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Környezettudatosság vagy környezet-tudatalattiság? - 
Berényi László
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subconciousness? - Berényi, László  

EFQM új modell vagy szabvány? - Sugár Karolina EFQM a New Model or Standard? – Sugár, Karolina  
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Dr. Balogh, AlbertA pénz nyelvén a minőségről - Dr. Balogh Albert 

 

Az innováció algoritmusa - Lantos Gábor Algorithm of Innovation – Lantos, Gábor  

Az innovációs nagydíj a siker egy állomása – 
Gondos Gyula

Innovation Prize – a Station of Success – 
Gondos, Gyula  

In the Spirit of Timeliness. Report on the 18th 
Quality Week Conference - Compiled by  
Róth, Andras

Az aktualitások jegyében - Beszámoló a XVIII. Magyar 
Minőség Hét konferenciáról - Összeállította Róth András 

 

Jók a legjobbak közül - Sződi Sándor interjúja Macher 
Endrénével

The Best among the Best - Interview with Macher, 
Martha - Sződi, Sándor   

A Magyar Minőség 2009. évi szakcikkeinek 
tartalomjegyzéke

Content of Professional Articles of Hungarian 
Quality in 2009  
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Díjátadás Granting of Awards  
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Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és további 
Kiválóság elismeréseket

2009 Year’s National Qualily Awards and further 
Excellence Acknowledgements Granted  
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ISO 9001 tanúsított cégek a kiválóság útján – 
Toldi Sándor

ISO 9001 Cerified Enterprises on the Way to 
Excellence – Toldi, Sándor  

4thTQM Conference – Quality in Downturn – 
Pintér, Csaba

4. TQM konferencia - Válságban a minőség – 
Pintér Csaba  

 

 

 

 

MMiinnőőssééggsszzaakkeemmbbeerreekk  TTaalláállkkoozzóójjaa 
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Novotel Budapest Centrum (egykori Palace szálló) 
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MMiinnddeenn  KKeeddvveess  OOllvvaassóónnaakk  

BBéékkééss,,  KKeelllleemmeess  KKaarrááccssoonnyyii  

ÜÜnnnneeppeekkeett  
ééss  

SSiikkeerreekkbbeenn  GGaazzddaagg  BBoollddoogg  ÚÚjj  ÉÉvveett  

KKíívváánn  

aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  

SSzzeerrkkeesszzttőőbbiizzoottttssáággaa!!  

  

TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó!!  

Ez évi utolsó számunk szerkesztésekor arra törekedtünk, 
hogy olyan információkkal is ellássuk olvasóinkat, ame-
lyek a válságból való kilábaláshoz nyújthatnak segítsé-
get. Elsősorban azokra a cikkekre utalok, melyek az in-
nováció algoritmusával, „módszertanával” ismertetik meg 
az olvasót. Az innováció ugyan -természeténél fogva- 
minden szervezetben egyedi és sajátos, de vannak olyan 
vonásai, például a vezetők szemlélete, magatartása, en-
nek hatása a munkatársakra, amelyek általánosan érvé-
nyesek. Ezekre nézve sok fontos gyakorlati tapasztalattal 
látnak el a szerzők, akik vállalatuk legilletékesebb veze-
tői, irányítói. 

Remélhetően találnak hasznosítható ismereteket a 2009. 
évi Magyar Minőség Hét beszámolójában, különösen 
annak összegzésében is, amely azt a célt is igyekszik 
szolgálni, hogy iránytű legyen azon a sokak által keresett 
úton, mi a „minőségügy” jövője, hogyan hasznosíthatók a 
jövőben a múltban megszerzett és a gyakorlatban bevált 
ismeretek? Talán ezek is felhasználható elemek lesznek 
a bevezetőben említett célra, a válság leküzdésének se-
gítésében. 

E számunk nem utolsó sorban a minőség-szakma egé-
sze számára tartalmaz nélkülözhetetlen ismereteket ab-
ban a cikkben, amely az EFQM-modell változását is-
merteti, ennél fogva a minőség értékelése szempontjából 
nyújt értékes útmutatást. 

Főszerkesztő 
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KKöörrnnyyeezzeettttuuddaattoossssáágg  vvaaggyy  kköörrnnyyeezzeett--ttuuddaattaallaattttiissáágg??  
BBeerréénnyyii  LLáásszzllóó  

 
Innováció és környezettudatosság 
A környezetvédelem az egyik legfontosabb kérdéskör, 
amely igényli az új termékeket, technológiákat és szer-
vezési megoldásokat. Folyamatosan értesülhetünk a 
médiából az újításokról, azonban működésük környezeti 
hatásrendszerével a ritkábban vagyunk tisztában. Még 
ritkábban ismerhetjük meg a technikai, gyógyászati és 
egyéb újdonságok alkalmazásának előnyeit és ráfordítá-
sait, továbbá ezek időbeli alakulását egyszerre. 
Természetesen az ismerethiány miatt nem szabad me-
reven elzárkózni minden újítás elől, azonban meg kell te-
remteni azt a tájékoztatási- és feltételrendszert, amelyek 
révén az emberek értékeljék az alternatívákat.  
A probléma összetett: természettudományi, műszaki, 
gazdasági, jogi és nevelési-pedagógiai aspektusokat 
egyaránt figyelembe kell venni. A környezeti érdekeket 
és célokat a természettudományok tudják felvázolni, a 
technológiai változásokat a műszaki tudományok adják, 
a megvalósíthatóság kérdésére pedig gazdasági vála-
szokat (is) kell adni. A jog keretet ad a fentiek szabályo-
zott működéséhez. Foglalkozni kell azonban az emberi 
tényezővel is a maga viselkedési sajátosságaival és cél-
rendszerével. 
Végső soron minden újítás célja az ember (emberiség) 
szükségleteinek magasabb szintű kielégítése. A problé-
mák bonyolultsága és az érdekek különbözősége gya-
korlatilag lehetetlenné teszi a minden érintett számára 
egyformán megfelelő megoldások kialakítását, azonban 
törekedni kell arra. 

Az OTKA PD71685 kutatásomban a környezettudatos-
ság összetevőivel és mérési lehetőségeivel foglalkozom. 
A kutatás a konferencia témájához két szálon is kötődik: 

• a fenti gondolatmenet alapján az emberek –akár fo-
gyasztó, akár munkavégző szerepkörében vizsgál-
juk– az új megoldások haszonélvezői, így döntéseik 
hatással vannak egy innováció elterjedésére; 

• a Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézeténél 
végzett oktatási tevékenységünknek a környezetvé-
delem-központú ismeretek átadása mellett arra tö-
rekszünk, hogy a hallgatóink szemléletmódját vál-
toztassuk meg. Tananyagaink, programjaink és la-
borfejlesztéseink egyaránt olyan tanulási környezet 
kialakítását célozzák, amellyel jobban megismerhe-
tik a hallgatók környezeti kapcsolataikat. 

Jelen tanulmányban bemutatom a környezettudatosság 
összetevőire vonatkozó modellem szerkezetét, továbbá 
a környezeti ismeretek és attitűdök témakörére vonat-
kozó empirikus felmérések eredményét. 
Véleményem szerint megértve az emberek környezeti 
kérdésekkel kapcsolatos döntéseik mechanizmusát min-
den érintett tudományterület számára hasznos ismere-
tekre tehetünk szert. 
További vizsgálati módszerek és eredmények érhetők el 
a www.szervez.uni-miskolc.hu/blaci internetes oldalon. 
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Phd. adjunktus, Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet



A környezettudatosság és fejlesztésének igénye 
A környezettudatosság fogalma 
A környezetmenedzsment számára a környezettudatos-
ság fejlesztése összetett kihívás, ami egyéni, csoportos 
és szervezeti szinten jelenik meg. A környezettudatosság 
fejlesztése vezetéstudományi, pszichológiai és a peda-
gógiai alapokon nyugszik. Utóbbiak a hangsúlyt elsősor-
ban az iskolai, illetve az otthoni nevelésre helyezik. A 
vállalatoknál végzett fejlesztés ezeket nem helyettesít-
heti, viszont jól kiegészíti. A szervezetek által felvállalt 
fejlesztés alapvető célja a szervezeti sikeresség támo-
gatása, a fenntarthatósághoz való magasabb szintű hoz-
zájárulás útján. 
Az első kutatási probléma maga a környezettudatosság 
azonosítása. A (környezeti) marketing a környezettuda-
tosságot a fogyasztói magatartások között tárgyalja, ahol 
a környezeti érzékenység, a fenntarthatóság iránti elkö-
telezettség megjelenik a vásárlási szándékokban és a 
tényleges vásárlásokban. A menedzsment számára 
azonban át kell gondolni és kiterjeszteni a fogalmat. 
A környezettudatosságot –átfogóan- olyan magatartás-
formaként lehet definiálni, amely az egyén vagy a szer-
vezet-felelős és aktív szerepvállalásán alapul a környe-
zeti problémák megoldásával kapcsolatosan. Lényegé-
ben a cselekvések minőségi jelzője, jellemzője. (Láng, 
2002 alapján) 
A környezettudatosság fogalmához tartozik véleményem 
szerint a természeti környezet problémakörén túl a társa-
dalmi és gazdasági környezeté is, összhangban a fenn-
tartható fejlődés elvével (Brundtlandt, 1988). 
 
 

Környezettudatosság vagy környezet-tudatalattiság? 
Ha eltekintünk a nyelvtani helyességtől, a tanulmány 
címe kétféleképpen értelmezhető. Korábbi kutatásaim és 
az itt bemutatott elemzési eredmények is rámutatnak, 
hogy környezettudat-alatti szinten vagyunk. Tudásszin-
tünk alacsony, sőt hiányosak azok a támogató intézmé-
nyek és módszerek is, amelyek segíthetnek tudatosabbá 
válni. Nem szeretnék vészmadárnak tűnni, de szüksé-
gesnek érzem a probléma fontosságának hangsúlyozá-
sát ahhoz, hogy gyökeres változások következhessenek 
be. Ez a változás nagyon hosszú távú folyamat. Egy em-
ber gondolkodásmódjának megváltoztatása –a 
traumatikus hatásokat kivéve– évekig, társadalmi szinten 
pedig akár évtizedekig is tarthat. A társadalom ugyanis 
kevésbé érzékeny a traumatikus hatásokra, legalábbis 
viszonylag gyorsan túllép rajtuk. 
Ejtsünk szót a környezet-tudatalattiságról is. A fogalom-
mal a Freud (id. Bernáth, 2002) óta tárgyalt tudatalatti 
meghatározó szerepére kívánok utalni. Kutatásaim elő-
rehaladásával egyre inkább úgy látom, hogy hatásosab-
bak lehetünk a környezetközpontú gondolkodásmód el-
terjesztésében, ha az attitűdök és szokások között, mé-
lyen beágyazva rögzülnek az emberekben a környezeti 
értékek és érdekek, mint a tudatos gondolkodás révén. A 
tudatos ember ugyanis bizonyos értelemben racionális. 
Bár nem pusztán a „számok” alapján dönt, hanem ér-
zelmi aspektusokat is figyelembe vesz, saját értékrend-
szerre alapján mérlegel és dönt. 
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Minderre nagyon jó példa a dohányzás. A legtöbb dohá-
nyos tisztában van a kockázatokkal és káros hatásokkal, 
mégis rágyújt. Az egzakt ismeretek tehát a mérlegelés 
során háttérbe szorulnak. 
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Van, amikor az ismeretek mellett más tényezők is hat-
nak. Tudjuk például, hogy a hibrid autók használat köz-
ben kevésbé terhelik a környezetet, azonban legtöbben 
nem engedhetjük meg (ma még) egy ilyen megvásárlá-
sát. Mások megengedhetnék, de a használattal járó ál-
dozatok (például kisebb hatótáv, kisebb csomagtér stb.) 
vagy a benzines darabokhoz való kötődés miatt mégsem 
váltanak a „jobbra”. 
Nem kell természetesen feltétlenül autókban gondol-
kodni. Az utcai szemetelés, az épületek és a természeti 
elemek megóvása, az idősebbek tisztelete csak apró 
morzsák, ahol a tudatosság a szokások mögé szorulhat. 
Ez a megközelítés –sajnos– hordoz egy fontos hiányos-
ságot is. A neveléstudomány (Bábosik, 2004) rávilágít, 
hogy magatartási elemek megítélése, különösen pedig 
fejlesztése nem érték-független. Nyitva marad tehát a 

kérdés, hogy mely értékek szerepeljenek a háttérben. A 
fenntartható fejlődés elve keretet ad a válaszhoz, a konk-
rét értékrendszereket azonban csak térben és időben 
korlátozottan tudjuk meghatározni. 

A környezettudatosságot értelmezni kell az egyének, a 
csoportok és a szervezetek szintjén egyaránt. Feltételez-
ve, hogy a mögöttes értékek globálisak, nem szabad a 
fogalmat eltérően értelmezni a különböző szinteken. 
Általánosan érvényes modellre van szükség.  
Számos modell született az elmúlt évtizedekben, melyek 
közül az egyik legkomplexebb Hines, Hungerford és 
Tomera felelős környezeti magatartási modellje 1986-ból 
(id. Zsóka, 2005). 

Környezettudatossági modellek és kritikájuk 

 
11..  áábbrraa::  FFeelleellőőss  kköörrnnyyeezzeettii  mmaaggaattaarrttááss  mmooddeelllljjee  (forrás: Hines, 1986, idézi: Zsóka, 2005, 15.p.)  



A modellekkel kapcsolatos legfontosabb kritikám, hogy 
problémás a cselekvési szándék értelmezése. Logikailag 
elfogadható, pszichológiailag indokolható kategória, ha a 
lehetőségek és a megvalósítás közötti relációt vizsgáljuk. 
Számszerűsíteni ugyanakkor lehetetlen, a rá vonatkozó 
ismeretek ugyanis áttételesek. Mivel a cselekvési szán-
dék valahol a döntéshozók fejében létezik, azokról csak 
introspektív információk állnak rendelkezésre, amelyek 
legtöbbször torzítottak a külső elvárások miatt. Ha el-
dobjuk a szemetet az utcán és ezt valaki szóvá teszi, 
valószínűleg hamar rátalálunk arra a kifogásra, hogy 
nem láttunk szemetest a közelben, vagy hogy „csak” ki-
esett a kezünkből. 

Több modell burkoltan rá is mutat, hogy a cselekvési 
szándékok más (szituációs) tényezőktől függenek. 
A megoldást abban látom, ha a környezettudatosságot 
döntési folyamatként fogjuk fel, azaz a modellezési 
hangsúlyt a környezeti és fenntarthatósági kérdésekről 
áthelyezzük a tényleges folyamatra. A környezeti kérdé-
sek ezek után a modell tartalmát adják. 
Környezettudatos döntések modellje 
A környezettudatos döntés összetevői 
A gyakorlati alkalmazhatóság, a figyelemmel kísérés és 
mérés, továbbá a fejlesztési lehetőségek feltárásának 
igényeit figyelembe véve dolgoztam ki a környezettuda-
tos döntések modelljét ((22..  áábbrraa)). 
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Adottságok 
A környezettudatossággal kapcsolatos alapokat az adott-
ságok foglalják össze. Lóth kompetenciavizsgálatai so-
rán (in: Bábosik, 2007) teljesítménypotenciálként definiál-
ja azt az alkalmassági állapotot, amely lehetővé teszi az 
eredmények hatékony elérését. Ide sorolja: 

• a tudást; 
• a képességeket; 
• a motivációkat; 
• az attitűdöket stb. 
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33..  áábbrraa::  AAddoottttssáággookk  

Az adottságok a személyiségben – vagy a szervezeti 
kultúrában – gyökerező sajátosságok, amelyek képessé 
tesznek valamely probléma felismerésére, értelmezésére 
és megoldására. Elemei: 

• Személyiségjellemzők: a személyiség és a 
cselekvések tartalma közötti összefüggések vizs-
gálata az ókorig nyúlik vissza. Bár egy kicsit miszti-
kusnak tűnhet bevonása, jól mérhető és összeha-
sonlítható komponensről van szó, ami statisztikai 

szinten segíthet a megfelelő fejlesztő-nevelő moz-
zanatok kidolgozásában. 
A személyiség mérése összetett, de kiforrott mód-
szerek állnak rendelkezésünkre a klinikai-orvosi 
anyagokon túl is. 

• Szakterületi és ökológiai ismeretek: a környezet-
tudatosságot értelmezhetjük olyan döntések meg-
hozásaként, amelyek fokozottan figyelembe vesz-

Magy



szük a természeti értékeket. Korábbi munkáimban 
foglalkoztam részletesen azzal, hogy a természetre-
környezetre vonatkozó ismeretek nélkül éppúgy 
legfeljebb „szerencse” eredménye lehet a környe-
zettudatos cselekedet, mint az elvégzendő tevé-
kenység sajátosságainak ismerete nélkül. 

• Sémák és attitűdök: a séma Piaget (id. Atkinson, 
2003) szerint a világ pszichés leképeződése, ami 
már ismert cselekvési szituációkban szűkíti a cse-
lekvési alternatívák körét. Gyakorlati korlátot itt is a 
mérhetőség jelent. Ezért célszerű az attitűdök, azaz 
különböző dolgokkal, személyekkel és jelenségek-

kel kapcsolatos beállítottságok vizsgálatokba tör-
ténő bekapcsolását.  

Mind az attitűdök, mind a sémák feladata, hogy gyorsítja 
a problémamegoldást. Legtöbbször nem is figyelünk oda 
alkalmazásukra. Ha például autóvezetéssel kapcsolat-
ban azt szoktuk meg, hogy ne gyorsítsunk és fékezzünk 
nagyokat, piros lámpánál leállítsuk a motort, akkor egy 
idő után ezeket automatikusan fogjuk tenni. Nem fogunk 
gondolkodni azon, hogy hol kell, elfordítani a kulcsot, 
merre van a fékpedál vagy egyáltalán miért tesszük meg 
a dolgot. 
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Az adottságok még nem jelentenek környezettudatos 
cselekvéseket. Számos külső tényező, elvárás ugyanis 
befolyásolja tényleges megnyilvánulásainkat. Bár külső 
eredetűek, mégsem célszerű őket külső tényezőként ke-
zelni. A hatásrendszerek összetettek, a döntési folyamat 
szempontjából azonban biztos, hogy a döntéshozón ke-
resztül jelennek meg. A pszichológia jól ragadja meg e 
jelenség lényegét: a külső világból érkező jeleket érzé-
keljük (látás, hallás stb.), értékítéletet azonban az ún. 
észlelet alapján alkotunk. Az észlelelet az észlelés fo-
lyamatának eredménye, azaz a befutó jelek, ingerek ér-
telmezett változatai. Döntéseket pedig nem az érzékletek 
alapján szoktunk hozni. 

14/78 oldal

Egyes tényezők első megközelítésben tartozhatnának az 
adottságok közé is. Az elhatárolás alapja a külső ténye-
zők hatásának tanulási- vagy nem tanulási jellegű meg-
jelenése. Elemei: 

• Észlelés: elméleti, a környezettudatosság kapcsán 
nehezen mérhető kategória. A környezeti hatások 
észlelésének minősége és gyorsasága kihat a 
döntés minőségére. 

• Döntési helyzet értékelése: a döntéshozatal 
racionális felfogása szerint a döntéshozó olyan al-
ternatíva mellett dönt, amivel saját céljainak eléré-
sét maximalizálja (Paprika, 2002). Ezen a ponton a 
döntési helyzetre vonatkozó adatok, információk el-
érhetősége és feldolgozása jelentik meg kritikus té-
nyezőként. Érdekes eredményekre juthatunk, ha a 
környezettudatosságot a játékelmélet módszereivel 
kezdjük vizsgálni. Biztos, hogy nem fog a világon 
minden döntéshozó többszereplős játékokat ele-
mezni, az alternatívák értékelés során azonban 
mindig ezt tesszük (noha nem tudományos módsze-
rekkel és kimondatlanul, hétköznapi szóhasználattal 

mérlegelünk). A tanulmány elején említett modellek 
cselekvési hajlandóság-tényleges cselekvés közötti 
kapcsolatrendszere ilyen módon integrálható a kör-
nyezettudatosság koncepciójába. 

• Motiváció: a pszichológusok többsége a motivációt 
valamilyen belső feszültségként értelmezi (Atkinson, 
2003), aminek redukálási igénye késztet cselek-
vésre. A modell szempontjából a motiváció azon té-
nyezőket méri, melyek előmozdítják (illetve gátolják) 
a cselekvések megvalósítását. Lényegében a moti-
váció vezet át az adottságoktól a döntésekig. 
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55..  áábbrraa::  MMeeggvvaallóóssííttááss  ttéénnyyeezzőőii  

A megvalósítás kapcsán két tényezővel mindenképpen 
foglalkozni kell: 

• a konkrét cselekvéssel; 

• a cselekvésekhez kapcsolódó (ön)értékelés mecha-
nizmusával. 
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Utóbbi teremti meg a visszacsatolás –a tanulás– lehető-
ségét az adottságok fejlesztéséhez. 
A 66..  áábbrráánn vázolt környezettudatossági modell megkü-
lönbözteti a tanulás és nevelés folyamatait. A kettő kö-

zötti különbséget abban határozhatjuk meg, hogy a ta-
nulás „belülről fakad”, a nevelés pedig minden esetben 
feltételezi a külső értékközvetítő aktív jelenlétét. 
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66..  áábbrraa::  TTaannuullááss  ééss  kköörrnnyyeezzeettttuuddaattoossssáágg  

 
Környezeti ismeretek és attitűdök mérése 
Környezeti ismereti teszt 
A környezeti ismeretek mérése során Varga és munka-
társai (1999) tesztanyagának logikájából indultam ki. Ők 
a „Természettudományokkal Európán keresztül” program 
kapcsán mérték a résztvevők ismeretszintjét. Egyetértek 

velük abban, hogy a környezeti ismeretek már iskolás 
kortól kezdve fontosak, a környezettudatosság alappil-
lérét képezik. A kérdéseket az általános iskolák tananya-
gai alapján állítottam össze úgy, hogy jelentős részükre 
már egy 4. osztályosnak is ismerni kell a helyes választ.



