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FFeennnnttaarrtthhaattóóssáágg  ––  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffooggyyaasszzttááss  ––  
eeggyyeetteemmii  hhaallllggaattóókk  ffooggyyaasszzttáássáánnaakk  vviizzssggáállaattaa  aallaappjjáánn  

TTóótthh  MMóónniikkaa  ––  MMáálloovviiccss  GGyyöörrggyy  ––  TTóótthh  II..  JJáánnooss  
Abstract 

 
A jelenlegi társadalmi-gazdasági folyamatok fenntartha-
tatlansága, potenciálisan önpusztító jellege a közvéle-
mény és a környezeti problémakörrel foglalkozó kutatók 
körében napjainkra egyaránt tudatosult. Immár tudomá-
nyos tény, hogy e folyamatok már a közeli jövőben be-
szűkíthetik a jövőbeni társadalmi-gazdasági választási 
lehetőségeket. E tendenciák kapcsán hangsúlyt kap a 
fejlett országok -köztük hazánk- állampolgárai részéről a 
jelenlegi fenntarthatatlan életmód megváltoztatásának 
szükségessége. Tanulmányunkban arra a kérdésre ke-
ressük a választ, hogy a Szegedi Tudományegyetem 
hallgatóinak körében mi befolyásolja a környezettudatos 
fogyasztói magatartást. Ehhez megvizsgáljuk, hogy az 
ökológiai lábnyom alkalmas-e a környezettudatos fo-
gyasztás mérésére, továbbá elemezzük az ökológiai láb-
nyom méretének alakulását a SZTE hallgatóinak köré-
ben. Végül feltárjuk az ökolábnyomot befolyásoló ténye-
zőket, ezek hatásának irányát és mértékét, amelyhez 
elméleti keretül elsősorban az érték-hit-norma elmélet 
(Value-Belief-Norm Theory) szolgál. 
Kulcsszavak: fenntarthatóság, természeti tőke, ökoszisz-
téma-szolgáltatások, ökológiai lábnyom, környezettuda-
tos fogyasztói magatartás. 
A fenntartható fejlődés (sustainable development) „kielé-
gíti a jelen igényeit anélkül, hogy csökkentené a jövendő 
generációk képességét, hogy kielégítsék a saját igényei-
ket”, ahogy az a Brundtland-jelentésben (1987) olvas-
ható. Ettől kezdve a fenntartható fejlődés fogalma egyre 

inkább a mindenkori médiabeli, politikai és tudományos 
diskurzus integráns részét jelentette. A jelenlegi társa-
dalmi-gazdasági rendszerünk fenntarthatatlanságát 
napjainkban –sok egyéb dokumentum mellett- az IPCC 
(2007) és a Stern (2006) jelentések is alátámasztják. 
Fenntarthatatlan folyamatok 
A fenntarthatósági paradigma hangsúlyozza az öko-
szisztémák fontosságát, amelyeket a közgazdaságtan 
rendszerint a természeti tőke (natural capital) fogalmán 
keresztül ragad meg (Ekins et al. 2003, Gutés 1996). 
Egy általánosan elfogadott definíció (Costanza-Daly 
1992, Goodland 1995) szerint a természeti tőke a kör-
nyezet által nyújtott vagyon, amely különböző, az ember 
szempontjából alapvető ökológiai termékeket és szol-
gáltatásokat biztosít. E vagyon által a gazdaság számára 
nyújtott termékeket és szolgáltatásokat ökoszisztéma-
szolgáltatásoknak nevezzük, amelyek a gazdasági tevé-
kenységhez nélkülözhetetlenek és jórészt helyettesíthe-
tetlenek az ember alkotta tőkével (UNDP et al. 2000, 
Buday-Sántha 2002, Buday-Sántha 2004, Gustaffson 
1998) 
A természeti tőke szolgáltatásainak megragadására, le-
írására és rendszerezésére több, egymástól eltérő cso-
portosítást dolgoztak ki (Gustaffson 1998, Ekins et al. 
2003, MEA 2005, Gonczlik 2004, Daily et al. 1997). E 
csoportosítások mindegyike megegyezik abban, hogy a 
természet a gazdasági rendszer és az emberi élet szá-

Öntapadó jegyzet
A Vezetéstudomány 2009. szeptemberi számában megjelent cikk másodközlése.A szerzők köszönetet mondanak Kovács Péternek, a Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Üzleti Tudományok Intézete tanársegédjének a statisztikai elemzésben nyújtott hasznos tanácsokért.

Öntapadó jegyzet
Ph.d. hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet (HYPERLINK  toth.monika@eco.u-szeged.hu )

Öntapadó jegyzet
egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet (HYPERLINK  malovics.gyorgy@eco.u-szeged.hu )

Öntapadó jegyzet
habilitált egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Filozófia Tanszék (HYPERLINK jtoth@philo.u-szeged.hu )



mára nélkülözhetetlen ökoszisztéma szolgáltatásokat 
nyújt a biodiverzitás által fenntartott ökológiai folyamato-
kon keresztül (Ekins et al. 2003). 
A biodiverzitás és az ökoszisztéma-folyamatok egyre 
súlyosabb sérülésének következtében az ember öko-
szisztéma-szolgáltatásokat veszélyeztető bioszféra-át-
alakító –lényegében társadalmi-gazdasági– tevékenysé-
ge egyre súlyosabb problémát jelent a fogyasztás és a 
jövőbeni jólét szempontjából (Stern 2006). Tehát a bio-
szférára gyakorolt emberi hatás mérséklése (hétköznapi 
kifejezéssel élve a környezet védelme) mindenképpen 
szükséges a fenntarthatóság eléréséhez. 
Az ökológiai lábnyom, mint a környezettudatos 
fogyasztás indikátora 
Az ökológia egyik alapfogalma az eltartó-képesség 
(carrying capacity), amely az állat és növényvilág eseté-
ben megmutatja, hogy egy adott területen a kérdéses faj 
egyedeiből mennyi tud fennmaradni hosszú távon. Kér-
dés, hogy az ember esetében használható-e ez a foga-
lom? Az „ökológiai redukcionisták” (Malthus, Hardin) 
szerint ez a fogalom teljes mértékben használható, de a 
kortárs „mélyzöld” szakirodalomban is olvashatunk 
becsléseket arra vonatkozólag, hogy a Föld hány embert 
tud eltartani. Ugyanakkor a közgazdaságtan főáramlata 
szerint a gazdasági növekedésnek nincsenek ökológiai 
korlátai. 
A humánökológus William Rees (1992) az ökológiai láb-
nyomra vonatkozó első írásában középutat keresett-e 
két nézett között, amennyiben egyrészt felismerte, hogy 
az eltartó-képesség a gazdálkodó ember esetében is 
releváns tényező, másrészt azt is felismerte, hogy ennek 
értéke nagymértékben függ a gazdálkodás ökológiai ér-
telemben vett hatékonyságától, illetve az emberek fo-

gyasztási szokásaitól is. Jól illusztrálja, hogy eredetileg 
az ’ökológiai lábnyom’ (ecological footprint) fogalma he-
lyett az ’elsajátított eltartóképesség’ ("appropriated carry-
ing capacity") fogalmát használták (Wackernagel 1991). 
Tehát „Az ökológiai lábnyom (ÖL) olyan számítási esz-
köz, mely lehetővé teszi, hogy felbecsüljük egy meghatá-
rozott népesség vagy gazdaság erőforrás-fogyasztási és 
hulladékfeldolgozási szükségleteit termékeny földterület-
ben (globális hektár - gha) mérve” (Wackernagel-Rees 
2001:21-22). 
A mutató meghatározása egy többlépcsős folyamat, 
alapját a következő egyszerű formula jelenti: 

I = P • C • T, 
ahol, az I a hatás (impact, azaz környezeti hatás), a P 
(population) a népesség száma, C (consumption) az 
egy főre eső fogyasztás (fogyasztás/népesség száma), 
a T (technology) a fogyasztáshoz és a termeléshez fel-
használt technológia (egységnyi fogyasztásra jutó kör-
nyezeti hatás: környezeti hatás/egységnyi fogyasztás). 
Az ÖL hasonló az emberiség környezetére gyakorlat 
hatását szemléltető környezet-gazdaságtani képlethez, 
amelynek értelmében az ember bioszféra-átalakító te-
vékenységének mértéke (I – környezeti hatás) közvet-
lenül három, egymással szoros kapcsolatban lévő té-
nyező függvénye. Ezek: 

a népességszám (P), az egy főre jutó fogyasztás 
mértéke (C – GDP/fő), ill. egységnyi fogyasztás környe-
zeti hatása (T - környezeti hatás/egységnyi GDP), utób-
bi az ökológiai lábnyomban technológiai (T) kompo-
nensként jelenik meg, hiszen –ceteris paribus– a terme-
lési technológia nagyban meghatározza azt, hogy adott 
fogyasztási szint milyen környezetterheléssel jár. 
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Öntapadó jegyzet
Amennyiben a 21. században nem érünk el jelentős csökkenést a szén-dioxid kibocsátásban a Föld teljes GDP-jének 5-20%-os folyamatos, évről évre növekvő mértékű csökkenésére kell felkészülni, illetve az éghajlatváltozás visszafordíthatatlan következményeire számíthatunk, mint például vízhez jutás nehézsége és az emberek egészségének romlása (Stern 2006).

Öntapadó jegyzet
Bár T alatt a legtöbb szerző a környezetkímélő technológiák használatát érti, ugyanakkor ez az elem– lévén szó egységnyi fogyasztás környezeti hatásáról - ennél többet takar. Felbontható (legalább) 3 tényezőre (Takács-Sántha 2008), azaz mennyire környezetkímélő technológiák vannak használatban (T1), milyen a gazdaság szerkezete (a különböző bioszféra-átalakítási jellemzőkkel megfogható tevékenységek, szektorok aránya) (T2) és milyen a gazdaság térbeli mintázata (azaz a gazdasági folyamat egyes szakaszainak térbeli elkülönülése) (T3).
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Míg a fenti környezetgazdaságtani képlet elsősorban el-
méleti keretül szolgál például ahhoz, hogy megmond-
hassuk, a népességszám és a fogyasztás növekedése 
előidézte hatást milyen mértékű technológiai változás 
tudná ellensúlyozni (ehhez l. pl. Ekins 2004), addig az 
ÖL az emberiség bioszférára gyakorolt hatását (a 
környezetszennyezés mértékét) konkrétan igyekszik 
globális hektárban kiszámolni, és azt a rendelkezésre 
álló földterülethez hasonlítani. Amennyiben a felhasz-
nált földterület nagyobb, mint a rendelkezésre álló –mint 
ahogyan azt napjainkban tapasztaljuk e mutató szerint-, 
akkor ökológiai deficitről beszélhetünk. Azaz nem a ter-
mészet biztosította jövedelemből (pl. az évről-évre ter-
melődő fosszilis tüzelőanyag mennyiség, vagy a légkör 
évről-évre meglévő CO2-elnyelő képessége), hanem a 
bioszférában évmilliárdok alatt felhalmozódott termé-
szeti tőkéből élünk (azaz a felhalmozódott fosszilis 
tüzelőanyagokat fogyasztjuk, ill. a CO2-elneyelő ké-
pességet meghaladó mennyiségű CO2-t bocsátunk ki). 
Ezen ökológiai értelemben vett túlfogyasztás követ-
kezménye pedig könnyen az lehet, hogy immár vi-
szonylagosan rövid távon aláássuk azon rendszerek 
(az ökoszisztémák) stabilitását, amelyek, ill. amelyek 
számunkra nyújtott szolgáltatásai nélkül társadalmi-gaz-
dasági lehetőségeink nagyban beszűkülnek (Gonczlik 
2004, Stern 2006). 
Az ökológiai lábnyom megállapításához először éves 
statisztikákat állítanak fel öt fő fogyasztási osztályt hozva 
létre: élelmiszer, lakás, közlekedés, fogyasztási javak, 
szolgáltatások. Természetesen a pontosabb, részlete-
sebb elemzésekhez a fentebbi osztályok további cso-
portokra oszthatóak (pl.: az élelmiszer esetén a zöldsé-
gek és állati eredetű táplálékok szétválasztása). Bár a 
közgazdasági szakirodalomban a szolgáltató-gazda-
ságra való áttérést gyakran nagy ökológiai-környezetvé-

delmi sikerként értékelik, a szolgáltatások esetén is meg 
kell vizsgálni, hogy mekkora energia-, illetve anyagáram 
szükséges, hiszen az információ közvetítéséhez is szük-
ség van papírra, huzalokra, illetve az információk hoz-
záférhetőségét elősegítő eszközökre, mint például mo-
nitorok, televíziók, rádiókészülékek (Wackernagel-Rees 
2001). 
Egyszerűen fogalmazva az emberi élethez különböző 
természeti javakra és feltételekre van szükség. Mindazt 
az ökoszisztéma-szolgáltatást, amelyet akár közvetle-
nül, akár közvetve felhasználunk területnagyságban is 
kifejezhetjük. Ez megmutatja, hogy mennyi termékeny 
földet és vizet foglalunk el annak érdekében, hogy elő-
állítsuk azokat a javakat, amelyeket elfogyasztunk, és 
hogy megszabaduljunk a hulladékainktól. 
2003-as adatok szerint a Föld „átlagpolgárának” a teljes 
ökológiai lábnyoma (total ecological footprint) 2,2 gha. 
Ugyanakkor ezen a téren is óriási különbségek vannak. 
Összességében a magas, közepes és alacsony jöve-
delmű országok esetében az egy főre jutó ökológiai láb-
nyom: 6,4; 1,9 és 0,8 gha. Ezen belül az amerikai, euró-
pai (E25), magyar és afrikai átlagok a következők: 9,4; 
4,8; 3,5; 1,1 gha. A kutatások rámutatnak arra is, hogy 
erős összefüggés található az ökológia lábnyom és a 
GDP, valamint az ökolábnyom és az életminőség 
(Human Welfare), például az emberi fejlődés indexében 
(HDI) mérve, értéke között. Ugyanakkor az is világos, 
hogy ezen a téren jelentős mozgástér is létezik.  Például 
a következő országok esetében a fajlagos ökológiai láb-
nyom majdnem azonos (4,3-4,5 gha értékek közé esik: 
Japán, Szaud-Arábia, Németország, Litvánia, Hollandia, 
Oroszország), miközben nyilvánvaló, hogy az életminő-
ségben jelentős különbségek vannak. Másrészt hasonló 
földrajzi adottságokkal rendelkező és hasonló életminő-
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séget biztosító Skandináv országok ökológiai lábnyoma 
jelentős mértékben különbözik egymástól.: Norvégia és 
Dánia 5,8; Svédország 6,1; Finnország 7,6. A fenntart-
ható fejlődés szempontjából az a cél, hogy a társadalom 
alacsony ökológiai lábnyom mellett magas életminőséget 
biztosítson. 
Jelenleg az emberiség átlagos egy főre jutó ökológiai 
lábnyoma (2,2 gha) 25%-al haladja meg a Föld 
biokapacitását (1,8 gha), vagyis ekkora az ökológiai hi-
ány (ecological deficit). Ez egyben azt is jelenti, hogy az 
igények túllépik a természeti tőke megújuló képességét 
(WWF 2006), az emberiség fenntarthatatlan életformát 
folytat. 1986-tól kezdve az ökológiai hiány folyamatosan 
nő, és a jövőben a népesség növekedésével, a környe-
zetpusztító technológiák használatával és a fogyasztás 
folyamatos növekedésével tovább csökkenek a már így 
is kimerülőben lévő erőforrások. Becslések szerint 2050-
re 200%-os túllövés (túlpörgés) is bekövetkezhet, 
amennyiben az emberiség nem változtat a fogyasztási 
szokásain és nem vezet be környezetkímélő technológi-
ákat úgy, mint a napenergián alapuló gazdaság 
(Meadows et al. 2005). 
Tehát az ökológiai lábnyom segítségével számszerűsí-
teni tudjuk egyrészt a rendelkezésre álló természeti tő-
két, másrészt egy ember, illetve közösség ökológiai fo-
gyasztását, s így mérni tudjuk az adott közösség fenn-
tarthatóságát vagy fenntarthatatlanságát. Így megálla-
pítható, hogy milyen társadalompolitika szükséges a né-
pesség, a fogyasztás és a technológia (ökohatékonyság) 
esetében (Rees 2000). Másrészről az ökológiai lábnyom 
természetesen nem tökéletes ökológiai fenntarthatósági 
mutató. Az ökológiai rendszereket és az ember azokra 
gyakorolt hatását jellemző bizonytalanság (Gowdy 2004, 
Novacek – Cleland 2001) miatt nem is lehet az, hiszen 

ennek következtében az ökológiai fenntarthatóság nem 
feltétlenül egy kvantifikálható koncepció. pláne nem egy-
dimenziós indikátor segítségével (Bergh-Verbruggen 
1999, Costanza 2000, Moffatt 2000). Mégis, az ökológiai 
lábnyom jelen ismereteink alapján a legátfogóbb 
fenntarthatósági mutató és számos országban –Svájc, 
Német- és Finnország– hivatalos fenntarthatósági indi-
kátorrá lett (Vida 2007). 
Az ökológiai lábnyomot befolyásoló tényezők 
Az egy főre eső (fajlagos) ökológiai lábnyomot tehát a 
technológia színvonala és a személyes fogyasztás hatá-
rozza meg. Így a fajlagos ökológiai lábnyom csökkent-
hető az új technológiák bevezetésével. A technológiai 
változás kapcsán a fenntarthatósági szakirodalomban a 
kulcsfogalom az ökohatékonyság (Solow 1997, Stiglitz 
1997), amelynek növelését sokan a fenntarthatóság 
legfontosabb eszközének tekintik. Az ökohatékonyság 
egy hányados: termék vagy szolgáltatás ér-
téke/környezeti hatás (Tóth 2007). Azaz az 
ökohatékonyság fokozása nem más, mint e hányados 
értékének növelése, és egy vállalat/nemzetgazdaság 
ökohatékonyabb a többinél, amennyiben adott output-
mennyiséget kevesebb környezeti hatás révén állít elő. 
Ugyanakkor a szakirodalomban jól ismert a visszapat-
tanó-hatás jelensége, amelynek értelmében új technoló-
gia bevezetésével bekövetkező ökohatékonyság-javulás 
az erőforrások megőrzése ellen hat. A technológiai vál-
tozás által előidézett fajlagos (relatív), azaz egy output-
egységre jutó ökohatékonyság-növekedés ekkor abszo-
lút mértékben növeli a bioszféra átalakítás mértékét 
ahelyett, hogy csökkentené azt (Alcott 2005). Erre a „pa-
radoxonra” a szakirodalomban eltérő magyarázatok 
születtek. A klasszikus közgazdaságtani logika szerint, 
ha valamely erőforrás felhasználásának hatékonysága 
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megnő, akkor az egy termékegységre jutó költség csök-
ken. Ez a csökkenés a termelők számára az adott erőfor-
rást vonzóbbá teszi, így ezen erőforrást hasznosító tech-
nológiákba fognak befektetni, aminek következtében az 
erőforrás felhasználása megnő. A második magyarázat 
politikai gazdaságtani alapokon áll. E szerint a profitnö-
vekedés-vezérelt kapitalista gazdaságban a vállalatok 
inherens tulajdonsága mind a költségek csökkentésére, 
mind pedig az eladott termékmennyiség általi bevételnö-
velésre való törekvés (York 2006). Így a hatékonyságnö-
vekedést a vállalati termelés növelésére fordítják, ami 
összességében nagyobb erőforrás-felhasználáshoz ve-
zet. 
E jelenség mind mikro-, mind pedig makroszinten megfi-
gyelhető. Háztartások esetében a megnövekedett tech-
nológiai hatékonyságot jellemzően a komfort és az élet-
minőség növelésére használják az erőforrás-fogyasztás 
csökkentése helyett. Például a háztartások energiataka-
rékosságának a javítása a lakóegységek méretének nö-
vekedéséhez, a magasabb szobahőmérséklethez vagy 
az elektromos háztartási eszköz-használat növeléséhez 
vezet a háztartások reálbéreinek emelkedése által gene-
rált fogyasztás-növekedés miatt (Hanssen 1999). Vállal-
kozások esetében előfordul, hogy az öko-hatékonyság 
javulását a termelés növekedése követi, és így a vállalat 
abszolút erőforrás-felhasználása összességében nő 
(Dyllick - Hockerts 2002). 
A mikroszinten megjelenő visszapattanó hatás makro-
szinten is számos esetben megfigyelhető. A közúti köz-
lekedés esetében például Nagy-Britanniában az üzem-
anyag-hatékonyság növekedését az autók számának és 
az egy főre eső autóhasználatnak a növekedése követi 
(Hanssen 1999); Japánban az üzemanyag-, elektromos-
ság-, és vízhasználat-hatékonyság növekedését az ipari 

