
A logisztika és a minőségmenedzsment kapcsolata -

 
Prof. Dr. Illés Béla

Innováció

 

és minőség –

 

intézményi stratégiák -
Benedek András 20020099//0077

X
V

II
I.
 

X
V

II
I.
 éé

v
fo

ly
a
m

v
fo

ly
a
m

00
77

. . 
ss zz

áá
mm

,,
2
0
0

2
0
0
99

. . 
jj úú

ll iu
s

iu
s

AA

 
KKÖÖRNYEZETTERHELRNYEZETTERHELÉÉSS

 
CSCSÖÖKKENTKKENTÉÉSSÉÉÉÉRTRT

AA

 
KKÖÖRNYEZETMINRNYEZETMINŐŐSSÉÉGG

 
NNÖÖVELVELÉÉSSÉÉÉÉRTRT

ELEKTRONIKUS ELEKTRONIKUS KIADVKIADVÁÁNYNY

®

A bolognai folyamat és a minőségfejlesztés helyzete és 
perspektívái a hazai felsőoktatásban és a Műegyetemen -

 
Jobbágy Ákos

AA

 
FENNTARTHATFENNTARTHATÓÓ

 
FEJLFEJLŐŐDDÉÉSSÉÉRTRT



VILÁGSZINTŰ

 

ELISMERÉS - MAGYAR ELJÁRÁS

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

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

Rendszertanúsítás
•

 

Minőségirányítási rendszerek tanúsítása az MSZ

 

EN

 

ISO

 

9001-es szabvány szerint;
•

 

Környezetközpontú

 

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

 

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

•

 

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

 

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES)

 

szerint végzett tanúsítás;
•

 

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

 

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
•

 

Termékek és szolgáltatások szabványnak való

 

megfelelőségének tanúsítása;
•

 

Normatív dokumentumok szerinti terméktanúsítás;
•

 

Játszótéri eszközök megfelelőségének tanúsítása, ellenőrzése;

TANÚSÍTÁSI

 

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

 

e-mail: cert@mszt.hu

 

www.mszt.hu

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

LEGYEN TAGJA AZ IQNET NEMZETKÖZI ELIT-KLUBNAK!



MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG®®
 

a Magyar Minőség Társaság havi folyóirata 
Elektronikus kiadvány 

 
Szerkesztőbizottság: 

Főszerkesztő: dr. Róth András 
Tagok: 

dr. Ányos Éva, dr. Helm László, Hogemann Éva, Pákh Miklós, Pónyai György, Rezsabek Nándor, Sződi Sándor 
Szerkesztő: Turos Tarjánné 
Felelős kiadó: Takáts Albert 

 

Szerkesztőség: 
1091 Budapest, Üllői út 25. III. emelet, 336. 

Telefon és fax: (36-1) 456-6954 
e-mail: ujsag@quality-mmt.hu, portál: www.quality-mmt.hu  

A megjelenő publikációkban a szerzők saját szakmai álláspontjukat képviselik 
A hirdetések és PR-cikkek tartalmáért a Kiadó felelősséget nem vállal 

Megrendelés: 
A kiadványt e-mailban megküldjük, vagy kérésre postázzuk CD-n 

Az éves előfizetés nettó alapára: 8.200,- Ft + 25% ÁFA/év 
A CD költsége: 3.850,- Ft + 25% ÁFA/év 

INTRANET licence díj: egyedi megállapodás alapján 
Megrendelő (pdf űrlap) 

HU ISSN 1789-5510 (Online) ISSN 1789-5502 (CD-ROM) 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 7. szám 2009. július 3/72 oldal

mailto:ujsag@quality-mmt.hu
http://www.quality-mmt.hu/
http://www.quality-mmt.hu/portal_mmt/magyar/cikkek/134/mm_megrend_2009.pdf


  
MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXVVIIIIII..  éévvffoollyyaamm  0077..  sszzáámm  22000099..  jjúúlliiuuss  hhóó  

  
TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

A logisztika és a minőségmenedzsment kapcsolata – 
Prof. Dr. Illés Béla

Interconnection between Logistics and Quality 
Management - Dr. Illés, Béla

A bolognai folyamat és a minőségfejlesztés helyzete és 
perspektívái a hazai felsőoktatásban és a Műegyetemen -
Jobbágy Ákos

Situation and Perspectives of the Bologna-course 
and Quality Development in Domestic Higher 
Education as well as at the Technical University of 
Budapest - Jobbágy, Ákos

Innováció és minőség – intézményi stratégiák - 
Benedek András

Innovation and Quality – Strategies of Institutions - 
Benedek, András

Környezettudatos magatartás iránti igény várható 
alakulása egy termelő tevékenységet folytató zrt.-nél - 
Janowszky Sándor

Expected Development of a Demand against an 
Environment Concious Attitude at a Productive Plc. -
Janowszky, Sándor

Szoftvermérési módszerek 
Hogyan hajtsuk végre a szoftvermérés folyamatát? - 
Bóka Gábor

Methods for Software Measuring , How to Realize 
Measuring Process? – Bóka, Gábor

Jók a legjobbak közül – Sződi Sándor interjúja Farkas 
Józseffel

The Best among the Best –Interview with József 
Farkas - Sződi, Sándor

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

A Magyar Minőség Társaság 18. Közgyűlése 18 th General Assembly of the Hungarian Society 
for Quality  

XVIII. Magyar Minőség Hét 18th Quality Week

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 7. szám 2009. július 4/72 oldal



 

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

Termékbiztonság az Európai Unióban - Könyvajánló Product Safety in the European Union - New 
Literature

Az áttöréses fejlesztés irányai - Könyvajánló Breakthrough Management - New Literature

Kiosztották a IIASA-Shiba Díjakat IIASA-Shiba Awards Granted

Szubjektív - Shiba ismét Magyarországon tanított –  
Sződi Sándor

Professor Shoji Shiba Was Teaching again in 
Hungary - Sződi, Sándor

A Minőség és Megbízhatóság 2009/3 szám 
tartalomjegyzéke Content of Minőség és Megbízhatóság Nr 2009/3

XVI. Nemzeti Konferencia 16thNational Conference

  

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 7. szám 2009. július 5/72 oldal



Magyar Minőség XVIII. évfolyam 7. szám 2009. július 6/72 oldal

AA

A logisztika mostanra mindennapos fogalommá vált. A 
szállítók járművein a logisztika szó ott szerepel a felirat-
okban. Plakátokon hirdetik a telephelyek kiváló logisztikai 
minőségüket. De mi van tényleg a logisztika fogalom 
mögött? 

A logisztika mostanra mindennapos fogalommá vált. A 
szállítók járművein a logisztika szó ott szerepel a felirat-
okban. Plakátokon hirdetik a telephelyek kiváló logisztikai 
minőségüket. De mi van tényleg a logisztika fogalom 
mögött? 
A logisztika mint fogalom már az antik kor óta létezik és 
eredetileg olyasmire használták, mint előre gondol-
kozni/előre kiszámítani valamit. Az évszázadok folyamán 
a fogalom jelentése alapvetően megváltozott. Az 1. táblá-
zat a logisztika fogalmának fejlődési szakaszait jellemzi a 
mai korig. 

A logisztika mint fogalom már az antik kor óta létezik és 
eredetileg olyasmire használták, mint előre gondol-
kozni/előre kiszámítani valamit. Az évszázadok folyamán 
a fogalom jelentése alapvetően megváltozott. Az 1. táblá-
zat a logisztika fogalmának fejlődési szakaszait jellemzi a 
mai korig. 

  

  llooggiisszzttiikkaa  ééss  aa  mmiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  kkaappccssoollaattaa 
PPrrooff..  DDrr..  IIllllééss  BBééllaa  PPrrooff..  DDrr..  IIllllééss  BBééllaa  

    
Bevezetés Bevezetés 
A két tudomány terület a logisztika és a minőségme-
nedzsment jelentős számú hazai és külföldi szakiroda-
lommal rendelkezik. Ezek a szakirodalmak általában kü-
lön-külön tárgyalják a két szakterület aktuális problémáit. 
A két szakterület között azonban több fontos kapcsolat 
létezik amelyekért érdemes adott szempontok alapján a 
két szakmai területet közösen kezelni. Erre a közös 
szakmai kezelésre szeretném felhívni a tisztelt olvasók 
figyelmét. 

A két tudomány terület a logisztika és a minőségme-
nedzsment jelentős számú hazai és külföldi szakiroda-
lommal rendelkezik. Ezek a szakirodalmak általában kü-
lön-külön tárgyalják a két szakterület aktuális problémáit. 
A két szakterület között azonban több fontos kapcsolat 
létezik amelyekért érdemes adott szempontok alapján a 
két szakmai területet közösen kezelni. Erre a közös 
szakmai kezelésre szeretném felhívni a tisztelt olvasók 
figyelmét. 

1. A logisztika fogalma, feladatai 1. A logisztika fogalma, feladatai 

11..  ttáábblláázzaatt::  AA  llooggiisszzttiikkaa  ffooggaallmmáánnaakk  vváállttoozzáássaaii  aazz  aannttiikk  vviilláággttóóll  nnaappjjaaiinnkkiigg  

AA  llooggiisszzttiikkaa  ééss  aa  mmiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  kkaappccssoollaattaa 

11..  ttáábblláázzaatt::  AA  llooggiisszzttiikkaa  ffooggaallmmáánnaakk  vváállttoozzáássaaii  aazz  aannttiikk  vviilláággttóóll  nnaappjjaaiinnkkiigg  

Időszakasz Filozófia Hadtudomány Gazdaság A fogalom jelentése 
Antik görög kor  

logisztikos 
  emberi cselekvés, 

főleg előre gondolkodás,  
gyors előkalkuláció  

Római kor  logistas  állami és katonai pénzügyi revizor, 
élelmiszerintéző, szállásfoglaló  

Újkor  Logisztika  
 

katonai utánpótlási, ellátási és szállítási 
ügyek, Jormini Henri (1779 – 1869) 

1945 óta (a háború 
utáni időszak, 
USA,  
valamivel később 
Európában is)  
 

 Logisztika   
 
Logisztika 

 
anyag- és információáramlás egysége 
a beszerzéstől az elosztásig terjedően 

Tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék



A filozófiából kiindulva a hadügyeken keresztül a logisz-
tika a 60-as évek óta a gazdaságban megalapozta ma-
gát. Ma a logisztikát úgy definiáljuk, mint anyagáramlás 
és az ahhoz kapcsolódó információ áramlás tervezése, 
irányítása, működtetése és ellenőrzése. 
A logisztika biztosítja: 

• az anyagok áramlását, valamint a hozzájuk kap-
csolódó információáramlást, 

• a hulladékok áramoltatását a hozzájuk kapcsolódó 
információkkal együtt, 

• objektumok (személyek, állatok, tárgyak, informá-
ciók) helyváltoztatását, hogy ne legyenek veszte-
ségek (mennyiségi különbségek), az objektumok 
minőségileg ne változzanak (sérülések), miközben 
új objektumok nem keletkeznek. 

A logisztikával kapcsolatos tipikus megjelenési formák az 
anyagáramlás (látható a mozgásban és készletben), az 
információk és a pénzek áramlása. Emiatt gyakran ne-
vezzük a logisztikát az áramlások tudományának. A mű-
ködéshez szükségesek az energiaáramlások is, de eze-
ket a logisztikában explicit módon nem vizsgálják. 
A tudatosan létrehozott áramlások mellett mellékhatások 
is előfordulnak. A logisztika ráfordításokat, költségeket 
igényel, és ökológiai mellékhatásokkal jár (például erő-
források elhasználódása és környezeti terhelés). 
Napjainkban nincs olyan vállalat, amelynek ne kellene 
logisztikai feladatokat elvégeznie és ezért logisztikai 
problémákat megoldania. A logisztika, mint keresztmet-
szeti tudományág az élet minden területére behatolt. A 
logisztika nagy és sokrétegű világát többféle szempont-
ból lehet felosztani. Az 2. táblázat tartalmaz néhány el-
terjedt felosztási lehetőséget a logisztikai területek meg-
felelő megnevezésével. 

22..  ttáábblláázzaatt::  PPééllddáákk  aa  llooggiisszzttiikkaaii  tteerrüülleetteekk  ffeelloosszzttáássáárraa  
 

Osztályozási szempont Logisztikai terület 

• Metalogisztika 
• Makrologisztika 

• Nagyság  
(absztrakt) 

• Mikrologisztika 

• Globális  logisztika 
• Regionális logisztika 
• Lokális logisztika 

• Térség  
(geográfia) 

• Városi logisztika 

• Kereskedelmi logisztika 
• Kikötői logisztika 
• Ipari logisztika 
• Közlekedési logisztika 
• Építési logisztika 

• Intézmény 

• Kórházi logisztika 

• Alkatrész logisztika 
• Hűtési logisztika 
• Mélyhűtési logisztika 
• Bútor logisztika 
• Esemény logisztika 
• Veszélyes áru logisztika 

• Objektum 

• Információs logisztika 

• Beszerzési logisztika 
• Raktári logisztika 
• Termelési logisztika 
• Csomagolási logisztika 
• Elosztási logisztika 

• Funkció 

• Hulladékfeldolgozási 
logisztika 
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A logisztikának gazdasági területre történő átvitele óta 
különböző súlypontjait vizsgálták. Visszatekintve ezekre, a 
súlypontok a következőképpen jellemezhetők: 

kb. 1970 - meghatározott funkciók optimalizálása, 
- automatizált, anyagáramlás-technikai megoldások pl. 

magasraktár; 
kb. 1980 - -átfedő folyamatok funkcionális optimalizálása, 

- -a logisztika mint keresztmetszeti funkció a vállalatnál, 
- -a logisztika mint tudományág; 

kb. 1990 - -folyamatláncok és értékteremtő láncok felépítése és 
optimalizálása: 

a) funkcionális integráció (pl. megbízásra orientált) 
b) vállalatok közötti integráció (szállító lekötése, első 

termelési hálózatok) 
kb. 2000 
óta 

- -globális hálózatok felépítése és optimalizálása, 
- -értékteremtői láncok világszintű integrációja: 

=E-Business-megoldások a beszerzésben és az 
elosztásban, 

=IT-megoldások a Supply Chain Management-hez, a 
termék követéséhez, telematikai megoldások felépí-
tése 

2. Logisztikai folyamat 
Egy folyamat a tevékenységek egy meghatározott meny-
nyiségének strukturált, rendszert átfogó láncolata, amely 
egy objektum transzformálását valósítja meg a kezdő 
állapotból a végső állapotba. Egy-egy tevékenység 
tetszőleges részletességi fokig ismét újabb részfo-
lyamatokra osztható. A folyamatok, eljárások, vagy mun-
kaelőírások dokumentációjához gyakran folyamatleírá-
sokat használnak. A folyamatleírás fontos szempontjait a 
3. táblázatban soroltam fel. 

33..  ttáábblláázzaatt::  AA  ffoollyyaammaattlleeíírrááss  ffőő  sszzeemmppoonnttjjaaii  
Leírási 
részlet Eszköz a megvalósításához 

Folyamat 
azonosítása 

• Hogyan nevezzük ezt a folyamatot? 
• Milyen tartalmat rejt a folyamat? 
• Hol kezdődik, hol végződik a folyamat? 
• A folyamat hol helyezkedik el a rendszerben? 

Folyamat 
tulajdonosa • Ki felelős a folyamat leírásáért és fejlesztéséért? 

Folyamat 
résztvevői 

• Ki vállalja az egyes feladatokat a folyamatban? 
• A személyeknek mi a funkciója? 

Folyamat 
célja 

• Mi a folyamat feladata? 
• Milyen haszna van a folyamatból a belső/külső vevők-

nek? 
• Milyen haszna van a folyamatból a vállalatnak? 
• Hogyan mérhetők és követhetők a célok? 

Folyamat 
vevője 
(belső/külső) 

• Ki profitál a folyamatok eredményeiből?  
• Lehetséges profitálók: a további folyamatok felelősei, a 

törvényhozók, a vevők, a használók, a termékek hasz-
nálói stb. 

Folyamat 
inputok 

• Mi indítja a folyamatot?  
• Mi szükséges a folyamathoz, hogy sikeresen 

végrehajtható legyen? Ezek lehetnek információk, do-
kumentációk, termékek, meghatározott ciklusok, stb.  

Szabályo-
zások 
a folyamat-
ban 

• Mi a bemenet (input) (anyag vagy információ)? 
• Milyen előírások, szabályok léteznek a folyamatban? 

Ezek lehetnek eszközök, módszerek, információk, kri-
tériumok idegen teljesítésekhez, alkalmazandó eljárá-
sok, irányelvek, vezérfonalak, eljárási utasítások, mun-
kautasítások stb. 

• Hogyan befolyásolják ezek a szabályok a folyamatot? 

Folyamat 
eredménye 

• Mi a folyamat lefutásának az eredménye (output)? Ez 
lehet termék, szolgáltatás, döntés, vagy információ 
vagy más hasonló. 

• Hogyan ellenőrzik ezt az eredményt? 
Folyamat 
kimutatása 
és doku-
mentációja 

• Milyen dokumentumok/ feljegyzések szükségesek a 
folyamathoz? 

• Milyen dokumentumokat/ feljegyzéseket hoz létre a 
folyamat? 

Jelzőszám a 
folyamat 
vezérlésé-
hez 

• Milyen paraméterek vezérlik a folyamatot? Ezek lehet-
nek általában határ, vagy költség-paraméterek. 

Kölcsön-
hatások más 
folya-
matokkal 

• Mely más folyamatok befolyásolják ezt a folyamatot? 
• Milyen további folyamatokra hat ez a folyamat? 

Folyamat 
szállítója 

• Kinek kell a szükséges előkészítési munkát elvégezni 
a folyamathoz? Ezek lehetnek: az előtti folyamat fele-
lőse, törvényhozó, vevők, a társaság stb. 
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A logisztikai folyamat alapelemeit a logisztika olyan tipi-
kus tevékenységei képezik, mint a szállítás, a rakodás, a 
raktározás, a válogatás, az azonosítás, a megjelölés, a 
csomagolás és a kezelés. A logisztikának további jel-
lemző tevékenységei például: 

• a folyamatra vonatkozóan: előkészítés, tervezés, 
vezérlés, felügyelés és elszámolás, 

• beruházásra és felszerelésre vonatkozóan: terve-
zés, beszerzés, berendezés, felépítés, üzemelte-
tés, leszerelés és értékesítés, 

• erőforrásra vonatkozóan: a használat tervezése, a 
teljesítmény felügyelete, a teljesítmény elszámo-
lása és a technika karbantartása. 

3. A minőség fogalom fejlődése, minőségmenedzs-
ment 
A minőség fogalom visszavezethető a latin „Qualis-ra – 
milyen kiképzésű” és „qualitas-ra – a tárgy minősége”. 
Vagyis elsősorban a technikai szempontokra és a ter-
mékkel szemben támasztott követelményekre vonatko-
zik. 
Az aktuális DIN EN ISO 9000:2000 szabvány, amely he-
lyettesíti a régi ISO 8402 szabványt, úgy határozza meg 
a minőséget, mint  a "termék vagy szolgáltatás olyan 
tulajdonságainak és jellemzőinek összessége, amelyek 
hatással vannak a terméknek vagy a szolgáltatásnak 
arra a képességére, hogy kifejezett vagy elvárható igé-
nyeket kielégítsen". A definíció tapasztalat szerint általá-
nosságban nem érthető és magyarázatra szorul: 

• inherens az egységben benne-rejlő, különösen 
tartós ismertető. Ennek ellentétét jelentené például 
a hozzárendelés vagy mellékelés. Tehát a minőség 
nem olyasmi, ami utólag hozzárendelhető. 

• ismertetőjegy egy jellemző tulajdonság. Az ismer-
tetőjegyek feloszthatók többek között mennyiségi, 
minőségi, fizikai, érzéki, viselkedésre vonatkozó, 
időre vonatkozó, ergonómiai és működési 
ismertetőjegyekre. 

• követelmény a DIN 9000:2000  szerint „egy köve-
telmény vagy egy elvárás, amely feltételezhető vagy 
kötelező.“(1. ábra) 

= „annak  a foka
ismertetőjelek egy

[DIN EN

, hogyan teljesíti inherens
üttese a követelményeket.“
 ISO 9000:2000]

A minőség 
semmiben sem 
abszolút, hanem 
egy  egység 
minősége a 
megadott 
köv etelmény ek 
tekintetében

A m
eg
f iz
me
hanem
ism
tula
egy

inőség nem 
y edi, mérhető 
ikális 
nny iség, 

 sok 
ertetőjel és 
jdonság 
üttese

A minőség nem 
csak egy 
termékre 
v onatkozik, 
hanem minden 
belső és külső 
szolgáltatásra és 
f oly amatra

M I N Ő S É G

Q
= v ev ő 

kö v ete lmé nye k 

re latív te lje síté s e 

Q
k ismertetőjel 
e gyütte s e

= so
Q

= te rmé k
+ szo lgáltatás
+ fo lyamat

 
11..  áábbrraa::  AA  mmiinnőősséégg  ffooggaalloomm  éérrtteellmmeezzééssee  

aa  DDIINN  EENN  99000000::22000000  nnyyoommáánn  
A minőség fogalom lényege tehát a követelmények ki-
elégítése. Egy termék esetében termékminőségről be-
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22..  áábbrraa::  AA  mmiinnőősséégg  eesszzmmee  ffeejjllőőddééssee  aa  XXXX..  sszzáázzaaddbbaann 

 

A minőség fogalom mellett az utolsó évszázadban a mi-
nőségügy illetve a minőségi koncepció is változott. A mi-
nőségbiztosítási intézkedések a tiszta termékre orientált 
felügyelettől és ellenőrzéstől fejlődtek a folyamatorientált 
minőségbiztosításon keresztül a széleskörű, egész vál-
lalatra kiterjedő minőségi menedzsmentté. Az 2. ábra 
áttekintést ad a minőségkoncepció fejlődéséről. 
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A minőség fogalom az utolsó évtizedekben változott 
meg, átfogóbbá vált. Napjainkban a minőség fogalom 
arra a fokra vonatkozik, ahogyan a vevők, a nyilvános-
ság és a gyártók teljesítik az igényeket és elvárásokat. 
Az 4. táblázat példákkal mutatja be ezeket a minőségi 
követelményeket. 

44..  ttáábblláázzaatt::  MMiinnőőssééggii  kköövveetteellmméénnyyeekk  aa  vveevvőőkk,,  aa  nnyyiillvváá--
nnoossssáágg  ééss  aa  ggyyáárrttóókk  oollddaalláárróóll  

szélünk, egy logisztikai folyamat esetében folyamatminő-
ségről. 

Minőségi követelmények 

A vevő részéről  A nyilvánosság 
részéről 

A gyártók 
részéről 

Használhatóság  Magas piaci át-
látszóság 

Megbízhatóság 

Biztonság az élet 
és egészség 
szempontjából Élenjáró termé-

kek 

Elfogadható ár  Szociális rendel-
kezések  

Gazdaságosság 

Szállítási idő-
pont 

Hibátlan folya-
matok 

Kinézet / Design 

Környezet és erő-
forrás kímélése  

Szervizbarát 

Kockázat elhatá-
rolása a garan-
ciától és a ter-
mék szavatos-
sági 
felelősségétől  

Járulékos funk-
ciók  

Felelősségvállalás 
a termékre 

Kiváló cég image 

A növekvő versenyhelyzet, a vevőorientáltság, a környe-
zet és vállalkozások növekvő bonyolultsága és dinami-
kája, az áru életciklusa és a fejlesztési ciklus megrövi-
dülése, valamint a növekvő társadalmi felelősség átfogó 

és az egész vállalatra érvényes minőségkoncepciót 
eredményezett. Ezért nem csak a műszaki területeken, 
hanem nagymértékben a nem műszaki területeken is 
követelik a minőséget. A minőség tehát az egész válla-



latot érinti, vagyis minden munkatársat és különösen a 
vezetőséget. A minőség sikertényezővé és óriási vezetői 
feladattá nőtte ki magát. 
A DIN EN ISO 9000:2000 a minőségmenedzsmentet az 
alábbiak szerint határozza meg: „menedzsmentrendszer 
a szervezet minőségszempontú irányítása és vezetése 

céljából”, ahol a menedzsmentrendszert magát úgy hatá-
rozzák meg, mint „egy rendszert a politika és a célok 
rögzítésére és a célok megvalósítására.“ 
A minőségmenedzsment rendszer felépítését a DIN EN 
ISO 9000:2000 szerint a 3. ábra mutatja. 

