
Sződi Sándor az IFKA Magyar Minőségfejlesztési Köz-
pontjának ügyvezető igazgatója megnyitó beszédében 
azt hangsúlyozta, hogy a konferencia azzal tűnik ki ha-
sonló rendezvények közül, hogy a gyakorlatban már be-
vált módszereket tesz közkinccsé. A rendezvény sikerét 
az előadók szakmai teljesítményei, a fejlesztéseken át a 
különböző díjakon elnyert eredményük garantálják. A 
hallgatóság elsőkézből tájékozódhat a válságkezeléssel 
kapcsolatos gazdaságpolitikai elképzelésekről és támo-
gatási lehetőségekről. 
Molnár Sándor a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium Üzleti Környezet Főosztály osztályvezetője a 
szólt a magyar vállalkozások sikeressége érdekében tett 
minisztériumi tennivalókról, a kis- és középvállalkozás-
fejlesztési politikájának súlypontjairól a 2013-g terjedő 
időszakra. Hallhattunk az adminisztratív tehercsökkenté-
sek megvalósult és tervezett lépéseiről, a munkahely-
megőrző programokról, a munkahelymegőrző támogatá-
sok mértékéről és főbb feltételeiről. 
Dr. Bárdos Krisztina az Iparfejlesztési Közalapítvány ál-
talános ügyvezető igazgatója bemutatta, hogy az általa 
vezetett szervezet miként járul hozzá a KKV-k sikeres 
működéséhez. Megítélése szerint a kutatatási eredmé-
nyek felhasználásával az egyes vállalatok logisztikai és 

minőségügyi szervezete képes javítani a versenyképes-
séget, befolyásolni a költségeket és az árrést. 
Mind a logisztika, mind a K+F stratégiai iparág, s a kettő 
szintézise magas szintű hozadékkal kecsegtet. Megvaló-
sított és folyamatban lévő projektek segítségével bizo-
nyította, hogy az alapítvány kiveszi részét az innováció 
fontosságának tudatosításából, az egyéni kreativitás 
ösztönzéséből. 
Lovász Szabó Tamás a TÜV Rheinland InterCert Kft 
ügyvezető igazgatója bemutatta a cégcsoport legújabb 
büszkeségét, a TÜV Rheinland budapesti kompetencia 
központját, amely nemzetközi háttérrel, tavaly december 
közepétől működik. Fő feladata, hogy közvetlenül segítse 
a térség innovatív tevékenységét, támogassa a kis és 
középvállalatok fejlődését a verseny-, a jövedelemter-
melő-, a munkahely teremtő képesség növelésében, az 
innovatív megoldások gyakorlati hasznosításában. A 
TÜV Rheinland InterCert és leányvállalatai 47 különböző 
területen rendelkeznek akkreditálással, tanúsítvánnyal, 
hazai és nemzetközi kijelöléssel.  Közép-kelet Európá-
ban a legszélesebb szolgáltatási portfolióval rendelkező 
műszaki felügyeleti, vizsgáló és tanúsító szervezet. 
Dr. Blazsek István a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. ve-
zérigazgatója cége sikerességéről lebbentette fel a fáty-
lat. Köztudott, hogy a péti vállalkozásnál valamennyi 
részvény 2002 óta magyar családi tulajdonban van. 
Megismertük miként vélekedik a műtrágyázásról Norman 
Borlaug egy Nobel-díjas tudós: „A világ békéjét nem le-
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het üres gyomorra építeni. Tiltsák meg a mai gazdálko-
dóknak a nagyipari műtrágya és egyéb vegyi segéd-
anyagok használatát, és a világ romba dől, s nem mér-
gezés miatt, mint azt egyesek állítják, hanem az éhezés 
miatt.” 
A sikeresség titka lehetséges tényezői közül az előadó 
többet is felsorolt. Első helyen a szakemberek tudását, 
lelkiismeretességét és a gyár szeretetét említette. Jel-
lemző munkájukra  a folyamatos racionalitásra törekvés, 
a szervezetfejlesztés, a rendszerszintű gondolkodás, az 
egyéni tudás fejlesztése, a termék- és gyártásfejleszté-
sek, a kutatási és fejlesztési tevékenységek újraindítása. 
A vevő középpontba helyezése, a hosszú távra előrete-
kintés a stratégiai törekvéseik része. 
Gondos Gyula a Robert Bosch Power Tool Elektromos 
Szerszámgyártó Kft. fejlesztési osztályvezetője büszke 
volt a Parlamentben átvett elismerésükre, de az innová-
ciós nagydíjat a siker egy állomásának tekintik. Részle-
tesen megismerhettük büszkeségüket a Bosch UNEO-t 
az első fúrókalapács barkácsgépet, amely Li-lon tech-
nológiával készült. Bepillanthattunk a miskolci fejlesztési 
osztály munkájába, s az is ismertté vált, hogy a Bosch 
Green Europe 2008-as eladásainak 52%-a olyan inno-
vatív termékek eladásaiból származik, amelyek keve-
sebb, mint két éve jelentek meg a piacon! A szakember 
szerint szükség van nagy innovációkra, de csak ha: ter-
vezhető, alacsony a rizikója és versenyképes. Javasolta, 
hogy legyünk innovatívak, de úgy, hogy ezzel motiváljuk 
a többi osztályt is az együttműködésre. Az ötlet szár-
mazhat egy egyéntől vagy egy csapattól, de az innová-
ciót a szervezet hozza létre! 
Móricz István a Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója több de-
finíciót sorolt a sikerre. Íme az egyik: jól felépített, ered-
ményesen működtetett folyamatok outputja. A siker mér-