A tesztanyagot az 11..  ttáábblláázzaatt  tartalmazza. 
Kérdés A B C Év-folyam

I1 Mekkora a Földön mért legmagasabb levegő-
hőmérséklet? kb. 60 fok kb. 80 fok kb. 45 fok 3-4 

I2 Melyik anyagtól olvad el sokkal hamarabb a jég, ha 
rászórjuk? só cukor homok 3-4 

I3 Ha előttem van észak, akkor balra … kelet dél nyugat 3-4 
I4 Melyik állat nem alszik téli álmot? róka medve sün 3-4 

I5 Melyik fa jellemző leginkább a magyarországi 
erdőkre az alábbiak közül? akác tölgy fenyő 3-4 

I6 Hányszor egészséges étkezni egy nap alatt? kétszer háromszor ötször 3-4 
I7 Melyik gáz fokozza az üvegház-hatást? szén-dioxid kén-trioxid nemesgázok 3-4 
I8 Merre mutat az iránytű? nyugat észak dél 3-4 

I9 Miért áradnak ki a folyók? 
túl sok szenny-vizet 
engednek bele az 
emberek 

a nyári meleg-
ben a víz kitágu-
lása miatt 

a sok csapadék 
miatt 5-6 

I10 Melyik gáz okozza a savas esőket? szén-dioxid kén-dioxid szilícium-dioxid 5-6 
I11 Melyikből van legtöbb a levegőben? nitrogén oxigén metán 5-6 
I12 Melyik vitamin felel a csontok egészségéért? A C D 7-8 
I13 Miből van sok a paprikában? C-vitamin fehérje szénhidrát 7-8 
I14 Melyik testrészük felel az egyensúlyunkért? agyunk fülünk lábunk 7-8 
I15 Milyen a savas esők pH-ja? kb. 3-5 kb. 5-7 kb. 7-9 7-8 

I16 Melyik nem része az egészséges életmódnak? rendszeres 
táplálkozás fogyókúra edzés 7-8 

I17 Egy jó állóképességű ember mennyit tud futni 12 
perc alatt? több, mint 10 km-t több, mint 2 km-

t 
kevesebb, mint 

1 km-t  

I18 Az alábbiak közül melyiktől barnulunk le? Infra URH UV 7-8 

I19 Mitől emelkedik a tengervizek szintje? a sarki jég olvadása 
miatt 

mert a víz a me-
legben kitágul 

tulajdonképpen 
nem is 
emelkedik 

5-6 

I20 Milyen magasan van a hóhatár a mérsékelt övben? kb. 1000-1500 m kb. 2500-3000 
m 

kb. 6000-6500 
m 7-8 

I21 Mi a szelektív hulladékgyűjtés lényege? 

kidobás előtt átválo-
gatni a szemetet, 
hogy mit tudok még 
használni belőle 

csak bizonyos 
dolgok kidobása

a különböző dol-
gok különböző 
helyre való gyűj-
tése 

7-8 

I22 Milyen szín jelöli a térképen a hegyeket? barna zöld kék 5-6 
11..  ttáábblláázzaatt::  KKöörrnnyyeezzeettii  iissmmeerreetteekk  tteesszztt  
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A környezeti attitűdök mérése 
A környezeti attitűd fogalma Varga és Havas (1998) 
megfogalmazásában az a viszonyulás, ahogy az ember 
viszonyul az őt körülvevő környezethez. A pozitív kör-
nyezeti attitűddel rendelkező ember törődik a környeze-
tével, érdekli, hogy a saját tevékenysége milyen hatással 
van a környezetére. A negatív környezeti attitűddel ren-
delkezőt nem érdekli a környezete, pontosabban hiá-
nyoznak a pozitív érzelmek és cselekedetek. 
Az attitűdök mérését az elvárásoknak megfelelés torzító 
hatása miatt nehéz mérni. Csak hosszú méréssorozattal, 

visszacsatolásokkal és módosításokkal lehet olyan mód-
szert kidolgozni, amivel jól közelíthető a kérdés. 
Kutatásaimhoz többféle attitűd-tesztet is kidolgoztam, 
ezek kitöltése és feldolgozása folyamatosan zajlik. A ta-
nulmányban a környezeti ismeretek tesztanyaghoz csa-
tolt, tehát az általános iskolás réteget megszólító attitűd-
mérés tapasztalatait mutatom be. Az eredményeket an-
nak figyelembe vételével kell értelmezni, hogy nem egy 
hosszú ideje egzisztáló méréssorozaton alapulnak. 

A kérdéslistát a 22..  ttáábblláázzaatt  tartalmazza. 

Ssz. Kérdés 
Kapcsolat a 

pozitív környezeti 
attitűddel 

Attitűd-faktor 

1 Szeretem az állatokat. + 
2 Szívesen örökbe fogadnék egy menhelyi kutyát vagy cicát. + 
3 Szeretek sétálni, kirándulni erdőkben. + 
4 Szomorú, hogy néhány állatot már állatkertben sem 

láthatunk. 
+ 

Természet-szeretet 

5 Jó, ha mindenhová kocsival mehetünk el. - 
6 Annál jobb, minél több és újabb elektromos berendezésünk 

van otthon. 
- 

7 Az Internet sokkal jobb, mint könyveket olvasni. - 

Kényelmesség 

8 Valóban félnünk kell a globális felmelegedéstől. + 
9 A szelektív hulladékgyűjtés sokat segíthet a környezeti 

problémák megoldásában. 
+ 

10 Többet kellene költeni a környezetvédelemre. + 
11 A messzi országokban történt katasztrófák miatt nekünk 

nem kell aggódnunk. 
- 

Környezetvédelemről 
alkotott vélemény 

12 A hajléktalanok saját maguk tehetnek sorsukról. - 
13 A politikusok értik a dolgukat, mindig tudják, hogy mit és 

miért tesznek. 
+ 

14 A pénz a legfontosabb dolog a világon. - 
15 A vállalatok (főnökök) csak kihasználják a dolgozókat. - 

Politikai-társadalmi 
kérdésekről alkotott 

vélemény 

22..  TTáábblláázzaatt::  KKöörrnnyyeezzeettii  aattttiittűűdd  ffaakkttoorraaii
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Az attitűd-faktorok értékének kialakításánál 100%-ot je-
lent, ha a válaszadó mindenre a legmagasabb értékű 
választ adja, 0%-ot, ha a legalacsonyabbat. A két vég-
pont közötti értékek interpolációs számítási eredmények. 
Mivel a cél a környezeti (fenntarthatósági) problémák 
iránti érzékenység kimutatása, bizonyos kérdéseket for-
dítottan vettem figyelembe. Ezeket a 22..  ttáábblláázzaattbbaann  a „-” 
jelek jelzik. 
Az attitűdvizsgálatok értelmezésénél figyelembe kell 
venni a társadalmi elvárások miatti torzítást. Szituációs 
gyakorlatokkal természetesen jobban lehet mérni a valós 
helyzetet, a kritikus problémák feltárására azonban 
-különösen a nagy minta-elemszám elérésének igénye 
miatt- megfelelőnek tartom a kérdőíves vizsgálatokat. 
Vizsgálati célok és minta 
Az OTKA PD71685 projekt alapkutatás, aminek célja 
feltárni a környezettudatosság tényezőit. A tanulmány-
ban bemutatott kutatási tesztanyagok összeállításakor a 
következő célokat tűztem ki: 

• az általános iskolai tananyag alapján összeállított 
környezetismereti kérdések alapján milyen a diá-
kok tudásszintje; 

• feltárható-e összefüggés az ismeretek szintje és 
az életkor (évfolyam) között; 

• milyen beállítottsággal rendelkeznek a diákok kör-
nyezeti kérdések kapcsán; 

• van-e összefüggés a környezeti attitűdök és isme-
retek között; 

• milyen szempontok szerint lehet csoportokba so-
rolni a diákokat (nem, iskola, életkor, egyéb). 

A tesztanyagot 499 általános és 191 középiskolás töl-
tötte ki Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében. A minta nem tekinthető reprezentatív-
nak (különösen a középiskolások esetében) a kutatás 
alapkutatási jellege miatt azonban nagymintás PILOT- 
elemzésként kezelhető. Az alábbiakban bemutatott 
eredményeket a fentiek figyelembe vételével kell értel-
mezni. 
A kutatásban hét általános iskola, egy szakképző iskola 
és egy szakközépiskola vett részt. A középiskolákat 
kontroll-szerepben vontam be, az eredmények azonban 
rámutatnak, hogy ki kell terjeszteni a kutatást ebbe az 
irányba is. Kontrollként bevontam továbbá a Miskolci 
Egyetem 54 hallgatóját. Az általános iskolákat Ax, a kö-
zépiskolákat Kx jelöléssel szerepeltetem a tanulmány-
ban. 
Folytatása következik 
___________________________________________________  

 

MMiinnőőssééggsszzaakkeemmbbeerreekk  TTaalláállkkoozzóójjaa 
2010. február 6. 

Novotel Budapest Centrum (egykori Palace szálló) 
1088 Budapest, Rákóczi út 43-45. 
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EEFFQQMM  ÚÚjj  mmooddeellll  vvaaggyy  sszzaabbvváánnyy??  
SSuuggáárr  KKaarroolliinnaa  

 
Az EFQM 2009-ben újra felülvizsgálta és átdolgozta az EFQM 
Kiválóság Modellt tanácsadók, oktatók, modellt alkalmazó 
vállalati vezetők, értékelők bevonásával, és a 2009. szeptem-
beri brüsszeli EFQM Forumon közzé tette a 2010-től érvényes 
új követelményrendszert. 

A változtatást, továbbfejlesztést egyrészt a 3 évente, tapasz-
talatok alapján történő felülvizsgálati rendszer, másrészt a 
válság okozta változások indokolták. A válság hatására a mo-
dellben hangsúlyosabb szerepet kapott az innováció, a kocká-
zat menedzsment és a fenntartható fejlődés. 

A fejlesztés során a következő alapelveket vették figye-
lembe: 

• a modell minden szervezet számára alkalmazható le-
gyen 

• egyszerű nyelvezetű és minden szektornak feleljen 
meg  

• vezetők nyelvén íródjon 
• fókuszáljon a sürgősen változtatandó trendekre és 

főtémákra 
• fő hangsúly a cselekvés-orientáltságon legyen  
• összhangban legyen a modell 8 alapelve, a kritériumok 

és a RADAR értékelő mátrix 
• a fejlesztés a 2005.évi felülvizsgálat tapasztalatait is 

vegye figyelembe. 

Melyek azok a főbb elvek, melyeket az alkalmazók min-
denáron meg kívántak őrizni? 

• a modell 9 kritériumos rendszerét 
• a modell 8 alapkoncepcióját és 

• a RADAR értékelési módszert. 

E három fő elem integrálása segíti a szervezeteket a kiváló-
ság kultúra kialakításában, a szervezetfejlesztésben, a veze-
tési stílus fejlesztésében, a jó gyakorlatok megismerésében és 
alkalmazásában, s mindez a szervezet innovativitását és 
eredményességét javítja. 

Fontosnak tartották a fejlesztők, hogy a 8 alapkoncepció 
összefoglalja mindazt, hogy hogyan érhet el egy szervezet fo-
lyamatosan fenntartható, kiváló működést, bármilyen típusú 
szervezetről is legyen szó. 

Az EFQM 8 alapkoncepciójában történt változások: 
1. Kiegyensúlyozott eredményeket elérni (korábban: 

Eredményorientáltság) 
2. Értéket teremteni a vevő számára (Vevőközpontúság) 
3. Vezetni jövőorientáltan, inspiráltan és tisztességesen 

(Vezetés és célok szilárdsága) 
4. Folyamatokon alapulva vezetni (Tényeken és 

folyamatokon alapuló vezetés) 
5. Sikeresnek lenni az emberek által (Dolgozók fejlesz-

tése és bevonása) 
6. Táplálni a kreativitást és az innovációt (Folyamatos ta-

nulás, fejlesztés és innováció) 
7. Partnerkapcsolatokat építeni (Partnerkapcsolatok fej-

lesztése) 
8. Felelősséget vállalni a fenntartható jövőért (Társadalmi 

felelősség). 

A modell 9 kritériuma 
A kritériumok megnevezésében is történt változás. 

STRATÉGIA – korábban Politika és stratégia, melyből azért 
hagyták el a politikát, mert több szervezet számára nem volt 
önállóan meghatározható hosszú távú célkitűzése, politikája, 
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mivel vagy a fenntartó (pl. helyi önkormányzat), vagy az anya-
cég határozta meg azokat számára. 

EMBEREK – korábban Emberi erőforrás-fejlesztés volt. 

FOLYAMATOK, TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK – koráb-
ban Folyamatok irányítása, melybe hangsúlyosabbá tették a 
termékek, szolgáltatások folyamatos fejlesztését, innovációját. 

KULCSEREDMÉNYEK – korábban Kulcsteljesítmény ered-
mények. 

Változások az alkritériumokban 
A modell részletes kifejtésében, az úgynevezett 
alkritériumokba a fejlesztés során a VEZETÉSnél új elemként 
bevették az etikát, az átláthatóságot, a rugalmasságot és a 
döntési képességet a változásokra való reagálásban. A 
STRATÉGIÁban új elem, hogy a szervezet hogyan építi be a 
stratégiájába a fenntarthatóságot. Az EMBEREK témakörben 
be kell tudni mutatni, hogy az emberi erőforrás tervek hogyan 
kapcsolódnak a szervezet stratégiájához. A 
PARTNERKAPCSOLATOK és ERŐFORRÁSOK kritériumban 
a beszállítók szerepét a korábbinál jobban kiemeli a modell. A 
FOLYAMATOK, TERMÉKEK és SZOLGÁLTATÁSOK kritéri-
umban a termékek, szolgáltatások életciklusának vizsgálatára 
is ki kell térni, és a vevő számára értékkel bíró termékek és 
szolgáltatások fejlesztésére helyezi a modell a vezetők fele-
lősségét. 

A RADAR értékelő mátrix ADOTTSÁGOK témaköreinél tör-
ténő értékelésénél új, fontos szempont a hatékonyság, gyor-
saság, rugalmasság, fenntarthatóság, optimalizálás, valamint 
az innováció, a kreativitás és a cselekvésre orientálás. Az 
EREDMÉNYEK értékelésénél új szempont az eredmények 
szegmentált bemutatása és az eredmények jövőbeni fenntart-
hatóságának képessége. 

Az EFQM Kiválóság Modell Kritériumainak súlyszáma is vál-
tozott, egyszerűsödött. 

Minden kritérium 10 %-ot ér, kivéve a Vevői eredmények és a 
Kulcseredmények, melyek 15-15 %-os súllyal szerepelnek. 
Növekedett a súlya az Emberi erőforrás-fejlesztésnek és elé-
gedettségnek, a Stratégiának, a Partnerkapcsolatok és Erőfor-
rásoknak és a Társadalmi Eredményeknek, megmaradt a ko-
rábbi hangsúllyal a Vezetés és a Kulcseredmények, csökkent 
a Folyamatok súlya és a Vevői eredmények, bár utóbbi jelen-
leg is kiemelt, a legmagasabb súlyt képviseli. 

Mindezen változtatásokkal az 
EFQM stratégiai csoportja azt 
szeretné elősegíteni, hogy a 
vállalkozások, szervezetek di-
namikusabban fejlődjenek a 
modell segítségével, sikeresek 
legyenek az emberek kreativi-
tása és folyamatosan fejlődő 
képességeik által, innovatív 
szervezetként értéket teremt-
senek termékeikkel, szolgálta-
tásaikkal vevőik számára, s el-

ért eredményeiket hosszútávon képesek legyenek megtartani 
mások jó gyakorlatának megismerésével, adaptálásával és 
továbbfejlesztésével. 

Az EFQM meggyőződése, hogy az új modellt vezetői szab-
ványként alkalmazva komoly fejlődést érhetnek el az európai 
szervezetek ugyanúgy, mint ahogy az USA-ban is minőség- 
és szervezetfejlesztési „szabványként” használták a szerve-
zetek az amerikai minőségdíj, a Malcolm Baldrige Díj köve-
telményrendszerét. 

Reméljük, hogy a hazai vezetők is megkedvelik az új, egysze-
rűbb, cselekvésre orientáló modellt, és sikerrel fogják alkal-
mazni szervezetük eredményességének továbbfejlesztése ér-
dekében, s ezáltal egyre több magyar szervezet lesz sikeres a 
nemzetközi versenyben az EFQM Kiválóság modell, mint ve-
zetői eszköz alkalmazásával. 

______________________________________________
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AA  ppéénnzz  nnyyeellvvéénn  aa  mmiinnőőssééggrrőőll  
DDrr..  BBaalloogghh  AAllbbeerrtt  

 
1. Bevezetés 
Képzeljük el, hogy a szervezet felső vezetőségének rövid 
ismertetést kell adnunk egy fejlesztési projekt várható 
eredményeinek és kritikus kérdéseinek elemzéséről és 
következményeiről. Tegyük fel, hogy olyan minőségme-
nedzser szerepében vagyunk, aki alaposan felkészült a 
mérési eredmények és a kapott adatok elemzéséből. 
Ezek ismeretében megy el az értekezletre. Előadására 
statisztikai adatokat, minőségre vonatkozó mérőszámo-
kat visz magával, olyanokat, mint például a vizsgált jel-
lemző átlaga, szórása, a folyamat szigma szintje, a nem-
megfelelőségek százaléka, hibaarányok, DPMO értékek 
(Defects Per Million Opportunities = Egy millió lehető-
ségre jutó hibaszám) és folyamatképesség indexek. 
Ezen kívül előadásában Pareto diagramot is bemutat a 
hibák gyakorisági rangsorára. 
Megdöbbenve tapasztalhatja, hogy előadása során azt 
látja, hogy a vezetők bóbiskolnak, SMS-t küldenek és 
egymással beszélgetnek. Mi történhetett? Mit csinált 
rosszul a minőségmenedzser? 
A válasz roppant egyszerű: nem a vezetők nyelvén be-
szélt. Már Juran professzor megmondta, hogy a vezetők 
csak a pénz nyelvén értenek és így a minőségügyi kö-
zépvezetők feladata az, hogy a minőséggel kapcsolatos 
műszaki és közgazdasági fogalmakat lefordítsák pénz-
ügyi fogalmakra és tegyék így érthetővé a felső vezetők 
részére. Ezért az előadónak nem a minőség mérőszá-
mairól kellett volna beszélnie, hanem a kulcs(fontosságú) 
pénzügyi mutatókról, mint például a bevételek, a költsé-
gek, a megtakarítások , haszonkulcsok, működési tőke, 

befektetés megtérülése (Return on Investment=ROI), 
megtérülési időtartam és a fedezeti pont elemzése. 
Ezekre a fogalmakra már vevő a felső vezetőség. 
Nem elég tehát olyan frázisok hangoztatása, mint példá-
ul a hibaarányok, elkésett rendelések, vevői reklamációk 
száma vagy ezek előfordulásának gyakorisági rangsora 
egy Pareto-diagramon. Ezek helyett a működési kérdé-
seket kell körvonalazni olyan fogalmakkal, amelyeket a 
felső vezetőség is megért, ilyenek például a következők: 
A vevői elégedettséget legjobban befolyásoló költségté-
nyező a termék károsodása szállítás közben. Ez a 
visszaküldött megrendelések 55%-át képezi és 200 eFt-
ba kerül rendelésenként, illetve 5.000 eFt egy hónapban. 
25.000 eFt a veszteség egy hónapban a termékek ke-
reskedelmi károsodása miatt. 
A számlázási ciklus 90 nap, amely során 50% a vevők 
visszautasítási aránya és az átlagos kinnlevőség mér-
lege 500.000eFt. 
A raktárkészlet 500.000 eFt, évente 5 váltással. 
A szállítási költségek 4%-kal csökkentik a működési ha-
szonkulcsot. 
A szavatossági és jótállási költségek 150%-kal emel-
kedtek és most már az összes költség 5%-át képezik. 
A munka kiesési idő 20.000 eFt-ba kerül, ami a termelési 
veszteségben és a bevételekben jelentkezik. 
A minőségmenedzsernek, a Hat Szigma szakembernek, 
a tervező-fejlesztő mérnöknek ügyelnie kell arra, hogy 

Megjegyzés
Alelnök, EOQ MNB



ezt a szaknyelvet használja fel elemzésében. Végezetül 
célszerű egy esettanulmányon keresztül bemutatnia a 
javasolt fejlesztések várható eredményeit, hogy azokat a 
felső vezetőség jóváhagyja és finanszírozza. A szerve-
zeti esettanulmány leírja a problémát, annak megoldási 
módját,legfontosabb feltevéseit, a kockázatokat, a be-
csült nyereséget és a költségeket, hogy a befektetési 
megtérülést (ROI-t) kalkulálni lehessen. A jelen közle-
mény P.J. Sherman (Sherman,2009,[1]) publikációja 
alapján ismerteti a legfontosabb jellemzőket ezen a te-
rületen, kitérve egy példán keresztül a magyar sajátos-
ságokra. 
2. A profit meghatározása 
A profit (nyereség) az a pénzösszeg, ami marad azután, 
hogy a bevételből levonjuk a költségeket. Ez kétfélekép-
pen növelhető: vagy a bevétel növelésével, vagy a költ-
ségek csökkentésével. 
Mivel a bevételt olyan tényezők (például reklám, piacku-
tatás, tetszőleges költségek és a makrogazdaság) hatá-
rozhatják meg, amely kívül esnek egy minőségmene-
dzser szabályozási körén, a következőkben csak a költ-
ségek elemzésére összpontosítjuk figyelmünket. 
Az első lépés egy fejlesztési projekt szervezeti esetta-
nulmányának kidolgozásában az, hogy összegyűjtjük az 
összes projekttel kapcsolatos költségfajtát és azokat 
olyan kategóriákba soroljuk, mint például munkabér, 
technológiai költség, készletek költsége és eszközök 
költsége. 
A költségek további két csoportba sorolhatók be: változó 
(közvetlen) és állandó (közvetett) költségek. Az állandó 
költségek nem változnak a termék kibocsájtási szintjének 
függvényében. Ezért nevezik közvetett költségeknek is, 
mert nem közvetlenül kapcsolódnak a vállalat által el-

adott termékek vagy szolgáltatások számához. Ez azt 
jelenti, hogy 100 vagy 1.000 legyártott termék esetén is 
közel azonos. 
Az állandó költségekre példaként szolgálnak az értéke-
sítéssel, a piackutatással, az adminisztrációval és a ter-
vezéssel-fejlesztéssel kapcsolatos bérköltségek. Ezeket 
a béreket megállapítják és akkor is kifizetnék, ha időle-
gesen felfüggesztenék a gyártást. További állandó költ-
ségek például a bérleti díjak, a közműdíjak és más kap-
csolatos rezsiköltségek. 
A minőségköltségek szempontjából a megelőzési költsé-
geket (ideértve például a Hat Szigmára tervezésnek, a 
tervezési átvizsgálásoknak, a berendezések karbantar-
tásának és a képzésnek, sőt a minőségirányítási rend-
szer kiépítésének költségét is) és az értékelési költsége-
ket (ideértve például az ellenőrzés, az audit és a vizsgá-
lat költségeit) tekintik állandó költségeknek. 
Ha a belső minőségügyi költség mérőszámok, például a 
berendezések karbantartási költsége és a képzés költ-
sége, alacsony az összes minőségköltséghez képest, 
akkor ez gyakran eredményezhet aránytalanul magas 
külső- vagy belső hibaköltségeket és gyenge minőséget. 
Hasonlóképpen kis növekedések a megelőzési költsé-
gekben gyakran jelentős csökkentéseket eredményez-
nek az összes minőségköltségben. 
A változó költségek növekednek, ha a kibocsájtás nö-
vekszik. A változó költségeket ezért szokták közvetlen 
költségeknek is nevezni, mivel ezek közvetlenül a vállalat 
által előállított termékek vagy szolgáltatások mennyisé-
gével kapcsolatosak. Ez azt jelenti, hogy ezek a költsé-
gek az előállított mennyiségtől függnek. Ilyen változó 
költségtípus például a közvetlen munka költsége, a köz-
vetlen anyagköltség és a túlórák költsége. 
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Minőségköltség szempontjából a hibaköltségeket is vál-
tozó költségeknek tekintik. Ezek a költségek adódhatnak 
vevői termék visszaküldésekből, selejtből, újra megmun-
kálásból. Ha ezek nagy százalékát képezik az összes 
minőségköltségnek, akkor ez általában gyenge minő-
ségű folyamatra utal. 
Ennek a két költségkategóriának az összege képezi az 
összes költséget. Az 11..  áábbrraa bemutatja, hogy az összes 
költség lineárisan változik az előállított termék mennyi-
ség függvényében. A valóságban előfordulhat az az eset 
is, amikor ez egy görbe, ami felfele és lefele változhat az 
egy darabra (egységre) eső változó költségtől függően. 