  

33..  áábbrraa::  MMiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  rreennddsszzeerr  ffeellééppííttééssee  DDIINN  EENN  IISSOO  99000000::22000000  sszzeerriinntt  

Minőség-
menedzs-
ment

Minőség 
tervezés

Minőség 
biztosítás

Minőség 
irányítás

Minő

Terméktervezés 
Folyamattervezés
minőségi 
követelmények 
meghatározása 
pld. minőség-
menedzsment 
tervek

Minőség javítása

ségpolitika 

Bizalomépítő
intézkedések: 
belül  és kívül a 
minőségi 
követelmények 
teljesítéséhez

A minőségi 
követelmények 
teljesítése a 
folyamatok 
hatékonyságát 
és  effektivitását 
figyelembe 
bevéve 

Minőségi 
követelmények  
teljesítésének 
javítása
- eredményesség

- hatékonyság

- nyomon 
követhetőség

Minőségcélok
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4. A minőség és a logisztika kapcsolata, logisztikai 
minőség 
A DIN EN ISO 9000:2000-ra támaszkodva kell a logiszti-
kai minőség fogalmat definiálni. A logisztikai minőség 
egy logisztikai folyamat és/vagy logisztikai rendszer al-
kalmasságát írja le arra vonatkozóan, hogy a vevő által 
kívánt logisztikai teljesítményre képes-e. A logisztikai 
teljesítmény akkor tekinthető kielégítőnek, ha a vevő a 
megfelelő termékeket megfelelő minőségben, megfelelő 
költségek mellett, megfelelő mennyiségben, a megfelelő 
helyen és időben kapja meg (ellátás) vagy adhatja le 
(hulladék eltávolítás). Mivel a logisztika fontos célja a 
szállítási idők és határidők betartása, ezért olyan eljárá-
sokat kell kifejleszteni, amelyek ezeket a vevői követel-
ményeket biztosítják. 
Kézenfekvő, hogy a logisztikában is a minőségme-
nedzsment elismert módszereire támaszkodjunk és eze-
ket szükség szerint hasznosítsuk és az alkalmazástól 
függően specifikusan bővítsük. A logisztikai termékek, 
rendszerek és folyamatok minőségének javítására a mi-
nőségmenedzsment módszereit és eszközeit használják. 
A vállalat vevőivel és szállítóival információkat cserél. 
Ezeket a csereinformációkat külső vevői szállítói kap-
csolatoknak nevezzük, amelyek a vállalaton belül is fel-
ismerhetők, és ezeket belső vevő-szállítói kapcsolatok-
nak nevezzük. A belső és külső kapcsolatok funkcionali-
tása határozza meg lényegében a logisztikai minőséget. 
A logisztikai minőségben gyakran az idő, a költség, a 
mennyiségek és az értékek vannak előtérben. A belső 
vevői-szállító kapcsolatban vizsgálják az áthaladást, az 
átfutási időt, a költségeket, valamint a készletet és a ka-
pacitás kihasználtságát. Ez azt eredményezi, hogy a lo-
gisztikai folyamatok a műszaki folyamatokhoz hasonlóan 

vizsgálhatók. A logisztikai minőségbiztosítás alapgondo-
lata ezért a folyamatorientáltságú megközelítést ill. a mai 
minőségmenedzsment alapelvét követi, hogy a folya-
matokon uralkodjunk. A megvalósításhoz szükség van 
minőségtervezésre, minőségvizsgálatra és minőségirá-
nyításra. 
A logisztikai minőség biztosításához szükség van azok-
nak a minőségi jellemzőknek és mérési mennyiségeknek 
a definiálására, amelyek segítségével a logisztikai folya-
matok értékelhetők. A logisztika fontos mutatószámait a 
VDI-Richtlinie 4400 tartalmazza. 
Ezeket a mutatószámokat/jellemzőket tűrésekkel kell 
ellátni, mert egyrészt meg kell felelniük a piaci követel-
ményeknek, másrészt a vállalatnak biztosítani kell tudnia 
azokat. Biztosítani kell továbbá a minőségi jellemzők 
konzisztenciáját, ahol a jellemzők definícióinak és érté-
keinek nem szabad egymásnak ellentmondaniuk, ill. nem 
szabad őket önkényesen rögzíteni. Fontos külső minő-
ségjellemzők a szervizképesség, a szervizhűség a belső 
szerviz rugalmasság, a folyamatképesség és a folyamat-
hatékonyság. 
Hiba van a logisztikában, ha a vevő követelményeit nem 
teljesítik, ha ennek következtében a jellemzők a nyelőnél 
nem felelnek meg az elvárásoknak ill. követelmények-
nek. Az 5. táblázat mutatja a lehetséges jellemzőket, 
amelyek logisztikai hibát mutatnak, a hozzátartozó meg-
jelenési formákkal együtt. Mivel az objektumoknál külön-
böző vizsgálati szintek lehetségesek, ezen a helyen 
megkülönböztetést teszünk: 

• egyedi objektum (EO), 
• csomagolási egység (CSE), 
• rakodási egység (RE) között. 
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55..  ttáábblláázzaatt::  HHiibbáákk  aa  llooggiisszzttiikkáábbaann  

Objektum Hibatípus Hibajellemző Megjelenési mód 
EO CSE RE

túl korán X X X Idő 

túl későn X X X 

Hely hibás hely X X X 

túl sok X X 0 

túl kevés X X X 

túl sok egy csomagolásban 0 X 0 

túl kevés egy csomagolásban 0 X 0 

Mennyiség 

nem teljes objektum 0 X X 

hibás összetétel (nem homogén/ 
homogén) 

0 X X 

a fajták helytelen sorrendje 0 X X 

Összetétel 

különböző fajták rossz mennyiségi 
viszonyai 

0 X X 

helytelen csomagolás 0 X 0 Megjelenési 
forma rosszul csomagolva 0 X 0 

hibás információ X X X 

nem teljes információ X X X 

az információ nem azonosítható X X X 

Információ 

hiányzó információ X X X 

hibás objektum X X X 

 

Raktározási hiba 

 

Szállítási hiba 

 

Rakodási hiba 

 

Gyűjtési hiba 

 

Elosztási hiba 

 

Válogatási hiba 

 

Osztályozási hiba 

 

Csomagolási hiba 

 

Feliratozási hiba 

 

Azonosítási hiba Objektum 

objektum minősége csökkent X X X 

 
 



5. A minőségmenedzsment és a logisztika kap-
csolatának hasznossága 
A következőkben a minőség és logisztika kapcsolatát 
vizsgáljuk a minőségmenedzsment ismeretek logiszti-
kára történő felhasználásával kapcsolatosan. A minő-

ségmenedzsment alapelveinek átvitele mellett (4. ábra) 
megmutatom az alkalmazott módszerek és eszközök 
sikeres megvalósításának és alkalmazásának a lehető-
ségeit. (5. ábra) 

  

44..  áábbrraa::  AA  mmiinnőőssééggbbiizzttoossííttááss  aallaappeellvveeiinneekk  aallkkaallmmaazzáássaa  aa  llooggiisszzttiikkáárraa 

LOGISZTIKA

TERMÉKEK

FOLYAMATOK
RENDSZEREK

Ve

Ve

Részvé

Fo
orientáltság
Rendsz

Fo

Tá

Kapcsolatok szállító

zetés

vő orientáltság

tel 

lyamat-

erorientáltság

lyamatos javítás

rgyilagos döntéshozás 

kkal 

A min
menedzsm

őség 
ent alapelvei

Megvalósítás
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55..  áábbrraa::  MMiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  mmóóddsszzeerreekk  aallkkaallmmaazzáássáánnaakk  aa  lleehheettőőssééggee  aa  llooggiisszzttiikkáábbaann  
 

QUALITÄTMINŐSÉG

LOGISZTIKA

TERMÉKEK

RENDSZEREKFOLYAMATOK

Fogalmak és 
összefüggések 

= alapok

1

Vevői követelmények

= Terv rögzítése

2 Benchma

= A le
példak

rking

gjobb módszerek 
ép

3

Megelőző 
módszerek

= Hibák 
elkerülése

4 Business reengineering

= Radikálisan új 
megoldások 
megvalósítása

5 Kaizen

= Folyamatos 
javítás

6 7 Szabályzókörök

= biztos ismeret

A logisztikában a minőségbiztosítás számára 
kiválasztott matematikai modellek = 
számolhatóság

8

Be
- K
- É
- G

rendezések
reativitási technikák
rtékesítési eljárás
losszárium
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Az 5. ábra alapján megfogalmazhatók a meglévő mód-
szerek alkalmazásának a területei: 
1. Sor kell hogy kerüljön a fontos fogalmak és összefüg-

gések megvilágítására. Ez érinti a két alapfogalmat: 
logisztika (logisztikai termék, logisztikai rendszer és 
logisztikai folyamat) és minőség (minőségmenedzs-
ment). 

2. Léteznek olyan módszerek, amelyekkel a vevői köve-
telményeket fogadják, majd ezeket a követelménye-
ket átalakítják logisztikai termékekre, folyamatokra és 
rendszerekre. Ezek a vevői követelmények azt az 
előirányzatot mutatják, amelyeken a termékek, folya-
matok és rendszerek teljesítőképessége mérhető. Ezt 
a logisztikai teljesítményt azonban hatékonyan és 
hatásosan kell megvalósítani a vállalkozás egziszten-
ciájának biztosítására. 

3. A legjobb gyakorlatokat (Best Practices) példaképül 
és előirányzatként (mérceként) lehet felhasználni. Ez 
vonatkozik például a folyamatalakítási megoldások 
átvételére vagy a műszaki innovációk felhasználá-
sára. 

4. Adott megelőző módszereket lehet használni a hibák 
elkerülésére és csökkentésére. Milyen módon kell a 
hibák ill. logisztikai termékek, rendszerek és folya-
matok számát már előre lényegesen csökkenteni, és 
ezzel egyidejűleg a biztonságot és megbízhatóságot 
jelentősen emelni. 

5. és 6. A minőségjavítás két alapvető eljárása. Egy-
részt a radikális újjáalakítás (Business Reengi-
neering), másrészt a szelíd javítás (Kaizen) 
módszerei. A szisztematikus hibaelkerülés és állandó 

javítás ellenére mégis maradnak hibák, amelyek pél-
dául visszavezethetők az emberek tevékenységére, a 
technika csődjére vagy a környezeti feltételek válto-
zására. 

7. Szabályozóköröket lehetséges megalkotni és hasz-
nálni. Ezeknek kell a zavaró behatásokat minimali-
zálni, gondoskodni az áttekinthetőségről és arról, 
hogy az okozó visszajelzést kapjon és a zavar okait 
tartósan megszüntesse. 

8. Szükséges a logisztika minőségbiztosításának né-
hány matematikai megközelítésének vizsgálata. Ezek 
azt hivatottak bizonyítani, hogy a tudomány hogyan 
járul hozzá a logisztikai feladatok sikeres megoldásá-
hoz. 

 
Összegzés 
Remélem, hogy az előzők alapján sikerült felvázolni a 
logisztika és a minőségmenedzsment lehetséges kap-
csolódási területeit, amely talán elő fogja segíteni a gya-
korlati logisztikában is a meglévő minőségmenedzsment 
módszerek alkalmazását. 

____________________________________________________________________________________
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Az is szép gondolat, amelyik azt mondja, ugyanúgy, 
ahogy jó néhány száz évvel a Magna Charta 
Universitatum aláírása előtt, hogy látogassuk meg egy-
mást, küldjük el egymáshoz hallgatóinkat, és együtt 
szolgáljuk a társadalom és az emberiség javát. Ám a 
Bolognai Nyilatkozat tényleges kiindulópontja, vélemé-
nyem szerint, eléggé egyértelműen az volt, hogy a világ 
felsőoktatási piacán Európa  -  vonzerejét tekintve -  a 
harmadik helyre szorult. Első Észak-Amerika, második 
Ázsia, és csupán harmadik Európa. Ezt a mi kontinen-

AA  bboollooggnnaaii  ffoollyyaammaatt  ééss  aa  mmiinnőőssééggffeejjlleesszzttééss  hheellyyzzeettee  ééss    
ppeerrssppeekkttíívvááii  aa  hhaazzaaii  ffeellssőőookkttaattáássbbaann  ééss  aa  MMűűeeggyyeetteemmeenn  

JJoobbbbáággyy  ÁÁkkooss  
Bevezető gondolatok 
Először is köszönöm szépen a meghívást, hogy ezen a 
konferencián megoszthatom Önökkel a gondolataimat a 
felsőoktatás minőségének fejlesztéséről és arról, hogy 
mindez, hogyan történik a Műegyetemen. 
Ha egész egyszerűen fogalmaznék, akkor azt monda-
nám, hogy a minőségi felsőoktatáshoz két dolog kell: jó 
oktató és jó hallgató. Nagyjából nincs is másra szükség. 
De ennél azért egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Ebben 
az előadásban arról nem beszélek, hogy milyen a jó ok-
tató, mert a mostani gárdát természetesen jónak tekint-
jük – talán az utánpótlásunk, a vonzerőnk lehetne kicsit 
erősebb. Most sokkal inkább arról szeretnék beszámolni, 
hogy mi a helyzet azokkal, akiket oktatni szeretnénk, és 
mit gondolnak erről Európában. 
Ha a mai helyzetből visszafelé haladunk időben, akkor 
az előzmények között a Magna Charta Universitatumot 
fontosabbnak tartom, mint magát a Bolognai Nyilatkoza-
tot. Azt hiszem, hogy itt erről nem kell nagyon sokat be-
szélnem. Ez is Bolognában történt, az egyetem alapítá-
sának 900 éves évfordulóján írta alá 388 európai rektor, 
és azóta is több százan csatlakoztak hozzá a világból. 
Ez nem az országok politikai vezetésének, hanem az 
országok egyetemeinek szintjén történt, és akkor, 1988-
ban Magyarországot kilenc egyetem képviselte, köztük a 
Műegyetem is. A Magna Charta sokkal emelkedettebb, 
sokkal kevésbé alkalmazható a gyakorlatban, mint a 
Bolognai Nyilatkozat, amelyik végül is folyamattá vált, a 
Berlini Nyilatkozat után szakértői szintű egyeztetésekkel, 
számon kérhető jelentéssel megtámogatott és kitűzött 

célokat megvalósító folyamattá. Magyarország először a 
Nemzeti Bolognai Bizottság megalakításával reagált erre 
a folyamatra. Ismerve a bizottság műszaki albizottságá-
nak tevékenységét és az ezen belül folyó szakmai 
egyeztetéseket, azt kell mondanom, hogy ezek a folya-
mattól függetlenül is a képzés előnyére váltak. 
Két gondolatot emelnék ki a Magna Charta 
Universitatumból, melyekről hallottunk az előző előadá-
sokban. Egyrészt hitet tesz amellett, hogy nem szeren-
csések azok a gondolatok, melyek szerint létezhet egy 
ország egyetem nélkül is, másrészt egyértelműen hely-
telennek tartja az elefántcsonttoronyba vonulást is, és 
azt mondja, hogy a felsőoktatásnak a társadalom egé-
szét kell szolgálnia és nemcsak azt a pár kiválasztottat, 
aki az egyetemre bejutott. 
Az előző két gondolat mellett kiemelném még, hogy fon-
tosnak tartja a kutatás és a fejlesztés fontosságát. Én is 
azt hiszem, hogy nem is lehet egyetemnek nevezni azt 
az oktatási intézményt, amelyik nem kutat. Véleményem 
szerint ezért szerencsétlen megfogalmazás a kutató 
egyetem elnevezés. 
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sünk nem engedheti meg magának, és ezért az ezzel 
foglalkozó kultúr-politikusok egy olyan folyamatot kép-
zeltek el, amely segíthet ezen. Ha az egyes elemeket 
vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az összes ezt szolgálja 
tulajdonképpen. 
Az is egy elérendő cél, hogy ha megkérdezünk egy hall-
gatót arról, milyen képzésben vesz részt, mit tanul, akkor 
értelmes választ kapjunk. Ne egy hosszú körmondat le-
gyen a válasz, amiből végül senki sem tudja meg, hogy 
mit is akart mondani. 
Csak erősen zárójelben és csak nagyon magunk között 
engedem meg magamnak azt az értékelést, hogy a bo-
lognai folyamat elérkezett arra a pontra, amikor már meg 
kellene történnie a visszacsatolásnak, és talán érzékel-
hető lenne, hogy nem minden folyamat halad az elkép-
zelt irányban. 
Azt hiszem, kevésbé ismert ebben a körben hogy az 
IFMBE világszervezet adminisztratív vezetőségében dol-
gozom, és így elég jól ismerem a világ tudománnyal, 
oktatással foglalkozó szakembereit. Ennek alapján me-
rem megkockáztatni azt a kijelentést, hogy számtalan 
nemkívánatos dolog rakódott erre a folyamatra. Ha sar-
kosan fogalmazok, akkor azt mondom, hogy mindenki a 
saját pecsenyéjét próbálja megsütni ezen a tűzön és az 
nem mindig segíti a kitűzött célok elérését. 
Szerintem elérkeztünk oda, hogy le kellene ülni végre, és 
nemcsak örülni az egyes országok nagyon optimista je-
lentéseinek, hanem inkább azt kellene megvizsgálni, 
hogy melyek azok az alapvetően helyes elgondolások, 
amelyek valóban segítenek Európa és Magyarország 
felsőoktatásán. Azokat valósítsuk meg, és a félrecsúszá-
sokat, amelyek kristálytisztán látszanak, nyessük le, 
hogy haladhassunk tovább a sikeres európai felsőokta-
tás felé. 

Előképzettség 
Ennyi bevezető után most nézzük meg, mit tapasztal egy 
olyan oktató, aki már elég régóta van a Műegyetemen. 
Ha azt mondtam a legelején, hogy jó hallgató és jó ok-
tató kell a minőségi oktatáshoz, akkor azt is mondhat-
nám, hogy elég sok oktató kell egy adott hallgatói tö-
meghez, tehát az oktató - hallgató arány ne legyen na-
gyon alacsony, illetve a hallgató - oktató arány ne legyen 
nagyon magas. A Műegyetemen is, nagyon hasonlóan a 
magyar felsőoktatás többi, legalább az 1970-es évek óta 
létező intézményéhez, 2002-ig durván háromszorosára 
romlott az oktató - hallgató arány, és azóta nemhogy ja-
vulna, hanem tovább romlik. 2002-ig háromszorta 
rosszabb lett ez a mutató, és sajnos azt kell mondanom, 
hogy mára már legalább négyszer rosszabb. Ha össze-
hasonlítjuk a mi adatainkat a Delft-i Műszaki Egyetem 
számaival, akkor azt látjuk, hogy körülbelül ’92-ig ebben 
a tekintetben mi voltunk a jobbak. Én ’91-ben voltam 
Hollandiában, és akkor nagyon kihúztam magam, mert 
számtalan dicséretet kaptunk. Az ottani professzorok 
között elég nagy volt az egyetértés abban, hogy a ma-
gyar középfokú oktatás sokkal jobban megalapozza a 
műszaki felsőoktatást, mint a holland, és az ottani egye-
temista sohasem tudja behozni azt a hátrányát, amit nem 
tanult meg a középiskolában, bármilyen sok nyelvet is 
tud ezzel szemben. De ennek már vége! 
Nagyon röviden szólnék egy felmérésről, amelyet fiziká-
ból végeztek el. Az ELTE és a BME Természettudomá-
nyi Kar fizikusai írták meg, olyanok, akiket fizikára vettek 
fel, illetve olyan nem fizikusok, akik valamilyen mérnök-
képzésre kerültek be. Ezenkívül még a mérnök informa-
tikusok is megírták a Műegyetemen, elég nagy számban. 
Összesen 1324-en, és ebből 142-en most már fizika 
BSc-s hallgatók, hiszen a felmérés szeptemberben tör-
tént. Elég meglepő, hogy ennek a halmaznak jóval több 
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mint a fele, majdnem a kétharmada nem érettségizett 
fizikából, és majd még egyharmada csak középszintén, 
tehát mindössze 14 százalék volt az, aki emelt szinten 
érettségizett fizikából. Az eredmények pedig kétségbe-
ejtőek, nem tudok ennél optimistább jelzőt használni. 
Ha a várható születések számát vizsgáljuk, akkor előre-
vetíthető, hogy a potenciális hallgatóink száma elég erő-
sen lecsökken. 2009-ben leginkább azokat várjuk, akik 
1991-ben születtek, ők lesznek akkor 18 évesek. Az idő-
sebbekben nem reménykedhetünk az első belépők kö-
zött, hiszen ha ismerik a korábbi évek felvételi statiszti-
káit, akkor tudják, hogy 18 éveseknél idősebbek közül 
egészen az 50-60 évesekig már szinte mindenkit felvet-
tünk, aki egyetemre, főiskolára akart jönni, és a náluk 
idősebbek már nem nagyon mutatnak igazi aktivitást. 
Várhatóan a jövő év lesz az utolsó, úgymond, „jó” év, és 
attól kezdve öt év alatt megközelítőleg 20 százalékos 
csökkenést kell elszenvednie a magyar felsőoktatásnak 
a 18 éves korosztályból bekerülők számában. 
Azt gondolom, hogy változatlan számú belépő mellett 
sem folyhat tovább a magyar felsőoktatás úgy, ahogy 
eddig, hát még ilyen visszaesést tapasztalva az új belé-
pők között. Hogy miként fognak változni a várható lét-
számok, az jól érzékelhető az OKM adataiból. Miközben 
az összes hallgató létszáma nagyon kis mértékben fog 
változni, addig egyszerűen eltűnnek a főiskolai és egye-
temi hallgatók, és helyükre az alapképzés és a mester-
képzés fog belépni. A doktori képzés hallgatói létszáma 
változatlan marad. Egy kis visszaeséssel valahol a két-
százezer körül fog stabilizálódni az államilag támogatott 
teljes hallgatói létszám. 

Minőségi oktatás 
Mi történt Magyarországon a minőségi oktatás felé tett 
úton? A Bolognai Nyilatkozat legelső elérendő célja volt, 
hogy áttekinthetőek és értelmezhetőek legyenek a dip-
lomák. Magyarországon egészen a legutóbbi évekig 450 
különböző képzést lehetett választani az egyetemeken 
és a főiskolákon, ami finoman fogalmazva is túlzás egy 
tízmilliós országban. Ez jelenleg 106-ra csökkent az 
alapképzési szakokat tekintve. Ugyanakkor erőteljes 
nyomás érzékelhető a visszarendeződés irányában, és 
nem lesz könnyű ellenállni, hogy ne érjük el újra a 
450-es számot, pusztán azért, mert néhány ember véle-
ménye szerint. nem sikerült túl jól a változás Másrészt a 
mesterképzésben messze túl vagyunk azon a kezdeti 
elképzelésen, hogy körülbelül 2-3 mesterszak legyen egy 
alapképzési szak mellett, ami szerintem bőven elegendő 
lett volna, és lehet, hogy elértük már a 400 mesterkép-
zési szakot. Tehát valahogy ennek a kezelése nem sike-
rült igazán. Szerintem újra végig kellene gondolni, hogy 
tényleg annyira különböznek-e ezek a szakok, hogy eny-
nyi önálló alap-, illetve mesterképzést kelljen indítani? 
Mi az EU-s csatlakozásunk környékén és azt megelő-
zően végeztünk egy felmérést, mit is szeretnének a ve-
lünk kapcsolatban álló cégek. Mitől gondolják majd azt, 
hogy a BME diplomájával érkező szakember jól alkal-
mazható és jó mérnök lesz. Összefoglalóan: mit gondol-
nak ők felőlünk? Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a 
sokszor ellenkező elgondolásokkal szemben is, elsődle-
gesen azt mondják, hogy nehogy föladjátok a termé-
szettudományos alapképzést, mert speciális szakmai 
tudást mi is tudunk nyújtani, de matematikát, fizikát, ké-
miát, anyagtechnológiát már nem tudunk. Szerencsére 
ez a velünk szemben támasztott elvárás továbbra is 
fennáll, a többi pedig közismert, vagyis a hallgató legyen 
önmaga is képes a fejlődésre. A kommunikációs, jogi, 
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pénzügyi, menedzsment-ismereteket, valamint a nyelv-
tudást már nem is igen mondják, hiszen az természetes, 
és ezek hiányában nem is igen tudnak mit kezdeni egy 
diplomással. 
Az igények kiszolgálása  
El lehetne gondolkozni azon, hogy mennyire menjünk el 
az igények kiszolgálásában, és ha az egyetemnek a tár-
sadalom egészét kell szolgálnia, akkor gyűjtsük be, mit 
kíván a felhasználó, de ez nem is olyan egyszerű. Egyik 
professzorunk szokta mondani, hogy az unokája remekül 
meg tudja mondani, hogy jó-e az a Nutella, amit reggelire 
kap, de azt nem tudja megmondani, hogyan kell jó 
Nutellát készíteni. Tehát mi is azt képzeljük, hogy mi 
gyűjtjük be az igényeket, de hogy hogyan kell ennek 
megfelelő hallgatókat képezni, azt valószínűleg mi job-
ban tudjuk, mint a leendő munkaadók. Nem beszélve 
arról, hogy nem is tudunk minden igényt kielégíteni, mert 
azok nagyon eltérőek. Mást vár el az a kisvállalat, ame-
lyik a fölvett mérnököt egy „mindenes értelmiségi”-nek is 
tekinti, illetve egy olyan nagyvállalat, ahol nagyon speci-
ális helyekre keresik az új belépőket. És végül, a képzés 
átalakítása okán muszáj szembenézni azzal is, hogy bár 
kétciklusú képzést vezettünk be, és alapképzés folyik 
nagyon sok intézményben, de ettől még nem tűnnek el 
az intézmények közötti különbségek. Azért a hajdan volt, 
régi, duális intézményrendszernek is megvoltak a maga 
előnyei mind a főiskolai, mind az egyetemi képzésben. 
Attól, hogy ugyanazt. a BSc képzést tartják főiskolán és 
az egyetemen, ezek a különbségek remélhetőleg nem 
tűnnek el, hiszen ha egy intézmény ezeket az értékeket 
veszíti el, és/vagy próbálja meg másra cserélni, akkor 
azzal a saját beágyazottságát rontja el. 
Azon is érdemes elgondolkozni, hogy mire alkalmas a 
főiskolai, illetve az egyetemi végzettségű mérnök. A BSc 

képzés sem a korábbi főiskolai, sem a korábbi egyetemi 
képzésnek nem feleltethető meg teljesen, hanem egy 
kicsit az egyikből, egy kicsit a másikból is kell hogy átve-
gyen. A BME javaslata ennek megfelelően az, hogy a 
BSc képzés adjon több elméleti képzést, mint a korábbi 
főiskolai képzés, és nyújtson több gyakorlati ismeretet, 
mint a korábbi egyetemi képzés első hét féléve. Ez per-
sze csak úgy lehetséges, ha valamit csökkentünk, neve-
zetesen a specializációt. Az alapképzések nagyon kevés 
speciális ismeretet nyújtsanak, az majd az MSc képzé-
sekben kerüljön napirendre. 
A specializáció kapcsán az található a BME alapképzé-
seiben, amit mi javasoltunk, vagyis például általánosabb 
gépészmérnöki képzést, hogy a végzett hallgató a gé-
pészmérnökség minden területén helyt tudjon állni alap-
szinten. Majd a mesterképzés biztosítja a specializációt. 
Én úgy gondolom, hogy a kétciklusú mérnökképzés meg-
felel annak a kívánalomnak, hogy a tömegessé vált fel-
sőoktatásban jobban segítse az igények és a lehetősé-
gek egymásra találását. Amennyiben érzékelhető lesz 
Európában a bolognai folyamat hatása, akkor ez min-
denképpen segíti a mobilitást is. 
Nem mondunk le az elitképzésről, és nem képzeljük, 
hogy a BSc, az alapképzés az  tömegképzés lenne, a 
mesterképzés pedig az elitképzés, hanem úgy gondoljuk, 
hogy az elitképzést a tömegképzésen belül is meg kell 
tartani. Erre az önálló munka a legjobb lehetőség. Az ön-
álló munka során az a hallgató, aki inkább a tömegkép-
zés felé orientálódik, megtervezi majd a 101-ik kis zajú e-
rősítőt, amelynek a terveit majd az előző 100 mellé he-
lyezzük a fiókba. Az elitképzésre alkalmas hallgatóval 
pedig nyugodtan vágjon bele az oktatója olyan, a kuta-
táshoz közelebb álló projektbe, aminél az oktató maga 
sem tudja, hogy eljutnak-e a kívánt célig. A lényeg a ku-
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Engedjék meg, hogy szóljak a matematikánál alkalma-
zott módszerünkről is. Hallottuk, hogy eltűnőben -vagy 
legalábbis súlyát tekintve visszaesőben van- az írásos 
anyag az oktatásban. Ezt én is tapasztalom, de ugyan-
akkor mégis fontosnak tartom, hogy ajánljunk ilyeneket is 
a hallgatóknak. Jó példa a Thomas-féle Kalkulus, az a 
könyv, amelynek a kiválasztásában a Műegyetem Mate-
matika Intézete elég jelentős szerepet játszott. Bevonták 
a mérnök karok oktatóit is: a könyveket, amelyeket ők 