hető: pl. a folyamatok teljesítmény- és eredménymutatói-
val, elégedettség mérésekkel. Ami nem mérhető az nem 
létezik! Véleménye szerint a sikeresség a munkatársak 
egyéni alkotóképességének jobb kibontakoztatásában 
rejlik - ehhez azonban mint az egyént, mint a szervezetet 
alkalmassá kellett tenni! A TQM eszközök és módszerek 
használata az egyéni alkotóképesség kibontakoztatásá-
hoz, az EFQM modell a szervezeti kiválóság fejlesztésé-
hez nyújtott óriási segítséget. A cég TQM filozófiájának 
lényege: a vezetés partnerséggé válik vezetők és végre-
hajtók között, a közös célok közös érdekeltségen alapuló 
megvalósítására. 
Bruszniczky Balázs a MEEI Kft. értékesítési vezetője 
szerint cégével együttműködve a termékfejlesztések a 
korábbinál sikeresebbek lesznek. A partnereikkel közös 
fejlesztésekre példaként megemlítette a hőszivattyút, a 
napelem gyártó gépsort, a vízmértéket, a LED-es fény-
csövet, a napkollektort és a palackzsugorítót. Az előadó  
Thomas Alva Edisonnal egyetértve vallja: „Az lehet sike-
res, aki tesz is valamit, mialatt a sikerre vár.” 
Horgos Lénárd az M27 ABSOLVO Consulting partnere 
mondandóját 9 szempontba sűrítve a nemzetközi piacra 
jutás tudnivalóival ismertette meg a résztvevőket. Az 
M27-re többek között azért érdemes odafigyelnünk, mert 
12 nyelven, 27 országban, széleskörű szolgáltatási pa-
lettával, mintegy 120 tanácsadóval, több ezer sikeres 
projekt után ajánl számunkra stratégia partnerséget. 
Lukovszki János Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 
Zrt. regionális képviseletvezetője az aktuális Gazdaság-
fejlesztési eszközökről és forrásokról adott alapos és jól 
hasznosítható tájékoztatást. Íme egy csokorra való a 
még beadható pályázatok közül: Mikro-, kis-, és közép-
vállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2009-
2.1.1/A), (KMOP-2009-1.2.1/A), Magas foglalkoztatási 
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hatású projektek komplex támogatása (GOP-2009-
2.1.3), Vállalkozások technológiai innovációjának ösz-
tönzése tartós beszállítóvá válás vagy a státusz megerő-
sítése érdekében (GOP-2009-1.3.3), Vállalati innováció 
támogatása (GOP-2009-1.3.1/A), (KMOP-2009-1.1.4). 
Farkas József a SANATMETAL Kft. ügyvezető igazga-
tója szerint  a Gábor Dénes Díj eredményességük egyik 
fokmérője. Előadása egyértelműen igazolta, hogy az in-
nováció meghatározó fejlődésünkben, s ennek köszön-
hető: állják a versenyt a globalizált piacon. Az innováció 
céges mozgatórugója: „Ami előreviszi a céget lesd el és 
alkalmazd!” 
Az egriek sikerét keresve vessünk egy pillantást az 
1993-ban elfogadott cégfilozófiára: „A Sanatmetal -amely 
nevéből adódóan is gyógyító fémet jelent- célja az 
emberek gyógyulásának elősegítése innovatív orvosok 
ötletei által előállított, emberi szervezetbe beépíthető 
világszínvonalú fém elemekkel (csavarok, lemezek), a 
folyamatos megújulást biztosító nyereség elérése mel-
lett. Mindezt a környezettel jó összhangban és úgy, hogy 
a cég dolgozóinak öröm és kifizetődő legyen a Sanat-
metal Kft-nél dolgozni.” Az innováció és minőség iránt 
elkötelezett vezető előadása végén kijelentette: akik 
szeretik a kihívást, az innovációt, az önmegvalósítást, 
azoknak a Sanatmetal-nál a helyük! 
Budai István az Aloha Informatika Kft. üzletág vezetője 
az informatikai háttértámogatás adta előnyökre hívta fel 
a teremben helyet foglaló szakemberek figyelmét. Mon-
dandójára azért is irányult kiemelt figyelem, mert a cég 
12 éve van jelen a hazai informatikai piacon és innovatív 
megoldásokkal nyújt segítséget partereinek. A sikeres és 
eredményes vállalkozások manapság nem nélkülözhetik 
az elektronikus dokumentumkezelést, mely alkalmazójá-

nak a minőségirányításban is egyre nagyobb segítséget 
jelent. 

