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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Folyamatmenedzsment a Hödlmayrnél – 
Prekopecz József

Process Management at theHödlmayr Company - 
Prekopecz, József  

Sikertényezők 2009 - Móricz István Success Factors 2009 - Móricz, István  

Social Responsibility in the View of the SMSs- 
Csigéné, Dr. Nagypál, Noémi

Társadalmi felelősségvállalás a kis- és középvállalatok 
nézőpontjából - Csigéné Dr. Nagypál Noémi  

Felhasználóbarát ERP rendszerek - Sebők Andrea User Friendly ERP Systems-Sebők Andrea  

Meditation about the „Quality” Word Cach – 
Tompos, GáborTűnődések a „minőség” szó csapdájáról - Tompos Gábor 

 

A munkaerő-felvételi módszerek megújítása a válság 
hatására - O’Reilly Recruiting in a Recession – O’Reilly 

 

Szabvány-az orvostechnikai eszközök jelképeire – 
Beck Lajos

Standard for Symbols of Tools of Medical Technics - 
Beck, Lajos  

Érdekelt fél Vezérelt Szoftvermérés (SDSM) 
Mit célszerű mérni egy adott esetben? - Bóka Gábor

Software Measurement by Interested Party. What to 
Measure in a Certain Case – Bóka, Gábor  

Jók a legjobbak közül - Móricz István vezérigazgató, 
Nyírségvíz Zrt. - Sződi Sándor

The Best among the Best – Móricz, István, General 
Manager Nyírségvíz Zrt. - Sződi, Sándor  
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XVIII. Magyar Minőség Hét 2009. november 2. 3. 4. 5. 18th Hungarian Quality Week – 2-5 November 2009  

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

„A Mikulás is benchmarkol - 3” konferencia / előzetes 
program - 2009. december 4.

Santa Claus Is Benchmarking Also – 3 Conference 
Preliminary Program - 4th December 2009  

Önértékelési szakértő képzés indul Self Assessment Expert Training Starts  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAA  NNEEWW  MMEEMMBBEERR  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagját! We Welcome the New Member to the Society  
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FFoollyyaammaattmmeenneeddzzssmmeenntt  aa  HHööddllmmaayyrrnnééll 
PPrreekkooppeecczz  JJóózzsseeff  

  
A Hödlmayr Hungária Logistics Kft. 2004-ben Nemzeti 
Minőségi Díjat nyert a szolgáltató kategóriában. A szerző 
bemutatja röviden a vállalatot, valamint a szervezetnél 
alkalmazott folyamatmenedzsment-rendszer főbb ismér-
veit. 
A vállalat 
A Hödlmayr Hungária Logistics Kft. az osztrák gyökerű 
Hödlmayr International cégcsoport tagja, mely Európa 11 
országában rendelkezik székhellyel. Magyar leányválla-
lata 1990-ben kezdte meg működését Gyálon. Néhány 
évvel később stratégiai megfontolások alapján Győrbe 
helyezte át székhelyét. 
A 200 munkatársat foglalkoztató cég. megalakulása óta 
törekszik arra, hogy ügyfelei számára több legyen, mint 
egyszerű szállítmányozó. A gyári új gépkocsikat főként 
közúton, emellett vasúton és esetenként hajón szállítjuk 
a gyártótól a vevőhöz, és közben gondoskodunk a raktá-
rozásról, vámkezelésről. 15 ezer gépjármű egyidejű tá-
rolására alkalmas, több 100 ezer négyzetméteres import- 
és elosztóraktárunkba beérkezett járművek disztribúciója 
mellett értéknövelő többletszolgáltatásokat is nyújtunk. 
2008-ban megközelítőleg 200 ezer gépjárművet szállí-
tottunk Európa útjain. 
Bevezető 
Minden folyamatmenedzsment-rendszert alkalmazó vál-
lalat életében felmerül a kérdés, hogy vajon milyen for-
mában lehetne a folyamat-menedzsment hatékonyságát 
növelni, milyen folyamatokban érdemes gondolkodni és 
hogyan érdemes a vállalat valós folyamatait leképezni 

egy folyamat modellbe? A válasz egyszerűnek tűnik. A 
folyamatmodellnek és a folyamatoknak tükröznie kell a 
vállalat valós tevékenységét, folyamatait és támogatnia 
kell a vezetés minden szintjét és az összes munkatársat 
a hatékony munkavégzésben. Hogy a gyakorlatban ez 
hogyan is valósítható meg? A folyamat menedzsment 
egy lehetséges és a gyakorlatban bevált és alkalmazott 
módját mutatom be. A cikk vázát a 2009.03.27-i „Minő-
ség és Logisztika / Ahogyan a profik csinálják” konferen-
cián elhangzott előadásom képezi. 
A cikk a szerző nézeteit és véleményét tükrözi. 
Folyamat –általános követelmények 
A folyamatmenedzsment-rendszerrel szemben támasz-
tott legfontosabb általános követelményeket 4 pontban 
tudom összefoglalni (11..  sszz..  áábbrraa): 

• Stratégiát támogató (összhangban van a stratégiával, 
tükrözi a stratégiát). 

• Gyakorlatias (tükrözze a tényleges tevékenységeket, 
valós folyamatokat). 

• Átlátható (folyamatok, eljárások, munkautasítások, 
dokumentumok világos struktúrában). 

• Felhasználóbarát (érthető, könnyen kezelhető, nincs 
„túldokumentálva”). 

Ha bármelyik fenti követelmény nem teljesül, akkor a fo-
lyamatmenedzsment- rendszer már nem képes betölteni 
funkcióját. A fenti követelmények teljesülésének hiányá-
ban a (felső) vezetés számára nem képvisel hozzáadott 

Öntapadó jegyzet
Konszern minőségirányítási vezető, HÖDLMAYR International AG



értéket és / vagy a rendszer működtetői (vezetők, mun-
katársak) számára válik használhatatlanná. Így pedig ok-
kal tűnik pazarlásnak a működtetésére fordított idő és 
energia. 
Folyamat-vezérlőelemek 
A hatékony folyamat vezérlőelemeit (ismérveit, követel-
ményeit) 13 pontban lehet megragadni, ha ezen köve-
telmények közül bármelyik sérül, akkor a folyamat már 
nem vagy nem teljes hatékonysággal képes betölteni 
funkcióját. A 13 vezérlőelemet a 22..  sszz..  áábbrraa szemlélteti. 
1. Folyamat megnevezése. Bár bagatellnek tűnik, de 

igen fontos követelmény, hogy a szóban forgó fo-
lyamatnak nevet adjunk. Így tudjuk azonosítani és 
mindenki számára egyértelművé tenni, hogy a vál-
lalat melyik folyamatáról beszélünk. 

2. Folyamatgazda. A folyamatgazda a folyamat lelke, 
motorja. Ő felelős a folyamat működtetéséért, végső 
soron azért, hogy a folyamat előállítsa a meghatá-
rozott, elvárt output-ot. A 13 követelményt áttekintve 
láthatjuk, hogy a folyamatgazda milyen hatalmas 
mennyiségű információ, erőforrás, követelmény és 
elvárás között lavírozva érheti el a célját, azaz az 
elvárt output-ot. 

3. Folyamat terjedelme. Talán az egyik legkézenfek-
vőbb folyamat-ismérv a terjedelem meghatározása. 
A terjedelem meghatározásánál a következő kérdé-
sekre kell választ kapni. Hol kezdődik és hol ér vé-
get a folyamat? Milyen tevékenységre és milyen 
mértékben terjed ki? Milyen részletesen kell leírni a 
folyamatot? Milyen kapcsolódó szabályozó doku-
mentumok szükségesek még (eljárás, munkautasí-
tás, ellenőrző lista, stb.) és ezeket milyen részletes-
séggel kell leírni? Az utóbbi kérdések megválaszo-

lásánál nyilvánvalóan a dokumentumok felhaszná-
lóinak képzettségét és a folyamat kockázati ténye-
zőit kell figyelembe venni. 

4. Output. A folyamatok célja végső soron az elvárt 
output létrehozása. Az elvárt output lehet egy szol-
gáltatás, termék, anyag, információ és ezek kombi-
nációja (akár a feldolgozottság különböző szintjein). 
Az output-ot a folyamat ügyfele számára állítja elő. 

5. Ügyfél. Igen fontos tényező, hogy felismerjük és 
meghatározzuk, ki a folyamat ügyfele. A folyamat 
ügyfele természetesen lehet maga a vállalat ügyfele 
(a VEVŐ). Közbenső folyamatok esetén belső ügy-
felekről is beszélhetünk, például egy másik szerve-
zeti egység, egy másik folyamat, egy másik leány-
vállalat. Itt látható, hogy a folyamatmenedzsment-
rendszerek működésénél fontos feltérképezni és 
szabályozni a folyamatok kapcsolódási pontjait, köl-
csönhatásait. 

6. Output követelmények. Itt kell meghatározni, hogy a 
folyamat ügyfele milyen számszerű, mérhető vagy 
éppen nem számszerűsíthető (objektíven vagy 
szubjektíven leírt) követelményeket támaszt az ál-
tala „fogyasztott” output-tal szemben. 

7. Input. A folyamat bemenete „táplálja” a folyamatot, 
ami lehet információ, anyag, termék vagy félkész 
termék, szolgáltatás, stb. Az input-ot a folyamat be-
szállítói bocsátják rendelkezésre. 

8. Beszállító. A 7. pontból is következően fontos meg-
határozni, hogy ki a folyamat beszállítója, ill. ki lehet 
a folyamat beszállítója. A beszállító számos kritéri-
umnak kell megfeleljen, E megfontolásból terjedt el 
a beszállítók értékelése, minősítése. Folyamatme-
nedzsment-rendszerek esetén azonban nem kizá-
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rólag a klasszikus, külső beszállítót érthetjük be-
szállítón: beszállító lehet egy másik szervezeti egy-
ség, egy másik folyamat, egy másik leányvállalat és 
számos esetben az ügyfél, azaz maga a vevő is. 

9. Input követelmények. Itt kell meghatározni, hogy a 
folyamatnak (a folyamat- gazdának) milyen köve-
telményei (számszerű, mérhető vagy éppen nem 
számszerűsíthető) követelményei vannak az input-
tal, a beszállítóval szemben. 

10. Célok. A vállalkozás végső soron azért dolgozik 
(azért működtet folyamatokat), hogy a tulajdonos 
számára profitot termeljen. A célok meghatározásá-
nál éppen ezért a tulajdonos (illetve az őt képviselő 
felső vezetés, vezetés) által elvárt célokról beszé-
lünk. Részfolyamatoknál, alsóbb szintű folyamatok-
nál természetesen a vezetés ezeket a célokat le-
bontja, adaptálja a megfelelő szinten. 

11. Normák és előírások. Itt azokat a külső normákat, 
előírásokat említjük, amelyek betartása szükséges 
ahhoz, hogy az adott folyamat (végső soron a vál-
lalkozás) törvényesen, a jogszabályoknak és a 
szakági elvárásoknak megfelelően, nemzetközi cé-
gek esetén a konszern belső előírásainak megfele-
lően működjön, ill. azoknak megfelelő terméket 
és/vagy szolgáltatást állítson elő. Tehát normák és 
előírások alatt értjük a törvényeket, jogszabályokat, 

szabványokat, iparági előírásokat, konszern sza-
bályzatokat, stb. 

12. Képzés és kompetencia. A folyamat hatékony 
működéséhez elengedhetetlen a megfelelő humán 
erőforrás-gazdálkodás. Meg kell határozni, hogy a 
folyamat működtetésében közreműködő munkatár-
saknak milyen képzettséggel, képességekkel és 
kompetenciákkal kell rendelkezniük és milyen kép-
zésekre, programokra van szükség a megfelelő 
emberi erőforrás színvonal eléréséhez. 

13. Infrastruktúra. Definiálni kell, hogy az adott 
folyamatnak milyen infrastruktúrára, technológiai 
háttérre, műszaki berendezésekre és gépekre van 
szüksége a követelményeknek megfelelő output 
előállításához és a gazdaságos működéshez. 

Láthatjuk, hogy a folyamatgazdák miért kulcs szereplői a 
folyamatmenedzsment- rendszereknek. A folyamatgaz-
dák feladata megteremteni az egyensúlyt a sokszor 
egymásnak is ellentmondó számos külső és belső kö-
vetelmény között, gazdálkodni a sokszor szűkös erőfor-
rásokkal és előállítani az ügyfelek által elvárt output-ot. 
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SSiikkeerrttéénnyyeezzőőkk  22000099  
MMóórriicczz  IIssttvváánn  

 
A Nyírségvíz Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati felében működő, vízellátással és szennyvíz-
elvezetéssel- tisztítással foglalkozó önkormányzati tulajdonú részvénytársaság, amely kb. 250.000 fő 
vízellátásáról, míg 170.000 fő szennyvízelvezetéséről és tisztításáról gondoskodik. A cég központja 
Nyíregyházán található. A működtetett eszközeinek értéke, melyekkel teljesíti a szolgáltatásokat, meg-
haladja a 30 milliárd Ft-ot, éves árbevétele az idei évben eléri az 5 milliárd Ft-ot, dolgozóinak létszáma 
380 fő. A társaság dinamikusan fejlődik, mely fejlődési ívet nem csak a működési területének folyamatos 
bővülése, nem csak javuló fogyasztói elégedettségi mutatói, nem csak folyamatosan javuló hatékony-
sága fémjelez, hanem olyan magas presztizsü elismerések megszerzése is, mint Nemzeti Minőségi Díj, 
valamint a Közép- és Kelet-Európai Minőség Díj elnyerése, továbbá az EFQM szervezettől Recognised 
for excellence 5* elismerés elnyerése. 
A Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója Móricz István „A sikeresség és ami mögötte van” című konferencián, 
Budapesten 2009. április 24-én tartott előadásában foglalta össze vázlatosan azt, hogy ő mit tart az ál-
tala vezetett szervezet kulcs-sikertényezőinek. Ezen előadás nyomán született az alábbi cikk a 
Nyírségvíz Zrt. sikertényezőinek vázlatos bemutatása érdekében. 

 
Azt hiszem, mielőtt belekezdenék annak taglalásába, 
hogy milyen sikertényezői vannak a Nyírségvíz Zrt-nek, 
négy dolgot mindenképpen szükséges megvizsgálni. 
Ezek közül az első talán a fontosabb; hogy mit neve-
zünk, és mit tekintünk sikernek, míg a második az, hogy 
mérhető-e a siker, és ha igen, hogyan mérjük. A harma-
dik az, hogy kinek számára siker a siker, csak az azt lét-
rehozó egyén, vagy a tágabb környezet számára is, míg 
a negyedik, hogy miben is vagyunk igazán sikeresek. 
Mit tekintünk sikernek? 
A megközelítés legkézenfekvőbb módja a Magyar Értel-
mező Kéziszótár, amely két definíciót takar 

1. „Valamely tevékenység szerencsés kimenetele, jó 
eredménye.” 

2. „Alkotással, magatartással kivívott tetszés.” 
Megítélésem szerint az ipari, szolgáltatási folyamatok 
vonatkozásában egyik definíció sem lehet irányadó, mert 
a nemzet csodaváró lelkéhez igazodva a sikert gyakorla-
tilag a szerencsével (lottó), míg más esetekben kiemel-
kedő képességű személyek által létrehozott műalkotá-
sokkal írja le. 
Internetes szótárakban már vannak természetesen a kor 
szellemét jobban tükröző megfogalmazások, mint pl. „A 
siker jól felépített, eredményesen működtetett folyamatok 
outputja.” Mindezeken túl érdemes tovább keresni siker-
definíciókat, mert számos forrásból lehet találni. Ese-
tünkben az angol értelmező szótár ad leginkább értel-

Öntapadó jegyzet
Vezérigazgató, Nyírségvíz Zrt.Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy ebben a lapunkban, Jók a legjobbak között sorozatunkban közöljük Sződi Sándornak a szerzővel készült interjúját, mely még több információt nyújt a siker „titkairól”.



mezhető sikerdefiníciót. „A siker egy cél vagy szándék 
elérése, teljesülése.” 
Ebben a megfogalmazásban tehát a sikert meg kell 
előzze a célok megfogalmazása. Ezen célok elérése ér-
dekében nyilván erőfeszítéseket kell tenni – folyamatokat 
működtetni, míg az erőfeszítések kimeneteként megjele-
nik a siker abban az esetben, ha a megfogalmazott célt 
meg tudtuk valósítani. A cikk további részében inkább e 
logika mentén érdemes a sikerre gondolni. 
Mérhető-e a siker 
Szükségszerű tisztázni a siker mérhetőségét. A Nyírség-
víz Zrt. felfogása szerint, ami nem mérhető, az gyakorla-
tilag nem is létezik. Így természetesen a sikert is mérhe-
tővé kell tenni, mert e nélkül puszta verbalizmussá vál-
hat, ami mögött vagy nincs, vagy kevés a gyakorlati tar-
talom, viszont annál több a mitikus elem körülötte. Az 
angol értelmező szótár szerinti sikerdefiníciót alapul 
véve, a siker mindenképpen egy tevékenység kimenete-
ként áll elő, tehát maga a definíció is folyamatszemléletet 
sugároz. Mint minden működtetett folyamatnak termé-
szetesen van számszerűsíthető bemenete és számsze-
rűsíthető kimenete is, ezért bátran ki lehet jelenteni, hogy 
a siker mérhető bármely területén is lelhető az fel az 
életnek. A mérhetőség gazdasági, termelési, szolgálta-
tási folyamatok vonatkozásában pedig semmiképpen 
nem lehet kérdéses. 
Kinek siker a siker 
Harmadikként az egységes gondolkodás okán érdemes 
tisztázni azt, hogy ki számára siker a siker. Ez termé-
szetesen minden környezetben más választ igényelhet. 
A Nyírségvíz Zrt. egy vezetékes ivóvíz- és csatornaszol-
gáltatással működő társaság, mely stratégiájában négy 
érintett főbb csoportot határozott meg: 

- vevők, fogyasztók 
- tulajdonosok, önkormányzatok 
- munkavállalók 
- szélesebb értelemben vett társadalom 

Esetünkben, mivel egy köztulajdonú, közszolgáltató tár-
saságról van szó, a siker csak akkor lehet valódi és 
fenntartható, ha a stratégia érintett főbb csoportjai szá-
mára egyformán sikereket tud nyújtani. Tehát úgy képes 
magas fogyasztói elégedettséget teremteni, hogy ez a 
tulajdonosok számára is elégedettséget jelent, ugyanak-
kor elégedettek a teljesítményeket előállító munkaválla-
lók is, valamint a társadalom más szereplői is egyaránt. 
A siker fenntarthatóságáról csak akkor beszélhetünk, ha 
az a stratégiával érintett főbb csoportok számára meg-
adja a sikerként megélés élményét. 
A mai magyar gazdaságban sajnos nagyon sok példát 
látunk arra, különösen a privatizált szolgáltatások vagy a 
pénzügyi szektor vonatkozásában, hogy a magukat 
rendkívül sikeresnek tekintő szervezetek csak a tulajdo-
nos számára adnak igazi sikert, míg a működésükkel 
kapcsolatba kerülő fogyasztók, vevők, hitelfelvevők, vagy 
a tágabb értelemben vett társadalom e szervezetek te-
vékenységével, mint sikerrel nem tud azonosulni, ellen-
kezőleg, működésük frusztrálja őket, vagy a kapcsolat 
kifejezetten kudarcot generál számukra. Erre tekintettel 
tehát különösen fontos az, hogy a siker kisugározzon a 
stratégia összes érintett csoportja számára, mert fenn-
tarthatósága csak ez esetben biztosítható.  
E bevezető után természetesen megfogalmazódhat a 
negyedik kérdés, hogy sikeres-e egyáltalán a Nyírség víz 
Zrt és ha igen, miben? 
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Miben is vagyunk igazán sikeresek 
E konferencián az ország számos városából, sok műfaj-
ban működő vállalkozástól vannak jelen szakértők, akik 
számára egy lokálisan működő vízszolgáltató neve ter-
mészetesen nem garancia arra, hogy elfogadják tevé-
kenységét sikeresnek, tehát teljes joggal kételkedhetnek 
abban, hogy a társaság sikeres-e vagy sem. A kétely 
önmagában is fontos tényező a siker fenntarthatóságát 
illetően, mert addig, amíg a sikert előállítói és az ő kör-
nyezetük kételkedik a sikerben; az hajtóerőt ad, míg ha 
ebben nem kételkedik, az könnyen elbizakodottsághoz 
vezethet, ami zsákutcába fordulás leghatározottabb jele. 
Ahhoz, hogy a kételyeket el lehessen oszlatni, termé-
szetesen meg kell mutatnunk azt, hogy az általunk kép-
viselt szervezet mire képes, mivel felfogásunk szerint a 
siker mérhető, azonosíthatóak a sikerrel megérintett 
csoportok, könnyen szemléltethető maga a siker. Az 
alábbi néhány diagram a stratégia főbb érintett csoport-
jával kapcsolatban mutatja be a társaság tevékenysége 
mentén harmonikusan előálló és fenntartható környezet-
ben létrehozott sikereket. 