 
11..  áábbrraa  

Az állandó- és változó költségek megértése fontos a 
vállalat működési tőkéjének szempontjából. A működési 
tőke az állandó- és a változó költség közötti megosztás 
mértéke, és azt méri, hogy a bevétel növekedése hogyan 
alakul át a működési eredmény növekedésévé (műkö-
dési eredmény = bevétel – összes költség). A működési 
tőke tekinthető a tőke egyik mérőszámának és annak, 
hogy milyen kockázatos (változó) egy vállalat működési 
eredménye. 
A működési tőkének a mértékét (Degree of Operation 
Leverage = DOL) a működési eredményben bekövetkező 
százalékos változás határozza meg, amely adott száza-
lékos értékesítési változásból származik. Ez a következő 
képletből számítható ki: DOL= (értékesítési ktg. – változó 
ktg.)/ (értékesítési ktg. – változó ktg. – állandó ktg.). 
Az a vállalat, amelynél nagyobb az állandó költség szá-
zalékos aránya az összes költséghez viszonyítva, annak 
nagyobb lesz a működési tőkéje, amely viszont arra mu-
tat, hogy kis változások az értékesítésekben nagy válto-
zásokat idéznek elő az eredményben. Ezt a mutató mű-
ködési kockázatnak vagy működési tőkeáttételnek is ne-
vezik. 
Másrészt minél nagyobb a vállalatnak költségei közül a 
rögzítettek aránya, annál nagyobb a vállalat üzleti kocká-
zata. Fordítva kis állandó költségű vállalatok védettebbek 
az üzleti kockázatokkal szemben. 

009. december 23/78 oldal

Az állandó költségek összes költséghez viszonyított kis 
százalékos aránya egy vállalatnál azt jelenti, hogy műkö-
dési haszonkulcsuk (nyereségük %-a ) általában kisebb. 
A működési haszonkulcsot a (bevétel – összes költ-
ség)/(bevétel) hányados határozza meg. 
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3. Eredmény-kimutatás 
A következő lépés az, hogy összesítsük a költségeket egy táblá-
zatban a felső vezetők részére, hogy megértsék az eredmény-
kimutatást. Az eredmény-kimutatás, amelyet profit és veszteség 
kimutatásnak is neveznek, a vállalat pénzügyi kimutatása, amely 
megmutatja, hogy a bevétel hogyan alakul át nettó eredménnyé. 
Az eredmény-kimutatás azt mutatja meg a vezetőknek és a be-
fektetőknek, hogy a vállalat pénzt szerzett vagy vesztett adott 
időszakaszban. 
Vegyünk példaként egy szórakoztató elektronikai termékeket 
gyártó vállalatot. Az elvárás az, hogy 10.000 darab terméket állít-
sanak elő évente, a bevétellel kezdődik, amely évente 1.200.000 
eFt. 
Ezt követően a változó költségeket kivonják a bevételből, ezeket 
a változó költségeket nevezik az értékesített termékek költés-
égének, mert ez a költség közvetlenül a vállalat által értékesített 
termékek előállításának tulajdonítható. A kivonás eredményeként 

a bruttó nyereséget kapjuk. Ebből fizetik ki az állandó költségeket 
és ez ad valamilyen nagyságú eredményt, miután kifizették a 
költségeket. Ha a bruttó nyereséget %-ban fejezik ki, akkor ezt 
bruttó haszonkulcsnak is nevezik. A bruttó haszonkulcs jó muta-
tója annak, hogy milyen nyereséges a vállalat. Azoknak a válla-
latoknak, amelyeknek bruttó haszonkulcsa nagyobb, több pénzt 
költhetnek más üzleti műveletekre, mint például a K+F tevékeny-
ségekre és a piackutatásra. Példánkban a bruttó nyereség 
540.000 eFt, ez 45%-os bruttó haszonkulcsnak felel meg 
(540.000 eFt osztva 1.200.000 eFt-tal). 
A 22..  áábbrráánn látható eredmény-kimutatásban a működési ered-
mény 180.000 eFt, amely 15%-os működési haszonkulcsnak fe-
lel meg (180.000 eFt osztva 1.200.000 eFt-tal). Ezt követően eb-
ből kivonjuk az adókat és így kapjuk, hogy a nettó eredmény 
72.000 eFt, azaz 6%-os haszonkulcs (72.000 eFt osztva 
1.200.000 eFt-tal). Ez –lehet, hogy- túlzott adókulcs, mert szoká-
sosan 16-18%-kal számolnak. 

 
22..  áábbrraa  



Néha azonban a működési nyereség nem jó pénzügyi mutató a mi-
nőség mérőszámainak megítélésére. Egy vállalat például az üzemi 
takarékosság elősegítésére csökkenthet bizonyos állandó költsége-
ket, mint például a megelőző karbantartást vagy a képzést elha-
laszthatja ennek érdekében. Rövid távon lehet, hogy a működési 
költségek csökkennek, de hosszú távon a minőség mérőszámai, 
mint például a berendezések meghibásodásai vagy a termékek hi-
bái, növekedhetnek. 
Más esetben annak a vállalatnak, amely jelentős erőforrásokat fordít 
a berendezések karbantartására és az alkalmazottak képzé-
sére,lehet, hogy kisebb működési nyeresége lesz rövid távon, de 
hosszú távon a fenti minőség mérőszámok javulni fognak. 
4. Megtakarítások 
Miután meghatároztuk az lapvető költségkategóriákat, felkészülhe-
tünk a lehetséges működési megtakarítások feltárására egy adott 
minőségfejlesztési projekt esetében. A megtakarítások a következő 
nagyobb kategóriákba sorolhatók: 

Költségcsökkentés: kiadások csökkentése vagy tőke megtakarítása. 
Költségek elkerülése: költségek előfordulásának a megelőzése. 
Munka termelékenysége: időbeli megtakarítások. 
Fontos megemlíteni, hogy nem minden megtakarítás azonos jellegű. 
Például néhány megtakarítás közvetlenül hat a vállalat üzemeire. 
Ezeket kemény megtakarításoknak nevezik, amelyek olyan fejlesz-
téseknek az eredményei, mint például az újra megmunkálások csök-
kentett száma, csökkentett létszám vagy alacsonyabb anyagköltsé-
gek. 
Másrészt vannak lágy (szoft) megtakarítások, ezek nem megfogha-
tóak és olyan dolgokra terjednek ki, mint például a költségek elkerü-
lése, az alkalmazott munkaideje egy részének megtakarítása anél-
kül, hogy csökkentenék az ezzel az idővel kapcsolatos költségeket, 
vagy a vevői elégedettség növelése. 
Egyszerű és eredményes, ha ezeket a tervezett megtakarításokat 
vízesés diagramon mutatjuk be a menedzsmentnek, ezt a 33..  áábbrraa 
egy projekttel elérhető megtakarításokat szemléltetve mutatja be. 
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A vízesés diagram lebontja a költségeket egy színes 
oszlopdiagramon. A projekt kiinduló költségét (az összes 
minőségköltséget) a piros színű oszlop mutatja be. A 
zöld színű oszlopok azokat a közvetlen megtakarításokat 
szemléltetik, amelyeket a projekttel lehet elérni, ilyen 
például a munkabér, az anyagköltség és a készlet. A 
sárga színű oszlopok azokat a hozzáadott többlet költsé-
geket jellemzik, amelyek a projekt során léptek fel, ilyen 
például a gépek cseréje, a képzés és a gyártási kimara-
dás miatti veszteség. A fekete színű oszlop mutatja a 
projekt megvalósulása utáni becsült nettó minőségkölt-
séget. 
5. A teljesítmény mérése a befektetés megtérülésével 
(ROI-val) 
A befektetés megtérülése (ROI=Return On Investment) a 
teljesítmény-mérési mutatója, amelyet arra használják, 
hogy hatékonyan kiértékeljék a befektetés hatékonysá-
gát. A megtérülést az idő függvényében mérik és ennek 
alapján egy évre vonatkozó megtérülési arányt határoz-
nak meg. 
A befektetés olyan kiadásokat tartalmaz, amelyek köz-
vetlenül kapcsolódnak ahhoz a nyereségekhez, amelyek 
a jövőben valósulnak meg. Ez a megtérülés. A ROI-t úgy 
számítjuk ki, hogy a nettó pénzügyi hasznot (megtakarí-
tások vagy bevétel növekedése) osztjuk a befektetés 
költségével. 
A ROI népszerű pénzügyi mutató, mert egyszerű és sok-
oldalú. Egy fejlesztési projekt például 1 000 eFt-ba kerül 
és az éves megtakarítás 500 eFt, akkor ez 500/1000, 
azaz 50%. 
Általában a nagyobb ROI a jobb eredmény. Néha azon-
ban a nagyobb ROI nem szükségképpen a legjobb mu-
tató arra, hogy megmutassa a minőség hatását a ter-

mére vagy szolgáltatásra. Egy befektetés kritikus vállalati 
infrastruktúrába (például informatikába) vagy jogsza-
bályok által megkövetelt projektbe lehet, hogy alacso-
nyabb ROI-t eredményez. Ezek a befektetési típusok 
azonban stratégiainak vagy jogszabályok által megkö-
veteltnek tekinthetők. Ha nem történik befektetés, akkor 
a büntetés költsége komoly lehet. 
6. Visszatérülési időtartam 
Az üzleti és gazdasági életben a visszatérülési időtartam 
arra az időtartamra vonatkozik, amely szükséges ahhoz, 
hogy az eredeti befektetést a ROI visszafizesse. Az a 
jobb, ha a visszatérülési szakasz minél rövidebb. Rend-
szerint években fejezik ki és úgy számítható ki, hogy az 
összes költséget osztják a nettó éves megtakarítással 
vagy a ROI reciprok-értékét veszik. 
Az előbbi példában az összes költséget osztjuk a nettó 
éves megtakarítással 
(1.000 eFt osztva 500 eFt-tal= 2 év) vagy 0,5 reciprok 
értéke =2 év. 
A rövidebb visszatérülési időtartam szükségképpen le-
het, hogy nincs korrelációban a jobb minőséget jelentő 
mérőszámmal. Egy olyan befektetési döntés, hogy az 
ellenőrzést és az auditokat kiszervezik, például eredmé-
nyezhet egy rövid visszatérülési időtartamot a kezdeti ki-
sebb munkaköltség miatt. Ha azonban a harmadik fél 
ellenőrzési és auditálási szolgáltatása nem jól ismeri a 
vállalat speciális folyamatait vagy nem képzi tovább al-
kalmazottait a legújabb auditálási folyamatok és szabvá-
nyok területén, a befektetés lehet, hogy hosszabb 
visszatérülési időt eredményez. Ekkor számításba kell 
venni a további vezetőségi felülvizsgálatok költségét 
vagy a megnövekedett hibaköltséget is. 
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7. Fedezeti pont elemzése 
A másik módszer annak bemutatására, hogy milyen kap-
csolat van az összes költség és az összes bevétel kö-
zött, a fedezeti pont elemzése. Ez az a pont, ahol az 
összes költség (TC) egyenese metszi az összes bevétel 
(TR) egyenesét. Ez azt jelenti, hogy TC=TR (TC=Total 
Cost, TR=Total Revenue). Az 11..  ttáábblláázzaatt összegzi a fe-
dezeti pont elemzést. 

 
11..  ttáábblláázzaatt 

A mennyiségi fedezeti pont (BEV=Break-Even Volume) 
azoknak a termékeknek mennyisége, amelynél TC=TR. 
A fedezeti bevétel az értékesítésnek az a szintje, ame-
lyet a vállalatnak el kell érnie ahhoz, hogy fedezze össze 
állandó és változó költségét. Ez azt jelenti, hogy a bevé-
teli egyenes, amely egyenlő az egységenkénti értékesí-
tési árnak és a változó előállított mennyiségnek a szor-
zatával, metszi a költség egyenest, amely az állandó 

költség (FC=Fix Cost) és a változó költség (VC=Variable 
Cost/Unit)xBEV) összege. Képletben: 
FC+(VC/Unit)xBEV=Egységenkénti értékesítési ár x 
BEV; 
BEV=(Állandó költség)/(Egységenkénti értékesítési ár - 
Egységenkénti változó költség). A korábbi példában az 
állandó költség 360.000 eFt, egységenkénti ár 120 eFt, 
az egységenkénti változó költség 66 eFt. Ezért 
BEV=360.000/(120-66)= 6.667 egység. A fedezeti be-
vétel =6.667x120eFt=800.000 eFt. A 44..  áábbrraa bemutatja 
ennek az összefüggésnek grafikus ábrázolását. 

44..  áábbrraa 
8. Az adatok együttes elemzése  
Egy nem-megengedhető selejtarányú és nagy anyag fel-
használású gyártási folyamatot működtető magyar vál-
lalat 10.000 darab terméket értékesít egy év alatt, egy 
termék ára 120 eFt, ezért az árbevétel 1.200.000 eFt 
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(1.200 mFt=1,2 MFt). A 22..  áábbrráánn látható eredmény-ki-
mutatás arra világít rá, hogy nagy (145.000 eFt) az 
anyag felhasználási költség, valamint nagy a selejt költ-
sége is (40.000 eFt). 
Ennek megfelelően  

- a változó költség 660.000 eFt (értékesítési bevétel 
55%-a, a továbbiakban a %- os értékek az értéke-
sítési bevételre vonatkoznak), 

- az egy termére eső változó költség 66 eFt (5,5%), 
- viszonylag kisebb az állandó költség, amely 

360.000 eFt (bevétel 30%-a), a működési eredmény 
180.000 eFt (15%), a nettó eredmény (adózás utáni 
nyereség) 72.000 eFt (6%). 

Ezért olyan fejlesztési projektet kívánnak megvalósítani, 
amely új berendezésekkel, kisebb anyagköltséget igé-
nyel, jobb minőségű termékek előállítást eredményez és 
a nyereséget is növeli. A fejlesztési beruházás 100.000 
eFt értékű berendezések beszerzését teszi szükségessé 
és az állandó költségeket 40.000 eFt-tal növeli, amit az 
ellenőrzés fejlesztésére, a személyzet képzésére és 
újabb berendezések kölcsönzésére fordítanak. Ered-
ményként az adódik, hogy a változó költség 580.000 eFt-
ra (48%) csökken és az állandó költség 400.000 eFt-ra 
(33%) növekszik, a működési bevétel 220.000 eF-ra 
(19%) növekszik, az adózás utáni nettó (nyereség) 
110.000 eFt (9%) lesz. A fejlesztési projekt megtakarítá-
sait és kiadásait a 33..  áábbrraa vízesés-diagramja szemlélteti 
(ez a beruházást nem tartalmazza). 
A következőkben áttekintjük az alapvető pénzügyi mérő-
számokat, ezek a következők: a költségek pénzügyi mé-
rőszámai, megtakarítások, ROI, visszatérülési időtartam 
és a fedezeti pont elemzése. 

A projekt menedzsernek meg kell határoznia a fejlesztés 
mértékét a korábbiakban ismertetett gyártási folyamatra. 
A fejlesztés a változó költségeket 12%-kal, azaz 58 eFt-
ra csökkentette azt egységenként (8 eFt csökkentés 
egységenként). 
A fejlesztés azonban szükségessé tesz egy kezdeti 
100.000 eFt értékű befektetést (beruházást), amely az új 
technológiával kapcsolatos, valamint 40.000 eFt értékű 
állandó költség-növelést, amelyet a korábbiakban rész-
leteztünk. A gyártósortól azt várják, hogy évente legalább 
10.000 darab terméket állítson elő értékesítésre. Kell-e 
tovább lépni ezzel a projekttel vagy folytassuk azzal a 
módszerrel, amelyet most alkalmazunk? 
Az első lépés az lehet, hogy összehasonlítjuk a bruttó 
nyereséget, a jelenlegi működési eredmény (nyereség) 
szintjeit és a javasolt új fejlesztést. Hatékony módszer 
az, hogy olyan táblázatot állítunk össze, amely összeha-
sonlítja a jelenlegi működési rendszert (módszert) (régi 
módszer) és a jövőben tervezett új módszert hatékony-
ság szempontjából. 
Tegyük fel, hogy az összehasonlítás során a jelenlegi 
állapotban nem vesszük figyelembe az egyszeri beruhá-
zás költségét. Az első elemzés ((11..  ttáábblláázzaatt))  azt mutatja, 
hogy az új módszer 620.000 eFt bruttó nyereséget, va-
gyis 52%-os haszonkulcsot eredményez. Ez azt jelenti, 
hogy a bruttó nyereség 180.000 eFt-tal növekedett és 
7%-kal javult a haszonkulcs. 
A működési eredményt 240.000 eFt értékben tervezik 
évente, amely 60.000 eFt növekedést jelent. A működési 
haszonkulcs most már 19%, a korábbi 15%-kal szem-
ben, a nettó eredmény 9%-os nyereséget jelez, szemben 
a régi 6%-os nyereséggel. Ezekben az alapvető pénz-
ügyi mérőszámokban bekövetkezett javulás mindig meg-
bízható jelzőszáma a javasolt fejlesztésnek. 
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A menedzser számára azonban döntő fontosságú,hogy 
mérje a befektetés hatékonyságát üzleti szemléletben. 
Erre szolgál a ROI és a visszatérülési időtartam számí-
tása. 
A ROI értéke az első évben a következő:  

8 eFtx10.000 egység évente=80.000 eFt összesen  
100.000 eFt (befektetés)+40.000 eFt(állandó költség nö-
vekedése) 
ROI = 57%. 
 

Visszatérülési 
időtartam =

29/78 oldal

éveFt
eFt

/000.80
000.140

=1,75 év= 21 hónap. 

A négy kulcs pénzügyi mérőszám azt mutatja, hogy fej-
lesztés valószínűleg érdemi javulással jár. 
Nyilvánvaló, hogy a pénzügyi célok és célkitűzések 
mindegyik vállalatnál egyedi jellegűek.  
A négy kulcs pénzügyi mérőszám azt mutatja, hogy fej-
lesztés valószínűleg érdemi javulással jár. 
Nyilvánvaló, hogy a pénzügyi célok és célkitűzések 
mindegyik vállalatnál egyedi jellegűek. A végső javaslat 
megtétele előtt hajtsunk végre egy fedezeti pont elem-
zést, hogy meghatározzuk hány darab terméket kell majd 
a vállalatnak előállítania az új fejlesztéssel, amely szám 
mellett a bevétel egyenlő lesz az összes költséggel. 

BEVegy évre= eFt58120 −eFt
költségállandóeFt )(000.400  

BEV= 6 451egység. 
Ez azt jelenti, hogy 216 egységgel kisebb a mennyiségi 
fedezeti pont, mint a jelenlegi gyártási folyamatnál (a régi 
gyártás fedezeti pontjának grafikus meghatározása a 
44..  áábbrráánn látható). Következésképpen a bevétel fedezeti 

pontja is kisebb, mint a jelenlegi, azaz 120 eFtx6.451= 
774.120 eFt. Ez pedig a bevétel fedezeti pontjának 
25.880 eFt--os csökkenését jelenti a régi folyamathoz 
képest.  
Működési szempontból általában előnyös, ha csökken-
teni tudjuk a mennyiség fedezeti pontját és a bevétel fe-
dezi pontját, különösen akkor, ha a piaci igények előre-
jelzése megbízhatatlan. A fedezeti pont elemzését azon-
ban ki kell egészíteni a kezdeti befektetés elemzésével, 
ami minden esetben szükséges és a tőke költségének 
értékelésével. 
Vizsgáljuk meg, hogy a javasolt fejlesztési projekt milyen 
hatással van a vállalat működési tőkéjére. A működési 
töke mértéke (DOL) egyenlő a bruttó nyereségnek (érté-
kesítési bevétel - változó költség) és a működési bevé-
telnek (értékesítési bevétel –változó költség– állandó 
költség) a hányadosával. Ezt működési tőke áttételnek 
(működési kockázatnak) is nevezik. Ez a jelenlegi folya-
matra a következőnek adódik: 

DOL(régi módszer)=
000.360000.660000.1200

000.660000.
−−

200.1 − =3.0. 