A konferencia segítette a magyar vállalkozások „hely-
zetbe hozását”, versenyképességének javítását. 

Az előadások megtalálhatóak az Iparfejlesztési Közala-
pítvány 

Magyar Minőségfejlesztési Központjának honlapján 
(www.mik.hu). 

A jó gyakorlatok átadása mellett olyan információk hang-
zottak el, melyek legfőbb célja a magyar vállalkozások 
„helyzetbe hozása” mellett versenyképességének javítá-
sát szolgálta. 
______________________________________________ 
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A könyv a logisztika és a minőségbiztosítás összekapcsolását 
vizsgálja szakmai és tudományos szempontból. A kérdés 
megválaszolása  több, mint az egyik terület alkalmazása a 
másik területen, mert új koncepciót, szemléletváltást igényel. 
A logisztikai folyamat és a gyártás közbeni minőségbiztosítás 
nem fejeződik be a gyártási folyamattal, hanem folytatódik az 
ezt követő szolgáltatási folyamatban is. A minőségi követel-
ményeknek megfelelő minőségbiztosítási intézkedéseket 
integrálni lehet a fejlesztéstől a gyártáson keresztül az ezt 
követő szolgáltatásokig bezárólag, beleértve az utolsó fázist, a 
hulladék felhasználását is. 

A minőség-szempontú menedzsment-rendszerben a minő-
ségbiztosítás a termék teljes életciklusában megbízható és 
egyben gazdaságos kell legyen. A versenyhelyzet, a vevőori-
entáltság ebben a vonatkozásban ösztönzőleg hat. Olyan 
eljárásokat kell kifejleszteni, amelyek a vevői követelmények-
nek eleget tesznek. A könyv ezeknek a kérdéseknek a meg-
válaszolására kíván szakszerű válaszokat adni. 
Tartalmilag 8 fejezetre tagozódik, az alábbiak szerint: 
1.  Fontos fogalmak, összefüggések. 
2. A vevői követelményeket fogadó módszerek, ezek 

átalakítása logisztikai rendszerekre, folyamatokra. 
3. A gyakorlatban leginkább bevált folyamat-átalakítási 

megoldások. 
4. Az átalakítások során milyen lehetőségek vannak a 

folyamatok számának csökkentésére, ugyanakkor a mi-
nőség megőrzésére vagy növelésére. 

5. és 6. A minőségjavítás két alapvető eljárása. 
7. Szabályozó körök megalkotása. 
8. A logisztika minőségbiztosításának matematikai vizs-

gálata. 
A könyv irodalomjegyzéke bőséges és szerteágazó. 
Hasznos ismereteket tartalmaz azon szakemberek: mérnökök, 
menedzserek számára, akik fontos szerepet töltenek be a 
fejlesztés, gyártás, szolgáltatás fent körvonalazott területein, 
valamint az egyetemi, főiskolai oktatásban a hallgatóság és 
doktoranduszok számára. A könyv különlegessége, hogy 
német nyelven is megjelent és a szerzők tervezik a spanyol 
nyelvű kiadását is. 196 oldal, színes képekkel. 
_________________________________________________  
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RReezzssaabbeekk  NNáánnddoorr  
  

Az EFQM 1991-ben hirdette meg első alkalommal a Ki-
válóság Modellre épülő Európai Minőségi Díjat, mai 
megnevezéssel az EFQM Kiválóság Díjat. 2001-ben a 
korábban alkalmazott három mellett további két új elis-
merési szintet vezettek be, melyekre a nemzeti partner-
szervezeteknél 2003-tól lehetett az egyes tagországok-
ban az adott ország nyelvén pályázni. Magyarországon a 
két szint közül az Elkötelezettség a Kiválóságért 
(Committed to Excellence; C2E) elismeréseket 2006-ban 
adtak át első alkalommal. E pályázat egyszerű eszköz 
azon szervezetek számára, amelyek fejlesztési projektek 
megvalósításával készek elindulni a szervezeti kiválóság 
útján. Az EFQM-gyakorlatban mindez a modell kilenc 
főkategóriájának szervezeten belüli önértékelésen ala-
puló vizsgálatát, valamint ezekre alapozott fejlesztési 
projektek kivitelezését jelenti. A pályázat sikeréhez 300-
as ponthatár elérése szükségeltetik. Mivel azonban itt 
nem történik meg mind a 32 al-kritérium vizsgálata, az 
össz-pontszám nem egyenértékű a következő lépcsőfok-
ként ugyancsak 2001-ben bevezetett Elismerés a Kiváló-
ságért (Recognised to Excellence; R4E) szintjével. En-
nek ellenére jó és biztos alapot, „jogosítványt”, jelent a 
kiválóság során bejárható úthoz. 
A nemzeti partnerszervezet, a Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesület az egyénileg beadható C2E pályá-
zatok mellett Pest megyében, valamint Budapesten mű-
ködő szervezetek és vállalkozások számára ún. Regio-
nális Partnerprogramokat is meghirdetett. A Puskás Ti-
vadar Közalapítvány minőségügyi vezetőjeként 