Első érintett csoport: vevők, fogyasztók 
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11..  áábbrraa::  BBiizzaallmmii  iinnddeexx  vváállttoozzáássaa  22000011--22000000  
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22..  áábbrraa::  AAzz  iivvóóvvíízz--  bbeekkööttéésseekk  ááttffuuttáássii  iiddeejjee  ((nnaapp))  
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Második érintett csoport: tulajdonosok, önkormány-
zatok 
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33..  áábbrraa::  EEBBIITTDDAA  ((ÜÜzzeemmii  eerreeddmméénnyy++AAmmoorrttiizzáácciióó))  eezzeerr  FFtt  
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44..  áábbrraa::  IIvvóóvvíízz--  ééss  ccssaattoorrnnaasszzoollggáállttaattáássbbaann  rréésszzeessüüllőő  
tteelleeppüülléésseekk  sszzáámmáánnaakk  aallaakkuulláássaa  

Harmadik érintett csoport: munkavállalók 
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55..  áábbrraa::  EEllééggeeddeettttsséégg  aa  ttáággaabbbb  ((ttáárrssaassáággii  sszziinnttűű))  
mmuunnkkaakköörrnnyyeezzeetttteell::  
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66..  áábbrraa::  BBrruuttttóó  sszzaakkmmaaii  ááttllaaggkkeerreesseetteekk  aallaakkuulláássaa  

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 13/58 oldal



Negyedik érintett csoport: a széles értelemben vett 
társadalom 
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77..  áábbrraa::  AA  sszzeerrvveess  sszzeennnnyyeezzőőaannyyaagg  eellttáávvoollííttáássáánnaakk  
aallaakkuulláássaa  ((ttoonnnnaa))  
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88..  áábbrraa::  KKiiffooggáássoolltt  iivvóóvvíízz  mmiinnttaa  aarráánnyyaa  aazz  öösssszzeess  iivvóóvvíízz  
mmiinnttáábbaann  aa  kkéémmiiaaii,,  bbiioollóóggiiaaii  ééss  mmiikkrroobbiioollóóggiiaaii  vviizzssggáállaattookk  
aallaappjjáánn  
Hogyan értük el sikereinket? 
Remélhetőleg a cikk bevezető részében bemutatottak 
hitelesen alátámasztják a főcímben foglaltakat, mely sze-
rint a Nyírségvíz Zrt. egy sikeresen működő társaság. A 
siker azonban egy kb. tíz évvel ezelőtt választott fejlődési 
irány következetes megtartásának eredménye. 

A társaság vezetése felismerte, hogy az addig alkalma-
zott vezetési módszereiben lévő tartalékok kimerülő fél-
ben vannak, ezért át kellett értékelje vezetői filozófiáját, 
azt követően vezetési gyakorlatát. Fel kellett ismerni, 
hogy a társaság fejlődésének legnagyobb tartalékai a 
munkatársak egyéni alkotóképességének jobb kibonta-
kozásában rejlenek. A társaság akkori állapotában azon-
ban e tartalékokat nem tudta elérni, ezért új szemléletű, 
rendszerszerű megközelítést kellett alkalmazni. Ez nagy 
fordulat volt a cég életében, mert a vezetés egyre inkább 
minőségmenedzsment alapúvá vált, mely kezdetben két 
pilléren nyugodott. 
Az első pillér az egyéni alkotóképességek kibontakozta-
tása érdekében a TQM filozófia megismerése, elterjesz-
tése, a vezetés gondolkodásának – filozófiájának ilyen 
irányú átalakítása volt, továbbá a TQM alapú alkotótech-
nikák széles körű megismertetését és begyakoroltatását 
foglalta magában. 
Ez a nagyon izgalmas út, a cégkultúra váltás kezdete 
önmagában is szép eredményeket hozott a folyamatok 
korszerűsítésében, az egyes mutatóink javulásában, ami 
mögött, mint az egyéni alkotóképesség kiteljesedése 
volt. 
Az egyre kiteljesedő egyéni alkotóképesség azonban 
időnként konfliktusokat eredményezett a szervezet és 
tagjai között. Ezen a ponton fel kellett ismerni, hogy nem 
elég az egyéni alkotóképesség kibontakoztatása, hanem 
szükséges a szervezeti képességek fejlesztése is annak 
érdekében, hogy az alkotóképes egyének gondolatait a 
szervezet képes legyen befogadni, megvalósítani. Itt 
szintén rendszer elvű megközelítést kellett választani, 
mely a minőségmenedzsment és TQM elvekből kiindulva 
nem lehetett más, mint az EFQM alapú önértékelési mo-
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dell meghonosítása, majd elmélyült megvalósítása a tár-
saság működésében.  
Sematikusan fogalmazva, tehát az alkotóképes munka-
társak már olyan környezetben alkothattak, amely nem 
csak fogadni képes ötleteik, alkotásaik megvalósulását, 
hanem rendszerbe fogottan igényli azokat és hasznosítja 
a szervezet egészének fejlesztése érdekében. 
A munkatársak alkotóképességének támogatása, és kor-
rektebb alkotások érdekében képességeik fejlesztése 
céljából kiterjedt oktatássorozatot szervezett a társaság. 
A menedzsment szándéka volt, hogy a munkatársak 
széles rétege sajátítsa el azokat az alkotótechnikákat, 
melyek segítségével az általuk működtetett folyamatok 
egy-egy elemét fejleszteni képesek. Alapelvárásunkká 
vált, hogy a munkakörnyezetet ne csak a szerszámokkal, 
tárgyi eszközökkel történő ellátásra lokalizáljuk. Az min-
den cég vonatkozásában teljesen természetes, hogy 
munkatársait ellátja a munka elvégzéséhez szükséges 
eszközökkel, szerszámokkal. 
Esetünkben azonban az is teljesen természetessé vált, 
hogy nem csak ilyen jellegű eszközökkel lássuk el a 
munkatársakat, hanem képességeik jobb kibontakozta-
tása érdekében a folyamatok és folyamatelemek fej-
lesztéséhez szükséges elméleti módszereket, alkotó-
technikákat, mint „szerszámokat” ugyanúgy bocsássuk 
rendelkezésükre, mert így érhető el az az állapot, hogy a 
munkatársaknak ne csak a manuális képességei hasz-
nosuljanak a munkában, hanem alkotóképességük is. Az 
alábbi felsorolás mutatja be vázlatosan, hogy milyen al-
kotótechnikák megismertetése és begyakoroltatása ké-
pezte ezen oktatások – tréningek tananyagát. 

• PDCA-SDCA 
• 5W1H 
• Balanced Scorecard 
• Stratégiai tervezés 
• Kulcsfolyamatok 
• Minőségdokumentációs rendszer 
• Mérés, indikátorrendszer  
• Mac Kinsey: 7S elemzés 
• SWOT elemzés 
• KJ diagram  
• Fa-diagram 
• Folyamatábra  
• Problémamegoldás 7 lépése 
• Ishikawa diagram 
• Team munka 
• Vevői elégedettség 
• RADAR elv 
• Feladat-képesség mátrix 
• Változásmenedzsment 
• Benchmarking 
• KANO analízis 
• LEAN menedzsment elemei 
• Kaizen 
• FMEA 
• TPM elemek 
• Quality deployment 
• QFD 
• Brainstrorming - Brainwriting 
• 635 módszer 
• Philips 66 módszer 
• NCM (névleges csoport módszer) 
• Ok-okozatielemzés 
• Folyamatelemzés 
• 5S 
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Hol hasznosul a megszerzett tudás? 
A társaság TQM alapelvei közül a folyamatos fejlesztés-
sel kapcsolatos az egyik legerőteljesebb. Ezen alapelv 
kiteljesedése érdekében szerezték meg munkatársaink 
az előző táblázatban bemutatott fejlesztéstechnikákkal 
kapcsolatos tudást. 
A TQM eszményből adódó teljes körűség, valamint a be-
vonás, felhatalmazás, delegálás alapelvünk gyakorlati 
végrehajtása érdekében azonban meg kellett teremteni 
azokat a lehetőségeket, ahol, és amiben a munkatársak 
alkotóképessége a társaság által koordináltan megnyil-
vánulhat, kibontakozhat, hasznosulhat. Ennek érdekében 
a társaság kialakította minőség- és teljesítményme-
nedzsment, valamint humánerőforrás menedzsment ke-
retrendszereit, melyeknek központi része volt az alkotó- 
innovációt támogató folyamatok kezelése. 
Az immáron alkotóképessé tett és alkotótechnikákkal 
„felszerszámozott” munkatársaink számára tehát olyan 
„műhelyeket” hoztunk létre, melyek már kifejezetten igé-
nyelték – támogatták alkotóképességüket. Ezek legké-
zenfekvőbb megoldása a team munka rendszerszerű 
elterjesztése. A társaságnál évről-évre több a működő 
teamek száma. A megoldandó feladatokhoz igazítottan a 
teamekben jól ötvöződik a szellemi dolgozók magas el-
méleti felkészültsége, valamint a szerelők nagy gyakor-
lati tapasztalata. Számos team olyan eredménnyel ol-
dotta meg feladatait, hogy a társaság e mutatók vonat-
kozásában a Magyar Víziközmű Szövetség (MAVÍZ) 
Benchmarking Klubjában közreműködő szervezetek kö-
zött nagyon előkelő helyezést ért el. A teamek számának 
és teamekbe bevont munkatársak számának növekedé-
sét mutatja be az alábbi ábra. 
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99..  áábbrraa::  TTeeaamm  mmuunnkkaa,,  mmiinntt  aa  kköözzööss  aallkkoottááss  sszzíínntteerree  
A teamekben 2008-ban már a bevont munkatársak lét-
száma eléri a társaság összlétszámának 60%-át. A kö-
zös alkotások létrehozásához más platformokat is kellett 
teremteni. A társaság egészére kiterjedő hatású változá-
sok kezelésére projekteket hoztunk létre, melyekbe 
szintén nagyszámú munkatársat vontunk be. Egyes ki-
emelt tevékenységek szervezeten belül fenntarthatósá-
gának biztosítására az állandó munkacsoportok rendsze-
rét is létrehoztuk. Az állandó munkacsoportokba a mun-
katársak több mint 10%-a végez rendszeres munkát, míg 
projektekben kb. a munkatársak 8%-a vesz részt köz-
vetlenül a projektszervezet tagjaként. 
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Még mindig a teljes körűség és a bevonás TQM eszmé-
nyeknél maradva a társaság az EFQM szemlék alkalma-

zásával létrehozott fókuszcsoportokat állandó intéz-
ménnyé változtatta a felső vezetés és a legszélesebb és 
legkülönbözőbb munkatársi rétegek közötti kétirányú és 
közvetlen kommunikáció megteremtése és fenntartása 
érdekében. E fókuszcsoport üléseken nagyon hasznos 
eszmecsere folyik a menedzsment tagjai, valamint a 
munkatársak között a stratégia irányokról és az annak 
végrehajtása érdekében választható módszerekről, cé-
lokról, stb.  
Lehet verseny egy szervezeten belül is? 
Az ma már teljesen természetes, hogy a vállalkozások 
piaci környezetben működnek, ahol a piac más szerep-
lőivel folyamatos versenybe vannak a pályázati forráso-
kért, piaci részesedés növeléséért, a különböző megbí-
zásokért, stb. E verseny létjogosultságát megkérdője-
lezni nem lehet, hiszen ez a fejlődés leghatékonyabb 
mozgatórugója. 
A Nyírségvíz Zrt. egy tradicionális alapokon nyugvó vál-
lalkozás volt, nem zöldmezős beruházásként jött létre 
egy befektető döntése nyomán, aki hozta magával gyár-
tástechnológiáját, menedzsment rendszerét, HR licen-
ceit, stb. A társaság mindezeket elkerülve folyamatosan 
működött az elmúlt évtizedekben, így belső kultúrájában 
a hagyomány- tisztelet erősen jelen volt.  
A külső környezetben folyó verseny, valamint a társasá-
gon belüli tradicionális gondolkodás közötti ellentmon-
dást a cégkultúra váltás folyamatában kezelni kellett. Fel 
kellett ismerni azt, ha egy cég a piacon versenyben van 
másokkal fejlődés érdekében, akkor e versenyhelyzetet 
a társaságon belül is le kell képezni. Miben lehet verseny 
a társaságon belül? Gyakorlatilag a külső környezetben 
folyó versennyel egyezően a célok teljesítésében, a fej-
lesztési források megszerzésében, a jövedelmek növelé-
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sében, valamint különböző elismerések megszerzésé-
ben. 
A társaságon belüli verseny platformját egy újabb keret-
rendszer, a minőség- és teljesítménymenedzsment ke-
retrendszer kialakításával valósítottuk meg. E rend-
szerbe integráltan folyik fenti célokért a verseny pályázati 
rendszerben, melynek kedvezményezettjei minden eset-
ben azok a kollektívák, akik sikeresebbek saját céljaik 
teljesítésében. A sikeresség esetükben magas erkölcsi 
elismerésen túl számukra automatikusan többletjöve-
delmet is jelent. 
E helyzet elfogadtatása természetesen nem volt könnyű 
feladat egy más kultúrában szocializálódott kollektíva 
tagjai számára, azonban a minőségmenedzsment kör-
nyezetbe ágyazottan három év alatt teljesen elfogadott 
részévé vált a Nyírségvíz Zrt. cégkultúrájának. Ma már 
nem kérdőjelezi meg senki társaságon belül ennek cél-
szerűségét és ennek létjogosultságát. Ellenkezőleg, a 
munkatársak megértették ennek célját és lényegét. Ma-
gatartásukkal, munkafeladataik teljesítésének sodrában 
annak tudatában dolgoznak, hogy tevékenységük mért, 
versenyszerű környezetben zajlik és a sikereket csak 
úgy érhetik el, ha a folyamataikat a megtanult alkotó-
technikák használatával mindig valamilyen ponton fej-
lesztik jobb eredmények elérése érdekében. 
A tapasztalatok összegzése 
Egy szervezet kultúrájának megváltoztatása felelősség-
teljes döntéseket igénylő hosszú folyamat. Amikor a me-
nedzsment szembetalálja magát e kérdéssel, mindig 
nagy körültekintéssel kell eljárjon a módszerek megvá-
lasztása terén, hiszen csak akkor lehet a választott mód-
szer alkalmazása sikeres, ha az harmonizál a vezetett 
szervezet, a tágabb környezet, az iparági sajátosságok 

bonyolult rendszerével. Ezen környezeti elemek közötti 
harmónia megteremtése gyakran igényelheti egyedi, 
testre szabott módszerek kifejlesztését és alkalmazásba 
vételét, mert más kultúrákban kifejlesztett, ott sikeres 
modellek beültetése egy megint csak másfajta kultúrába, 
olyan konfliktusokat generálhat, melyek a modelltől elvárt 
hatékonyságjavulás eredményét jelentősen csökkenthe-
tik. 
A Nyírségvíz Zrt. példája, melynek kulcselemeit nagy vo-
nalakban felvázolja a cikk, bemutat egy olyan utat, mely-
ben a társaság menedzsmentje standardizált módszerek 
elemeiből is merítve, ok-okozati összefüggésekben gon-
dolkodva, bátran alakított ki és vett alkalmazásba egyedi, 
a saját adottságaira kifejlesztett megoldásokat, melyek 
következetes alkalmazása nagyon jól szolgálta a társa-
ság fejlődését, sikeressé válását. 
______________________________________________  
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Bevezetés 
A vállalatokkal szembeni elvárások köre egyre bővül, 
mind a beszállítói láncon belül, mind pedig a fogyasztók 
részéről. A minőségmenedzsment mellett a vállalatok 
környezetvédelmi tevékenysége is mindinkább az alap-
vető elvárások körébe sorolódik. A vállalati környezetvé-
delemre, környezetmenedzsmentre mára a fenntartható 
fejlődéshez való hozzájárulás vállalati szintjének része-
ként tekintenek. 
A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (Corporate 
Social Responsibility – röviden CSR), amely az utóbbi 
néhány évben került a köztudatba, viszonylag új irányzat, 
azonban mind nagyobb figyelmet kap a vállalatok, a 
döntéshozók és az akadémiai szektor részéről is. Lé-
nyege, hogy „a vállalatok önkéntes alapon környezeti és 
társadalmi szempontokat építenek be üzleti tevékenysé-
gükbe és az érdekelt felekkel való kapcsolatukba” (Euró-
pai Bizottság, 2001, 8.), számos területet magában foglal 
a környezeti hatások csökkentésétől a munkavállalókkal 
való etikus magatartáson keresztül a korrupció vissza-
szorításáig. 
 A koncepció gyors elterjedésének oka feltételezhetően – 
azon túl, hogy a kifejezés „magáért beszél” – hogy míg a 
fenntartható fejlődés eszméje a nemzetközi szervezetek, 
országos kormányzatok szintjéről jutott a vállalati gya-
korlat szintjére, addig a társadalmi felelősségvállalás, bár 
eredetileg külső nyomás hatására, de vállalati szintről in-
dult. A CSR számos menedzsment- irányzathoz és mód-
szerhez hasonlóan az észak-amerikai kontinensről 
származik és eredetileg a nagyvállalatok felelősségvál-