növekedés követte. Az USA-ban a fa hatékonyabb fel-
használását a gazdasági növekedés, a telekommuniká-
ciós, elektronikai és számítógépiparban a miniatürizáció 
kínálta anyaghatékonysági előnyöket ezen iparágak nö-
vekedése ellensúlyozta (Cleveland 2003). 
Mivel folyamatosan növekszik a GWP (Gross World 
Product), így az ökológiai lábnyom/GWP hányados 
csökkenése, vagyis az ökohatékonyság javulása ellenére 
az emberiség ökológiai lábnyoma folyamatosan nő. 
Emellett a magasabb egy főre jutó GDP-vel jellemezhető 
országok alapvetően nagyobb ökológiai lábnyommal 
rendelkeznek (Bagliani et al. 2006, WWF 2006) és pél-
dául több (ráadásul növekvő) szén-dioxid kibocsátásáért 
felelősek (Stern 2006). 
A fentiek alapján tehát kijelenthető, hogy a jelenlegi em-
pirikus kutatási eredmények nem támasztják alá azt a 
„technooptimista” tézist, hogy a modern társadalmak 
pusztán a technológiai változás révén képesek a bio-
szféra átalakításuk mértékét csökkenteni, és ezáltal az 
ökológiai fenntarthatóság irányába elmozdulni. Továbbá, 
mivel a gazdag országok bioszférára gyakorolt hatása 
átlagosan háromszorosan túllépi a Föld 
eltartóképességét (Wackernagel-Rees 2001), minden-
képpen indokolt a fogyasztás csökkentésének és egy 
fenntarthatóbb fogyasztási struktúrára való áttérésnek a 
lehetőségét napirendre tűzni. Keményebben fogalmazva: 
az emberiség fordulópont elé került, mert a fogyasztásra 
és az extenzív növekedésre épülő kultúra elérte határait. 
Környezettudatos fogyasztói magatartás 
A fentiekkel összhangban a környezettudatos fogyasztói 
magatartás meghatározó szerepet játszhat az ökológiai 
lábnyom csökkenésében. Számos kutatás vizsgálja a 
környezettudatos fogyasztót. Straughan (1999) azokat a 
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demográfiai változókat (életkor, a nem, a jövedelem és 
az iskolai végzettség) vizsgálta, amelyek kapcsolatban 
állhatnak a környezettudatos magatartással és/vagy fo-
gyasztással. Az életkor esetében az az általános ta-
pasztalat, hogy a fiatalabb fogyasztók érzékenyebbek a 
környezeti kérdésekben, hiszen ők abban a korban nőt-
tek fel, amikor a környezeti problémák már előtérbe ke-
rültek. Az iskolai végzettség vizsgálatánál arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a végzettség pozitívan korrelál 
a környezetbarát magatartással, ami talán azzal magya-
rázható, hogy a magasabb végzettségűek több informá-
cióval rendelkeznek a környezeti problémákkal, a kör-
nyezettudatosság fontosságával kapcsolatban. A cinikus 
megközelítés szerint azonban csak arról van szó, hogy a 
magasabb iskolai végzettségűek nagyobb valószínűség-
gel tudják a „helyes választ”, mint az alacsonyabb iskolai 
végzettségűek. 
A jövedelem esetén az általános nézet szerint a maga-
sabb jövedelemmel rendelkező fogyasztók hajlandóak 
megfizetni a környezetbarát termékek magasabb árát. 
Azonban ebben az esetben már jobban megoszlanak a 
vélemények, egyes kutatók szerint negatív kapcsolat van 
a jövedelem és a környezetbarát magatartás között. A fi-
zetési hajlandóság ugyanis egyrészt nem jelent egyér-
telműen tényleges vásárlást (Majláth 2005), ill. amennyi-
ben mégis, akkor is pusztán ökohatékonyabb vásárlást 
jelent potenciálisan, amelynek ellentmondásos hatásáról 
már az előző részben szóltunk. 
A legtöbb kutató egyetért abban, hogy a nők környezet 
iránti attitűdje pozitívabb, mint a férfiaké. Tóth (2003: 54) 
kutatásában azonban a férfiak egy picit nagyobb hang-
súlyt adtak a környezetvédelemnek, mint a nők. A szerző 
szerint ennek az az oka, hogy az adott – viszonylag sze-
gény vidéki – régióban a férfiak csoportja tanultabb, aktí-

vabb, jobb módú és relatíve fiatalabb volt, mint a nők 
csoportja. Vagyis a kicsi, de állandóan meglévő különb-
ség nem a férfiasságból és a nőiességből következett, 
hanem a fentebb említett szociológiai-demográfiai para-
méterekből. 
A szakirodalomban a demográfiai tényezők környezettu-
datos fogyasztásra gyakorolt hatása megítélése nem 
egységes. Ráadásul –mint ahogyan azt a következő fe-
jezetben bemutatjuk– a demográfiai eltérések mellett 
más (érték- hit-, és meggyőződésbeli) különbségek is 
léteznek, s egy további kérdés, hogy ezek között milyen 
oksági viszony lehetséges. Elemzésünkben a továbbiak-
ban nem a demográfiai tényezőkre, hanem az értékekre 
helyezzük a hangsúlyt. 
A környezettudatos fogyasztói magatartás és az 
értékek kapcsolata 
Az, hogy egyes emberek mely értékeket tartják fontos-
nak, befolyásolhatja a fogyasztási magatartásuk alakulá-
sát. A Schwartz (1992) által kialakított értékfogalom az 
értékek öt formai sajátosságát tartalmazza: „Eszerint az 
értékek fogalmak vagy hiedelmek, … a kívánatos visel-
kedésre vonatkoznak, túlnőnek a specifikus helyzeteken, 
vezetik a viselkedések és az események szelekcióját és 
értékelését, és viszonylagos fontosságuk szerint rangso-
rolódnak.” (Schwartz 1992:107-108) 
A szerző több országra vonatkozóan vizsgálta az értékek 
általános struktúráját, s a Schwartz-féle értékstruktúra 
általánosan elfogadottá vált a szakirodalomban. Mun-
kássága során feltérképezte az emberi értékeket a pszi-
chológia területén, majd ezeket tíz értéktípusba osztotta 
(hatalomorientáltság, teljesítményre orientáltság, hedo-
nista, ösztönzést keresés, önállóság, egyetemesség, jó-
indulat, hagyomány, konformitás, biztonság), amelyeket 
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A konformitás és a hagyomány ugyanazon körcikkben szere-
pel, mivel mindkettő ugyanabból a célból ered: az én aláren-
delése a társadalmi elvárásoknak. A hedonizmus egyaránt 
kapcsolódik a változás iránti nyitottság és az önmegvalósítás 
értékkategóriájába. 
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11..  áábbrraa::  AA  SScchhwwaarrttzz--ffééllee  éérrttéékkeekk  ffeelloosszzttáássaa  Forrás: Schwartz (1992)
 

végül négy értékkategóriába csoportosított (én-átalaku-
lás, önmegvalósítás, változás iránti nyitottság és hagyo-

mány) ((11..  áábbrraa)).  

A Schwartz-i értéktipológia alapján jött létre Stern és szerző-
társai (1999) folyamatmodellje, az érték-hit-norma elmélet 
(Value-Belief-Norm Theory - VNB), amely kérdőívünk alapját 
is szolgáltatta. A szerzők az alábbi öt változót, illetve a köztük 
lévő kapcsolatot vizsgálták: az értékek (főként környezeti-alt-
ruista értékek), az új ökológiai paradigma (New Ecological 

Schwartz (1994) abból a feltevésből indult ki, hogy az embe-
rek egyszerre több érték megvalósítására törekedhetnek, eb-
ben az esetben az értékprioritások között ellentmondás, illetve 
összhang alakulhat ki. A teljesítménnyel kapcsolatos értékek 
előtérbe helyezése például összeütközhet a jóindulat értékeire 
való törekvéssel, hiszen ha valakinek a saját személyes sikere 
a fontos, az akadályozhatja az olyan cselekedeteket, amelyek 
más jólétének a növelésére irányulnak. Ugyanakkor a jóindu-
lat és a hagyomány értékei összeegyeztethetőek. Az 11..  áábbrráánn 
jól látszik, hogy az egymással versengő értékek egymással 
szemben helyezkednek el, az összhangban álló értékek pedig 
egymáshoz közel találhatóak. 



Paradigm – NEP), a következmények felismerése (Awareness 
of Consequences – AC), a felelősség (Ascription of 

Responsibility – AR), illetve a környezettudatossággal kap-
csolatos személyes normák  ((22..  áábbrraa)) 

 

 
 

22..  áábbrraa::  ÉÉrrttéékk--mmeeggggyyőőzzőőddééss--nnoorrmmaa  eellmméélleett  sseemmaattiikkuuss  áábbrráájjaa  
Forrás: Stern et al. (1999) 

  
A 22..  áábbrráánn látható elemek szoros kapcsolatban vannak 
egymással, illetve az egyes elemek hatnak az utánuk 
következő változókra. A modell abból a feltételezésből 
indul ki, hogy a környezettudatos magatartás szoros 
kapcsolatban van bizonyos alapértékekkel. Stern négy 
értékkategóriát különböztetett meg: altruista, egoista, 
tradicionális, illetve változás iránt nyitott. A Stern mo-
delljében lévő egoista és altruista értékkategória megfe-
lel Schwartz én-átalakulás, illetve önmegvalósítás kate-
góriájának.  
1978-ban Dunlap és Van Liere dolgozta ki az új környe-

zeti paradigmát, majd 2000-ben ezt átfogalmazták és így 
jött létre az új ökológiai paradigma. Az új ökológiai para-
digma (New Ecological Paradigm - NEP) az egyik legel-
terjedtebb szociálpszichológiai mérőeszköz, amely az 
emberiség bioszférára mért hatását vizsgálja. A szerzők 
azért tartották szükségesnek a korábbi NEP-skála felújí-
tását, mert úgy látták, hogy a környezeti problémák 
egyre inkább globálissá váltak. Gondoljunk csak az 
ózonréteg elvékonyodására, az erdők kiirtására, a 
biodiverzitás csökkenésére vagy a klímaváltozás követ-
kezményeire (Dunlap et al. 2000). 

Környezeti 
aktivitás

Egoista 
értékek 

Altruista 
értékek 

Hagyomá-
nyos értékek 

Változás 
iránti 
nyitottság 

Új ökológiai 
paradigma 
(NEP) 

Felelősség 
(AR)

Környezeti 
jog 

Környezet-
tudatos 
Személyes Irányelvek 

támogatása Norma 

Következ-
mények (AC) 

Magán-
szféra 
magatartása 
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A VNB elmélet azt is hangsúlyozza, hogy az embereknek 
tudatában kell lenni annak, hogy tevékenységeiknek mi-
lyen ártalmas következményei (AC) lehetnek más embe-
rekre nézve. Az elmélet szerint azok a személyes nor-
mák, amelyek a környezettudatos cselekedetekhez kap-
csolódnak (újrahasznosítás, hulladéktermelése mérsék-
lése, autóhasználat csökkentése stb.), akkor aktiválód-
nak, amikor az egyén úgy érzi, amennyiben megszegi 
ezeket a normákat, káros hatást gyakorol másokra 
(Stern 2005). 
Schwartz elméletében, és így a VNB elméletben is a 
norma aktiválódása függ a felelősségtől (AR). Ez alatt 
azt érti, hogy az ember figyelembe veszi-e a másoknak 
okozott nem-szándékolt következményeket. Tehát az a 
kérdés, hogy az érintettek hisznek-e abban, hogy saját 
maguk tettei fontosak-e a környezeti válság szempontjá-
ból. Stern és szerzőtársai (1999) a kulturális elkötelezett-
ség hatását is vizsgálták. E kategóriában négy csoportot 
különböztettek meg: hierarchikus, egyenlősítő, fatalista 
és individualista. 
Kutatási hipotézisek 
A fenti szakirodalmi áttekintés alapján a következő hipo-
téziseket fogalmaztuk meg: 
 H1: A magasabb jövedelemmel rendelkező hallgatók 

nagyobb ökológiai lábnyommal rendelkeznek. 
 H2: Az altruista értékeket valló hallgatók ökológiai 

lábnyoma alacsonyabb. 
 H3: Azon hallgatók, akik szerint a modern tudomány 

megoldást jelent a környezeti problémákra anélkül, 
hogy bármi másban változtatnunk kellene (NEP), 
magasabb ökológiai lábnyommal rendelkeznek. 

 H4: Azok a hallgatók, akik úgy gondolják, hogy a kör-
nyezeti problémáknak negatív jóléti következményei 
lesznek rájuk vagy a szűkebb környezetükre nézve, 
azok alacsonyabb ökológiai lábnyommal rendelkez-
nek.  
 H5: Azok a hallgatók, akik a felelősség kategóriáján 

belül a kisközösségek szerepét tartják fontosnak, ki-
sebb ökológiai lábnyommal rendelkeznek. 
 H6: A kulturális elkötelezettség kategóriáján belül az 

egyenlőségelvű hallgatóknak alacsonyabb az ökoló-
giai lábnyomuk. 

Primer kutatási eredmények 
Az általunk végzett kutatásra 2008 márciusában és ápri-
lisában került sor, amelynek során egy kérdőív segítsé-
gével kérdeztük meg a Szegedi Egyetem három karának 
hallgatóit. A hallgatókat véletlenszerűen, de nem repre-
zentatív módon választottuk ki a. (A különböző nagy lét-
számú előadásokon az óra elején vagy végén mindenki 
kitöltött egy 45 kérdésből álló kérdőívet, amely átlagosan 
20 percet vett igénybe.) Az adatokat SPSS segítségével 
dolgoztuk fel. A kérdőív 4 fő részre tagolódott: általános 
demográfiai adatok, ökológiai lábnyom, környezetfilozó-
fiai kérdések, s végül az ismeretekre vonatkozó részre. 
Az ökológiai lábnyom meghatározására számos számí-
tási eljárás létezik. Ezek közül az Earth Day és a Global 
Footprint Network közös módszerét választottuk ki első 
körben, azonban a próbakérdezés folyamán a nehezen 
értelmezhető, nem egyértelmű és hosszú kérdések miatt 
e kalkulátor alkalmazását elvetettük. Így Eric Krause 
számítási módszerét választottuk, amelyet a Környezet-
tudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET) magyar 
nyelven az interneten is elérhetővé tett. Ez utóbbi már 
nem okozott gondot a kitöltés során. Azonban a módszer 
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hátránya, hogy csak megközelítőleg határozza meg az 
ÖL értékét. Sajnos a rendelkezésre álló, számtalan szá-
mítási módszerek közül egyik sem felelt meg kifogásta-
lanul egyszerre az érthetőség és a pontosság kritériu-
mának. Sőt, ami még nagyobb probléma ezek a kalku-
látorok (abszolút értékben) nagyon különböző értéket 
mutatnak. E tanulmány mindhárom szerzője azt tapasz-
talta saját példája kapcsán, hogy Eric Krause számítási 
módszere lényegesen magasabb ökológiai lábnyomot 
mér, mint a fentebb említett másik kalkulátor. Ezért csak 
az eredmények viszonya, az adatok különbségeit hasz-
náltuk fel az elemzés során. Eric Krause ökolábnyom 
kalkulátora öt témakörön belül 18 kérdés segítségével 
számítja ki az egyes emberek ökológiai lábnyomát. Ilye-
nek a lakóhely jellemzői (fűtés, lakóhely típusa stb.), az 
étkezési szokások (húsfogyasztás, helyi termékek fo-
gyasztása), a közlekedési szokások (üdülések, autó 
és/vagy tömegközlekedés használata stb.), a vásárlási 
jellemzők (környezetbarát vásárlások, háztarási beruhá-
zások) és a hulladékkezelés (újrahasznosítás, megter-
melt szemét mennyisége stb.) Az adatfeldolgozás során 
az egyes kérdésekhez hozzárendeltük a megfelelő pont-
értékeket (a magasabb fogyasztási szint több pontot ér) 
és az egyes fogyasztási tevékenységekhez rendelt pont-
értékek aggregálásával, és ezen aggregált pontértékek 
globális hektárra való átszámolásával kaptuk meg vég-
eredményként az ökolábnyom méretét. 

Összességében 394 hallgatót kérdeztünk meg a Szegedi 
Tudományegyetemen belül az alábbi karokról: Bölcsé-
szettudományi Kar (BTK), Gazdaságtudományi Kar 
(GTK), Természettudományii  ééss  IInnffoorrmmaattiikkaaii  KKaarr  ((TTTTIIKK)),,  
aa  kköövveettkkeezzőő  mmeeggoosszzlláássbbaann  ((11..  ttáábblláázzaatt)). 