DOL(új módszer) = 2,82. 
A régi módszer esetén 10%-os növekedés az értékesí-
tésben 30%-os növekedést (10x3) eredményez a műkö-
dési bevételben. Az új módszer esetén 10%-os növeke-
dés az értékesítésben 28,2%-os növekedést (10x2,82) 
eredményez a működési bevételben. Következésképpen 
a fejlesztési projekt hatása a vállalat működési tőkéjére 
nem jelentős. 
A javasolt projekt kiértékelésének másik módja az, hogy 
kiszámítjuk a teljes költség egységekre vonatkozó fede-
zeti pontját a két módszer esetében.  
Ez a következőképpen fejezhető ki: 
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Ennek megfelelően az 5.000-edik egység után az összes 
költség alacsonyabb lesz a fejlesztési projekt következté-
ben, mint volt a jelenlegi (régi) működés esetén. Ez fon-
tos lehet annak megértésében, hogy a fejlesztés nagysá-
ga hogyan befolyásolja a gyártási arányokat (gyártási se-
bességet), ha a termékek szezonálisak vagy igény ciklu-
sokban értékesíthetők. Az eddigi gyártási módszer és a 
fejlesztés utáni új gyártási módszer eredményeinek 
összehasonlítását a 22..  ttáábblláázzaatt foglalja össze. 
K ulc s  
mérős zámok

Rég i 
móds zer

Új móds zer K ülönbs ég

Gyártott 
egységek

10 000 10 000 Nincs

E gységár 120 
eF t

120 eF t Nincs

F ix költség 360 000 
eF t

400 000 eF t

E gységenként
i változó
költség

66 
eF t

58 
eF t

‐8 eF t

Összes  
bevétel

1 200 
000eF t

1 200 000 
eF t

Nincs

Változó
költség

660 000 
eF t

580 000 
eF t

‐80 000 eF t

B ruttó profit 540 000 
eF t

620 000 
eF t

80 000 eFt

F ix költség 360 000 
eF t

400 000 
eF t

40 000 eF t

Működés i 
eredmény

180 000 
eF t

220 000 
eF t

40 000 eFt

40 000 eF t
2. táblázat  
Projektek  
profitjának 
ös s zehas onlítás a 

magyar adatokra

 
22..  ttáábblláázzaatt 

9. Következtetések 
A fenti elemzésből az látható, hogy a minőségmened-
zsernek meg kell értenie, hogy a minőségfejlesztést jel-
lemző számértékeket le kell fordítania pénzügyi muta-
tókra. Értelmeznie kell ezeknek a pénzügyi eredmények-
nek hatását a vállalat haszonkulcsára. A megalapozott 
pénzügyi elemzés jobb vállalati döntésekhez vezet egy 
fejlesztési projekt megválasztása és megvalósítása so-
rán. 
Irodalom 
[1] Sherman, P.J.-Vono J.G.(2009): All Ears (Use 
Financial Terms to Get Management to Take Notice of 
Your Quality Message), Quality Progress, 2009/July 
______________________________________________  
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A

Ami még meglepőbb, hogy ez a módszer kivételesen nem tőlünk 
nyugatabbról, hanem keletebbről, a volt Szovjetunió területéről 
származik. A módszer neve TRIZ, amely a “Теория решения 
изобретательских задач” (Teoriya Resheniya Izobretatelskikh 
Zadatch) kifejezés görög betűs rövidítése, amelynek a jelentése 
„Az innovatív problémamegoldás elmélete”. A TRIZ tulajdonképpen 
egy módszer, eszköztár, tudásbázis, illetve modell-alapú technoló-
gia innovatív problémamegoldó ötletek generálására. A TRIZ-nek 
-más eszközökkel, például a Brainstorming-gal ellentétben, amely 
véletlenszerűen generál ötleteket- az a célja, hogy rendszerezett 
keretet adjon a kreatív ötletek célzott, problématudatos kidolgozá-
sához. 
A módszer egy orosz feltaláló, Genrich Altshuller nevéhez fűződik, 
aki már az 1930-as évektől megszállottan dolgozott azon, hogy be-
bizonyítsa a bevezetőben említett állítást, mely szerint a kreativitás 
nem öröklődik, hanem tanulható, és bárki elsajátíthatja azt, akinek 
ez szándékában áll! 

Altshuller az orosz Haditengerészetnél kezdte pályafutását, és 
első találmánya egy olyan, akkor újszerű eljárás volt, amelynek 

Genrich Altshuller, a TRIZ kitalálója 

Azz  iinnnnoovváácciióó  aallggoorriittmmuussaa  
LLaannttooss  GGáábboorr  

Amikor persze újból felbukkan kedvenc problémánk, szomorúan 
sóhajtunk fel, hogy „de jó lenne, ha valaki előrukkolna valami ere-
deti gondolattal, ami egy csapásra megoldaná a gondjainkat!”, 
aminek persze a vége az, hogy a gondolat nem jön, mi megpró-
báljuk a régi jó szokás szerint erőből megoldani a kérdést, és újra 
kudarcba fulladunk. 

Létezik olyan algoritmus, amelynek alkalmazásával bizonyos 
feltételek mellett lehetséges az eredeti gondolatok és szokatlan 
megoldások programozott generálása! 

A gumicsont egy hétköznapi tárgy, a lelkes kutyabarátokat leszá-
mítva legtöbbünknek talán fel sem tűnik. Funkciója lefoglalni ked-
venc ebünket és ezáltal megakadályozni, hogy papucsunk áldo-
zatul essen játék-szenvedélyének. Hogyan használja a kutya a 
gumicsontot? Rágicsálja egy kicsit, ide-oda dobálja, játszik vele, 
aztán otthagyja valahol. Egy idő után újra eszébe jut, megint játszik 
vele, aztán megint eldobja. Ami viszont nagyon fontos, hogy a gu-
micsont sohasem fogy el! 

A kreativitás, az eredeti ötletek kigondolása a bogaras tudósok 
kiváltsága. Ez a közhely mélyen beleivódott a mai emberekbe, 
akiknek a szó hallatán leginkább a „Vissza a jövőbe” című film 
bogaras feltalálója jut az eszükbe, és fel sem tételezik, hogy ők 
maguk is képesek lennének szokatlan megoldások kigondolá-
sára. Az pedig végképp távol áll tőlünk, hogy elhiggyük, hogy lé-
tezik olyan algoritmus, amellyel úgymond parancsszóra tudunk 
kreatív ötleteket generálni. Pedig ez a dolog működik. 

Mindennapi munkánk során a gumicsontot, mint fogalmat azokra a 
problémákra szoktuk használni, amelyek hasonlóan viselkednek, 
mint a gumicsont. Időről-időre felbukkannak az életünkben, rági-
csáljuk őket, próbálunk valamilyen megoldást találni rájuk, de mivel 
végképp megoldani sohasem sikerül őket, egy idő után valahová 
félretesszük őket és ott maradnak rejtve, amíg valaki újból fel nem 
kapja a témát. 

De talán mégis van remény! 

 
Bevezetés 

Megjegyzés
Minőségirányítási igazgató, Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
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segítségével ki lehetett menteni a tengerészeket egy a mélyben 
rekedt tengeralattjáró belsejéből. Később a Haditengerészet 
találmányi hivatalának szabadalmi ügyintézőjeként több mint 
40 000 szabadalmi leírást olvasott el és bírált el annak újszerű-
sége szempontjából. 

Ezen tevékenysége közben figyelt fel arra, hogy egymástól 
gyökeresen eltérő tudományterületeken született találmányok 
tulajdonképpen ugyanazokat a műszaki megoldásokat alkal-
mazzák. Feltette a kérdést, hogy a fent említett megfigyelést ki-
használva össze lehet-e állítani egy olyan eszköztárat, amely 
jelentősen megnövelné a megoldás megtalálásának valószínű-
ségét. 

Az alapgondolat az, hogy amennyiben van egy konkrét problé-
mánk, akkor azt visszavezethetjük egy „tipikus” problémára, 
erre létezik egy „tipikus” megoldás, amelyet aztán adaptálha-
tunk a konkrét problémánkra. 

A TRIZ egyik alapgondolata 

Hogyan működhet ez a visszavezetés? Nézzünk egy egyszerű 
példát. Megkérdezem önt, hogy vajon meg tudná-e oldani az 
alábbi problémát: 

32/78 oldal

„Tételezzük fel, hogy 300 elektronnak, több különböző csoport-
ban fel kell ugrania egy adott energiaszintről egy másikra. Noha 
a kvantumátvitel már megtörtént, ezt két csoporttal kevesebb 
hajtotta végre, mint amennyire számítani lehetett. Ennek követ-

keztében minden csoportban 5-tel több elektron van. Hány 
elektron csoport volt eredetileg? Ennek a komplex problémának 
még nincs megoldása.” 

Amennyiben ön véletlenül nem atomfizikus, úgy gondolom csí-
pőből rávágja, hogy hogyan is tudnám én ezt a bonyolult tudo-
mányos problémát megoldani? Rendben, akkor most nézzünk 
meg egy másik feladatot: 

„Tételezzük fel, hogy 300 cserkész utazik a nyári táborba, ezért 
lefoglaltunk néhány autóbuszt. Mivel két busz nem érkezett 
meg időre, ezért minden buszon 5-tel több cserkész utazott, 
mint amennyit terveztünk. Hány busz lett lefoglalva eredetileg?” 

Ez már könnyebben menne? Pedig ha összehasonlítjuk a két 
feladatot, észrevehetjük, hogy tulajdonképpen ugyanarról a 
problémáról van szó, csak más fogalmakat használtunk a fel-
adatok megfogalmazása során. Az atomfizikai példa szakmai 
nyelvezete alapvetően zavarta a probléma megértését, és az 
utolsó mondat pedig az utolsókig kitartók maradék lelkesedését 
is elvette. 

A probléma megfogalmazásának módosításával, egyszerűsíté-
sével, az adott szakterületre jellemző bonyolult fogalmak eltá-
volításával a feladat hirtelen új köntösben jelenik meg előttünk. 

Jó, de hol vannak a megoldások? 
Amint azt már fentebb említettem, Altshuller pályafutása során 
több mint 40 000 szabadalmi leírást vizsgált meg és ez alapján 
összegyűjtött 40 olyan alapelvet vagy módszert, amelyek a leg-
többször fordultak elő. Lássuk ezeket először csak felsorolás-
szerűen: 

1 Felosztás 
2 Eltávolítás 
3 Helyi minőség 
4 Aszimmetria 
5 Összevonás 
6 Egyetemesség 
7 Beágyazás 
8 Súlytalanság 



9 Ellentétes irányú megelőző beavatkozás 
10 Megelőző beavatkozás 
11 Megelőző hatáscsökkentés 
12 Azonos szintre hozás 
13 „Fordítva” 
14 Gömbölyítés és görbítés 
15 Dinamika 
16 Csökkentett vagy növelt beavatkozás 
17 Másik dimenzió 
18 Mechanikai vibráció 
19 Periodikusság 
20 A hasznos tevékenység erősítése 
21 Sebesség 
22 Leplezett áldás 
23 Visszajelzés 
24 Közvetítő közeg 
25 Önsegítés 
26 Másolás 
27 Olcsó, rövid életű objektumok 
28 Mechanika helyettesítése 
29 Pneumatika és hidraulika 
30 Rugalmas kérgek és vékony filmrétegek 
31 Porózus anyagok 
32 Színváltoztatás 
33 Homogenitás 
34 Elvesztés és visszanyerés 
35 Paraméterváltozások 
36 Halmazállapot változások 
37 Hőtágulás 
38 Erős oxidáló szerek 
39 Közömbös atmoszféra 
40 Kompozit anyagok 

Első ránézésre ezek az alapelvek nem mondanak túl sokat. 
Van, amelyik elsőre is megérthető és van, amelyik bonyolul-
tabb, illetve néhány esetben a kifejezések lefordítása sem biz-
tos, hogy a legszerencsésebben sikerült. Szerencsére 
Altshuller részletes magyarázatokkal, példákkal, illetve könnyen 

érthető, humoros karikatúrákkal tette szemléletessé az egyes 
alapelvek jelentését és hátterét. 

Akkor nézzünk egy-két példát: 

Az első alapelv a felosztás. Ez a pont gyakorlatilag három ja-
vaslatot takar: 

• Oszd fel az objektumot egymástól független részekre 
(példa: cserélhető fejes csavarkulcs, többmotoros repülő-
gép) 

• Tedd az objektumot egyszerűen szét és összeszerelhe-
tővé (példa: Gyorsoldó kerékcsavarok a kerékpáron, DE-
STA-CO szorító) 

• Növeld az objektum töredezettségét (példa: többpengés 
borotva) 

 

 

Szerintem ez egy relatíve egyszerű alapelv, igazából nem sok 
magyarázatot igényel. 

Az ötödik alapelvet úgy hívják, hogy összevonás. Ez, ahogyan 
a neve is mutatja, pontosan az ellenkezője az első alapelvnek. 

1. alapelv – Felosztás 
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A kreativitás kibontakozását a modern ember több lélektani 
korlátja is gátolja. Az egyik ilyen az az, hogy ha egy módszer 
nem válik be, szinte biztos, hogy nem próbáljuk meg annak az 
ellenkezőjét, hátha az beválik. Válsághelyzetben az ilyen 
szisztematikus gondolkodás sajnos távol áll tőlünk, tehát az 
alapelvek ilyetén összeállítása részben ezt a korlátot próbálja 
lebontani. Az ötödik alapelv két javaslatot tartalmaz: 

• Hozd közelebb térben az azonos vagy hasonló funkciójú 
objektumokat (példa: többszínű tintapatron, katamarán) 

• Párhuzamosítsd az objektumokat vagy műveleteket 
(példa: Számítógép processzor párhuzamosan végez 
műveleteket) 

 
5. alapelv – Összevonás 

Harmadikként egy kicsit nehezebben érthető alapelvet is sze-
retnék bemutatni, és ez legyen a kilencedik alapelv, amelynek a 
neve „Ellentétes irányú megelőző beavatkozás”. Nézzük, mit 
takar ez: 

• Ha egy olyan beavatkozást kell elvégezni, amelynek 
hasznos és káros hatásai is vannak, akkor olyan ellenté-
tes beavatkozást kell bevezetni, amely kompenzálja a ká-

ros hatásokat (példa: Ablaküveg takarása ragasztósza-
laggal festéskor, Jelzaj kompenzálása jelátvitelkor) 

• Előzőleg okozz olyan feszültséget az objektumban, amely 
kompenzálja a később bekövetkező feszültséget. (példa: 
koptatott farmer, dekompressziós kamra) 

Itt talán kívánkozik egy kis magyarázat a példák megértéséhez. 
Festéskor ugye nagy a valószínűsége, hogy a fal mellett az 
ablak is kap némi festéket, amit a háziasszony később nem 
győz majd lekaparni. Egy ragasztó szalag csík az ablak szélén, 
amely maga is egy szennyezés, megakadályozza a festék 
megtapadását az ablakon, és a festés után könnyen eltávolít-
ható az ablakról. A másik példa az adatátvitelkor ébredő jelzaj, 
amit általában egy azonos frekvenciájú és amplitúdójú, de el-
lentétes fázisú jellel szoktak kompenzálni. A koptatott farmert, 
előre megkoptatjuk, tehát később már nem lesz feltűnő, ha ko-
pik, a dekompressziós kamrában pedig már eleve nyomás alá 
helyezik a búvár testét, ami ugye „előre” ugyanazt a terhelést 
okozza, mint amit a búvár a víz alatt szenved el, és ami tulaj-
donképpen megakadályozza a káros élettani folyamatok bekö-
vetkezését. 

 
9. alapelv – Ellentétes irányú megelőző 

beavatkozás 
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A huszonkettedik alapelv már igazán nehéz, ennek értelmezé-
sét az olvasóra bízom. Remélem, hogy mindenki rájön az alap-
elv lényegére. Az alapelv neve „Álcázott áldás”, és tulajdon-
képpen azt takarja, amit a neve állít: Használjuk ki a káros ha-
tásokat a saját hasznunkra! 

 
22. alapelv – Álcázott áldás 

Az innovatív problémamegoldás algoritmusa 
Először is fel lehet tenni a kérdést, hogy mi különbözteti meg 
ezt a módszert az egyszerű brainstorming-tól. Az, hogy van né-
hány egyszerű ötlet, amin végig lehet menni, hátha működik? 
Ettől lesz ez az eszköz ennyire jó? 

Nem. Attól, hogy ez a negyven alapelv egy élet munkájával év-
tizedek tapasztalatai alapján lett összeállítva és sok ezer krea-
tív ötlet esszenciája van belesűrítve. 

Mert a dolog mégiscsak egy brainstorming. Az emberi gondol-
kodást és kreativitást semmi sem helyettesítheti, de ez a mód-
szer tulajdonképpen segítséget ad ahhoz, hogy ezt a 
szunnyadó kreativitást felélesszük. Az alábbi ábrán látható a 
módszer alkalmazásának folyamata. 
 

Az innovatív problémamegoldás algoritmusa 

A folyamat első négy lépése a fent említett lélektani korlátok le-
bontását segíti elő. Az Ideális Végső Megoldás tulajdonképpen 
egy olyan, akár teljességgel megvalósíthatatlan szituáció, amit 
el akarunk érni. Tehát ha az a célunk, hogy a felére csökkent-
sük a kézi szerelési technológiai időket minőségromlás nélkül, 
akkor fogalmazzuk meg, és ne törődjünk azzal, hogy tudjuk, ez 
nem megvalósítható. 

Az akadályozó tényezők meghatározása ezután jön, amikor 
megfogalmazzuk azt az ellentmondást, ami lehetetlenné teszi 
számunkra a célunk elérését. Ez általában két olyan fizikai 
mennyiség (tömeg, sebesség, idő, térfogat, stb.), amelyek kö-
zül az egyik elősegíti a célunk elérését, de a mások akadá-
lyozza ebben. Jelen esetben a sebesség növelése segítene 
minket, de az emberi összpontosítás korlátai ezt akadályozzák. 

Ha sikerült meghatározni az egymás ellen dolgozó fizikai 
mennyiségeket, akkor egy ún. Ellentmondás Mátrixból ki tudjuk 
választani azt a néhány alapelvet, amelyek leginkább megol-
dást jelenthetnek a két fizikai mennyiség ellentmondásának fel-
oldására. 
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Az Ellentmondás Mátrix 

A mátrix által javasolt alapelvek alapján a csoport elkezdheti 
összegyűjteni azokat a gondolatokat, amelyek ezek alapján 
eszükbe jutnak. Amennyiben nem sikerül megoldást találni, a 
folyamatot elölről lehet kezdeni, más szempontok alapján, más 
fizikai ellentmondások megfogalmazásával. 
Összegzés 
A módszer gyakorlati alkalmazása megmutatta számunkra 
annak előnyeit és hátrányait is. Az biztos, hogy mi profitáltunk 
belőle: olyan problémák esetén, ahol hagyományos ötletekkel 
egyetlen megoldási javaslatot sem sikerült kitalálni a 
csoportnak, ott a TRIZ alkalmazásával 8-10 ötletet sikerült 
generálni a csoportnak. Sajnos a bonyolult problémákat övező 
rengeteg korlátozó tényező miatt a megoldásoknak csak kb. 
10%-át lehet ténylegesen alkalmazni a gyakorlatban.  
A módszer lélektanilag pozitív hatása, hogy akik részt vettek 
egy-két ilyen problémamegoldó folyamatban, azok utána már 

sokszor nem is igénylik a mátrix és az alapelvek használatát, 
már e nélkül is képesek kreatív ötletek generálására.  
A fenti módszer alkalmazásának korlátja, hogy kifejezetten 
műszaki jellegű problémák kezelésére van kihegyezve. 
A fentieken leírt eszköz csak eszköze a teljes TRIZ mód-
szertannak, ezen kívül még jó pár használható módszer, 
illetve algoritmus áll rendelkezésre a kreatív probléma-
megoldás megkönnyítésére. 
Irodalom: 
- Genrich Altshuller: And Suddenly the Inventor Appeared: TRIZ, 

the Theory of Inventive Problem Solving 
- Genrich Altshuller: 40 Principles: TRIZ Keys to Technical 

Innovation, Technical Innovation Center, 2002 
- Genrich Altshuller: Innovation Algorithm:TRIZ, systematic 

innovation and technical creativity, Technical Innovation Center, 
2007 

______________________________________________  



AAzz  iinnnnoovváácciióóss  nnaaggyyddííjj  aa  ssiikkeerr  eeggyy  áálllloommáássaa  
GGoonnddooss  GGyyuullaa  

 
Bevezetés 
2009-ben a XVII. Innovációs Nagydíjat cégünk, a Robert 
Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. nyerte 
el, az UNEO elnevezésű Li-Ion akkumulátoros pneumatikus 
fúrókalapáccsal. A Magyar Minőség Társaság megtisztelő 
felkérésének eleget téve szeretném összefoglalni, hogy a 
Bosch csoport elektromos kéziszerszám üzletágán belül 
milyen tényezők határozzák meg az Uneo-hoz hasonló in-
novációk megvalósítását, milyen szemléletmód érvénye-
sülése mellett végezzük a termékfejlesztéseinket. 
A fejlesztési osztályunk 2002 óta látja el különféle kéziszer-
számok fejlesztésének a feladatait. Kezdetben mérnöki tá-
mogatást adtunk a német és svájci kollégák projektjeihez, 
ezzel elősegítve a termékek zavartalan gyártásba helyezé-
sét Miskolcon. 2003-ban viszont már megkaptuk az első 
önálló projektünket, az akkor egyedülálló innovációnak 
számító Lithium-Ion akkumulátoros 7,2 voltos csiszológép 
(PRIO) kifejlesztését, amit további projektek követtek. Az 
osztály kapacitását fokozatosan bővítettük az évek során, 
igazodva a projektek számához. Jelenleg közel 80 mérnök 
azon dolgozik a fejlesztési osztályon, hogy az évi több, mint 
20 fejlesztési projekt sikerrel záruljon.  
Az innováció tárgyát képező termék specifikációinak végle-
gesítése és a sorozatgyártás előkészítése csak team mun-
kában lehetséges, amelyben a fejlesztési osztályon kívül a 
vállalat minden osztálya direkt vagy indirekt módon szere-
pet vállal. A projekthez egy fejlesztési team alakul, amihez 
a különböző szakterületeken dolgozó osztályok egy-egy ta-
got delegálnak. 
Egy innováció sikeres megvalósítását a következő ténye-
zők befolyásolják: 
 

• Rendelkezésre álló erőforrások  
• Folyamatok  
• Vállalati kultúra 
• Kreativitás 

 
11..  áábbrraa  AAzz  iinnnnoovváácciióótt  bbeeffoollyyáássoollóó  ttéénnyyeezzőőkk  

Erőforrások 
Pénzügyi erőforrások megléte biztosítja a termékfejlesztés-
hez kapcsolódó különféle kiadások (működési és dologi ki-
adások, tárgyi eszközök) anyagi fedezetét. A Bosch Power 
Tool Divizió 2008-as évi árbevétele 3,2 milliárd € volt. A 13 
üzletág közül a Bosch Green Europe (barkácsgép üzletág, 
amihez a miskolci gyár is tartozik) biztosította a második 
legnagyobb árbevételt. 