lalásával foglalkozik, de természetesen a kis- és közép-
vállalatok társadalmi felelősségvállalása is lényeges, hi-
szen gazdasági, illetve a foglalkoztatásban betöltött sze-
repük miatt sem megkerülhető. 
A következőkben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszéke által 
végzett két – egy európai uniós és egy hazai – kutatás 
tapasztalatai alapján mutatjuk be a KKV-k társadalmi fe-
lelősségvállalásának jellegzetességeit, majd az eredmé-
nyek alapján ajánlásokat fogalmazunk meg CSR-tevé-
kenységük ösztönzése, eredményességének javítása 
érdekében. 
Retorika és valóság – a társadalmi felelősségvállalás 
elemzése Európában 
A 2000-es évektől az Európai Unió is nagy figyelmet 
szentel a vállalati társadalmi felelősségvállalás témakör-
ének. Ennek megfelelően a 6. Kutatási Keretprogram ré-
szeként több kutatást is finanszírozott a témában, ame-
lyek közül az egyik legfontosabb a „Retorika és Valóság, 
a Vállalatok Társadalmi felelősségvállalásának Elemzése 
Európában”(RARE, www.rare-eu.net). 
A német Öko-Insitut vezette munkában hét intézet vett 
rész, köztük a 2004-ben csatlakozott országokat a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Környezetgazdaságtan Tanszéke képviselte. 
A projekt célja a CSR tényleges, társadalmi és környe-
zeti hatásainak azonosítása, három szektor – az olajipar, 
a bankszektor, valamint a halászat és halfeldolgozás – 
tevékenységének elemzése révén, továbbá a fenntart-

http://www.rare-eu.net/
Öntapadó jegyzet
Egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék,  nagypaln@eik.bme.hu 



hatóság irányába mutató hatások sikertényezőinek azo-
nosítása. A multinacionális vállalatok tevékenységének 
elemzése mellett külön felmérés foglalkozott a kis- és 
középvállalatok társadalmi felelősségvállalásának jel-
lemzőivel. 
A témával kapcsolatos korábbi szakirodalom áttekinté-
séből kiderült, hogy KKV-k társadalmi felelősségvállalá-
sának sajátosságai szervezeti sajátosságaikból adódnak. 
A vállalatvezetés és a tulajdonos szerepe kevésbé válik 
el, jellemzően a cégvezetés – korlátozott erőforrásai ré-
vén – a stratégiaalkotás helyett inkább a napi feladatokra 
koncentrál, a működés és a vállalati kommunikáció ke-
vésbé formális, ami a társadalmi felelősségvállalás jelle-
gében is megnyilvánul. Nagyobb a vállalatvezető sze-
mélyes elkötelezettségének szerepe, ugyanakkor az eti-
kus vállalatvezető attitűdjének jótékony hatása az egész 
vállalatra kiterjedhet, a társadalmi felelősségvállalás jel-
lemző motivációs tényezői pedig az etikai megfontolá-
sok. 
A RARE kutatás keretében a kis- és középvállalatok 
CSR-gyakorlatát feltárandó kérdőíves felmérést 2006-
ban, ausztriai és magyar autóipari beszállító vállalatok 
körében végeztük, Mivel a kisebb vállalatok körében a 
társadalmi felelősségvállalás kevésbé ismert és elterjedt, 
mint a multinacionális vállalatoknál, olyan vállalatokat ke-
restünk meg a kérdőívvel, amelyek aktívak a környezet-
menedzsment vagy a szponzorálás, donáció területén 
vagy társadalmi, környezeti elkötelezettségükért díjat, 
elismerést kaptak. 
A projekt keretében végzett felmérés során – a korábbi 
hasonló témájú kutatások során vizsgált kérdéseken túl – 
azt is megvizsgáltuk, hogy a vállalatok milyen konkrét 
eszközöket ismernek és alkalmaznak. A nagyvállalatok 
körében végzett felméréshez hasonlóan részletesen ki-

tértünk arra, hogyan kezelik a klímaváltozás mérséklé-
sét, a veszélyes vegyi anyagok használatából fakadó 
kockázatot, az egyéb környezeti hatásokat, a nemek kö-
zötti esélyegyenlőség megteremtésének valamint a kor-
rupciónak problémáját, és az egyes területen alkalmazott 
eszközök milyen mérhető eredményekkel jártak. A kér-
dőív felépítése azt a logikát követte, ahogyan az elköte-
lezettség a vállalati tervezés majd gyakorlat után a kör-
nyezeti – társadalmi teljesítmény alakulásában a válla-
latoknál megjelenik. 
A felmérés, amellett, hogy feltárta a KKV-k társadalmi 
felelősségvállalásának jellemzőit, lehetővé tette a ma-
gyar és osztrák vállalatok összehasonlítását is. A leg-
fontosabb eredmények, hogy a KKV-k a nagyvállalatok-
hoz képest jóval kevesebb CSR-eszközt ismernek és al-
kalmaznak.  
A CSR hatásainak mérését korlátozza, hogy kevéssé 
elterjedt az indikátorok alkalmazása. A motivációs ténye-
zőket vizsgálva megállapítottuk, hogy míg általában a 
szakirodalom az etikai megfontolások szerepét emeli ki, 
a mintába került vállalatok esetében, főként az osztrák 
cégeknél, a költségcsökkentés is a legfontosabb motivá-
ciós tényezők között szerepelt. Összességében a két or-
szág vállalatinak válaszai között kisebb különbség volt 
tapasztalható, mint vártuk, azonban megfigyelhető volt 
néhány sajátosság. Az osztrák vállalatok körében vala-
mivel elterjedtebb a különböző menedzsment eszközök, 
írásos jelentések alkalmazása, továbbá az ő esetükben 
hasonlóan fontos elvárás a vállalatok vevői részéről a 
környezetmenedzsment-, mint a minőségmenedzsment-
rendszer megléte. Ezzel szemben a megkérdezett ma-
gyar vállalatok esetében csak a minőségmenedzsment- 
rendszer volt követelmény. 
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Számos kérdés foglalkozott a nagyvállalati vevők szere-
pével. A vevői elvárásoknak való megfelelés fontos moti-
váló tényező volt a felelősség elismerésében, a válasz-
adók 42%-a jelölte meg a három legfontosabb cél között. 
A válaszadók 49%-a teljes mértékben, 27%-a pedig az 
ötfokozatú skálán a négyest megjelölve egyetért azzal, 
hogy „szükség volna a nagyvállalati vevők részéről be-
szállítóik aktívabb támogatására a környezetvédelmi és 
társadalmi felelősségvállalás terén”, a nagyvállalatoktól 
várt segítségnyújtás legtöbbek által említett módja a 
szakmai segítségnyújtás, know-how, technológia, illetve 
gyakorlati tapasztalatok átadása (tizenhárom említés), 
amit a képzés, oktatás követ (tíz említés). A válaszokból 
kiderült, hogy a nagyvállalati vevők jellemző módon csak 
kommunikálják elvárásaikat a beszállítók felé, illetve ér-

Felmérés a környezetvédelemben élen járó magyar 
KKV-k körében 
2008. elején, részben a fent ismertetett felmérés alapján 
a környezetvédelemben élenjáró magyarországi KKV-k 
körében kérdőíves megkérdezést végeztünk, amelynek 
eredményeit doktori dolgozatomban elemzem részlete-
sen (Csigéné, 2008). A kiválasztási szempont az ISO 
14001 tanúsítvány megléte volt, a kiküldött 578 kérdőív-
ből 55 értékelhető érkezett vissza. A kutatás során arra 
kerestük a választ, hogy a KKV-k társadalmi felelősség-
vállalásának jellemzői mennyiben figyelhetők meg a 
vizsgált vállalatok körében, illetve célunk volt két fontos 
érintett csoport, az alkalmazottak és a nagyvállalati ve-
vők szerepének elemzése. Kísérletet tettünk továbbá a 
vállalatok csoportosítására - is aktivitásuk és hozzáállá-
suk szempontjából. 
A felmérésből kiderült, hogy a kis- és középvállalatok 
CSR aktivitásában a vállalatvezetés mellett a munkavál-
lalók is fontos szerepet kapnak. Az alkalmazottak meg-
nyerése, motiválása már a motivációs tényezők között is 
megjelent, arra a kérdésre válaszolva pedig, hogy „Me-
lyek a legfontosabb területek, témakörök a társadalmi és 
környezeti elkötelezettség szempontjából a vállalat szá-
mára?”, a válaszadók 26%-a olyan területet is megneve-
zett, amely a munkavállalókkal kapcsolatos („munkahe-
lyek teremtése”, „a munkavállalók biztonsága” illetve 
„munkavállalók környezettudatosságának javítása”). A 
válaszadók többsége fontos szerepet tulajdonított az al-
kalmazottak hozzáállásának, mind a CSR, mind pedig a 
vállalat üzleti sikere szempontjából, ugyanakkor vala-
mennyivel több vállalat tartja fontosnak az alkalmazottak 
hozzáállását az üzleti siker, mint a társadalmi felelősség-
vállalás szempontjából. 

Megoszlottak a vélemények arról, hogy az alkalmazot-
takkal könnyebb elfogadtatni a minőség fontosságát, 
mint a CSR szerepét a vállalat sikerében, azonban a-vá-
rakozásunknak megfelelően - a válaszadók többsége in-
kább egyetértett a kijelentéssel. A társadalmi felelősség-
vállalás eszközei közül az alkalmazottakkal kapcsolatos 
eszközök (pl. alkalmazottak bevonása a döntéshoza-
talba, dolgozói elégedettség vizsgálata) igen elterjedtek 
voltak. A felelősségvállalás területeinek kiválasztásakor 
ugyanakkor a vártnál kisebb szerepet kaptak a munka-
vállalók javaslatai, ezt a válaszadók azonos arányban 
jelölték meg a külső érdekelt felek javaslataival. Előzetes 
várakozásunk szerint –az előzőekben ismertetett felmé-
rés eredményei alapján– nagyobb jelentősége van az 
alulról jövő kezdeményezéseknek. A magyarországi fel-
mérés eredményei szerint tehát az alkalmazottak, -a 
nagyvállalatoknál tapasztalhatóakhoz hasonló módon- 
jellemzően inkább a CSR „tárgyaként”, mint „alanyaként” 
jelennek meg a KKV-k társadalmi felelősségvállalásában 
is. 
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tékelik azok környezeti teljesítményét, nem elterjedt, 
hogy oktatással, képzéssel támogassák beszállítóikat a 
társadalmi felelősségvállalásban. A válaszadók jelentős 
része szerint a vevői követelmények célja a felelősség 
beszállítókra való hárítása. A válaszadás visszautasítá-
sának magas aránya ugyancsak arra utal, hogy a KKV-k 
inkább egyetértenek ezzel a kijelentéssel, azonban nem 
vállalják minden esetben véleményüket /11..--22..  áábbrraa/. 

 

 
11..áábbrraa  

 

 
22..áábbrraa  

A felmérés szerint tehát, annak ellenére, hogy sok nagy-
vállalat beszállítói CSR teljesítményét is javítani kívánja, 
a beszállító KKV-k a legtöbb esetben csak a követelmé-
nyeket érzékelik. CSR teljesítményük javítása érdekében 
több támogatást várnának nagyvállalati vevőiktől, első-
sorban a szakmai ismeretek, tapasztalatok megosztása 
révén. 
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A vállalatok csoportosíthatóak voltak a társadalmi fele-
lősségvállaláshoz való hozzáállásuk szerint. Négy cso-
port volt megfigyelhető, amelyek a következőek:  

- „Szkeptikus kicsik”: olyan kisvállalatok, amelyek 
szkeptikusak a CSR-ral kapcsolatosan és a fele-
lősségvállalás az üzleti sikert véleményük szerint 
inkább gátolja, mint segíti. 

- „Szkeptikus hárítók”: méretüket tekintve inkább 
közepes vállalatok, amelyek szkeptikusak a CSR-
sal kapcsolatosan. A globális problémáknak álta-
lában nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a 
vállalatnál, az átlagnál jobban hiszik, hogy csak a 
nagyvállalatok engedhetik meg maguknak, hogy a 
társadalmi, környezeti problémákkal foglalkozza-
nak. Nem zárkóznak el teljes mértékben a felelős-
ségvállalástól, azonban külső segítséget várnának 
a nagyobb aktivitás érdekében. 

- „Erejükhöz mérten teljesítők”: olyan kisebb és 
közepes méretű vállalatok, amelyek viszonylag 
kevés eszközt alkalmaznak, kevés területen aktí-
vak, azonban motiváltak, fontos számukra a fele-
lősségvállalás, hiszen az „a vállalat alapvető ér-
tékrendjének való megfelelés”. Jellemzően nem 
szkeptikusak a CSR-ral kapcsolatosan. 

- „Lelkes profik”: Aktivitásuk magas, őszintén hisz-
nek a CSR-ban. Az átlagnál gyakrabban jelenik 
meg a célok között a fenntartható fejlődéshez való 
hozzájárulás. Többségük használ indikátort, jel-
lemző az egyéb menedzsment eszközök haszná-
lata az ISO 9001 és az ISO 14001 mellett, ami 
ugyancsak a „profizmusra” utal. 

Az előbbiekben részletesen bemutatott eredményeken 
kívül megállapítható még, hogy a vizsgált magyar KKV-k 

is viszonylag kevés CSR-eszközt alkalmaznak, nem el-
terjedt az indikátorok használata sem. A környezetvéde-
lem terén inkább az egyéb környezeti hatások csökken-
tése és a lehetséges költségcsökkentéssel is járó terü-
letek lényegesek, mint a klímaváltozáshoz való 
hozzájárulásuk mérséklése, ami összhangban van a ko-
rábbi kutatások eredményeivel, amelyek szerint a KKV-k 
a globális problémákra a nagyvállalatoknál kevésbé ér-
zékenyek. 
Összegzés és javaslatok 
A vállalatok társadalmi felelősségvállalása számos 
előnnyel jár, amelyek a kis- és középvállalatok számára 
is ösztönzőek lehetnek. A CSR segít 

- a vállalatot vonzóvá tenni a jól képzett, motivált 
munkavállalók számára, 

- hozzájárul a vevői lojalitáshoz, új ügyfelek meg-
szerzéséhez, 

- fontos a helyi közösséggel való kapcsolat 
javításában, 

- jót tesz a vállalat hírnevének,  
- költségcsökkentést eredményezhet (pl. környezet-

védelemmel kapcsolatos költségek csökkentése), 
illetve 

- hozzájárulhat ahhoz, hogy a vállalatnak egysze-
rűbb legyen a jövőbeli szabályozásnak megfelel-
nie. 

Ahhoz azonban, hogy a kis- és középvállalatok társa-
dalmi felelősségvállalását elősegítsük, fontos figyelembe 
venni jellegzetességeiket, nem szabad őket „kisméretű 
nagyvállalatoknak” tekinteni. Míg a nagyvállalatok sok 
esetben rendelkeznek CSR stratégiával, és a továbblé-
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pés a konkrét eszközök alkalmazásának irányába tör-
ténhet, addig a kis- és középvállalatoknál (még ha alkal-
maznak is CSR eszközöket) a CSR tevékenységek 
alapjául szolgáló stratégia többnyire hiányzik. 
Célszerű lenne a vállalatok CSR szempontú átvilágítása 
egy, a lehetséges társadalmi felelősségvállalási területe-
ket, eszközöket tartalmazó „CSR csekklista” segítségé-
vel, ez alapján lehetne meghatározni a társadalmi fele-
lősségvállalásnak a vállalat számára releváns területeit, 
a továbblépési irányokat. 
 Szükséges lenne továbbá KKV-specifikus eszközök ki-
dolgozása, hogy a kis- és középvállalatok ne a nagyvál-
lalatok számára kidolgozott eszközöket legyenek kény-
telenek használni. 
A vállalat csak a menedzsment, a tulajdonos elkötele-
zettsége mellett lehet sikeres a CSR-ban, ezért a szak-
mai szervezetek, kamarák fontos feladata a CSR nép-
szerűsítése a vállalatvezetők körében. Ennek eszköze 
lehet konferenciák, képzési programok szervezése, a jó 
gyakorlatok, példaértékű vállalkozások bemutatása. Az 
elkötelezett vállalatvezetők ugyanakkor sok esetben ter-
mészetesnek tekintik CSR-központú menedzsment-gya-
korlatukat és nincsenek minden esetben tisztában annak 
lehetséges előnyeivel, az ő esetükben ezért lényeges 
volna a CSR tudatosítása is. 
A KKV-k társadalmi felelősségvállalásának a munkavál-
lalók és a vállalatvezetők mellett fontos szereplői a nagy-
vállalati vevők. A felmérésekből kiderült, hogy sok eset-
ben magas követelményeket támasztanak beszállítóikkal 
szemben, azonban ösztönözni kellene őket, hogy a KKV-
k társadalmi felelősségvállalását aktívabban, például is-
mereteik átadásával, szakmai segítségnyújtással is tá-
mogassák. 