tatás, amelybe a hallgatót bevonva megvalósítható az 
elitképzés a tömegképzésen belül is. 
Általában kétciklusú képzésről beszélünk, de van egy 
harmadik ciklus is, a doktori képzés, ami kiemelten fon-
tos a Műegyetem számára. 
A struktúra, amit kitaláltunk a műszaki alap- és mester-
képzésnél, jó volt. Ez előírja, hogy egy műszaki mester-
képzés mennyi természettudományos alapismeretet, 
mennyi gazdasági és humán, illetve egyéb ismeretet kell, 
hogy tartalmazzon. Mostanra azonban már látszik, hogy 
ez nem garantálja a minőséget. Ez jó egyfajta rendező 
elvnek, segít az eligazodásban, de nem szavatolja azt, 
hogy minden program, amelyik megfelel ezeknek az elő-
írásoknak, egyben jó minőségű is lesz. Fontosabbnak 
tartom azt az előírást, mely szerint a mesterképzés ne 
legyen túlzottan elméleti, de a gyakorlati képzésnek sem 
kell azt jelentenie, hogy az oktató kimegy a hallgatóval 
az „életbe”, hogy ott megoldjanak egy feladatot, inkább 
azt jelentse, hogy alkalmazói ismereteket nyújtunk. Re-
méljük, hogy a mérnök hallgató nemcsak fel tudja írni a 
Fourier-transzformáció képletét, hanem egy mérés utáni 
adathalmaz esetében alkalmazni is tudja. Ehhez nem 
kell feltétlenül elmenni abba a garázsba, ahol megtörtént 
az adatfelvétel. 
További kérdések 
Most néhány olyan dolgot említenék, amelyek szerintünk 
segítik egyetemünket a minőségi oktatásban, és függet-
len a bolognai folyamattól. A BME szenátusa decemberi 
ülésén újra a tanév időbeosztásáról fog tanácskozni, 
melynek során folyamatosan azzal szembesülünk, hogy 
nincs elég naptári hét az évben. Az 52 kevés, mert kell a 
két szorgalmi időszak, a regisztrációs hét, a szakmai 
gyakorlat, a vizsgaidőszak, és akkor már az 54-nél já-
runk. Így elkerülhetetlen, hogy valamit el kell hagynunk, 

mert sajnos, a naptárban nincs még két hét. Beláttuk, 
hogy a hat-hét hetes vizsgaidőszak szörnyű. A külföldi 
kollégák először hallva erről kommunikációs problémára 
gyanakodnak, azt hiszik, hogy nem ugyanarról beszé-
lünk. Amikor megértik, hogy nálunk ilyen hosszú a vizs-
gaidőszak, akkor azért sajnálnak minket, ez látszik raj-
tuk. 
Mi most megtettünk egy nagy lépést, és azt mondtuk, 
hogy négyhetes lesz a vizsgaidőszak. Azon az áron, 
hogy a mintatanterv szerint vizsgával záruló tantárgyak 
száma félévente legfeljebb négy lehet. Ez egyenletes 
tanulást biztosít, és nem olyan impulzusszerűt, ahol 
ugyanolyan gyors az ismeretanyag rögzítése, mint utána 
a tanultak elfelejtése. Egyszer az egyik svéd kollégám-
mal beszélgettem erről, sőt alkalmam is volt megláto-
gatni őt, miközben a Problem Based Learning módszert 
alkalmazta a tanításában. Elmondtam neki, hogy nagyon 
irigylem őket ezért Azt válaszolta, hogy ők három oktatót 
is alkalmaznak egy olyan létszámú csoportra, amelyikre 
mi egyet. Kiderült, hogy összességében, ha mindent 
összeadunk, két és félszer annyi oktatóval lehet ilyen jól 
működő és hatékony oktatási módszereket alkalmazni. 
Az az érzésem, hogy ez ma nem várható el a magyar 
felsőoktatásban, legfeljebb kísérleti jelleggel lehet kipró-
bálni egy-egy tantárgyban. 
A matematika oktatása 
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jelöltek erre a nemes tisztre, meg lehetett nézni, mind-
egyikbe bele lehetett lapozni. Ezután született a döntés, 
amelynek helyességét igazolja a kiválasztás óta eltelt idő. 
Ennek a könyvnek remek szupportja van, tehát az is, aki a 
könyvet nem vette meg, bizonyos feladatokig eljuthat, és 
tesztelheti a tudását ezeknek a megoldásával. Meg kell, 
hogy mondjam, jót játszottam vele én is, alig bírtam 
abbahagyni a feladatok megoldogatásait. Szerintem ez egy 
nagyon jó kompromisszum, ezért ajánlottuk a magyar 
műszaki felsőoktatás többi intézményének is, hogy 
használják a matematika alapképzésben. Az eredeti könyv 
angol nyelvű, de a BME Matematika Intézet segítségével 
lefordították magyarra, a Typotex kiadta magyarul, és 
megjelenésében szép, öröm kézbe venni.  
Újra visszatérnék ahhoz a gondolathoz, hogy a felsőok-
tatáshoz szükséges erőforrások között az oktatói energia a 
legértékesebb, ugyanakkor ebben legszűkebb a ke-
resztmetszet. Azt látjuk, hogy ebből a szempontból elég 
nagy különbségek vannak a Műegyetemen belül is, de a 
teljes magyar felsőoktatásban még ennél is nagyobbak 
lehetnek. 
Néhány oktatásszervezési kérdés is felvethető, neveze-
tesen az, hogy a nem sokkal több, mint ezer oktató ti-
zenötezer tantárgyat szolgál ki, ami nyilvánvalóan kép-
telenség. Magam alig vagyok két-három tantárgy felelőse, 
és már ez is jelentős energiámat viszi el. Az is 
meggondolandó, hogy a 10-nél kevesebb hallgatói lét-
számmal tartott foglalkozás, amennyiben az előadás, akkor 
mekkora pazarlást jelent, és nem lenne-e jobb valamilyen 
konzultációt tartani helyette. Az oktatói energiákhoz 
pluszként bevonhatóak a tehetséges, szorgalmas hallgatók 
is, demonstrátorokként. 

Konklúzió 
Ezzel el is jutottunk a konklúzióhoz. Ha a statisztikákat nézem, 
akkor látható, hogy 2005-ben Magyarországon a 18-23 éves 

korosztály 46%-a tanult a felsőoktatásban. Ez magasabb 
arány, mint az EU átlaga, s ez a mutató még Németországban 
is 40% alatt volt. Ugyanakkor döbbenetes, hogy a diplomások 
részaránya Magyarországon kisebb, sőt, még ilyen számok 
mellett is szerényebb a növekményünk, mint az eleve maga-
sabb értékről indulóké. Csak azt mondhatjuk, hogy nagy a 
lemorzsolódás, és sokan vesznek részt a képzésben olyanok, 
akik soha nem szereznek diplomát. Igen messzire vezetne 
annak az eldöntése, hogy ez jó vagy rossz megoldás, de az 
biztos, hogy ilyen feltételek mellett már másmilyen oktatásra 
van szükség, mint amit akkor szolgáltattunk, amikor a hasonló 
korosztályból 10-szer kevesebben, mintegy ötszázaléknyian 
vettek részt a felsőoktatásban. Ehhez is jól illeszkedik a bolo-
gnai folyamat, hiszen az oktatás az első és a második évben 
olcsóbb lehet, mint később, amikor sok kiscsoportos fog-
lalkozást tartunk. Ugyanígy azt is el lehet mondani, hogy az a 
tevékenység, amelyet elitképzésként tartunk számon, valami-
lyen formában megjelenik az oktatásunkban, így ezt az elitet 
is magában foglalja a hallgatói létszám. Lehet biztosítani, 
hogy aki megérdemli, az jobb „kiszolgálást” kapjon, és elitkép-
zésben részesüljön a tömegképzésen belül is. 
Azzal zárnám az előadásomat, hogy rajtunk is múlik, miként 
alakul majd a felsőoktatásunk. A társadalom elgondolása 
szerint a bolognai folyamathoz kapcsolódnak olyan változások 
is, amelyek pedig valójában teljesen függetlenek ettől. Ha nem 
esett volna ennyire egybe a tömegoktatás megjelenése és a 
Bologna-folyamat kiteljesedése, akkor nem az utóbbit érné az 
a vád, hogy lerontotta a minőséget. Szerintem a kettő teljesen 
független egymástól. Ugyanakkor időben egybeesnek, és 
óhatatlan, hogy befolyásolják egymást. A mi felelősségünk is, 
hogy elfogadtassuk a társadalommal, a szülőkkel, és nem 
csak a megrendelőkkel, hogy ez jó lehetőség a tanulásra. 
Mindent megteszünk azért, hogy a Műegyetemen megszerzett 
alapdiplomák (BSc) és mesterdiplomák (MSc) ugyanolyan 
kiváló elhelyezkedést biztosítsanak tulajdonosaiknak, mint a 
korábbi egyetemi diplomáink. 
_______________________________________________  
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IInnnnoovváácciióó  ééss  mmiinnőősséégg  ––  iinnttéézzmméénnyyii  ssttrraattééggiiáákk  
BBeenneeddeekk  AAnnddrrááss

Bevezetés 
Kevés olyan lényeges kulcskifejezés van a mai felsőok-
tatásban, mint az innováció és minőség. Ha ezzel kap-
csolatban, a bevezetőmben utalok az immár harmadik 
alkalommal meghirdetett konferenciánk címére: Oktatás 
-innováció és minőségfejlesztés az IKT stratégiai integ-
rálásával- Élenjáró módszerek és gyakorlatok a felső-
oktatásban, nos akkor e komplex fogalmi struktúrából 
elsődlegesen a stratégia szót emelném ki. Egyrészt 
azért, mert ez kötődik a legutóbbi konferenciánkhoz, 
másrészt stratégiát alkotni és stratégiát érvényesíteni 
moráliskérdés is, különösen egy intézmény kezdeti fej-
lődési szakaszában. Olyan moráliskérdés, amit nagyon 
sok mindennel kapcsolatban föl lehet ma vetni. Mivel 
kapcsolatban? Példaként: létezhet-e, működhet-e egy 
intézet csupán a rövidtávú érdekek mentén, illetve csak 
pozíciók megszerzése érdekében? Vagy inkább a jövő-
ben kell gondolkodnia, és azokat a kereteket keresnie, 
melyek között megfogalmazódhat egy hosszabb távú 
létezés keretrendszere? Izgalmas alapkérdések ezek, itt 
és most. Én ez utóbbival szeretnék e bevezető előadás 
keretei között foglalkozni. 
Az előadáshoz választott mottó természetesen tudatos, 
és Peter Druckertől, az ezredfordulót megelőző évtize-
dekben tevékenykedő, a menedzsment és az innováció 
irodalmának nemzetközileg elismert teoretikusától szár-
mazik. Gondolata ma is lényeges aktualitással bír: „ma 
az egyedüli, igazi értékes erőforrás az egyén és a társa-
dalom részére egyaránt a tudás. Tudással minden mást 
meg lehet szerezni, tudás nélkül nincs innováció, inno-
váció nélkül pedig nincs gazdasági siker.” Az üzenet, 
kétségtelen stratégiai tartalma mellett, számos asszoci-

ációra ad lehetőséget, lévén a mai létkérdések egyike a 
tudás megjelenítése, közvetítése, megszerzése és hasz-
nosítása. 
E gondolat számunkra azért is nagyon aktuális, hiszen a 
mi tevékenységünk -itt az APPI, s az azt képező szerve-
zeti egységek és munkatársak munkájának komplexitá-
sára utalok- a tudás közvetítéséről szól. Nevezetesen 
arról, hogy mennyire tudjuk az egyén és a társadalom 
részére úgy átadni a tudást, hogy a megfelelően szol-
gálja az egyén és a társadalom céljait. Peter Drucker a 
célok elérését, a gazdasági sikert az innovációhoz, az 
azt megalkotó tudáshoz köti. Az APPI egy mozgásban, 
fejlődésben lévő szervezeti konstrukció: az Intézet a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gaz-
daság- és Társadalomtudományi Karán a felsőoktatás 
tartalmi és szervezeti korszerűsítésére irányuló törekvé-
sek eredményeként 2005.szeptember 1-én jött létre. A 
bázist jelentő két tanszék a Műszaki Pedagógia Tanszék, 
valamint az Ergonómia és Pszichológia Tanszék és a 
2007. januártól integrálódó Oktatás-innovációs és Fel-
nőttképzési Központ az oktatás és felnőttképzés, vala-
mint a kutatás-fejlesztés területén keresi azokat a lehe-
tőségeket, amelyek a kar keretei között a társintézetek 
és tanszékek szakmai együttműködése révén növelik az 
APPI tudományos potenciálját, bővítik mozgásterét az 
alkalmazott pedagógia és pszichológia egyes kompeten-
ciaterületein. Új fejlemény, hogy 2008 decemberéig a 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Karba integrálódik 
a BME Mérnöktovábbképző Intézete, ami újabb stratégiai 
lehetőségek előtt nyitja meg az utat. 
Visszatérve az APPI stratégiájára, lényeges sajátosság, 
hogy egy korszerű s nemzetközileg is elismert műszaki 
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Több mint stratégia, ha úgy tetszik az innovációra való 
készség jele, hogy egy válságkezelő és megszorításokat 
jelentő időszakban mi gőzerővel fejlesztünk. Sőt remé-
lem, hogy a kisebb lépésekről nagyobbakra is válthatunk, 
és abban is bízhatunk, hogy a küszöbén vagyunk több 

egyetemi környezetben társadalomtudományi szakem-
bereket képezünk. Az oktatási törekvéseink természete-
sen arra irányulnak, hogy a műszaki és társadalomtu-
dományi diszciplínákra épített programjaink s azok har-
móniája egyaránt járuljon hozzá az egyén és a társa-
dalom sikeréhez. 
Stratégiai törekvéseink 
E konferenciák vállalt küldetése, hogy megjelenítsük 
stratégiai törekvéseinket és ismertessük konkrét ered-
ményeinket egy-egy területen. E célhoz immár harmadik 
alkalommal ad keretet ez a környezet és biztosít tartal-
mat az intézet kommunikációja. Természetesen az idő 
múlásával egyre markánsabban alakul az intézet struk-
túrája, amely mögött akkor is érzékelhető a stratégia, ha 
mi magunk nagyon sokszor szembesülünk a szakmai 
munka mindennapi terhével. Esetünkben adott egy in-
tegrációs törekvés, amelyet, úgy vélem, a felsőoktatás 
nagyon sok szintjén és intézményében felvállaltak az 
elmúlt években azért, hogy kritikus szellemi és innová-
ciós potenciált hozzanak létre. A kutatás–fejlesztés–in-
nováció komplex rendszerét ma már nem lehet egy-két 
emberáldozatos munkájának tekinteni. Számos dimen-
zióban kell megerősíteni az alkotóelemeket, ezért is lé-
nyeges adottság, hogy két tanszékünk oktatási struktú-
rájához immár második éve kapcsolódik az Oktatás-in-
novációs és Felnőttképzési Központ. Ha a Mérnökto-
vábbképző Intézet által képviselt képzési potenciálra is 
utalok, akkor egy-egyre jelentősebb méretű tudásközve-
títő központ jön létre, amely nem csupán transzfer lehet 
az egyetem és a külvilág között, hanem az oktatás minő-
ségére, az egyetemi tanítás-nevelés hatékonyságára is 
hathat. Közvetve erről szólt már előttem Nyíri Kristóf 
akadémikus is, aki az utóbbi egy évben kapcsolódott az 
Intézet tevékenységéhez, és éppen a segítségével pró-

báljuk lefordítani a progresszív tudásfilozófiát a gyakorlat 
számára a mindennapok szintjén is. 
Képzési portfóliónk első megközelítésben viszonylag 
egyszerűnek tűnik, de az is érzékelhető, hogy az inno-
vációra nyitott módon állunk ehhez a kérdéshez. Ha csak 
a klasszikus elemeket vesszük, és ez is stratégiai kér-
dés, akkor a bolognai folyamat jóvoltából kialakult már 
egy arculat, melynek apróbb részleteit a közvetlen okta-
tási gyakorlat a következő években alakítja ki. Klassziku-
san szakmai pedagógusokat képezünk, mérnökpedagó-
gusokat, immár 135 éve. Ez teljes mértékben illeszkedik 
a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar hagyomá-
nyaihoz. 2009-ben lesz a 75. éve, hogy a Budapesti 
Műszaki Egyetemen létrejött a Gazdaságtudományi Kar. 
Ezt is figyelembe véve 2009-től, visszatérve az eredeti 
hagyományainkhoz, közgazdász tanárokat is fogunk ké-
pezni. Portfóliónk másik lényeges eleme, szakmai irá-
nyultságunkat tekintve, hogy jövő év szeptemberétől 
mesterfokú szinten is megindul a pszichológusképzés, a 
már évtizedes múlttal rendelkező ipari termék és a for-
matervező szakos képzés mellett. 
Ha az utóbbi évek tendenciáit megfigyeljük, akkor két-
ségtelen, hogy a hagyományos képzéseinknél csökkent 
a létszám, s viszonylag nagy létszámú, főiskolai jellegű 
oktatási formák (műszaki oktató) szűnnek meg a bolo-
gnai rendszerre való átállással. Ugyanakkor 2009-től 
némi ciklikussággal épül fel az a képzési portfólió, amely 
az előbb említett szakoknak, az új típusú mesterszakok-
nak a beindulásával hosszabb távra jelöli ki a képzési 
lehetőségeket. 
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olyan projektfolyamatnak, melyek elérik a százmilliós 
nagyságrendet, és így egy, a stratégiát jobban kifejező, 
komplexebb megközelítést érvényesíthetünk. 
Az optimista forgatókönyv lényeges lapjai kapcsolódnak 
a szakirányú továbbképzési rendszerünk piac-konform 
átalakításához. E példával lehet a legjobban érzékeltetni, 
hogy a felsőoktatás is érzékeny a piacra, illetve az APPI 
esetében azt, hogy szakmai céljainkat érvényesítve 
mennyire próbálunk ráhangolódni erre a változásra. 
Hozzá kell tenni, hogy a szakirányú továbbképzések 
esetében azért lényeges a piaci jelző használata, mert 
ezek a képzések semmiféle költségvetési támogatást 
nem kapnak, alapvetően a kereslet-kínálat szabályai ér-
vényesülnek az esetükben. Ha léteznek is 
Fejlesztési támogatások (ilyenre a felnőttoktatási szak-
értő- és a távmunka szakértő-képzés előkészítése során 
volt lehetőség), akkor ezek legfeljebb a fejlesztési és be-
vezetési szakaszban, a szakmapolitikai törekvések érvé-
nyesítése során nyerhetőek el. 
A szakirányú továbbképzési programjaink közül a köz-
oktatás-vezetői képzés rendkívül sikeres. Valójában ez a 
program is példa a folyamatos innovációra, hiszen ez a 
legnépszerűbb vezetőképzési program a közoktatási 
rendszerben, amely a tanszéki keretekben formálódó 
munka eredményeként újult meg és Magyarországon a 
BME-hez kötődik. Ez nem szimbolikus, hanem valódi 
modellértékű képzés, mivel szorosan kapcsolódik a fog-
lalkoztatási igényekhez, illetve jól illeszkedik a Nyíri 
Kristóf által körvonalazott új galaxisban formálódó atipi-
kus tanulási és munkatevékenységekhez is. Ezek konk-
rétabb megjelenését olyan, már a közelmúltban elindított 
szakirányú továbbképzési program is kifejezi, mint pél-
dául a felnőttoktatási szakértő-, vagy a jóváhagyás fázi-
sában lévő távmunka szakértő-oktatási program. 

Stratégiai szempontból, ha a minőség és a fejlesztés 
viszonyát nézem – anélkül, hogy moralizálnék –, úgy 
vélem, hogy az etika és a minőség viszonyáról is indokolt 
beszélni. Amikor folyamatosan a minőségre koncentrá-
lunk, s erről egyetemi szinten Jobbágy Ákos professzor 
úr fog majd beszélni, akkor látnunk kell, hogy jelentős 
minőségpolitikai célok indokolják a bolognai folyamat 
szerinti korszerűsítést. A jelentősebb szervezeti egysé-
gek, a több tanszéket is integráló intézetek szakmai 
szempontból már szilárd egyetemi szervezeti egységek, 
olyanok, amelyekben jelentős személyi állomány, mun-
katársi gárda és a minősítettek által számottevő tudás 
koncentrálódik. Az APPI esetében lényeges, hogy mara-
déktalanul megtettük azokat a lépéseket, amelyek ered-
ményei a minőségi mutatókban is kifejeződnek. Ennek a 
fázisnak a befejezéséhez érkeztünk el 2008 végére. Ezt 
a képzési portfóliót a bolognai folyamat szellemében 
alakítottuk ki, s a szervezeti keretek is kellően átfogóak a 
minőségpolitikai célok teljesítéséhez. Az ISO-val jelen 
van a Mérnöktovábbképző Intézetben egy, az ipar részé-
ről világosan értelmezhető akkreditációs minőségi kép-
zési forma. S a tradíciók is: tavaly volt 225 éves egyete-
münk komoly versenypozíciót jelentenek. Fontos refe-
rencia az is, hogy 135 éve képezünk folyamatosan 
mérnöktanárokat, s jövőre lesz 70 éves Európa első, 
egyetemünkön megalakult mérnöktovábbképző intézete. 
Ezek az együttműködési formák a tudás alapú társada-
lomban olyan alapegységek, melyek a tudás megszer-
zésének korszerű lehetőségeit jelentik, olyan hálózatokat 
és szolgáltatásokat feltételeznek, melyek csak a folya-
matos innováció és a minőség iránti következetes elkö-
telezettség által lehetnek sikeresek és hatékonyak. A 
fejlesztési igény követelménye valójában egy optimista 
forgatókönyv, amely arra orientál, hogy fejlesszük a kör-
nyezetünket. A gyakorlat alapján mondhatom, hogy ez 
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egy sajátos paradoxon is, hiszen amíg nem akarunk fej-
leszteni és nincsenek elképzeléseink, addig nehéz forrá-
sokat találnunk, ugyanakkor, amikor megindul a fejlesz-
tés, akkor már viszonylag könnyebben jutunk anyagi 
eszközökhöz. 
Innovációs folyamat 
A képzési tartalom fejlesztése elvileg egy jól szemléltet-
hető innovációs folyamat. Ezzel kapcsolatban, szakmai 
berkekben, széles körben használt kifejezés a kompe-
tencia fejlesztése, bár ezt a fogalomkomplexumot szak-
mai szempontból bonyolultnak ítéljük. Mi az egyetem 
szempontjából –ha a szakképzésről, a felnőttképzésről, 
de még inkább a felsőoktatásról van szó– igyekszünk ezt 
a fogalmat pragmatikusan kezelni. Amikor tantervfej-
lesztésről, programokról, dokumentációkról van szó, vi-
szonylag egyszerűbb és érthetőbb a képességek, is-
meretek és az attitűd kifejezésekkel leírni a tartalmat és 
annak közvetítését/befogadását. Nem véletlen, hogy 
kutatásaink fókuszába került a tanulás, különösen az a 
tanulás, mely az informális és nonformális tevékenysé-
gek keretében az idősebb generáció, általánosabban a 
felnőttek tudásának fejlesztését jellemzi. Ez az irányult-
ság részben stratégiai jelleggel is bír, hiszen hallgatóink, 
szakirányú továbbképzéseink résztvevői zömmel olyan 
felnőttek, akik a tanulás iránt elkötelezettek, ugyanakkor 
bonyolult és intenzív munkatevékenységek mellett vál-
lalkoznak a képzésekre. 
Azért is fontos ez a konferencia, mert viszonylag 
könnyebb a stratégiáról beszélni, de a stratégiát elfo-
gadtatni már nagyon nehéz. Emiatt kell kiemelten foglal-
koznunk az emberi tényezőkkel –kimondva, kimondatla-
nul–, a partnerek megszólításával és a partnerek 
folyamatos tájékoztatásával, amire ez a konferencia jó 
információs lehetőséget biztosít. Amikor új programokat 
próbálunk kialakítani, igyekszem meggyőzni a kollégákat 

arról, hogy azok ne legyenek túlságosan elméletiek, 
szofisztikáltak, hanem olyan dolgokat tegyünk le az asz-
talra, amelyek kielégítik a gyakorlat igényeit. Ehhez is 
rendelkeznünk kell megfelelő elméleti alapokkal, de eze-
ket ki kell egészíteni gyakorlatorientált elemekkel. Na-
gyon lényeges, hogy megalapozzuk a megfelelő hoz-
záállást a fejlesztéshez, alakítsunk ki elkötelezettséget –
ez a legnehezebb, higgyék el–, hogy mind a környeze-
tünkben, mind pedig a szervezeten belül szilárduljon 
meg a kollegák kötődése. Ehhez természetesen részben 
idő kell, részben pedig megfelelő fejlődés. Úgy vélem, 
hogy mi, a magunk részéről – az utóbbi években – egy 
klasszikus tanulási folyamatot szemléltetünk, melyben 
vannak olyan szolgáltató tevékenységek, amelyeket fel 
kell vállalni. Bár magasztos cél az oktatás és még ma-
gasztosabb a tudomány, azonban lényeges a hallgatók 
kiszolgálása is, legyen szó a kontaktórák rendszeréről, a 
konzultációk soráról vagy éppen a jegyzetek összeállítá-
sáról. Erre nézve egyébként a minőségirányítás léte és a 
küldetésnyilatkozat egyértelműen a tárgyak, és jegyzetek 
szoros meglétét feltételezi. 
Úgy vélem, hogy ezeket, a dolgokat sokkal inkább kell 
közelíteni egymáshoz, és már vannak olyan szervezeti 
egységeink, melyek a legközvetlenebbül kapcsolódnak 
az innovációhoz. Örömmel látom, hogy itt vannak azok a 
kollegák is, akik képesek garantálni a szolgáltatások 
színvonalát, hiszen azt is elég sok vita előzi meg, hogy 
milyen formában jelenjünk meg nyomtatásban, hogyan 
változtassuk meg a honlapunkat (jelenleg már öt hon-
lappal is kiszolgáljuk partnereinket), s ezeknek struktú-
ráját és tartalmát miképpen alakítsuk. Ezekben a szak-
mai-társas tanulási folyamatokban lényeges az a 
microcontent, amelyről Nyíri Kristóf is beszélt. Például 
az, hogyan tagolódjon, miként illeszkedjen a klasszikus 
szervezeti honlap a modul típusú információkhoz. Na-