-stílszerűen a 2007-es Magyar Minőség Héten- egyez-
tettünk először intézetünk részvételéről, hogy aztán a 
2008-ban induló, kifejezetten nonprofit jellegű intézmé-
nyek számára szervezett egyik munkacsoport résztvevői 
legyünk. Azzal a célkitűzéssel, hogy az ötesztendős gya-
korlattal működtetett ISO 9001-es rendszer irányából 
határozott lépéseket tegyünk a TQM irányába, ezáltal 
pedig a korábbiaknál is hatékonyabban tudjuk biztosítani 
a hálózat- és informatikai biztonság, a kritikus infrast-
ruktúravédelem, valamint a technológiatranszfer és hatá-
ron túli magyar relációban megvalósuló projektjeink szín-
vonalát és minőségét. A megismert eszközök közül az 
EFQM-módszert ítélve a számunkra legalkalmasabb 
eszköznek. Az előzetes tájékoztató anyagok átvétele és 
előkészítő konzultációk után a hivatalos indítás 2008. 
március 6-án volt, ünnepélyes keretek között, a prog-
ramhoz történő csatlakozásokat az egyes intézményve-
zetők aláírásával, megpecsételő ceremóniával. 
A szakmai program első lépcsőjét a Pest Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarában szervezett nyitó értekezlet 
jelentette, ahol az összességében egy esztendőre terve-
zett munka egyes állomásairól, az önértékelés mód-
szertanáról, a fejlesztési projektek kivitelezésének me-
netéről, valamint a szükséges adminisztratív vonatkozá-
sokról kaptunk áttekintést. Ezt egy három, az EFQM 
modell alkalmazásában élenjáró hazai vállalkozást érintő 
céglátogatás-sorozat követte. A MOL Nyrt., a Papyrus 
Hungária Zrt., majd a Generali-Providencia Zrt. munka-
társai ezeken az alkalmakon az elvártnál is részletesebb 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 6. szám 2009. június 65/73 oldal

Minőségügyi vezető, Puskás Tivadar Közalapítvány



66/73 oldal

A részletes projekttervekkel, felelős vezetőkkel, részletes 
munkaprogramokkal és Gant-diagrammon ábrázolt idő-

betekintést nyújtottak az egyes cégek általános működé-
sébe, valamint az alkalmazott minőségirányítási, illetve 
önértékelési gyakorlatukba, a nonprofit alapvetésű cégek 
számára is a forprofit szemléletű belső működésre adva 
mintát. Mindezt egy külföldi tapasztalatcserén való rész-
vétel egészítette ki, amelynek során Észak–Írország 
EFQM-nyertes szervezeteit kereste fel a program részt-
vevőiből, illetve a Nemzeti Minőség Díj korábbi nyerte-
seiből álló szépszámú magyar delegáció. 
A Puskás Tivadar Közalapítványnál a gyakorlati munka a 
szervezet felső vezetését, szakmai területeit, valamint a 
minőségüggyel és belső szervezéssel foglalkozó mun-
katársait lefedő hatfős munkacsoport kialakításával kez-
dődött. Utólagos tapasztalat -ami a helyszíni szemle 
megállapításai között is szerepelt-, hogy a jövőbeni to-
vábblépés során a munkatársi gárda szélesebb körét 
célszerű bevonni már ebbe a kezdeti szakaszba is. Az 
EFQM módszer alapját jelentő önértékelést a Szövetség 
a Kiválóság által biztosított, felhasználóbarát webes fe-
lület, az ún. WebSurvey segítségével a csoport tagjai 
egyénileg végezték el. Ennek során az EFQM-modell 
kilenc főkategóriájának (vezetés, dolgozók, cégpolitika 
és stratégia, partnerkapcsolatok és erőforrások, folya-
matok, dolgozói eredmények, vevői eredmények, társa-
dalmi eredmények, kulcsfontosságú eredmények) intéz-
ményen belüli állapotát egy-egy kérdéskörrel vizsgálták, 
az egyes kérdéseket pontértékkel illették, szövegesen is 
leírva az alkalmazott gyakorlatot, megadva, hogy erős-
ségről, avagy fejlesztendő területről van-e szó, utóbbi 
esetén írásban is kifejtve a kitöltő által szükségesnek ítélt 
javító intézkedéseket. Az egyedi értékelőlapok a szoftver 
segítségével kerültek összevonásra, majd praktikusan 
használható pdf állományokként jutottak vissza a Köz-
alapítványhoz. 