Felhasznált irodalom 
Barth, R., Wolff, F. (szerk.): Corporate Social Responsi-
bility in Europe: Rhetoric and Realities. Cheltenham, 
Edward Elgar, 2009 
Európai Bizottság: Green Paper: Promoting a European 
framework for corporate social responsibility. Brussels: 
EU Commission, 2001 
Csigéné Nagypál N.: A vállalatok társadalmi felelősség-
vállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori 
értekezés. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori 
Iskola, 2008 
Szlávik J. (szerk.): A vállalatok társadalmi felelősség-
vállalása. Complex Kiadó. Budapest, 2009 
 
______________________________________________  

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 24/58 oldal



Magyar Minőség XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 25/58 oldal

FFeellhhaasszznnáállóóbbaarráátt  EERRPP  rreennddsszzeerreekk  
 
Egy felhasználóbarát rendszer nemcsak gyorsítja a vál-
lalat belső működését, de az egyszerű visszakereshető-
ség és a különböző területek integrációja következtében 
rugalmasabbá is teszi azt. Előnybe kerülnek ugyanakkor 
az integrátor cégek, akik az ERP rendszereket, nem 
csak fizikailag, hanem adatkommunikáció és adatértel-
mezés szinten is összekapcsolják a technológiai rend-
szerekkel. 
Különböző igények 
Természetesen iparáganként és azon belül vállalaton-
ként is egészen különböző igények, feladatok merülnek 
fel és valósultak meg ez idáig is. Összességében azon-
ban még hatványozottabb az integráltságra törekvés. 
Gazdasági, hatékonysági, projektvezetési, oktatási 
okokból mind többen törekednek rá, hogy egységes in-
formatikai felületen kezeljék az összes folyamatot – 
hangsúlyozta Harcz Ádám, a CSB-System key account 
managere. Hozzátette: manapság alapvető elvárás, hogy 
az alkalmazott informatikai rendszer a teljes anyagfolyam 
mentén biztosítsa a termék-nyomon követést. A projek-
tek gyakori célja, hogy különböző adminisztrációs irodák, 
a könyvelés, a pénzügy -, vagy az egyes munkaterületek 
dolgozói: a raktári komissiózó a mobil eszközén, vagy a 
területi képviselő a nootbookján ugyanúgy használhas-
sák a rendszert. 
Az élelmiszeripari szektorban még nagyobb hangsúlyt 
kapnak a különböző minőségirányítási vagy szabvány-
rendszerek, hiszen a piaci siker egyik alapfeltétele az 
ezeknek való megfelelés lehet. A CSB-System keverés 
szintű termék nyomon követési rendszerével minimali-
zálja termékminőségi kockázatokat, laborinformációs 

rendszerével, vagy a beltartalmi adatokat kezelő modulja 
segítségével pedig integráltan biztosítja a különböző 
szabványok automatikus teljesülését. Jelentős költség-
megtakarítások érhetők el a karbantartás menedzsment 
integrálásával, vagy a Business Intelligence- menedzs-
ment információs rendszerek használatával. 
Egy felhasználóbarát, széleskörűen, akár mező szinten 
paraméterezhető rendszer nemcsak gyorsítja az ellátási 
lánc működését, de az egyszerű visszakereshetőségnek 
és a különböző területek (beszerzéstől az értékesítésig) 
integrációjának köszönhetően rugalmasabbá is teszi azt. 
Az elektronikus adatkapcsolatok –megrendelés, számlá-
zás stb.– segítségével tovább egyszerűsíthető a folya-
mat, valamint minimálisra csökken a hibalehetőség. Egy 
integrált beszerzési, gyártási és komissiózó modul segít-
ségével például a hibás kiszállítások gyakorlatilag meg-
szüntethetőek. Mindezek pedig optimális ráfordítások 
mellett a legértékesebb versenyelőnyt, a vevői elége-
dettséget és bizalmat biztosítják a vállalat számára. A 
CSB-System több mint 30 éves tapasztalattal a háta mö-
gött segíti élelmiszeripari és logisztikai partnereit a gaz-
daságos, hatékony működés megvalósításában a teljes 
vállalati folyamat során, a beszerzéstől a gyártáson, 
nyomon-követésen át egészen a raktári, értékesítési, 
adminisztrációs, pénzügyi, kontrolling stb. területekig. A 
vállalat stratégia célja, hogy ne csupán megfeleljen part-
nerei piaci igényeinek, hanem ágazat specifikus megol-
dásaival új lehetőségeket, ötleteket kínáljon számukra. 
Mivel nem képes ugyanaz az informatikai megoldás ha-
tékonyan támogatni például egy vágóhidat és egy pénz-
intézetet, ezért a CSB saját piacán, az élelmiszeriparon 
belül is ágazati modulokat alakított ki, amelyek lehetővé 
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teszik a partnerekre specializált rendszerek kialakítását 
és egyben garantálják a rövid bevezetési időt. 
Az igények és a megoldások kéz a kézben járnak. 
Ezt az állítást támasztja alá az is, hogy az SAP számos 
olyan innovációt mutatott be a piacon (pl. a jövő áru-
háza), amelynek elemeit kezdik átvenni az élelmiszer-
láncok. Ezekre nem kerülhetne sor, ha nem analizálnánk 
a vállalatok magatartását, és kiforrott termékeinkkel nem 
a megfelelő időpontban jelentkeznénk – utal Földi 
Valéria, az SAP Hungary Kft. kis- és középvállalkozáso-
kért felelős kereskedelmi igazgatója. Egyre erősebb az 
iparág-specifikus megoldások iránti igény, ami különösen 
igaz a kis- és középvállalati szektorban is.  
A vállalatok számára ekkor az a nyerő megoldás, ha 
olyan szoftverszállítót és bevezető partnert keresnek, aki 
specializálódott az adott szegmensre, és ismeri annak 
sajátosságait, egyedi megoldásait. A vezetői információs 
rendszerek használata kritikus tényező a változó igé-
nyekre adott válaszra, használatával csökken az infor-
mációk analizálására, és döntések meghozatalára adott 
idő. Így a stratégiai agilitás immár ugyanolyan kulcsszó 
kell, hogy legyen a vállalatokon belül, mint a célkitűzésen 
alapuló vezetés. 
Gyártói-kereskedelmi szegmensben működő vállalatnál, 
mely kisbolti rendszerrel egészült ki, sikerült a féléves 
bevezetési időszak alatt is kimutatni a megtérülést. En-
nek nagy százalékát adta az a bizonyított ügyviteli ar-
chitektúra, melynek alkalmazása racionalizálta a cég 
működését. A befektetés egyébként maga után húzza a 
vállalatot, hiszen egy adott méret felett ERP rendszer 
nélkül nem átlátható a vállalat, nem tud fejlődni. Minden-
kinek javaslom, hogy beruházásait alaposan gondolja át, 
mielőtt dönt további sorsáról, hiszen a válság elmúltával 

csak a felkészült cégek tudnak labdába rúgni - amihez 
szintén szükséges a korábban említett stratégiai agilitás.  
A ProgEn Kft. Marketing és értékesítési vezetője, 
Wernitzer Éva. úgy véli, hogy mind inkább előtérbe ke-
rülnek az online megoldások a vállalatirányítási rendsze-
rek esetében is. Ez egyrészt jelentkezhet akár az online 
rendszerrel működő kiskereskedelmi egységek eseté-
ben, ahol az egyes üzletek forgalmi adatai azonnal meg-
jelennek a központi rendszerben, ahol készlet és pénz-
forgalmi adatok is generálódnak a teljes üzlethálózatról. 
Másrészt például a mozgó értékesítést végző alkal-
mazottak esetében, ahol webes felületen bejelentkezve 
online tudnak rendelést, vevőszámlát, pénztáradatokat 
bevinni a rendszerbe, szállítólevelet, számlát, pénz-
tárbizonylatot vagy akár jövedéki listát is nyomtathatnak 
például az ellenőrző hatóság részére a sERPa rendszer 
segítségével. Az adatok a központi rendszerben azonnal 
láthatóak, nyomon követhetőek és a megfelelő para-
méterek beállításával automatikusan könyvelésre is 
kerülnek. Az említett rendszerben a webes alkalmazások 
előtérbe kerülése indukálta például a webáruház 
kapcsolat vagy a Vezetői Információ modul fejlesztését, 
amely browseres felületen keresztül nyújt naprakész 
információt a világ bármely pontján lévő vezetőknek a 
cégük pénzügyi, kereskedelmi adatairól – emlékeztetett 
Wernitzer Éva. 
Steinbinder Romulus a tapasztalatokról szólva el-
mondta: egy-egy bevezetéskor jellemzően sok, előre 
nem tervezett, nem jelzett igény merül fel. Azonban a 
gyártók K+F osztályai folyamatosan dolgoznak a jobb, 
gyorsabb és költség hatékony megoldásokon, amelyek a 
bevezetési/felhasználói tapasztalatokon, de leginkább a 
technológiai lehetőségek folyamatos kiaknázásán ala-
pulnak. Ezeket a megoldásokat kiállításokon rendezvé-
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nyeket mutatják be az ügyfeleknek. Sokszor a vállalatok 
olyan igényeket definiálnak, amikre léteznek megoldá-
sok, csak nincsenek tisztában a technológiai lehetősé-
gekkel, de számos esetében tapasztaltuk, hogy az üzleti 
igények lefordítása informatikai nyelvre okoz problémát, 
ezért nem találkozik az igény és a megoldás. Ugyanak-
kor nem elegendőek a vállalatirányítási rendszerek alap 
moduljai – tovább kell lépni. Illeszteni szükséges más 
technológiai rendszerekhez – hívta fel a figyelmet a 
szakember. Előnybe kerülnek a technológiai rendszerek, 
és nagy szerepet kapnak az integrátor cégek, akik az 
ERP rendszereket összekötik, nem csak fizikailag, ha-
nem adatkommunikáció és adatértelmezés szinten a 
technológiai rendszerekkel: ilyen például a termelésve-
zérlés, a logisztika, B2B kereskedelem – sorolta a 
Synergon Retail Systems Kft. ügyvezető igazgatója. 
Mint fogalmazott: az elektronikus kereskedelem például 
amellett, hogy erőforrás- és költséghatékonyságot bizto-
sít, közelebb hozza a beszállítókat és a felhasználókat. 
Például az EDI rendszerek bevezetésével a beszállítók 
időben (Just in Time) megkapják a rendeléseket 
(E_Order), a vevő időben és pontosan megkapja a 
számlát, a számlák arhiválásra kerülnek (E_Archiv), a 
beszállító folyamatosan információt kaphat a kölcsön 
készletekről, hiány pótlásáról, stb. (E_Stock). Több olyan 
lehetőség van, amit még a vállalatok nem, vagy csak 
részben használnak. Az e-Kereskedelem nagyon sok le-
hetőséget kínál, amit a következő évek trendjeként fog-
nak a vállalatok megismerni. 
A cégeknek nem az egyszeri olcsó megoldásokat kell 
megvenni, hanem körül kell nézni a piacon és számolni, 
mert léteznek hosszú távú jól prosperáló megoldások. 
Egy informatikai beruházás elindításánál fontos szem-
pont a több éves költség, a rendszerek bérelhetősége, 

(pld. mint havi szolgáltatás), több féle lízing konstrukciók, 
de ne feledkezzünk meg a pályázatokról sem. Ha min-
dent figyelembe veszünk, akkor biztos, hogy a vállalatok 
megtalálják a megtérülő és munkájukat elősegítő rend-
szer megoldást – fűzte hozzá Steinbinder Romulus. 
Kárpáti Zoltán, a Multisoft Kft. Microsoft Dynamics NAV 
projekt igazgatója meg van győződve róla, hogy egyre 
inkább a sebességen van a hangsúly (mobilitás, okos 
telefonok, internet) és a gyors döntéshozatalon. Az elekt-
ronikus kereskedelmi megoldások alkalmazásával széle-
sebb vevőkört olcsóbban lehet kiszolgálni, egyértelmű a 
költségcsökkentés. 
Egy-egy informatikai programba befektetett összeg átla-
gosan 2-3 év alatt térül meg, de ha a pályázaton meg-
szerezhető támogatás összegét levonjuk, akkor rövidebb 
idővel is lehet számolni. A szoftverbérleti konstrukciók-
nak ennél is jobb a megtérülése, hiszen ott nem kell 
megfizetni a kezdeti magas licenc összeget. Az elektro-
nikus kereskedelmi megoldások alkalmazásával széle-
sebb vevőkört olcsóbban lehet kiszolgálni. Egyértelmű a 
költségek csökkenése. 
______________________________________________  
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Előzmények 
Egy megtisztelő meghívásnak köszönhetően részt ve-
hettem a Magyar Minőség Társaság kerekasztal beszél-
getésén a Minőségszakemberek Találkozójának dél-
előttjén, ahol a szakma képviselői (vállalati minőségügyi 
vezetőtől a tanúsító testület munkatársáig) a minőségügy 
helyzetéről és kilátásairól értekeztek. Ennek kapcsán el-
tűnődtem a „minőség” és néhány más szakmánkhoz kö-
tődő szó használatán. 
Minden szakterületnek megvannak a saját szakkifejezé-
sei, és kis igyekezettel minden szakma ki tud fejleszteni 
olyan szaknyelvet, amelyet az adott terület művelőin, a 
„beavatottakon” kívül mások, közönséges földi halandók 
meg nem érthetnek. Elrettentő példának magától fölso-
rakozik ide a beteghez is latinul beszélő orvosok esete, 
vagy a nyelvújító APEH-é, amely megalkotta a „kelet-
keztet” szót – szegény édes anyanyelvünk! 
Ahogy a nevünk is mutatja, mi, minőségügyesek, ügye-
sek vagyunk ezen a téren is: a „minőség” szót, szak-
mánk alapszavát, mindenki ismeri és használja, és min-
denkinek van elképzelése például arról, hogy számára 
milyen a jó minőségű élelmiszer, ruha vagy autó. 
Csakhogy a „minőség” jelentése a köznyelvben lényegé-
ben a termékminőségre szűkül le. A szolgáltatások mi-
nősége valamennyire még jelen van a nyilvános beszéd-
ben, de a modern minőségfelfogás más összetevői, mint 
például a folyamatszemléletű megközelítés, kívül esnek 
a köztudatban a minőséghez kapcsolt fogalmak körén. 
Ezzel szemben a szakmánk a minőség fogalmát teljesen 
általános értelemben használja, a köznyelvinél sokkal 

bővebb jelentéssel. Hopp, már bele is estünk a „minő-
ség” szó csapdájába: a szaknyelvi és köznyelvi jelentés 
közötti lényeges különbség félreértéseket szül. 
Félrevezető kifejezések 
A legjobb példa erre talán a Total Quality Management. 
„Ez biztosan valami termékminőséggel kapcsolatos do-
log” – gyaníthatják a témát nem ismerők a „minőség” 
köznyelvi jelentése alapján, és azonnal továbbutalják a 
kérdést a minőségügyi osztályhoz vagy a minőségügyi 
munkatársakhoz. Honnét is kellene kitalálniuk, hogy a 
TQM név mögött valójában egy vállalatvezetési filozófia 
bújik meg, amely sokkal inkább tartozik a szervezetek 
vezetőire, és legalább annyira a szervezetekben dolgozó 
összes többi emberre, mint a minőségügyesekre? 
Hasonló a helyzet az ISO 9000-es szabványcsalád cí-
mében feltűnő „minőségirányítás” szóval. Amennyire in-
dokolt volt ennek szerepeltetése az 1994-es szabványki-
adás esetében, annyira félrevezető a 2000-es változat-
ban, amely a minőség szűk, köznapi értelmében 
elképzelhetőt messze meghaladó irányítási rendszer 
igényével lép föl. Ne csodálkozzunk hát, ha a szerveze-
tek vezetői nem értik, miért kellene nekik (és nem az e 
célból fizetett minőségügyi csapatnak) foglalkozniuk va-
lami „minőségis” dologgal, és ha ennek következtében 
az ISO 9001 alapú irányítási rendszerek egy része tar-
talmatlan papírhalom csupán. Elnevezés szempontjából 
csak az integrált irányítási rendszerek nyújtanak kis vi-
gaszt – ezekben talán elég hangsúly esik az „irányítás” 
szóra. 

Öntapadó jegyzet
Orvos, informatikus, minőségügyi tanácsadó, MOL Csoport



Aki oktatta már valaha a minőségtechnikák bármelyikét 
nem minőségügyeseknek, az ismeri a kellemetlen men-
tegetődzést, amiért szintén magunkat okolhatjuk. Az em-
ber kénytelen azzal kezdeni, hogy bár a kérdéses mód-
szert a könyvek a minőségtechnikák között ismertetik, 
attól az még mindenféle szakmában (és nemcsak a mi-
nőségügyben), és mindenféle (nemcsak termék- vagy 
szolgáltatásminőséggel összefüggő) releváns helyzetben 
használható. 
Selejtfelelősből fejlesztő szakember 
Sajnos a „minőségügy” és „minőségügyi szakember” 
szavakkal sem sokkal jobb a helyzet. Ha például bemu-
tatkozáskor idegenek a foglakoztatásunkat kérdezik, és 
mi a „minőségügyi szakember” választ adjuk, a másik fél 
magabiztosan folytatja: ”Ahá, akkor te figyelsz arra, hogy 
a cégetektől nehogy selejt kerüljön a boltokba, és te inté-
zed a reklamációkat”. Amennyire természetesen azono-
sul az emberek többségénél a minőség a termékminő-
séggel, annyira logikusan következik ebből a számukra, 
hogy akkor a „minőségügyi szakember” az lényegében 
„selejtügyi szakember” vagy „MEO”-s. 
A köztudat szerint tehát a minőségügyi szakembernek a 
következő a dolga: 

• Késztermék ellenőrzés 
• Vevői reklamációk kezelése 

Ezzel szemben a valóságban (a szervezeti sajátossá-
goktól függően) a minőségügyesek még sok más dolog-
gal is foglalkoznak, például: 

• Termék- vagy szolgáltatáshibák javítása és 
megelőzése 

• Folyamatok azonosítása, szabályozása, mérése, 
fejlesztése 

• Mérőrendszerek működtetése és elemzése 
• Minőségtervezés 
• Problémamegoldás segítése 
• Beszállítók fejlesztése 
• Benchmarking kezdeményezések támogatása 
• Irányítási rendszerek kiépítése és fenntartása 
• Szervezeti és működési kiválóság 
• Az egész szervezet szisztematikus, folyamatorien-

tált működtetésének előmozdítása 
A minőségügyi szakterület fejlődéstörténete erről az el-
tolódásról szól: ahogyan a termékminőségtől (a végter-
mék ellenőrzésétől és a selejt válogatásától) a megelő-
zésre, és ezért szükségképpen a folyamatok és a szer-
vezeti működés minőségére váltott át a szakma 
gondolkodása. Ahogyan egy műszaki szakterület műve-
lőiből mára a folyamatok és az irányítás szakembereivé 
váltunk. Ez a váltás, jól tudjuk, lezajlott. A könyvekben, 
például a vezetés szakirodalmában, mindenképpen. És a 
fejekben? 
A „minőség” szó csapdájának másik megjelenése éppen 
ez: a fogalom szűk értelmezése miatt a szakmánkon kí-
vüliek többsége még mindig a minőségellenőrt látja ben-
nünk a fejlesztési szakember helyett. Ha ez az utca em-
berével megtörténik, talán nem olyan nagy baj. De hogy 
a munkatársainkkal, a társterületeken dolgozókkal és a 
főnökeinkkel is, annak terhét és következményeit na-
ponta érezhetjük magunkon. 
Lezajlott-e a váltás? 
Kezdjük talán egy kis önvizsgálattal. Mi személy szerint a 
napi munkánk során mennyit foglalkozunk termék- vagy 
szolgáltatásminőséggel, és mennyi időt szánunk például 
a folyamatok fejlesztésére, akár vezetői szinten is? Ami a 
munkatársainkat illeti, gyakorló minőségügyesként me-