A biztos anyagi háttér és a menedzsment hosszútávú üzleti 
stratégiájának köszönhetően vállalatunk jelentős anyagi 
ráfordításokkal biztosította a fejlesztéshez szükséges tárgyi 
eszközök beszerzését. Prototípusgyártó műhelyünknek kö-
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Fejlesztési osztályvezető, Robert Bosch Power Tool Kft.



szönhetően a sajáttervezésű alkatrészeket akár órákon 
belül legyárthatjuk, ami jelentős mértékben növeli a terve-
zési folyamatunk hatékonyságát. (CNC marógépekkel, sík-
köszörűkkel, CNC esztergagéppel, SLA gyorsprototípus 
gyártó géppel, szilikon-szerszámok gyártásához szükséges 
vákuumkamrával és egyéb eszközökkel vagyunk felszerel-
kezve.) A legyártott alkatrészekből prototípusokat építünk, 
amelyeket speciális egyedi célberendezéseinken teszteljük, 
illetve az európai szabványoknak való megfelelőségét mé-
rőberendezéseinken ellenőrizzük (zaj és rezgés -, RFI és 
EMC -, valamint motormelegedés mérések). 
Az innováció megvalósításához szükséges humán erőfor-
rást közvetlenül a fejlesztői team adja. A 7 tagú team a kü-
lönböző osztályok delegáltjaiból áll össze. 

 
22..  áábbrraa  FFeejjlleesszzttőőii  tteeaamm  

A team a következő szereplőkből áll össze: EPV a fejlesz-
tési osztályról, MPV a marketingről, FPV a gyártásról, a 
QPV a minőségbiztosításról, a CPV a kontrollingról, a BPV 
a beszerzésről és az LPV a logisztikáról. 
A teamet a projektvezető irányítja, akinek az elsődleges 

feladata, hogy a team munkáját összehangolja a me-
nedzsment által meghatározott stratégiai célok figyelembe-
vételével. 
A team tagjai nem csupán a saját szakmai területüket kép-
viselik, hanem az őket kiszolgáló, de a teamhez közvetlenül 
nem tartozó osztályokat, csoportokat is, például az EPV 
tartja a kapcsolatot a formatervezőkkel, a specialistákkal 
(elektronika, kapcsoló, csomagolás, tartozékok fejlesztői), a 
tesztmérnökökkel, a prototípusgyártókkal és a formaterve-
zőkkel. Az innen nyert információkat, szolgáltatásokat neki 
kell a team munkájában hasznosítani. 
Annak érdekében, hogy a team és a tagjaival kapcsolatban 
álló szervezetek összehangoltan és gördülékenyen tudja-
nak együtt dolgozni jól definiált folyamatokra és kifinomult 
vállalati kultúrára van szükség. 
Folyamatok 
A politikai és a gazdasági változások új piaci szereplőket 
hoztak. Új üzlet- és versenytársak jelentek meg Kelet-Eu-
rópában és a Távol-Keleten. Ez az új környezet költségha-
tékonyabb termékek kifejlesztését követelte meg rövidebb 
lefutású projektek által, ami nem lett volna megvalósítható 
egységes, célorientált, kockázatok mérséklésére, de 
ugyanakkor innovációs sebesség növelésére irányuló fo-
lyamatok nélkül. 
A Bosch 2000 környékén kezdte meg a Power Tool divízión 
belűl egységesített fejlesztési és gyártási folyamatokat be-
vezetni. Ez a változás több mint 10 ezer munkavállaló 
munkájára volt hatással (jelenleg már közel 16.000 munka-
vállaló dolgozik a divízión belül). 
Folyamataink részben saját, részben más vállalatok és in-
tézetek (pl. Toyota, NASA) által bizonyítottan eredményes 
módszereken alapszik. 
Fejlesztési folyamatunk, a Time-to-Market (TTM) processz, 
az innováció kiindulási alapjául szolgáló ötletek generálá-
sától az új termék piaci bevezetéséig határozza meg a ter-
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mékfejlesztés lépeseit, feladatait. A folyamatleírás több 
mint 180 munkapontból áll, amely szerint a fejlesztési fo-
lyamat két fő szakaszra osztható: előfejlesztés (FEP - kon-
cepcionális fejlesztés) és termékfejlesztés (PDP – doku-
mentációs, szerszámozási és gyártás-előkészítési sza-
kasz). A termékfejlesztési szakasz három fő „mérföldkő” 
köré strukturálódik, ahová minőségbiztosítási ellenőrző 
pontokat építettünk be. A három szakasz végén leellenőriz-
zük, hogy különféle minőségbiztosítási szempontok szerint 
(TQM) a termékfejlesztés olyan fázisban áll-e, hogy kije-
lenthessük, hogy az első szakasz után a szerszámozásra 
anyagi ráfordítás kezdeményezhető, a második szakaszt 
követően a potenciális vevőink felé a kommunikáció meg-
indulhat és szerződések köthetőek, illetve a harmadik sza-
kasz végén a gyártás megindításához szükséges feltételek 
kielégítőek. 
A rögzített folyamatok betartáshoz, a mátrix-rendszerű vál-
lalati struktúra által generált kompromisszumok meghoza-
talához és az interkulturális környezethez való alkalmazko-
dáshoz szükség van egy magas színvonalú vállalati kultú-
rára, annak érdekében, hogy a szervezet a leghatékonyab-
ban szolgálja a innováció sikerességét. 
Vállalati kultúra 
Az vállalati kultúrát sok tényező határozza meg: 

• egységes vállalati érték és elvek képviselete a 
hierarchia minden szintjén 

• a vezetők és a dolgozók egymással való érintkezé-
sének a normái 

• a vállalat dolgozóinak magatartása a felmerülő prob-
lémák és a problémák megoldásával kapcsolatban 

• a kollégák egymás iránt érzett megbecsülése, tiszte-
lete 

• a munkák szervezésének és irányításának a módja 
• munkakörülmények, juttatások 
• stb. 

Mint minden fiatal vállalat esetében a miskolci Bosch gyá-
raknál is az első néhány évben a gazdasági tevékenység 
támogatása, a gyártások elindítása és fenntartása, a mun-
kahelyek megteremtése volt a cél. Az utóbbi egy-két évben, 
amikor a gyár már elérte a névleges kapacitását előtérbe 
került az elvégzett munka hatékonyságának, a termelé-
kenység növelésének kérdése. Megszaporodtak azok a 
kezdeményezések, amelyek a vállalat múltjában rendsze-
resen felmerülő, szervezeten belüli, súrlódási pontok meg-
szüntetésére irányultak. A vállalati kultúra javítása legin-
kább a vezetők értékrendjének az érvényesítésében ölt 
testet, színvonala pedig jelentős mértékben meghatározza 
a termékfejlesztés hatékonyságát is, így az innováció sike-
rességét. 
Kreativitás 
A kreativitás alkotókészséget jelent, ami az innovatív el-
képzelés, ötlet megvalósításakor felmerülő problémák 
megoldásához szükséges. Ez az a fogalom, amelyet bárki 
azonnal az innováció fogalmához társítana automatikusan, 
gondolkozás nélkül. 
Kreatív megoldások megtalálásához nem elégséges a te-
hetség, szükség van még műszaki intelligenciára, szakmai 
tapasztalatra, a folyamatok és a rendelkezésre álló erőfor-
rások ismeretére. 
Összefoglalás 
Zárógondolatként azt szeretném kiemelni, hogy innovációt 
elindító ötlet származhat egyéntől, de a megvalósításhoz 
egy szervezetre van szükség. 
Ez a szervezet akkor teheti az innovációt sikeressé, ha 
rendelkezésére állnak a megfelelő erőforrások, ha a folya-
matai átgondoltak, következetesek és a tapasztalatok által 
folyamatosan tökéletesítve vannak, ha a vállalati kultúra a 
szervezet tagjait konstruktív együttműködésre ösztönzi, és 
ha az innováción dolgozó szakemberek kreativitássukkal 
felülemelkednek a problémákon. 

_________________________________________________________ 
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AAzz  aakkttuuaalliittáássookk  jjeeggyyéébbeenn  

BBeesszzáámmoollóó  aa  XXVVIIIIII..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  kkoonnffeerreenncciiáárróóll  
22000099..  nnoovveemmbbeerr  22--44..  

AA  kkoonnffeerreenncciiáánn  eellhhaannggzzootttt  eellőőaaddáássookk  pprreezzeennttáácciióóiitt  ééss  aazz  iinntteerrnneetteess  oonnlliinnee  kköözzvveettííttééss  ssoorráánn  rrööggzzíítteetttt  vviiddeeóó  ffeellvvéétteelleekk  
mmoonnttíírroozzootttt  aannyyaaggaaiitt  ––kköözzttüükk  aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  22000099..  ddííjjaakk  ááttaaddáássáátt––  ppoorrttáálluunnkkoonn  eelléérrhheettőővvéé  tteesssszzüükk  

 
Az évenkénti Magyar Minőség Hét konferencia hagyo-
mányos célja, –így az ez évié is- hogy áttekintse a szak-
ma aktuális problémáit, várható fejlődési irányait és a mi-
nőségügy társadalmi szerepét. 
A Társaság elnöke, Pónyai György megnyitójában arra 
emlékeztetett, hogy a II. világháború óta eltelt időszak 
három részre osztható: az elsőben élni akartunk, a má-
sodikban gyarapodni, a harmadikban pedig minőségi 
életet élni. Ezt szeretnénk most is, de egyre nagyobb 
nehézségekkel kell megküzdenünk. A konferencia ehhez 
kíván segítséget nyújtani, aktuális módszerek és eszkö-
zök ajánlásával. 
Az Elnök arra a korszerű módszerre is felhívta a hallga-
tóság figyelmét, hogy a teljes konferencia Interneten is 
követhető, így a résztvevők egy része a távolból figyeli 
az elhangzó előadásokat és a kialakuló vitát, ha egyelőre 

aktívan nem is tud részt venni benne. 
A nyitó plenáris szekcióban – hagyományaink szerint – a 
kormányzat és a hozzá kapcsolódó szervezetek ismer-
tették az időszerű helyzetet és gondjaikat. Gulyás 
Kálmán szakállamtitkár, Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium, nevében Dr. Aranyi Péter a kormányzat fo-
gyasztóvédelmi politikáját, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság álláspontját pedig Szűcs András ismertette. 
Czágler Péter főosztályvezető, a Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Minisztériumnak -a versenyképesség növelés 
érdekében hozott- kormányzati intézkedéseit részletezte, 
végül Ferencz Dóra, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
osztályvezetője számolt be azokról az intézkedésekről, 
melyeket a Közigazgatási Reform Programok Irányító 
Hatóság hozott az ügyfél-elégedettség növelése és a mi-
nőség biztosítása céljából. 

Megjegyzés
Itt utalunk arra, hogy az előadások prezentációi megtekinthetők az MMT honlapján és néhány ezek közül megjelenik folyóiratunkban is. A következő összefoglaló ezért arra törekszik, hogy csak a legfontosabb megállapításokat összegezze.



A plenáris ülést követően átadták a Magyar Minőség Háza 2009. díjait a kitüntetetteknek. 
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A Minőség és Értékteremtés szekció megnevezéséből 
adódóan a minőség és az értékteremtés összefüggéseit 
elemezte. Ez a kapcsolat abból adódik, hogy mind a 
szervezetnek, mind a folyamatok és az előállított termé-
kek minősége hozzáadott értéket jelent a vevő számára, 
nyereséget nyújt a tulajdonosoknak (részvényeseknek), 
jobb munkahelyi környezetet alakít ki a munkatársak ré-
szére és jelentős értéket szolgáltathat a közszolgálta-
tások területén a társadalom számára is. Az értékterem-
tés a vállalati szervezetek tevékenységében rendszerint 
projektek (egyszeri és megismételhetetlen, idő- és költ-
ségkorlátokkal szabályozott folyamatok) keretében törté-
nik. A szabályozást a Lean Management és a Hat 
Szigma módszertan részben már szabályozta, azonban 
a korszerű projektmenedzsment Dr. Aschner Gábor 
előadásában szükségesnek tartotta, hogy a költségek lo-
kális szabályozását a globális költségszabályozással 
váltsa fel. Ezt a már alkalmazott módszertanokhoz kap-
csolódóan a „Korlátok elméletével„ (TOC=Theory Of 
Constraints) lehet megvalósítani. A gyártási vagy szol-
gáltatási rendszerekben (folyamatokban) ugyanis olyan 
gyenge pontok adódhatnak, amelyek korlátozzák a rend-
szer (folyamat) többi lépésének hatékony teljesítését, 
mivel ezeken a helyeken felesleges készleteket halmoz-
nak fel. Ezeket a korlátokat azonosítani kell, döntéseket 
kell hozni a korlátok optimális kihasználására és a rend-
szer korlátainak megszüntetésére és ezek után át kell 
térni egy másik korlát feloldására. Ezáltal a projektek 
határideje csökkenthető és nagyobb profitot szolgáltat-
nak a tulajdonosok számára. 
Balázs István szerint a minőség értékteremtő képessége 
közvetlenül jelentkezik a vevőnél akkor, ha a gyakorlati-
lag zéró hibaarányú terméket veszi meg az esetleg ol-
csóbb (csökkentett árú) termékkel szemben. Ekkor a ki-

sebb javítási költség és a hosszabb élettartam jelentős 
megtakarítást eredményez a vevő számára. 
Az egészségügyben nem csak a műtétek hosszú vára-
kozási ideje jelenthet veszteséget a társadalom számára, 
hanem olyan, kevésbé bonyolult művelet is, mint például 
a vérvétel regisztrációs idejének indokolatlanul hosszú 
volta is, mint azt Tóth Csaba László megállapította. Ez 
időveszteség a beteg számára és veszteség az adófize-
tők társadalmának is. Ezért ennek okait statisztikai mód-
szerekkel elemezni kell. 
A vállalati szervezet és így a tulajdonosok számára is 
jelentős megtakarítást eredményez a veszteség-csök-
kentési lehetőségek feltárása a Lean Management al-
kalmazásával. Dr. Németh Balázs rámutatott:.a Lean 
Management öt alapelvének segítségével (értékteremtő 
és nem értékteremtő folyamatok azonosítása, az érték-
áram létrehozása, folytonosságának megteremtése, va-
lamint a vevő igényei által irányított húzó rendszer meg-
valósítása és folyamatos fejlesztése) elvégezhető az ér-
tékáram elemzése, ezzel pedig a vevő számára hozzá-
adott értékű termékminőséget tud a szervezet szolgál-
tatni. 
Georgiu Achilles - Dr. Horváth Zsolt nevében tartott elő-
adásában kifejtette, hogy az informatikai szolgáltatások a 
vállalati szervezet részére értékteremtést, hatékonyság 
növelést nyújtanak a tulajdonosok számára, fejlődést 
eredményeznek a munkatársak részére, egyben fejlesz-
tik a szervezet eszköztárát és folyamatait is. 
Lakat Károly szerint a minőségfejlesztést támogatják a 
számítógépes statisztikai programcsomagok, amelyek 
alkalmasak a folyamatok feltérképezésére és gazdasági- 
hatékonysági jellemzőik értékelésére (Ezeknek a prog-
ramoknak használatával a szervezetek gazdasági mu-
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tatói és termékeik (szolgáltatásaik) minőségjellemzői kö-
zötti összefüggések feltárhatók és elősegíthetik a minő-
ségügyi szakemberek munkájának eredményességét). 
A minőségirányítási rendszerek bevezetése csak akkor 
hatékony gazdaságilag, ha a bevezetésük utáni műkö-
désük jelentős üzleti értékeket eredményez hosszabb idő 
után is. Ha nem valósul meg, akkor ez jelentős veszte-
séggel jár, amely a vállalat tulajdonosait is érzékenyen 
érinti. Ezért szükséges a szigorúbb ellenőrzés és a rend-
szer fejlesztése, állapította meg Gál Gergely. 
Dr. Balogh Albert előadásában kiemelte, hogy a minő-
ségfejlesztési beruházások szükségességét nem kizá-
rólag műszaki mutatókkal kell indokolnia a vállalat veze-
tősége részére, hanem gazdaságilag is igazolni kell 
olyan mutatókkal, mint nyereség növekedése, megtérü-
lési idő tartama, fedezeti pont kedvező irányú megválto-
zása  
Az ISO Fórum szervezésében Rózsa András elnökleté-
vel tartott Szükséges és ésszerű paradigmaváltás a 
minőség-szemléletben című szekció megállapította, 
hogy Magyarországon egyre több azoknak a szerveze-
teknek a száma, amelyek több mint húsz éve alkalmaz-
zák, gyakorolják az ISO 9001 szabványnak megfelelő 
minőségirányítási rendszert. Számos vállalat és szerve-
zet van, amely szép sikereket ért el annak következté-
ben, hogy a tanúsított rendszereket vezetői eszközként 
alkalmazzák és a jól kialakított, dokumentált folyamatok 
képezik a teljes körű minőségmenedzsment alapját.  
A gyakorlat azt is igazolja, hogy az összes Nemzeti Mi-
nőségi Díjas vállalat ma is működteti a különféle szab-
ványrendszereket, attól függetlenül, hogy a szervezeti ki-
válóság tekintetében már a legmagasabb szinten mű-

ködnek. Felvetődik tehát a kérdés: mi lehet a titka ezek-
nek a sikeres szervezeteknek? 
Thomas Kuhn szerint a paradigma egy adott időszakban 
az adott tudomány (terület) művelői között kialakult köz-
megegyezés arról, hogy mi az adott tudomány tárgya, 
feladata, ill. mely feltételek mellett lehet valamely állás-
pontot egyáltalán tudományon belülinek elfogadni. Kuhn 
megfigyelése szerint a mindennapi paradigma a fejlődés 
egy bizonyos pontján válságba juthat, saját kere-
teit/korlátait feszegeti és megbukhat. Tehát váltani kell a 
szemléleten! 
Noha a minőségügy nem tudomány, sőt szakmának sem 
tekintik az arra hivatottak, de mindenképpen egy olyan 
terület, amelyet mellőzni nem tudunk és nem is szabad. 
Húsz év elteltével e területen is szükségessé vált a pa-
radigmaváltás. 
Sokan teszik fel a kérdést: Milyen irányba haladjunk? 
Szügyi György (előadását Dr. Molnár István tartotta meg) 
az Euromenedzser Tanácsadó vezérigazgatója kiemelte, 
hogy tanácsadói megközelítéssel is szükségessé vált a 
szemléletváltás a minőségügyben. A minőségirányítási 
rendszer a cég (gazdasági rendszer) csupán egyik as-
pektus-rendszere, melynek tudatosan kell illeszkednie a 
cég mindenkori tanúsítottsági és működési állapotához. 
A vezetésnek figyelni kell arra, hogy a vállalatot alkotó 
rendszerek alkossanak interaktív, szinergikus egységet. 
Mindezen túlmenően a tanácsadóknak is változtatni kell 
módszereiken. Az ideális tanácsadó kvalitásai közé tar-
tozzon, hogy legyen együttműködő, kreatív és megújulni 
képes, hiszen a rendszereket nem önmagának, hanem a 
szervezetek igényeinek kell kialakítani. A jó tanácsadó a 
követelmények, a szakmaiság és a cégcélok integrátora. 
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Lőrinc Ákos, az Északmagyarországi Regionális Vízmű-
vek Zrt. minőségügyi vezetője szemléletes példával iga-
zolta, hogy az ÉRV Víziközmű az Integrált Irányítási 
Rendszer alkalmazásával érte el sikereit és fejlődik fo-
lyamatosan a kiválóság útján. Integrált rendszerük nem 
csak a szabványok által előírt folyamatokat tartalmazza, 
hanem bevonták minden folyamatukat az integrált irá-
nyítási rendszerbe. Az előadó az első igazi paradigma-
váltást ilyenképpen fogalmazta meg: „Mi mást akartunk, 
egy élő, hatékony rendszert. A kiválóságot az Integrált 
Irányítási Rendszer (IIR) alkalmazásával kívánjuk elérni, 
mely keretet ad valamennyi minőségtechnikának”. Ennek 
érdekében történt az elnök-vezérigazgató közvetlen irá-
nyítása alá tartozó szervezet, illetve a menedzsment 
iroda létrehozása, melynek elsődleges feladata a mód-
szerek és a folyamatok fejlesztésének koordinálása. 
2002. óta az ÉRV évente elvégzi az EFQM modell sze-
rinti szervezeti önértékelést. Fontos szempont, hogy a 
módszertant folyamatosan fejlesztik, a szervezeti önérté-
kelést pedig az integrált irányítási rendszer részének te-
kintik. 
Demeter Krisztina, PhD a Corvinus Egyetem docense 
egy nemzetközi felmérés eredményeit ismertette a hall-
gatósággal a „Minőség: eszközök és eredmények” téma-
körben. A felmérést 2004-2009. között végezték el több 
mint 20 ország vállalatai körében. Az előadásban be-
mutatott országok között szerepelt Horvátország, Len-
gyelország, Magyarország, Olaszország, Németország, 
és Svédország 222 vállalata. Az előadásból eléggé 
pesszimista következtetések derültek ki. Például a ma-
gyar vállalatok korszerűtlen célstruktúrája (1. ábra), mi-
szerint a vezetők szemléletében a költségcsökkentés 
egyik elsődleges cél. 
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11..  áábbrraa::  CCééllssttrruukkttúúrraa  
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22..  áábbrraa::TTeelljjeessííttéésseekk  