Kar Gyakoriság (fő) % 
BTK 101 25,6 
GTK 190 48,2 
TTIK 103 26,1 

Összesen 394 100 

11..  ttáábblláázzaatt::  AA  mmiinnttáábbaann  sszzeerreeppllőő  hhaallllggaattóókk  
mmeeggoosszzlláássaa  kkaarroonnkkéénntt  

A kérdőíves megkérdezés eredményei a hipotézisek 
fényében 
Első kutatási hipotézisünk, miszerint a jövedelem és az 
ökológiai lábnyom erős pozitív kapcsolatban vannak 
egymással, megerősítést nyert, hiszen a hallgatók csa-
ládjának egy főre jutó havi nettó jövedelme 99%-os 
szignifikanciaszint mellett pozitívan korrelál az ökológiai 
lábnyommal. Emellett a hallgatók havi kiadásainak 
összege és ökológiai lábnyomuk szintén pozitív, ám az 
előzőnél lényegesen gyengébb korrelációt mutat 95%-os 
szignifikanciaszint mellett ((22..  ttáábblláázzaatt)).. Ez az megfigye-
lés megegyezik a várakozásainkkal és a szakirodalom 
eredményeivel.

  Ökológiai 
lábnyom 

Mekkora a családod egy 
főre jutó havi nettó 

jövedelme? 

Mennyit költesz körülbelül havonta 
átlagosan? (albérlet/kollégium költségei, 

utazás, szórakozás, étkezés stb.) 
Pearson Correlation 1 ,403 ,105 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,050 Ökológiai 

lábnyom 
N 356 343 351 

22..  ttáábblláázzaatt::  AA  jjöövveeddeelleemm  ééss  aazz  öökkoollóóggiiaaii  lláábbnnyyoomm  kköözzööttttii  kkoorrrreelláácciióó  
 

Öntapadó jegyzet
A kalkulátor az ökológiai lábnyom méretét 5 kategória (lakóhely, étkezés, közlekedés, vásárlás, hulladék) segítségével határozza meg. A kérdésekre adott válaszokhoz pontokat rendeltünk, végül az össz-pontszám alapján kategóriákba soroltuk a válaszadók lábnyomát, pl.: 150-350 pont 4-6 hektárnak felel meg, ami láthatóan egy elég tág intervallum.

Öntapadó jegyzet
Erről e dolgozat ökológiai lábnyommal kapcsolatos irodalmai és megállapításai mellett l. pl. Simányi (2004).



Továbbá, a 33..  ttáábblláázzaattbbóóll kitűnik, hogy a szegedi hall-
gatóknak meglepően magas az ökológia lábnyoma (átla-
gosan 6 és 7,8 gha közé esik). Emlékeztetünk arra, hogy 
ez az ökológiai lábnyom durván kétszerese a magyar 
átlagnak, ami 3,5gha, sőt lényegesen magasabb, mint az 
EU25 átlaga (4,8gha), s majdnem eléri a kanadai átlagot 
(7,6 ha). E magas értéknek véleményünk szerint alap-
vetően tartalmi oka van, nevezetesen az, hogy az egye-
temi élet nagy környezeti hatással jár (egyedül él, de 
legalábbis egyszemélyes háztartást vezet, sokat utazik 

is, stb.) másrészt elkerülhetetlen, hogy a különböző 
ökológiai lábnyom kalkulátorok különböző értékeket pro-
dukáljanak. Ezért elemzésükben a továbbiakban csak 
ezeknek az értékeknek a viszonyát vizsgáljuk. Megfi-
gyelhető az is, hogy a GTK hallgatóinak kiemelkedően 
magas (a megkérdezettek 85%-ának 6-7,8 ha közötti) az 
ökológiai lábnyoma. A BTK és a TTIK hallgatóinak öko-
lógiai lábnyoma közel azonos módon oszlik meg a kate-
góriákon belül, a megkérdezettek 74%, illetve 63%-a 
rendelkezik 6-7,8 ha közötti lábnyommal. 

tt 
Ökológiai lábnyom mérete 

Kar 4-6 ha (fő) 6-7,8 ha 
(fő) 

7,8-10 ha (fő) Összesen

BTK 23 64 0 87 
GTK 24 153 2 179 
TTIK 32 57 1 90 

Összesen 79 274 3 356 
33..  ttáábblláázzaatt::  AAzz  öökkoollóóggiiaaii  lláábbnnyyoomm  mméérreett  sszzeerriinnttii  mmeeggoosszzlláássaa  aa  kkaarrookk  kköözzöötttt  

A közgazdászhallgatók esetében tapasztalható maga-
sabb ÖL érték persze származhat a hallgatók közti jöve-
delemkülönbségekből is. Kimutatható, hogy a közgaz-
dászhallgatók magasabb egy főre jutó havi nettó családi 

jövedelemmel rendelkeznek a másik két kar hallgatóihoz 
képest a chi-négyzet teszttel ekvivalens likelihood ratio 
teszt alapján ((44..  ttáábblláázzaatt)). 

 
 Mekkora a családod egy főre jutó havi nettó jövedelme? Összesen 

Kar 0 30.000-
60.000 Ft 

60.001 - 
80.000 Ft 

80.001 - 
110.000Ft

110.001 - 
140.000 Ft 

140.001 - 
200.000 Ft 

több, mint 
200.000 Ft 

  

0 48 22 18 5 3 5 101 
0 45 53 31 29 11 11 180 
2 33 24 18 16 1 2 96 

TTIK 
GTK 
BTK 
Total 2 126 99 67 50 15 18 377 

44..  ttáábblláázzaatt::  AA  hhaallllggaattóókk  jjöövveeddeellmméénneekk  vviizzssggáállaattaa  kkaarroonnkkéénnttii  mmeeggoosszzlláássbbaann
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Azt mondhatjuk tehát, hogy egyrészt a magasabb jöve-
delemmel rendelkező hallgatók ökológiai lábnyoma ma-
gasabb, másrészt a demográfiai tényezők közül a meg-
kérdezettek képzési típusa (a kar jellege) is befolyásol-
hatja az ökológiai lábnyom alakulását. Az sem kizárt 
azonban, hogy utóbbi befolyás is nagyrészt a magasabb 
jövedelem eredménye, illetve, hogy e befolyás potenciá-
lisan más, képzési típusonként egymástól eltérő változó-

kon keresztül (értékek, ismeretek stb.) hat. Eredménye-
ink tehát további kutatási kérdéseket is felvetnek. 
Az értékek vizsgálata során a hallgatókat a kérdőív ki-
töltésekor arra kértük, hogy határozzák meg mennyire 
tartják fontosnak az 55..  ttáábblláázzaattbbaann felsorolt értékeket. A 
lehetséges válaszok az „egyáltalán nem fontos” (1), il-
letve a „meghatározó mértékben fontos” (5) skálán ke-
rültek elhelyezésre. 

 

Értékek Kategória 
1. Barátok, rokonok támogatása Nepotista 
2. Jó kapcsolat a befolyásos emberekkel Nepotista 
3. Óvatosság az idegenekkel, ismeretlenekkel szemben Nepotista 
4. Az igazságtalanság kiküszöbölése, gyengék védelme  Altruista 
5. Egyenlőség, esélyegyenlőség Altruista 
6. Társadalmi igazságosság Altruista 
7. Befolyásolni, hatni az emberekre, eseményekre Egoista 
8. Gazdagság, anyagi javak, pénz  Egoista 
9. Mások irányítása, uralkodás/dominancia  Egoista 
10. Tekintély, vezetői pozíció birtoklása Egoista 
11. Izgalmas és változatos élet, ösztönző tapasztalatok  Nyitott 
12. Kíváncsi, minden iránt érdeklődő Nyitott 
13. Újdonság és változás Nyitott 
14. Becsületesség, hitelesség, őszinteség Tradicionális 
15. Család nyújtotta biztonság, szeretteink biztonsága Tradicionális 
16. Megbecsülni az idősebbeket, tiszteletadás Tradicionális 
17. Önfegyelem, önuralom, ellenállás a kísértésnek  Tradicionális 

55..  ttáábblláázzaatt::  AAzz  éérrttéékkeekk  kkaatteeggoorriizzáálláássaa 
Forrás: saját szerkesztés Stern et al. (1999) alapján
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Ezen értékstruktúrából Stern (1999) értékkategóriája 
alapján főkomponens-analízissel öt értékkategóriát ké-
peztünk, a nepotizmus kategória az eredeti modellben 
nem szerepel. Az egoista értékkategórián belül a „befo-
lyásolni, hatni az emberekre, eseményekre” érték nem 
illett bele a főkomponensbe. A tradicionális kategórián 
belül az „önfegyelem, önuralom, ellenállás a kísértésnek” 
értékről mondható el ugyanez. A főkomponens-analízis 
során kialakított öt főkomponens és az ökológiai lábnyom 
közötti kapcsolatról elmondható, hogy az ÖL és az ego-
ista értékkategória 99%-os szignifikanciaszint mellett po-
zitívan korrelál egymással (a Pearson-féle korrelációs 
együttható értéke 0,188). Ezzel szemben az ÖL és az 
altruista kategória között 95%-os szignifikanciaszint 
mellett negatív korreláció áll fenn (a Pearson-féle korre-
lációs együttható értéke -0,124). A vizsgálatokból levon-
ható következtetések megerősítették a második hipotézi-
sünket, miszerint – ha minden egyéb feltétel azonos – 
azon hallgatók ökológiai lábnyoma alacsonyabb értéket 
vesz fel, akik altruista értékeket vallanak. Mindez egybe-
vág Stern és szerzőtársai (1999) eredményeivel, amely-
ben arra következtetésre jutottak, hogy az altruista érté-
keket képviselők nagyobb figyelmet szentelnek a kör-
nyezet megóvására. 
Az új ökológiai paradigma (NEP) meghatározásához há-
rom kijelentést kellett a válaszadóknak ötfokozatú inter-
vallumskálán értékelniük. Ezen állítások a tudomány és 
technológia környezeti problémák megoldásában betöl-
tött szerepére vonatkoztak. Azon hallgatók, akik egyet-
értenek azzal az állítással, miszerint „a modern tudo-
mány meg fogja oldani a természeti-környezeti problé-
mákat anélkül, hogy életmódunkon sokat kellene változ-
tatni” nagyobb ökológiai lábnyommal rendelkeznek, 95%-
os szignifikanciaszint mellett (a Pearson-féle korrelációs 
együttható értéke 0,126). Tehát a harmadik hipotézisünk 

megerősítést nyert. S ez könnyen értelmezhető, hiszen 
akik a technológia fejlődésétől várják a megoldást, 
kevésbé tesznek egyéni lépéseket a környezet meg-
óvása érdekében. 
A következmények (AC) kategóriáján belül a hallgatók-
nak meg kellett határozniuk, hogy szerintük a környezeti 
problémák milyen mértékű gondot fognak jelenteni szá-
mukra és családjuknak, a jövő generációnak, az ország-
nak, harmadik világbeli országoknak és a növény és ál-
latvilágnak. Az elemzés során arra az eredményre jutot-
tunk, hogy a hallgatók elsősorban a következő 
generációk, illetve a növény és állatvilág jövőjét látják fe-
nyegetettnek. Továbbá megállapítottuk, hogy, akik sze-
rint a környezeti problémák elsősorban a jövő generáció-
nak jelentenek nehézségeket, azok 95%-os szignifikan-
cia-szint mellett alacsonyabb ökológiai lábnyommal 
rendelkeznek (a Pearson-féle korrelációs együttható 
értéke -0,123). Ez az eredmény meglátásunk szerint 
annak tudható be, hogy a jövő generációkért aggódó 
megkérdezettek potenciálisan többet tudhatnak a 
fenntarthatósági problémakörről, mint társaik. Azaz ma-
gasabb ökológiai tudásszintjük miatt rendelkeznek ala-
csonyabb ökolábnyommal. Ezt a feltételezést kutatásunk 
azon eredménye is megerősíti, hogy a magasabb dekla-
ratív tudással rendelkező hallgatók ökológiai lábnyoma 
alacsonyabb. Negyedik hipotézisünket –miszerint azon 
hallgatók, akik tisztában vannak az ártalmas következ-
ményekkel és elsősorban a szűkebb családjuk, illetve 
jövő generációkért aggódnak, alacsony ökológiai láb-
nyommal rendelkeznek– nem tudjuk egyértelműen sem 
elvetni, sem megerősíteni. 
A felelősség és az ökológiai lábnyom közötti kapcsolatá-
nak vizsgálata érdekén a környezeti probléma megoldá-
sáért felelős szereplőket/csoportokat négy főkompo-
nensbe osztottuk ((66..  ttáábblláázzaatt)). 
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Öntapadó jegyzet
Az értékkategóriák elkülönítésekor a teljes értékstruktúra elemzése nem járt sikerrel, ezért egyesével vizsgáltuk meg a szakirodalom alapján kialakított értékkategóriákat, hogy azok egy főkomponenst képeznek-e. A főkomponensektől minimum 60%-os magyarázóerőt vártunk el, míg az egyes értékek és a főkomponens egymáshoz való viszonyának vizsgálatakor minimum 0,7-es korrelációs együtthatót

Öntapadó jegyzet
A főkomponens-analízis magyarázóereje meghaladja a 67%-ot.



 Komponens 
  1 2 3 4 
Véleményed szerint a környezeti probléma megoldásában milyen szerepe lehet az egyes 
embereknek? 

,778 ,130 -,216 ,003 

Véleményed szerint a környezeti probléma megoldásában milyen szerepe lehet a 
kisközösségeknek (pl. lakóközösség, baráti társaság stb.)? 

,879 ,062 -,169 ,100 

Véleményed szerint a környezeti probléma megoldásában milyen szerepe lehet a civil 
szervezeteknek? 

,811 ,102 ,225 ,048 

Véleményed szerint a környezeti probléma megoldásában milyen szerepe lehet a helyi/hazai 
környezetvédő szervezeteknek? 

,726 ,092 ,481 ,011 

Véleményed szerint a környezeti probléma megoldásában milyen szerepe lehet a kisebb 
településeknek? 

,649 ,408 ,143 ,155 

Véleményed szerint a környezeti probléma megoldásában milyen szerepe lehet a 
nagyvárosoknak? 

,353 ,809 ,031 ,160 

Véleményed szerint a környezeti probléma megoldásában milyen szerepe lehet a 
régióknak/megyéknek? 

,216 ,836 ,132 ,114 

Véleményed szerint a környezeti probléma megoldásában milyen szerepe lehet az 
országoknak/államoknak? 

-,084 ,712 ,363 ,228 

Véleményed szerint a környezeti probléma megoldásában milyen szerepe lehet a nemzetközi 
szervezetek? 

-,094 ,285 ,818 ,164 

Véleményed szerint a környezeti probléma megoldásában milyen szerepe lehet a nemzetközi 
környezetvédő szervezeteknek? 

,124 ,096 ,903 ,098 

Véleményed szerint a környezeti probléma megoldásában milyen szerepe lehet a kis és 
középvállalkozásoknak? 

,313 ,115 ,128 ,804 

Véleményed szerint a környezeti probléma megoldásában milyen szerepe lehet a multinacionális 
cégeknek? 

-,098 ,259 ,118 ,832 

66..  ttáábblláázzaatt::  AA  ffeelleellőőssöökk  kkaatteeggoorriizzáálláássáánnaakk  eerreeddmméénnyyee  ((eellffoorrggaattootttt  kkoommppoonneennss--mmááttrriixx))
Első főkomponensünket „kisközösségi főkomponensnek” 
is nevezhetjük, hiszen ez a környezeti problémák poten-
ciális megoldói közül az egyes embereket, a kisközössé-
geket, a civil szervezeteket, a helyi/hazai környezetvédő 
szervezeteket és a kisebb településeket tartalmazza, te-
hát az ebbe tartozó megkérdezettek a lokális szinttől 

várják a környezeti problémák megoldását, azaz a ki-
sebb léptékű, lokális felelősségben hisznek. A máso-
dikba -„mezo főkomponens”- a nagyvárosok, ré-
giók/megyék, országok tartoznak. A harmadik, „nemzet-
közi főkomponens” szereplői a nemzetközi szervezetek 
és a nemzetközi környezetvédő szervezetek. Végül a 
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negyedik, „vállalati főkomponensben” a kis- és közép-
vállalkozásokat és a multinacionális cégeket találjuk. 
Az ökológiai lábnyom és a felelősök közötti kapcsolat 
rámutat arra, hogy a lokális kategória és az ÖL között 
99%-os szignifikancia-szint mellett negatív korreláció áll 
fenn (a Pearson-féle korrelációs együttható értéke -
0,149), a másik három esetben nem mutatható ki szigni-
fikáns kapcsolat. Tehát megerősítettük ötödik hipotézi-
sünket, miszerint azon hallgatók, akik a kisközösségek 
szerepét tartják fontosnak, várhatóan kisebb ökológiai 
lábnyommal rendelkeznek. Feltételezésünk szerint en-

nek hátterében az áll, hogy ezen válaszadók jobban 
hisznek saját „fenntarthatósági hatásukban”. 
A kulturális elkötelezettség mérésére a Stern és szerző-
társai (1999) vizsgálataiból adaptált, általunk magyar 
nyelvre fordított nyolc mondatból álló kijelentéscsoportot 
használtuk. Ez a nyolc kijelentés négy csoportba sorol-
ható, nevezetesen: hierarchikus, egyenlőségelvű, indivi-
dualista, fatalista. A főkomponens-analízis során a vizs-
gálataink alapjául vett modell kategorizálásával meg-
egyező eredményt kaptunk ((77..  ttáábblláázzaatt)). 
 

 

 Komponens 
Kijelentés Fatalista Egyenlőségelvű Hierarchikus Individualista 

1. Manapság az a baj az emberekkel, hogy túl gyakran 
szegülnek ellen a hatalomnak. ,049 ,092 ,784 ,005 

2. A legjobb módja a jövő generációról való 
gondoskodásnak a hagyományok és örökség megőrzése. ,121 ,037 ,798 ,057 

3. A javak igazságos elosztásához gyökeres változásra van 
szükség.  ,134 ,801 ,038 ,119 

4. Támogatom az adóváltoztatást oly módon, hogy a 
vállalatokra és a magas jövedelmű emberekre nagyobb 
teher háruljon.  

-,042 ,802 ,097 -,114 

5. Ha az embereknek megvan a képességük arra, hogy 
vagyonhoz jussanak, engedni kellene, hogy azt 
(ki)élvezhessék. 

-,070 -,070 -,025 ,813 

6. Mindenkinek egyenlő esélyt kellene biztosítani, hogy 
boldoguljanak a kormány beavatkozása nélkül. ,211 ,075 ,091 ,699 

7. Másokkal való együttműködés ritkán működik. ,852 ,007 ,016 ,053 
8. Úgy tűnik mindegy mennyire igyekszik az ember, a siker 

nem rajta múlik. ,810 ,086 ,177 0,76 

77..  ttáábblláázzaatt::  AA  kkuullttuurráálliiss  eellkköötteelleezzeettttsséégg  kkaatteeggóórriiááii  aa  ffőőkkoommppoonneennss--aannaallíízziiss  aallaappjjáánn  
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Öntapadó jegyzet
A modell magyarázóereje 66%.