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 29/58 oldal



lyikünk ne találkozott volna már olyan kollégával a minő-
ségügyi osztályon belül, akinek problémát jelentett a fo-
lyamat- és rendszerszemléletű megközelítés, legyen szó 
akár selejtről, akár költségről és hatékonyságról, akár 
folyamatképességről. 
Ezek a kollégáink persze nem a semmiből teremnek elő. 
Kíváncsian várom a jövő minőségügyeseit képző szak-
társak véleményét arról, hogy vajon megfelelően fölké-
szítjük-e az új generációk szakembereit a selejtadmi-
nisztráción túli teendőikre. Kollégák állásinterjúja során 
elkeseredve tapasztaltam például, hogy a minőségügyi 
szakirányon diplomát szerzett fiatal mérnökök jelentős 
része még soha nem olvasott el egyetlen rendszerszab-
ványt sem. 
Ha már magunkat alávetettük az élveboncolásnak, akkor 
következhetnek a társterületek. Sajnos mindannyian ta-
núi voltunk már eseteknek, amikor folyamatszempontból 
nyilvánvalóan hatástalan intézkedésektől vártak nagy 
eredményeket, vagy amikor a megoldás keresése során 
a valódi ok föltárására és megszüntetésére nem volt 
szándék, idő, ember. Kellő mennyiségű selejt, vevői 
reklamáció és sikertelen megoldási kísérlet után a leg-
több velünk dolgozó nem minőségügyes munkatársunk 
elfogadja, hogy „esetleg a folyamatokkal is lehetne vala-
mit kezdeni”. De mennyire sikerült elérnünk, hogy erre ne 
csak vészhelyzetben, hanem békeidőben is sor kerül-
hessen? Hogy a folyamatokkal és azok fejlesztésével 
kapcsolatos tapasztalatainkat a társterületek maguk 
akarják igénybe venni? 
Pazar példa a minőség szűk látókörű értelmezésére ter-
melési területeken a minőség-játék. Játszásához leg-
alább három játékosra van szükség: kell egy bátor („nem 
vak ez a ló, csak bátor” – mondja az ismert vicc), senkire 
nem hallgató termelési ember, egy jó érdekérvényesítő 

logisztikus és egy jobb sorsra érdemes minőségügyes. A 
játék előkészületei során a termelési embert a termelési 
terv teljesítésében, a logisztikust pedig a termelt mennyi-
ségek kiszállításában tesszük érdekeltté minden lehet-
séges ösztönzővel, a minőségi szempontokat teljesen fi-
gyelmen kívül hagyva. A játék lényege, hogy amikor a 
bátor termelési ember csapata a minőségügyesre nem 
hallgatva selejtet gyárt, majd azt a logisztikus pontosan 
és megbízhatóan kiszállítja a vevőnek, aki pedig pa-
naszkodik, akkor a reklamációért és a hibás termékekért 
is a jobb sorsra érdemes minőségügyest hibáztatjuk, őt 
büntetjük. A játékba haladó szinten további játékosokat is 
bevonhatunk: azokat a munkatársakat, akik a beszállítók 
felé a követelményeket, illetve a vevők felé a vállalásain-
kat foglalják –minden szükséges adat és számítás birto-
kában, teljes körültekintéssel, ahogy az már lenni 
szokott– szerződésbe. 
A minőség-játék csak akkor játszható igazán élvezete-
sen, ha mindezt alkalmas játékmester: egy kellően idióta 
főfőnök irányítja. A legtöbb esetben ugyanis a „minőség” 
szó kártékonyan szűk értelmű használata is az első 
számú vezetőn múlik; természetesen, hiszen mint min-
den hal, ez is a fejétől bűzlik. Vajon a vállalat (vagy gyár, 
telephely, stb.) akármilyen hátterű és képzettségű leg-
főbb főnöke mire gondol, ha a „minőség” szót hallja? 
Próbálja-e a folyamatokat azonosítani, és azok működé-
sét befolyásolni, vagy inkább a végtermék vagy szolgál-
tatás hibáin sopánkodik, és bűnbakot keres? Az irányí-
tási rendszert valóban a szervezet vezetésére kívánja 
használni, vagy csak egy oklevél elnyerésére? 
Az esetek egy részében a kiábrándító válasz nem meg-
lepetés. Mert amíg az „én jobban tudom, hogy mi kell 
nekünk”, az „eddig is elvoltunk valahogy”, vagy a „van 
egy ismerősöm, majd beszélek vele” jellemzi egyes ve-
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zetők hozzáállását, addig miért is volna szükségük irá-
nyítási szakemberre? Addig miért is használnák másra a 
minőségügyeseket, mint selejtügyintézésre? Magyaror-
szágon is terjednek ugyan a fejlett országok menedzs-
ment gyakorlatai, de kérdés, hogy milyen sebességgel. 
Mikor éri el a menedzsment gondolkodás demingi forra-
dalma mögé fölzárkózó felsővezetők száma a kritikus 
tömeget? És mit teszünk mi, minőségügyesek ennek 
elősegítésére? 
Összegzés 
A „minőség” szó csapdájának egyik megjelenése tehát 
az, amikor a minőségügy játékterét a minőség szűk, 
köznapi értelmezése szerint alakítják ki, megvonva a le-
hetőséget a minőségügyes kollégáktól, hogy folyamatok-
kal és fejlesztéssel kapcsolatos szaktudásukat a szerve-
zet hasznára fordítsák, – és a szervezettől, hogy meg-
lévő emberi erőforrásaival a lehető legtöbbet tegye saját 
sikere érdekében. A csapda másik megjelenése pedig 
az, amikor bizonyos dolgokat a minőségről nevezünk el, 
ezzel elidegenítve azokat a minőségügyi szakmán kívüli-
ektől, a valódi célközönségtől. 
Mi lenne a megoldás? Nem tudom; sajnos nincs kész re-
ceptem. Valószínű, hogy e papírra vetett zsörtölődés mi-
att senki nem fogja átnevezni a TQM-et és az ISO 9000-
es szabványcsaládot. Másrészt pontosan tudom, hogy a 
dolgok átnevezése önmagában még semmit nem vál-
toztat meg, csak jobban eladhatóvá teszi őket – de ne-
künk sok más mellett erre is szükségünk van. 
Számos konkrét dolgot megtehetünk azonban a helyzet 
javítására. 

• Rajtunk múlik, hogy amikor először kerülnek szó-
ba a minőségtechnikák, akkor azokat inkább fej-

lesztő vagy problémamegoldó technikákként mu-
tassuk be. 

• A szóhasználatunk átgondolása más esetekben is 
javasolható, ha az a szakmán kívüliek jobb meg-
értését segíti elő. 

• Az is nagyrészt a mi választásunk, hogy a munka-
köri leírásainkban (amelyeket főnökeink általában 
velünk íratnak) milyen hangsúllyal szerepelnek a 
selejtadminisztráción túlmutató feladatok. 

• Legtöbbször rajtunk áll, hogy a belső szabályozá-
sok a folyamatszemléletű megközelítést mennyire 
segítik elő. 

• Van választásunk abban is, hogy amikor a szab-
ványos irányítási rendszerek belső auditja során a 
vezetés feladatait vizsgáljuk, akkor mennyire 
átfogó módon közelítünk ehhez.  

• Személyes kockázatvállalási kedvünk mértéke ha-
tározza meg, hogy munkánk során mennyire 
gyakran és következetesen képviseljük a folya-
matok tudatos működtetésére és fejlesztésére 
épülő megközelítést. 

Abban biztos vagyok, hogy a minőségügyi területen dol-
gozó kollégák –és a terület egészének– jövője attól függ, 
újra tudjuk-e pozícionálni magunkat a szervezetek 
vezetését, a hatékony és átlátható működtetést támogató 
belső tanácsadókként. Képesek leszünk-e a főnökeink 
és a társterületek szemében selejtfelelősből vállalatirá-
nyítási szakemberekké válni; el tudjuk-e érni, hogy a 
termékminőségről a folyamatminőségre történő szemlé-
letváltás az ő fejükben is megtörténjen. 
Erre persze föl is kell készülni. Személy szerint mind-
annyiunknak (a jövő minőségügyes generációit is 
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beleértve) a megfelelő szaktudás elsajátításával. A min-
ket képviselő szakmai szervezeteknek pedig, (amelyek-
ből ma Magyarországon több van, mint ami a szakmán 
kívüliek felé hiteles és hatékony képviseletet testesíthet 
meg,) hogy ezt az újrapozícionálást következetesen és 
hatékonyan támogassák. 
Minden rendes cikkhez tartozik idézet. Nálam a végére 
maradt Fábri Sándor örökbecsű mondása: „Remélem 
zavarok”. Remélem elég sok minőségügyes kolléga és 
szakmán kívüli olvasó érez most késztetést arra, hogy 
megcáfoljon, kritikával illessen, ízekre szedje írásomat, 
vagy, hogy a fentieknél sokkal jobb ötletekkel segítse elő 
szakmánk és minden benne dolgozó jövőjét. 
Felhasznált irodalom 
[1] Róth A. Fenntarthatóság és minőség. Beszámoló a 

rendezvényünkről. Magyar Minőség 2009/3. pp. 46-
49. 

[2] Balogh B.: Gondolatok a „minőség sajt” filozófiájáról. 
Magyar Minőség 2008/12. pp. 7-12. 

[3] Róth A. Fenntartható Fejlődés. Beszámoló a XVII: 
Magyar Minőség Hét konferenciáról. Magyar 
Minőség 2008/12. pp. 45-52. 

[4] Balogh A. Földesi T.: A minőségügy magyar 
szakkifejezései. Magyar Minőség 2009/2. pp. 15-28. 

 
______________________________________________  
 

 

  
  

______________________________________________  

  
KKöösszzöönnttjjüükk  

aa  
MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  

úújj  ttaaggjjáátt!!  
 
 

PPáálliinnkkááss  RRoobbeerrtt  GGuusszzttáávv  
  

OOrroosszzlláánnyy  
 
______________________________________________  
 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 32/58 oldal



Magyar Minőség XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 33/58 oldal

A munkaerő-felvétellel foglalkozó brit Fish4Jobs vállalat 
is érzékeli, hogy a vállalatok egyre óvatosabbak a tobor-
zásra fordítható összegekkel, de azért még mindig sok 
állást hirdetnek meg. A vállalatok kétharmada tapasz-

AA  mmuunnkkaaeerrőő--ffeellvvéétteellii  mmóóddsszzeerreekk  mmeeggúújjííttáássaa  aa  vváállssáágg  hhaattáássáárraa  
 
Bevezetés 
Mivel a gazdasági válság miatt a vállalatok –sok egyéb 
mellett– érősen korlátozzák a munkaerő-felvételi költ-
ségkereteket is, a HR-szakembereknek új és a korábbi-
aknál hatékonyabb megoldásokat kell találniuk ezen a te-
rületen is. Sok vállalat az online toborzási módszerek 
felé tájékozódik: van, amelyik saját honlapjának segítsé-
gével próbálja meg megfelelő jelöltekkel betölteni a sza-
bad állásokat, mások internetes munkaerő-portálokat 
működtető cégekkel építenek ki szoros együttműködést. 
A korszerű munkaerő-felvételre jó példa a Vodafone 
módszeresen kiépített munkaerő-toborzási rendszere. 
A válság és a munkaerő-felvétel 
A globális gazdasági válság elmélyülését jelző híreket 
hallgatva azt lehetne gondolni, hogy a munkaerő-tobor-
zás piaca is összeomlóban van. Az ugyan igaz, hogy ez 
a piac is sokkal rosszabb állapotban van, mint volt évek-
kel ezelőtt, szakértők szerint azonban a helyzet még 
mindig összetett: egyes ágazatokban valóban hanyatlik a 
munkaerő-felvétel, sok területen ugyanakkor még tartja 
magát. A HR-szakembereknek fontos feladatuk van mind 
a katasztrofális visszaesés megelőzésében, mind olyan 
megoldások keresésében, amelyek révén az adott szűk 
költségkeretek között a lehető legjobb munkavállalókat 
lehet megszerezni. 
A KPMG tanácsadó cég számára Nagy-Britanniában 
végzett felmérés szerint a munkaerő-piaci kilátások ma 
rosszabbak, mint az utóbbi években bármikor: egyre ke-
vesebb a felvétel, és megkezdődtek az elbocsátások, 
ugyanakkor a fizetésekkel kapcsolatos várakozások a vi-
szonylag magas infláció ellenére is igen pesszimisták.  

A munkaerő-felvételi kilátások a magánszektorban job-
bak, mint a közszférában, és az utóbbiban tervezik a na-
gyobb elbocsátásokat. Ennek ellenére bizonyos területe-
ken még mindig hiány van, például kevés a műszaki és 
tudományos képzettségű szakember. 
Az új módszerek és azok elterjedtsége 
Az, hogy a HR-szakma hogyan reagál minderre, nagy-
részt az anyagi lehetőségektől függ, ugyanakkor a leg-
több vállalat megpróbálja csökkenteni minden fajta költ-
ségeit. Sokak szerint a jövőben a munkaerő-felvételi 
ügynökségek szerepe is csökkenni fog, mert a vállalatok 
ennél olcsóbb megoldásokat keresnek, például a társa-
dalmi hálózatokat működtető webhelyeket használják 
erre a célra, vagy megpróbálják javítani munkaerő-piaci 
hírnevüket. 
Ennek ellenére az említett brit felmérés eredményei sze-
rint a vállalatok körében alig terjedt el a web 2.0 hasz-
nálata (a web 2.0 az internet technikáinak második gene-
rációját jelenti, amely igen alkalmas társadalmi hálózatok 
kialakítására és működtetésére, vagyis kapcsolatterem-
tésre a digitális térben). Tíz megkérdezettből ugyanis 
nyolc azt válaszolta, hogy nem alkalmazza ezt a techni-
kát munkavállalók keresésére vagy felvételére, sőt 71%-
uk nem is tervezi ilyen eszközök bevetését egy éven 
belül. Azok körében, akik mégis érdeklődnek az elektro-
nikus társadalmi hálózatok munkaerő-toborzásra való 
használata iránt, a Linkedln, a Facebook és a MySpace 
a legnépszerűbb portálok. 

Öntapadó jegyzet
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talja, hogy kevesebb pénzzel nehezebb a toborzás, és 
egyre többen próbálják úgy megoldani a helyzetet, hogy 
saját honlapjukon keresztül töltik be az üres állásokat. 
Az álláskeresők figyelmének felkeltésére alkalmazott 
alapvető módszerek megoszlása a következő: a meg-
kérdezettek 57%-a alkalmaz tanácsadókat, ugyanennyi 
működtet saját honlapot, 54%-uk pedig internetes mun-
kaerő-közvetítők (ún. job board-ok) segítségét veszi 
igénybe. 
Az utóbbit sok vállalat most alkalmazza először, így ért-
hető, hogy az olyan vállalkozások, mint pl. a brit 
Fish4Jobs, váratlanul a válság haszonélvezői lettek. A 
vállalat portálján jelenleg 45 000 álláshirdetés található, 
és az utóbbi időkben sosem volt kevesebb 39 000-nél. A 
pénzszűke ugyancsak megnövelte a hasonló webhelyek 
népszerűségét; és az internet a munkaerő-toborzásban 
is egyre vonzóbb helynek számít. 
Az internetes toborzás révén a vállalatok a pénzüknek 
megfelelő értékű szolgáltatást kapnak, és még a szemé-
lyes érintkezésről sem kell lemondaniuk. A Fish4Jobs 
szolgáltatását használva az a munkaadó, amelyik 
mondjuk könyvelőt keres Liverpoolban, e-mailt tud kül-
deni az összes olyan körzetbeli álláskeresőnek, akinek a 
végzettsége megfelelő, és fel tudja venni a kapcsolatot 
azokkal, akik szívesen elmennek a beszélgetésre. 
Az álláskeresők sokszor elszigeteltnek érzik magukat és 
elkedvetlenednek, mivel előfordul, hogy 15-20 helyre is 
jelentkeznek úgy, hogy még csak választ sem kapnak. A 
Fish4Jobs rendszere azonban már a felvételi beszélge-
tést megelőzően vonzó képet alakít ki a vállalatról. 
Stratégiai szemlélet 
Jó megoldás lehet a munkaerő-felvételi folyamat kiszer-
vezése (outsourcing) is, ez azonban sosem lesz sikeres, 
ha a cél kizárólag a költségcsökkentés. A stratégiai 

szemlélet tehát itt is nélkülözhetetlen, és a vállalatoknak 
csak olyan ügynökségekkel lenne szabad együttműköd-
niük, amelyeknek megfelelő tapasztalata van a kérdéses 
ágazatban, és kapcsolatban vannak a vállalat számára 
fontos célközönséggel. 
Más vállalatok megpróbálnak boldogulni munkaerő-köz-
vetítő cégek nélkül. Ez azonban csak akkor lehet sikeres, 
ha alaposan ismerik a munkaerőpiac számukra fontos 
szeletét. Ennek hiányában semmi biztosíték sincs arra, 
hogy a vállalatnak sikerül megfelelő pályázókat találnia, 
bármilyen sok pénzt költött is álláshirdetésekre.  
Kulcsjelentőségű kérdés a hosszú távú tervezés és an-
nak megelőzése, hogy a rövidtávú álláskeresési problé-
mák pánikot okozzanak a vállalatnak. A helyzet nem 
olyan súlyos, hogy a munkaadók és az ügynökségek kö-
zötti jó kapcsolat és partneri együttműködés révén ne le-
hetne úrrá lenni a nehézségeken. A vállalatok jól teszik, 
ha ennek érdekében csak néhány ügynökséggel folytat-
nak szoros együttműködést, és nem „terítik túl szélesre” 
tevékenységüket. 
A jó munkaerő-közvetítő cégek éppen a válság idején 
tudják bizonyítani hasznosságukat, ilyenkor tudnak a 
leginkább segíteni a vállalatoknak az állások megfelelő 
betöltésében. 
Hangsúlyozni kell, hogy a rövid-távú szemlélet jobb idők-
ben is veszélyes dolog. Csak nagyon kevesen látták 
előre a mostani válságot, és így a többség egyik pillanat-
ról a másikra vette észre, hogy nincs pénze munkaerő-
felvételre. Jóllehet a HR-funkciónak vannak eszközei a 
munkaerő-felvételi költségkeret bővítésére, a legjobb 
megoldás azonban az, ha már akkor jól használják fel az 
erőforrásokat, amikor bőven van belőlük, így ugyanis a 
nehéz időkben is jobb helyzetben lesznek. A vállalatok-
nak létre kell hozniuk a maguk számára a tehetséges 
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munkavállalók olyan állományát, amelyből bármikor fel-
vehetnek embereket, ha a szükség úgy hozza. 
A munkaerő-felvétel folyamatos fejlesztése a 
Vodafone-nál 
A Vodafone mobiltelefon-szolgáltató vállalat 10 000 em-
bert foglalkoztat Newburyben (Berkshire) található köz-
pontjában, számos regionális ügyfélközpontjában és 
mintegy 350 üzletében. A cég évente 3000 embert vesz 
fel új állásokba, ebből 2000-et kívülről, 1000-et pedig 
vállalaton belülről. Elsősorban az alábbi területekre ke-
resnek munkaerőt: ügyfélszolgálati feladatok, kiskeres-
kedelem, technológia, marketing, pénzügyek és HR. 
A jelenlegi gazdasági helyzetben az üzleti élet minden 
területén különösen nagy jelentősége van annak, hogy a 
vállalatok megfelelő értéket kapjanak pénzükért cserébe, 
de a Vodafone számára mindig is fontos volt a hatékony 
és különlegesen korszerű munkaerő-felvételi módszerek 
alkalmazása, mivel a munkaerőpiacon nagy a verseny. A 
vállalatnál folyamatosan törekszenek a felvételi folyamat 
hatékonyságának javítására, és mindig szem előtt tart-
ják, hogy mit kell tenniük a vállalat üzleti stratégiájának 
támogatásához. Ehhez sokszor az kell, hogy munka-
módszereik eltérjenek a korábban alkalmazottól. 
A Vodafone három céggel folytat együttműködést a 
munkaerő-felvétel területén, úgy, hogy mindegyik a fo-
lyamat egy-egy részéért felelős. Az Alexander Mann 
Solutions a szakemberek és a központi irodában dolgo-
zók, az Adecco a kiskereskedelmi tanácsadók, a Reed 
pedig az ügyfélszolgálati tanácsadók felvételét segíti. 
Mindhárom cég négy éve partnere a vállalatnak. 
Ez a rendszer sokat javított a Vodafone toborzási gya-
korlatán, és a vállalatnál működik egy olyan tökéletesí-
tési program is, amelyben arra ösztönzik a partnereket, 

hogy a pályázók a lehető legkellemesebben érezzék 
magukat a munkaerő-felvételi folyamatban. 
A beszerzési partnerekkel folytatott együttműködés le-
hetővé teszi a hatékonyságjavítási lehetőségek feltárá-
sát, például annak révén, hogy mindegyik partner rend-
szeresen szolgáltat információkat a folyamatokról, és ja-
vaslatokat fogalmaz meg azok javítására. Minderre jó 
példa, hogy a vállalatnál tavaly felismerték, hogy egy sor 
olyan értékelő központi szerepkört működtetnek, ame-
lyek nem bizonyultak a legmegfelelőbb módszernek. A 
problémát olyan képzési program kidolgozásával és 
megvalósításával oldották meg, amelyben a vonali ve-
zetők megszerezték a munkaerő-felvételi beszélgetések 
irányításához szükséges képességeket. Ily módon meg-
felelő önbizalmat adtak nekik ahhoz, hogy részt vegye-
nek a megfelelő időben, a megfelelő értékelésben. Az új 
rendszer a vállalati folyamat tökéletesítésén túl javította 
az állásokra pályázók élményeit is. 
A vállalat külső munkaerő-felvételi szakemberek közre-
működését is igénybe veszi a pályázók élményeinek ja-
vításához és a vonali vezetők munkaerő-felvételre való 
alkalmasságának fejlesztéséhez. Gondosan vigyáznak 
arra, hogy a vonali vezetőknek ne kelljen túl sok válto-
zással megbirkózniuk, és a fejlesztési, tökéletesítési me-
netrendet mindig az általános üzletmenethez igazítják. 
Jóllehet a külső szakértők perspektívájának hasznossá-
gát senki sem kérdőjelezi meg, minden észrevételt 
visszacsatolnak a személyzethez, ha attól kedvező hatás 
várható. A vonali vezetők például részt vettek annak a 
kezdeményezésnek mindegyik lépésében, amelynek 
célja a felvételi beszélgetések irányításával kapcsolatos 
képességeik fejlesztése volt, és véleményüket vagy igé-
nyeiket figyelembe is vették a folyamat kialakításakor. 
______________________________________________
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Ez a szabvány azért készült, hogy összehangolja az or-
vostechnikai eszközökre vonatkozó összes EK-irányelv 
által megkövetelt információk bemutatását. 