Az eredmények alapján team-munkában, többlépcsős 
egyeztetések után kerültek meghatározásra a fejlesz-
tendő területek. Az ún. prioritási mátrix segítségével 
megvizsgáltuk, hogy a munkatársak által javasolt fej-
lesztéseknek milyen pozitív hatása lehet az intézmény 
életére, illetve a pályázat által megadott időkeretben mi-
lyen esély van a kivitelezésre. Alapvető célként határoz-
tuk meg, hogy ezek segítségével javuljon a Közalapít-
vány eredményessége, működésének és szolgáltatásai-
nak minősége, belső szervezettsége. A megadott 
időhorizonton kivitelezhető legyen, pénzügyi és emberi 
erőforrásigénye elfogadható keretek között mozogjon. 
Ezen alapelvek mellett -kimondva és kimondatlanul- ér-
demes volt szem előtt tartani azokat az intézményen 
belüli fejlesztési ötleteket, pilot-projekteket, melyek már 
napirenden voltak, melyek tényleges kivitelezéséhez egy 
ilyen szervezett projektstruktúrába történő formalizálás 
eredményesen járult hozzá. A prioritási mátrix hatás–le-
hetőség értékeinek szorzatait ezután sorrendbe raktuk, 
összevontuk a modell különböző pontjait érintő, de tar-
talmilag azonos javaslatokat, majd kiválasztottuk a há-
rom „győztest”. Az első kettő (Projektmenedzsment esz-
köz bevezetése; A dolgozói elégedettség mérés fejlesz-
tése) a legmagasabb pontszámmal egyértelműen adott 
volt. A pontszámban azonos harmadik és negyedik he-
lyezett fejlesztési projekt közül -érzelmektől sem mentes- 
szakmai vitában, végül azonban konszenzusos döntés-
sel választottuk ki a befutót (Egyéni teljesítményértékelés 
bevezetése). Érdekes adalék, hogy a dobogóról lecsú-
szott, fontosságát tekintve azonban megkérdőjelezhe-
tetlen negyedik javaslat (A társadalmi hatás módszertan 
fejlesztése) az EFQM fejlesztésekkel egy időben szintén 
megvalósult Közalapítványunknál. 
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zítéssel megalapozott fejlesztési projektek kivitelezése 
2008. június 15-én vette kezdetét. A megvalósítás me-
nete során havi részjelentések készültek. Ezek megírása 
előtt -az egyébként is rendszeres egyeztetések mellett, 
melyre egy külön belső e-mail-es levelezőlista szolgált- a 
munkacsoport tagjai hónapról hónapra személyesen, 
értekezlet formájában áttekintették a projektek aktuális 
készenléti állapotát (a jelentési űrlapon „beszédes” szí-
nekkel jelölve, úgymint zöld, sárga és piros), a projekt 
adott fázisában elért részeredményeit, értékelését, indo-
kolt esetben szükséges módosításait. A C2E szint 
ugyanis lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a 
projekt kivitelezésében bármilyen változás szükséges, ez 
megfelelően dokumentált formában kivitelezhető legyen. 
Ez érinti az időzítéseket is, így ha a hat hónapos kivitele-
zési fázis a tervezésnél még előre jelezhetetlen okból 
kitolódik, akkor három hónapos puffer-idő is rendelke-
zésre áll, ami a végső bírálat során nem jelent hátrányt. 
Ezekkel a Puskás Tivadar Közalapítvány is élt: a pro-
jektmenedzsment eszköz bevezetése során például a 
beláthatónál nagyobb mennyiségű adatfeltöltések váltak 
szükségessé, így ebben az esetben ezért szenvedett 
késedelmet a végső kivitelezés. 
A projektek így az eredetileg tervezett 2008. december 
15. helyett 2009. február 15-én zárultak. Ekkor elkészí-
tettük és a leadtuk a szükséges zárójelentéseket a nem-
zeti partnerszervezetnek. Március 12-én, az egész napos 
helyszíni szemle során pedig audit formájában is számot 
adtunk az elért eredményekről. Power Point prezentációk 
segítségével részletesen bemutattuk az önértékelés 
módszertanát és tapasztalatait, a fejlesztési projektek 
kiválasztásának módját, majd az egyes projektvezetők 
beszámoltak a kivitelezés menetéről, illetve megvála-
szolták az értékelők kérdéseit. A munkánkat minősítő 
végső pontszám az önértékelés és a fejlesztési projektek 