gyon sokszor éppen a kutatások teszik lehetővé, hogy 
létszámot bővíthessünk, hogy egy-egy speciális szak-
értelmet kapcsoljunk a lassabban megújuló tevékenysé-
geinkhez. A szolgáltatások szerepe azért is jelentős 
stratégiai szempontból, mert csupán eredményekkel ma 
már nem lehet kijutni az oktatási vagy tudományos pi-
acra, mindenképpen szükség van a tudásközvetítés ha-
tékony formáira: tájékoztatásra, publikációra, oktatásra-
képzésre. Így nemcsak az a szándékunk, hogy a bolo-
gnai folyamat során nagyobb szervezetek jöjjenek létre, 
hogy saját kutatói, oktatói kapacitásainkat erősebbé, 
koncentráltabbá tegyük, de legalább ennyire fontos, hogy 
olyan méretű szervezet és olyan funkció-együttes jött 
létre, ahol jelen van egy, a hazai és nemzetközi szem-
pontból is elismerésre méltó, kritikus tömeg a tudásban, 
a teljesítményben és a tevékenységben. Ehhez rendel-
kezünk megfelelő koncepcióval, amelyből csupán néhá-
nyat szeretnék kiemelni, hiszen ezek mögött olyan, vi-
szonylag terjedelmesebb publikációk állnak, melyek meg 
is jelentek az utóbbi hónapokban. 
Az APPI esetében zajló stratégiaalkotás számára is ki-
hívás, hogy az e-learning sematizált felfogásával szem-
ben a távoktatás technológiája az ezredforduló óta sokat 
változott. Eltűnő-félben van a hagyományos papír alapú 
távoktatás, s a korszerű keretrendszerekben – a tarta-
lom- és módszertámogatások mellett az oktatási folya-
matok szervezését és adminisztrációját is lehetővé tévő 
Learning Management System (LMS) keretei között – 
szervezik a fejlettebb oktatási szervezetekben a képzé-
seket, s ehhez kapcsolódóan a tananyagok digitalizálása 
is egyre tömegesebb. Emellett a kurzuskommunikáció, a 
beküldendő feladatok feltöltése, a fórumok és a segéd-
anyagok szinte mindenhol keretrendszerben, szervezet-
ten jelennek meg. Világszerte, s Magyarországon is a 
legelterjedtebb keretrendszer a Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment – moduláris 
objektumközpontú dinamikus tanulási környezet), mely 
nyílt forráskódú programcsomag. Ez egy ingyenes (GNU 
GPL) licenc alatt terjesztett e-learning keretrendszer. A 
Moodle valójában úgynevezett CMS rendszer (CMS – 
Content Management System), mely klasszikus tarta-
lomkezelő rendszer. Általában kevés szaktudást igénylő 
internetes alkalmazás, mely lehetővé teszi, hogy az 
oktatókkal együtt szerkesztve egy összetett weboldalt 
alakítson ki az oktatási szervezet. Bár hazánkban az 
ILIAS terjedt el elsőként a távoktatásban, mint átfogó 
keretrendszer, ugyanakkor az elmúlt fél évtizedben a 
Moodle átvette a vezető szerepet. Ez a rendszer Ma-
gyarországon, 2002 nyarán jelent meg, s alkalmazási 
környezetének nagy része magyar nyelven is elérhető. 
Lényeges tulajdonsága -mint az elektronikus okta-
tás/tanulás egyik legfontosabb jellemzője-, hogy egy 
adminisztrátor kezeli a kurzusok létrehozását és tanárok 
kurzusokhoz rendelését. Nagy hangsúlyt helyez a biz-
tonságra, hiszen a tanárok beiratkozási kulcsot adnak 
meg a hallgatók részére. A tanár lényegében egy kézben 
tartja a kurzusához tartozó adatokat, rendelkezik adatok-
kal az azokhoz való hozzáférésről és egyéb tevékenysé-
gekről. A tanulók teljesítményét összesítve és egyenként 
is értékelheti, a hallgatók pedig feltölthetik esszéiket erre 
a rendszerre, s lehetőség van a javított dolgozatok újbóli 
leadására ugyanezen a felületen. Jelenleg az APPI 
Moodle-keretrendszere az intézeti portálon belül mintegy 
félszáz kurzust kínál a felhasználóknak három honlapon 
is, s az úgynevezett blended learning rendszerrel a tar-
talomszolgáltatási funkciókat egyértelműen felhasználó-
barát módon kínálja hallgatóinknak. 
E keretrendszerek jól illeszkednek a kredit-rendszerek 
által igényelt rugalmasabb oktatási formákhoz, melyek-
ben a folyamatos jelenléti konzultáció követelménye az 
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önkéntesség irányába mozdul el. Azokban az intézmé-
nyekben, ahol az e-learning már elterjedt, kialakul egy 
olyan online modell, mely az önkéntességre épül, és 
amelybe minden új hallgató automatikusan felvételt nyer. 
Ez az oktatási forma a virtuális képzés, s ezért a felnőtt-
képzések számára is jó fejlesztési lehetőségeket kínál, 
melyeket célszerű az APPI szakmai szempontjai szerint 
is rendszerszerűen alkalmazni. Bár a szakirodalom sze-
rint a virtuális egyetem, mint modell nem számít sikeres-
nek, az egyetemek/főiskolák egyre inkább használják az 
e-learning egyes elemeit (például a távoktatásra kifej-
lesztett tananyagokat, platformokat) a nappali képzésben 
is. Figyelemre méltó nemzetközi tendenciának tekint-
hető, hogy a felnőttképzés a felsőoktatás által kínált táv-
oktatás legjelentősebb szegmensévé vált. A felsőokta-
tásba távoktatási formában felvételt nyert (általában 
költségtérítéses) hallgatók száma az elmúlt években 
csökkent. 
Az APPI esetében a tanulási kultúra fejlesztése terén 
sajátos missziót vállaltunk fel, és nem csupán az egye-
temen belül. Hatékonyabban tudjuk majd az új technoló-
giák által elterjedő horizontális tanulási struktúrákat mo-
bilizálni és ezzel részben összekapcsolni a vertikális 
struktúrákkal, mint klasszikus oktatási formákkal. Nagyon 
lényeges, hogy azok a horizontális tanulási struktúrák, 
amelyeket fogalmi szinten a linkek, a mikrocontentek 
egymáshoz kapcsolódó szövevényhálózata jelenít meg, 
kapcsolódjanak a képzési rendszerünkhöz. S itt annál 
lényegesen többről van szó, mint formális képzési folya-
matok átalakításáról. Ezek a horizontális, részben szoci-
ális dimenzióban formálódó struktúrák az új 
infokommunikációs eszközök használatával egyre inkább 
megerősíthetők. Ezért nemcsak az a lényeges, hogy 
egészen a doktori képzésig alakítsunk ki egy képzési 
vertikumot, hanem lényegesek azok a horizontális 

struktúrák is, amelyek a szakirányú továbbképzésekben, 
oktatási projektekben, partnerkapcsolatokban, fejleszté-
sekben jelennek meg, és amelyeket mi is próbálunk al-
kalmazni a tanulásra. 
A másik nagyon lényeges felismerés  és ebben a tudás-
filozófiai megközelítés számunkra sokat adhat a gya-
korlati tudás szerepe, a tudatosabb fordulat a minden-
napi praxis irányába. Ez egy kissé szimpla összefüg-
géssel is szemléltethető: bár tisztességgel foglalkozunk 
formális képzéssel, azonban ha a statisztikánkat nézzük, 
akkor a graduális képzésben részt vevők létszáma min-
dig kevesebb, mint a kiegészítő szakirányú képzésekben 
részt vevőké meg egyéb képzési formákban tanulóké. 
Vagyis: mi a felnőttképzésről nemcsak beszélünk, ha-
nem, ha úgy tetszik, az a tevékenységünknek meghatá-
rozó eleme. A nemzetközi tendenciákkal függ össze, 
hogy az oktatási innováció egyik fő iránya a tanulás 
élettevékenységként történő értelmezése és tágabb fel-
fogása, életszerűbb jellege, és ennek hatására egyre 
inkább megszűnik az iskola, mint intézmény, zártsága. A 
felsőoktatás mérete és a progresszióra való fokozott 
nyitottsága kifejeződik abban is, hogy egyre inkább nyi-
tottabbá válnak az intézmények. De fogalmazhatok egy-
értelműben: azok az intézmények lesznek sikeresek -és 
nagyon bízom benne, hogy a mi esetünkben is erről be-
szélhetünk-, amelyek nyitottságuknak köszönhetően nem 
csupán a klasszikusan kialakult, konzervatív struktúrák-
ban gondolkoznak. 
Magyarországon erős az a hit, hogy az alapkutatások 
magas presztízzsel bírnak, ugyanakkor a nemzetközi 
összehasonlítások arra figyelmeztetnek, akár a vállala-
tokat nézzük, akár az innovációs politikát, akár a kutatási 
eredményeket, hogy a sikeres és hatékony tudományos 
tevékenységek alapvetően alkalmazott kutatásokkal, 
technológiai adaptációkkal, speciális tudástranszferrel 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 7. szám 2009. július 28/72 oldal



foglalkozik. Ehhez kapcsolódóan az APPI a szakképzés-
sel, a felnőttképzéssel foglalkozó, a neveléstudomány 
irányában kezdeményez és folytat alkalmazott jellegű 
kutatásokat, innovációs fejlesztéseket. Úgy ítéljük meg, 
hogy az elmúlt években sikerült kialakítani egy megle-
hetősen széles szakmai felületet, amellyel, sokkal adap-
tívabb, rugalmasabb képzési struktúrákkal lehet megol-
dani a feladatainkat. Úgy véljük, hogy az a képzési port-
folió, és különösen az a programrendszer, amelyet 
kialakítunk, fontos és a szakmai fejlesztések szempont-
jából meghatározó célcsoportokat szólít meg; erre példa 
lehet akár a rehabilitációs folyamat, akár a szakképzési 
pedagógusi továbbképzés. További példa az a pozíció, 
amelyet eddigi eredményeivel kiérdemelt az oktatási ve-
zetők képzése és továbbképzése. 
Következtetések 
Ha összefoglalásként a tudás terjedésének új sajátos-
ságait kísérelem meg rendszerezni, akkor indokolt a kö-
vetkező összefüggések kiemelése:  

- A hagyományos vertikális struktúrák mellett egyre na-
gyobb szerep jut a horizontális struktúráknak. 

- Az oktatási innovációk eredményeként a közeledés és 
kooperáció irányában módosul a formális (iskolai 
rendszerű) és a nonformális (kötetlenebb, részlegesen 
intézményhez kapcsolódó) tanulás közötti merev 
elkülönülés. 

- A tudás terjedésének folyamatait azok a formális és 
nonformális folyamatok jelentik, amelyek segítségével az 
alap- és alkalmazott kutatási eredmények közkinccsé 
válnak. 

- Ilyenek a felsőfokú és posztgraduális képzési programok, 
a konferenciák, a publikációk, illetve más tudástermékek 
széles körű átadása, értékelése. 

Ennek megfelelően az APPI keretei között a kutatói és 
oktatói infrastruktúra korszerűsítése a következő terüle-

tekre koncentrál: 
- tanulási hálók és hálózatok kutatása-fejlesztése és 

implementálása, 
- minőségfejlesztési modellek, 
- adatbányászat, 
- informális és atipikus tanulási környezetmodellek,  
- IKT keretek és digitális pedagógia, 
- virtuális tanulási rendszerek vizsgálata – felnőttoktatás 

fejlesztése.  
Végül, zárógondolatként szeretném kiemelni, milyen nagy a 
jelentősége annak, hogy az új tanulási formákat, 
amelyekről ma többen is szólnak, ne csak elméleti 
szempontból mutassuk be, hanem gyakorlattá téve, ennek 
tanulás-innovációs fejlesztési környezetét is kialakítsuk. 
Ezért programjaink egyre nagyobb hányadát már a 
felhasználók szakmai és pénzügyi támogatásával hirdetjük 
meg, és az erre történő átállást stratégiai programként 
szervezzük. Így az élenjáró módszerek adaptációjáról és a 
minőségbiztosítási folyamatok fejlesztéséről nemcsak 
beszélünk, hanem a támogatási formák kombinációjára 
építve azokat be is illesztjük az oktatás innovációjába. Mit 
jelent ez konkréten az APPI esetében? Nos, vállalt 
szándékunk a szakmai pedagógusképzés és továbbképzés 
országos tudományos és oktató központjává válni. E 
törekvésünk magában foglalja az oktatási vezetők képzését 
és továbbképzését, a vállalati műszaki és oktatási 
szakemberek folyamatos képzését, a munka- és 
szervezetpszichológiai, valamint az ergonómiai szakmai 
tevékenységet folytató szakemberek szakirányú 
továbbképzését, az új tanulási formák elméleti kutatását és 
kísérleti-fejlesztési környezetének kialakítását 
(laborfejlesztés, Moodle adaptáció, mobil tanulási 
környezet), hogy mindezzel hosszabb távon BME 
Tudásközvetítő Központjaként erősítsük az egyetem 
képzési potenciálját. 
______________________________________________ 
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KKöörrnnyyeezzeettttuuddaattooss  mmaaggaattaarrttááss  iirráánnttii  iiggéénnyy  vváárrhhaattóó  aallaakkuulláássaa  
eeggyy  tteerrmmeellőő  tteevvéékkeennyyssééggeett  ffoollyyttaattóó  zzrrtt..--nnééll  

JJaannoowwsszzkkyy  SSáánnddoorr  
 

Bevezetés 
Világunk soha nem gondolt intenzitású fejlődésen ment 
keresztül. Termékek tömegét, szolgáltatások sokaságát 
kínálják számunkra, miközben környezetünket jelentős 
mértékben használjuk és terheljük. Az utóbbi évtizedek-
ben egyre gyakrabban vetődik fel a felelősség kérdése, a 
fenntartható fejlődés esélye. Mit is tehetünk saját ma-
gunk és utódaink jövője érdekében? 
Egy magyarországi zrt-nél 3 fordulós felmérést készítet-
tünk közép- és alsóközép-vezetők körében annak feltá-
rására, hogy milyen volt és mennyiben változott környe-
zeti ismeretük. A vállalat elhatározta az ISO 14001-es 
szabványnak megfelelést, és azóta már sikeresen 
auditáltatta magát. 
Felméréseink a felkészülés megkezdése előtt (2006-
ban), majd a külső auditot közvetlenül megelőzően 
(2007-ben), illetve 2008. tavaszán készültek különböző 
céllal, de a fejlődést, az összefüggéseket, a folyamatot 
végig-kísérő szándékkal. 
Hipotézisünk szerint a vizsgált vezetők környezeti előis-
merete alacsony szintű volt – ami be is igazolódott – in-
tenzív, tudatos felkészítés volt szükséges a sikeres 
audithoz. Feltevésünk szerint a tanúsítvány megszerzé-
sét követően az érintettek téma iránti aktivitása vissza-
esik, ezért újabb és újabb motivációs programra van 
szükség. Számos területen tovább kell lépni, főleg a 
multiplikátor hatás terén, mert környezetközpontú irá-
nyítási rendszer (KIR) nem csupán a vizsgált réteg fel-
adata, hanem a vállalatnál dolgozó minden emberé. Iga-

zán akkor tekinthető sikeresnek a program, ha megvaló-
sul, hogy a dolgozók gyárkapukon kilépve is belső 
késztetésű, környezettudatos magatartást folytatnak. 
Ezen cél eléréséhez még sok tennivaló maradt; az em-
berek gondolkodásmódjának megváltoztatása, fejlesz-
tése hosszadalmas, nehéz, de szép feladat. 
Öröm számunkra, az hogy egyre több vállalat, vállalko-
zás igyekszik megfelelni a környezettudatos munkavég-
zésnek, így a vizsgált vállalkozás eredményei, tapaszta-
latai másoknál is adaptálhatók, kisebb módosításokkal a 
szakterülettől függően alkalmazhatók. 
Kihívások, lehetőségek, tendenciák 
A téma időszerűségét az adja, hogy egy cég vezetése 
úgy ítélte meg, hogy felkészültek a környezetközpontú 
irányítási (menedzsment) rendszerre. A vállalkozás sike-
resen megmérette magát, azonban eltelt közel egy év és 
felmerül a kérdés, hogy mennyire folyamatos a jobbítás, 
mennyire sikerült a szemléletmódot terjeszteni, elmélyí-
teni? [Bándi Gy. 2007] Napjainkban egyre inkább érzé-
kelt kihívás a környezetközpontú irányítási rendszer 
(KIR) bevezetése a gazdaság szereplői számára. A KIR-
hez számos szociálpszichológiai és vezetéselméleti 
összefüggés is kapcsolódik. A minőségbiztosítás külön-
böző, bár egymással integrált rendszert alkotó szabvá-
nyai, pl. az ISO 9001 és az ISO 14001-es szabvány-
rendszerek „kihelyezik” a bizalmat az adott vállalkozás 
kapuin kívülre, biztosítva a cég üzleti partnereit arról az 
elkötelezett minőségi munkáról, környezet-tudatról, 
amely az adott gazdálkodó egység tevékenységét, out-
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putját jellemzi. Másik oldalról a vállalkozás is biztosított-
nak érezheti, hogy tanúsított partnere megfelel annak az 
értékrendnek, melyet közösen magukénak vallanak. 
A hazai és a nemzetközi szak-irodalomban nagy szám-
ban találunk a minőségügyi, minőségbiztosítási rendsze-
rekkel kapcsolatos elemzéseket, útmutatókat, leírásokat; 
azonban lényegesen kevesebben foglalkoznak – főleg az 
ISO 14001 kapcsán – a KIR szociálpszichológiai, veze-
téselméleti összefüggéseivel. 
Munkánkban szeretnénk -saját megfigyeléseinkkel alá-
támasztva- bemutatni a témával kapcsolatos vezetői 
magatartás, attitűd, érzékenység főbb összefüggéseit, 
annak változását, fejlődését. A téma néhány pontjával 
kapcsolatban interjút készítettünk minősített tanácsadó 
cég képviselőjével, a vizsgált vállalat környezetvédelmi 
asszisztensével, néhány középvezetőjével, dolgozójával 
és bepillantást nyertünk a vállalatvezetés gondolatkö-
rébe. 
Munkánk fontos részét képezi az a 3, kérdőíves felmé-
rés, melyet 2007-ban a felkészülést közvetlen megelő-
zően, valamint 2008-ban a külső auditor általi vizsgálatot 
megelőző néhány héttel, majd 2008. áprilisában végez-
tünk. 45 fő nyújtott számunkra értékelhető, értékes in-
formációt. A megkérdezettek közép és alsó-középveze-
tők voltak. Munkánkat segítette a BME GTK Környezet-
gazdaságtan és Jog Tanszékének 2000-ben készült ta-
nulmánya, mely a környezetvédelmi keresletet és kíná-
latot vizsgálta. [Kósi – Valkó – Gál – Háry, 2000] 
A következő fejezetben szeretnénk összefoglalni miért is 
érdekes, fontos, előnyös szűkebb és tágabb környeze-
tünk változásával, terhelésével, tűrőképességének vizs-
gálatával foglalkozni. 

A felmérés elemzése 
A környezeti tudat beépítése a vállalati menedzsmentbe nagy 
körültekintést igénylő komplex feladat. Egyértelműen kijelent-
hető, hogy vállalati környezeti teljesítmény állandó, perma-
nens javításának eszköze lehet a dokumentált környezeti 
menedzsment rendszer, amelynek segítségével a menedzs-
ment hármas funkciót lát el: 

- kiépíti a környezeti szervezetet, 
- koordinálja a környezeti vonatkozású tervezést, irányí-

tást, ellenőrzést és az információellátást,  
- -  biztosítja a rendszernek és működésének megfelelő 

dokumentálását. 
Kívánatos, hogy a rendszer kiépítésében mindenki legjobb 
tudása szerint vegyen részt, ezzel is javítsa a vállalat környe-
zeti teljesítményét. 
Minden gazdálkodó egység számára nagyon fontos, hogy 
meghatározza küldetését, stratégiáját és azt a taktikát, amely 
segítségével a gyakorlatban megvalósítja elképzeléseit. Eb-
ben a rendszerben kell beépülnie a környezet védelmének is. 
A megfogalmazást követnie kell a célok eléréséhez vezető út 
és személyek kijelölésének, kiválasztásának. Az általunk vizs-
gált vállalat 2006. júniusában sikeresen túl jutott ipari tevé-
kenysége egy részének ISO 9001 szerinti tanúsításán és 
megszületett a felső vezetés részéről -a tulajdonosok egyet-
értésével- az ISO 14001 szabvány szerinti minősítésnek 
megfelelés kívánalma. Megpályáztatták és kiválasztották a 
tanácsadó céget. A rangsorolásnál sokat jelentett a cég által 
felmutatott referencia, személyes -látogatással megerősített- 
érdeklődés, a segítségnyújtás konkrét megfogalmazása és a 
reális díjazás. A végső döntést vállalati és külső szakembe-
rekből álló csoport hozta meg. [Joó, 2007] 
Ezzel párhuzamosan elindult a vállalaton belüli tájékoztatás, 
környezetvédelmi oktatás, felkészítés az auditálásra. Kiemelt 
figyelmet fordítanak: 
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- a vállalati környezetpolitikában és programban 
megfogalmazott célkitűzésekre, a célok megvalósítá-
sának fontosságára, 

- a gyártási folyamat potenciális környezeti hatásaira, 
- a cég szerepére és felelősségére a célok elérésével 

kapcsolatban. 
A rendszer kiépítése során nagyon fontos, hogy az elért 
eredményekről, részeredményekről, sikerekről, kudarcokról 
meghatározott időszakonként, a fontosabb események bekö-
vetkezése után visszajelzés érkezzen a dolgozók részére. 
Vizsgálatunk során felmértük, hogy a vállalati felső- és közép-
vezetők körében milyen vélemény alakult ki, mennyire érzik 
időszerűnek a felkészítés aktuális szakaszában a KIR beve-
zetését. A válaszok megoszlása 
2006-ban: 61% (57%+4%) pozitív hozzáállású, időszerűnek 
tartja a bevezetést, 32% (21%+11%) bizonytalan és csupán 
7% volt elutasító. 
2007-ben az időszerűség mellett voksolt 87% (85%+2%), 9% 
nem tartja időszerűnek és 4% közömbös a KIR iránt. 
Véleményünk szerint a 2007. évi bizonytalan és elutasító vá-
laszok l3 %-os aránya miatt szükséges az érintettekkel ismét 
beszélgetni a környezetközpontú irányítási rendszer lényegé-
ről, a vállalat felkészültségi szintjéről, 2006-ban ugyanis a 
válaszadók 93%-a gondolta úgy, hogy a vállalkozásnál, a KIR 
bevezetése, a sikeres auditálás javítja a cég piaci megítélését 
2007-ben ez az arány 92%-ra változott, viszont 4% csak di-
vatnak, további 4% öncélúnak tartja bevezetését. A megkér-
dezettek esetében ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy 
mindegyikük a maguk területén valamilyen szintű vezető és 
mindannyian részt vettek KIR felkészítő tréningen. Emiatt 
meglepő, hogy 4% közömbös réteg kialakult, az összességé-
ben pozitív tendencia mellett. Úgy gondoljuk a felkészítés 
elérte célját, a vállalat közép és felső vezetői időszerűnek és 
előnyösnek tartják a KIR bevezetését. 
A tanúsítás megszervezése során szükséges a közvetlen 
érintettség érzése, a személyes közreműködés megkívánása, 

hiszen ezen tanúsítás megszerzésének értéke erkölcsi, gaz-
dasági és számos más területen is óriási, de ennél nagyobb 
lehet a veszteség a megszerzett minősítés elvesztése esetén. 
Felmérésünk személyes közreműködésre vonatkozó kérdé-
sére a válaszadók 61%-nak egyértelműen pozitív a hozzáál-
lása –„igen, az én területemen is fontosnak tartom” biztató, a 
munkája és a KIR közötti kapcsolatot nem érző 21% esetében 
további oktatással kell továbblépni. 
Az oktatásnak tehát segítenie kell a munkavállalókat abban, 
hogy azonosuljanak a szervezeti célokkal. Csak ezáltal bizto-
sítható, hogy a munkavállalók azonos módon értelmezzék a 
környezeti menedzsment rendszer céljait. Szükséges, hogy 
tudatában legyenek felelősségüknek a környezeti feladatok 
megoldásában, ismerjék meg tevékenységük környezeti 
hatásait és a környezeti teljesítmény javításának lehetőségeit, 
valamint szerepüket a program megvalósításában. Legyenek 
tisztában az elfogadott eljárásoktól való eltérés következmé-
nyeivel. 
Az oktatásnak tehát a szervezet valamennyi szintjére és terü-
letére ki kell terjednie, tartalmában és az oktatás technikájá-
ban is meg kell felelnie a képzésben részesülők elvárásainak 
és tudásszintjének, ezért különböző tartalmú,mélységű és 
hosszúságú felkészítést kell szervezni. 
Érdekesnek ígérkezik, milyen személyes kép alapján adták a 
válaszokat a felmérés megkérdezettjei? A kérdés annál in-
kább indokolt, mert a személyes felkészültségükre utaló kér-
dést nem csupán a KIR bevezetése, hanem az ISO 14001 
szerinti auditálás előtt tettük fel. 
A válaszadók 16%-a tartja magát felkészültnek, 66% többé-
kevésbé, meglepő módon 11% úgy ítéli meg, hogy felkészült-
sége nem megfelelő és még meglepőbb, hogy 7% azt sem 
tudja – a felkészítés ellenére – hogy mit kellene tudnia. 
A vizsgálat során kiderült, hogy a döntő többség (90%) olyan 
mértékben érezte magát bevonva a KIR-be, illetve az ISO 
14001 előkészítésbe, amennyire a munkájukhoz szükséges. 
Valószínűsíthető, hogy a korábbiakban önmagát kevésbé 
vagy nem kellőképpen felkészültek közül került ki az a 4%, 
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A jövőre vonatkozóan a megújító, felülvizsgálati audittal kap-
csolatban 92% biztos abban, hogy ez egy folyamat kezdete, 
amelyet folytatni lehet, így az újra megmérettetés is sikeres 
lesz. Figyelemre méltó az állandónak tűnő 7%-os „nem tudom 
megítélni” választ adó csoport, valószínűsíthető, hogy ugyan-
azokról a személyekről van szó, mint korábban. Érdemes erre 