A kulturális elkötelezettségen belül a főkomponens-ana-
lízis során létrejött négy kategória és az ökológiai láb-
nyom közötti kapcsolat vizsgálata folyamán arra az 
eredményre jutottunk, hogy nem mutatható ki egyik 
esetben sem szignifikáns kapcsolat. Így nem tudtuk 
megerősíteni hatodik hipotézisünket, miszerint annak a 
hallgatónak, aki az egyenlőségelvűséget tartja fontosnak, 
kisebb az ökológiai lábnyoma. 
Összegzés 
Közismert, hogy az emberiség környezeti hatása 
összességében már most is  fenntarthatatlan. A fenntart-
hatatlanság mértékét, területi eloszlását -komoly korlá-
tokkal ugyan, de- az ökológia lábnyom segítségével ma 
már számszerűsíteni is lehet. Az ökológiai lábnyom érté-
két meghatározó három tényező közül a fejlett országok 
(így hazánk is) az ökohatékonyságot növelő technikai 
fejlődés és a fogyasztás csökkentésével tud a kívánatos 
irányba lépni. A szakirodalomra támaszkodva megmu-
tattuk, hogy önmagában az ökohatékonyság növelése -a 
jelenlegi fogyasztói értékek mellett- nem vezet el az 
ökológiai lábnyom csökkenéséhez (visszapattanó-hatás). 
Ezért a fejlett nyugati világ számára a kulcskérdést az 
értékek átalakulása jelenti; vagyis, hogy az emberek el-
mozdulnak-e a fogyasztói értékrend felöl az ökológiai 
értékek felé. 
A fenti kérdésekre egy, a Szegedi Tudományegyetem 
hallgatói körében végzett empirikus kutatás segítségével 
kerestük a választ. 

- A magasabb jövedelemmel rendelkező hallgatók 
magasabb ökológiai lábnyommal rendelkeznek, és 

az összes vizsgált változó közül a jövedelem az, 
amely a leginkább befolyásolja az ökológiai láb-
nyom méretét. 

- Az altruista értékeket valló megkérdezettek alacso-
nyabb, míg az egoistaként jellemezhető megkérde-
zettek magasabb ökolábnyommal rendelkeznek. 

- Pozitív kapcsolatot találtunk a „technooptimista” 
gondolkodás és az ökológiai lábnyom mérete közt. 

- A környezeti problémák ártalmas következményei-
vel kapcsolatos vélemények és az ökológiai láb-
nyom közt nem találtunk szignifikáns kapcsolatot. 
Kivételt képeznek ez alól azon megkérdezettek, 
akik szerint az ökológiai problémák negatívan befo-
lyásolják a jövő generációk jólétét, ők alacsonyabb 
ökolábnyommal rendelkeztek. 

- Azon megkérdezettek, akik inkább hisznek a 
környezeti problémák kisebb léptékű megoldásának 
lehetőségében, alacsonyabb ökológiai lábnyommal 
rendelkeznek. 

A továbbiakban kutatásunk folytatásaként feltárjuk az 
ökológiai lábnyomot befolyásoló tényezők egymással 
való kapcsolatát. Az egyes hipotézisek esetében kutatási 
eredményeink számos olyan további kutatási kérdést fel-
vetnek -pl. miért alacsonyabb az ökolábnyomuk a kis-
léptékű megoldásokban hívő megkérdezetteknek, mik az 
okai az egyetemi karok közti különbségeknek-, amelyet a 
későbbiekben a jobb megértés érdekében kvalitatív 
módszerekkel tervezünk vizsgálni. 
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EEggyy  kkuuttaattááss  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  bbeehhaarraannggoozzóójjaa  
TTuunnkkllii  GGáábboorr  

A 
Kiválóság Tanácsadó Csoport 

www.kivalosagtanacsadocsoport.eu 
BBooddoorr   PPááll ,,   CCssiisszzáárr   MMiikk llóóss  BBééllaa ,,   TTuunnkkll ii   GGáábboorr   
amellett kötelezte el magát, hogy segítse az EFQM-
modell alapú önértékelés hazai elterjedését, és ezzel a 
hazai gazdaság versenyképességének növelését. 
Minden kiválóság felé törekvő szervezet számára felme-
rül az önértékelés -mint a továbblépési lehetőségek fel-
tárásának egyik módszere- alkalmazásának kérdése. 
Szinte azonnal felvetődik az a kérdés is, miért is éri meg 
alkalmazni az önértékelést? Megéri-e a befektetett mun-
kát? Egyáltalán mennyi ez a munka? Lehet-e valamit a 
munkán spórolni? Melyek a veszélyek, amelyekre fel kell 
készülnünk? Amennyiben már elindult az önértékelés, 
akkor egy pályázattal is megkoronázzuk a munkánk 
gyümölcsét, vagy úgy is magunknak csináljuk? 
Számos kérdés, amelyekre eddig minden szervezet ön-
maga kereste a válaszokat. 
Ezekre, és sok más az önértékeléshez kapcsolódó kér-
désre próbált országos szinten választ keresni a Kiváló-
ság Tanácsadó Csoport; egy az EFQM önértékelést si-
keresen alkalmazó szerveztek (Recognition for 
Excellence 4 és 5 csillagos elismerés, illetve NMD nyer-
tes) körében végzett anonim kutatást kertében 2009. 
októberében. 
A kutatás úttörő és hiánypótló, hiszen a Nemzeti Minő-
ségi Díj 13 éves története során még nem került sor an-
nak a vizsgálatárára, hogy az Üzleti Kiválóság Modell al-
kalmazásában sikeres szervezetek milyen eszközök, 
módszerek, megközelítések alkalmazása mentén jutottak 

el a sikerig, milyen nehézségeket kellett leküzdeniük, 
mint ahogy azt sem vizsgálták még, hogy milyen hasznát 
látják a befektetett munkának. Ennek megfelelően a ku-
tatási célok ezen fehér foltok feltérképezésre irányultak, 
azaz: 
• Azonosítani azokat a jó (önértékelési, pályázatkészí-

tési) megközelítéseket, módszereket, amelyek a leg-
magasabb elismerés elnyeréséhez vezettek. 

• A jó példa felmutatásával bátorítani, segíteni az 
EFQM-modell alapú önértékelés további hazai terje-
dését. 

• Megismerni, hogyan hasznosul a munka az elismerés 
elnyerését követően. 

Örömmel jelezzük, hogy a megkérdezett szervezetek 
52%-a megtisztelt minket válaszaival, tehát válaszadási 
szempontból a kutatás eredményes volt. A kutatási 
eredmények feldolgozására, elemzésére a közeljövőben 
kerül sor. 

Az eredményeket a 
Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 

rendezvényei mellett, a 
XVIII. Magyar Minőség Héten 

mutattuk be előadás formájában 
(az előadások prezentációi és az online közvetítés video 

felvételei a regisztrációval rendelkezők részére 
hamarosan elérhetők lesznek a 
www.quality-mmt.hu portálon). 

A MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg későbbi számaiban pedig publikáljuk 
a kutatási eredményeket. 

_______________________________________________  

http://www.kivalosagtanacsadocsoport.eu/
http://www.quality-mmt.hu/
Öntapadó jegyzet
Kiválóság Tanácsadó CsoportHYPERLINK www.kivalosagtanacsadocsoport.eu
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A hétköznapi életben a termékek fejlesztéséről - érthető 
módon - több szó esik, mint a folyamatok fejlesztéséről, 
hiszen a vevőket az újabb, jobb termékek érdeklik, nem 
pedig az azokat előállító folyamatok. A cégek vezetői 
döntően tudatában vannak annak, hogy a termékeken 
kívül a szervezet folyamatainak és az irányítási rendsze-
rének fejlesztése is szükséges, nélkülözhetetlen. Előttük 
és a konkurenseik előtt is ismert, hogy jó termékeket –
versenyképesen- csak jó folyamatokkal lehet előállítani. 
A piacon a termékek egymással való versengésének va-
gyunk szemtanúi, de a háttérben ugyanúgy ott vannak az 
ezeket a termékeket előállító folyamatok konkurálása is. 
A vállalatok számára létkérdés, hogy kinek van, ki mű-
ködtet hatékonyabb folyamatokat, irányítási vagy terme-
lési rendszert. 
A vállalkozások -a jelenlegi beszűkült piaci helyzetben- 
egyre jobban keresik a belső veszteségeik csökkentésé-
nek módját, a gyártási és az azzal szoros kapcsolatban 
lévő folyamataik, valamint az azokat összefogó, össze-
kapcsoló, szabályozott állapotban tartó irányítási rend-
szerük fejlesztési lehetőségeit. 
Ezeket teszik kényszerből, a talpon maradás érdekében, 
hiszen a piac egyre kevésbé ismeri el a termékek és 
szolgáltatások árában a nem kellő hatékonyság költsé-
geit, a veszteségeket. Most, a rég nem látott erős külső 
kényszer és a gazdasági helyzetből adódó termelési fel-
adat csökkenés miatt is, talán egy kicsit több idő jut a fo-
lyamatok és az irányítási rendszer fejlesztési lehetősé-
gein elgondolkodni, mint korábban. Célszerű megis-
merni, átgondolni, hogy milyen eszközökkel, 
módszerekkel lehetne a működtetett folyamatokat, az 

irányítási rendszert javítani, hogy azok jobban megfelel-
jenek a kihívásoknak, elvárásoknak. Számos kérdés fel-
merülhet a témával kapcsolatban. A kérdések megvála-
szolásában nyújt egy kis segítséget ez az előadás, 
amely gondolatébresztésként felhívja a figyelmet néhány 
jól ismert és még kevésbé ismert és alkalmazott esz-
közre, az azokban lévő lehetőségekre, amelyek segít-
hetnek a folyamatok- és az irányítási rendszer fejleszté-
sében. 
Kinek a feladata a folyamatok és a rendszer fejlesz-
tése? 
A fejlesztés, javítás témaköre egyike a legfontosabb ve-
zetői feladatoknak és felelősségeknek, még ha több 
cégnél a vezetői munkaköri leírásokból ezt a fontos tevé-
kenységet nem lehet kiolvasni. Elmondhatjuk, hogy min-
den vezetőnek -a maga vezetői szintjén- foglalkoznia kell 
a folyamatos fejlesztéssel, annak lehetőségeinek kere-
sésével, kutatásával, a megvalósításban való közremű-
ködéssel. 
Számos szervezetnél felismerték a dolgozói kreativitás-
ban rejlő lehetőségeket is. Olyan motivációs környezetet 
hoztak létre, amely támogatja, generálja a kisebb-na-
gyobb munkatársi fejlesztési ötleteket, javaslatokat, 
amelyeket eredményesen használnak a folyamatok fej-
lesztésében, hatékonyságuk javításában. 
Helyes, ha a szervezet minden vezetője és munkatársa 
számára lehetőséget adunk a fejlesztési feladatokban 
való részvételben, ez irányú tevékenységüket támogat-
juk, ösztönözzük. 

Öntapadó jegyzet
A cikk a MACH-TECH szakkiállításon, 2009. május 21-én elhangzott előadás szerkesztett változata.

Öntapadó jegyzet
Nagy Sándor vezető tanácsadó, TÜV Rheinland Akadémia Kft.



Milyen lehetőségek vannak a minőségtechnikákban? 
A minőségtechnikák gyűjtőnév alatt szereplő alábbi 
módszerek, eszközök általában nem ismeretlenek a 
cégek vezetői és munkatársai előtt. Ennek ellenére 
mégis sok vállalatnál még egyáltalán nem alkalmazzák 
őket, ill. ahol ezek közül néhányat alkalmaznak azt nem 
mindig kellő hatékonysággal teszik. Nem használják ki 
kellőképpen ezekben a technikákban lévő lehetőségeket. 
A kedvezőtlen tapasztalataim mellett természetesen 
vannak kedvezőek, pozitívak is e módszerek vállalati 
alkalmazását illetően. Ezeknél a cégeknél – főként 
autóipari beszállítói körben tevékenykedőknél - öröm 
hallgatni a vezetők és a teamben részvevő munkatársak 
beszámolását egy probléma-megoldási, javítási vagy 
optimalizálási feladat sikeres elvégzéséről, 
megoldásáról, annak szakmai élményéről, az elért 
előnyökről, megtakarításokról. 
A minőségtechnikák jellemzői, azon kívül, hogy elvekre 
épülnek, megvezetik a gondolkodást és a gyakorlati 
tapasztalatok egyértelműen igazolták használható-
ságukat, alkalmasságukat: 

- általában egyszerűek, könnyen elsajátíthatóak, 
- kihasználják a csoportmunkában lévő előnyöket, 
- dokumentáltak, szemléletesek, jól áttekinthetők, 
- visszakövethetőek, 
-  kis mértékben avatkoznak bele a működtetett 

folyamatokba, azokat nem zavarják meg, 
-  viszonylag kis költséggel hajthatunk végre 

fejlesztést, javítást. 
Hátrányként szokták említeni, hogy időigényesek. Igen, 
valóban valamennyi időt mindenképpen rá kell fordítani, 

de a ráfordított idő többszörösen megtérül a probléma 
megelőzéséből, vagy annak okának elfogadható időn 
belüli felderítésből, az optimalizálásból adódó 
előnyökből, a megalapozott helyes vezetői döntésekből, 
a hatékonyság növeléséből, a folyamatos fejlesztésből, a 
belső veszteségek csökkentéséből. 
A legelterjedtebb és a kevésbé ismertek technikák közül 
egy csokorra való, a teljesség és a részletes ismertetés 
igénye nélkül, csupán figyelemfelhívásnak ((11..áábbrraa)). 
 

11..  áábbrraa  
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FMEA: A lehetséges hibamód- és hatáselemzés tipiku-
san hibamegelőző tevékenység azok számára, akik sze-
retnék elejét venni, ill. a kockázatát elfogadható szintre 
csökkenteni a tervezési és/vagy a gyártási hibáknak. Mi-
vel a termék tervezési és gyártási tevékenységekben 
gyakoriak a változások ezeket az FMEA módszerével 
követni lehet és kell, nem megfeledkezve a vevői észre-
vételek visszacsatolásáról sem.  

MSA: A mérőrendszer statisztikai vizsgálata, a mérőesz-
közök pontosságvizsgálatán (hitelesítés, kalibrálás) kívül, 
megmutatja, hogy mennyit vesznek el a mérőeszköz 
megbízhatóságából a mérési rendszer zavaró tényezői. 
Leggyakrabban az ismételhetőséget és a reprodukálha-
tóságot vizsgálják. 

SPC: A statisztikai folyamatszabályozás grafikus mód-
szer. Segítségével folyamatparaméter vagy lényeges ter-
mékjellemző alakulását kísérhetjük figyelemmel. Láthat-
juk, hogy mennyire stabil a vizsgált jellemző, mikor szük-
séges a folyamatba beavatkozni a hibamegelőzés érde-
kében. Képet kaphatunk a gyártási folyamatunk minő-
ségképességéről is. 
APQP: A termék és annak gyártási folyamatának minő-
ségtervezése, amely az autóipari beszállítói körben leg-
inkább ismert és alkalmazott. 

56 oldal

QFD: A vevői igényekre épülő terméktervezés módsze-
re. 

/27

22..  áábbrraa 

DOE: Kísérlettervezés. Viszonylag kisszámú tervezett 
kísérlettel megvizsgálható, hogy mely konstrukciós vagy 
technológiai paraméterek vannak hatással a minőségi 
jellemző értékére, ill. annak ingadozására. A módszer 
segít a termelés minőségi problémáinak megoldásában, 
a termékek minőségének javításában, a termékjellemzők 
és a gyártási paraméterek optimalizálásában. 

Tekintsük tehát át, röviden, hogy ezek mire 
használhatók, miben tudnak segíteni a vezetőknek és a 
munkatársaknak a folyamatok és az irányítási rendszer 
fejlesztésében  ((22..áábbrraa))..  

5S: Amennyiben szeretnénk javítani a munkahelyi rend 
és a tisztaság, valamint a vállalati munkakultúra szintjén 
és ezt fenn is akarjuk tartani, akkor látványos és gyors 
javulást tudunk ezekben elérni a módszer segítségével. 
Mellékesen nem elhanyagolható előny a munkatársak 
jobb közérzete, a rend, a technológiai fegyelem iránti 
igényességük növekedése sem. Nem túlzás azt monda-
ni, hogy ez mindennek az alapja. Amíg nem vagyunk 
elégedettek a munkahelyi renddel, tisztasággal, a válla-
lati munka- és viselkedési kultúrával, addig nincs sok ér-
telme bármilyen folyamat vagy rendszerfejlesztési elkép-
zelésen gondolkodni. 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 11. szám 2009. november



Ishikawa-diagram: Grafikus problémamegoldó mód-
szer. A hiba ismeretében team munkában segít az okok 
feltárásában, úgy hogy a folyamat mindegyik erőforrásá-
ból adódó lehetséges okokra kitér, aminek köze lehet az 
okozathoz. Abból indul ki, hogy a hiba mindaddig fennáll, 
amíg az összes okát meg nem találtuk és nem hoztunk 
rájuk helyesbítő intézkedést. 
Pareto-elemzés: Grafikus módszer, amely a hiba okokat 
azok gyakorisága, vagy következményei szerint rangso-
rolja, hogy irányt mutasson a hatékony beavatkozásra. 
Azon a megfigyelésen alapul, hogy az okozatok 80%-ért 
az okok 20%-a felelős, így a lényegre való koncentrálás-
ban, az erőforrások ésszerű elosztásában segíthet. 
TPM: Teljes körű hatékony karbantartás, a gyártási fo-
lyamat javításának eszköze, amely a termelést és a kar-
bantartást egy folyamatként kezeli, bevonja a gépkezelő-
ket a karbantartásba, felelőssé teszi őket a gép állapotá-
ért. Alacsony karbantartási költség mellett a gépek, be-
rendezések magas megbízhatósága érhető el. Jelentős, 
két számjegyű, megtakarításokat lehet realizálni a 
karbantartási, de főként a gyártási veszteségek csökke-
nése által. Megvalósítása fokozatosan, több lépésben 
történik. 
Poka-yoke: A „bolond biztos” megoldások alkalmazása 
a termék gyártásában és használatában. Hibamegelőző 
tevékenység, amely kizárja a véletlen vagy éppen nem 
szakszerű emberi tevékenységből adódó hibázást, an-
nak lehetőségét. 
8D: Egy teljes probléma megoldási folyamatot kezel: a 
probléma megfogalmazásától kezdve az okok vizsgála-
tán, az átmeneti és a végső intézkedések és azok ered-
ményeinek értékelésén keresztül egészen a team munka 
értékeléséig, a tapasztalatok, tanulságok rögzítéséig. 