A termelési költségek, a teljesítési idő és a szállítási ígé-
ret tekintetében sem büszkélkedhetünk ((22..  áábbrraa)).. 
A kutatásból kiderült, hogy az eredmények elmaradnak a 
többi országétól: Horvátország a szolgáltatásminőség te-
rén jobb, a többi ország az innováció terén, a termékmi-
nőség és minőséghiba arány terén erősebb. 
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Meleg Edit a Wolf Plastics minőségirányítási és TQM ve-
zetője „ A minőség ma már nem cél, hanem eszköz. Ak-
kor mi a cél?” című előadásában kiemelte, hogy el kell 
felejteni a régi gondolkodást, mely szerint fehér köpe-
nyesek (MBO, MEO) felelnek a minőségellenőrzésért, 
hogy ki ne menjen a hibás termék, hiszen a vevőelége-
dettség nagyon fontos. A minőség, mint vezetői eszköz 
az üzleti folyamat része, együtt tervezi meg a menedzs-
ment. Biztos alap és mankó amire építkezni lehet. Nem 
szabad a jelentőségét kicsinyíteni, de hiba lenne túlérté-
kelni. Ez nem a ház, ebben önmagában nem lehet lakni, 
de ha nem elég stabil és jól kialakított, nem lehet rá épí-
teni. Az előadó meggyőződése, hogy a cél a sikeres 
vállalat, amiben sikeres dolgozók teremtik meg a biztos, 
kiegyensúlyozott életet mind maguk, mind családjuk 
számára. Minőség nélkül nincs siker! A minőséget rögtön 
elsőre, jó alapanyagból, a folyamatba beletervezve és 
belegyártva kell a vevő kezébe tenni. 
Tunkli Gábor „A paradigma váltás szintjei - avagy egy 
társadalmi szerződés margójára” című előadásának be-
vezetéseként felelevenítette az elmúlt évtized megválto-
zott körülményeit: pl. a vevői, fogyasztói elvárások növe-
kedése, az erőforrások kimerülése, a társadalmi érzé-
kenység növekedése, egyre növekvő információ tömeg, 
gyors és „nemes káosz”, ágazat és piac (ország) specifi-
kus hatások, stb. Tehát megváltozott a közeg, amelyben 
élünk, dolgozunk és folyamatosan versenyzünk. És még 
nem is beszéltünk a tudományos felfedezésekről, az üz-
leti képzelőerőt felülmúló technikai fejlődésről, a sebes-
ségről, az elavulásról, a globalizációról, illetve a humán 
és szervezeti orientációról, a fenntartható fejlődésről. 
Mindezek megértése csak egy újfajta gondolkodásmód 
mellett lehet gyümölcsöző. Nagyon szemléletesen 
mondta az előadó:„A Földet nem elődeink hagyomá-
nyozták ránk, hanem az utódainktól kaptuk kölcsön!” Ezt 

követően az előadásban bemutatta a Global Leadership 
and Organizational Behavior Effectiveness (GLOBE) 
kutatás eredményeit. A felmérésben 62 ország 18.000 
menedzsere, 150 kutató vett részt és bemutatja 7 év 
adatait a kulturális értékekről, jellemző vezetési megkö-
zelítésről. ((33..  áábbrraa)) 

 
33..  áábbrraa::  AA  kkuuttaattááss  eerreeddmméénnyyeeii  

Az előadó szerint mindenképpen szükség van paradig-
maváltásra. Szükséges az elmozdulás a makro -ágazati 
irányítás- rendszerek felé. Szükséges a Felismerés és 
Alkalmazkodás a közeg változásaihoz. Ennek érdekében 
kívánatos a gyors, kreatív, proaktív, információkezelő, 
tudás alapú, tanuló szervezet, amelyet teljesítmény és 
eredményorientált, szabályokat betartó, kreatív és 
együttműködő munkatársak alkotnak. 
Rózsa András az ISO 9000 FÓRUM elnöke kihangsú-
lyozta, hogy a jelen helyzetben új vezetői és új munka-
vállalói szemléletre/kultúrára van szükség a szervezetek 
hatékony működtetéséhez! Másképpen kell gondolkodni 
a minőségről! Ezelőtt két évtizeddel a vevők főleg azt te-
kintették fontosnak, hogy jó legyen a termék vagy a szol-
gáltatás minősége. Ma a minőségnek egy kiterjesztett, 
tágabb értelemben vett követelményeit kell teljesíteni. 
Példának említette, hogy a Herendi Porcelánmanufaktú-
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rában a „minőség az érdekelt felek elégedettsége”. Tehát 
akkor beszélnek herendi minőségről, ha elégedett a 
vevő, a munkatárs, a beszállító, a partner, a környezet, a 
lakósság, a hatóság, stb. A világhírű manufaktúrában a 
termék minősége etikai kategória, melynek értelmében 
nem szabad (nem illik, nem etikus) tudatosan eladni a 
hibás terméket. Másik példát említve kiemelte, hogy a 
gyógyszeriparban a „jó” minőség: megfelelés a szándé-
kolt felhasználási célnak (lásd a jelenleg kialakult ellent-
mondásokat a H1N1 vakcina körül). Érvényesülni kell 
egy új elvnek, miszerint a minőséget nem bele kell vizs-
gálni, hanem bele kell tervezni a termékbe. Ez lehet a 
tudományos alapokon nyugvó gyógyszergyártás lé-
nyege. Megemlítette, hogy a szentgotthárdi GM-Opel 
gyárban alkalmazott GMS Globális Termelési Rendszer 
egy olyan egyedülálló, általános, versenyképes, a Lean 
Manufacturing alapelveknek megfelelő gyártási rendszer, 
amely a legjobb eljárásokat, gyakorlatokat és technológi-
ákat alkalmazza a hatékonyság és a teljes vásárlói lelke-
sedés elérésének elősegítéséhez. Ebben a rendszerben 
a termékbe beépített minőség biztosítja és erősíti a vevői 
bizalmat. ((44..  áábbrraa)) 

 
44..  áábbrraa::  BBeeééppíítteetttt  mmiinnőősséégg  

Az előadásokat kerekasztal megbeszélés követte az elő-
adók és résztvevők közreműködésével. 
A hozzászólásokból kiderült, hogy a gazdasági makró 
környezet drámai változására, a technológiák drasztikus 
átalakulására a cégek az előre meneküléssel válaszol-
hatnak. Ehhez szakképzett vezetőkre és szakértőkre van 
szükség, akik kellő tapasztalattal rendelkeznek a legjobb 
gyakorlat kiválasztásához, ugyanakkor nyitottak a válto-
zásra, hisznek benne és képesek elszakadni akár a „sa-
ját évtizedek óta dédelgetett gyermeküktől is”. A szekció 
tematikája „Szükséges és ésszerű paradigmaváltás a 
minőségszemléletben” előrevetítette az újszerű gondol-
kodás szükségességét. Ma már nem elég hagyományos 
módon minőségszemléletről beszélni. Ugyanakkor ez el 
sem hanyagolható. Figyelni kell arra, ha egy ház alapjait 
lassanként kivesszük, elhordjuk, a ház előbb-utóbb 
összedől. 
A rohamos társadalmi fejlődés jelenlegi szintjén reálisan 
kell értékelni, hogy: az ISO 900X szabvány-pár szerinti 
minőségirányítási rendszer működtetése nem más, mint 
egy hatékony döntés-előkészítő vezetői eszköz. 
Az irányítási rendszereket nem a tanácsadónak, hanem 
saját szükségleteink támogatására alakítjuk ki. Az 
auditon bemutatjuk és nem megvédjük a rendszert! Az 
auditortól elvárandó a hozzáadott érték, az auditált szer-
vezet támogatása. A jól megtervezett és következetesen 
kialakított minőségirányítási rendszer stabil alapot teremt 
a szervezetirányítási rendszerek számára, a folyamat-
szemlélet és rendszerszemlélet alkalmazására. Ezekre 
épülhetnek a TQM eszközök, a hatékony és költségkí-
mélő lean módszerek. 
A szekció bevezetésében feltett kérdésre: „Mi lehet a 
titka a sikeres szervezeteknek?” nem született egyér-
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telmű válasz. Csoda lett volna, ha ez megtörténik! Azon-
ban fontos az egyhangúlag elfogadott megállapítás, mi-
szerint a kiválóan működő, sikeres szervezetek doku-
mentált rendszereket működtetnek, folyamatosan mérik 
és értékelik folyamataik hatékonyságát, következetesen 
képezik munkatársaikat, összehasonlítják előrehaladá-
sukat a szakma legjobbjaival. Ezek képezik a szervezet 
előrehaladásának alapját. 
A Menedzserek Fóruma Somogyiné Alabán Ildikó a 
MOL Nyrt. Kutatás-termelés Divízió Upstream integrált 
menedzsment rendszer fejlesztés vezetőjének vezetésé-
vel a válságkezelés néhány lehetséges megoldását járta 
körül, zömében alkalmazott gyakorlat, tapasztalatok be-
mutatásával. Ezen lehetséges megoldások között az op-
timalizálás, középpontban a termék és szolgáltatás, ha-
tékonyságnövelés, vevőt a középpontba, innováció al-
kalmazása, munkavállaló szerepe valamint az eszközök, 
módszerek, rendszerek alkalmazása is sorra került. Ezek 
bármelyike eredményre vezethet, ha a bevezetést alapos 
megfontolás, mérlegelés történik az alkalmazó stratégiai 
céljaiból kiindulva. 
Boda László a MOL Csoport Megújuló Üzemanyagok és 
Energiák Osztály szakértője Termékfejlesztés – múlt, je-
len, jövő címen tartott előadást. A MOL Csoport a régió 
meghatározó nemzetközi olajipari vállalataként élenjáró 
a termékminőség fejlesztésében. Átgondolt stratégiájá-
nak és a megfelelő időben megvalósított beruházásainak 
köszönhetően 2005 óta kénmentes (az EU-ban csak 
2009-től kötelező), a legszigorúbb minőségi és környe-
zetvédelmi követelményeknek megfelelő üzemanyagokat 
gyárt és forgalmaz. Az energiaszektor számára napjaink 
legnagyobb kihívása a klímaváltozás elleni küzdelemben 
való részvétel, az EU Klímacsomagjának való megfele-
lés. A biokomponensek bekeveréséhez szükséges fej-

lesztéseket a MOL Csoport 2005-ben megkezdte, két 
biodízel előállító közös vállalatunk együttes kapacitása 
250 000 t/év, mára a régió 9 országában forgalmazunk 
bioetanol tartalmú motorbenzineket és biodízel tartalmú 
gázolajat. Az elkövetkezendő évtized legfontosabb ter-
mékminőség-fejlesztése a prémium minőségű, széle-
sebb alapanyag-bázisú, nagy üvegházi gáz megtakarító 
képességű bio-üzemanyagok előállításának és ezek ma-
gasabb arányú bekeverhetőségének irányába mutat.  
Monszpart Zsolt a Magyar Innovációs Szövetség általá-
nos elnökhelyettese „Innováció, mint a válságkezelés le-
hetséges eszköze” című előadásában arra utalt, hogy 
Magyarország lemaradt az innovációs mutatókkal mért 
nemzetközi versenyben. A Magyar Innovációs Szövetség 
aktív szerepet vállal a kormányzattal folytatott párbe-
szédben a hazai gazdasági szabályozórendszer alakítá-
sában azzal a céllal, hogy a vállalatoknak, vállalkozók-
nak érdemes legyen innovációs folyamatokba befektetni. 
Nemzetközi szervezetek -OECD, ERT- tanulmányai rá-
mutatnak a szükséges hazai teendőkre, célszerű kor-
mányzati intézkedésekre különös tekintettel a globális 
válság idején az innovációra, mint a válságkezelés egyik 
lehetséges eszközére. 
Rácz László az IVM-Bridge Kft. ügyvezető igazgatója 
előadásában a hatékonyságnövelés „létszámleépítés-
sel?!” témát járta körül. A mai korban egyre nehezebb 
meghatározni azt, hogy valójában mit is jelent a minő-
ség? Az utóbbi időben -a számtalan irodalmi és szakiro-
dalmi definíció mellett- sokkal inkább relatív fogalomként 
jelenik meg és egyre erősebben kötődik a vevői igények-
hez: az, amiért a vevő hajlandó többet fizetni. 
A minőség szorosan kötődik a vállalati értékrendhez és 
az értékorientált vállalat működtetés és vezetés alkalma-
zásához, amely csak a „legjobb” piaci szereplőkre jel-
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lemző. Válság idején a költségek csökkentésére elősze-
retettel alkalmazott módszer az ún. „létszámleépítés”, 
amely nem azonos a hatékonyabb működtetéssel, sőt: 
önmagában alkalmazva elsősorban kapacitás csökke-
nést és ezen keresztül a vállalat számára szervezeti „ké-
pességvesztést” eredményez. Hatékonyságjavulás akkor 
érhető el, ha a klasszikus létszámleépítés folyamatába 
beépül a működtetett folyamatok kritikai felülvizsgálata 
és újrahangolása, a „legjobb” munkatársak megtartása 
és felkészítése a szükséges változtatások irányítására, 
és a maradó munkatársak motiválása, belső energiáinak 
mozgósítása a jobb teljesítmény elérésére. 
Fincza-Varga Andrea a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. 
főmunkatársa arról szólt, hogy a- FŐGÁZ cégcsoport -a 
megváltozott jogszabályi és szabályzati környezet és a 
válság következtében- stratégiájának megfelelően a mű-
ködési hatékonyság növelésére és költséghatékonyabb 
működésre törekszik. E cél elérésének érdekében fel-
méri üzleti folyamatait, azonosítja a szakmai és az üzleti 
szempontból jelentős ú.n. magtevékenységeit. A magte-
vékenységeken kívüli tevékenységek folyatásáról a gaz-
daságossági vizsgálatok eredményét követően dönt. A 
magtevékenységként azonosított üzleti folyamatok 
mentén egy új, működésében hatékonyabb szervezeti 
felépítést dolgoz ki. Ezt követi az új működési mód imp-
lementálása a minőségirányítási rendszerbe. 
Pónya Gábor a Magyar Telekom Nyrt. TQM osztályve-
zetője előadásában arra mutatott rá, hogy az 
infokommunikációs cégeket érintő, ügyfél, technológia és 
gazdasági kihívások minden eddiginél jelentősebb 
strukturális, szervezeti, folyamati és termék újrapozício-
nálási változást indítottak el a Magyar Telekomnál. A pa-
radigma váltás célja volt, hogy a technológiai fókuszból 
az ügyfél szegmentáció és az ügyfél elvárásra épülő 

termékek kerüljenek a legmagasabb, azaz az elsődleges 
stratégiai szintre. Az előadás a gyakorlati tapasztalatokra 
építve az integrált irányítási rendszer felelősök, változás-
menedzselésben betöltött lehetséges szerepét mutatja 
be. Természetesen ez a szerep lehet vezető, követő, 
vagy mellőzött (periférikus). Hogy melyik szerep a miénk 
az alapvetően a rendszereinkben definiált módszerek, 
eszközök, folyamati modellek minősége és a rendszer-
ben definiált felelősök változási képessége, kompetenci-
ája határozza meg. 
Mezey Tamás a Danubius Hotels Group minőségügyi és 
vállalkozási igazgatója szerint a szálloda- és vendéglá-
tóipar a hagyományos ISO megközelítésű minőségbizto-
sítási rendszereket általában nem alkalmazza. A minő-
ségirányítás alapja az eredetileg a nagyobb szállodalán-
cok által kidolgozott üzemeltetési és szolgáltatási Stan-
dard-ek. Ezek lefedik a szállodai tevékenységek meg-
határozó részét és folyamatosan fejlesztik azokat. A 
Standard-ek alapján a szállodák rendszeres önértékelé-
seket és keresztértékeléseket végeznek, de ez az alapja 
a külső (Mystery Guest Visit) auditoknak is. A vendég-
elégedettséget is folyamatosan mérik és értékelik ven-
dégkérdőívekkel és egyéb módszerekkel. 
Lovász Szabó Tamás a TÜV Rheinland InterCert Kft. 
ügyvezető igazgatója előadásában kifejtette, hogy a me-
nedzsment rendszerek a kilencvenes évek közepén az 
egész világon robbanásszerűen elterjedtek. Ez a ten-
dencia a hivatalos statisztikák szerint megtorpanni lát-
szik. Néhány országban, így hazánkban is csökken a ta-
núsított szervezetek száma. A tanúsító szervezetek 
féltve titkolják a tanúsításaikat, a piacon egyre gyakrab-
ban hallani vészjósló jeleket a tanúsítások értékének 
csökkenéséről. A tanúsító szervezeteket felügyelő, el-
lenőrző akkreditáló szervezetek nem igazán képesek 
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egységes magas színvonalat elérni a tanúsítványok 
szakmai tartalmát illetően. Mennyiben tehetnek a tanú-
sítók, az akkreditáló szervezetek és maguk az ügyfelek 
arról, hogy a tanúsítványok értéke devalválódott. Melyek 
azok a szempontok, amelyeket a tanúsító szervezet ki-
választásánál, munkájának megítélésénél figyelembe 
kell venni, hogy az audit és a tanúsítási eljárás, a rend-
szer harmadik fél által történő felügyelete valóban hoz-
záadott értéket képviseljen a tanúsított vállalat szem-
pontjából. 
„Az EFQM modell a válságból való kilábalás egyik 
eszköze” – választotta közös szekciójuk címéül az 
Iparfejlesztési Közalapítvány- Minőségfejlesztési Köz-
pont és a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesü-
let.  
Sugár Karolina és Sződi Sándor társelnöki megnyitója 
után Farkas József a Sanatmetal Kft. ügyvezető igazga-
tója a tudatos változásmenedzselésről tartott előadást. 
Szavaiból kiderült:az innovativitás meghatározó fejlődé-
sünkben, s ez cégük mozgatórugója. Mint ismeretes, a 
Sanatmetal - amely nevéből adódóan is gyógyító fémet 
jelent - célja az emberek gyógyulásának elősegítése in-
novatív orvosok ötletei által előállított, emberi szerve-
zetbe beépíthető világszínvonalú fém elemekkel (csava-
rok, lemezek), a folyamatos megújulást biztosító nyere-
ség elérése mellett. Mindezt a környezettel jó összhang-
ban és úgy, hogy a cég dolgozóinak öröm és kifizetődő 
legyen a Sanatmetal Kft-nél dolgozni. 
Néhány példa a változásokra történő intézkedések közül: 
erősítés két új igazgatóval, s keresnek további közép- és 
felső vezetőt. Fejlesztő mérnököket vettek fel és várnak 
további fejlesztőket, termékmenedzsereket. Minőségi 
cseréket hajtottak végre szakmunkás és szakember te-
rületeken, növelték létszámukat, gyűjtik a minőségi 

munkaerőt. Sokat fordítottak Lean képzésekre, fejlesz-
tésre, termékfinomításra, piacmeggyőzésre. 
Mitől sikeres egy vállalkozás 2009-ben? – tette fel a kér-
dést Galambos Sándor a Nyírségvíz Nyíregyháza és 
Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. minőségügyi vezetője. 
Tartós sikert, csak a stratégiában érintettek érdekeinek 
kielégítésével lehet fenntartani. Az érintettek közül ki-
emelte a vevőket, a tulajdonosokat, a munkavállalókat és 
a társadalom reprezentánsait. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy mérni kell folyamataink eredményességét, mert ez 
sikerességünk legjobb bizonyítéka. TQM filozófiájuk 
eredményességét, sikerességük egyik legfontosabb titkát 
abban kell keresni, hogy a vezetés partnersége tetten 
érthető az irányítók és a végrehajtók között az együttes 
érdekeltségű feladatok megvalósítása során. A magyar 
és európai minőségügyi sikereket elért szervezet politi-
kája szerint a versenytől nem óvni kell a szervezet mun-
katársait, hanem lehetőséget keresni és ezekre felké-
szíteni őket. 
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Készségfejlesztés az autóiparban címet adta előadásá-
nak Stasztny Péter, a Pannon Kutatásfejlesztési Köz-
hasznú Alapítvány Kaizen mérnöke. Megismerhettük a 
Pannon Kutatásfejlesztési Közhasznú Alapítvány külde-
tését és a PROCINNO projektet (ennek célja az elmúlt 
10 évben meghonosodott Lean, kaizen áttöréses fej-
lesztés tudásbázis alkalmazásához szükséges műszaki 
és szervezési háttér, valamint új termékek, szolgáltatá-
sok kifejlesztése. 2010 végére szóló célkitűzés: a ter-
melékenység minden elemére hatva úgy optimalizálni a 
szervezetet, hogy minél jobban kielégítse a megváltozott 
vevői igényeket. A Motherson concept szerint a legtöbb 
ember nem használja képzeletét és nem képes elérni 
nagy célokat. A vezető feladata, hogy képessé tegye az 
embereket nagy gondolatokra, amelyek végrehajtására 
motiválja őket. 



„Társadalmi tanulás - Közép-dunántúli Kiválóság Min-
taprojekt tapasztalatai és továbbfejlesztése” címmel 
Sipos Éva a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
főtitkára és Szabó Kálmán a Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesület ügyvezető igazgatója készített 
közös előadást. Az országosan is követésre érdemes 
kezdeményezés prezentálására az utóbbi vállalkozott, 
aki szólt a projekt előzményeiről (a C2E 2002. évi indí-
tásáról, a hazai licenc megszerzéséről, a 2006. évi kísér-
leti programról és az egy évvel későbbi siófoki konferen-
ciáról). A SzKhE mellett, Székesfehérvár és Mór Önkor-
mányzata, a FMKIK és 13 közoktatási intézmény, mint 
pályázó vett részt. A kamara programindító konferenciát, 
workshopokat, konzultációt szervezett, s ezen felül náluk 
volt a záró konferencia és szervezés oroszlán része. So-
kat tettek a sajtó és a pályázó szervezetek bevonásáért. 
A projekt fő erősségének a folyamatos konzultációs lehe-
tőség, az egymástól tanulás, a pályázónkénti 3-4 lezárt 
fejlesztés és a záró konferencia tekinthető. A további 
tervek között szerepel új és hasonló oktatási programok 
indítása, a lehetséges együttműködő partnerek felkutatá-
sa, a program más környezetre adaptálása. 
Szervezeti Kiválóság Magyarországon 2009 című kuta-
tás eredményeinek felmérésére és bemutatására a 
Bodor Pál, Csiszár Miklós, és Tunkli Gábor nevével fém-
jelzett Kiválóság Tanácsadó Csoport vállalkozott. Elő-
adást Csiszár Miklós és Bodor Pál tartott. Hallhatunk a 
kutatási területekről, a célokról. A csoport célja volt, hogy 
azonosítsa azokat a jó megközelítéseket és módsze-
reket, amelyek a legmagasabb elismerésekhez vezettek. 
Jó példák felmutatásával bátorítani, és főként segíteni 
szeretnék az EFQM modellen alapuló önértékelés hazai 
terjedését. A felmérés során arra is választ kerestek: 
hogy mi történt az elismeréseket követően. Legfontosabb 
következtetéseik közül néhány: 

- Az önértékelést belső motiváció miatt kezdték el, 
a pályázásnál a külső megmérettetés volt a meg-
határozó. 