akik többet foglalkoznának a KIR-rel, valamint az ISO 14001 
szerinti auditálásra felkészülés folyamatával. Az érdeklődés 
hiánya a „lázadó” 6%-ban (2%+4%) fogalmazódott meg. 
Az újonnan felvett alkalmazottakkal a szervezet környezeti 
kultúráját, a program irányvonalát kell megismertetni, tudato-
sítani kell számukra saját munkakörük környezeti vonatkozá-
sait. 
Még egyetlen összefüggést szeretnénk felvillantani. Mennyi-
ben integrált, illetve független egymástól az ISO 9001 is ISO 
14001-es rendszer? Előny-e, ha valamely vállalat már rendel-
kezik az egyik tanúsítvánnyal? Melyikkel érdemes kezdeni?  
Számos kérdés merül fel, melyek megválaszolása nagyon 
nehéz. Talán abban egyet lehet érteni, hogy az ISO különböző 
szabványai egymástól elválaszthatók, de több minősítés nem 
csupán összegződik, hanem exponenciálisan vetíti előre 
előnyeit. Minden esetben felül kell vizsgálni, szabályozni és 
dokumentálni kell a cég tevékenységét. Olyan rendszert kell 
megalkotnunk, amely betartható, betartatható és megfelel a 
jogi, etikai, gazdasági stb. követelményeknek is. Például az 
auditorok kiképzését nem kell újra kezdeni, hiszen feladatukat 
univerzálisan el tudják látni és sorolhatnánk még a további 
előnyöket, hozadékokat.  
Érdemes és tanulságos azonban figyelembe venni a részt-
vevő munkatársak véleményét is, kritikájukat, jobbító szándé-
kukat egyaránt.  
Az általunk vizsgált gyárban (1. számú melléklet) a tanúsít-
vány megszerzéséhez vezető útról viszonylag kiegyensúlyo-
zott vélemény alakult ki. 32% megfelelőnek tartja az ISO 
14001-hez az ISO 9001-nél járt utat, eljárásokat. 36% változ-
tatna, melynek egy része konkrét javaslatot nem fogalmazott 
meg és a maradék tekinthető csalódottnak a kiépítés rendjét 
illetően. 
A felmérésünk 3. kérdésével igyekeztünk megtudni, hogy a 
vizsgált körben milyennek ítélik a cég előéletét, valamint az 
ISO 14001  szerinti tanúsítás sikerének valószínűségét. 
A felmérésből azt is kiolvashatjuk, hogy a felső és közép ve-
zetők 76%-a a korábbi évek beruházásait, racionalizálásait, 

munkavégzését környezettudatosnak ítélte, 22% nem tudta 
megítélni a vállalat előéletét környezettudatossági szempont-
ból. A kérdéskör másik része alapján megállapítható, hogy a 
korábbi kérdésre adott személyes felkészültségbeli bizonyta-
lanság  ellenére a megkérdezettek 91%-a optimista saját 
munkaköréből kiindulva, a közeljövőbeli (jelenleg már múltbeli) 
sikeres tanúsítást illetően. A 7% nem tudom válasz itt is bi-
zonytalanságot takar, melyen további oktatással kell segíteni. 
További kérdés vonatkozott a vizsgált vállalkozás ISO 14001 
szerinti – 2008-beli – sikeres auditálására. A válaszadók közül 
37 fő (82%) úgy érezte, hogy a cég már megérett a megmé-
rettetésre. (2. számú melléklet) Nekik lett igazuk, a vállalat az 
SGS Hungária auditján sikeresen szerepelt. A sors érdekes 
fintora, hogy 8-an (18%) a sikert úgy látják, hogy csupán papír 
és pénz kérdése. Más kategóriára nem érkezett válasz, tehát 
mindenki határozott véleményt alkotott. 
A kérdőíves felmérés 3. fordulója (2008. április 24-én) szintén 
a korábbi kérdőívet tekintette alapnak. A kérdések egy részét 
átfogalmaztuk, másokat kiegészítettünk, illetve lecseréltünk. 
Az első kérdés arra vonatkozott, hogy a megkérdezettek sze-
rint időszerű volt-e az ISO 14001 szerinti auditálás? A korábbi 
felmérés szerint 2006-ban 57+4%, 2007-ben 85+2% , 2008-
ban (utólag) 93+2% ítélte meg pozitívan. (3. számú melléklet) 
A bizonytalanok aránya ugyanakkor közömbösként 2%, talán 
2%, nem tudom 1%-ra csökkent, ami a kitartó felkészítő mun-
kát jelentette. Kategorikusan senki sem nyilatkozta ekkor már, 
hogy „nem”. 
Ekkor is érdeklődtünk arról, hogy vajon jelent-e valamit a KIR 
bevezetése kívülről nézve a vállalat számára. A válaszok a 
korábbiakhoz hasonlóan igen kedvező képet mutattak, ekkor 
97% érezte úgy, hogy a vállalat megítélése növekedni fog (4. 
számú melléklet). 



a jelenségre odafigyelni, mert lehet, hogy csupán személyes 
dacról, ellenállásról van szó, de lehet, hogy ténylegesen isme-
retbeli hiányosságok maradtak a többszöri felkészítés ellenére 
is. 
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a sikeres audit, a KIR szerinti 
munkavégzés eltölti-e a vállalat dolgozóit valamiféle büszke-
séggel. Az eredmény egy kicsit kiábrándító volt. 67%-ot ugyan 
igen, de 33% számára közömbös. Ez azért is meglepő, mivel 
itt vezetőkről van szó, akik a beosztott dolgozókkal szemben 
képviselik a vállalati értékeket. Ez is egyfajta vállalati érték, 
melyek büszkén képviselni kell. (5. számú melléklet) 
Összefoglalás 
A vállalkozási cselekvésben nélkülözhetetlen az együttműkö-
dési készség, akik akarnak és tudnak eredményesen minő-
ségi munkát végezni, akiket a feladat szépsége, nagysága tart 
össze, és ösztönöz teljesítményre. 
A környezettudatos működés gyakorlati megvalósulása alap-
vetően az adott vállalat működésének, technológiájának tisz-
taságában mutatkozik meg. A végcél, hogy a vállalat minél 
kisebb mértékben terhelje a környezetet. Nem elegendő csu-
pán a kimenetre, a keletkező szennyezésre koncentrálni, 
szükséges figyelembe venni a működéshez felhasznált erőfor-
rásokat is.  
A tisztább technológiák felé törekvés az egyik fontos eszközét 
képezi a környezetet mind jobban kímélő vállalati működés és 
termelés megteremtésének.A környezeti kereslet jelenti a 
vállalat környezetvédelmi tevékenységének hajtóerejét. 
A vállalatok tényleges környezetvédelmi aktivitása -az eddigi-
ekből is következően- túlnyomórészt a műszaki területre kor-
látozódik, olyan területet, mint például a controlling, marketing, 
stb. még kevésbé érint. Ezek az eredményes controlling tevé-
kenysége által érzékelt környezeti kockázatok kezelése és a 
hatékony környezetvédelmi marketingben rejlő potenciális 
előnyök felismerése és kiaknázása még többnyire háttérbe 
szorul a vállalati döntési mechanizmusban. 

Ebből a szempontból nagy jelentőséggel bír az Európai Unió 
öko-auditálási rendelete (EMAS) és az ISO 14000-es szab-
ványsorozat, amely lehetőséget ad az üzemi környezetme-
nedzsment rendszer kiépítésére, a környezetileg releváns 
energia- és anyagfolyamatok módszeres elemzésére, a lehet-
séges megtakarítások feltárására, valamint az integrált kör-
nyezettechnikai fejlesztések erőteljesebb megvalósítására. 
Munkánkban igyekeztünk rávilágítani a környezetközpontú 
irányítási rendszer néhány szociálpszichológiai és vezetésel-
méleti összefüggésére, szerepére a vállalatok életében, 
megmutatni a személyi feltételeket, valamint a környezeti tu-
dat fejlesztésének fontosságát, kiemelve a menedzsment ügy 
iránti elkötelezettségét, fontosságát és a vezetők személyes 
példamutatásának, tevékenységének meggyőző erejét. 
Örömmel tapasztaltuk – és a vállalati felmérés is alátámasz-
totta – hogy oktatással, képzéssel az attitűd kedvezően vál-
toztatható, az elkötelezettség és a tevékeny közreműködés 
megvalósítható. 
Ma Magyarországon még nem sok az ISO 14001-es tanúsít-
vánnyal rendelkező cég, ismeretünk szerint néhány százan 
vannak jelenleg a felkészítés/felkészülés szakaszában. Véle-
ményünk szerint az általunk bemutatott vállalat közel 1200 
dolgozója képes volt azonosulni a környezettudatos munka-
végzéssel, felismerte pozitív hozadékait, így 2008-ban a vál-
lalat is sikeresen mérettetett meg az ISO 14001 szerint. 
A kihívás a gazdasági szféra minden szereplője előtt ott áll, 
közös jövőnk érdekében nagyon fontos, hogy minél többen 
csatlakozzanak egy olyan értékrendszerhez, amely jelentős 
szellemi tőkét felhasználva utat próbál mutatni a fenntartható 
fejlődés irányába. Feladatunk, hogy hozzá- segítsük azokat, 
akik akarnak és tudnak együtt dolgozni. 
A jövőben kisebb szerepet kap a rutin, helyette elkerülhetetle-
nül megnövekszik az alkotó munkához szükséges jó közérzet 
iránti igény. Az igazi tevékenységhez belső hajtóerő, motivá-
ció szükséges. 
A stílusnak, a módszernek a kimunkálása sok-sok próbálko-
záson, kísérleteken kell, hogy átmenjen, amíg a legjobb mo-

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 7. szám 2009. július 34/72 oldal



dellek megjelennek. Nem lehet az embernek megparancsolni, 
hogy legyen alkotóképes. A kreatív légkört gondosan 
fejleszteni és táplálni kell. Így szabad és nyílt szellem alakul ki, 
amely bátorítja az újítást. Az egyes csoportok nem tudják el-
érni a kreativitás optimális szintjét, ha a megfelelő feltételek 
nem állnak rendelkezésre. 
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Mellékletek 
A mellékletek saját, primer a kutatásunk eredményeit mutatják 
be. 

11..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleett 

Aki változtatna a bevezetéssel 
kapcsolatban 

32% megfelelőnek tartja a módszert 
15% szerint változtatni kellene, de nem tudja 
hogyan 
21% szerint változtatni kellene, javaslatot is tesz 
32% teljesen másképp csinálná 

A válaszadók által megfogalmazott 
javaslatok, vélemények 

• tudatosabban, gördülékenyebben kellene 
csinálni 

• az eljárás hatékonyságát vitatja 

• nem a legleterheltebb emberekkel kellene 
végeztetni 

• aktívabb szakértői segítséget vár 

• sokkal kevesebb papírmunkát szeretne 

• jobb irányítást, a területek összefogását kér 
• összehangoltabb dokumentumokat szeretne. 
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2. számú melléklet
Mit gondol, sikeres lesz-e 2008-ban az ISO 14001 szerinti 
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3. számú melléklet
Véleménye szerint időszerű volt-e a KIR 
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4. számú melléklet
Mit gondol, jelent-e valamit a 

környezetközpontú irányítási rendsze
bevezetése a vállalat számára? (2008.)

97%

1%

2%

r (KIR) 

inkáb
div

b csak
atnak tartom

csak
ma
csi

gunknak
náljuk

me
jav

gítélésünk
ulni fog

 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 7. szám 2009. július 38/72 oldal



5. számú melléklet
Büszke-e arra, hogy ISO 14001-es minő

rendelkező cégnél dolgozik? (2008.)
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SSzzooffttvveerrmméérrééssii  mmóóddsszzeerreekk  
HHooggyyaann  hhaajjttssuukk  vvééggrree  aa  sszzooffttvveerrmméérrééss  ffoollyyaammaattáátt??  

BBóókkaa  GGáábboorr  
  

Szoftvermérési módszerek 
Hogyan hajtsuk végre a szoftvermérés folyamatát? 
A cikksorozat jelen része olyan szoftvermérési módsze-
reket ismertet, melyek segítséget jelentenek a szoftver-
fejlesztő cégeknek sikeres mérési programok kialításá-
ban. Fontos kiemelni, hogy a cikk „mérési módszereket” 
és nem „mérési modelleket” ismertet. A „mérési model-
lek” szoftverjellemzőket definiálnak (pl. szoftverméret), 
és tesznek mérhetővé (pl. forrássorok leszámlálása). A 
„mérési módszerek” viszont a sikeres mérésekhez szük-
séges lépésekkel foglalkoznak, pl. a mérési projekt ter-
vezése, a mérendő elemek, jellemzők, metrikák kivá-

lasztása, a mérések végrehajtása, az eredmények elem-
zése, stb. 
A cikk első két fejezete olyan sikertényezőket és mérési 
követelményeket mutat be, melyeket figyelembe kell 
venni egy mérési program kialakításakor, függetlenül 
attól, hogy egy meglévő módszer felhasználásával, vagy 
több módszer egyesítésével történik a mérési program 
készítése. 
A cikk harmadik fejezete olyan mélységben mutat be 
népszerű mérési módszereket, hogy egy szoftverfej-
lesztő cég ki tudja választani a számára megfelelőeket, 
és a megadott referenciákon elindulva megismerni és 
alkalmazni tudja azokat. 

 
1. Mérési programok sikertényezői 
A mérési programok sikertényezőinek azonosítására többen tettek próbálkozást. Lasse Harjumaa, Jouni Markkula és 
Markku Oivo [1] egy rendkívül szemléletes táblázatban (1. táblázat) foglalta össze több a szoftvermérés területén ismert 
kutató által javasolt sikertényezőket. 
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11..  ttáábblláázzaatt  AA  mméérrééssii  pprrooggrraamm  ssiikkeerrttéénnyyeezzőőii  kküüllöönnbböözzőő  sszzeerrzzőőkk  mmuunnkkááiibbaann  

Sikertényező \ Szerző 
Terem, 
Fenton 
(1997) [2]

Iversen, 
(2003) 
Mathiass
en [3]

Pfleeger 
(1993) 
[4]

Briand és 
tsai. 
(1996) 
[5]

Dekke
rs 
(1999) 
[6]

Herbsleb
, (98) 
Grinter 
[7]

Kitche
nham 
(2006) 
[8]

Niessink, 
van Vliet 
(2001) [9]

Gopal 
(2005) 
[10]

Felső vezetés támogatása x  x      x 

Elegendő erőforrás x x  x x    x 

Jutalomrendszer kiépítése  x   x     

Inkrementális megvalósítás x x x x      

Projektmenedzserek elkötelezettsége x         

„Átlátszó” eljárás a fejlesztőknek x x x      x 

Fejlesztők bevonása a megvalósításba*   x  x x    

E
lk

öt
el

ez
et

ts
ég

 

Visszacsatolások biztosítása a javításhoz  x   x   x x 

A mérési program állandó fejlesztése x x      x  

A mérés üzleti célokhoz rendelése    x    x  

Értéket ad a szervezethez        x  

Jól megtervezett keretrendszer x x x x x     

A meglévő metrikák használta x  x       

Külső szakértők használata x         

Te
rv

ez
és

 

Folyamatgazdák megléte x   x      
Mérési adatok szervezeti szinten történő 
használata x x x   x  x x 

A szervezet változási képessége     x   x x 

Mérési adatok hasznossága** x  x   x  x  

A mérési adatok használata a 
projektmenedzsmentben x x x  x x  x x 

A
da

th
as

zn
os

ítá
s 

Visszajelzés a fejlesztőknek x x x  x   x  

Képzés szervezése x         

Ké
pz

é
s,

 is
m

. 

Adatpontosság x x   x     

Adatintegritás biztosítása  x   x     

Automatizált adatgyűjtés x  x    x   

S
zo

ftv
er

-  
tá

m
og

at
ás

 

Könnyű eljárás   x    x   
* Kapcsolódik a „Képzés, ismeret” kategóriához is. 

** Kapcsolódik a „Szoftvertámogatás” kategóriához is. 
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Lasse Harjumaa és társai a mérési programok életciklusát 
vizsgálva arra a megállapításra jutottak, hogy először a felső 
vezetés, majd a középvezetés, végül a fejlesztők feladatai, és 
ezzel együtt a hozzájuk kapcsolódó sikertényezők válnak 
fontossá. 
Jeffery és Berry ugyancsak azonosított sikertényezőket. Ők 
egy 34 sikertényezőt tartalmazó, mérési módszerek 
értékelésére alkalmas keretrendszert dolgoztak ki [11]. A 
sikertényezőket négy csoportba osztották: környezet, 
bemenetek, folyamatok és termékek sikertényezői. Ke-
retrendszerük segítségével több mérési módszer is érté-
kelésre került már (pl. az M3P értékelése [12]). 

2. Mérési folyamatok követelményei a szoftver-
folyamat-érettségi modellekben 
Az egyik legnépszerűbb szoftverfolyamat érettségi mo-
dell a CMMI® [13], már a második érettségi szinttől (az 
ötödik érettségi szint a legmagasabb) előírja a szoftver-
fejlesztő cégeknél a „mérési folyamat” meglétét, és a 
negyedik érettségi szinttől elvárja statisztikus módszerek 
alkalmazását a hibaokok felderítésére. A mérésre vonat-
kozó általános követelményeket és legjobb gyakorlatokat 
a „Mérés és elemzés” folyamatcsoportjában ismerteti 
(1. ábra) 

 
11..  áábbrraa  MMéérrééss  ééss  eelleemmzzééss  kköövveetteellmméénnyyeeii  aa  CCMMMMII®®  aajjáánnlláássbbaann  [[1144]]  
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Egy másik népszerű szoftverfolyamat-érettségi modell, a 
SPICE (ISO/IEC 15504) [15], ugyancsak fontos szerepet 
szán a méréseknek. A SPICE az ISO/IEC 12207-es 
[16][17][18] szabványban definiált szoftveréletciklus-
folyamatokra épül. Az ISO/IEC 12207 a „Menedzsment” 
folyamat „Mérés” alfolyamatában ismerteti a mérésekre 
vonatkozó követelményeket, melyek a következők: 
1. Ki kell alakítani és fenn kell tartani a szervezet 

elkötelezettségét a mérési folyamatok megvalósítá-
sára. 

2. Azonosítani kell a szervezeti- és menedzsmentfolya-
matok információszükségleteit. 

3. Az információszükségletekből levezethető, és azok 
előállítására alkalmas méréseket kell alkalmazni. 

4. Azonosítani és végrehajtani kell a mérési tevékenysé-
geket. 

5. Összegyűjteni, tárolni, elemezni és értelmezni kell a 
szükséges adatokat. 

6. Az elemzések eredményeinek támogatniuk kell a 
döntéshozást, és alapot kell biztosítaniuk a tárgyila-
gos kommunikációhoz. 

7. A mérési folyamatot és az egyes méréseket értékelni 
kell, az értékelés eredményeiről a mérési folyamat 
gazdáját értesíteni kell. 

3. Mérési módszerek 

Az elmúlt évtizedek során több mérési módszer is ké-
szült annak érdekében, hogy a szoftvercégek sikeres 
mérési programokat valósíthassanak meg. Ezek a mód-
szerek segítséget jelentenek például a CMMI® és a 
SPICE mérési követelményeinek teljesítésében. A Soft-
ware Engineering Institute (SEI) 2006-os 1868 céget 
érintő felmérése [19] alapján a legnépszerűbb mérési 
módszerek a Goal-Driven Software Measurement 
(20,5%), a Goal/Question/Metric (19%), a Practical Soft-

ware and Systems Measurement (9,2%) és az ISO/IEC 
15939 (7,4%). Egy kevésbé elterjedt, de a szoftveripar-
ban egyre népszerűbbé váló módszer pedig a Hat 
Szigma (0,8%). A megkérdezettek 55,9%-a teljesítette a 
CMMI® „Mérés és elemzés” követelményeit, valamint 
11,2%-a a Personal Software ProcessSM [20] és Team 
Software ProcessSM [21] követelményeit. A következő 
fejezetek röviden bemutatják a felsorolt módszereket, a 
hozzájuk szorosan kapcsolódó megközelítésekkel 
együtt. 
3.1 Goal/Question/Metric (GQM) 
A Goal/Question/Metric (Cél/Kérdés/Metrika) paradigma 
[22][23] kidolgozása Victor Basili nevéhez fűződik, és 
1988-ban került először publikálásra. Eredetileg a NASA 
Goddard Űrrepülő Központjában alkalmazták a projek-
tekben felmerülő hibák értékelésére, de a megközelítés 
általánosítását követően a projekteknél tágabb környe-
zetben (pl. a teljes szoftverfejlesztő szervezetben) is al-
kalmazhatóvá vált. A GQM a mérési program tervezésé-
nek csak egy részével, a mérések kiválasztásával foglal-
kozik. A módszer top-down módon, a projekt vagy 
szervezet céljaiból, vezeti le a szükséges méréseket a 
következő lépésekkel [24]: 
1. A projekt vagy szervezet elérendő céljainak meghatá-

rozása. 
2. Azoknak a kérdéseknek a meghatározása, amelyek 

megválaszolása ahhoz szükséges, hogy dönteni le-
hessen a célok teljesüléséről. 

3. Azoknak a méréseknek a meghatározása, amelyek-
kel megválaszolhatók az előzőleg definiált kérdések. 

A lépések eredményeként egy háromszintű struktúra 
alakul ki (2. ábra), melynek a legfelső szintje az „elméleti 
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szint” (célok), a középső a „műveleti szint” (kérdések) és 
a legalsó a „mennyiségi szint” (metrikák). 

 
22..  áábbrraa  AA  GGQQMM  mmóóddsszzeerr  aallaappjjáánn  kkiiaallaakkuullóó  ccééll--kkéérrddééss--
mmeettrriikkaa  ssttrruukkttúúrraa  
A GQM használatához „GQM-sablonok” állnak rendelke-
zésre, melyek elősegítik például a célok formalizált 
megfogalmazását. Ugyancsak elérhetők szoftvereszkö-
zök (pl. MetriFlame [25], GQMaspect [26]) is a módszer 
támogatásához. 
A GQM-et sikeressége mellett sok kritika is érte, ilyenek 
például, hogy sok intuíciót igényel a módszer, a célok 
megfogalmazása nehézkes, az eredmény sokban függ a 
készítő személyétől. A hiányosságok kezelésére több 
továbbfejlesztése is készült a megközelítésnek, ilyenek 
például a Multiview Framework (MF) [27], a 
GQM+Strategies [28], a Model Measure Manage 
Paradigm (M3P) [12], a Continuous GQM (cGQM) [29], a 
Composite Measurement Pattern (CMP) [30], a V-GQM 
[31], stb.. 
Olyan megközelítések is készültek, amelyek a top-down 
helyett bottom-up építkezést használnak (pl. MQG [32]), 
vagyis először a mérések történnek meg, majd az ered-
mények alapján kérdéseket tesznek fel, végül meghatá-
rozzák a javítási célokat. Más megközelítések, mint pél-

dául a Practitioner-Based Measurement (PBM) [33] 
kombinálják a top-down és a bottom-up lépéseket, 
ezeket hibrid vagy „kevert” modelleknek is nevezik. 
3.2 Experience Factory/Quality Improvement 
Paradigm (EF/QIP) 
Az EF/QIP [22][34] megközelítés a GQM-hez hasonlóan 
Victor Basili nevéhez fűződik. Alapja a hat lépéses „Mi-
nőségfejlesztés paradigma” [35], amely a tapasztalatok 
gyűjtésén és újrahasznosításán keresztül biztosítja a 
folyamatos fejlődést. Lépései a következők: 

1. Jellemzés: Része a fejlesztési projekt és 
környezet jellemzése. Pl.: a résztvevők száma és 
tapasztalata, az alkalmazandó fejlesztési eszkö-
zök, a készülő rendszer mérete, stb.. (Így lehetővé 
válik a régebbi, hasonló projektek azonosítása, és 
azok tapasztalatainak újrafelhasználása.) 

2. Célmeghatározás: Az elérendő célok és a szüksé-
ges mérések meghatározása történik ebben a lé-
pésben. (A lépés megvalósítására a GQM hasz-
nálata javasolt, de nem kötelező.) 

3. Folyamatválasztás: A lépés tartalmazza a célok 
eléréshez szükséges javítási folyamatok 
azonosítását, és az azokat támogató módszerek 
és eszközök kiválasztását. 

4. Végrehajtás: Ekkor történik a termék fejlesztése, 
valamint annak támogatása a kitűzött célok 
elérése érdekében a mérési adatokból származó 
visszajelzésekkel.  

5. Elemzés: A projekt végén megtörténik az adatok 
elemzése, az alkalmazott gyakorlatok értékelése, 
a problémák azonosítása, a javítási javaslatok 
rögzítése. 
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6. Csomagolás: A projekt során felgyűlt 
tapasztalatok feltárása és beépítése a korábbi 
tapasztalatokat tartalmazó tudásbázisba. 