eredményeiből adódott össze. A Puskás Tivadar Közala-
pítványnak az előbbi esetben a maximális 50 pontot sike-
rült begyűjteni, a három fejlesztési projektnél az egyen-
ként adható 100 pontból az első a maximumot, a máso-
dik is közel teljes pontszámot, 98,75-öt érte el, a 
harmadik téma kivitelezése 71,25-ös pontértékkel zárult 
-a szöveges értékelés szerinti- részleges kivitelezése 
miatt. 
Összességében elmondható, hogy szervezetünk erős-
ségeit és fejlesztendő területeit jobban megismertük, 
rendszerbe foglaltuk és rendszerben kezdtük látni, a 
munkában résztvevő kollégák közti együttműködés is 
javult, melynek a jövőben fontos hozadékai lehetnek és 
mindenképp közelebb kerültünk az EFQM-módszer lé-
nyegének megértéséhez. A kiválóság első lépcsőfokára 
összességében 320 pontos eredménnyel léphettünk fel. 
Ennek jutalmául március 19-én a Nemzeti Minőség Díjak 
átadási ceremóniájának részeként, ünnepélyes keretek 
között vehette át intézményünk képviseletében 
Dr.-Kőhalmi Zsolt ügyvezető igazgató az Elkötelezettség 
a Kiválóságért oklevelet és díjat a Parlament épületében. 
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KKiihhiirrddeettttéékk  aa  ZZöölldd  iirrooddaa  vveerrsseennyy  ggyyőőzztteesseeiitt  
 
Idén nyolc kategóriában hirdetett győztest a KÖVET Egyesület 
a Zöld Iroda Versenyen, emellett kreativitás, kommunikációs 
és legjobb munkahelyi környezet különdíjakat is átadtak. 
A Zöld Iroda Versenybe bekapcsolódó 35 szervezetnek feb-
ruár és március hónap állt rendelkezésére, hogy irodájukat 
környezeti szempontok szerint alakítsák át. A verseny kezde-
tén műhelymunka keretében a legfontosabb irodazöldítéssel 
kapcsolatos kérdéseket vitatták meg, a KÖVET szakértői fo-
lyamatosan hírlevelek formájában ötleteket adtak a környe-
zetbarát megoldások bevezetéséhez, áprilisban pedig hely-
színi bejárással ellenőrizték a megvalósult intézkedéseket, 
akcióterveket. „A négy kategóriában versenyző szervezetek 
közül kiválasztottuk azokat, amelyek az alapállapothoz képest 
a legtöbbet fejlődtek, illetve azokat, amelyek leginkább meg-
feleltek a zöld iroda kritériumainak” – mondta Besenyei 
Mónika, a Zöld Iroda Program vezetője. 
• 2009 Legzöldebb Irodája díjat nyerte a több mint 25 főt 

foglalkoztató vállalati irodák között: Ernst & Young Kft. 
• 2009 Legtöbbet zöldült irodája díjat nyerte a több mint 25 

főt foglalkoztató vállalati irodák között: Zwack Unicum 
Nyrt. 

• 2009 Legzöldebb Irodája díjat nyerte a kevesebb, mint 25 
főt foglalkoztató vállalati iroda kategóriában: Tonic Buda-
pest Marketingkommunikációs Kft. 

• 2009 Legtöbbet zöldült irodája díjat nyerte a kevesebb, 
mint 25 főt foglalkoztató vállalati kategóriában: „Csaba-Ire" 
Klotildliget Kft. 

• 2009 Legzöldebb Irodája díjat nyerte a több mint 50 főt 
foglalkoztató nonprofit iroda kategóriában: Bay Zoltán Al-
kalmazott Kutatási Közalapítvány 

• 2009 Legtöbbet zöldült irodája díjat nyerte a több mint 50 
főt foglalkoztató nonprofit iroda kategóriában: Országos 
Foglalkoztatási Közalapítvány 

• 2009 Legzöldebb Irodája díjat nyerte a kevesebb, mint 50 
főt foglalkoztató nonprofit iroda kategóriában: Mosonma-
gyaróvári Városi Kollégium 

• 2009 Legtöbbet zöldült irodája díjat nyerte a kevesebb, 
mint 50 főt foglalkoztató nonprofit iroda kategóriában: 
Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és 
Információs Központ Igazgatóság  