- A benchmarking adatok elérése okozta a legna-
gyobb nehézséget. Pályázáskor ehhez jön a bel-
sőerőforrások biztosítása. 

- A belső csoport adja a legnagyobb segítséget. 
- Döntően egy kibővített vezetői csoport végezte az 

önértékelést. 
- A pályázók 54%-a az első pályázattal elérte a leg-

nagyobb sikert. 
- A szervezetek 57%-a végzett többször önér-

tékelést a legnagyobb elismerést követően. 
Sugár Karolina, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 
Egyesület elnöke prezentációja elején azt kérdezte a 
2010-től életbe lépő, új EFQM Kiválóság Modellel kap-
csolatban, hogy az „Modell vagy Szabvány?” Az EFQM 
azért változtatott, mert: 3 évenként esedékes a modell 
felülvizsgálat, pénzügyi-gazdasági válság van, s előtérbe 
került az innováció, a kockázatmenedzsment és a fenn-
tarthatóság. 
2010-től megmarad a „9 doboz”, a 8 alapelv, s változtatá-
sokkal a RADAR. 
Az EFQM modell 2010 8 alapkoncepciója: 

Kiegyensúlyozott eredményeket elérni - Értéket 
teremteni a vevők számára - Vezetni jövőori-
entáltan, inspiráltan és tisztességesen – Folya-
matokon alapulva vezetni - Sikeresnek lenni az 
emberek által - Táplálni a kreativitást és az in-
novációt - Partnerkapcsolatokat építeni – Fele-
lősséget vállalni a fenntartható jövőért. 
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Néhány kritérium új elnevezést kapott. A 2. kritérium ne-
ve STRATÉGIA, a 3. kritérium EMBEREK-re változik. Az 
5. kritérium új neve FOLYAMATOK, TERMÉKEK, SZOL-



GÁLTATÁSOK. A 9. kritériumot KULCSEREDMÉNYEK-
nek hívják. 
Lényeges változás 2010-től, hogy a Vevői eredmények 
(6.) és a Kulcseredmények (9.) 15%-os súllyal, minden 
más kritérium 10%-al szerepel. (A szerkesztő megjegy-
zése: az előadás szerkesztett változatát lapunk szakmai 
cikkei között olvashatják.) 
Sződi Sándor az Iparfejlesztési Közalapítvány – Minő-
ségfejlesztési Központjának ügyvezető igazgatója a 
PDCA ciklusnak megfelelően, saját tapasztalatai alapján 
foglalta össze a szervezeti önértékelés lehetséges buk-
tatóit. Fő célja az volt, hogy az egyes szakaszokban 
gyakran elkövetett hibák csokorba gyűjtésével gyakorlati 
segítséget nyújtson azoknak, akik mostanság tervezik, 
vagy végzik a „tükörbe nézést”. 
A tervezési szakasz kockázatai közül kiemelte a bá-
torság hiányát, a rossz értékelési típus választását, az el-
érendő célok kitűzésének elmaradását, az erőforrások 
pontatlan feltérképezését, az időtervek hiányát és a ta-
nácsadó-választás kockázatait. Oda kell figyelnünk a 
munkában résztvevők felkészítésére, az érintettek tájé-
koztatására, mások önértékelési tapasztalataira. A vég-
rehajtási szakaszban gyakori, hogy az információgyűjtés 
rendszere nincs szinkronban a kiválasztott önértékelési 
módszerrel, az interjúzás nem elég reprezentatív. Sok-
szor marad el a módszerek leltára és az eredmények 
számbavétele, de a benchmarking politika megfogal-
mazásával is sokan adósak maradnak. A dolgozói-, 
vevői- és társadalmi elégedettség felmérések és az 
azokból készített 3 éves trendek bemutatása is kockázati 
tényező - csakúgy, mint pl. a helyszíni szemlére való ha-
tékony felkészülés. A követési szakasz során gyakori hi-
ba, hogy elmarad a fejlesztendő területek rangsorolása, 
a fejlesztések megtervezése, s késik az üzletpolitika, 

stratégia aktualizálása. Az előadó azt javasolta, hogy el-
sőként teszteljük a vezetés önértékelés és minőség iránti 
elkötelezettségét, mert azt minden ciklusban a legfon-
tosabb kockázati elemnek tartja. 

A Távmunka – minőség a gyakorlatban előadás-
sorozat ennek a jelenleg még atipikusnak nevezett, 
de napjainkban egyre nagyobb teret nyerő foglal-
koztatási formának a sajátosságait dolgozta fel Dr. 
Bihary Pál a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Köz-
pont főigazgatójának elnökletével. 
Déri Tamás a Magyar Távmunka Szövetség elnöke 
teljesértékű áttekintést adott a távmunkára vonatkozó 
munkajogi szabályokról, kiemelve azok értelmezési, 
alkalmazási sajátosságait, fehívva a figyelmet az 
ellentmondásokra és a lehetséges veszélyekre. Több 
esetben ismertetett közérthető gyakorlati megoldásokat 
nehezen értelmezhető helyzetekre. 
Képes János a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós 
Központ irodavezetője előadásában az Európai Unió 
távmunka megállapodás szabályainak gyakorlati vonat-
kozásait mutatta be. Ismertette a SZMM távmunkára vo-
natkozó pályázatainak rendszerét, eddigi eredményeit. 
SWOT analízissel segítette a távmunka foglalkoztatás 
alaposabb gyakorlati megismerését. 
Dr. Bihary Pál a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós 
Központ főigazgatója és Nagy-Laufer Tünde Prof-e Ma-
gyarország Kft. Projektvezetője közös előadásában a 
minden fontos részletre odafigyelő, tengernyi távmun-
kára vonatkozó ismeretanyagot tartalmazó, könnyen át-
tekinthető felhasználóbarát portált ismerhettek meg az 
érdeklődők: 

http://tavmunkacentrum.bmik.hu 
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Dr. Horváth Zsolt az INFOBIZ Kft. ügyvezetője előadá-
sában vizuálisan mutatta be a foglalkoztatási forma in-
formációs eszközrendszerét, a sajátosságokból adódó 
információbiztonsági kockázatokat. Gyakorlati igen jól 
használhati tanácsai nagy segítséget jelenthetnek a té-
mában érintett szakemberek számára. 
Dr. Radnai Tamás a Hungary Network Informatikai Zrt. 
elnök-vezérigazgatója a vállalkozásában működő táv-
munka rendszerének előnyeit ismertette -a mindennapok 
szemléletes példáival tűzdelve- a munkaadó nézőpontjá-
ból. Előadásának eredeti címét sokat sejtetően a követ-
kezőre módosította: 

„„GGaazzddaassáággii  eellőőnnyyöökk  áállttaalláábbaann  ééss  kküüllöönnöösseenn  ppeeddiigg  aa  
vváállssáággbbaann””  

    …………  mmeerrtt  aa  vváállssáágg  mmiinnddeennkkiitt  uuttóólléérr  ééss  mmiinnddeennkkiitt  
kkiihhíívváássookk  eelléé  áállllíítt……..  

A TÜV Rheinland Magyarországi Csoport tagvállala-
tai által rendezett szekcióban a levezető elnök, dr. 
Gutassy Attila, a TÜV Rheinland InterCert Kft. minőség-
ügyi és tanúsítási igazgatója beköszöntője után az első 
előadást dr. Bárdos Krisztina, az Iparfejlesztési Közala-
pítvány ügyvezető igazgatója tartotta. A logisztikai minő-
sítés szükségességéről szóló előadásában kiemelte a 
logisztika, a logisztikai szervezés, valamint a minőség-
ügy, a minőségügyi módszerek és technikák kapcsolatá-
nak fontosságát. 
Dr. Gutassy Attila a minőség és a termékbiztonság kap-
csolatáról tartott előadást különös tekintettel a vonat-
kozó, újonnan megjelent uniós jogszabályokra. Kitért a 
piacfelügyeleti tevékenységek, a hatósági ellenőrzések 
jelentőségére, és felhívta a figyelmet a jelenlegi uniós 
piacfelügyeleti rendszer gyenge pontjaira. 
A Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Kft. osztály-
vezetője, Zsákai Zoltán a megújuló energiaforrásokról 

adott áttekintést az energiahatékonyság szempontjából. 
Szemléletes előadásában az ezzel kapcsolatos vizsgálati 
tevékenységek palettáján megvalósítható innovatív le-
hetőségekre mutatott rá. 
Berecki Ágnes, a TÜV Rheinland InterCert Kft. környe-
zetvédelmi munkatársának előadása sokban kapcsoló-
dott az előző előadáshoz. Az energiaközpontúság, az 
együttes végrehajtás nyomán lehetővé váló tanúsítások-
ról, hitelesítések szükségességéről adott részletes tájé-
koztatást. 
Pappné Buzás Erika a TÜV Rheinland Akadémia Kft. 
projektvezetője a szakmai felkészültség fenntartásának 
lehetőségeiről beszélt. Előadása középpontjában a fel-
készültség fenntartásának legcélszerűbb eszköze, az 
oktatás, képzés állt. 
Egyre-másra jelennek meg az újabb és újabb követel-
ményszabványok, igen nehéz eligazodni közöttük, mikor 
melyiket érdemes választani. A szakosodó menedzs-
mentrendszerek dzsungelében kívánt utat mutatni Beregi 
András, a TÜV Rheinland InterCert Kft. rendszertanúsí-
tási üzletágvezetője. 
Tánczos Lajos, a TÜV Rheinland InterCert Kft. értékesí-
tési menedzsere arról tartott előadást, mennyire fontos 
az ügyfélnek, a rendszertanúsítást kérelmezőnek meg-
adni a pontos és korrekt tájékoztatást. Kiemelte, annak 
fontosságát, hogy az adott kérdésben esetleg járatlan 
megbízó valamennyi, a döntéséhez szükséges informá-
ciót időben megkapja. 
Összegzés 
A konferencián elhangzott nagyszámú jelentős megálla-
pítás és javaslat hiánytalan felsorolására reménytelen 
vállalkozni. Ezért törekszünk arra, hogy a jövőben la-
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punkban minél több előadást tegyünk közkinccsé. Né-
hány gondolatot azonban már most megkísérlek ki-
emelni, vállalva ezzel a szubjektivitás ódiumát  
A korszerű projektmenedzsment szükségessé tette, hogy 
a költségek lokális szabályozását a globális költségsza-
bályozással váltsa fel, mert a rendszerekben (folyama-
tokban) olyan gyenge pontok adódhatnak, amelyek kor-
látozzák a rendszer (folyamat) többi lépésének hatékony 
teljesítését. Ezeket a korlátokat azonosítani kell, dönté-
seket kell hozni a korlátok optimális kihasználására és a 
rendszer korlátainak megszüntetésére és ezek után át 
kell térni egy másik korlát feloldására. Ezáltal a projektek 
határideje csökkenthető és nagyobb profitot szolgáltat-
nak a tulajdonosok számára. 
A Lean Management öt alapelvének segítségével elvé-
gezhető az értékáram elemzése, ezzel pedig a szervezet 
a vevő számára hozzáadott értékű termékminőséget tud 
szolgáltatni. Ez azért fontos, mert a minőségirányítási 
rendszerek bevezetése csak akkor hatékony gazdasági-
lag, ha a bevezetésük utáni működésük jelentős üzleti 
értékeket eredményez hosszabb idő után is. Ha nem va-
lósul meg, akkor ez jelentős veszteséggel jár, amely a 
vállalat tulajdonosait is érzékenyen érinti. 
Az irányítási rendszereket nem a tanácsadónak, hanem 
saját szükségleteink támogatására alakítjuk ki. Az audi-
ton bemutatjuk és nem megvédjük a rendszert! Az audi-
tortól elvárandó a hozzáadott érték, az auditált szervezet 
támogatása. A jól megtervezett és következetesen kiala-
kított minőségirányítási rendszer stabil alapot teremt a 
szervezetirányítási rendszerek számára, a folyamat-
szemlélet és rendszerszemlélet alkalmazására. Ezekre 
épülhetnek a TQM eszközök, a hatékony és költségkí-
mélő lean módszerek. Az ideális tanácsadó kvalitásai 
közé tartozzon, hogy legyen együttműködő, kreatív és 

megújulni képes, hiszen a rendszereket nem önmagá-
nak, hanem a szervezetek igényeinek kell kialakítani. A 
jó tanácsadó a követelmények, a szakmaiság és a cég-
célok integrátora. 
Válság idején a költségek csökkentésére előszeretettel 
alkalmazott módszer az ún. „létszámleépítés”, amely 
nem azonos a hatékonyabb működtetéssel, sőt: önma-
gában alkalmazva elsősorban kapacitás-csökkenést és 
ezen keresztül a vállalat számára szervezeti „képesség-
vesztést” eredményez. Hatékonyságjavulás akkor érhető 
el, ha a klasszikus létszámleépítés folyamatába beépül a 
működtetett folyamatok kritikai felülvizsgálata és újrahan-
golása, a „legjobb” munkatársak megtartása és felkészí-
tése a szükséges változtatások irányítására, és a ma-
radó munkatársak motiválása, belső energiáinak mozgó-
sítása a jobb teljesítmény elérésére. A versenytől viszont 
nem óvni kell a szervezet munkatársait, hanem lehe-
tőséget keresni és felkészíteni őket. A vezető feladata az 
is, hogy képessé tegye az embereket nagy gondolatokra, 
amelyek végrehajtására motiválja őket, minthogy a leg-
több ember magától nem használja képzeletét és nem 
képes elérni nagy célokat. 
Ugyancsak a vezető szerepének jelentőségét emeli ki, 
hogy a minőségfejlesztés indításakor elsőként teszteljük 
a vezetés önértékelés és minőség iránti elkötelezettsé-
gét, mert az minden projekt legfontosabb kockázati ele-
me. 
A konferencia szekcióvezetőinek -Dr. Balogh Albert, 
Rózsa András, Alabán Ildikó, Sugár Karolina, Sződi 
Sándor és dr. Gutassy Attila- beszámolói alapján 
összeállította dr. Róth András. 
___________________________________________________  
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- A Nemzeti Minőségi Díj Nagykövete elismerés milyen 
hatással volt aktivitásodra, mennyire változtatta meg ko-
rábbi minőséggel kapcsolatos felfogásodat? Jelentett-e 
például többlet felelősséget? 

Később jó „iskola” volt a VIDEOTON. A katonai részleg 
követelményéből adódó munkavégzés, pedig a további 
tevékenységem alapja. 

- A kitüntetés nagyszerű érzés, hisz egy országosan el-
ismert szakmai körhöz csatlakozhatok az elismerés által. 
Ez egyik oldalról lehetőséget jelent, hogy fejlődjek, míg 
másik oldalról felelősséget, a minőségi szemlélet ter-
jesztése területén. A Nemzeti Minőségdíj elnyerése óta 
évi 5-10 alkalommal fogadunk érdeklődőket a verseny 
szféra, a közoktatás, a közigazgatás és a civil szektor te-
rületeiről. 

78 oldal

 

„… Azok a cégek, amelyek képesek gyorsan reagálni a 
környezeti kihívásokra, a verseny győztesei lesznek, és 
ebben ismét a munkatársak hozzáállása lesz a döntő…” 
Macher Endréné ügyvezető igazgató, Macher Kft. 

/54

JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  

Beszélgetés Macher Endrénével 
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

- Visszatekintve az életemre, kisiskolás koromtól kezdve 
fontos volt a minőség a tanulásban, az emberi kapcsola-
tokban, majd később a munka világában. Első munkahe-
lyem a vezető -aki elvárta a hibátlan munkavégzést és a 
határidőre történő teljesítést ugyanakkor érezhettem, 
hogy számíthatok a szakmai és emberi segítségére is, 
ha szükséges- mai napig példaképem. 

Különösen nagy öröm és megtiszteltetés számomra, a-
mikor olyan első számú gazdasági vezetővel találkozom, 
aki nemcsak munkahelyén, de a régiójában és orszá-
gosan is a minőségügy szószólójának számít. A Macher 
Elektronikai és Gépészeti Kft. vezetőjét szeretném ez-
úttal kedves Olvasóink figyelmébe ajánlani. 
- Hogyan kezdődött? Ki és mikor „fertőzött” meg a minő-
séggel? 
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- Különösen aktívak „kamarai kapcsolataid”. Miért tartod 
fontosnak ezeket a kontaktusokat? Mit profitál ebből a 
régió és milyen előnyei származnak (származhatnak) 
mindebből a Macher Kft.-nek? 
- Amikor 2000-ben cégünk Nemzeti Minőségi Díjat nyert, 
elsőként a pécsi kamara keresett meg, hogy egy tájé-
koztatón beszéljek arról, hogy EFQM modell használata 
milyen előnyt jelent egy KKV részére. Ennek egyenes 
folytatása lett szűkebb környezetemben bekapcsolódni a 
minőségkultúra terjesztésébe. Jó partner volt ebben a 
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, ami a Megyei 
és Regionális Minőségi Díj gondozója, valamint mint 
szolgáltatói szervezet maga is alkalmazója lett az EFQM 
modellnek. A megyében megalakult Minőségi Klub elnö-
keként fontosnak tartom az egymástól tanulás lehetősé-
gének biztosítását. A klub tagjai közé tartoznak termelő 
vállalatok és szolgáltatók, az oktatási intézmények 
-óvodától a felsőoktatásig- a rendőrség, és a közigazga-
tás is. Évente több alkalommal találkozunk, mindig más 
klubtagnál, és osztjuk meg jó tapasztalatainkat egymás 
segítése érdekében. A Macher Kft. is már több alkalom-
mal volt házigazda, ezek a látogatások nemcsak a részt-
vevő számára hasznosak, hanem a vendéglátó cég szá-
mára is, mert az a visszajelzések alapján továbbfejlődik. 
- Családias és családbarát kollektíva a „Macheros”. 
Mennyire fontos ez számodra, mennyire van ennek ma-
napság létjogosultsága, megtartó ereje? 
- Válság idején különös jelentősége van. Ehhez vissza 
kell az időben az alakuláshoz térni. Cégünk 1991-ben 
alakult a rendszerváltást követő válság hatására kény-
szervállalkozásként. A megrendelő biztosított technoló-
giát, gépeket, alapanyagot, nekünk egyedüli különleges 
tőkénk az Ember volt: tudásával, akaratával, kitartásával 
és közös gondolkodásával.  Akkor mi nem ismertük ezt a 

divatos „team munka” szót, de ez a szó nemes értelmé-
ben az volt. Ez a gondolkodásmód –ember fontossága– 
talán soha nem volt ennyire fontos, mint manapság, mert 
ma a világgazdaságban a válság veszély és lehetőség. 
Azok a cégek, akik képesek gyorsan reagálni a környe-
zeti kihívásokra, a verseny győztesei lesznek, és ebben 
ismét a munkatársak hozzáállása lesz a döntő. A munka 
és a családi élet egyensúlyának megteremtése növeli az 
elkötelezettséget és a cég közös sikereiért való együtt-
működést. 
- A munkahely, a „nagy család” után a szűkebbről kér-
deznék. Mennyire támogatja, segíti munkádat szűkebb 
környezeted, s mit jelent Neked a család? 
- A szűk családot jelenti a társ, aki ott van jóban és 
rosszban, és a három gyermekem, akikre büszke va-
gyok. A család, akiről gondoskodhatok, akiknek szere-
tetet adhatok, és akiktől szeretetet kapok. 
Gyermekeim együtt nőttek fel a céggel, nem mondom, 
hogy nem volt olyan, amikor a munka és családi élet ösz-
szeegyeztetése nem volt könnyű. Igyekeztem az együtt 
töltött időt jól használni és a nevelésüket nem a sza-
vakkal végezni, hanem a megélt élmények és családban 
kialakított értékek, tapasztalatok vezéreljék őket. 
A cég megalakulása óta együtt dolgozunk férjemmel. Ő a 
fejlesztésért és a műszaki területért, én pedig a marke-
ting, a gazdálkodás és a szervezetfejlesztés részért fe-
lelek. Sikerült a feladatokat megosztani, együtt örülünk a 
sikereknek, és a nehézségek leküzdése is közös feladat. 
Legidősebb fiam ma már a cégben dolgozik a saját dön-
tése alapján. Lányom egyetemista, de gyakran segít be a 
HR területen, legkisebb gyermekem pedig gimnazista, 
aki a szünidőben szintén aktívan dolgozik a cég bármely 
munkaterületén. 
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- A 2000-ben elnyert Nemzeti Minőségi Díjra készülve, 
team munkában készítettétek el a „Macher értékek” 
gyűjteményét. Az akkor megfogalmazottak mára veszí-
tettek-e értékükből, vagy változatlanul aktuálisak? Ezen 
értékek közül melyik hármat tartod a legfontosabbnak? 
- Az elkészített „Macher értékek” fontosságát bizonyítja, 
hogy ezek irányítják a mindennapi tevékenységet és vi-
selkedést. A három legfontosabb kiválasztása nagyon 
nehéz feladat, mert az itt megfogalmazottak egysége je-
lenti a teljességet. Mégis ha valamelyikeket ki kell emelni 
közülük, az alábbi három jelentősége a világgazdasági 
válság idején még hangsúlyosabb: 