A QIP két visszacsatolási kört tartalmaz, az egyik a pro-
jektek szintjén történik a „végrehajtás” lépésen belül, a 
másik a szervezet szintjén történik, amely a QIP vala-
mennyi lépését magában foglalja. (A projekt szint több 
egymásba ágyazott ciklust is tartalmazhat.) 
Az Experience Factory a QIP lépéseit két különböző fe-
lelőségi körbe vonja, az egyik a „projektszervezet”, amely 
a fejlesztendő termék előállításával foglakozik, a másik a 
„tapasztalatgyár”, amely a tapasztalatok gyűjtésével, 
elemzésével, csomagolásával, és a „projektszerve-
zet(ek)” támogatásával foglalkozik. A megoldás előnye, 
hogy így nem terhelik a projekttagokat a mérés és ta-
pasztalatcsomagolás feladataival. 
A megközelítés legnagyobb kritikája, hogy alacsony 
érettségű szoftvercégeknél nehéz alkalmazni, ezért el-
terjedtsége is alacsony. 
3.3 Goal-Driven Software Measurement (GQ(I)M) 
A Goal-Driven Software Measurement-et [36] 1996-ban 
Robert E. Park, Wolfhart Goethert és William A. Florac 
dolgozta ki a Software Engineering Institute-nál. A mód-
szer a mérési program kialakításának tervezési fázisát 
valósítja meg. Alkalmazásának kimenete a mérési terv. A 
módszer tíz lépést határoz meg a mérések tervezésére, 
melyek a következők: 

1. Üzleti célok meghatározása. 
2. Annak meghatározása, amit meg akarunk érteni, 

vagy tanulni. 
3. Alcélok meghatározása. 
4. Mérendő entitások és jellemzők meghatározása. 

5. Mérési célok formalizálása. 
6. Mennyiségileg megválaszolható kérdések és muta-

tók meghatározása. 
7. Adatelemek meghatározása. 
8. Mérések definiálása. 
9. A mérések megvalósításhoz szükséges tevékeny-

ségek meghatározása. 
10. Mérési terv készítése. 

A megközelítés készítői kiemelik, hogy a méréseket az 
üzleti célokból kell levezetni. Véleményük szerint a GQM 
nem jól alkalmazható a magas szintű célok definiálására, 
ezért megközelítésük első négy lépése előkészíti azt az 
állapotot, amitől már egy GQM-hez hasonló módszer a 
GQ(I)M eredményesen alkalmazható. A GQ(I)M a GQM-
hez képest egy közbeiktatott „mutató” (indicator) lépéssel 
is rendelkezik. A „mutató” lépés során azok a megjele-
nítések (grafikonok, táblázatok) kerülnek azonosításra, 
amelyek a mérési eredmények szemléltetését szolgálják. 
Továbbiakban a megközelítés fontosnak tartja a vizsgá-
lat alá kerülő folyamatok modellezését, melynek támo-
gatásához saját „elméleti folyamatmodell”-t definiál. 
3.4 Practical Software and Systems Measurement 

(PSM) 
A megközelítés először 1994-ben került publikálásra 
Practical Software Measurement néven. 1999-ben kibő-
vült a rendszerek mérésére vonatkozó részekkel, ami 
miatt a neve is megváltozott Practical Software and 
Systems Measurement-re (a rövidítése a régi maradt). A 
megközelítést felhasználták az ISO/IEC 15939-es szab-
vány [41] és a CMMI® „Mérés és elemzés” köve-
telményeinek kialakításában. A PSM fejlesztését az USA 
Védelmi Minisztériuma és a US Army szponzorálja. A 
módszer a projekt „vitás pontjaiból” vezeti le a szükséges 
méréseket, ezért „Vitapontvezérelt szoftvermérésnek” is 
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nevezik. A megközelítés használatához könyv [38], in-
gyenes szoftvertámogatás (PSM Insight [39]) és rész-
letes útmutató [37] is rendelkezésre áll. 
A PSM egy sajátos mérési folyamatmodellt definiál, 
amely magas szinten a következő négy mérési tevé-
kenységet tartalmazza: 
• Mérési folyamat megvalósítása: A mérési program 

kialakításához és fenntartásához szükséges lépése-
ket tartalmazza, ilyenek a vezetőség és a projektta-
gok támogatásának biztosítása, a résztvevők felelős-
ségeinek kijelölése, a szükséges erőforrások biztosí-
tása. 

• Mérések testreszabása: A konkrét projekt „vitapontjai-
nak” (kockázatok, problémák, információhiányok) a-
zonosítása és rangsorolása, a megfelelő mérések ki-
választása, a mérések beépítése a projektéletciklus-

folyamatokba. A megközelítés 7 „vitapont” kategóriát 
(pl. ütemezés és előrehaladás), ezek alá összesen 19 
mérési kategóriát (pl. mérföldkő teljesítmény), ezek 
alá pedig összesen 51 metrikát (pl. mérföldkő dátu-
mok) definiál előre. Ezek képzik a testreszabás alap-
ját. A folyamat kimenete a mérési terv. 

• Mérések alkalmazása: Bemente a mérési terv, részei 
a mérési adatok gyűjtése, feldolgozása, az adatok 
projekttagoknak hasznos (döntéstámogatást segítő) 
információkká való alakítása (3. ábra), valamint az in-
formációk alapján javítási tevékenységek azonosítása 
és értékelése. A folyamat a projekt-életciklus alatt 
több alkalommal kerül végrehajtásra. 

• Mérések értékelése: A mérési folyamat és a végre-
hajtott mérések értékelése, valamint a továbbfej-
lesztési lehetőségek azonosítása. 

•  
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A PSM felhasználásával több specifikus mérési módszer 
is készült, ilyen például az 1997-ben a Software En-

gineering Institute gondozásában kiadott „Practical Soft-
ware Measurement: Measuring for Process Management 



and Improvement” módszer [40], amely felhasználja a 
Goal-Driven Software Measurement „elméleti fo-
lyamatmodelljét” is. A megközelítés hat lépést definiál a 
folyamatok mérésre: 

1. Folyamat-vitapontok azonosítása 
2. Mérések kiválasztása és definiálása 
3. Mérések szoftverfolyamatba építése 
4. Adatok gyűjtése és tárolása 
5. Adatok elemzése 
6. Cselekvés az eredmények alapján 

A lépések végrehajtásához sablonok és részletes útmu-
tató is rendelkezésre áll a megközelítés leírását tartal-
mazó dokumentumban. 
3.5 ISO/IEC 15939 (Mérési folyamat) 
Az ISO/IEC 15939 szabvány [41] első verziója 2002-ben 
jelent meg, jelenleg magyar szabványként is elérhető. 
Sok elemét átvette a PSM megközelítésnek, így például 
annak információs modelljét (3. ábra) és folyamatmodell-
jét. A megközelítés négy mérési tevékenységet definiál 
(melyek megfeleltethetők a PSM tevékenységeivel): 

1. Mérési elkötelezettség kialakítása és fenntartása: 
Magában foglalja a mérési követelmények azono-
sítását és elfogadtatását, a méréshez szükséges 
erőforrások biztosítását.  

2. A mérési folyamat tervezése: Tartalmazza a 
helyzetfelmérést, az információigények azonosítá-
sát, a mérőszámok kiválasztását, az adatgyűjtési, 
elemzési, jelentéskészítési eljárások meghatározá-
sát és a támogató technológiák kialakítását. 

3. A mérési folyamat végrehajtása: Része a mérési 
eljárások összehangolása, az adatgyűjtés, az 

eredmények elemzésével történő információs ter-
mékek előállítása, és az eredmények közlése. 

4. A mérés kiértékelése: Ebben történik az információs 
termékek és az információs folyamat kiértékelése, 
valamint a lehetséges továbbfejlesztések azonosí-
tása. 

A szabvány pontosan definiált lépéseket (feladatokat és 
részfeladatokat) határoz meg az egyes tevékenységek 
megvalósítására, de kevesebb segédanyag érhető el 
hozzá, mint a PSM-hez. A szabvány utolsó verziója 
2007-ben jelent meg. 
3.6 ISO/IEC 14598 szabványcsalád (Szoftverter-
mék-értékelés) 
Az ISO/IEC 14598 egy hat részből álló szabványcsalád, 
melynek első részét [42] 1999-ben adták ki. Jelenleg az 
ISO/IEC 25000-es szabványcsaládba történő átépítése 
történik. Eltérően a cikkben előzőleg ismertetett, általá-
nosan használható megközelítésektől, az ISO/IEC 14598 
csak szoftvertermékek minőség szempontjából történő 
értékelésére alkalmas. A szabványcsalád első része egy 
általános tevékenységsorozatot definiál az értékelésre, 
melynek magas szintű elemei a következők: 

1. Értékelési követelmények meghatározása: Ebben 
lépésben történik az értékelés céljának meghatáro-
zása, az értékelendők azonosítása, valamint a ter-
mékre vonatkozó minőségmodell megválasztása, 
melyre az ISO/IEC 9126 minőségmodelljének al-
kalmazását javasolja a szabvány. 

2. Értékelés kidolgozása: Tartalmazza a metrikák kivá-
lasztását, a metrikákra vonatkozó osztályozási 
szintek meghatározását, valamint a minősítési krité-
riumok meghatározását. 
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3. Értékelés tervezése: Itt magának az értékelési pro-
jektnek a tervezése történik, amely magában fog-
lalja a feladatok, ütemezések, erőforrások és fele-
lősségek tervezését. 

4. Értékelés végrehajtása: Ez az értékelési projekt 
végrehajtását jelenti, amely során megtörténik az 
adatgyűjtés, a gyűjtött adatok értelmezése és elem-
zése, valamint az értékelési eredmények elkészí-
tése. 

A szabványcsalád harmadik [44], negyedik [45] és ötödik 
[46] része testreszabja az előzőleg ismertetett általános 
értékelési folyamatot, ezzel külön útmutatót biztosítva a 
fejlesztők, a beszerzők és a független értékelők részére. 
A szabványcsalád második része [43] az értékelési terv, 
a hatodik része [47] az újrafelhasználást segítő „értéke-
lési modulok” készítéséhez ad támogatást. A megköze-
lítést jelenleg kevesen használják, modernizálása folya-
matban van. Az ISO/IEC 25000-es szabványcsaládban 
megjelenő új verzióinak készítése során figyelembe ve-
szik az ISO/IEC 15939 és a PSM megközelítések idő-
közben elért eredményeit és tapasztalatait is. 
3.7 Hat Szigma (Six Sigma) 
A Hat Szigmát Bill Smith 1986-ban dolgozta ki a 
Motorolánál, majd 2000-ben Mikel Harry és Richard 
Schroeder változtatásaival (DMAIC lépések) vált népsze-
rűbbé. Eredetileg gyártási folyamatok fejlesztésére al-
kalmazták, ezt az időszakot tekintik az első hullámnak. A 
második hullámban (90-es évek) kiterjedt a használata a 
szolgáltatásokat nyújtó és kereskedelmi cégekre, majd a 
harmadik hullámban (2000-es évek) megjelent a mér-
nöki, így a szoftvermérnöki területen is. 
A Hat Szigma statisztikai módszerekkel azonosítja a 
vevő által érzékelhető hibák okait. Célja a vevői elége-

dettségnek üzletileg is megtérülő növelése. A megköze-
lítés a statisztikus folyamatszabályozás (SPC) elveit 
használja fel, amely Walter A. Shewhart (1920-as évek) 
és W. Edwards Deming munkáin alapul. A Hat 
Szigmának alapvetően két használati módja különböz-
tethető meg: 

• DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control): 
Már létező folyamatok és termékek javítására alkal-
mazható. 

• DFSS (Design for Six Sigma): Új termékek és folya-
matok tervezésére, vagy meglévők újratervezésére 
alkalmazzák. Egyik elterjedt módszer a megvalósítá-
sára a DMADV (Define-Measure-Analyze-Design-
Verify). 

A DMAIC a következő fázisokat tartalmazza: 

• Definiálás: Definiálására kerül a vevői probléma, il-
letve annak hatásai. Meghatározásra kerül a projekt 
célja, hatóköre, résztvevői, a résztvevők felelősségei, 
valamint a javításra szoruló folyamat fontosabb lépé-
sei. 

• Mérés: A vevői igények mérhető belső folyamatokhoz 
rendelődnek, az elvárt értékek meghatározásra ke-
rülnek, adatgyűjtési terv készül, megtörténik a mérő-
rendszer validálása és az adatgyűjtés. 

• Elemzés: A mért adatok statisztikai értékelésen men-
nek keresztül, meghatározásra kerül az aktuális fo-
lyamat ingadozása, az ingadozás lehetséges forrásai, 
a javítási lehetőségek és az elérendő célértékek. 

• Javítás: Megoldási javaslatok kerülnek kidolgozásra 
és értékelésre, majd megtörténik az optimális megol-
dás kiválasztása és bevezetése. 

• Ellenőrzés: Próbaüzem során felmérik az új folyamat 
képességeit, és döntenek a bevezetéséről. A beve-
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zetésre kerülő folyamatot ellenőrzési rendszer alá 
helyezik.  

A Hat Szigma szoftveriparban történő használhatóságát 
nagyban nehezíti, hogy a szoftverfejlesztés sok emberi 
munkát igényel, amelynek a folyamatát nem lehet ponto-
san definiálni, valamint minden alkalommal eltérő szoft-
ver készül a folyamatok használatával [48]. Ezek a körül-
mények nehezítik a statisztikai elemzésekre alkalmas 
adatok gyűjtését.  
A felsorolt nehézségek ellenére a megközelítés szoft-
veriparban való használata egyre jobban terjed. Ezt erő-
síti, hogy a Software Engineering Institute kifejezetten 
ajánlja használatát a CMMI mérési követelményeinek 
megvalósítására, különösen a 4. és 5. érettségi szinten 
[49]. 
A Hat Szigma támogatásához több módszer („Hat 
Szigma eszközök”) és szoftver is rendelkezésre áll (pl. 
MINITAB [50], JMP [51], stb.). 
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Az életút most is cifra; válsághelyzetben lévő állami 
cég menedzselése, majd kezdődő sikerek, menedzseri 
privatizáció, amerikai-angol-magyar Joint Venture, vi-
lágcégek összevonásából adódó megszűnés vagy 
visszavásárlás (természetesen az utóbbi), főtulajdonosi 
szerep, díjak, elismerések, közte Nemzeti Minőségi Díj! 

Egy olyan célkitűzést, amely mindig magasabb, össze-
tettebb, finomabb, így soha nem lehet elérni, csak 
folyamatosan küzdeni érte. 

- Egy sikeres cég sikeres vezetőjének mit jelent szá-
modra a minőség? 
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„A legbüszkébb mindig arra vagyok,amin éppen 
dolgozunk, amit éppenelkezdtünk, befejezünk.” 

 
Farkas József 

ügyvezető igazgató, Sanatmetal Kft. 

 

Jelen időszakban a CAPA (Corrective And Preventive 
Action) USA FDA megfelelőségén dolgozunk, amely 
már a hibák, a minőség oknyomozói feltárását jelenti. 

Okleveles gépészmérnök és menedzser gazdasági 
mérnök végzettségem van. Az egyetem befejezésekor 
választhattam a tanársegédi, vagy kezdő mérnöki állás 
között a valamikori Berva nagyvállalatnál. Az utóbbi 
mellett döntöttem. 

Mindig szerettem a tervező munkát, ifjúként pályázato-
kat nyertem, politikai vargabetű, gmk, technológiai 
osztályvezetői állás után pályázattal nyertem el a 
Sanatmetal állami jogelődjének igazgatói székét. Ek-
kor, 1991 decemberében kezdődött életem jelenlegi 
izgalmas szakasza, megismerni az egészségügy, a 
traumatológia, ortopédia és gerincsebészet világát, azt 
ötvözni a műszaki innovációval.  

- Hogyan kezdődött?Mi az alapképzettséged? Miként 
alapoztad meg felkészültségedet? 



- Manapság egy jó gazdasági vezetőnek milyen is-
mérvekkel kell rendelkeznie? 

Sokféle választ adhatnék, kereshetném a vezetésel-
mélet jól hangzó ismérveit, de... Nincs egyforma nap, 
cél, ember, probléma, így minden létező vezetői stílust, 
módszert, eszközt be kell vetni. Fontos azonban az 
empátia, annak megérzése, mikor és kinél mi tűnik a 
leginkább eredményre vezetőbbnek. Ehhez folyamato-
san tanulni, önképezni kell magunkat. Ma kedvenc tan-
anyagunk: Jim Collins - Jóból kiváló, vagy a Harvard 
Business Review kiadványai. 

- Jó csapatjátékosnak tartanak. Partnereitek igen po-
zitívan értékelik együttműködő készségedet. Mi a 
titkod? 

Nincs titok, szeretem és tisztelem az embereket, az 
őszinte, tenni akaró társakat. Ez beosztástól, képesí-
téstől független. Akik ilyen alapon közelítenek felénk, 
nyitott kapukat találnak. Nehezen viseljük azonban a 
trükközőket, kényelmeseket, áskálódókat. 

- Szép minőségügyi eredményeket elérni még jó gaz-
dasági körülmények között sem egyszerű. Iparága-
tokat hogyan érintette a recesszió? Milyen kitörési 
pontokat lehet találni? Hogyan működik az egri vál-
tozásmenedzselés? 

A recesszió mindenkit érint, a Sanatmetal-t is elérte. 
Jelentősen csökkent a rendelésállományunk, volt olyan 
hét, amikor 35% csökkenést is elért 2008 hasonló idő-
szakához képest. Ráadásul 20%-os növekedést ter-

veztünk! Hogy mit reagáltunk? Növeltük létszámunkat 
olyan vezetőkkel, szakemberekkel, akiket most tudtunk 
megszerezni. Szinte dupláztuk a fejlesztő mérnökök 
számát, ma is keresünk nyelveket beszélő termékme-
nedzsereket, különleges szakembereket. Folytatjuk a 
félmilliárdos beruházásunkat, épp egy kisebb csarnok-
építés következik. Dolgozunk több, nagy értékű (több 
százmilliós) fejlesztési projekten, tervezzük az újabb 
pályázatokat. Elkezdtük marketingünk teljes megújí-
tását külső szakértő céggel. Vagyis a jövő megváltását 
végezzük. 

- Innovativitás iránti fogékonyságod példa értékű, 
melyet kapott elismeréseid, kitüntetéseid is fémje-
leznek. Melyekre vagy a legbüszkébb? 

A legbüszkébb mindig arra vagyok, amelyen éppen dol-
gozunk, amit éppen elkezdtünk, befejezünk. Ráadásul 
mi az innovációt tágan értelmezzük a Sanatmetal-nál, 
minden termék, áru, szolgáltatás innováció, amelyet 
nem alkalmazunk! 

- Milyen további „Sanatmetal”-os és egyéni terveid 
vannak? 

A Sanatmetal-nak stabil, évek óta rögzített céljai van-
nak, amelyek: profit, növekedés, innováció, vevői elé-
gedettség, dolgozói elégedettség és a környezettel jó 
összhang jellemeznek. 

Egyéni terveim? Az élet gyönyörű, ezt rohanásunk köz-
ben is érezni kell (e sorokat éppen Moszkvában, 
Novosibirsk felé tartva írom, ha időben teszek eleget az 
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interjúnak, Las Vegasban is írhattam volna). Örülök, 
hogy fiam és lányom (mindketten közgazdászok) meg-
találták érdeklődésüket a Sanatmetal-nál. Gyönyörű 
négy unokánk van, és felüdülés nejemmel -aki Volks-
wagen céget vezet- a nagyszülői szerep. 

- A szakirodalomban egyre többen foglalkoznak (né-
hányan már ki is mutatták) az önértékelés gazda-
sági hasznával. Milyen hozadéka volt, illetve van az 
önértékelésnek és a Nemzeti Minőségi Díj elnyeré-
sének? 

Az önértékelés minden cég és mindenki számára lét-
elem. Mi keressük a megmérettetési lehetőséget, sze-
retjük a kihívásokat. Akik ezt nem teszik, könnyen 
kellemetlen meglepetésben részesülhetnek. 

- Jut időd kikapcsolódásra? Hogyan akkumulálódsz? 

Számomra különös regenerálódást jelent a vízpart, a 
Balaton. Sok hétvégét töltünk Siófokon, s ez nemcsak 
a nyárra vonatkozik. A gépkocsivezetés is megnyug-
tató, így gyakran indulunk útnak péntek éjszaka, s már 
az indulás pillanatától egy más időszámítás kezdődik. 

A mozgás is fontos az életemben, ha időnként ki-
hagyva is, de heti 2-3 teniszparti összejön. Na meg a 
kerékpár, amelyről egy más nézőpontban látszik az is-
mertnek vélt környezetünk. Érdemes mindenkor és 
mindenhol nyitott szemmel járnunk, a szépség, a felfe-
dezés, az innováció, a fejlődés ránk vár! 

_____________________________________________  
 

Zöld Iroda Ellátó a sanofi-aventis/Chinoin környezet-
védelmi nyílt napján 

- Kiállítóként vett részt a Zöld Iroda Ellátó a sanofi-
aventis/Chinoin által szervezett környezetvédelmi 
nyíltnapon, amelyet Szabó Imre környezetvédelmi 
és vízügyi miniszter nyitott meg. 

- 2009. július 2-án rendezték meg a Chinoin Gyógyszer 
és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt. környezetvédelmi 
nyíltnapját. A nap folyamán a gyógyszergyár környe-
zetvédelemért tett lépéseiről tartottak előadásokat, a 
központi aulában a munkavédelmi szempontból 
szükséges berendezéseket, felszereléseket és mun-
karuházatot mutatták be. A sanofi-aventis/Chinoin ki-
állítói pultja mellett a Zöld Iroda Ellátó is képvisel-
tette magát. A környezetbarát és felelősen használ-
ható irodai termékeket bemutató stand nagy 
népszerűségnek örvendett a gyógyszergyár dolgozói 
körében, akik maguk is magas fokú környezettuda-
tosságról és elkötelezettségről adtak tanúbizonysá-
got. 

Frédéric Ollier, a sanofi-aventis/Chinoin vezérigazgatója 
a nyíltnapon jelentett be a 660 millió forint értékű környe-
zetvédelmi beruházást is, melynek köszönhetően napi 
két tonna vegyszert, és ennek előállításával, szállításával 
kapcsolatos környezeti kibocsátást tud a gyár megtaka-
rítani. 

További információ: 
Szabó Kitti, Zöld Iroda Ellátó - üzletág vezető 

Zöld Iroda Ellátó, 1068 Budapest Dózsa Gy. út 86/b 1. em. 
Tel.: 1/473-2298 Fax: 1/473-2291 

Mobil: 20/246-9541 
E-mail: zoldellato@kovet.hu 

www.zoldellato.hu 
______________________________________________ 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 7. szám 2009. július 54/72 oldal
 

http://www.zoldellato.hu/
http://www.zoldellato.hu/
mailto:zoldellato@kovet.hu
http://www.zoldellato.hu/


Magyar Minőség XVIII. évfolyam 7. szám 2009. július 55/72 oldal

AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  1188..  KKöözzggyyűűllééssee  
22000099..  mmáájjuuss  2200..  

 
Pónyai György, a Társaság elnöke előterjesztette a köz-
gyűlés napirendjét. Ismertette, hogy a Tagság a beszá-
molót, a terveket e-mailban, illetve postán előzetesen 
megkapta. 

A közgyűlés napirendje: 
1. Az MMT 2008. évi tevékenységéről szóló beszá-

moló elfogadása 
2.  Az MMT 2008. évi mérlegének és eredmény-ki-

mutatásának elfogadása 
3.  Az MMT 2009. évi pénzügyi terve főbb előirányza-

tainak elfogadása 
4.  Az MMT 2009. évi szakmai munkatervének 

elfogadása 
5. A Társaság Alapszabálya módosításának elfoga-

dása 
1. A Magyar Minőség Társaság 2008. évi tevékeny-

ségéről szóló beszámoló fontosabb részletei 
A Magyar Minőség folyóirat 2008. januártól elektronikus 
formában jelenik meg, kiküldés e-mailben illetve külön 
díjért CD-én Megtakarítás számonként kb. 500e Ft. Ápri-
lis óta további költségcsökkenés: kb. havi 280e Ft (tech-
nikai szerkesztő munkakör megszüntetésével, feladatok 
átszervezésével). 
Egy-egy szám megjelenését támogatta a Nemzeti Akk-
reditáló Testület és a Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem. 
A Társaság által kiküldött Értesítő levelek száma 78 db. 

Témák: rendezvényekre felhívás, Minőség Szakemberek 
Találkozója, RádióQ adásai, Construma konferencia, 
Magyar Minőség Háza kiállítás, Magyar Minőség Hét 
konferencia, Magyar Minőség Társaság pályázatai, társ-
szervezetek és tagvállalataink rendezvényeire felhívás: 
ISO 9000 Fórum, Magyar Szabványügyi Testület, IFKA, 
Szövetség a Kiválóságért Egyesület, Magyar Tartalom-
ipari Szövetség, Bureau Veritas, Magyar Szabadalmi 
Hivatal, IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informati-
kai Kft., Optasoft Kft., NAT, Magyar Üzleti Világ, Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívásai. 
Visszajelzések: sokan személyes értesítésnek veszik, 
rendszeresen megköszönik a tájékoztatást. 
Google naptár :„MINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS 
RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK” 
2008. júniusa óta működtetjük ezt az országos koordi-
nálást megkönnyítő naptárat, sajnos rendszertelenül ka-
punk bejegyzési kérelmeket  
Internetes Portál 
Leglátogatottabb a „Hírek, újdonságok”, népszerűek a 
rendezvények információs oldalai és a Magyar Minőség 
folyóirat 1 évnél régebbi nyilvános számai. 
Rendezvények 
XVII. Magyar Minőség Hét Konferencia: résztvevő 325 
fő, előadó: 38 fő. 
A rendezvény kuriózuma: a 2. Közép- Kelet-európai 
szoftverfolyamat- fejlesztési konferencia A plenáris ülé-
sek Interneten történő online közvetítése a tavalyi évhez 
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Minthogy a Pénzügyi Felügyelő Bizottság megvizsgálta 
az MMT gazdálkodását és mindent rendben talált. 
Boczák Erzsébet, a Pénzügyi Felügyelő Bizottság elnöke 

hasonlóan történt. Az eseményről 2008. decemberi szá-
munkban részletesen beszámoltunk. 
Szakember-találkozó 2008. február 9-én a délelőtti 
kerekasztal beszélgetésen 24 fő vett részt, melynek 
címe: „Tanúsítás túl az ISO 9000-en…” volt. Az esti „kö-
tetlen” szakmai beszélgetésen kellemes zene mellett 65-
en élvezhették a Palace Hotel kiváló ételeit. 
eLearning konferencia: A 2008. június 3-4. rendezett 
9. eLearning konferencián Társaságunk először kapott 
szakmai társszervezőként közreműködési lehetőséget. A 
Nem formális eLearning oktatás szekcióban: minőségi 
folyamatok, -kritériumok témakörben sikeres előadásso-
rozattal debütáltunk. 
Construma A CONSTRUMA építőipari szakkiállításon 
meghívott szervezőként 2008. április 9-én konferenciát 
tartottunk „Információ és adatvédelem az építőiparban + 
Költségcsökkentés, de hogyan?” címmel, melyre regiszt-
rált 477 fő, megjelent 98 fő. 
Díjak, pályázatok 
Magyar Termék Nagydíj: 2008-ban Társaságunk szak-
mai támogatóként működött közre a Magyar Termék 
Nagydíj pályázati rendszerben. 
MMT által kiírt pályázatok: 

Magyar Minőség Háza 31 nyertes 
Minőség Szakirodalmi Díj 3 nyertes 
Minőség eOktatás 3 nyertes 
Minőség Portál Díj 1 nyertes 

Sajtókapcsolat 
RadioQ. 2007. novemberétől 2008 júliusáig 2 hetenként 
rendszeres minőségközpontú műsort sugárzott a 
RádióQ, melynek témáját, szakmai tartalmát és a meghí-

vott beszélgető szakértőket a MMT adta. A kiváló műsor-
vezető távozásával -a visszajelzések alapján is sikeres- 
műsorsorozat megszakadt. 
Nyomtatott sajtó 

Gazdasági Tükörkép Magazin 
Magyar Szabványügyi Közlöny 
Minőség és Megbízhatóság 
Humán-politikai szemle 
Szakoktatás 

Együttműködés társszervezetekkel (13 szervezet) 
Rendszeres együttműködés a következőkkel: 
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság 
ISO 9000 Fórum 
KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért 
Magyar Innovációs Szövetség 
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület 
Magyar Tartalomipari Szövetség 
Menedzserek Országos Szövetsége 

2. A Társaság gazdasági helyzete 
Tevékenységek szerinti bontás alapján megállapítható, 
hogy 2008. évben a Magyar Minőség Társaság értéke-
sítés nettó árbevételének jelentős része a társasági tag-
díjakból, a Minőség Hét Kiállítás és Konferencia, vala-
mint Minőség Háza és a Magyar Minőség Hét rendez-
vénysorozathoz kapcsolódó egyéb rendezvényekből 
származik. 
A 2008. évi Társasági eredmény: 3.180e Ft nyereség. 
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-aki betegsége miatt nem tudott megjelenni a köz-
gyűlésen- elfogadásra javasolta .Ennek alapján a be-
számolót és az eredmény-kimutatást a közgyűlés elfo-
gadta. 
3. A közgyűlés az MMT 0-szaldós 2009. évi pénzügyi 

tervének főbb előirányzatait egyhangúlag elfo-
gadta. 