A „ne használja újra” szinonimái: „egyszer használatos”, 
„csak egyszeri használatra”. 

A jelkép által hordozott információk érvényességét káro-
san befolyásolhatják későbbi események, pl. a csoma-
golás sérülése hatással lehet az eszköz sterilitására. 

58 oldal/ 36

Példák a már használatban lévő jelképekre. 

 

 

„NE HASZNÁLJA ÚJRA” jelképe 

„LEJÁRATI IDŐ” jelképe 

SSzzaabbvváánnyy  aazz  oorrvvoosstteecchhnniikkaaii  eesszzkköözzöökk  jjeellkkééppeeiirree  
BBeecckk  LLaajjooss  

 

 

A jelképek közül néhány jelentése magától értetődik, 
széleskörűen használatban,van és megszokott az 
egészségügyi szakemberek számára. Azokon az orvos-
technikai eszközökön, amelyeket nemcsak az egészség-
ügyi szakemberek használnak, a jelképekhez további 
magyarázatokra lehet szükség. 

A szabványt a CEN és a CENELEC közösen dolgozta ki 
azzal a céllal, hogy kifejezésre juttassa az Európai Unió 
szabályozásában az orvostechnikai eszközök címkéin a 
jelképek használatának előnyben részesítését, ezzel 
csökkentve a szakkifejezések nemzeti nyelvre való több-
szörös fordításának szükségességét. Cél volt továbbá a 
címkézés egyszerűsítése, ezzel is megakadályozva az 
egymástól független különböző jelképek kialakítását az 
azonos információk közvetítésére. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kockázatirányítás – az 
MSZ EN ISO 14971 alkalmazása – az orvostechnikai 
eszközök tervezésének és gyártásának szerves része. A 
megfelelő jelképek alkalmazása a kockázat-csökkentés 
fontos eleme lehet. 

Nem mindig lehetséges az eszközre vonatkozó minden 
információra jelképet kialakítani. Nem minden jelkép al-
kalmas mindenfajta orvostechnikai eszközhöz való hasz-
nálatra. 

2009. május 1-jén tette közzé az MSZT az EN 980 „Or-
vostechnikai eszközök címkéin használható jelképek” eu-
rópai szabvány magyar nyelvű változatát. 

Jelképeket csak akkor ajánlatos magyarázat nélkül al-
kalmazni, ha az a kockázatelemzés szerint megfelelő. 
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E jelképhez dátumnak kell társulnia azért, hogy az esz-
közt nem ajánlatos a megadott év vagy hónap vége, il-
letve nap után használni. 
Az évet 4 számjeggyel, és ha szükséges, a hónapot 2 
számjeggyel és a napot is 2 számjeggyel kell megadni.  
A dátum lehet év, év és hónap vagy év, hónap és nap. 

 
 
„STERIL” (STERILE) jelképe 

 
 „FIGYELMEZTETÉS” jelképe 

 

Ez a jelkép alapvetően biztonsági jelkép, azért célszerű 
használni, hogy olyan egyedi figyelmeztetések vagy elő-
vigyázatosságok érvényesek az eszközre, amelyeket 
más módon nem lehet a címkén megtalálni. 
 

„OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT” jelképe 

 
 

 
„NAPFÉNYTŐL ÓVNI” jelképe 
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„SZÁRAZON TARTANDÓ” jelképe 

 
 

„NE STERILIZÁLJA ÚJRA” jelképe 

 

Új jelkép példája: 
„NE HASZNÁLJA, HA A CSOMAGOLÁS SÉRÜLT” 
jelképe 

 
 

A szabvány előírja, hogy minden vizuálisan felismerhető 
jelképnek és információnak olvashatónak kell lennie 215 
lx megvilágítás mellett, normális vagy szükség szerint 
korrigált látással olyan távolságról, amit a kérdéses or-
vostechnikai eszköz sajátosságai és méretei határoznak 
meg. 
Jelképnek ebbe az európai szabványban való felvételére 
vonatkozó javaslatot a CEN/CLC/TC 3 műszaki bizott-
sághoz kell benyújtani azon tagtestületen keresztül, 
amely a bizottsággal társult, avval hivatalos kapcsolat-
ban van, vagy részt vesz a munkájában, azaz a Magyar 
Szabványügyi Testület útján. 
______________________________________________  
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ÉÉrrddeekkeelltt  ffééll  VVeezzéérreelltt  SSzzooffttvveerrmméérrééss  ((SSDDSSMM))  
MMiitt  ccééllsszzeerrűű  mméérrnnii  eeggyy  aaddootttt  eesseettbbeenn??  

BBóókkaa  GGáábboorr  
 

A cikksorozat előző részeiből átfogó képet lehet kapni a 
szoftveriparban használatos mérési modellekről, mérési 
módszerekről, illetve egy adott érettségi szinten lévő 
szoftverfejlesztő cégnél alkalmazható mérésekről. Mind-
ezek megismerése sokban elősegíti az eredményes mé-
rési programok kialakítását, de nem szabad megfeled-
kezni arról, hogy az egyes módszerek folyamatos fej-
lesztés alatt állnak, és nincs olyan megoldás, amely 
minden helyzetben ugyanolyan jól alkalmazható. Mun-
kánk során mi magunk is használatba vettük az egyes 
módszereket, és olyan hiányosságot azonosítottunk, 
amely pótlására saját módszert dolgozunk ki. 
A cikk első fejezete azt a hiányosságot mutatja be, 
amelyre megoldást keresünk. A második fejezet a meg-
oldásunkban felhasznált stakeholder-elvet (érdekelt fél 
elvet) és alkalmazásait ismerteti. A harmadik fejezet az 
általunk javasolt Érdekelt fél Vezérelt Szoftvermérést 
(SDSM) mutatja be. 
1. A jelenlegi mérési módszerek egyik 
hiányossága 
A szoftvermérés a kezdetekkor a „megvalósításra” kon-
centrált. A mérési igények felmérése, a mérések terve-
zése kevés szerephez jutott. Az alapvető cél az volt, 
hogy a szoftver minél több jellemzőjét mérjék, így egyre 
több metrikát és mérési modellt alkalmaztak a jellemzők 
meghatározására. A megoldás oda vezetett, hogy nagy 
számban állítottak elő olyan mérési adatokat, amelyek 
csak egyszerű kérdések megválaszolását tették lehe-
tővé, de komplex üzleti problémák megoldásához nem 

nyújtottak segítséget. A sok munkával járó, de kevés 
hasznos információt előállító megoldások sikertelen mé-
rési programokhoz vezettek. A szemléletváltás olyan mé-
rési módszerek (pl. GQM, GDSM, PSM, ISO/IEC 15939) 
kidolgozásával történt meg, amelyek hangsúlyossá tették 
a mérési igények felmérését és a mérések tervezését. A 
cél olyan mérések bevezetése lett, amelyek a valós in-
formációigényeknek megfelelő információs termékeket 
állítják elő. Jelenleg a mérési programok legkritikusabb 
fázisának a releváns információigények meghatározása 
számít. Ennek a fázisnak a megvalósítása van a legna-
gyobb kihatással a mérési programok sikerességére. 
Az 11..  ttáábblláázzaatt azokat az elvi modelleket összegzi tömö-
ren, amelyeket az egyes népszerű mérési módszerek al-
kalmaznak. Az információigényeket/kérdéseket alapve-
tően célokból és vitás pontokból vezetik le, majd azoknak 
megfelelően tervezik meg a méréseket. Azt tapasztaltuk, 
hogy az ilyen módszerek alapján előállított mérési ripor-
tok sok esetben nehezen értelmezhetők a felhasználók 
számára, amely abból adódik, hogy az információigé-
nyek és azok megjelenítési formái (mutatók) nem a fel-
használók szemszögéből kerületek meghatározásra. 
Véleményünk szerint egy felhasználó-centrikus megkö-
zelítés javítja a releváns információigények meghatáro-
zását.

Öntapadó jegyzet
Tanársegéd, BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék, minőségbiztosítási tanácsadó, SQI - Magyar Szoftverminőség Tanácsadó Intézet Kft.
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Jellemzők Jellemzők Jellemzők Jellemzők 

Entitások Entitások Entitások Entitások 

11..  ttáábblláázzaatt  NNééppsszzeerrűű  mméérrééssii  mmóóddsszzeerreekk  eellvvii  mmooddeelllljjeeiinneekk  rréétteeggeeii  
 
A szoftverfejlesztés életciklusában a követelményspecifi-
kációs fázis sok hasonlóságot mutat a mérési módszerek 
„információigények meghatározása” fázisával. A köve-
telmények meghatározására készült modern módszerek 
a felhasználó-centrikus stakeholder-elvet követik, ezért 
fontosnak találtuk az elv részletes vizsgálatát, valamint 
annak mérési módszerekben történő alkalmazhatóságá-
nak felderítését. 
2. A stakeholder-elv és alkalmazása különböző 
szakterületeken 
Az „érdekelt fél” (stakeholder) fogalom először 1963-ban 
jelent meg az üzleti világban. Akkoriban azokat a cso-
portokat értették alattuk, akiknek a támogatása nélkül a 
szervezet nem létezhetne. A stratégiai menedzsment 
szerves részévé R. Edward Freeman munkája követ-
keztében vált a stakeholder-elv, aki elsősorban Manson, 
Mitoff 0, Emshoff 0 eredményei alapján alakította ki 
stakeholder-menedzsmentet. Az „érdekelt fél” fogalmát 

Freeman a következő módon definiálta: „Bármely csoport 
vagy egyén, akire hatással van a szervezeti célok 
elérése, vagy hatni tud azok elérésére.” A stratégiai 
menedzsment terültén megjelent stakeholder-
menedzsment, a stratégiai célok meghatározását és a 
stratégiai döntések meghozatalát valamennyi, az üzlet-
ben érdekelt fél érdekeinek figyelembevételével valósítja 
meg. A stakeholder-menedzsment két legfontosabb fo-
lyamata az érdekelt felek azonosítása és elemzése. Az 
elemzés a következő lépéseket fedi le: (1) érdekelt felek 
kapcsolatainak feltéréképezése, (2) érdekeik azono-
sítása, (3) erejük meghatározása, (4) prioritás-mátrixuk 
elkészítése, (5) kapcsolataik nyomonkövetése. 
Eggyel alacsonabb szinten, a szervezet folymatainak 
kialakításában és javításában is felhasználták a 
stakeholder-elvet. Egy jól alkalmazható megoldás pél-
dául a Governance, Management, Administration, 
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Knowledge (GMAK) keretrendszer, amely az érdekelt 
feleket négy felelősségtípus kombinálásával azonosítja: 

• Tudás (K): Azért felelős, hogy az alapfolyamat előál-
lítsa az elvárt kimenteket. 

• Adminisztráció (A): Azért felelős, hogy támogassa a 
folyamat működtetését. 

• Menedzsment (M): A folyamat tervezéséért, monitori-
zásáért, felügyeletéért felelős. 

• Kormányzás (G): Azért felelős, hogy a folyamat a 
szervezetnek értéket teremtsen. 

Egy folyamatgazda a keretrendszer alapján például ad-
minisztráció és menedzsment felelősségekkel rendelke-
zik. A módszer segítségével három lépésben lehet újra-
tervezni egy folyamatot: (1) az érdekelt felek, valamint 
érdekeik azonosítása és folyamatminőségekhez való 
kötése, (2) folyamat-keretrendszer fejlesztése, (3) folya-
mat tervezése. 
A folyamatnál alacsonyabb szinten, a projektek szintjén, 
is alkalmazásra került a stakeholder-elv. A PMBOK® és 
CMMI® előírja a stakeholder-ek azonosítását a pro-
jekthez szükséges képességek, tudás biztosításához, a 
döntések támogatásához és a projekt kockázatainak 
csökkentéséhez. Larry W. Smith öt lépést javasol a pro-
jektek stakeholder-elemzésre: 

A projekt érdekelt feleinek azonosítása, 

Az érdekelt felek érdekeinek, hatásszintjüknek és re-
latív prioritásuknak azonosítása, 

Az érdekelt felek fontosságának és befolyásának 
becslése, 

Feltevések és kockázatok körvonalazása, 

Az érdekelt felek részvételének meghatározása. 

Az érdekelt felek bevonására hasonló megoldást javasol 
McManus is hétlépéses módszerével. Az első lépés 
megvalósítására, vagyis a projektek érdekelt feleinek 
azonosítására, különböző módszerek készültek. 
Suzanne Robertson előre definiál potenciális érdekelt 
feleket, melyeket a következő csoportokba rendez: ter-
melők, fogyasztók, téma tanácsadók, műszaki tanács-
adók, befolyásolók. A szoftverfejlesztési projektek kap-
csán a legrészletesebb érdekelt fél listát a Volere 
Stakeholder Analysis Template tartalmazza, amely 4 
osztályba, 14 alcsoportba 72 különböző potenciális érde-
kelt felet csoportosít. Hasonlóan részletesen kidolgozott 
Ian F. Alexander hagyma modellje, amely a Volere sab-
lonnál tágabban értelmezi az érdekelt felek körét, de 
nem sorolja fel azokat. Alexander termék-centrikus mo-
delljét az 11..  áábbrraa szemlélteti. A legbelső köre az előállí-
tásra kerülő termék, amelyet több koncentrikus kör vesz 
körül. A körök által kijelölt gyűrűk előre meghatározott 
helyeket tartalmaznak, melyekre egy konkrét termék 
esetében szerepek kerülhetnek. Például a „funkcionális 
haszonélvező” helyére kerülhet a „könyvelő” szerep egy 
könyvelőprogram esetében. Egy szerep minél tágabb 
gyűrűn kap helyet, annál kevésbé van direkt kapcsolat-
ban a termékkel. 
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A szoftverfejlesztési projektek során a stakeholder-elv 
legjobban a követelménymenedzsmentben érvényesül. A 
követelmények meghatározásához a SWEBOK, a RUP, 
az ISO/IEC 12207 és a CMMI® is elvárja az érdekelt fe-
lek azonosítását, bár annak megvalósításáról keveset ír-
nak. Mumford már az 1979-ben megjelent könyvében ki-
emeli a végfelhasználók szerepét az információs rend-
szerek fejlesztésében, de idővel más érdekelt felek (pl. 
tesztelők, karbantartók, stb.) is fontos szerephez jutottak 
a követelmények meghatározásában. Már Barry Boehm 
WinWin modelljében (amely a W-elven alapul) is megje-
lenik az egyes érdekelt felek követelményei közötti konf-
liktusok olyan módon történő feloldása, hogy minden fél 
érdeke a lehetőségekhez mérten a legjobban teljesüljön. 
A módszer több továbbfejlesztése is elkészült. Hasonló 
célt szolgál Vasundhara Kulkarni megoldása, amely a 
következő öt lépést tartalmazza: 

Az érdekelt felek és kapcsolataik azonosítása és meg-
értése. 

Az érdekelt felek igényeinek feltárása. 

Az érdekelt felek igényeinek rangsorolása. 

A különböző érdekelt felek igényeinek közös keretben 
történő ábrázolása. 

Az Érdekelt fél és Követelmény Mátrix elkészítése, 
konfliktusok azonosítása és feloldása. 

A követelmények meghatározásában érdekelt felek azo-
nosítására az előre definiált listák helyett egy szisztema-
tikus megoldást javasol Helen Sharp módszere, amely a 
következő négy csoportját különbözteti meg az érdekelt 
feleknek: kiinduló, ellátó, ügyfél és szatellit. A „kiinduló” 
csoport tartalmazza azokat az érdekelt feleket (fel-

használók, fejlesztők, szabályozók, döntéshozók), akik 
közvetlen kapcsolatban vannak a fejlesztendő rendszer-
rel, és akik meghatározása első lépésben történik. Ezt 
követően meghatározásra kerülnek a „kiindulóknak” in-
formációkat biztosító „ellátók”, a termékeiket felhasználó 
„ügyfelek”, és a velük bármilyen más interakcióban részt 
vevő „szatellitek”. 
A követelménymenedzsment területén a stakeholder-elv 
két egymással kapcsolatban álló irányzatnak is az alap-
jául szolgál. Az egyik a nézőpont-centrikus követel-
ménymenedzsment, amely a fejlesztendő rendszerben 
érdekelt felek (itt aktorok) különböző nézőpontjainak fel-
tárásával és konfliktusmentes egyesítésével határozza 
meg a követelmények listáját. Ilyen módszer például a 
Mutiview vagy a Viewpoint-Oriented Requirements 
Development (VORD). A másik irányzat a célorientált 
követelménymenedzsment, amely az érdekelt felek (itt is 
aktorok) céljainak meghatározásával és a célok közötti 
ellentmondások feloldásával határozza meg a megvaló-
sítandó követelményeket. Ilyen módszer például a KAOS 
megközelítés, az EEML, valamint a GRL+UCM módszer, 
amely a Goal-Oriented Requirements Language-t (GRL) 
használja a célok leírására. 
A szoftvermérés területén is megfigyelhetők a 
stakeholder-elv használatának egyes jelei. Például a 
GQM sablonok előírják a perspektíva, azaz az érdekelt 
fél megadását egy cél leírásakor, illetve az ISO/IEC 
15939 és a PSM is felhívja a figyelmet az érdekelt felek 
azonosítására (de meghatározásukhoz nem adnak út-
mutatást). Thomas Wettstein és Peter Kueng „Telje-
sítménymérési Rendszerek Érettségi Modell”-je kiemeli, 
hogy a méréseknek -a negyedik érettségi szinten- az ér-
dekelt felek érdekeihez kell igazodniuk. Olyan módszer 
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nincs jelenleg, amely tudatosan követné az elv felhasz-
nálását. 
 