EFQM: Az üzleti kiválóság modell, a minőségirányítási 
rendszerek továbbfejlesztésének lehetőségét kínálja, a-
mely a szervezet önértékelésén alapul. Az értékelés a 
szervezet adottságai és eredményei alapján történik és 
lehetőséget ad a cégeknek regionális, nemzeti vagy akár 
EU minőségdíj pályázaton való indulásra, megmérette-
tésre. 
TPS: A Toyota termelési rendszer valójában már messze 
túlmutat a minőségtechnikákon, azoknál lényegesen 
több, annak ellenére, hogy maga is alkalmaz számos 
fent említett módszert, eszközt is. A szervezet gondolko-
dásának, szemléletének is meg kell változnia. 
A TPS a folyamatos fejlesztés és a munkatársak tiszte-
letén alapuló termelési és termékfejlesztési rendszer, 
amely erős elvi alapokon és magas szintű vállalati kultú-
rán nyugszik. Négy szintre épül: 

- hosszú távú felső vezetői filozófia, 
- a folyamatáramlás létrehozása, a folyamatok 

veszteségeinek kiküszöbölése, ill. minimalizálása, 
- a munkatársak és a beszállítók tisztelete, 

képességeinek kihasználása, 
- a probléma megoldás, a folyamatos tanulás és fej-

lesztés. 
A szervezet saját termelési rendszerének –a TPS min-
tájára történő– átalakítása, bevezetése, megvalósítása 
több évet vesz igénybe és a későbbiekben is folyamato-
san fejleszteni szükséges, ugyanakkor már egyes ele-
meinek átvételével, a gondolkodásmód és a vállalati 
kultúra ilyen irányú változtatásával a működési haté-
konyság, versenyképesség egyértelműen növelhető. 
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Hogyan érhetjük el a minőségtechnikák eredményes 
alkalmazását? 
Ahhoz, hogy ezek a módszerek valójában jelentsenek a 
szervezetnek hasznot és ne csak látszólagosak, formáli-
sak legyenek, több feltételnek kell teljesülnie: 

- Ügyeljünk arra, hogy az adott feladatra, cél eléré-
sére a legmegfelelőbb eszközt válaszuk ki, amely 
alkalmazása, használata valóban értéket, előnyö-
ket jelent majd. 

- A bevezetés, alkalmazás módszerének kialakítá-
sakor vegyük figyelembe a szervezet sajátos-
ságait. 

- Legyen felelőse, gazdája, aki kézben tartja, irá-
nyítja, fejleszti az alkalmazást. 

- Biztosítsunk megfelelő feltételeket, erőforrásokat 
a bevezetéshez és a fenntartáshoz is. 

- Építsük be ezek alkalmazását, használatuk mód-
ját, felelőseit folyamataink szabályozásába, előíró 
dokumentumainkba. 

- Használjuk ki a számítástechnika adta 
lehetőségeket, akár a módszer alkalmazása vagy 
eredményeihez való hozzáférés, felhasználás tá-
mogatása érdekében. 

- Legyen folyamatos vezetői támogatás, annak 
érdekében, hogy a munkatársak érdeklődése, fi-
gyelme, aktivitása szinten maradjon. 

- Az eszközökkel, módszerekkel elért eredmények 
a szervezeten belül legyenek demonstrálva, le-
gyenek ismertek. Az erőfeszítések, eredmények, 
sikerek legyenek elismerve. 

Milyen mértékben avatkozzunk bele, változtassuk 
meg a folyamatot, a rendszert? 
Az egyszerű minőségtechnikák bevezetésekor nem kell 
attól tartanunk, hogy azok megzavarják a meglévő fo-
lyamatokat. Alapos körültekintést és megfontolást igé-
nyel, ha a változtatás stratégiai jellegű, a rendszert ko-
molyan érintő. 
A döntés természetesen a cég vezetésére tartozik, amit 
a folyamatok és a rendszer hiányosságainak, valamint a 
fejlesztési lehetőségek és az általuk nyújtott előnyök 
széleskörű megismerése, valamint a saját szervezetük 
adottságai és a vezetői fejlesztési igények alapján tud-
nak felelősséggel meghozni. 
A szervezetek a folyamataik- és az irányítási, termelési 
rendszerük fejlesztési feladatait végrehajthatják önállóan, 
csak a saját, belső szakembereik tudására és tapaszta-
latára támaszkodva, vagy külső székértői segítséget is 
egy-egy témaköre vagy a támogatást a teljes projektre 
igénybe véve. 
 

_______________________________________________  
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Sikeresség, és ami mögötte van 
AA  ttiittookk  nneemm  ttiittookk  
DDrr..  BBllaazzsseekk  IIssttvváánn  

 
Bevezetés 
A Péti Nitrogénműveket a mai Nitrogénművek Zrt. előd-
vállalatát 1931-ben alapították szervetlen vegyi anyagok 
és nitrogén-bázisú műtrágyák előállítása céljából. A ter-
mékek köre az évtizedek során sokszor változott, azon-
ban ma is a fenti termékek képezik a fő termelési profilt. 
Alapítástól kezdve 1968-ig a műtrágyatermelés fő nyers-
anyaga a gyár közelében bányászott várpalotai lignit volt, 
amit földgáz váltott fel. 
Magyarországon az 1950-es évekig a pétisó néven for-
galmazott nitrogénműtrágya egyet jelentett a műtrágyá-
val. 
1989 végén a volt Péti Nitrogénműveket –gazdasági és 
pénzügyi válsága miatt– felszámolták, s a gyár működ-
tetésére azt átalakították részvénytársasággá. Az új 
részvényesek a finanszírozó bankok, az export-értéke-
sítésben érdekelt külkereskedelmi vállalat és a gyár föld-
gázbeszállítását végző MOL RT. 
Az 1990-es évek eleje a hazai mezőgazdaság átalakí-
tása és válsága, a műtrágya-értékesítés nehézségei, az 
ország nehéz gazdasági helyzete miatt egy túlélési küz-
delem volt. 
A versenyképesség megőrzése céljából számos intézke-
désre került sor, amelyek során, 

- a veszteségesen működő üzemek leállításra, majd 
elbontásra kerültek, 

- a komplex műtrágyagyártás (NPK) 1991-ben befe-
jeződött, 

- a korábbi exportorientált értékesítési stratégia alap-
vetően megváltozott, a vállalat a hazai értékesítést 
helyzete törekvései középpontjába, 

- több hullámban jelentős szervezet-egyszerűsítésre és 
létszámcsökkentésre került sor, 

- elindultak az outsourcing jelegű tevékenységek, 
- az 1990-es évek közepén a gazdasági helyzet sta-

bilitása után elkezdődtek azon energiafelhasználás 
csökkentési, környezeti állapot javítását célzó 
beruházások, majd a termékminőség fejlesztési 
tevékenységek, amelyek az óta is folynak. 

1994 óta a Társaság üzleti tevékenységeit a nyereséges 
gazdálkodás jellemzi. 
A Nitrogénművek Rt. tulajdonosi szerkezete az 1990-es 
években gyakran változott, 2002. vége óta a részvények 
-100%-ban– magyar családi tulajdonban vannak. 
1. Telephelyek, leányvállalatok, főbb termelési te-

vékenységek 
A Nitrogénművek Zrt. termelő egységei Pétfürdőn üze-
melnek, ahol közel 720 főt foglalkoztatnak. A Magyaror-
szágon működő leányvállalatokban (Pétfürdőn és Nád-
udvaron) a műtrágyagyártáshoz ill. a mezőgazdasági fel-
használáshoz kapcsolódó vegyi- és csomagolóanyag-
termelés folyik, míg a külföldön működő leányvállalatok 
(Szerbiában, Romániában, Szlovákiában, Németország-
ban és Olaszországban) az anyavállalat és a Bige Hol-
ding Kft. (a volt TMV, Szolnok) műtrágya és szervetlen 
vegyi anyag termékei exportját bonyolítják. A leányválla-
latok további mintegy 80 főt foglalkoztatnak. 

Öntapadó jegyzet
A Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemen rendezett „Sikeresség, és ami mögötte van” c. konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata
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A fő termelési tevékenységek: 
- nitrogén hatóanyagú műtrágyák előállítása (kalcium-

ammóniumnitrát = pétisó, karbamid, ammóniumnitrát 
és oldatműtrágyák) 

- szervetlen vegyi anyagok előállítása (ammónia, 
salétromsav, kalciumnitrát-oldat, szalmiákszesz, stb.) 

- ipari gázok előállítása (argon, nitrogén, ammónia) 
A termelő – és szolgáltató létesítmények alapvető jel-
lemzői: 

- a létesítmények nagy kapacitásúak és egyedi tö-
megtermékek előállítására szolgálnak (az éves 
termék-kibocsátás közel 1 millió tonna) 

- a termelés és energiafelhasználás egyenletes és 
hosszú időn át folyamatos (karbantartási ciklusokra 
általában kétévente kerül sor) 

- az üzemek beruházási értéke magas, a műtrágyaipari 
befektetések megtérülési ideje hosszú (5-15 év) 

- az üzemeltetés létszámigénye alacsony, a termelést 
egyre inkább folyamatirányító számítógépekre és 
folyamatos analitikai műszerekre alapozva végzik, 

- az éles verseny miatt a termékminőségi követelmé-
nyek döntőek a termékek eladhatóságát illetően. 

2. Credo 
A Nitrogénművek Zrt. a hosszú távú versenyképességét 
szem előtt tartva folyamatos működőképessége céljait 
credójában foglalata össze, amely a következő: 
A Nitrogénművek Zrt. fő feladatának a magyar mezőgaz-
daság műtrágya igényének hosszú távú kielégítését, va-
lamint a jövedelmező export termékek értékesítését te-
kintjük, együttműködésre kész partnerként, nyereséges, 
környezetbarát termelés és a működési területünkhöz 
kapcsolódó diverzifikáció megvalósítása révén. 

3. A műtrágyákról ABC fokon 
Mi a műtrágya és miért műtrágyázunk? 
A műtrágya egy szervetlen vegyi anyag, amely a talaj nit-
rogén (N), foszfor (P) és kálium (K) forrásai pótlására 
szolgál. 
A műtrágyák a hatóanyaguk alapján két alapvető cso-
portba sorolhatók: 

- nitrogén-hatóanyagú műtrágyák (ammóniumnitrát, 
kalcium-ammóniumnitrát, karbamid, oldatműtrágyák) 

- komplex-műtrágyák (NP vagy NPK hatóanyagú 
termékek) 

A nitrogén-hatóanyagú műtrágyák alapanyaga a földgáz, 
a kőolaj ill. a származékai és a szén, a komplex-műtrá-
gyák nyersanyagai a foszfor- és kalciumtartalmú ásványi 
anyagok. 
A fentiekből is következik, hogy a műtrágyák nem rák-
keltek, szakszerű alkalmazásuk esetén nem mérgezőek! 
4. Minőségi követelmények a műtrágyákkal szem-

ben 
A műtrágyagyártás csak folyamatos termelés mellett 
gazdaságos, míg a felhasználás mindenütt a világon 
szezonális. Közép-Európában a műtrágya-felhasználás 
nagyobb része a tavaszi szezonra, kisebb része az őszi 
szezonra koncentrálódik. 
A felhasználás szezonalításából eredően a termelés, a 
tárolás, a szállítás során alapvető fontosságú a termék 
minőség megőrzése. 
Az európai műtrágyapiacra a kínálati piac jellemző, 
hosszabb távon csak az a vállalkozás képes fennma-
radni, aki az árat és a minőséget illetően versenyképes 
marad. 



Néhány jellemző a műtrágyákkal szembeni alapvető kö-
vetelmény: 

- stabil termékösszetétel (mind a hatóanyagokra, 
mind az adalékanyagokra vonatkozóan) 

- hosszú ideig tartós termékszilárdság 
- a szemcsék összetapadás- mentessége 
- a termékminőséget és a környezetszennyezést 

megakadályozó termékcsomagolás 
- a tárolási, rakodási, szállítási logisztikai láncban a 

termékminőség megőrzése, stb. 
A műtrágyák legnagyobb részét szilárd állapotban for-
galmazzák. A szilárd nitrogén-hatóanyagú műtrágyater-
mékek leggyakrabban prillezett és granulált formában 
kerülnek forgalomba. Az elnevezés a termék gyártási 
technológia jellegéből ered. A prillezett műtrágyákat un. 
szóró-tornyokban állítják elő, ahol a torony tetején be-
szórt olvadék-cseppek gravitációs úton lefelé esnek, mi-
közben velük szemben ventilátorokkal levegőt áramoltat-
nak. Mire a 40-55 m magas szóró-tornyok aljára ér az ol-
vadék megdermed és kihűl. Felületkezelés után jól és 
hosszú időn át tárolható és szállítható. 
Az 11..  áábbrráánn a prillezett pétisó látható, a szemcsék az elő-
állítási technológiából eredően nagy részben nem gömb-
szerűek. 11..  áábbrraa  PPrriilllleezzeetttt  ppééttiissóó 

 

A prillezett technológia egyszerű folyamat, a termékszi-
lárdság magas, a termék felhasználáskori szórásképe 
nem olyan egyenletes, mint ma a piacon egyre nagyobb 
volumenben elterjedten használt granulált termékek al-
kalmazása esetén. 
A magas termékszilárdságból eredően a termékminőség 
még a hosszú ideig tartó viszontagságos tárolási körül-
mények esetén is stabil marad.  
A 22..  áábbrráánn a granulált pétisó látható. A szemcsék túl-
nyomó része gömb alakú, ebből eredően a termék szó-
rásképe egyenletesebb, mint a prillezett pétisóé. 
Az előállítási technológia bonyolultabb, mint a prillezett 
pétisóé, a granulált termékek előállítására számos, egy-
mástól jelentősen különböző berendezés típust fejlesz-
tetek ki. 

 
22..  áábbrraa  GGrraannuulláálltt  ppééttiissóó  
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Ma a piacon a granulált pétisó és a granulált egyéb mű-
trágya termékek –elsősorban felhasználás-technikai elő-
nyök miatt– sokkal keresettebbek, mint a prillezett termé-
kek, ezért a piac ma magasabb áron ismeri el a granu-
lált, mind a prillezett termékeket. 
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5. A műtrágyázás szerepe a világ népessége élelmi-
szerellátásban 

A föld népessége folyamatos emelkedése miatt az em-

beriség élelmiszerellátása műtrágyázás nélkül meg-
oldhatatlan. A 33..  áábbrráánn látható, hogy a műtrágyázás 
milyen szereppel bír a népesség élelmiszerellátásban. 

 

 
33..  áábbrraa  AA  mműűttrráággyyáázzááss  hhaattáássaa  aa  ggaabboonnaatteerrmmeellééss  nnöövveekkeeddéésséébbeenn

Az ábrán látható a népesség-növekedés és a hektáron-
kénti átlag gabonatermelés egyre növekvő üzeme. A ta-
laj eredendő tápanyag-tartaléka és az állati eredetű mű-
trágyák együtt mintegy 2 milliárd ember élelmezését ten-
nék lehetővé. Az 1950-es évek közepe óta a műtrágya-
felhasználás folyamatos növekedése tette lehetővé, a 
korábbi 1-1.5 t/ha átlag gabonatermelési hozamok vár-
ható 4.5 t/ha szintre emelkedését 2020-ra. 
A műtrágyázás szerepéről Norman Borlaug, Nobel-díjas 
tudós a következőképpen vélekedik: 
„A világ békéjét nem lehet üres gyomorra építeni. Tiltsák 
meg a mai gazdálkodóknak nagyipari műtrágya és egyéb 
vegyi segédanyagok használatát, és a világ romba dől, s 

nem mérgezés miatt, mint azt egyesek állítják, hanem az 
éhezés miatt.” Norman Borlaug 
6. Az irányítási rendszerek szerepe a Nitrogénművek 

Zrt. termék-minőségjavítási és versenyképesség-
növelési tevékenységeiben 

A Társaság a versenyképes működés fenntartására tö-
rekedve az 1990-es évek elejétől folyamatosan korsze-
rűsítette szervezetét, a hatékonyság javítására törekedve 
folyamatosan változtatta a Társaság által ellátott, ill. a 
külső piacokon megvásárolt tevékenységek sorát. 
A magyar vállalkozások körében is megjelentek az un. 
ISO szabványokra alapozott irányítási rendszerek. A Nit-
rogénművek Zrt. felismerve az irányítási rendszerek ter-



mékminőség javításra, környezeti állapot fejlesztésre 
gyakorolt kedvező hatását az 1990-es évek közepétől 
kezdve folyamatosan bevezette az MSZ EN ISO szab-
ványokra alapozott menedzsment rendszereket. 
E rendszerek bevezetése sok pénzbe került, rengeteg 
belső erőforrást kötött le, de az ügyvitel-és dokumentá-
ciós rendet ugrásszerűen javította, a termék-minőség és 
a környezeti állapot fejlesztése érdekében új gondolko-
dási rendet eredményezett a vállalatunknál. 

Az 1990-es évek közepén a külső intézetekben és labo-
ratóriumokban elhelyezett vizsgálatok költsége ugrássze-
rűen megnőtt, a Társaság méretéből eredően számos 
tevékenységünket költséghatékonyság miatt magunk 
végzünk, s akkreditáltattuk e rendszereinket. 
Az 11..  ttáábblláázzaattbbaann összefoglaltuk a vállalatnál bevezetett 
irányítási rendszereket, valamint az akkreditált tevékeny-
ségeinket.

 
A Társaságnál bevezetett irányítási rendszerek és akkreditációk 
Év Terület Tevékenység Auditáló v. akkreditáló szerv 

1996 Nitrogénművek Zrt., Gépészeti 
üzem Hegesztett termékek javítása és gyártása Nemzeti Akkreditáló Testület 

1997 Nitrogénművek Zrt., Pétfürdői 
telephely 

MSZ EN ISO 9001 Minőségbiztosítási 
rendszer TÜV Rheinland Euroqua Kft. 

1999 Nitrogénművek Zrt., 
Környezetvédelmi labor Víz- és szennyvíz vizsgálatok Nemzeti Akkreditáló Testület 

2000. május Nitrogénművek Zrt., Anyag- és 
állapotvizsgáló labor 

Roncsolásmentes szerkezeti 
anyagvizsgálatok Nemzeti Akkreditáló Testület 

2000. június Nitrogénművek Zrt., Pétfürdői 
telephely 

MSZ EN ISO 14000 Környezetirányítási 
rendszer TÜV Rheinland Euroqua Kft. 

2000. december  Nitrogénművek Zrt., Nádudvari 
telephely 

MSZ EN ISO 9001 
Minőségbiztosítási rendszer TÜV Rheinland Euroqua Kft. 