4. Az MMT 2009. évi szakmai munkaterve 
A 2009. év mindenkinek sok feladatot fog adni. Tervbe 

vettük a tavalyi sikeres tevékenységek folytatását, illetve 
továbbfejlesztését, benne a Szakember-találkozót, a 
XVIII. Magyar Minőség Hét szervezését, melynek idő-
pontja: 2009. november 2-5. 
Új feladatok: a weboldal megújítása, amelyhez a 
MarkCon Kommunikációs Kft., (Magyar Minőség Háza 
díj nyertese) felajánlotta segítségét. 
A költségek további csökkentése érdekében 2009. 
szeptemberétől a távmunka bevezetését tervezzük, 
melynek aktualitást az MSZT székházából való kiköltö-
zés ad. Ez elsősorban számottevő költség-csökkentést 
jelent. A Társaság alkalmazott munkatársai otthon fogják 
végezni a munka zömét. 
A közgyűlés az MMT 2009. évi szakmai munkatervét 

elfogadta. 
5. A Társaság Alapszabálya módosításának elfoga-

dása 
A közgyűlés az MMT Alapszabályának két pontját módo-
sította. (A módosított szöveg -a végleges jóváhagyást 
követően- portálunkon lesz olvasható.) 
 
_____________________________________________  

A Magyar Minőség Társaság a Google Calendar-ban 
„MINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS RENDEZVÉNYEK, 

ESEMÉNYEK” 
néven létrehozott egy nyilvánosan megtekinthető naptá-
rat. Célunk egyrészt az, hogy az érdeklődők egy helyről 
kapjanak információt a minőséggel kapcsolatos rendez-
vényekről, másrészt a gyakori –sokszor elkerülhetetlen– 
programátfedések lehetőségek szerinti csökkentése. 
A Magyar Minőség Társaság vállalja, hogy a hozzá e-
mail-ben küldött külön kérés alapján az adott „minőség-
gel” kapcsolatos programot –a beérkezés sorrendjében– 
a forrás eredetének ellenőrzése után ebbe a naptárba 
bejegyzi. 
A Magyar Minőség Társaság NEM vállalja a küldött 
programok koordinálását, és az ezekkel kapcsolatos 
bárminemű kifogások kezelését. 
Az alábbi alapadatok maradéktalan megadása 
szükséges a díjmentes bejegyzéshez: 

1. A program dátuma: év, hónap, nap(ok) 
2. Kezdési/befejezési időpontok: óra:perc 
3. A program megnevezése: 
4. A program szervezőjének megnevezése: 
5. A program helyszíne: 

A Magyar Minőség Társaság Tagjai részére díjmente-
sen feltünteti a következőket: 

A program szervezőjének 
1. postacíme; 
2. honlapjának elérése. 

A „MINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS RENDEZVÉNYEK, 
ESEMÉNYEK” Google Naptár elérhető a nyilvános 
naptárak között, és elhelyezheti ezt saját naptárában is! 
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
  
  

  XXVVIIIIII..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  
22000099..  NNoovveemmbbeerr  22..  33..  44..  55..  

TTeerrvveezzeetttt  hheellyysszzíínn::  HHootteell  MMeerrccuurree  BBuuddaa  

  

TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22000099..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzaakkiirrooddaallmmii  DDííjj  22000099..  
  AAzz  ÉÉvv  ((sszzaakktteerrüülleett  mmeeggnneevveezzééssee))  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerrmmeenneeddzzsseerree  22000099..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ee--OOkkttaattááss  DDííjj  22000099..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22000099..  

  

TTeerrvveezzeetttt  eesseemméénnyyssoorroozzaatt::  
KKoonnffeerreenncciiaa--ssoorroozzaatt  aa  mmiinnőősséégg  aakkttuuáálliiss  kkéérrddéésseeiirrőőll,,  

PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  üünnnneeppééllyyeess  ááttaaddáássaa  aa  ggáállaavvaaccssoorraa  

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

  



TTeerrmméékkbbiizzttoonnssáágg  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióóbbaann  
KKöönnyyvvaajjáánnllóó  

    
  

Könyvajánlónkhoz az adta az apropót, hogy a korábbi magyar 
nyelvű kiadást követően a hetekben jelent meg a szakkönyv 
angol nyelvű változata: „Product Safety in the European 
Union”. 
A termékbiztonság, termékfelelősség mindnyájunkat érintő 
kérdése az Európai Unió bővülését követően vált még idősze-
rűbbé. Az anyagi és szellemi termékek szabad áramlása 
megköveteli ezek jogszerűen igazolt megbízhatóságát, biz-
tonságosságát, amelyhez felkészült, akkreditált, az EU tagál-
lamainál bejelentett megfelelőség-értékelő szervezetek köz-
reműködésére van szükség. A vonatkozó jogszabályok, szab-
ványok és egyéb előírások ismeretére azonban nemcsak a 
tervező, gyártó szakembereknek van szükségük, hanem a 
kereskedőknek, felhasználóknak, üzemeltetőknek, egyszerű 
vásárlóknak, fogyasztóknak is, hiszen az állampolgárok biz-
tonsága közös ügyünk. Hivatalból feladata ez a piacfelügyeleti 
szerveknek és a szakhatóságoknak, de érdeke mind-
annyiunknak. El kell tudnunk igazodni a különféle megfelelő-
séget igazoló tanúsítványok, bizonyítványok és jelölések sűrű-
jében, fel kell tudnunk ismerni a biztonságos termékeket, és 
meg kell tudnunk különböztetni a bizonytalan, kétes ere-
detűeket.  
A könyv fontos, bonyolult és állandóan fejlődő területen, a 
termékbiztonság gazdag szakmai világában kalauzolja végig 
és igazítja el az olvasót. Különlegessége, hogy az európai 
eljárásokon kívül kitekintést nyújt az amerikai és távol-keleti 

térség (az Egyesült Államok, Japán, Kína) sajátosságaira, 
ottani gyakorlatára is. A könyv fő témái: az EU jog- és szab-
ványrendszere, vizsgálat és audit, ellenőrzés, tanúsítás, akk-
reditálás, kijelölés, bejelentés, CE jelölés, termékbiztonság és 
termékfelelősség, piacfelügyelet, áttekintés az európai és 
egyes Európán kívüli országok akkreditálási, kijelölési gya-
korlatáról, az aktuális jogszabályok és szabványok jegyzéke, 
igen részletes kislexikon, irodalomjegyzék, majd tudásellen-
őrző tesztkérdések sora zárja a művet. 
A szerzők, dr. Czitán Gábor, dr. Gutassy Attila és Ralf Wilde 
-a nagyhírű, nemzetközi TÜV Rheinland Vállalatcsoport igaz-
gatói -ezt az igen széles és összetett témát dolgozzák fel 
munkájukban szakszerűen és igényesen, ugyanakkor érdeke-
sen és mindenki számára érthető módon. 
A művet jó szívvel ajánljuk a vizsgálatokban, tanúsításokban, 
akkreditálásokban érintetteknek, hatóságoknak, tervezőknek, 
gyártóknak, vizsgálóknak, a felhasználóknak és a vásárlóknak 
egyaránt.A könyv magyar nyelvű kiadásához dr. Balázs Péter 
egyetemi tanár, Magyarország korábbi EU-biztosa (jelenlegi 
külügyminiszter), az angol nyelvű változatához pedig 
Bernhard Zepter nagykövet, az Európai Bizottság Japánba 
delegált küldöttségének korábbi vezetője írt ajánlót. 
Mindkét nyelven beszerezhető, illetve megrendelhető a kiadó-
nál: TÜV Rheinland Akadémia Kft. 1132 Budapest, Váci út 
48/a-b, tel.: (1) 4611-240, fax: (1) 4611- 199. 
______________________________________________ 
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ÜÜnnnneeppééllyyeess  kköönnyyvvbbeemmuuttaattóó  BBuuddaappeesstteenn  
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Shoji Shiba és David Walden könyve Japánban 
2004 - ben elnyerte a Deming-Díjhoz tartozó Nikkei QC 
Irodalmi Díjat, és immár 5 kiadást megért Japánban, In-
diában, az Egyesület Államokban és Nagy-Britanniában. 
2009. június 5-én a 6., magyar nyelvű kiadást mutatta be 
ünnepélyes keretek között a könyv kiadója, a Szövetség 
a Kiválóságért Közhasznú Egyesület és Shoji Shiba ja-
pán professzor személyesen. A könyvbemutatót Japán 
magyarországi nagykövete, Nabekura Shinichi is meg-
tisztelte jelenlétével. 
A művet olyan vállalatok szakembereinek szánjuk, akik 
valamilyen okból új üzleti terület felé kívánnak nyitni, 
vagy nagy földrajzi léptékben, országos vagy nemzetközi 
szinten kénytelenek versenyezni. Egész pontosan azok-
hoz a vállalati vagy intézményi vezetőkhöz és változás-
vezetőkhöz szólunk, akik szeretnék új pályára állítani 
szervezetüket és erre lehetőségük is van. A könyvben 
leírt módszerek mindenféle tevékenységre vonatkoznak - 
termékre, szolgáltatatásra, alkalmazhatók nonprofit és 
nyereségérdekelt, jótékonysági és vallási szervezetek-
nél, a gyártásban, egészségügyben, és minden más te-
rületen. 
A könyvről 
A könyv szerzői, Shoji Shiba és David Walden már a 90-
es évek óta foglalkoznak az áttöréses menedzsment, az 
áttöréses fejlesztés irányításának témakörével. A témáról 
íródott könyv Japánban 2003-ban jelent meg, 2004-ben 
elnyerte a Deming Prize Bizottság egyik munkacsoport-
jának, a Nikkei Quality Control szakirodalmi díját. 
A „Breakthrough Management” címmel 2006-ban angol 
nyelven megjelent kiadás után most a magyar nyelvű 
kiadást ajánljuk figyelmükbe, mely nem csak a japán 
eredeti fordítása, hanem az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján aktualizált kiadás. Új koncepciókat és több eset-
tanulmányt tartalmaz, Japánon kívül más országokból is 
hoz példákat.  
Manapság gyakran a globalizációs nyomás miatt kell 
lépést váltani. A könyv rámutat, miért fontos a minőségi 
váltás, az áttöréses fejlesztés gyorsan változó, globalizált 
világunkban, valamint példákkal támasztja alá, hogy 
melyek a szervezetek átalakításával kapcsolatos elvek, 
készségek és minták, milyen is a jövőképpel rendelkező 
vezető és a jó változásmenedzselő coach. 
A könyv különösen hasznos lehet azok számára, akik 
olyan országban élnek és dolgoznak -mint például Ma-
gyarországon- ahol erőteljesek az üzleti változások, 
gyors a vállalkozások fejlődése. A könyvet a szerzők 
olyan vállalatok szakembereinek szánják, amelyek vala-
milyen okból új üzleti terület felé kívánnak nyitni, vagy 
nagy földrajzi léptékben, országos vagy nemzetközi 
szinten kénytelenek versenyezni, azokhoz a vállalati 
vagy intézményi vezetőkhöz és változásvezetőkhöz szól, 
akik szeretnék új pályára állítani szervezetüket és erre 
lehetőségük is van. A könyvben leírt módszerek min-
denféle tevékenységre vonatkoznak - termékre, szolgál-
tatásra, alkalmazhatók nonprofit és nyereségérdekelt, 
jótékonysági és vallási szervezeteknél, a gyártásban, 
egészségügyben, és minden más területen. 
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A szerzőkről 
Shoji Shiba professzor 
nemzetközileg elismert 
minőségmenedzsment és 
szervezet-fejlesztési gu-
ru, a Japán Tsukuba E-
gyetem és a bostoni MIT 
Egyetem nyugalmazott 
professzora, a japán To-
kiwa Egyetem Alkalma-
zott Nemzetközi Tudomá-
nyok Karának nyugalma-
zott dékánja és menedzs-
ment professzora. 1989-
ben Shiba professzor 
közreműködött a Camb-
ridge-i (Massachusetts, 

USA) Minőségmenedzsment Központ (Center for Quality 
of Management, CQM) felállításában. 
2002-ben elnyerte az Egyéni Deming-díjat, 2005-ben 
pedig az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) az eu-
rópai minőségügy fejlődéséhez való folyamatos hozzájá-
rulása elismeréséül Georges Borel Érdeméremmel tün-
tette ki. 
Nemzetközi TQM szakértőként Shiba professzor számos 
ország iparában és kormányzati köreiben terjesztette és 
népszerűsítette a TQM gyakorlatát és módszertanait vi-
lágszerte. Magyarországon folytatott munkássága elis-
meréseképpen az országban megalapították a IIASA-
Shiba díjat (1989), amelyet évente adnak át a minőség-
fejlesztés terén kiemelkedő eredményeket elért szerve-
zeteknek, csoportoknak és egyéneknek, akik így jelentős 
mértékben hozzájárultak a TQM kultúra terjedéséhez. A 
magyar köztársasági elnök, is kifejezte elismerését és 

Shiba professzornak a magyar minőségfejlesztés és 
minőségmenedzsment érdekében végzett magas szintű 
és nagylelkű tevékenysége elismeréséül 1997. decem-
ber 6-án a “Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztje”, 2006-ban pedig a „Magyar Köztársasági Érdem-
rend Középkeresztje a Csillaggal” kitüntetéseket adomá-
nyozta. 

David Walden első diplo-
máját a San Francisco 
State College-nál szerez-
te matematikából, utána 
posztgraduális hallgató-
ként az MIT-nél tanult 
számítástechnikát. Első 
három munkahelye az 
MIT Lincoln Laboratory, a 
Norsk Data (Oslo, Nor-
way), és a Bolt Beranek 
and Newman Inc. (Cam-
bridge, Massachusetts) 
volt. Az utóbbiban az In-
ternet előfutárát jelentő 

ARPANET rendszert kitaláló és fejlesztő team tagja volt. 
30 éves szakmai pályafutása során műszaki, műszaki 
menedzseri és általános menedzseri pozíciókat egyaránt 
betöltött. Miután visszavonult az üzlettől, több éven ke-
resztül a Center for Quality Management (CQM) 
nonprofit szervezetnél tevékenykedett és az MIT Sloan 
School of Business intézetben oktatott. Számos műszaki 
és menedzsment téma előadója és publikálója. 
A leírásokat a könyv alapján készítette: a Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesület. 
A könyv megvásárolható az Egyesületnél: www.kivalosag.hu  
____________________________________________  
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KKiioosszzttoottttáákk  aa  IIIIAASSAA--SShhiibbaa  DDííjjaakkaatt  
  

 



A 20. évi Jubileumi IIASA-Shiba Díj ünnepi díjkiosztót 
2009. június 3-án ren-
dezte meg a Szövetség 
a Kiválóságért Közhasz-
nú Egyesület, a IIASA-
Shiba Díj szervezője a 
Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Minisztérium 
Dísztermében. 
 

A rendezvényen megnyitó beszédet mondott Dr. Asbóth 
Tibor a IIASA-Shiba Alapítvány elnöke, Goto Takashi a 
Japán Nagykövetség tanácsosa, valamint Mester Zoltán 
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szak-
államtitkára, és Sugár Karolina, a Szövetség a Kiválósá-
gért KhE. elnöke. 
A Díjakat és az Okleveleket személyesen Shoji Shiba 
professzor és a minisztériumok képviseletében Mester 
Zoltán a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 
versenyképességért felelős szakállamtitkára, Dr. Bencze 
János a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Miniszté-
rium miniszteri titkárságvezetője, valamint Tóth Tiborné 
dr. miniszterelnöki megbízott, a Parlament Oktatási Bi-
zottságának tagja adták át. 
A jubileum alkalmával Shoji Shiba professzor 20 éves 
odaadó munkája is elismerésben részesült: a „Honorary 
Hungarian Ambassador of Quality” (A Magyar Minőség 
Tiszteletbeli Nagykövete) című herendi Sárkánymadár 
kisplasztikát vehette át Mester Zoltán versenyképessé-
gért felelős szakállamtitkártól (NFGM), továbbá a Nyír-
egyházi Cantemus Kórus Leánykara köszöntötte őt és a 
díjazottakat rövid koncerttel.  

Ezt követően az elmúlt 20 évre tekintettek vissza Shiba 
tanítványok, megemlékezve a kezdetekről, arról, hogy 
mit kaptak Shiba professzortól, és arról, milyen fejlődés 
ment végbe az országban az ő hatására. Végül pedig 
Shiba professzor előadását hallgathattuk meg Az áttöré-
ses fejlesztés irányítása c. könyv magyar kiadásának 
megjelenése kapcsán, a könyv témájában.  
A következő IIASA-Shiba Díjra már lehet pályázni a Szö-
vetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesületnél. Pályá-
zati információ: www.kivalosag.hu  
A Díjazottak: 

IIASA-Shiba Díj-ban részesült az Ipar területén: 
- Szervezet kategóriában: 
JABIL CIRCUIT Magyarország Kft. (Tiszaújváros) 
- Egyéni kategóriában: 
Simone Smolinska 
IIASA-Shiba Díj-ban részesült a Szolgáltatás, köz-
szolgáltatás területén: 
- Csoport kategóriában: 
Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 
IIASA-Shiba Díj-ban részesült az Oktatás területén: 
- Szervezet kategóriában:  
Népművészeti és Kézműves Óvoda (Budapest) 
valamint a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általá-
nos Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési 
Tanácsadója (Kiskőrös) 
IIASA-Shiba Oklevél elismerésben részesült az Ipar 
területén: 
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- Szervezet kategóriában: 
Hungaro Chemicals Kft. (Debrecen) 
IIASA-Shiba Oklevél elismerésben részesült az 
Oktatás területén: 
- Szervezet kategóriában: 
Szolnok Városi Óvodák 
valamint a  
Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Leány-
kollégium (Pápa) 

A Díjazottak méltatása 

 JABIL CIRCUIT Magyarország Kft 
A JABIL CIRCUIT Magyarország Kft a JABIL nemzetközi 
vállalatcsoport tagja. A JABIL vállalatcsoport ma a világ 
egyik legnagyobb elektronikai áramkörgyártója. 
A magyarországi termelés 2000 Októberében indult be, 
ma a gyár a JABIL csoport egyik legnagyobb meghatá-
rozó fontosságú bázisa ahol a JABIL csoport európai 
árbevételének 1/3-át állítják elő. A pályázatban bemuta-
tott QRQC rendszert, mely a Lean menedzsment filozófi-
ának az alapjaira épül, és a TOYOTA menedzsment 
rendszerének egy hazai adaptációja a cég sajátosságait 
figyelembe véve vezették be. Ezt követően a többi JABIL 
cégnél is JABIL standardként kezdtek el alkalmazni. A 
QRQC rendszer lényege, hogy megbeszélések rendsze-
rén keresztül lehetőséget teremt a cég teljes munkatársi 
körének a bevonására a probléma megoldás folyamatá-
ban, legalsó szinttől a legfelső vezetőig. Példa érétkű a 
menedzsment rendszer működtetéséhez kialakított saját 
eszközök széles köre és azok kiterjedt alkalmazása is. 

Simone Smolinska 
A Le Belier Kelet Európa MI & FF 
vezetője. Fiatal kora ellenére a 
szervezeten belül számos fej-
lesztés kapcsolódik a nevéhez. 
Ezen felül rendszeres előadója a 
hazai és nemzetközi rendezvé-
nyeknek, konferenciáknak. Tevé-
kenységének eredményeként ér-
tékelhető, hogy a Le Bellier Top 

Focus Csoportja 2004-ben IIASA-Shiba Díjat vehetett át 
csoport kategóriában. 
 

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 
A régió -minőségügyi területen is- 
meghatározó vállalkozása. Mind a 
szervezet, mind annak vezetői 
számos elismerésben részesültek 
ezen a területen (Nemzeti Minő-
ségi Díj, Elismerés a Kiválóságért 

oklevél, EFQM Európai Díj döntős helyezés, az 
ügyvezető igazgató a Nemzeti Minőség Díj Nagykövete. 
A pályázó széles körben kiterjedten alkalmazza a minő-
ségügyi eszközöket, módszereket (SWOT analízis, 
benchmarking, KJ módszer, stb.). A bemutatott pályázati 
projektben a csoport szisztematikusan végezte a prob-
léma meghatározását, a lehetséges megoldások azono-
sítását, valamint a fejlesztési folyamat megvalósítását. A 
szervezet ügyfélközpontú működését jelzi a megvalósí-
tott fejlesztési projekt témaválasztása is. A bemutatott 
fejlesztés eredményeként a kapcsolódó területeken tar-
tósan magas értéket, illetve javuló tendenciát sikerült 
elérniük. 
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Népművészeti és Kézműves 
Óvoda 
A pályázó szervezet a hazai 
óvodapedagógiai módszertani 
kultúra egyik központi helye és 
letéteményese. A népművésze-
tet és a kézművességet, mint 
alaptevékenységet kiterjesztik a 
német nemzetiségi kultúra és 
hagyomány ápolására is. Ezt a 

sokirányú, módszertanilag színes óvodapedagógiai 
tevékenységet egy elkötelezett, magas szinten kvalifikált 
nevelőtestület és munkatársi közösség végzi. Óriási si-
kerként könyvelhető el, hogy a szülők körében megte-
remtették a részvétel bevonás élményét, sokoldalú 
együttműködést. Folyamatosan, lépésről lépésre tanul-
ták, sajátították el a minőségbiztosítás, minőségfejlesz-
tés, minőségirányítás fogalmait, technikáját, gondolat-
körét, amelynek csúcsán mai működésükben a projekt-
rendszerű feladatmegoldás és munkamegosztás áll. 
Jelentős a multiplikációs tevékenység, számos fővárosi, 
kerületi módszertani bemutatót, foglalkozást tartanak. 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Óvodája, Általános Iskolája, Előké-
szítő Szakiskolája, Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézménye, 
Nevelési Tanácsadója 
 

A gyermekek Kiskőrösről és a környező településekről 
érkeznek az intézménybe. A tanulók 90%-a rossz szoci-
ális körülmények között él, hátrányos helyzetű családok 
gyermekei. 

Az intézményben enyhe és középsúlyos értelmi fogyaté-
kos gyermekek, tanulásban akadályozott, értelmileg sé-
rült tanulók képzése folyik integráltan formában 
A tantestület felismerte, hogy a hagyományos körülmé-
nyek és hagyományos módszerek helyett az új, korszerű 
tanulásszervezési eljárásokat és módszereket kell alkal-
maznia. Ennek eredményeként az óvodában és az iskola 
alsó tagozatán bevezették a Lépésről- lépésre progra-
mot, a felső tagozaton és az előkészítő szakiskola évfo-
lyamain a kooperatív tanulást valamint a projektoktatás. 
Elismerésre méltó, hogy az intézményben az új módsze-
rek bevezetése tudatosan tervezett folyamat eredmé-
nyeként valósul meg, amelyben érvényesül PDCA ciklus, 
a mérést-értékelést korrekció és folyamatos fejlesztés 
követi. 
Oklevelesek 

Jókai Mór Közgazdasági Szakkö-
zépiskola és Leánykollégium  
A pályázó a Comenius 2000 I. in-
tézményi modell alapján beveze-
tett minőségfejlesztési folyamat 
bázisán készítette el a pályázatot. 
A 2001-2002. tanév óta folyamato-
san foglalkoztak a minőségüggyel. 
Ebben az időszakban készítették 

el az intézmény minőségirányítási programját. 2006. 
évben elnyerték a Veszprém megyei Minőség Díjat, 
2007-ben pedig közszféra kategóriában Közép-dunántúli 
Regionális Minőség Díjat.  A pályázó a helyi szakképzési 
környezetben aktív terjesztője a minőségfejlesztési filo-
zófiának és eredményeknek. A hozzáadott pedagógiai 
érték mérésében az országos összehasonlításban rend-
szeresen kimagasló eredményt érnek el. 
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Hungaro Chemicals Kft. 