3. Érdekelt fél Vezérelt Szoftervmérés (SDSM) 
3.1 Az Érdekelt fél Vezérelt Szoftervmérés (SDSM) 
módszerei 
Az általunk javasolt módszerek nem kívánják leváltani a 
meglévőket, azokat csupán kiegészítik egy felhasználó-
centrikus, stakeholder-elvet követő megoldással. Az elv 
alkalmazásának két lehetőségét is azonosítottuk. 
Mindkét lehetőség a meglévő mérési módszerek első 
néhány lépésében, a releváns információigények 
meghatározásában és a mutatók (ábrázolási formák) 
kiválasztásában, hoznak újítást. Mindkettőt az „Érdekelt 
fél Vezérelt Szoftervmérés” (Stakeholder Driven 
Software Measurement) módszereinek csoportjába 
soroljuk. Az első esetben a módszer (gSDSM) bementei 
olyan célok, amelyek megvalósítását mérésekkel 
kívánjuk támogatni. A módszer lépései a következők:  

Az ületi célok lebontása az érdekelt felek céljaira: Eb-
ben a lépésben a bemenetként kapott célokat 
mindaddig kell alábontani, amíg olyan alcélokat 
nem kapunk, amelyek kizárólag egyetlen érdekelt 
félhez rendelhetők. (A módszer alapja az Agent 
Based Goal Refinement). Ehhez minden célhoz 
meg kell tudnunk határozni az érdekelt feleit, 
amennyiben több érdekelt fél is tartozik hozzá, alá 
kell bontani alcélokra, ha az ezek is több érdekelt 
felet érintenek, akkor tovább kell folytatni az alá-
bontást. A végeredmény egy olyan célfa, amelynek 
minden levele egy-egy érdekelt félhez tartozó cél. 

A lépés megvalósításának általában elkerülhetet-
len része maguknak az érdekelt feleknek vagy 
azok képviselőinek bevonása is.  

Az érdekelt felek célokból levezetett információigé-
nyeinek és azok ábrázolási formájának meghatá-
rozása: Az alábontott célok ismeretében meg kell 
határozni, hogy azok teljesítéséhez milyen infor-
mációkra van szükségük az érdekelt feleknek. Mi-
vel nem biztos, hogy valamennyi információigény 
előállítása lehetséges a mérési program korlátai 
miatt, ezért fontos az információigények prioritásá-
nak meghatározása is. A lépésben nem elég az 
információigényeket azonosítani, hanem specifi-
kálni kell azokat a mutatókat (táblázatok, grafiko-
nok, stb.) is, amelyek formájában az információk 
ábrázolásra kerülnek az érdekelt felek számára. 
Fontos, hogy a prezentációs forma az érdekelt fe-
lek igényeihez igazodjon. Cél, hogy a mérési je-
lentések felhasználói olyan kimutatásokat kapja-
nak, amelyekből könnyen ki tudják olvasni a szá-
mukra fontos információkat, és azok ne vesszenek 
el a számukra lényegtelen információk között. 

Az információigények és ábrázolási formáik egysége-
sítése, látens igények azonosítása: Az előző lépés 
külön-külön, egymástól függetlenül gyűjti össze az 
érdekelt felek információigényeit. Ebben a lépés-
ben már rendelkezésre áll az összes érdekelt fél 
valamennyi információigénye, melyek között lehet-
nek hasonlóságok, illetve ellentmondások. Ellent-
mondásokat okozhat a fogalmak eltérő értelme-

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 44/58 oldal



zése. Például máshogy értelmezhetik a projektve-
zetők, a fejlesztők és a tesztelők a hibák körét. 
Ezeket az ellentmondásokat fel kell deríteni és fel 
kell oldani ahhoz, hogy ne lépjenek fel kommuni-
kációs problémák a mérési jelentések értelmezé-
séből. A jelenséget terminológiai interferenciának 
hívják, melynek megoldására több módszer (pl. 0) 
is készült. A hasonlóságokat ugyancsak azonosí-
tani kell. Hasonlóság léphet fel azonos szerepet 
betöltő érdekelt felek igényei között. Például két 
különböző osztály projektmenedzserei valószínű-
leg hasonló információigényeket azonosítnak, és 
hasonló megjelenítési formákat választanak azok-
hoz. A hasonló igények kiszolgálására egységes 
megoldásokat kell specifikálni a mérések optimali-
zálásához és a kommunikáció javításához. A kü-
lönböző érdekelt felek információigényeinek elem-
zése lehetőséget ad látens igények feltárására is, 
ha azonos szerepet betöltő érdekelt felek eltérő 
információigényeket fogalmaznak meg. Végül az 
információigényekhez rögzített prioritások felhasz-
nálásával, meg kell határozni azokat az igényeket, 
amelyek az erőforrás- és költségkeretek között 
megvalósíthatók. Ehhez jó kiinduló pont Kulkarni 
módszere, amely prioritások figyelembevételével 
egyesíti az érdekelt felek követelményeit. A lépés 
kimente a mérésekkel előállítandó információk és 
azok megjelenítési formáinak listája.  

Ellenőrzés az érdekelt felek bevonásával: Mivel az 
előző lépés során módosulhatnak a mérési köve-

telmények (információigények), ezért le kell ellen-
őriztetni az érdelelt felekkel, hogy elfogadják-e a 
változtatásokat. 

A stakholder-elv egy másik felhasználási formája is 
felmerült kutatásunk során. Több olyan vállalati szoftver 
(pl. IBM® Rational® Change, Microsoft Office Performan-
cePoint Server 2007) is készült, amely lehetőséget ad 
arra, hogy a felhasználó a bejelentkezést követően egy 
személyre szabott „műszerfalon” rögtön tájékozódjon az 
őt érintő információkról. Ez a szemléletmód jól illeszkedik 
a stakeholder-elvhez, mivel minden felhasználó (vagy 
felhasználói csoport) az igényeinek megfelelő formában 
értesül a számára releváns információkról. Ebben az e-
setben a mérések megtervezése eltérő módszert igényel 
az előzőleg ismertetettől (gSDSM), hiszen valamennyi, 
az érdekelt fél munkájához fontos információt fel kell tér-
képezni, nincsenek olyan előre definiált célok, amelyek 
szűkítenék azok körét. Az általunk javasolt módszer 
(dSDSM) bemente ebben az esetben azoknak az érekelt 
feleknek a listája, akik munkájának támogatásához 
személyre szabott mérési riportokat („műszerfalakat”) 
kívánunk biztosítani. A módszer a következő lépéseket 
tartalmazza: 

Az érdekelt felek érdekeinek meghatározása: A lépé-
sében meg kell állapítani, hogy a kiválasztott érde-
kelt felek milyen kapcsolatban vannak a szervezet 
folyamataival, termékeivel, projektjeivel, és más ér-
dekelt feleivel, azaz milyen érdekeik (feladataik, fe-
lelősségeik) vannak. Egy személy például érdekelt 
lehet egy termékkomponens tesztelésében, vagy 
egy adott folyamat oktatásában, auditálásában, 
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stb. A lépés csak az érdekelt felek (vagy azok kép-
viselőinek) bevonásával valósítható meg. 

 

Az érdekelt felek valamennyi releváns információigé-
nyének és azok ábrázolási formájának azonosítá-
sa: Ebben a lépésben minden egyes érdekelt féllel 
sorra kell venni az előző lépésben azonosított ér-
dekeiket (feladataikat, felelősségeiket), és meg kell 
tudni, hogy milyen információk segítenék munkáju-
kat. Mivel nem garantálható, hogy minden igény 
teljesíthető, ezért azt is rögzíteni kell, hogy 
mennyire érzik fontosnak számukra az igényelt in-
formációt. Ugyancsak fontos specifikálni azt is, 
hogy az egyes információkat milyen formában (táb-
lázatok, grafinok, stb.) szeretnék látni az érdekelt 
felek. 

Az információigények és ábrázolási formáik egysége-
sítése, látens igények azonosítása: Ez a lépés tel-
jesen megegyezik a stakeholder-elv másik alkal-
mazási módszerében (gSDSM) ismertetett azonos 
nevű lépésével. 

Ellenőrzés az érdekelt felek bevonásával: Ez a lépés 
teljesen megegyezik a stakeholder-elv másik al-
kalmazási módszerében (gSDSM) ismertetett azo-
nos nevű lépésével. 

Fontos megfigyelni a két megközelítés közötti különb-
séget. Az első esetben a célokban érintett entitások 
érdekelt feleinek az azonosítása történik. A második 
esetben ennek a fordítottja valósul meg, amikor az 
érdekelt felek által érintett entitások azonosítása történik. 
Mindegyik esetben fontos az entitás és az érdekelt fél 
közötti kapcsolat típusának rögzítése az informá-
cióigények azonosításához. Az, hogy mikor melyik meg-
közelítést célszerű alkalmazni, a helyzettől függ. Az első 
esetben egyedi célok érdekében történik a mérések 
kialakítása, a második esetben a kiválasztott érdekelt 
felek „napi munkájának” támogatása a cél. 
3.2 Érdekelt fél vezérelt szoftvermérés (SDSM) 
támogatása 
Az előző fejezetben ismertetett módszerek csak akkor 
válhatnak hatékonnyá, ha megfelelő eszközök biztosí-
tottak a lépéseik támogatásához. A gSDSM esetében az 
entitásokból kiindulva, az érdekek meghatározásán ke-
resztül kerülnek az érdekelt felek azonosításra, a 
dSDSM esetében ez pont fordítva történik. Mindkét eset-
ben az információigények és azok megjelenítésére szol-
gáló mutatók az entitás, érdek, érdekelt fél hármasokhoz 
kerülnek meghatározásra. Egy lehetséges eredményt a 
22..  ttáábblláázzaatt szemléltet. 
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Entitás Érdek Érdekelt fél Információigény Mutató 
Követelmény-
menedzsment 
(KM) folyamat 

Javítás Folyamatgazda 
Hogyan változik 
a KM folyamat 
teljesítménye? 

Historikus 
teljesítményértékek 
oszlopdiagramja 

Követelmény-
menedzsment 
(KM) folyamat 

Előírásoknak 
való megfelelés Belső auditor 

Mennyire felel 
meg a referen-
cia-modellnek a 
KM folyamat? 

Képességi szintet 
ábrázoló oszlop-
diagram 

ABC projekt Követés Projektmenedzser Tartható az aktu-
ális ütemterv? 

Gantt diagram tel-
jesítettség értékek-
kel 

22..  ttáábblláázzaatt  PPééllddaa  aazz  SSDDSSMM  mmóóddsszzeerreekk  eerreeddmméénnyyéérree  
 
Az eredmény előállítása újrahasznosítható tudásbázisok 
építésével sokban segíthető. Az absztrakciós szint csök-
kentésével a következő három egymásra épülő tudásbá-
zist azonosítottuk: 

• 1. szint (Általános): Ezen a szinten olyan, az entitá-
sok és érdekelt felek kapcsolatait valamint informáci-
óigényeket tartalmazó tudásbázis épül, amely minden 
gazdasági szervezet esetében alkalmazható. 

• 2. szint (Szakterületi): Ezen a szinten már megjelen-
nek a szakterületre (pl. szoftverfejlesztés) jellemző 
entitások, érdekelt felek, információigények és kap-
csolataik. A szint az „Általános” szint figyelembevéte-
lével, annak részletezésével kerül megvalósításra. 

• 3. szint (Szervezeti): Ezen a szinten már a konkrét 
szervezet tudásbázisa épül a „Szakterületi” szint fi-
gyelembevételével, részletezésével. 

Az első szint kialakítása elsősorban az irodalmak alap-
ján, másodsorban a szakterületi szintek építéséből szár-
mazó visszajelzések alapján történik. Ezen a szinten pél-
dául Fenton indíttatására a következő entitásokat 
azonosítottuk: folyamat, termék, erőforrás, projekt. A fo-
lyamat kapcsán a következő érdekeket azonosítottuk: 
tervezés, erőforrások biztosítása, dokumentálás, alkal-
mazás, mérés és elemzés, követés, kockázatkezelés, 
értékteremtés, előírásoknak való megfelelés, javítás, ta-
nácsadás, képzés. 
A második szint az irodalmakból és a szervezeti szint ta-
pasztalataiból építkezik. A szoftverfejlesztés-specifikus 
szakterületi szint kialakítására például jól alkalmazhatók 



a szoftverfolyamat-érettségi modellek (pl. CMMI®, 
SPICE) és a stakeholder-elv szervezeti alkalmazására 
készült irodalmak. Az általános szinten szereplő 
„folyamat” entitás ezen a szinten specifikusabb entitások 
formájában, mint például követelménymenedzsment, 
projekttervezés folyamat jelenik meg. Az informá-
cióigények és mutatók azonosítására pedig jól hasz-
nálható a PSM ajánlása. 
A harmadik szint kialakításáért a konkrét cég a felelős. 
Megvalósításában a szakterületi szint nyújt segítséget, 
amely összegzi más cégek tapasztalatait és a szakiro-
dalmak iránymutatását. 
3.3 Érdekelt fél vezérelt szoftvermérés (SDSM) 
gyakorlati felhasználása 
Az SDSM próba jellegű használata már elkezdődött egy 
multinacionális cég hazai leányvállalatánál. Célunk a 
módszer tökéletesítése, a három szinten megjelenő tu-
dásbázisok építése, olyan eszközök kidolgozása, ame-
lyek használatával bármely cég hatékonyan tudja alkal-
mazni a módszert, illetve azt is vizsgáljuk, hogy a 
stakeholder-elv felhasználása a gyakorlatban milyen 
mértékben segíti elő a releváns mérési igények (informá-
cióigények) meghatározását. 
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JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüül 
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

 
Móricz István vezérigazgató, Nyírségvíz Zrt. 

Ha ez így van, ahogyan a kérdésben lévő állítás mondja, 
nagyon kellemes számomra, mert visszaigazolja azokat az 
erőfeszítéseket, melyeket az utóbbi 10 évben a társaság 
munkatársaival együtt tettünk azért, hogy a Nyírségvíz Zrt.-
nél a minőség ne csak egy agyonhasznált, de kiüresedett 
szlogen legyen, hanem valóban működésünk minden 
szegmensét és minden pillanatát –bárhol is csinálunk bár-
mit– a gyakorlatban is áthassa a minőség iránti elkötele-
zettsége munkatársainknak. 

Manapság amikor a szakemberek körében a vezetők mi-
nőség iránti elkötelezettségéről esik szó: Móricz Istvánt 
mindig a jó példák között említik. Azt gondolom ennél na-
gyobb elismerést ritkán kap gyakorló első számú vezető! 

Hogyan kezdődött. Milyen állomásokat jártál be mielőtt a 
nyíregyházi vezérigazgatói beosztásig eljutottál? 

Múlt év őszén Kijevben voltunk egy díjátadó ünnepségen, 
és az azt követő konferencián, Molnár Pál úr az EOQ Nem-

zeti Bizottságának elnöke tartott egy előadást arról, hogy mi 
a szerves fejlődési út a hatások egymásra épülése alapján, 
a minőségkultúra terén. Nagy figyelemmel követtem az 
előadását és azonnal saját rendszereinkre leképeztem azt. 
A következő előadást én tartottam, és bemutattam a 
Nyírségvíz Zrt. által bejárt utat. A kettő –a Professzor úr 
elméleti előadása, és a mi általunk megtett út– tökéletes 
szinkronban volt egymással. A mi utunk ilyenformán mond-
ható szabályosnak, mert minőségbiztosítással kezdtünk, 
aztán minőségirányítással folytattuk, de ezen az úton ha-
ladva be kellett lássuk, hogy pusztán ezeknek a módsze-
reknek az alkalmazásával a fejlődési perspektívánk be fog 
szűkülni, ezért keresni kellett további megoldásokat, me-
lyek jobban támogatják a Nyírségvíz Zrt. fejlődését. Ezeket 
rendszerelvű és –alapú megoldásokban találtuk meg. A 
menedzsmentfilozófia és a munkatársak munkamódszerei-
nek fejlesztése vonatkozásában a megoldás számunkra a 
TQM lett. Azért, hogy az egyének fejlesztésével a szerve-

Öntapadó jegyzet
Ügyvezető igazgató, IFKA Magyar Minőségfejlesztési Központ



zet is együtt tudjon haladni, a szervezeti képességek fej-
lesztése érdekében szintén rendszeralapú megoldást, az 
EFQM modell szerinti önértékelést választottuk. 

Azóta is ezen az úton járunk. Talán csak annyi különleges-
ség van benne, hogy képesek vagyunk nagyon konzekven-
sen haladni ezen az úton úgy, hogy minden folyamatot fen-
tieknek alárendelten kezelünk és illesztünk be rendszere-
inkbe. 

Talán ez az igazi különlegessége a Nyírségvíz Zrt.-nek, 
hogy képes volt a piac fojtogató szorítása nélkül is bejárni 
ezt az utat. 

Az általad irányított cég jövőképében kiemelt helye van a 
működési hatékonyság javítása mellett a dolgozói és a 
vevői elégedettség növelésének. Hogyan álltok a meg-
valósítással? 

Meggyőződésem, hogy egy köztulajdonú közszolgáltató 
vállalkozás stratégiájának nem lehet más a középpontjá-
ban, mint a magas fokú vevői elégedettség, ami természe-
tesen magas fokú gazdasági hatékonysággal kell párosul-
jon. Ezt a két célt elégedetlen, alulfizetett, netalántán meg-
alázott, kizsigerelt munkavállalókkal teljesen lehetetlen el-
érni. Ahhoz, hogy munkatársaink munkájukon keresztül 
tudják képviselni a minőséget, a hatékonyságot, és töre-
kedjenek a fogyasztói elégedettség javítására, természete-
sen ő maguknak is elégedetteknek kell lenni munkakörül-
ményeikkel, eszközellátottságukkal, a szervezési körülmé-
nyekkel és természetesen a jövedelmi viszonyaikkal is. En-
nek hiányában teljesen lehetetlen színvonalas szolgáltatást 
nyújtani a fogyasztók számára. 

A mai kelet-európai viszonyok közepette sajnos ennek el-
lenkezőjére is van példa. A munkatársak a fogyasztó előtt 
az arcukra erőltetett mosolyon túl alig várják, hogy elpana-
szolhassák akár az ügyfélnek is –az őket figyelő kamerák 
látóterén kívül–, hogy milyen körülmények között kell telje-

sítsenek, és milyen súlyos belső problémákkal terhelt a 
működésük, és mekkora fluktuációval dolgozik a cég. Ideig-
óráig így is lehet működni, de tartós, igazi, sikereket –úgy 
gondolom– így elérni nem lehet. A kulcsszó a harmónia, 
amit a stratégia főbb érintettjei között tudni kell a me-
nedzsmentnek megteremteni, és a főbb érintettek körébe 
természetesen a munkavállalók ugyanúgy beletartoznak, 
mint a vevők és a tulajdonosok. 