2003. jan. 1. Nitrogénművek Zrt. 
SAP R/3 verzió szerinti vállalatirányítási 
rendszer bevezetése (~350 hálózatba kötött 
számítógépes munkahely) 

 

2006 Nitrogénművek Zrt., Központi 
labor 

Gyártásközi és végtermék ellenőrzések 
laboratóriumi akkreditációja Nemzeti Akkreditáló Testület 

Megjegyzés: 2002. június 1. óta a menedzsment rendszerek auditálását a TÜV Rheinland InterCert Kft. végzi. 11..  ttáábblláázzaatt
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7. Termékfejlesztési – és technológia-korszerűsítő 
beruházások 

A Társaság 2005 -2008 között mintegy 100 millió EUR 
összeget költött termék-fejlesztési és technológia-korsze-
rűsítő beruházásokra. 
Salétromsavüzem 
2007. augusztusában –mintegy 58 millió EUR beruhá-
zási költség felhasználásával– üzembe helyeztünk egy új 
korszerű, világszínvonalú salétromsav üzemet. (A salét-
romsav az ammónia mellett a nitrát típusú műtrágyák 
nyersanyaga.) Az üzem kapacitása 1500 t/nap (60 s %- 
os) salétromsav. Az üzem a cseh Chemoprojekt s.a. cég 
fővállalkozásában készült, a technológiai folyamat 
licencét a francia Grande Paroisse, a környezetvédelmi 
megoldás licencét a német Uhde cég szállította. 
Kapacitását illetően az üzem ma a világon működő ha-
sonló üzemek között a legnagyobb kapacitású, környe-
zetvédelmi vonatkozásait illetően az egyik legkörnyezet-
kímélőbb egység. A beruházás révén az éves üvegház-
hatású gázkibocsátás- ez a dinitrogén-oxid –mintegy 
1 millió ERU értékkel csökken. (ERU= emisszió csökken-
tési egység) 
Az új üzem indításával egyidejűleg 5 régi korszerűtlen 
környezetszennyező salétromsav-üzemi egység leállí-
tásra került. 
Ammóniumnitrát/kalcium-ammóniumnitrát (Pétisó) gra-
nuláló üzem 
2008. januártól folyamatosan termel a Társaság 
1100 t/nap ammóniumnitrát vagy 1400 t/nap kalcium-
ammóniumnitrát granulált termék-gyártásra épített új 
műtrágyaüzeme. 

Az üzem a lengyel Prochem s.a. fővállalkozásában ké-
szült, a semlegesítő üzemrész licence a német Uhde-
cégtől, a granuláló üzemrész technológiája a lengyel 
ZAK-cégtől származik. 
A granulált termék minőségi előnyeit a 4. pontban már 
részletesen bemutattuk. Itt megjegyezzük, hogy a Társa-
ság új granuláló műtrágyaüzeme az első granulált ter-
méket előállító műtrágyaüzem hazánk -közel 100 éves- 
műtrágyagyártási történetében. 
Terméktárolás, csomagolás, anyagmozgatás 
A terméktárolás, a csomagolás, a rakodás és szállítás 
döntő tényezők a műtrágya termékek minőségmegőr-
zése során. A műtrágyaüzemeket a korszerű technológi-
áknak köszönhetően jó minőségű termék hagyja el. Mivel 
a termelés rövid időszakoktól eltekintve folyamatos, a 
termékfelhasználás pedig szezonális a termék-minőség 
megőrzése, a környezetterhelés megelőzése érdekében 
döntő jelentőségű a tárolás és csomagolás színvonala. 
A Nitrogénművek Zrt. három fő szilárd műtrágya terméke 
közül kettőt, a karbamidot és pétisót ömlesztve is tárol-
hatja, az ammóniumnitrát csak csomagolva és szigorú 
tárolási előírások mellett tárolható. 
Az említett termékek ömlesztett tárolására a Nitrogén-
művek Zrt. nagykapacitású tároló-helyekkel rendelkezik. 
Az ömlesztett terméktároláskor a minőségmegőrzést 
alapvetően befolyásolják a tárolási körülmények: a tá-
roló-helyen a levegő nedvességtartalma, a levegő hő-
mérséklete, a tároló-hely beázás-mentessége, a tároló-
helyen eltöltött idő, stb. 
Az ömlesztett raktárak tárolókapacitása határt szab an-
nak, hogy milyen volumenű terméket tárolunk a Társa-
ság telephelyén ömlesztve. A termelés folyamatosságá-
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ból és a felhasználás szezonalitásából eredően viszony-
lag nagy volumenű csomagolt árut tárolunk a gyár erre 
kialakított szabadtéri tároló-helyén. 
A termékminőség-megőrzést szem előtt tartva 2007. 
májusban üzembe helyeztünk egy új műtrágya-csoma-
goló üzemet, amely beruházási költsége közel 4 M EUR 
volt. Két vonalon 1400- 1400 t/nap big bag-es és egység-
rakatokba helyezett zsákos terméket csomagolhatunk el. 
A csomagológépeket a német Beumer cég szállította, a 
beruházás fővállalkozója a német Haver & Boecker cég 
volt. 
Az új csomagoló-berendezéseken csomagolt termékek a 
csomagolás minőségének köszönhetően szabadtéri tá-
rolás esetén is hosszú ideig megőrzik minőségüket, a 
termék nem hullik ki a csomagolóanyagból tárolás köz-
ben, s nem szennyezi a talajt ill. az élővizeket sem. 

 
44..  áábbrraa::  EEggyysséégg--rraakkaattookkbbaa  ééss  bbiigg  bbaagg--eekkbbee  ccssoommaaggoolltt  
mműűttrráággyyaattáárroollááss  aa  ggyyáárr  sszzaabbaaddttéérrii  ttáárroollóó--hheellyyéénn  

8. A termékminőség fejlesztési és környezet terhe-
léscsökkentési tevékenységeink 

A termékminőség fejlesztési és a környezetterhelés 
csökkentési tevékenységeinknek, a racionalitásra törek-
vésnek köszönhetjük azt, hogy a Társaság több mint 75 
éve szolgálja a mezőgazdaságot. 
A pétisó több mint 75 éve vezető műtrágyatermék a ha-
zai piacon, jól eladható export-termék a környező orszá-
gok piacain is. 
A Társaságnak közel 65%-os részesedése van a magyar 
műtrágyapiacon. A több évtizednyi szakmai tapasztalat, 
a széleskörű üzleti kapcsolatok, a kiváló szakember-
gárda, valamint a termékek minősége a garancia arra, 
hogy a Nitrogénművek Zrt. napjainkban is eredményes 
tevékenységet folytat. 
A Bige Holding csoport tagjaként Genezis márkanév alatt 
teljes műtrágyaválasztékkal és országos szaktanácsadói 
hálózat működtetésével áll a mezőgazdaság szolgálatá-
ban. A Nitrogénművek Zrt. folyamatos termékfejleszté-
sének köszönhetően egyik legújabb terméke a kénes 
Pétisó, mely megoldást kínál a gabonanövények teljes 
kénigényére és a kénigényes növények korai kénigényé-
nek pótlására. 
Tevékenységeink elismerését jelentik azon díjak, ame-
lyeket független elbírálók döntése révén kaptunk, ame-
lyek közül néhányat itt bemutatunk. 
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Az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszerünk auditálást követően mintegy 6 évvel később 
a nagyvállalati kategóriában Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjban részesítették vállalatunkat. 
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55..  áábbrraa::  KKöözzéépp--dduunnáánnttúúllii  RReeggiioonnáálliiss  MMiinnőőssééggii  DDííjj  

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 11. szám 2009. november

 



 
66..áábbrraa::AA  KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  ééss  VVíízzüüggyyii  MMiinniisszzttéérriiuumm  IInnnnoovváácciióóss  DDííjjaa  

2008. március 28-án az új savüzemi beruházás környezetvédelmi innovációs tevékenységeit elismerve a KvVM 
„Környezetvédelmi Innovációs Díjában” részesültünk. 
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77..  áábbrraa::  GGrraannuulláálltt  PPééttiissóó,,  BBuussiinneessss  SSuuppeerrbbrraannddss  DDííjj  

2008. végén az új granulált Pétisó termékünk „Business 
Superbrands” díjban részesült. 

Mi a sikeresség titka? 
A siker titkát minden vállalkozás más módon fogalmazza 
meg. A Nitrogénművek Zrt. üzleti tevékenysége hosszú 
idő óta eredményes, a sikeres működést nagymértékben 
támogatták és támogatják az alábbi tényezők: 

--  aazz  aallkkaallmmaazzoottttaakk  sszzoorrggaallmmaass  ééss  lleellkkiiiissmmeerreetteess  
mmuunnkkáájjaa,,  

--  aa  sszzaakkeemmbbeerreekk  mmaaggaass  sszziinnttűű  ttuuddáássaa,,  
--  aa  ggyyáárr  ééss  aazz  eellvvééggzzeennddőő  mmuunnkkaa  sszzeerreetteettee,,  
--  aa  ffoollyyaammaattooss  rraacciioonnaalliittáássrraa  ttöörreekkvvééss,,  
--  aa  ffoollyyaammaattooss  tteerrmméékk--mmiinnőőssééggii  ééss  ggyyáárrttáásstteecchh--

nnoollóóggiiaaii  ffeejjlleesszzttéésseekk,,  
--  aa  kkuuttaattáássii--  ééss  ffeejjlleesszzttééssii  tteevvéékkeennyyssééggeekk  ssaajjáátt  

sszzeerrvveetteetttteell  úújjrraaiinnddííttáássaa  ((22000066..  éévvbbeenn)),,  
--  aa  ttuullaajjddoonnoossii  ttáámmooggaattááss  aa  bbeeffeekktteettéésseekkhheezz  ééss  

bbeerruuhháázzáássookkhhoozz,,  
--  aa  vveevvőő  kköözzppoonnttbbaa  hheellyyeezzééssee,,  
--  aa  ssttrraattééggiiaaii  ttöörreekkvvéésseekkbbeenn  aa  hhoosssszzúú  ttáávvrraa  eellőő--

rreetteekkiinnttééss..  
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AA  XXVVIIIIII..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  ddííjjaazzoottttaaii  
 

 

 

 

 

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjjaatt  nnyyeerrtt  TTeerrmméékk//sszzoollggáállttaattááss  

VVIIRRTTUUÁÁLLIISS  MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  HHÁÁZZAA  22000099.. 

AAppáácczzaaii  KKiiaaddóó  ééss  KKöönnyyvvtteerrjjeesszzttőő  KKfftt.. Celldömölk Általános iskolai felső tagozatos tankönyvcsalád 

BBaacchhll  HHőősszziiggeetteellőőaannyyaagg--ggyyáárrttóó  KKfftt..  Tószeg Bachl EPS 80H "Perfekt" keményhab homlokzati 
hőszigetelő lemezek lépcsős élképzéssel  

BBáárrcczzii  GGuusszzttáávv  ÓÓvvooddaa,,  ÁÁllttaalláánnooss  
IIsskkoollaa  ééss  KKéésszzssééggffeejjlleesszzttőő  SSppeecciiáálliiss  
SSzzaakkiisskkoollaa  

Budapest Közoktatás 

CCRREEAATTOONN  HHuunnggaarryy  KKfftt..  Lenti Rapido megaformátumú tetőcserép 

EERRPP  CCoonnssuullttiinngg  KKfftt..  Budapest SAP tanácsadási szolgáltatás 
GGáábboorr  DDéénneess  FFőőiisskkoollaa  Budapest Elektronikus távoktatási rendszer 
GGrriimmmm  KKöönnyyvvkkiiaaddóó  ééss  
KKöönnyyvvkkeerreesskkeeddeellmmii  KKfftt..  Szeged Grimm Kiadó Tanulószótárai 

IISSOO  99000000  FFóórruumm  Budapest 

Konferenciák, szakmai rendezvények szervezése, 
a minőség iránt elkötelezett tagszervezetek, 
egyéni tagok és partnerek együttműködésének 
összehangolása és elmélyítése 

MMaaggyyaarr  PPoossttaa  ZZrrtt..    Budapest Egyszerűsített Utánvétkezeléses csomag 
szolgáltatás - EUV 
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MMaaggyyaarr  PPoossttaa  ZZrrtt..  PPoossttaa  DDiirreekktt  Budapest Posta Direkt Életmód adatbázis 

MMaaggyyaarr  TTuuddoommáánnyyooss  AAkkaaddéémmiiaa  
SSzzáámmííttáásstteecchhnniikkaaii  ééss  AAuuttoommaattiizzáálláássii  
KKuuttaattóóiinnttéézzeett  

Budapest Pocket Guide turistaszoftver 

OOrrsszzáággooss  VViillllaammoossttáávvvveezzeettéékk  ZZrrtt..  Budapest 

Nagyfeszültségű távvezetékek és alállomások 
tervezése és létesítése, erőművek és ipartelepek 
létesítése, karbantartása, felújítása, villamos 
létesítmények üzemeltetése, a nehézszállítás és a 
villamos energia rendszer működéséhez 
szükséges kapcsolódó szolgáltatások 

PPAA--CCOOMMPP  KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss  
SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..    Újfehértó Diópótló keverék 

RRaammaaddaa  HHootteell  &&  RReessoorrtt  LLaakkee  BBaallaattoonn Balatonalmádi Szállodai termékek és szolgáltatások 

AAZZ  ÉÉVV  MMIINNŐŐSSÉÉGGIIRRÁÁNNYYÍÍTTÁÁSSII  
RREENNDDSSZZEERRMMEENNEEDDZZSSEERREE  DDÍÍJJ  22000099..  NNaaggyy  GGeellllaaii  KKáárroollyy  

MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  PPOORRTTÁÁLL  DDÍÍJJ  22000099..  
MMaaggyyaarr  TTuuddoommáánnyyooss  AAkkaaddéémmiiaa  KKöönnyyvvttáárraa  
(portál tulajdonosa) és 
VVIISSUUAALLIIAA  KKrreeaattíívv  ÜÜggyynnöökksséégg  
(portál fejlesztője) 

___________________________________________________________________________________________

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 11. szám 2009. november 41/56 oldal



Magyar Minőség XVIII. évfolyam 11. szám 2009. november 42/56 oldal

AAzz  IIppaarrffeejjlleesszzttééssii  KKöözzaallaappííttvváánnyy  
aa  hhaattáárroonn  ttúúllii  mmaaggyyaarr  vváállllaallkkoozzáássookk  ssiikkeerréééérrtt  

VVaaddoovviiccss  KKrriissttóóff  pprroojjeekkttvveezzeettőő 
 

Az EU csatlakozás a hazai és a határon túli mikro- és 
kisvállalkozásokat jelentős kihívás elé állította. Egyrészt 
meg kell felelniük a gyorsan változó jogszabályi környe-
zet követelményeinek, másrészt fel kell venniük a ver-
senyt az EU piacán már tapasztaltan és stabilan működő 
vállalkozásokkal.  
A KKV-k működésének és menedzsmentrendszerének 
innovatív, egyszerű, könnyen alkalmazható eszközökre 
van szüksége, amelyek segítségével elkezdhetik, ill. 
megalapozhatják a bonyolultabb rendszerek bevezeté-
sét, mert kiemelten fontos, hogy a mikro-, kis- és közép-
vállalkozások hozzájussanak az információhoz és a 
meglévő támogatási forrásokhoz, és ezt szakértői segít-
ségnyújtási intézkedésekkel, valamint támogatással kell 
előmozdítani 
Ha az erdélyi vállalkozások nem alkalmazkodnak a vál-
tozásokhoz és nem alkalmaznak fejlett módszereket, az 
EU gazdaságában marginalizálódnak, és jelentős részük 
megszűnhet. A KKV-k felkészítését a Methods-TRANS-
Syl projekt keretén belül az IFKA egy oktatási roadshow 
keretében valósította meg. Ezen roadshow keretében 10 
alkalommal, egyenként kétnapos oktatás keretében, az 
EU-s pályázatírás és projektgenerálásról, a logisztika és 
a minőségügy mindennapi, gyakorlati alkalmazásához 
szükséges technikáiról és módszereiről nyújtottunk át 
ismereteket. A roadshowt a helyi kereskedelmi és ipar-
kamarák segítségével saját helyiségükben bonyolítottuk 
le az alábbi városokban: Temesvár, Arad, Nagyvárad, 

Beszterce, Kolozsvár, Szatmárnémeti, Nagybánya, Csík-
szereda, Marosvásárhely. 
A roadshow mellett az ingyenes előadásokhoz egy 300 
oldalas képzési anyagot állítottunk össze, amelyet a 
résztvevők rendelkezésére bocsátottunk nyomtatott for-
mában és CD-n is. Közel 2000 db ingyenes CD-t pedig 
olyan erdélyi KKV-k számára küldünk meg, akik nem 
tudtak részt venni roadshow-n. 
2009. szeptember 22-én, a projekt lezárásaként egy 
összegző konferenciát rendeztünk Kolozsvárott. Az ér-
deklődésre jellemző, hogy magyar cégvezetők mellett 
román vállalkozók is végighallgatták a tájékoztató elő-
adásokat. A résztvevők között üdvözölhettük dr. Szilágyi 
Mátyást a Magyar Köztársaság főkonzulját és dr. Szűcs 
Zoltán konzult. Felvételeink a projekt egyik állomásán 
készültek 
A projektről bővebben olvashatnak az Iparfejlesztési 
Közalapítvány honlapján, ahová az előadások és kiad-
ványok tartalma is felkerült. 
 