A Hungaro Chemicals 
Kft 1995-ben alakult, ma-

gyar tulajdonú 70 fős vállalat, amely tisztító-és fertőt-
lenítőszerek fejlesztésével, gyártásával, forgalmazásá-
val, valamint komplex tisztítástechnológiai szolgáltatások 
nyújtásával foglalkozik. A társaság 2002-ben tanúsíttatta 
az ISO 9001-2000 és az ISO 14001 szabványok szerint 
működő integrált irányítási rendszerét. A társaság 2003-
ban elnyerte az Észak-Alföldi Regionális Minőségi Díjat. 
2007 végétől kezdték bevezetni a pályázatban bemuta-
tott Lean menedzsment rendszert. 
 

Szolnok Városi Óvodák 

Szolnok Város Önkormányzata 
2007. július 1.-én létrehozta négy 
jogelőd óvodai igazgatóság jogutód-
jaként Szolnok Városi Óvodák in-
tézményét. 100 óvodai csoportban 
2372 gyermek óvodai ellátásáról 
gondoskodnak. 

A pályázatban bemutatott teljesítményértékelési rend-
szert a jogelőd I. sz Óvodai Igazgatóság dolgozta ki, 
amelyet valamennyi tagintézményre (23) szeretnének a 
jövőben kiterjeszteni. A rendszer példa értékű eleme, 
hogy a munkatársak teljesítményének értékelésén túl 
nagy hangsúlyt helyez a szakmai munka, a munkatársi 
kompetenciák és szaktudás értékelésére és az erre épí-
tett egyéni fejlesztési tervekre, a fejlesztési irányok meg-
határozására. 
_____________________________________________  

SSzzíívveess  ffiiggyyeellmméébbee  aajjáánnlljjuukk  

 
______________________________________________ 
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 Szubjektív 
SShhiibbaa  iissmméétt  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  ttaannííttootttt  

SSzzőőddii  SSáánnddoorr  
 
Shoji Shiba, a magyar minőségfejlesztésben is elévül-
hetetlen érdemeket szerzett világhírű japán professzor, a 
Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület meghí-
vására Magyarországra látogatott, a Szövetség által 
szervezett 20 éves jubileumi Shiba-hétre. A professzor 
június 3-án a IIASA-Shiba Díj 20 éves jubileuma és a 
2007-08. évi Díjak átadása alkalmából rendezett ünnep-
ségen nagy figyelemmel kísért beszédet tartott. Az el-
hangzottak értékelése, feldolgozása, hasznosítása le-
hetőséget és konzultációs alkalmakat teremt a hazai 
szakembereknek. Válság idején különösen érdemes 
odafigyelni Shoji Shiba professzor szavaira, mert jelen 
körülmények között felértékelődik a változásmenedzse-
lés, a jelenségekre való időben történő reagálás képes-
sége. A 76 éves szakember eddigi életútja, minőségügyi 
tapasztalatai, pontos helyzet-meghatározó és prognosz-
tizáló képessége, csakúgy, mint a frissen a jubileumi 
hétre magyar nyelven kiadott „Az áttöréses fejlesztés 
irányítása” című könyve hasznos segítség lehet szá-
munkra. 
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Dísz-
termében a IIASA-Shiba Díjak átadását követő beszédé-
ben (a teljesség igénye nélkül) a professzor a következő 
megállapításokat tette: 

• Emlékezzünk minden múltbeli eseményre, de a jö-
vőre koncentráljunk. Ma a gazdasági válság áll az 
„érdeklődés középpontjában”, és látnunk kell annak 
globális jellegét. 

• A japán autógyártók többsége veszteséges. A Honda 
és a Toyota vetélkedése jó példáját adja az egészsé-
ges konkurenciaharcnak, amelyből nekünk is érde-
mes tanulni. 

• Andrew Grove (Gróf András) az INTEL elnök-vezér-
igazgatója már 1995-ben megjelent, magyarra is le-
fordított könyvében felhívta a figyelmet a „tízszeres 
változásokra” (10X-es ugrás). Arra, hogy a változások 
között mindig találunk olyat, amely a többinél sokkal 
jelentősebb. 

• Az önhittség vakká tehet bennünket. Az önhittség 
forrása a siker. A siker nem más, mint a kudarc felé 
tett első lépés. 

• A változások menedzseléséhez, uralásához új 
készségekre van szükség 

• Az áttöréses fejlesztés irányítása c. könyvében a 
szerzők részletesen kifejtik a sikeres áttörés 8 elvét. 

• Áttöréses fejlesztéseknél sokszor száz kudarcra jut 
egy siker, egy valódi megoldás. 

• Shiba professzor szerint a tervgazdaságról a piacgaz-
daságra történő átállás során sok hasznos lépést 
megtettünk, de az elkövetkezendő évekre is lesz bő-
ven tennivalónk. Reményét fejezte ki, hogy publikáci-
ója hasznos segítség lesz a kemény munkához, hoz-
zájárul Magyarország fejlődéséhez. 

 



Az IIASA-Shiba Díjak átadását megelőző sajtótájékoz-
tatón Shoji Shiba készséggel válaszolt a Minőség és 
Megbízhatóság, valamint a Magyar Minőség szakfolyó-
iratok munkatársának kérdéseire is. Az áttöréses fej-
lesztés magyarországi tennivalóira, a minőségfejlesztés 
és a szervezeti kiválóság fontosságára kérdeztünk rá. 
A professzor kifejtette, hogy a kiválóság fogalma a társa-
dalommal együtt változik. A tömeggyártás egyformán 
kiváló termékeket eredményez. A 60-as években, Ja-
pánban a termékminőség vált fontossá, a környezetbarát 
jelleg mellett. A 90-es években a vezetésre és az inno-
vációra koncentráltak. Úgy tűnik a ma embere már nem 
a kiváló termékekre, hanem a boldogságra helyezi a 
hangsúlyt. A környezet boldogságát szeretnénk. Az 
életminőség és a környezeti minőség kap prioritást. A 
minőség tehát korábban a termékekre irányult, mára az 
emberek kiválóságát tartjuk előbbre valónak. Magyaror-
szágnak jó esélye van a sikerességre, mert egy innovatív 
országról van szó. Ne feledjük: a Nobel díjasok országá-
ban élünk. 
Az oktatás minőségének fejlesztése jó úton halad. Mi 
mások vagyunk, mint Kína és India, de az élet minő-
sége itt is nagyon fontos. A magyarul is megjelent „Az 
áttöréses fejlesztés irányítása” az átalakulás irányításá-
ról szól és segítséget jelenthet olvasóinak a fejlődési 
irányok meghatározásában. 
Shiba professzor 20 éves odaadó munkájáért a Jubile-
umi Díjátadó ünnepségen átvette a „Honorary Hungarian 
Ambassador of Quality” (A Magyar Minőség Tiszteletbeli 
Nagykövete) című herendi Sárkánymadár kisplasztikát. A 
díjat Mester Zoltán versenyképességért felelős szakál-
lamtitkár (NFGM) adta át. 

A könyv ismertetésére két nappal később –június 5-én– 
a Gellért Szállóban rendezett Könyvbemutatón került sor, 
amelynek során Sugár Karolina, majd Shiba professzor 
felidézte a magyar szakemberekkel és kormányzattal 
1987 óta tartó kapcsolatát, és számos hasznos informá-
ciót és gondolatot osztott meg hallgatóságával a minő-
ségügy területéről, mindenekelőtt a könyv tárgyát képező 
témában. 
______________________________________________ 
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AA  MMiinnőősséégg  ééss  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg  
22000099//33  sszzáámm  ttaarrttaalloommjjeeggyyzzéékkee  

Cím Oldalszám 

Az egészségügy minősége (Vass Sándor) 123 
EGÉSZSÉGÜGY  

Dr. Pikó Károly: A minőségszemlélet alkalmazása a Jósa András Oktató 
Kórházban 

124-128 

MINŐSÉGTECHNIKÁK, MODELLEK RENDSZEREK  
Varga József: Gyógyászati villamos berendezések kockázatmenedzsmentje 129-135 
Dr. Balogh Albert: A medián rang használata a minőségszabályozásban 136-140 
Haiman Péterné: A Nyírségvíz Zrt. a dobogó legfelső fokán 141-146 
Harasztosi Zsolt: Technológiai stratégia, technológiai térkép 147-154 
Nicole Radziwill és munkatársai: Indulás a rajtvonalról (Dr. Balogh Albert 
fordítása) 

155-160 

MINŐSÉGÜGYI TRENDEK  
A.V. Feigenbaum: Raising the Bar 161-164 

BESZÁMOLÓK  
Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti 
Bizottság 2008. évi tevékenységéről 

165-167 

A Minőségmenedzserek II. Nemzetközi Fóruma Üzbegisztánban (Dr. Molnár 
Pál) 

168 

Fókuszban az élelmiszer- és agrárgazdaság (Várkonyi Gábor) 168-170 
Pályázati felhívás a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díj elnyerésére 171 
Shiba ismét Magyarországon járt 172 
Könyvismertető 172-173 
A magyar KKV-k sikerességének fokozásáért (Sződi Sándor) 174 

EOQ MNB KÖZLEMÉNYEK  
1. EOQ MNB szakbizottságok tevékenysége és programja 
2. Új EOQ oklevelesek jegyzéke 
3. A Minőség és Megbízhatóság 2009. évi médiaajánlata 
4. Előfizetés a Minőség és Megbízhatóságra  
5. A Magyar Minőség folyóirat 2009. 4. és 5. számának tartalomjegyzéke 

175-176 
176-178 

178 
179 
180 

Közhasznúsági jelentés az ISO 9000 Fórum 2008. évi tevékenységéről B3 



  
MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXVVIIIIII..  éévvffoollyyaamm  0077..  sszzáámm  22000099..  jjúúlliiuuss  hhóó  

  
TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

A logisztika és a minőségmenedzsment kapcsolata – 
Prof. Dr. Illés Béla

Interconnection between Logistics and Quality 
Management - Dr. Illés, Béla

A bolognai folyamat és a minőségfejlesztés helyzete és 
perspektívái a hazai felsőoktatásban és a Műegyetemen - 
Jobbágy Ákos

Situation and Perspectives of the Bologna-course 
and Quality Development in Domestic Higher 
Education as well as at the Technical University of 
Budapest - Jobbágy,Ákos

Innováció és minőség – intézményi stratégiák - 
Benedek András

Innovation and Quality – Strategies of Institutions - 
Benedek, András

Környezettudatos magatartás iránti igény várható 
alakulása egy termelő tevékenységet folytató Zrt.-nél - 
Janowszky Sándor

Expected Development of a Demand against an 
Environment Concious Attitude at a Productive Plc. -
Janowszky, Sándor

Szoftvermérési módszerek 
Hogyan hajtsuk végre a szoftvermérés folyamatát? - 
Bóka Gábor

Methods for Software Measuring , How to Realize 
Measuring Process? - Bóka Gábor

Jók a legjobbak közül – Sződi Sándor interjúja Farkas 
Józseffel

The Best among the Best –Interview with József 
Farkas - Sződi, Sándor

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

A Magyar Minőség Társaság 18. Közgyűlése 18 th General Assembly of the Hungarian Society 
for Quality  

XVIII. Magyar Minőség Hét 18th Quality Week
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Termékbiztonság az Európai Unióban - Könyvajánló Product Safety in the European Union - New 
Literature

Az áttöréses fejlesztés irányai - Könyvajánló Breakthrough Management - New Literature

Kiosztották a IIASA-Shiba Díjakat IIASA-Shiba Awards Granted

Szubjektív - Shiba ismét Magyarországon tanított – 
Sződi Sándor

Professor Shoji Shiba Was Teaching again in 
Hungary - Sződi, Sándor

A Minőség és Megbízhatóság 2009/3 szám 
tartalomjegyzéke Content of Minőség és Megbízhatóság Nr 2009/3

XVI. Nemzeti Konferencia 16thNational Conference
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ISO
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FÓRUM
 


JELENTKEZÉSI LAP2 
XVI. NEMZETI KONFERENCIA  2009. SZEPTEMBER 10-11. 


HOTEL FRIDA FAMILY  8171 BALATONVILÁGOS, Zrínyi u. 135   
 


 


Résztvevő neve / beosztása: 
  


Tel:  Mobil:   E-mail:   


Intézmény/vállalkozás neve: 


Intézmény/vállalkozás székhelye, címe: 


Szervezet adószáma:       


Számlázási név: 


Számlázási cím: 


ISO 9000 FÓRUM TAG IGEN   BELÉPÉSI SZÁNDÉK IGEN  


RÉSZVÉTELI DÍJ (Forint/fő/2 nap)  
A részvételi igényt kérjük bejelölni „X”-el 


 
Részvételi díj 


Nem Tagoknak 
Részvételi díj FÓRUM 


Tagoknak 


 Szept. 10-11. IGEN   71500,-Ft +Áfa 57.200,-Ft +Áfa 


A részvételi díj magába foglalja a rendezési költségeket, az előadásokat tartalmazó multifunkciós CD-
t, az étkezést, a büfé- és az ünnepi vacsora költségeit. 


SZÁLLÁS DÍJ (Ft) 


A szállás igényt „X”-el kérjük bejelölni Szállásköltség 
éjszaka / fő 


Szeptember 
09. 


Szeptember 
10. 


Egyágyas elhelyezés 8.600,- Ft +Áfa IGEN  IGEN  


Kétágyas elhelyezés (2 fő/2 ágyas) 12.600,- Ft +Áfa IGEN  IGEN  
 


Jelölje, hogy mely játékokban szeretne részt venni:  kötélhúzás;   zsákbafutás;   asztalitenisz;  
 


A szállodai árak tartalmazzák a szállást büféreggelivel, az uszoda, szauna, strand, napozó stég, 
napozóágy, biliárd, tollaslabda, internet használatát, illetve ingyenes parkolást zárt környezetben. 


 
A szállodai árak az Áfa-t nem tartalmazzák! 


A szállás költsége nem tartalmazza a 300,- Ft/fő/éjszaka idegenforgalmi adót. 


Szállodai szoba korlátozott számban foglalható, kérjük jelentkezésüket minél hamarabb elküldeni! 


JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2009. augusztus 15. 


A Jelentkezési Lap alapján megküldött számlánkat kézhezvételtől számított 8 napon belül szíveskedjenek 
átutalni számlaszámunkra. A rendezvény időpontja előtt két héttel a lemondást már nem tudjuk elfogadni, de 
figyelembe vesszük más személy részvételét.  


Részvétel csak kiegyenlített számla esetén biztosított. 


 


Dátum:  
 


Aláírás: 
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Közhasznú Társadalmi Szervezet 
1124 Budapest Fürj u. 18.;  Levélcím: 8401 Ajka, Pf. 186. 


Tel. Bp.: (1) 319-3071;   Tel. Ajka: (88) 501-233;   Mobil: 06-20-9610-085 
Fax Bp.: (1) 319-2562;   Fax Ajka: (88) 501-234  


E-mail:  isoforum@isoforum.hu; Honlap: www.isoforum.hu 
____________________________________________________________________________ 


ISO
9000


FÓRUM
 


XVI. NEMZETI KONFERENCIA 
2009. szeptember 10-11. 


 
 Hotel Frida Family  8171 Balatonvilágos, Zrínyi u. 135   


 
 


VÁLTOZÁSMENEDZSELÉS – MINŐSÉG - VERSENYKÉPESSÉG 
 
 
 
 


Szept. 10. 
Plenáris: A gazdasági válság hasznosítható tanulságai. 
Ipar és Szolgáltatás szekció: 
 Minőségről és kiválóságról másképpen - Paradigmaváltás 


a minőségdíjas szervezeteknél. 
Egészségügyi szekció: 


Módszerek a jó gyakorlat megvalósításához az Egészség-
ügyi és Szociális Szolgáltatás területen. 


Szept. 11. 
„A” szekció: Kényszerből vált divattá a változásmenedzselés? A gazda-


sági válság hatása a szervezetek humán-erőforrás gazdál-
kodására. 


„B” szekció: Lean, Kaizen és egyéb hatékony TQM módszerek. 
„C” szekció: Szemelvények a közoktatás minőségfejlesztési kérdéseiről  


 
 


 „Az egymástól tanulás konferenciája”  
 
 
 


 
A MINŐSÉG SZOLGÁLATÁBAN 
MINŐSÉGGEL SZOLGÁLTATNI 



mailto:isoforum@isoforum.hu
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PLENÁRIS – 2009. szeptember 10. 
 
09:00-09:45 Regisztráció 
 
09:45 Megnyító: 
  
 Rózsa András - ISO 9000 FÓRUM, elnök 


 
10:00 Plenáris: A gazdasági válság hasznosítható tanulságai 
 


Elnök: Kormány Tamás - Controll Holding Zrt., vezérigazgató 
 


10:00 (P1) Van kiút a gazdasági válságból 
Dr. Papanek Gábor – GKI Gazdaságkutató Zrt., igazgató, egyetemi tanár 


11:00 (P2) Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR)  
Fertetics Mandy - Alternate Tanácsadó Kft., ügyvezető igazgató 


 
11:30 Kávészünet (kávé, pogácsa) 


 
11:50 (P3) A szolgáltatói kultúra fejlesztésének HR eszközei – egy empirikus fel-


mérés eredményei és következtetései 
Dr. Hegedűs Márta - Homo Regius Tanácsadó, ügyvezető igazgató 


12:20 (P4) Szervezeti egészség, betegség, öröm és a gazdasági válság 
Dr. Lővey Imre – Concordia Kft., ügyvezető igazgató 


 
12:50  Kérdések-válaszok az előadók részvételével 


 
 
13:15 Ebéd 
 
14:15 Közös fotókészítés 
 
 
 


 
 
 
 


A KONFERENCIA IDEJE ALATT KÉT KÉZMŰVES KIÁLLÍTÁS TEKINTHETŐ MEG 
 
 


Hotel Előterében: dr. Vargay Zoltán - Faintarzia képkiállítása (www.vargayz.hu) 
 


Hotel Étteremben: ifj. Szlávics László szobrászművész kiállítása (www.art95.hu) 
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SZEKCIÓK - 2009. szeptember 10. 


„Ipar és Szolgáltatás” Szekció: 
Minőségről és kiválóságról másképpen - Paradigmaváltás a mi-
nőségdíjas szervezeteknél 


 
Elnök: Hercz Endre – Szövetség a Kiválóságért KE, Elnökségi tag (korábban T-Mobile 


TQM igazgató)   
 
14:30 (ISz1) Minőség és üzleti kiválóság egy globális, változó világban 


Stasztny Péter, VISIOCORP Hungary Bt., Kaizen menedzser 
14:55 (ISz2) A legjobb gyakorlatok kiválasztása,  megőrzése és elterjesztése nem 


csak feladatunk, hanem felelősségünk 
Pónya Gábor – Magyar Telekom Nyrt., minőségirányítási osztályvezető 


15:20 (ISz3) Gazdaságos minőségirányítás – technológiai paradigmaváltás  
Budai István Attila - ALOHA INFORMATIKA Kft., üzletágvezető 


15:45 (ISz4) Breakthrough Management, azaz az Áttöréses fejlesztés irányítása  
Sugár Karolina - Szövetség a Kiválóságért KE, elnök 


 
16:10 Kávészünet (kávé, pogácsa) 


 
16:30 (ISz5) Üzletreszabott informatika 
 Dr. Horváth Zsolt – INFOBIZ Kft., ügyvezető igazgató  
16:55 (ISz6) Hogy ne válságmenedzseléssel kelljen foglalkoznod, menedzseld a mi-


nőséget ! 
Móricz István – NYÍRSÉGVÍZ Zrt., vezérigazgató 


17:20 (ISz7) „Eppur si muove” – vagy vevőközpontúság a vezetési tanácsadásban 
Bernáth Lajos - QUALIMED-IL Kft., vezérigazgató 


 
„Egészségügyi” szekció: Módszerek a jó gyakorlat megvalósításához az Egészség-


ügyi és Szociális Szolgáltatás területen 
 
Elnök: Dr. Udvardiné H. Szilvia - Szent Imre Kórház, minőségügyi irodavezető 
 
14:30 (EÜ1) Lean és Hat Szigma lehetőségek az egészségügyben 


Tóth Csaba László – Thot Quality Management Kft., ügyvezető 
14:50 (EÜ2) A LEAN, mint új módszer alkalmazása a JAOK-ban 


Mányik Eszter – Jósa A. Oktató Kórház, minőségügyi előadó 
15:10 (EÜ3) A betegsúlyossági kategóriák alkalmazása a Szent Imre Kórházban 


Aradán Attiláné – Budap. Önk. Szent Imre Kórház, intézetvezető 
15:30 (EÜ4) A minőségirányítás színe és fonákja 
  Dr. Kecskés Gábor – Zala Megyei Kórház, orvos igazgató 


 
15:50 Kávészünet (kávé, pogácsa) 


 
16:10 (EÜ5) Mennyit ér a minőségügy? 


Fábián Zoltán – SZTE Klinikai Központ MIR osztályvezető 
16:30 (EÜ6) A Protokolláris Decubitus ellátás költséghatékonysági vetületei 


   Benkő Tímea - Kaposi Mór Oktató Kórház, MIR koordinátor 
16:50 (EÜ7) Minőség és költség - minőségköltség az egészségügyben 


Dr. Dobos Éva - SZTE KK Egészségbiztosítási Ig. - finanszírozási szakértő 
17:10 (EÜ8) Az Egészségügy Intézmények minőségügyi jellemzőjének a felmérése 


Dr. Margitai Barnabás – EMKI, főigazgató 
 


18:30  Vidámságok, vetélkedő: kötélhúzás, zsákbafutás, asztalitenisz 
20:00-23:00 Ünnepi vacsora, jubileumi díjak kiosztása, tombola, totó 
21:30  A Kolompos Együttes műsora a résztvevők aktív bevonásával 
 







 


4/5  


SZEKCIÓK - 2009. szeptember 11. 
 
 „A” Szekció: Kényszerből vált divattá a változásmenedzselés? A gazdasági 


válság hatása a szervezetek humán-erőforrás gazdálkodására. 
 


Elnök: Kormány Tamás – Controll Holding Zrt., vezérigazgató   
 
09:15 (A1) A XXI. század első globális válságának változásmenedzselési módsze-


rei, gyakorlati fogásai    
Szügyi György – Euromenedzser Tanácsadó KK, vezérigazgató 


 09:45 (A2) Paradigmaváltás a gyógyszeriparban, a változás kezelés új módszerei 
   Hegedűs Gézáné Dr.- ELEUD Kft., ügyvezető  


10:10 (A3) Változásmenedzsment vagy válságmenedzselés? 
Sződi Sándor – IFKA MIK, ügyvezető igazgató  


10:35 (A4) Rugalmas munkaerő menedzselés válság idején 
Molnár Imre - Pannon Work Zrt., FB elnök  


   
11:00 Kávészünet (kávé, pogácsa) 
 


11:30 (A5) Elsősorban a szemléleten kell változtatni 
Dr. Simon Attila - Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., vezérigazgató 


11:55 (A6) A változás a vezetővel kezdődik 
Ardai Zoltán – PRAESTA Felsővezetői Képző Kft., ügyvezető igazgató 


12:25 (A7) Kétirányú mozgás HR gyakorlata válság idején egy nagyvállalatnál 
Ács Sándor - GYSEV Zrt. általános vezérigazgató helyettes 


12:55   Villámkérdések és villámválaszok  
 
13:30 Ebéd 
14:30 Hazautazás 
 
 
„B” Szekció: Lean, Kaizen és egyéb hatékony TQM módszerek 


 
Elnök: Dr. Németh Balázs - Kvalikon Kft., ügyvezető igazgató 
 
09:00 (B1) KAIZEN - a versenyképes vállalati kultúra 


Mátrai Norbert - BANOR Kft, (Kaizen Institute), vezető tanácsadó 
09:30 (B2) Egy nem hagyományos Hat Szigma projekt sikere 
 Nyeste Zsolt - GRUNDFOS Mo. Gyártó Kft., MIR vezető 
10:00 (B3) Az innovativ gondolkodás algoritmusa 


Lantos Gábor - KNORR Bremse Fékrendszerek Kft., MB igazgató  
10:30 (B4) Van-e élet Röszkén túl?  
  Simone Smolinska - Le Bélier Kelet-Európa, MI&folyam. fejlesztés vezető 


 
11:00 Kávészünet (kávé, pogácsa) 
 


11:30 (B5) Six Sigma és Lean módszerek bevezetésének tapasztalatai 
György T. Péter – TEQUA International Kft., ügyvezető igazgató 


12:00 (B6) A LEAN szervezet 
Király Zoltán - Jabil Circuit Magyarország Kft, vezérigazgató  


12:30 (B7) Lean Office – veszteségcsökkentés adminisztratív területeken  
Dr. Németh Balázs – Kvalikon Kft., ügyvezető igazgató 


13:00   Villámkérdések és villámválaszok 
 
13:30 Ebéd 
14:30 Hazautazás 
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SZEKCIÓK - 2009. szeptember 11. 


 
„C” szekció: Szemelvények a közoktatás minőségfejlesztési kérdéseiről 
 
 
09:00 Regisztráció 
09:45 Megnyító:  Rózsa András - ISO 9000 FÓRUM, elnök 


 
Elnök: Tóth Géza – Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, igazgató 
 
09:50 (C1) A minőségelvű közoktatás megerősödése  


Brassói Sándor – OKM, főosztályvezető h. 
10:20 (C2)  Új eszközök az európai oktatásban: EQF, ECVET és EQARF 


Molnárné Stadler Katalin – M&S Consulting Kft., ügyvezető 
10:45 (C3) Intézményi átalakulás, avagy a társadalmi elvárásoknak való megfelelés 


a SHIBA díj tükrében  
 Radicsné Szerencsés Terézia – Kiskőrösi Integrált Okt. Intézmény, igazgató 
11:10 (C4) A TÁMOP és a közoktatás minőségének fejlesztése  


Tóth Géza – Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 
 
11:35 Kávészünet (kávé, pogácsa) 
 


12:00 (C5) Minőség a közoktatásban. Kell minőségbiztosítás a közoktatásban? 
Haraszty Gábor – PTE FEEK Regionális Távoktatási Központ igazgató 


12:25 (C6) Vevőközpontúság és a partneri elégedettség növelése a Jókai Mór 
Közgazdasági Szakközépiskolában és Leánykollégiumban 
Unger Tamás – Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, igazgató 


12:50 (C7) Minőség a fenntartói elvárásokban (Szolnok város gyakorlatában) 
Dr. Kállai Mária – Szolnok Város Önkormányzata, alpolgármester 


13:15   Kerekasztal a résztvevőkkel  
  


 
13:45 Ebéd 
14:45 Hazautazás       