A Nyírségvíz Zrt. értékrendjéhez többek között a megbíz-
hatóság, a konstruktivitás, a jövőtudatosság, a követke-
zetesség, a kitartás és a szolidaritás is hozzátartozik. Jól 
tudom, hogy ezek mindegyike rád is jellemző? 

TQM alapelveink talán legfontosabbika a vezetői elkötele-
zettség és személyes példamutatás. A rendszer abban a 
pillanatban megbukik, ha a vezetők magatartásukon, csele-
kedeteiken keresztül nem tudják hitelesen közvetíteni azt, 
amiről beszélnek, így teljesen természetesnek tartom, hogy 
értékeinket ilyen módon is közvetíteni kell társaságon belül 
és társaságon kívül egyaránt. Ez a fajta cselekedeteken ke-
resztüli üzenés egyre inkább jellemző lesz a szervezet leg-
alsó szintjén dolgozó vezetőkre is, hiszen a végrehajtásban 
foglalkoztatott munkatársak leginkább közvetlen vezetőik 
magatartását ismerik. Azért, hogy ők ebben sikeresebbek 
legyenek, mint értékátadók, számukra erre a témára fóku-
száltan egy nagyon sikeres oktatássorozatot tartottunk ez 
év elején. 

A Nyírségvíz Zrt. meghonosította a Teljeskörű Minőség-
menedzsment (TQM) vezetési filozófiát. Mi ebből a cég 
haszna? Mit profitálhat ebből napi munkája során a vezér-
igazgató? 

A Nyírségvíz Zrt. megkülönböztető vevői értéke a minőség. 
Az országban mindenhol van vízellátás, tehát az önmagá-
ban nem nagy teljesítmény, hogy folyik a csapból a víz. 
Annak minősége, az előállítás körülménye, a működés 
szervezettsége, hatékonysága, gazdaságossága, már sok-
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kal érdekesebb dolog. Mi a TQM-nek azt köszönhetjük, 
hogy a minőséget, mint komplex szervezet –minden rez-
dülését átható fogalmat értelmezve– általánosan elfoga-
dottá tudtuk tenni, és ezzel fejlődésünk motorja lett. 

Az alapfilozófiánk e téren nagyon egyszerű és jól követ-
hető: olyan környezetet kell teremteni a társaságon belül, 
ami igényli a munkatársakban lévő alkotóképesség teljes 
körű kibontakozását, továbbá el kell jutni odáig, hogy a tár-
saság céljai és a célokat megvalósító munkatársak érdekei 
azonosak legyenek. Ha ezt sikerül elérni, a fejlődés olyan 
lendületet kap, amely nagyban növeli a társaság működési 
hatékonyságát, versenyképességét és a stakeholderek 
elégedettségét egyaránt. Ezt természetesen mérhetővé kell 
tenni, és mérjük is nagyon kiterjedt benchmarking-tevé-
kenységen keresztül. 

A tanúsított és működtetett Integrált Irányítási Rendszer 
egyfajta garancia a fogyasztók számára a megbízható 
szolgáltatással kapcsolatban? Mire van még szükség? Mi 
az a plusz, melyet a Nyírségvizesek még „rátesznek” a 
jobb vevőkiszolgálás érdekében? 

A tanúsított rendszerek megléte nagyon fontos. Egy ipari 
vállalkozás –aki egy csarnokba telepítetten tudja megvaló-
sítani az összes folyamatait, távol a vevőitől, ügyfeleitől– 
talán itt meg is állhat, hiszen megalkotta rendszereit, min-
den bizonnyal karcsúsította a gyártási és egyéb folyamatait 
és elégedetten szemléli a vevői keresletet. 

A szolgáltatások terén alapvetően más a helyzet, hiszen a 
szolgáltatásokban az élet írja a történetet percről percre. A 
víztermelés folyamata ugyanúgy szabályozható és szabá-
lyozott is, mint egy gyári folyamat, azonban a vízszolgálta-
tás folyamata –benne a hálózat-üzemeltetés, -karbantartás, 
hibaelhárítás, stb.– már másfajta szabályozást igényel. Egy 
merev rendszer sokat árthat az ügynek, mert nem képes 
gyorsan reagálni a pillanatok alatt változó kihívásokra. 
Ezért talán mi leginkább abban térünk el másoktól, hogy 

nagyon konzekvensen törekszünk munkatársainknak min-
den olyan ismeretet és eszközt megadni, melyek haszná-
latával a helyszínen –saját célszerű döntésükre alapozot-
tan– képesek a lehető legjobb válaszokat megadni és azt 
végre is hajtani. Mi ezért úgy tekintünk a szerelőinkre, kar-
bantartóinkra, gépészeinkre, stb., hogy nem csak két erős 
kezük van, hanem egy nagyon okos tudással teletömött, el-
kötelezetten gondolkodó fejük is, és képesek megtalálni 
mindig a legjobb megoldásokat. A teljes képhez hozzátar-
tozik, hogy természetesen a motivációs környezet is ebbe 
az irányba viszi el a kollégákat. 

Elkötelezett híve vagy az önértékelés módszerének. Ez-
irányú pályázataitokkal sikert sikerre halmoztatok. Fiata-
labb olvasóink kedvéért kérlek, mutasd be ez-irányú elis-
meréseiteket! 

Néhány szép sikert tényleg elértünk az EFQM alapú önér-
tékelések kapcsán a pályázatokkal, és természetesen vol-
tak kudarcaink is. 2005-ben megnyertük az Észak-Alföldi 
Minőségi Díjat, majd 2006-ban megnyertük a Nemzeti Mi-
nőségi Díjat nagyvállalati kategóriában. 2007 évben nem 
pályáztunk, a visszajelző jelentések alapján komoly fej-
lesztő munka folyt. 2008 a nagy csalódás és a nagy siker 
éve lett egyaránt: kiléptünk a nemzetközi szintérre. Termé-
szetesen szerettünk volna dobogós helyezést elérni az Eu-
rópai Kiválósági Díj pályázaton. Ez nem sikerült –mint 
ahogy elsőre talán senkinek– de egy Recognised for 
Excellence 5* elismerést kaptunk, és nagyon sok tapasz-
talatot, hasznosítható visszajelzést, hogy hol kell leginkább 
erősítenünk ahhoz, hogy egy szerény nyíregyházi közszol-
gáltató vállalkozás mindenben versenyképes legyen Eu-
rópa legjobbjaival. Eddigi legnagyobb sikerünk is ehhez az 
esztendőhöz kötődik, mivel megnyertük a Közép- és Kelet-
európai országok minőségügyi fődíját nagyvállalati kategó-
riában, amire nagyon büszkék vagyunk, mert ipari óriások 
tucatjait voltunk képesek megelőzni. 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 52/58 oldal



Az egy esztendő alatt lebonyolított két önértékelés adott 
nagyon sok tapasztalatot, melyre alapozottan elkészítettük 
minőségfejlesztési tervünket, melynek végrehajtását 8 pro-
jektbe szervezetten el is indítottuk annak érdekében, hogy 
következő alkalommal az Európai Kiválósági Díj pályázaton 
már felállhassunk a dobogó valamely fokára. 

Magam is tapasztaltam, hogy csapatjátékos vagy. Miért 
tartod fontosnak a team munkát, s mit tudsz tenni annak 
még eredményesebbé tételéért? 

Amíg fiatal az ember, hajlamos elhinni, hogy mindent ő tud 
legjobban, mindent ő lát legvilágosabban, és mindenben az 
általa felvázolt megoldás a legjobb. Ahogyan múlnak az 
évek egy vezető fölött, rá kell, hogy jöjjön, ezek csak sze-
rencsés esetek, amikor e szempontok egybeesnek. A hely-
zet nagyon egyszerű: fel kell ismerni, hogy 5-10 ember 
okossága, tudása, szakmai jártassága, tapasztalata mindig 
sokkal több, mint egy emberé. Ha egy megoldásba tehát 
nem egy ember szellemi képességeiből származó tudás és 
tapasztalat épül be, hanem egy csoport tudása és tapasz-
talata szintetizálódik benne, az mindig jobb megoldást fog 
eredményezni. 

A nem tapasztalati úton, a TQM filozófiánk és alapelveink 
alkalmazásából is ugyanide jutottunk volna. Kétségtelen, 
hogy mind a projektmunka, mind a team-munka adta lehe-
tőségeket a társaság jól kiaknázza saját fejlődése érdeké-
ben. Egy dologra nagyon vigyázunk: a sikeres megoldáso-
kat mindig kövesse elismerés, akár erkölcsi, akár anyagi 
természetű –vagy éppen mindkettő– mert ez ad bátorítást a 
munkatársaknak arra, hogy keressék azokat a lehetősége-
ket, amikben újra és újra sikereket képesek elérni. 

Ez az út elviszi a kollégákat az emberi kiteljesedésnek egy 
magasabb dimenziójába, mert frusztrált, kedveszegett, 
csak a megélhetés kényszerétől vezérelten dolgozó mun-
katársak helyett, alkotóképes, sikereiket élvezni tudó embe-

rekké válnak, akik magán- és családi életükben is élvezhe-
tik e szerep- és szemléletváltozás jótékony hatásait. 

Első kérdésem kapcsán már elismerésről tettem említést. 
Vannak azonban „hivatalos” elismeréseid, sőt olyanok is, 
amelyeket a minőségügyi munkádért kaptál. Melyikre 
vagy a legbüszkébb? 

A társaság központi irodájának aulájában van két vitrin, 
melyben mindenki megszemlélheti azokat a plasztikákat, 
kitüntetéseket, okleveleket, melyeket minőségi munkánk 
eredményeként kaptunk. Én ezeket nem tekintem szemé-
lyes elismerésnek, hiszen az én erőfeszítéseim önmaguk-
ban ehhez kevesek, azok csak arra elégségesek, hogy 
meghatározzunk fejlődési pályákat, és gondosan ügyeljünk 
arra, hogy arról ne térjünk le. Az elismerés igazából a 
Nyírségvíz Zrt. kollektívájának munkájából származik, az-
által, hogy ezen az úton lendületesen és konzekvensen ké-
pes haladni. 

Kitüntetéseid közül az Eötvös Lóránd díjról az újságból 
értesültem. Ezúttal is szívből gratulálok! Ki kaphat ilyen 
elismerést? 

Az Eötvös Loránd-díj számomra is egy nagyon kellemes és 
szép meglepetés, illetve élmény volt. Egy olyan tárca ve-
zetője –Varga István miniszter úr– adományozva ezt, ahol 
a mi munkánkat, mint szolgáltató vállalkozás munkáját nem 
ismerik, hiszen más minisztérium kompetenciakörében vé-
gezzük tevékenységünket. Ismerik viszont a társaság mi-
nőségmenedzsment tevékenységét, és a minőség széles-
körű kibontakoztatása terén elért eredményeket és ez úgy 
tűnik felkeltette ennek a tárcának is érdeklődését irá-
nyunkba. 

Köszönöm az őszinte válaszokat! 
______________________________________________
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MMEEGGHHÍÍVVÓÓ  
Szeretettel meghívjuk Önt és munkatársait „A MIKULÁS 
IS BENCHMARKOL – 3” konferenciánkra melyet 2009. 
december 4-én (pénteken) rendezünk meg a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „A” épületében 
(1111 Budapest, Egry József u. 20-22.). 
A részvételt minden olyan egyénnek, vállalkozásnak, 
profit és nonprofit szervezeteknek ajánljuk, akik fontos-
nak tartják az egymástól való tanulást és szeretnének 
többet tudni a legjobbak módszereiről, tapasztalatairól. 
A konferencián a legjobb hazai szakemberek tartanak 
tájékoztatást a benchmarking terén elért eredményeikről. 
A benchmarking tevékenység döntően befolyásolja és 
javítja a magyar vállalkozások versenyképességét. Az 
előadók által bemutatandó jó gyakorlatokkal tovább szí-
nesedhet a benchmarking eszközök és módszerek kel-
léktára. 
A rendezvény kiemelkedő jelentősége, hogy a Nemzeti 
Akkreditáló Testület ügyvezető igazgatója, Dr. Ring 
Rózsa asszony, beszámolót tart a Testület európai elis-
merésének részleteiről. 
Az esemény média támogatója: Magyar Minőség, Minő-
ség és Megbízhatóság. 
Szakmai partner: EOQ MNB, TÜV Rheinland InterCert 
Kft., ISO 9000 FÓRUM, Magyar Minőség Társaság, TQM 
Szövetség, Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egye-
sület 
A konferenciával kapcsolatos információk, előzetes prog-
ram megtalálható a www.mik.hu weboldalon. 

JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS  
„A MIKULÁS IS BENCHMARKOL – 3” konferenciára 

Időpont: 2009. december 4. (péntek) – 09.00 - 15.00 
óráig 

Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem „A” épület 

(1111 Budapest, Egry József u. 20-22.) 
A jelentkezéseket 2009. november 27-ig kérjük az IFKA 
Magyar Minőségfejlesztési Központba az (1) 332 - 0787-es 
faxszámra, vagy az info@mik.hu e-mail címre küldjék 
vissza. 
 
Cégnév: ….…………………………………………………… 
Cím: ..…………………………………………………………. 
Név: ….…..…………………………………………………… 
beosztás: ..…………………………………………………… 
Telefon: ……….fax: ………..e-mail: …………….………… 
 
Részvételi díj: 20 000 Ft + ÁFA / fő 
Dátum: 
Aláírás: 
Részletes információ: IFKA Minőségfejlesztési Központ, 
1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16. 
Tel: +36 (1) 332 – 0362, Fax: + 36 (1) 332 - 0787, 
e-mail: mik@ifka.hu, http://www.mik.hu  
A jelentkezési lap kitöltése és részünkre való megküldé-
se megrendelésnek minősül, és fizetési kötelezettséget 
von maga után. Lemondást 3 napon belül írásban foga-
dunk el. 
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„„AA  MMiikkuullááss  iiss  bbeenncchhmmaarrkkooll  --  33””  kkoonnffeerreenncciiaa  //  
eellőőzzeetteess  pprrooggrraamm  

22000099..  ddeecceemmbbeerr  44..  
09.00–09.30 Regisztráció 
09.30–09.50 Megnyitó 
 Dr. Bárdos Krisztina – általános ügyvezető 

igazgató, Iparfejlesztési Közalapítvány 
09.50–10.20 Tanúsítói benchmarking a vevőkért 
 Lovász Szabó Tamás – ügyvezető igazgató, 

TÜV Rheinland InterCert Kft. 
10.20–10.50 Benchmark eszközök és módszerek változásai a 

Nemzeti Minőségi Díj Győztes pályázók körében 
 Sándor István – NMD értékelő és Nagykövet 
10.50–11.20 Benchmarking a fenntartható fejlődésért 
 Fertetics Mandy – ügyvezető igazgató, Alternate 

Tanácsadó Kft. 
11.20–11.50 Szünet 
11.50–12.20 A Nemzeti Akkreditáló Testület európai 

elismerése 
 Dr. Ring Rózsa – ügyvezető igazgató, NAT 
12.20–12.50  Merre tovább benchmarking? 
 Sugár Karolina – elnök, Szövetség a 

Kiválóságért Közhasznú Egyesület 
12.50–13.40 Ebéd 
13.40–14.10 Benchmarking szerepe a stratégiában 
 Fignár Zoltán – műszaki vezető, Miskolci 

Hőszolgáltató Kft. 
14.10–14.40 A mérés az alapja mindennek, avagy, első 

lépések  közigazgatási benchmarking útján 
 Dr. Kállai Mária – alpolgármester asszony, 

Szolnok 
 Tunkli Gábor – ügyvezető, BBL Tanácsadó Kft. 
14.40–15.10 Benchmark módszereink fejlődése 
 Kozma Balázs– minőségügyi vezető, Kanizsa 

Trend Kft 
15.10–  Zárszó 

ÖÖnnéérrttéékkeellééssii  sszzaakkéérrttőő  kkééppzzééss  iinndduull 
 
Az akkreditált 80 órás képzést azoknak a szakemberek-
nek ajánljuk, akik munkakörük alapján minőségügyi fel-
adatokat is ellátnak, és a folyamatos fejlődés érdekében 
szeretnének önértékelési folyamatot indítani szerveze-
tüknél. Hasznos a részvétel azoknak is, akik az értékelés 
módszertanához kapcsolódó RADAR értékelési logikájá-
nak alaposabb megismerésével számszerűen is követni 
akarják szervezetük fejlődését valamint a benchmarking 
mind módszert, és a gyakorlati alkalmazásának techni-
káját jobban megismerni. 
A képzés 5 modulból áll, mely felkészíti a résztvevőket 
az önértékelési munka végzésére és irányítására. A hall-
gatók megismerik az EFQM modell 9 kritériumát, az ér-
tékelési és pályázatkészítési módszereket, a legfonto-
sabb TQM technikákat. 
A soron következő 10 napos, 80 órás akkreditált önérté-
kelési szakértő tanfolyam időpontja: 
2009. október 20 - november 19. 
Közalapítványunk és fenti képzésünk akkreditált, így a 
képzési díj tárgyi adómentes (nincs ÁFA), valamint a cé-
gek számára szakképzési hozzájárulás terhére elszá-
molható. 
A részletes program és jelentkezési lap megtekinthető és 
letölthető a www.mik.hu honlapról. 
 
______________________________________________  
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXVVIIIIII..  éévvffoollyyaamm  1100..  sszzáámm  22000099..  ookkttóóbbeerr  hhóó  
  

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Folyamatmenedzsment a Hödlmayrnél – 
Prekopecz József

Process Management at theHödlmayr Company - 
Prekopecz, József  

Sikertényezők 2009 - Móricz István Success Factors 2009 - Móricz, István  

Társadalmi felelősségvállalás a kis- és középvállalatok 
nézőpontjából - Csigéné Dr. Nagypál Noémi

Social Responsibility in the View of the SMSs- 
Csigéné, Dr. Nagypál, Noémi  

Felhasználóbarát ERP rendszerek - Sebők Andrea User Friendly ERP Systems-Sebők Andrea  

Tűnődések a „minőség” szó csapdájáról - Tompos Gábor Meditation about the „Quality” Word Cach – 
Tompos, Gábor 

 

A munkaerő-felvételi módszerek megújítása a válság 
hatására - O’Reilly Recruiting in a Recession – O’Reilly 

 

Szabvány-az orvostechnikai eszközök jelképeire – 
Beck Lajos

Standard for Symbols of Tools of Medical Technics - 
Beck, Lajos  

Érdekelt fél Vezérelt Szoftvermérés (SDSM) 
Mit célszerű mérni egy adott esetben? - Bóka Gábor

Software Measurement by Interested Party. What to 
Measure in a Certain Case – Bóka, Gábor  

Jók a legjobbak közül - Móricz István vezérigazgató, 
Nyírségvíz Zrt. - Sződi Sándor

The Best among the Best – Móricz, István, General 
Manager Nyírségvíz Zrt. - Sződi, Sándor  
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

XVIII. Magyar Minőség Hét 2009. november 2. 3. 4. 5. 18th Hungarian Quality Week – 2-5 November 2009  

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

„A Mikulás is benchmarkol - 3” konferencia / előzetes 
program - 2009. december 4.

Santa Claus Is Benchmarking Also – 3 Conference 
Preliminary Program - 4th December 2009  

Önértékelési szakértő képzés indul Self Assessment Expert Training Starts  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAA  NNEEWW  MMEEMMBBEERR  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

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