A fotók az erdélyi előadás-sorozat egy-egy állomásán 
készültek 
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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. 

http://www.mik.hu/
http://www.mik.hu/


„„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 
 
______________________________________________  
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AAbbllaakkoonn  bbeeddoobbootttt  mmiilllliióókk  
ááttaaddttáákk  aa  22000099--eess  KKöörrnnyyeezzeettii  MMeeggttaakkaarrííttááss  DDííjjaakkaatt  

 
A KÖVET Egyesület és a MTESZ által szervezett Orszá-
gos Környezetvédelmi Konferencián, október 14-én, Ba-
latonfüreden adta át Dr. Kling István, a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztérium államtitkára a 2009-es Környe-
zeti Megtakarítás Díjakat. A díjjal azokat a vállalati intéz-
kedéseket jutalmazták, amelyek egyszerre óvják is a 
környezetet és gazdasági hasznot is hoznak a cégek 
számára. Idén a Pannon GSM Távközlési Zrt.; a 
Grundfos Magyarország Gyártó Kft.; a Chianti 3D Kft. és 
a Hárskúti Megújuló Energia Központ Kft. közös pályá-
zata; valamint a Kecskeméti Református Gimnázium és 
Általános Iskola és a Solar Shine Factory Kft. közös pá-
lyázata kapott díjat. A konferencia kiemelt támogatója a 
Magyar Villamos Művek Zrt. 
A KÖVET Egyesület 2009-ben nyolcadik alkalommal hir-
dette meg a Környezeti Megtakarítás Díj pályázatot, 
amelyre környezeti és gazdasági hasznot egyaránt hozó 
intézkedésekkel lehetett nevezni. A felhívásra idén 16 
pályázat érkezett, 18 cégtől és intézménytől, összesen 
76 környezetvédelmi intézkedéssel. A héttagú szakmai 
zsűri négy kategóriában hirdetett győztest, a díjakat a 
nyertesek a KÖVET Egyesület Országos Környezetvé-
delmi Konferenciáján, október 14-én, ünnepélyes keretek 
között Dr. Kling Istvántól, a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium államtitkárától vehették át. 
A nyertes pályázatok: 
A három éven belül megtérülő intézkedések kategória 
győztese a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. A szi-
vattyúkat és szivattyúrendszereket gyártó cég tatabányai 

gyárában fluid menedzsment rendszer segítségével 
évente 660 tonnával kevesebb veszélyes hulladék kép-
ződik, ami évi 20 millió Ft megtakarítást eredményez a 
cégnek. A díjazásban a zsűri pozitívumként értékelte, 
hogy a vállalat sok területen (energia, hulladék és víz) 
egyszerre ért el környezetvédelmi szempontból jelentős 
javulást, amellyel nagymértékben csökkentették a tevé-
kenységükből fakadó környezetterhelést. 
A három éven túl megtérülő intézkedések kategóriában a 
Pannon GSM Távközlési Zrt. vitte el a pálmát, a Török-
bálinton újonnan felépített, Magyarország egyik leg in-
kább környezetbarát irodaházában, a Pannon Házban 
történt beruházásával. Az épületben hazánk jelenleg 
legnagyobb teljesítményű hőszivattyúja található, mely 
névleges teljesítménye ~1MW. A technológia bevezetése 
éves szinten 368 tonna CO2 csökkentést eredményez. A 
díj odaítélésénél a zsűri kiemelten értékelte az intézke-
déseknek otthont adó irodaépület mintaértékű, környe-
zetbarát kialakítását. 
Kisvállalati kategóriában a Chianti 3D Kft. és a Hárskúti 
Megújuló Energia Központ Kft. közös intézkedése bizo-
nyult a legjobbnak. A beruházás során a Chianti 3D Kft. 
által üzemeltetett Erdei Vendéglő és Panzió épületének 
fűtőolaj tüzelésű kazánját cserélték le egy kombinált, ha-
zai tervezésű és gyártású kazánra, mely - a helyi adott-
ságoknak megfelelően - igen változatos tüzelőanyag tí-
pusok elégetésére alkalmas. Az új kazán telepítésével 
évi 4875 liter tüzelőolaj felhasználását kerülik el, 7,6 
tonna CO2 és 786 ezer Ft megtakarítás mellett. 
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Az Innovációs különdíjat a Kecskeméti Református Gim-
názium és Általános Iskola és a Solar Shine Factory Kft. 
közös pályázata érdemelte ki. Az iskolaépületbe telepí-
tett -a Solar Shine Factory Kft. anyacége által kifejlesz-
tett- Solarspot világító csőrendszer a kültéri fénygyűjtő 
kupola által felfogott napfényt egy szuper-fényvisszaverő 
bevonattal rendelkező cső segítségével a helyiségekbe 
szállítja, megvilágítva ezzel az épület belsejében talál-
ható ablak nélküli termeket. Az évi 1 millió Ft megtakarí-
tást eredményező beruházás 3,5 év alatt térül meg. 
Az Ablakon Bedobott Pénz program a KÖVET Egyesület 
egyik legsikeresebb kezdeményezése. Nyolc év alatt 78 
szervezet 370 beruházását, vagy beruházást nem 
igénylő fejlesztését gyűjtötték össze, melyek összesen 
22,1 milliárd forint megtakarítást hoztak. 
2002 óta, a pályázó vállalatok körében végrehajtott kör-
nyezetvédelmi intézkedések során a cégek: 

• megtakarítottak évente 582 ezer liter üzemanyagot, 
amellyel 3 470 átlagos fogyasztású gépkocsi elme-
hetne Budapestről Brüsszelbe és vissza, 

• megspóroltak 751 GWh energiát, amely 376 ezer, la-
kótelepen élő család átlagos éves villamos energia-
igénye, 

• a vállalati hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesz-
tése és az anyagfelhasználás tökéletesítés eredmé-
nyeként 633 ezer tonnánál kevesebb hulladékot ter-
meltek, 

• a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően 18 ezer 
tonna kén-dioxidot és 50 ezer tonna port nem juttattak 
ki a levegőbe, 

• a veszélyes hulladékok keletkezésének csökkentése 
és a légszennyező anyagok (NOx, CO2, SO2) kibo-

csátásának megelőzése a teljes magyarországi 
mennyiség 0,5-1,5 százalékát teszi ki. 

Az Ablakon Bedobott Pénz program évente megjelenő 
esettanulmány köteteiből a pályázók számos intézke-
dése és annak hatásai megismerhetők. A kötetek elér-
hetők a KÖVET Egyesületnél a www.kovet.hu vagy a 
www.ablakonbedobottpenz.hu weboldalakon. 
A konferencia kiemelt támogatója a Magyar Villamos 
Művek Zrt. 
 

_______________________________________________  
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Az ISO 9000 FÓRUM XVI. Nemzeti Konferenciáján 41 előadó 
osztotta meg tudását, véleményét, tapasztalatát a közel 280 
résztvevővel. A résztvevők elvárása az volt, hogy olyan meg-
oldásokról, módszerekről szerezzenek ismereteket és ta-
pasztalatokat, amelyek a válságos időkben segíthetik a válto-
zások menedzselését, javíthatják a szervezetek versenyké-
pességét. A rendezvény az „egymástól tanulás” jegyében 
zajlott. 
A konferencia ünnepélyességéhez jelentősen hozzájárult, 
hogy az ISO 9000 FÓRUM ekkor ünnepelte fennállásának 15. 
évfordulóját. 
A Konferencia programja a „Változásmenedzselés - Minőség - 
Versenyképesség” gondolatokra épült. A rendezvény témáit a 
tagság és a partnerek érdeklődésének, illetve az aktuális gaz-
dasági élet kihívásainak megfelelően állítottuk össze. 

 
 
A plenáris ülésen négy szakértő számolt be fontos, átfogó té-
mákról. Dr. Papanek Gábortól, a GKI Gazdaságkutató Zrt. 
igazgatójától arról hallottunk, hogy nemzetközi összehasonlí-
tásban hol áll Magyarország a közel egy éve kirobbant gazda-
sági válság óta. Felhívta a figyelmet a legnagyobb hiányossá-

gokra: például a korrupcióra, a döntésképtelenségre, a hazai 
gyenge KKV szektorra, az alacsony szintű etikai kultúrára, 
valamint az aránytalanul magas munkáltatói bérköltségekre. 

Dr. Lővey Imre, a Concordia Kft. ügyvezető igazgatója az 
egészséges vállalatról, az örömteli szervezetről beszélt, s en-
nek jelentőségéről és lehetőségeiről a válság idején. A leg-
fontosabb szerinte, hogy a legfőbb értékeket ne prioritási sor-
rendben kezeljük, hanem portfólióként, amely csomagban 
bármely elem túlhangsúlyozása felboríthatja az egyensúlyt. 

Fertetics Mandy, az Alternate Tanácsadó Kft. ügyvezetője a 
vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról beszélt előadásá-
ban, rávilágított a CSR és válság kapcsolatára, lehetséges 
kitörési pontokra. Az előadó hangsúlyozta, hogy együttműkö-
désre és minőségi változásra fókuszáló módszerek alkalma-
zása célravezetőbbek a jövőben, mint a hagyományos, ver-
sengésen alapuló, kizárólag számszerű mutatók mentén érté-
kelő üzleti modellek. 

Dr. Hegedűs Márta, a Homo Regius Tanácsadó Kft. ügyve-
zetője a szolgáltatói kultúra jelentőségére világított rá, s is-
mertette a résztvevőkkel a több száz vállalat és intézmény 
részvételével készített empirikus felmérés eredményeit. Elő-
adása során több fejlesztési lehetőséget villantott fel a szol-
gáltatói kultúra hétköznapokban értelmezhető meghonosítása 
és fejlesztése érdekében. 
A tapasztalatcserét és információ-megosztást öt szekció tár-
gyalta. A szakmai szekciókban az egymástól tanulás előnyeit 
és fontosságát helyeztük előtérbe. A sikeresen és eredmé-
nyesen működő vállalatok, intézmények képviselői ismertették 
kiválósági módszereiket az ipar, a szolgáltatás és az egész-
ségügyi ágazati területeken. Számos gyakorlatot hallottunk a 
változások menedzseléséről, a válságból való kitörési lehető-
ségekről, a Lean, Kaizen és egyéb TQM módszerek alkalma-
zásáról. Az előadások azt is taglalták, hogy milyen a gazda-
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sági válság hatása a vállalatok humán-erőforrás gazdálkodá-
sára és milyen módon sikerült kezelni az emberi erőforrás 
problematikáját. 
Az Ipar és Szolgáltatás szekció címe „Minőségről és kiváló-
ságról másképpen - Paradigmaváltás a minőségdíjas szerve-
zeteknél” már előrevetítette az újszerű gondolkodás szüksé-
gességét. 
Ennek megfelelően az előadások arról szóltak, hogy milyen 
jelentős belső változásokkal reagáltak az eddig kiválónak bi-
zonyult szervezetek a külső körülmények változására és mi-
lyen eszközöket használtak ezek végrehajtására. 
Az első előadást Stasztny Péter, a személygépkocsi vissza-
pillantó tükröket gyártó SMR AMT Hungary (korábban SAPU). 
Kaizen menedzsere tartotta. Célul tűzték ki, hogy a termelé-
kenység minden elemére hatva úgy optimalizálják a szervezeti 
működést, hogy az minél jobban kielégítse a megváltozott ve-
vői igényeket. Világos filozófiával és értékekkel kell rendel-
kezniük, amelyek tükrözik a tradícióikat. A tradíció azonban 
nem azt jelenti, hogy mereven ragaszkodnak a régi struktú-
rákhoz, hanem azt, hogy felhasználják a tapasztalatokat a 
jövő érdekében. 

 
Pónya Gábor a Magyar Telekom Nyrt. minőségirányítási osz-
tályvezetője arról beszélt, hogy a gazdasági makró környezet 
drámai változására, a technológiák drasztikus átalakulására a 
Magyar Telekom az előre meneküléssel és az időben megho-

zott szervezeti, strukturális szintű stratégiai döntésekkel vála-
szolt. Ehhez olyan vezetőkre és szakértőkre van szükség, 
akiknek van szakértelme és kellő tapasztalata a legjobb gya-
korlat kiválasztásához ugyanakkor nyitottak a változásra, 
hisznek benne és képesek elszakadni akár a „Saját évtizedek 
óta dédelgetett gyermeküktől” 
Budai István Attilának az ALOHA INFORMATIKA Kft. üzletág-
vezetőjének előadása a gazdaságos minőségirányításról, a 
technológiai paradigmaváltásról szólt. Szerinte a technológiai 
fejlődés nehézségei minőségirányítási területen is fennállnak, 
az ösztönös ellenzékiség, a félelem az ismeretlentől, az új-
donságtól. Pedig a minőségirányításra is érvényes, hogy az 
információtechnológia olyan előnyökhöz juttathatja az adott 
céget, amely a megváltozott versenyszférában kritikus té-
nyező lehet. 
Sugár Karolina a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egye-
sület elnöke Dr Shoji Shiba professzor „Az áttöréses fejlesztés 
irányítása” című könyvét ismertette. A könyv nemcsak azért 
tarthat számot érdeklődésre, mert szerzője jelentős érdemeket 
szerzett Magyarországon a minőségkultúra elterjesztésében, 
hanem azért is mert a témája ma, a válság időszakában na-
gyon aktuális és szorosan kapcsolódott a szekció témakör-
éhez. 
Dr. Horváth Zsolt az INFOBIZ Kft. ügyvezető igazgatója „Üz-
letre-szabott informatika” című előadásában kiemelte, hogy a 
válság miatt fontos cél minden vállalatnál a piacon maradás, a 
hatékonyságnövelés és a költségcsökkentés. Ennek egyik, ma 
már elengedhetetlen eszköze az informatika, melynek üze-
meltetése az üzleti folyamatok részét képezi. Ehhez nyújt se-
gítséget az ITIL, mely útmutatás az IT szolgáltatásmenedzs-
ment megvalósításához illetve az ISO/IEC 20000 szabvány, 
az IT-szolgáltatásmenedzsment megfelelőségének tanúsítá-
sára. 
Móricz István a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója már elő-
adása címében megfogalmazta a mondanivalóját. azaz, hogy 
„Ne válságmenedzseléssel foglalkozz, menedzseld a minősé-
get!”. Bár a szolgáltatási szektorban a krízis hatása kevésbé 
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érzékelhető, mégsem elhanyagolható, hiszen verseny van 
mindenhol. A versenyben pedig csak megfelelő felkészüléssel 
lehet részt venni. Ismerni kell a változásmenedzsment mód-
szereket, de a jól ismert egyéb minőségtechnikákat is, és na-
gyon hasznos az EFQM modell alkalmazása. 
Bernáth Lajos a QUALIMED-IL Kft. vezérigazgatója a vezetők 
és bizonyos mértékig áttételesen a vezetési tanácsadók sze-
repéről beszélt. Arról, hogy a változásorientált vezetőnek fel 
kell ismernie a nem látható társadalmi változásokat és fel kell 
mérnie, hogy a szervezetnek milyen változásra van szüksége. 
A válságot nem pesszimista hozzáállással kell megítélni, ha-
nem egy lehetőségnek a kitörésre, a fejlődésre. Előadásában 
példákkal igazolta, hogy erre Magyarországon is van lehető-
ség. 

 
Az ipari szekció témaköréhez szorosan kapcsolódott a szer-
vezeti kiválóság önértékeléssel történő mérése, az önértéke-
lés átláthatóságának növelése. Katonai Zsolt (Qualimed-IL Kft. 
ügyvezető igazgató helyettes) rámutatott, hogy az EFQM Ki-
válósági Modell szerinti értékelés és az önértékelés objektivi-
tása növelhető egy olyan szoftveres alkalmazással (TAK), 
amely a szervezet eredményeit az alkalmazott megközelíté-
sekkel való logikai kapcsolatrendszerben vizsgálja és a stra-
tégiai célok megvalósulását helyezi a fókuszba. A szoftver 
egyaránt segíti az önértékelést végző szervezetet és az érté-

kelőket a fejlesztendő területek és az erősségek meghatáro-
zásában. 
Az Egészségügyi szekció: Módszerek a jó gyakorlat megvaló-
sításához az Egészségügyi és Szociális Szolgáltatás területen 
célja volt a hatékony közös kommunikáció, az egymástól való 
tanulás a tapasztaltcserén keresztül. Az előadások bemutatták 
az egészségügy területén kialakult jó gyakorlatokat, amelyek a 
mindennapi munkát segíthetik és támogatják, egyben a be-
tegellátás minőségét is meghatározzák. 
Dr. Margitai Barnabás (MBA, M.Sc - Főigazgató, EMKI) és 
Dr. Tombácz Imre, (PhD - Minőségügyi vezető, MFK) közös 
előadás keretében ismertették az egészségügyi intézmények 
minőségügyi rendszereinek felmérését. Közhelynek számít, 
de ebben az ágazatban szakmailag igen nehéz megfigyelni és 
értékelni az egészségügyi szolgáltatás minőségét. Ráadásul 
az ellenőrzés során szerzett adatok kezelése, összehasonlító 
értékelése és nyilvánosságra hozatala nehéz személyiségjogi 
problémákat vet fel. A felmérésből egyértelműen kiderült, hogy 
komoly feladat a szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktú-
raváltásban érintett intézményeknél, illetve a az alkalmazandó 
minőségirányítási rendszerek harmonizációja, kiterjesztése. 
Tóth Csaba László (Thot Quality Management) a hat szigma 
módszer alkalmazásának lehetőségeiről beszélt a tekintély-
elvű, hierarchikus egészségügyi ágazatban. Előadásának 
üzenete: próbáljuk meg jobban csinálni, hiszen az egészség-
ügyben az indikátor eredmények ismerete elősegít(het)i az 
ellátás minőségének javulását. 
Mányik Eszter (Jósa András Oktató Kórház) a lean alkalma-
zásának gyakorlatáról beszélt. Ma már elvárás az egészség-
ügyben is olyan fejlesztési módszer alkalmazása, amely a 
költséghatékonyság irányába mutat. Ehhez azonban szüksé-
ges az ágazati humán-erőforrás szemléletbeli változtatása és 
véleménye szerint bátornak kell lenni ahhoz, hogy ezt kiter-
jeszthetővé tegye egy nagy szervezeti egység. 
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Aradán Attiláné (Fővárosi Önkormányzat. Szent Imre Kór-
háza) előadásából kiderült, hogy már 2003-ban egységes, 
könnyen alkalmazható módszert kerestek az ellátott betegek 
ápolás iránti igényének, valamint a betegek ellátására fordított 
ápolói tevékenység (teljesítmény) felméréséhez. Mára már 
egyértelművé vált, hogy az elkövetkező években az orvosi és 
ápolási adatok integrálásának, fejlődésének szükségszerűen 
be kell következnie, célszerű lenne ha nemcsak a szakmai el-
várás (protokollok), hanem a finanszírozási rendszer is adap-
tálódna a változó viszonyokhoz. 
Fábián Zoltán (SZTE Klinikai Központ) egy régi-új témát pró-
bált boncolgatni, azaz „mennyit ér a minőségügy az egész-
ségügyben?”. Egy felmérés alapján az egészségügyi intéz-
mények 64%-a úgy működteti minőségügyi rendszerét, hogy a 
minőségügyi vezető nem tagja a felső vezetésnek! 
E téma már közhelynek számít, de ma is érdemes elgondol-
kodni rajta, mivel a jól kialakított és a szervezeti működésbe 
integrált minőségirányítási rendszerek jelentősen javítják a 
szolgáltatás minőségét. 
Dr. Dobos Éva (SZTE Klinikai Központ) a minőségköltségek 
azonosításának és értékelésének fontosságáról beszélt. A 
költségcsökkentési programokat a meghatározó, szakmai fo-
lyamatok mentén kell kialakítani. Az intézményekben a mikro-
gazdasági és egyéni szintű költségcsökkentési lehetőségekkel 
kell foglalkozni. Véleménye szerint a minőségköltségek a 

programok előre- haladásával összességében csökkennek. A 
helyesen megválasztott első beavatkozások ugrásszerűen 
csökkentik a külső hibaköltségeket. Külön figyelmet fordítsunk 
arra, melyek lehetnek azok az intézkedések, melyek legkisebb 
ráfordítással a legnagyobb nyereséget képesek hozni. 
Benkő Tímea (Kaposi Mór Oktató Kórház) előadása kapcso-
lódik az előbbihez és konkrét példát mutatott be a protokolláris 
decubitus ellátás költséghatékonysági vetületeiről. Elgondol-
kodtató volt hallani, hogy a decubitus eseteinek legfeljebb 25-
30%-a került rögzítésre a kórházi dokumentációban. Ezt to-
vább tetézi, hogy a dokumentációk hiányosak, illetve a kódo-
lási hiányosságok azzal is magyarázhatók, hogy anyagi érdek 
nem fűződik a jobb dokumentáció készítéséhez. 
Dr. Kecskés Gábor (Zala megyei Kórház) megdöbbentő mon-
dattal kezdte előadását, miszerint az egészségügyi ellátó-
rendszerben (kórház) minden tízedik beteg a rendszer „áldo-
zatává” válik. Ezt követően nemzetközi adatok bemutatásával 
és a több éves hazai felmérés következtetéseivel ismertette 
meg a hallgatóságot. Az előadás nagy tetszést váltott ki, de 
ennek ellenére pesszimista volt a kicsengése. Rámutatott 
arra, hogy a magyar egészségügyet az orvosi munka elérték-
telenedése, a motiváció hiánya, a kompetenciavesztés, minő-
ségveszteség, elégedetlenség és a perspektívátlanság jel-
lemzi. 
Az „A" Szekció (Kényszerből vált divattá a változásmene-
dzselés?) hangulatát Szügyi György (Euromenedzser Képzési 
Központ) jól felépített előadással alapozta meg. Érdekes volt, 
ahogyan a válság szakmai anatómiáját boncolgatta, és aho-
gyan számos összehasonlítást és példát említett a változások 
kezelésére. Előadásának meglepetése a „6-lépés recept” volt. 
A jelen nemzetközi gazdasági konjunktúra mellett a felelős 
vállalkozás-vezetés eddigieken túlmutató feladatai között fon-
tos helyre kell kerülnie a válságkezelésre vonatkozó stratégia 
kialakításának, amely szinte minden ágazatban és földrajzi te-
rületen azonos elemeket is tartalmazhat. 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 11. szám 2009. november 51/56 oldal