A legjobb munkahelyi környezet kialakításáért különdíjat ka-
pott a BAT Hungary, kommunikációs különdíjas lett a Cemex 
Üzleti Központ Szolgáltató Kft. és a Neoris Tanácsadó és In-
formatikai Szolgáltató Kft., kreativitás különdíjat kapott a Jövő 
Nemzedékek Országgyűlési Biztosi Iroda. A rendezvénynek 
helyt adó Kinnarps Hungary Kft. Magyarországon elsőként 
nyerte el a Zöld Iroda Minősített Munkahely tanúsítványt. 
A Zöld Iroda Verseny nyertesei a Zöld Iroda Kiállításon Szabó 
Imre környezetvédelmi és vízügyi minisztertől és a főtámogató 
Schneider Electric Zrt. ügyvezető igazgatójától, Stefan 
Nordenforstól vehették át a díjakat. A versenyzők legjobb in-
tézkedéseit plakátokon és katalógusban összegyűjtve is 
megtekinthették az érdeklődők. A kiállítás látogatói termék-
bemutatók és tesztek révén saját maguk is megtapasztalhat-
ták, hogy az irodai tevékenység során kínálkozó környezetba-
rát alternatívák milyen előnyökkel járnak. A 31 kiállító az irodai 
beszerzés szinte minden területét lefedte: környezetbarát pa-
pírt, tisztítószert, bútort forgalmazó cégtől az energiatakarékos 
irodai készülékek gyártóin, forgalmazóin keresztül a bioétel 
futárig széles körben kínáltak zöld megoldásokat. 
A Zöld Iroda Kiállítás és a kiállítói katalógus szén-dioxid sem-
legesítése a Zero Impact® program keretében valósult meg. A 
kiállítás lebonyolítása és a Zöld Iroda katalógus elkészítése 
során kibocsátott szén-dioxidot új erdőterületek létrehozásával 
és azok hosszútávú védelmével kompenzálják. 
_________________________________________________  
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AA  mmaaggyyaarr  KKKKVV--kk  „„hheellyyzzeettbbee  hhoozzáássááéérrtt””,,  ssiikkeerreessssééggüükk  ffookkoozzáássááéérrtt  
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„Felemelt fejjel - magyar KKV-k az Európai Unióban” 
címmel, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszté-
rium „Imatermében”, az Első Európai KKV Hét kereté-
ben, május 8-án az IFKA Magyar Minőségfejlesztési 
Központ országos konferenciát szervezett. 
A vállalkozások versenyképességük növelése, a vállalko-
zóvá válás ösztönzése érdekében széleskörű tájékozta-
tást kaptak az uniós és nemzeti szinten elérhető támo-
gatási forrásokról és programokról. A rendezvény erősí-
tette a vállalkozói gondolkodásmódot, hozzájárult az 
Európai Uniónak és a tagországoknak a KKV-k sikeres 
működése érdekében folytatott tevékenységéhez. 
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy valamennyi elő-
adás megtekinthető a rendezők honlapján: 
htp://www.mik.hu 
Kedvcsinálóként  íme az előadók és prezentációk felso-
rolása: 
A KKV-k helye és szerepe a magyar gazdaságban. Dí-
jakkal a versenyképességért 

Czágler Péter – főosztályvezető, NFGM Üzleti Kör-
nyezet Főosztály 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a KKV-k pártján 
Dr. Parragh László – elnök, Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara 

Így látszik Brüsszelből 
Herczog Edit – Európai Parlamenti képviselő 

Magyar sikertörténet egy sokszereplős piacon 

Tóthné Bukta Erika – integrált irányítási vezető, 
MARSHALL Ablakgyár Kft. 

Gazdaságfejlesztési pályázatok és egyéb aktualitások 
Gáspár Bence – főosztályvezető, Magyar Gazda-
ságfejlesztési Központ Zrt. 

Stratégiai tervezés egy Nemzeti Minőségi Díjas cég gya-
korlatában 

Bede László – gazdasági igazgató, Debreceni Hő-
szolgáltató Zrt. 

Sikerünk az ország sikere 
Palánki Diána – értékesítő, Delta-tech Kft.,  
Szűcs Mariann – tanácsadó, Enterprise Europe 
Network 

Vezetői szemléletváltással a versenyképesség növelé-
séért 

Bernáth Lajos – vezérigazgató, Qualimed csoport 
Egy közalapítvány a KKV-k sikeréért 

Dr. Bárdos Krisztina – általános ügyvezető igazgató, 
Iparfejlesztési Közalapítvány 

A konferencia felett védnökségét Mester Zoltán NFGM 
versenyképességért felelős szakállamtitkár vállalt. 
Médiatámogatóink ezúttal is a Minőség és Megbízható-
ság és a Magyar Minőség szakfolyóiratok voltak. 
______________________________________________ 
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GGaazzddaassáággii  hhaasszznnoott  iiss  hhoozzhhaatt  aa  kköörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm  
 