  



 
Sződi Sándor (IFKA MIK) kiemelte, hogy különbséget kell 
tenni a válság és változás között. Rámutatott, hogy az EFQM 
szervezeti kiválósági modell szerint a változás-menedzsment-
ben, ennek sikeres alkalmazásban is meghatározó a vezetés 
szerepe. Példákat mutatott be a változások kezelésére, illetve 
a változásmenedzsment eszközeinek és módszereinek fejlő-
désére világított rá. Az előadás végszava egyértelmű volt: a 
válság után is szükség lesz változás-menedzsmentre! 
Dr. Ködmön István előadása a 180 éves vállalat (Herendi Por-
celánmanufaktúra Zrt.) életében immár a sokadik válságke-
zelést ismertette. Kiemelte, hogy egyedülálló és mindenki 
számára elfogadható recept nincsen a témában. Herend ese-
tében is figyelembe kellett venni a helyi és nemzetközi kon-
junktúrát. A válság kezelésére be kellett vonni az érdekvé-
delmi szervezeteket, a külső partnereket, úgynevezett „nagy-
koalíciót” alkotva. 
Hegedűs Gézáné dr. (Eleud Kft.) a változáskezelés új mód-
szereit ismertette a gyógyszeriparban, amely egy bizalmi te-
vékenység a gyártó-orvos-páciens között. 
Molnár Imre (Pannon-Work Zrt.) szerint a válságot követően 
megjelenik újra a kereslet a vállalati szférában, de a bizony-
talanság nem tűnik el. Ugyanakkor erősödni fognak a rugal-
mas foglalkoztatási formák a munkaerő-gazdálkodásban. Eb-
ben a megközelítésben fontos szerepet kapnak az atipikus 
foglalkoztatási formák, amelyek célja a munkaerő-piac haté-
konyságának növelése. Ezek velejárója a kezdeti vállalatve-

zetési és társadalmi akadályok, amelyek enyhítésére az állami 
szerepvállalás fokozódni fog a jogszabályalkotásban és a 
pénzügyi támogatásban egyaránt. 
Gáspár Judit (Praesta Kft.) szerint a változás a vezetővel/a 
vezető fejében kezdődik. A jó vezetőnek elsősorban meg kell 
értenie a változást, fel kell ismernie saját szerepét a változás-
ban, el kell fogadni a változások vezetőre gyakorolt hatásait 
és folyamatosan kell fejlesztenie változáskezelési kompeten-
ciáit. Ezt követően a változásmenedzsment egymásra épülő 
lépéseire mutatott be érdekes példákat. 
A „B” szekcióban: Lean, Kaizen és egyéb hatékony TQM 
módszerekről hallhattunk. 
Király Zoltán, a Jabil tiszaújvárosi gyárának vezérigazgatója 
indította a lean-előadások sorát. Bár a TPS manapság egyre 
divatosabb téma, szívesen tűzik zászlajukra a vállalatok ezt a 
betűszót, ennek ellenére kevesen tudják, hogy mire is való ez 
a módszertan, mik az előnyei, és mik a buktatói. Szervezeti 
felkészülés, vállalati kultúra nélkül az egyes elszigetelt eszkö-
zök alkalmazása akár károsan is hathat. Az előadó kitért arra, 
hogy a lean szervezet a benne működő hálós-kapcsolatok mi-
att leginkább egy gömb-felépítéshez hasonlatos. Nagy hang-
súlyt fektetett arra, hogy a san gen shugi (3gen) hármasban 
szereplő gemba kifejezés a probléma kezelése során nem 
pusztán a valós helyet kell jelentse, hanem a valós időt is. 
Ezek, illetve a hármas másik két tagja (valós termék - 
genbutsu, valós adatok - genjitsu) nélkül a problémamegoldás 
sikere kétséges lehet. 
Zárógondolatként Király Zoltán megjegyezte, hogy nem fel-
tétlenül kell a Toyotától tanulni és másolni, vagy adaptálni 
mindent, amit ott bevezettek. Sokkal fontosabb, hogy a válla-
lati kultúra és gondolkodásmód felépüljön első lépésben, e 
nélkül ugyanis lehetetlen a saját termelési rendszer felépítése 
és működtetése. 
Mátrai Norbert, a BANOR kft. képviseletében a kaizen válla-
latot egy boldog családhoz hasonlította. Előadásában egy 12 
alapelv köré szervezett kérdéseket tett fel, melyekre vála-
szolva minden vállalatvezető értékelni tudja saját lean-fejlett-
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ségüket, majd akár ábrázolni is képes ezt egy kaizen-radaron. 
Az értékelt elvek a következők voltak: pull-flow, emberek fej-
lesztése, változási folyamat, első a minőség, következő fo-
lyamat a vevő, beépített minőség, folyamat és eredmények, 
gemba/gembutsu, 7 muda, alapozó eszközök, 5S szokások, 
vizuális menedzsment. 

 
Legyünk-e eggyek? Tette fel előadásában a kérdést Nyeste 
Zsolt, a Grundfos Magyarország kft minőségügyi vezetője. A 
kérdés a vállalat úgynevezett „Be One” programjából ered, 
melynek „BE” része a „Business Excellence” vagyis „Üzleti ki-
válóság” fogalmat takarja. A program célja, hogy közös esz-
közöket, egységes folyamatokat biztosítson a vállalatcsopor-
ton belül. 
Van-e élet Röszkén túl? - hangzott el a kérdés Simona 
Smolinska előadásában. A Le Belier minőségügyi és folya-
matos fejlesztési vezetője a szerbiai gyáruk átszervezéséről, 
az 5S bevezetéséről szerzett tapasztalatait osztotta meg a je-
lenlevőkkel. Életszerű példákat hozott fel a fejlesztéseket 
megelőző és követő állapotok összehasonlítására. Beszélt a 
jövőorientált vezető szerepéről, a jövőorientált vezetés alapel-
veiről.  
TRIZ – mint a brainstorming támogató eszköze. A módszer 
eredetéről, alkalmazásáról és szépségeiről beszélt előadásá-
ban Lantos Gábor, a Knorr-Bremse minőségirányítási veze-
tője. A TRIZ jelentése: теория решения изобретательских 
задач (ejsd: Teoria reschenija isobretatjelskich sadatsch), 

megalkotása pedig Genrich Saulowitsch Altschuller feltaláló 
nevéhez kötődik. Altschuller a szabadalmi hivatalnál bíráló-
ként dolgozva megfigyelte, hogy az egyes találmányok mind-
mind ugyanarra a pár (kb 40), jól körülírható gondolatra, alap-
modellre vezethetők vissza. Erre a megfigyelésre alapozva 
dolgozta ki a TRIZ-t, amelynek egyik alapötlete, hogy a konk-
rét problémákat visszavezeti a 40 alapmodell valamelyikére, 
és ezzell „konyhakész” i javaslatokat nyújt a megoldásra. 
Akár a 6Sigma, akár a lean menedzsment bevezetésén dol-
gozik egy vállalat, mindegyiknél adódnak nehézségek – erről 
beszélt előadásában Bónitz István, a TEQUA International Kft. 
képviseletében. Bemutatta tapasztalatait a TPM, 5S, SMED, 
heijunka, pull-flow, poka-yoke, sztenderdizáció, vizuális me-
nedzsment, javaslati rendszerek, VSM területén elért eredmé-
nyekkel kapcsolatban. Kiemelte, hogy bizonyos esetekben 
egy fordítási hiba is okozhat problémát a későbbi helyes al-
kalmazás során. Emberi jellemző, hogy a változások ellen til-
takozunk, erre minden esetben, ahol a fenti rendszerek beve-
zetésén dolgoznak, fel kell készülni! Minden szervezetben van 
pár hangadó, akik a negatív oldalt, a passzív hozzáállást kép-
viselve hátráltatják a fejlődést. 
A szekció záróakkordjaként Dr. Németh Balázs, a Kvalikon 
Kft. ügyvezető igazgatója a lean menedzsment adminisztratív 
területen való alkalmazásáról beszélt. Példákkal támasztotta 
alá az összehasonlítást, melyben a gyártási és irodai környe-
zetben alkalmazott folyamatok fejlesztési lehetőségeit taglalta. 
A szokásos 7 veszteségforma helyett egy sokkal bővebb ka-
tegorizálást mutatott be, melyben a veszteségformák aztán 
négy fő csoportba sorolhatók: tevékenységből, folyamatokból, 
információs hibákból, erőforrásokból adódó veszteségek. 
Egy éves kihagyás után ismét megrendeztük a közoktatási 
szekciót: „C: Szemelvények a közoktatás minőségfejlesztési 
kérdéseiről” 
Molnárné Stadler Katalin (M&S Consulting Kft.) előadása két 
részből tevődött össze: 
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része volt előadásának a szakképzés, ahogyan ezt vártuk is 
az előadótól, és számítottunk rá, hogy kellő hangsúlyt helyez 
a hazai szakképzés minőségügyi kérdéseire. Részletesen 
szólt a Peer Rewiev hazai alkalmazásairól, az EQARF hazai 
bevezetéséről, az Egységes Szakképzési Minőségbiztosítási 
Keretrendszerről. Külön is kitért a TISZK-ek minőségirányítá-
sára. 
A CQAF minőségcélok közül az alábbi három területre hívta 
fel a hallgatóság figyelmét: 
• A munkaerő jobb foglalkoztathatóságára 
• A képzési kínálat és a munka erőpiaci kereslet közötti na-

gyobb összhang megteremtésére 
• A szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosítására 

 
Az EQARF 2009. májusi elfogadása lehetőséget teremthet a 
határok nélküli EU Szakképzési Térség létrejöttének. Nagyon 
tanulságos, sok-sok új információval szolgáló előadást hall-
hattunk! 
Radicsné Szerencsés Teréziától (Kiskőrösi Integrált oktatási 
intézmény) magával ragadó, tartalmas előadást hallhattunk, 
megismerhettük a Shiba-díjas intézmény filozófiáját, működé-
sét, belső életét. Hallhattunk a pedagógusok innovatív tevé-
kenységeiről, a más iskolák számára is átadott tudásról, a jó 
gyakorlatokról, az intézmény eredményességéről, a jövőbeni 
terveikről, a hálózatépítő elképzelésekről. 

A felsőoktatás részéről Haraszty Gábor (PTE FEEK Regioná-
lis Távoktatási Központ) tartott előadást. „Kell-e minőségbizto-
sítás a közoktatásban?” illetve egyéb kritikus kérdéseivel sike-
rült heves vitát kialakítania a hallgatósággal. A vitát főleg a 
felsőoktatás minőségügyi meglátásai –érted haragszom, nem 
ellenedre– váltotta ki. 
Tóth Géza szekció elnök (iskolaigazgató Ceglédi Közgazda-
sági és Informatikai Szakközépiskola) előadása az ÚMFT 
TÁMOP-ról, mint a közoktatás minőségfejlesztésének lehető-
ségéről szólt. Egy évvel a TÁMOP megjelenése után még 
mindig az ismeretlenségből kell az egyes, a közoktatást érintő 
projekteket előhúzni. Az oktatásban dolgozók nem érzik sa-
játjuknak a rájuk szabott programokat, nem látják azok fontos-
ságát. Sajnos a jelen lévők egy részének is az újdonság ere-
jével hatott a TÁMOP 3.1.4 program minőségügyi hatásainak 
bemutatása. 
A KMD elismerő oklevéllel büszkélkedő Pápai Gazdasági 
Szakközépiskola és Kollégium igazgatója, Unger Tamás elő-
adása során egy sajátos minőségügyi rendszert ismerhettek 
meg a konferencia résztvevői. Az eredményes fejlesztő 
munka nem ért véget, hiszen a 2007. évi KMD után előbb a 
CAF-PE modell szerinti önértékelésre, majd az ISO 9001 
szabvány szerinti minősítés megszerzésére készülnek. 
Nincsen ISOFÓRUM konferencia Szandaszőlős nélkül! 
Hegyiné Mladoniczky Éva intézményigazgató (Integrált okta-
tási intézmény Szolnok) előadásából örömmel tapasztalhatta 
a hallgatóság, hogy lehetséges a közoktatásban bevált, sike-
resen alkalmazott minőségfejlesztési eljárásokat az önkor-
mányzat tevékenységére is adaptálni. Szolnokon ez bevált, 
sikeres a városvezetés, ahogyan korábban az iskolai minő-
ségügy is sikertörténet lett. 
Kérdésként merült fel, hogy a közoktatási intézmények miért 
nem vesznek részt a minőségi díjak versenyében, miért nem 
vesznek részt az intézmények vezetői a minőségügyi rendez-
vényeken, miért nem pályáznak, mi az oka az érdektelenség-
nek? A kérdésre ugyan jöttek halk, vagy még halkabb vála-
szok, de igazán senki sem tudott rá kielégítően megfelelni.  

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 11. szám 2009. november 54/56 oldal



A Nemzeti Konferencia alkalmával megünnepeltük az ISO 
9000 FÓRUM fennállásának 15. évfordulóját. Ebből az alka-
lomból kulturális műsorral egybekötött jubileumi vacsorát tar-
tottunk, díjaztuk a FÓRUM alapítóit.  

 
Az ISO 9000 FÓRUM vezetősége nevében megköszönjük az 
előadóknak, a levezető elnököknek, hogy megtiszteltek jelen-
létükkel. Köszönjük a szponzoroknak, hogy évek óta támogat-
ják konferenciánkat! Köszönjük új és visszatérő vendégeinknek, 
hogy aktív részvételükkel hozzájárultak a XVI. Nemzeti Konfe-
rencia sikeréhez." 
Következtetések 
 Sikeres és fejlődési irányt mutató volt a XVI. Nemzeti 

Konferencia. 
 A minőségről és kiválóságról ma már "másképpen" kell 

gondolkodni. Ebben az értelemben ízelítőt kaptunk az 
"áttöréses fejlesztés irányítása" szemléletről is. 

 A szekció előadói alátámasztották, hogy a közoktatásban 
is fontos szerepet játszik a minőségi gondolkodás, a minő-
ségfejlesztési módszerek alkalmazása. 

 Az egészségügyben az irányítási rendszerek és szakmai 
követelmények ésszerű integrálása, a minőségköltségek 
mérése és értékelése elősegíti az ellátás minőségének ja-
vulását. 

 A lean szekció már nem egy ismeretterjesztő szekcióülés 
volt, hanem haladóknak szóló program, ahol az előadók 
jobban belementek a részletekbe, gyakorlati tapasztalato-
kat osztottak meg a résztvevőkkel.  

 A válságban fel kell fedezni a lehetőséget a kitörésre, a 
fejlődésre. 

A válság után is szükség lesz hatékony változáskezelési mód-
szerekre. 

Köszönjük támogatóinknak! 
AdWare Q1 Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Art’95 
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., BKMÖ Kiskőrösi 
Közoktatási Intézménye, Controll Holding Tanácsadó Zrt., 
Dunapack Zrt. – Hullámtermékgyár, Euromenedzser 
Tanácsadó és Képzési Központ, Északmagyarországi 
Regionális Vízművek Zrt. ÉMI-TÜV SÜD Kft., Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, FÉG Konvektorgyártó Zrt., 
Gyermely Zrt. Tésztagyár, Herendi Porcelánmanufaktúra 
Zrt., Homo Regius Tanácsadó Iroda Kft., Hödlmayr 
Hungaria Logistics Kft., HUNGERIT Zrt., International Cert 
Hungary Kft., Iparfejlesztési Közalapítvány - 
Minőségfejlesztési Központ, Jósa András Oktató Kórház 
Nyíregyháza, KVALIKON Kft., Le Bélier Kelet-Európa Kft., 
L.K. Quality Bt., Mag ICS Holding Zrt., Magyar Telekom 
Nyrt., Magyar Villamos Művek Zrt., Nyírségvíz Zrt., OVIT 
Zrt., Pannon-Work Zrt., Pick Szeged Zrt., Qualimed-IL Kft., 
Sanatmetal Kft., STI Petőfi Nyomda Kft., Szövetség a 
Kiválóságért Közhasznú Egyesület, Törley 
Pezsgőpincészet Zrt., TVK Nyrt.-Üzleti Elemzés és 
Működéstámogatás, Videoton Elektro-Plast Kft., VSL 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Zwack Unicum Nyrt. 
Médiapartnerek: EOQ MNB; MMT; IMCC; LeanCenter 
Portal 
______________________________________________  
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXVVIIIIII..  éévvffoollyyaamm  1111..  sszzáámm  22000099..  nnoovveemmbbeerr  
  

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Fenntarthatóság – fenntartható fogyasztás – egyetemi 
hallgatók fogyasztásának vizsgálata alapján 
Tóth Mónika – Málovics György – Tóth I. János 

Sustainability –Sustainable Consumption –the 
Sustainability of the Consumption of University Students 
Tóth, Mónika – Málovics, György – Tóth I. János 

Egy kutatás eredményeinek beharangozója 
Tunkli Gábor 

Announcement of the Results of a Research 
Tunkli, Gábor 

Folyamat- és irányítási rendszer fejlesztése 
minőségtechnikákkal - Nagy Sándor 

Development of Process and Management Systems by 
Quality Technics - Nagy, Sándor 

A titok nem titok – Dr. Blazsek István Secret Is No Secret Any More - Dr. Blazsek, István 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  
A XVIII. Magyar Minőség Hét díjazottai Prize Winners of Quality Week 18th

 

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

Az Iparfejlesztési Közalapítvány a határon túli magyar 
vállalkozások sikeréért – Vadovics Kristóf 

The Public Foundation for the Progress of the Industry 
Acting for the Success of the Hungarian Enterprises 
accross the Border – Vadovics, Kristóf 

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

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

Ablakon bedobott milliók - átadták a 2009-es Környezeti 
Megtakarítás Díjakat 

2009 Year‘s Environment Saving Awards Granted 

Változásmenedzselés - Minőség - Versenyképesség ISO 
Fórum XVI. Nemzeti Konferencia – Beszámoló 
Rózsa András 

Report on the 16th International Conference of ISO 
Fórum 
Rózsa, András 
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