A KÖVET Egyesület immár nyolcadik alkalommal hirdeti 
meg az Ablakon bedobott pénz program keretében Kör-
nyezeti Megtakarítás Díjait, amelyre környezeti és gaz-
dasági hasznot egyaránt hozó intézkedésekkel lehet ne-
vezni július 31-ig. A díjazottak továbbjuthatnak az Euró-
pai Unió „Európai Üzleti Díj a Környezetért” elnevezésű 
versenyére. 
A KÖVET Egyesület 2002 óta az Ablakon bedobott pénz 
c. évente megjelenő esettanulmány-kötetben és inter-
netes portálon gyűjtött össze 294 olyan megvalósult in-
tézkedést, amelyek egyszerre hoznak környezetvédelmi 
és gazdasági hasznot. A vállalatok az intézkedések ha-
tására megspóroltak többek között 730 GWh energiát, 
amely 365 ezer család éves fogyasztásának felel meg; 
50 500 tonna por nem jutott ki a levegőbe, amelynek 
megkötésére 1600 hektár erdőt kellene ültetni. Az intéz-
kedések nagy része semmilyen beruházást nem igé-
nyelt, szervezéssel vagy a munkatársak környezettuda-
tosabb viselkedésével érték el. A környezeti és gazda-
sági hasznot egyaránt hozó, öt évnél nem régebbi 
intézkedéseket bemutató esettanulmányokkal részvételi 
szándéknyilatkozat beküldését követően pályázhat bár-
mely szervezet. A teljes pályázati anyag leadási határ-
ideje 2009. július 31. 
A Környezeti Megtakarítás Díjakat a nyertes cégek ün-
nepélyes keretek között, a környezetvédelmi minisztertől 
vehetik át a KÖVET éves konferenciáján, 2009. október 
14-én, Balatonfüreden. A nyertes pályázatot író szakem-
berek ingyenesen vehetnek részt a KÖVET 2010-es 
képzésein, a díjazott vállalatok pedig az Európai Unió 
„Európai Üzleti Díj a Környezetért” elnevezésű verse-
nyére juthatnak tovább. A beküldött esetek bekerülnek 

az Ablakon bedobott pénz VIII. c. kiadványba és a 
www.ablakonbedobottpenz.hu internetes honlap adatbá-
zisába. „Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap a vál-
lalatok környezettudatos magatartása és környezet-
védelmi teljesítménye. A jelen gazdasági helyzetben 
egyre nehezebb ezen kihívásoknak megfelelni, ezért 
fontos, hogy a környezeti teljesítményük növelésére ál-
dozó cégek elismerésben részesüljenek. A megméret-
tetésben részt vevő vállalatok példát mutatnak abban, 
hogy a gazdaságosság mellett a környezetvédelemre is 
kell és lehet figyelmet fordítani” – mondta Szabó Beatrix, 
az AES-Tisza Erőmű Kft. környezetvédelmi csoportve-
zetője, a pályázat egyik korábbi nyertese. 
Az összegyűjtött esettanulmányok is azt bizonyítják, 
hogy a környezetvédelemre fordított összeg nem „abla-
kon kidobott pénz”, hanem sok esetben rövid időn belül 
megtérül, gazdasági haszonhoz, versenyelőnyhöz jut-
tatja a környezettudatos szervezeteket.  
______________________________________________ 

http://www.ablakonbedobottpenz.hu/
www.kovet.hu
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Szolgáltatások versenyképességének elemzése vállalati 
példák alapján - Demeter Krisztina

Case Based Analysis of Service Competitiveness - 
Demeter, Krisztina  

A szervezeti önértékelés segítség a válságból való 
kilábaláshoz (is) - Sződi Sándor

Self Assessment of Organisations – a Tool for 
Recovering from Downturn (as well) –  
Sződi, Sándor 

 

Fókuszban a CRM rendszerek – TERMÉK MIX CRM Systems in Limelight - TERMÉK MIX  

A felsőfokú képzés minőségbiztosításának elméleti és 
gyakorlati kérdései - Dr. Veress Gábor

Theoretical and Practical Aspects of Higher 
Education Quality Management - Dr. Veress, Gábor  

Szoftvermérési modellek. Melyek a legfontosabb 
szoftverjellemzők, és hogyan tehetőek mérhetővé? - 
Bóka Gábor

Models of Software Measurement. The Most 
Important Characteristics and How to Make them 
Measurable - Bóka, Gábor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

XVIII. Magyar Minőség Hét 18th Quality Week  

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

Akik helyesen értelmezik és hatékonyan alkalmazzák a 
menedzsment rendszereket - Rózsa András

Those, Who Interprete Correctly and Implement 
Efficiently Quality Management Systems –  
Rózsa, András 

 

Az innováció a sikeresség egyik legfontosabb kelléke – 
Sz. S.

Innovation is One of the Most Important Attributes to 
Success – Sz. S.  
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Az EFQM első lépcsőfokán - A Puskás Tivadar 
Közalapítvány elkötelezettsége a kiválóságért – 
Rezsabek Nándor 

On the First Grade of the EFQM Scale – 
Rezsabek, Nándor 

Kihirdették a Zöld iroda verseny győzteseit Winners of Green Office Competition Published 

Első Európai KKV HÉT A magyar KKV-k „helyzetbe 
hozásáért”, sikerességük fokozásáért – Sz. S. Riport on the First European SME – Week – Sz. S. 

Gazdasági hasznot is hozhat a környezetvédelem Protection of Environment May Rend Economical 
Benefit Too 
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