1. Minőség és megbízhatóság 
2. Megújulás 
3. Csapatmunka 

Egy konferencián a közelmúltban elhangzott megállapí-
tással teljes mértékben egyetértek: a szervezetet a kö-
zös értékek tartják össze vagy robbantják szét. 
- Az országban először, másod ízben próbálkoztatok a 
Nemzeti Minőségi Díj elnyerésével. Mi motiválta dönté-
seteket? 
- Az EFQM modellt -amely a Nemzeti Minőség Díj alapja- 
a díj elnyerése után is, mint fejlesztési módszert alkal-
maztuk, beépítve a folyamatokba a mindennapi munka 
során. Évek óta szerepelt a terveinkben az ismételt meg-
méretetés, és a csapat idén elékezettnek látta az időt. 
- Véleményed szerint ma Magyarországon mitől lehet si-
keres egy KKV? A versenyképességben milyen szerepe 
van a minőségnek? Mennyire érték ma a szervezeti ki-
válóság? 
- Az elmúlt 20 évben a környezeti kihívás megváltozott. A 
termékszerkezet átalakult, a nagy sorozatú termékeket 

felváltotta a nagyszaktudást igénylő, kissorozatú termé-
kek gyártása. A termékek életciklusa lerövidült, az új 
termék gyártásba vitele, és az ehhez kapcsolódó tech-
nológia kidolgozása ma már alapkövetelmény, és napi 
feladat. Ugyanúgy alap követelmény, mint a kiváló minő-
ségű termék és költséghatékony előállításának kidolgo-
zása és fejlesztése. A vevőkiszolgáláshoz tartozik a 
hosszú távú pótalkatrészigény kielégítése, a logisztikai 
tevékenység megszervezése és az elmúlt időben a ter-
mékfejlesztésbe való bekapcsolódás. A versenyképes 
szervezetnek a kihívásokra nemcsak reagálni kell, ha-
nem figyelve a változásokat proaktívan kell működni. 
Mindehhez az egyéni és szervezeti tudás növelése a be-
szállítói kapcsolatok erősítése a reagáló képesség nö-
velése szükséges, egy motivált és elkötelezet csapat 
működtetésével, ahol a vezetői szerep a jövőkép és az 
ehhez vezető célok kitűzése, megismertetése és elfo-
gadtatása a siker érdekében. 
- Mikor regenerálódsz, jut időd a kikapcsolódásra, a ma-
gánéletre? Mi a hobbid? 
- A család jelenti számomra a kikapcsolódást. Amíg a 
gyerekek kicsik voltak, úgy alakítottam a hétvégét, hogy 
egyik nap kirándulni tudjunk menni, és sok közös él-
ményt gyűjtsünk. A gyerekek felnövésével ez átalakult, 
ők már a saját útjukat járják, de a közös vasárnapi ebéd 
megmaradt. Nagyon szeretek főzni, szívesen készítem el 
mindenkinek a kedvenc ételét és a szépen terített asztal 
mellett a heti élmények megosztása nagy öröm szá-
momra. Büszke vagyok gyerekeimre és a legnagyobb el-
ismerés, hogy úgy érzik mindig ott voltam, amikor szük-
ségük volt rám. 
- Köszönöm a beszélgetést! 
______________________________________________  
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Versenyképes, fenntartható gyártást az európai ipar globális 
vezető szerepének megszerzéséért 
- Jovane, Francesco 

Competitive Sustainable Manufacturing for Achieving 
European Industry’s Global Leadership  
- Jovane, Francesco 

A fenntartható fejlődés a minőségi közigazgatás, valamint a 
közigazgatás minősége jegyében 
- Dr. Dudás Ferenc 

Sustainable Development in the Wake of Quality Public 
Administration and Administration’s Quality  
- Dr. Dudás, Ferenc 

Termékfejlesztés és üzleti teljesítmény 
- Kiss János  

Product Development and Business Performance 
- Kiss, János 

Átvételi szabályozókártyák - Dr. Balogh Albert Acceptance Control Charts - Dr. Balogh, Albert 

A tanácsadó és tanúsító-választás fortélyai  
- Szügyi György 

Tricks of Choosing a Consultant and a Certification Body 
– Szügyi, György 

Lean, Hat Szigma avagy mi lesz veled TQM? 
 - Rózsa András 

Lean, Six Sygma or What Next TQM 
– Rózsa, András 

Közgazdász fiatalok a minőség szolgálatában 
- Szabó Andrea – Mattusich Márton 

Young Economists Serving Quality  
– Szabó, Andrea – Mattusich, Márton 

Jók a legjobbak közűl  
– Sződi Sándor riportja Bernáth Lajossal 

The Best among the Best  
– Riport by Sződi, Sándor with Bernáth, Lajos 

Február 

Az új nemzetközi metrológiai értelmező szótár (VIM) harmadik 
kiadásának érdekességei 
- Bánkuti László 

Some Peculiarities of the Third Edition of the New 
International Explanatory Dictionary /VIM/ 
- Bánkuti, László 

A minőségügy magyar szakkifejezései 
- dr. Balogh Albert - Földesi Tamás 

Hungarian Terminology of Quality  
- dr. Balogh, Albert - Földesi,Tamás 

A minőségügy kockázata, avagy a lényegről beszélünk a 
konferenciákon? 
 - Fábián Zoltán 

The Risk of Quality, or Do We Discuss the Essencials on 
Our Conferences ? 
- Fábián, Zoltán 



A holisztikus szemlélet szerepe a Jósa András oktató kórház 
minőségirányítási rendszerében 
- Csikai Sándorné 

The Role of a Holistical Attitude in Quality Management 
of the Józsa András Training Hospital 
- Csikai, Sándorné 

Megjelent az MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) 
szabvány  
- Czimer Gáborné - Szalai Lívia 

MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) Standard 
Published  
– Czimer, Gáborné - Szalai, Lívia 

Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. 
eredményei a társadalmi felelősségvállalás terén 
- Lőrinc Ákos 

Results of Észak-magyarországi Regionális Vízművek 
ZRt /Regional Waterworks/ in the Field of CSR 
- Lőrinc, Ákos 

Március 

Vállalati kultúra, üzleti stratégia és versenyképesség 
- Hoványi Gábor 

Corporate Culture, Business Strategy and 
Competitiveness – Hoványi, Gábor 

A benchmarking előszobájában – egy hivatal jó gyakorlata 
- dr. Kállai Mária 

In the Vestibule of Benchmarking – Good Practice of an 
Administration - Dr. Kállai, Mária 

A fenntartható fejlődés gyakorlata a MOL-csoportban 
 
- Kapusy Pál 

Practice of Sustainable Development at the MOL- group  
- Kapusy, Pál 

Piramis - amikor megéri! - Magyar Helga Piramis – When It Is Worth the Money – Magyar, Helga 

Az ISO/TS 16949 műszaki előírással kapcsolatos újdonságok, 
változások - Nádas Péter 

Modifications, Novelties According to ISO/TS 16949 
Technical Specifications – Nádas, Péter 

Az ISO 9001 szabvány módosítása - valóban sok hűhó 
semmiért? - Sipos Gáborné 

Modification of ISO 9001 Standard. Is It Really  
Much Ado about Nothing? - Sipos, Julia 

Jók a legjobbak közül – Rózsa András - Sződi Sándor riportja  The Best among the Best – Rózsa, András 
- Riport by Sződi, Sándor 

Április 

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

Cause and Effect in the Case of Cognitive Processes 
Related to Job Satisfaction Surveys  
-Jánosi, Gergely – Kersch, Gabriella 
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Kézben tartjuk a természetet 
Pesze Tibor - Sólymos Antal - Zsákai Zoltán 

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

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

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

Agilis szoftverfejlesztés a gyakorlatban 
– Bognár Krisztián 

Agile Software-development in Practice 
– Bognár, Krisztián 

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

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

Jók a legjobbak közül – Veress Csaba 
Sződi Sándor riportja 

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

Május 

Szolgáltatásmenedzsment Magyarországon a termelő és a 
szolgáltató vállalatoknál - Demeter Krisztina 

Service Management at Manufacturing and Service 
Companies in Hungary - Demeter, Krisztina 

Változások az autóipari tanúsításban  
- Székely László 

Changes in Certification in the Motor Industry 
- Székely, László 

A belső CSR mérhetőségéről 
– Héra Gábor - Ligeti György 

Measurabilility of Inner CSR 
– Héra, Gábor – Ligeti, György 

CSR rendszerek – válságos időkben – Termék Mix CSR Systems - in a Downturn - Termék Mix 

Gazdálkodás a humán erőforrásokkal válság idején 
– Mac Gregor  Managing Employees in a Downturn – Mac Gregor 

Cikksorozat a szoftver - mérés módszereiről 
– Bóka Gábor 

Series of Articles on Software-Measurement 
– Bóka Gábor 

Június 

Szolgáltatások versenyképességének elemzése vállalati 
példák alapján - Demeter Krisztina 

Case Based Analysis of Service Competitiveness 
- Demeter, Krisztina 

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

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

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 12. szám 2009. december 59/78 oldal

mailto:Laszlo.Szekely@hu.tuv.com


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

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

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

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

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

Július 

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

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

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

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

Innováció és minőség – intézményi stratégiák 
- Benedek András 

Innovation and Quality – Strategies of Institutions 
- Benedek, András 

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

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

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

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

Jók a legjobbak közül – Sződi Sándor interjúja Farkas Józseffel The Best among the Best –Interview with József Farkas - 
Sződi, Sándor 

Augusztus-szeptember 

A Lean menedzsment rendszer és gondolkodásmód kiutat 
jelenthet a válságból - Dr. Németh Balázs 

Lean Management System and Philosophy May Render 
Way Out from Downturn –  
Dr. Németh, Balázs  

Lehet-e eredményes a Lean TPM nélkül? 
– Péczely Csaba 

Can Lean Be Effective without TPM? 
– Péczely, Csaba 
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Karcsú (lean) menedzsment a válságban – Felkészülés a 
változásra - Jenei István, Losonci Dávid és Demeter Krisztina 

Lean Management in Downturn - Prepairing to Change - 
Jenei, István, Losonci,Dávid, Demeter, Krisztina 

Gondolatok a Lean Menedzsment-ről és a válságról 
– Tóth Csaba László 

Some Thoughts about Lean Management and Downturn 
– Tóth, Csaba László 

LEAN nem csak a gyáriparban? - Bernáth Lajos, Kósa István LEAN Not Solely in the Manufacturing Industry? 
- Bernáth Lajos, Kósa István 

Lean Office: veszteségcsökkentés adminisztratív területeken - 
Dr. Németh Balázs 

Lean Office Reduction of Losses in Administration 
- Dr. Németh, Balázs  

Érettségi modellek és a szoftvermérés 
Mit tudunk mérni egy adott helyzetben? - Bóka Gábor 

Maturity Models and Software Measurement – What Can 
Be Measured in a Given Situation? – Bóka, Gábor 

CSR trendek: elköteleződés vagy kirakatmarketing? 
- Fertetics Mandy 

CSR Trends:Devotion or Shop-window Marketing? 
- Fertetics, Mandy 

Október 

Folyamatmenedzsment a Hödlmayrnél 
– Prekopecz József 

Process Management at theHödlmayr Company 
- Prekopecz, József 

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

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

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

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

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

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

Szabvány-az orvostechnikai eszközök jelképeire 
– Beck Lajos 

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

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

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

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 12. szám 2009. december 61/78 oldal



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

The Best among the Best – Móricz, István, General 
Manager Nyírségvíz Zrt. - Sződi, Sándor 

November 

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 

December 

Környezettudatosság vagy környezet-tudatalattiság? 
- Berényi László 

Environment-conciousness or Environment-
subconciousness? - Berényi, László 

EFQM új modell vagy szabvány? - Sugár Karolina EFQM a New Model or Standard? - Sugár Karolina 

A pénz nyelvén a minőségről - Dr. Balogh Albert About Quality in Money Language – Dr. Balogh, Albert 

Az innováció algoritmusa - Lantos Gábor Algorithm of Innovation – Lantos, Gábor 

Az innovációs nagydíj a siker egy állomása – Gondos Gyula Innovation Prize – a Station of Success – Gondos Gyula 

Az aktualitások jegyében - Beszámoló a XVIII. Magyar 
Minőség Hét konferenciáról - Összeállította Róth, András 

In the Spirit of Timeliness. Report on the 18th Quality 
Week Conference - Compiled by Róth, Andras 

Jók a legjobbak közül - Sződi Sándor interjúja Macher 
Endrénével 

The Best among the Best - Interview with Macher, 
Martha - Sződi, Sándor  

A Magyar Minőség 2009 évi szakcikkeinek tartalomjegyzéke Content of Professional Articles of Hungarian Quality in 
2009 

_____________________________________________________________________________________________________  
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MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  ppáállyyáázzaattaaiinnaakk  ddííjjááttaaddáássaa  
  

A XVIII. Magyar Minőség Hét rendezvény keretében, 
2009. november 3-án rendezett gálaesten került sor a 
Magyar Minőség Társaság ez évi pályázati díjainak áta-
dására. Ebben az évben az 

Év Minőségirányítási Menedzsere 2009 Díj 
kitüntetésben részesült 

Nagy Gellai Károly 
minőség- és környezetirányítási vezető, FASTRON 

Hungária Kft. 
Bírálat a „2009. év Minőségirányítási Rendszerme-
nedzsere” pályázatról 
Nagy Gellai Károly, a FASTRON Hungaria Kft. minőség- 
és környezetirányítási vezetője. Minőségügyi ismereteit 
nagyfokú tudatossággal gyűjtötte össze és szisztemati-
kusan fejlesztette, majd bővítette. Ennek során külön ki-
emelést érdemel, hogy 2001-ben az MSZT szervezésé-
ben EOQ/MSZT Környezetirányítási rendszermenedzser 
és auditori képesítést szerzett. A cég tevékenységének 
bővülése során autóipari beszállítóként is meg kellett áll-
nia a helyét, amely erőfeszítések eredményeképpen a 
vállalat 2004. februárban megszerezte az ISO TS 16949: 
2002 szerinti tanúsítványát. A pályázónak ebben termé-
szetszerűleg meghatározó szerepe volt, de abban is, 
hogy a rendszer bevezetése nem formálisan történt, ha-
nem megváltoztatta az egész vállalati gondolkodást. Lét-
rehozták a vevőorientált és támogató folyamatok rend-
szerét, folyamatgazdákat jelöltek ki, akik az indikátorok 

alapján a folyamatok eredményességét kísérik figye-
lemmel.  
A következő nagyobb lépés a vállalat ISO 14001: 2004-
es szabvány szerinti tanúsítása volt; ezáltal a pályázó te-
vékenysége is kiegészült a környezetirányítási tevékeny-
séggel, és vállalati szinten elindultak az irányítási rend-
szerek integrálásának az irányába. Elsőként vezették be 
az ún. vállalatspecifikus „Minőségügyi Mátrix”-ot. Ezek 
után nem véletlen, hogy 2006-ban elnyerték az egyik leg-
nagyobb belga vevőnek az „Év Beszállítója” díját, majd 
más elismeréseket. Mindebben a pályázónak értelem-
szerűen döntő szerepe volt. 
A fentiek és a pályázatban foglalt további pozitív tények 
alapján meggyőződéssel ítélhető oda Nagy Gellai Károly 
részére a 

„2009. évi Minőségirányítási Rendszermenedzser” 
kitüntető cím. 
A pályázatot bírálta: Somogyiné Alabán Ildikó a MOL 
Nyrt. Upstream integrált menedzsment rendszer fejlesz-
tés vezető és Dr. Molnár Pál az EOQ-MNB elnöke, aki 
egyben értékelte is a pályázatot. 

 
 



 
 
 
 

 
Dr. Molnár Pál értékel 

 
 
 
 

Nagy Gellai Károly minőség és környezetirányítási 
vezető, FASTRON Hungária Kft. 
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Magyar Minőség Portál Díj 2009. közös pályázat 
nyertesei: 

MMaaggyyaarr  TTuuddoommáánnyyooss  AAkkaaddéémmiiaa  KKöönnyyvvttáárraa  
Díjátvevő: Professzor Náray-Szabó Gábor főigazgató 

és 
VVIISSUUAALLIIAA  KKrreeaattíívv  ÜÜggyynnöökksséégg  

Díjátvevő: Ivánka Gábor kreatív igazgató 
A portál jellemzői 
A portál az első menüpontban fogalmazta meg küldetési 
nyilatkozatát: „Az 1826‐ban alapított Akadémiai Könyv-
tár hagyományos értékeit megtartva, a kor követelmé-
nyeinek megfelelő informatikai háttérrel egyre szélesebb 
körben bocsátja rendelkezésre gyűjteményét és szolgálja 
a tudományos kutatást.” 
A könyvtár internetes honlapja 1998 decemberétől mű-
ködik, és ad tájékoztatást az egész tudományos világnak 
a könyvtár működéséről és szolgáltatásairól. A könyvtár 
internetes honlapja – az idők és a követelmények válto-
zásával – ez év nyarán megújult, és egy teljesen új de-
sign‐nal, tartalmi struktúrával és felhasználóbarát felü-
lettel gazdagabban került az internet olvasótábora elé. 
Az új portál 2009.06.10. óta érhető el. Az ügyfelek, fel-
használók elégedettségének, visszajelzéseinek a méré-
se a honlapon közvetlenül nem mérhető. Közvetve azon-
ban mérhetők az olvasottsági statisztikák a Google által. 
Az olvasottsági statisztikák (havi 3.000 – 4.000 önálló lá-
togató) relatív magas értéket mutatnak, különösen fi-
gyelemre méltó egy nyáron megújult oldalnál a nyári szü-
net végi, illetve az azt követő időszakban. A könyvtár 
honlapjának olvasottsága folyamatosan kiemelkedő, 
mára már elérte a Google kereső szerint PageRank 
7‐es értékelést, amivel a legolvasottabb magyarországi 
portálok közé tartozik. 

A portál egyedi vizuális megjelenésű, megfelelően utal 
az intézmény múltjára, illeszkedik a küldetéshez és a tar-
talomhoz, figyelemfelhívó, tetszetős és elegáns. A hát-
térkép utal a könyvtár épületének patinás jellegére, stí-
lusára. Kinézete nem hivalkodó, ugyanakkor különleges 
megoldások és eredeti ötletek, korszerű minő-
ség‐tartalom jellemzik. 
A portál letisztult megoldásokkal biztosítja a gazdag tar-
talomban való egyszerű böngészés lehetőségét. Újszerű 
elem a 2‐oszlopos ábrázolásmód, ahol a baloldali kes-
keny oszlop a menürendszert takarja, görgetéskor ván-
dorló formában. Ezzel a görgetés közben bármikor elér-
hető és használható ez a menürendszer. 
A felhasználóbarát kezelést támogatják még a felső me-
nüsor részét képező ikonsor, amellyel a kezelési funkci-
ók gyorsan megvalósíthatók (oldal betűméretének változ-
tatása, oldal nyomtatása, elküldése e‐mailben, tájéko-
zódást segítő honlap‐térkép bemutatása), illetve a to-
vábbi menüpontok, ahonnan magára a könyvtárra vo-
natkozó információk elérhetők. Az egész kezelés átte-
kinthető, és könnyen megtanulható. 
A tartalomban lévő keresést intelligens kereső támogatja, 
amely a megtalált oldalon külön ki is emeli a kere-
ső‐kifejezések találatait. 
A honlap jól áttekinthető struktúrában mutatja be az MTA 
Könyvtára működését, illetve a könyvtárat igénybe venni 
szándékozóknak megad minden szükséges információt a 
Könyvtár működéséről, használatának a lehetőségeiről, 
módjáról és kereteiről. 
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a portál működése 
teljes mértékben megfelel a céljának és küldetésének, 
azt kiváló minőségben, nagyon szép és igényes megje-
lenéssel valósította meg. A tartalmi információszolgálta-
tás teljes mértékű és megfelelő, a felhasználóbarát kivi-
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tel, könnyű kezelhetőség magas színvonalúvá teszi a 
honlapot. 
A fentiek alapján a Magyar Minőség Portál Díj 2009 
odaítélését javasolta a bíráló bizottság. 
A pályázatot bírálta: Dr. Komáromi László a SZÁMALK 
Zrt. minőségirányítási igazgatója, Dr. Horváth Zsolt az 
INFOBIZ Kft. ügyvezetője, és Kálmán Albert a Nemzeti 
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium osztályvezetője, 
aki egyben értékelte is a pályázatot. 
 

 
Kálmán Albert értékel 
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Professzor Náray-Szabó Gábor főigazgató, 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és 

Ivánka Gábor kreatív igazgató, 
VISUALIA Kreatív Ügynökség 

_______________________________________________________________________________________________  
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A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a 
kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Miniszterelnöki Hivatalt 
vezető miniszter és Mester Zoltán, a Nemzeti Minőségi 
Díj Bizottság elnöke adta át a Parlamentben. 
Az NFGM megbízásából a Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesület (az EFQM Magyar Nemzeti Part-
nerszervezete) által szervezett rendezvényen 16 szerve-
zet és gazdasági vállalkozás, valamint 2 egyéni díjazott 
vehetett át különböző elismeréseket a Parlamentben: a 
Nemzeti Minőségi Díjat, az Elismerés a Kiválóságért, az 
Elkötelezettség a Kiválóságért európai elismeréseket, a 
Best Practice Excellence Diplomát, valamint a Nemzeti 
Minőségi Díj Nagykövete díjat. 

Az európai rendszeren alapuló értékelési folyamat ered-
ményeként a 2009. évben Nemzeti Minőségi Díjban ré-
szesültek: 

Kis- és közepes méretű termelő vagy szolgáltató 
szervezet kategóriában a 
Macher Gépészeti és Elektronikai Kft., 
Székesfehérvár, 
Nagyméretű termelő vagy szolgáltató szervezet 
önálló szervezeti egysége kategóriában a 
JABIL Magyarország Kft., Tiszaújváros. 

Az ünnepségen megjelenteket Mester Zoltán, a Nemzeti 
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium versenyképessé-
gért felelős szakállamtitkára, a Nemzeti Minőségi Díj Bi-
zottságának elnöke köszöntette, majd Dr. Molnár Csaba 
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Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter tartotta meg ün-
nepi beszédét. Hangsúlyozta, hogy napjainkban a folya-
matos fejlesztés és a szervezetek versenyképességének 
javítása jelent kitörési lehetőséget. Ismertette a 2009. évi 
eredményeket és bemutatta a győzteseket. Kiemelte a 
kiváló szervezetek folyamatos tanulási, fejlesztési és in-
novatív képességeit, melyek az egyre javuló eredménye-
ket és a versenyben maradást biztosítják. Gratulált az 
európai eredményekhez és bíztatta a magyar nyertese-
ket az európai megmérettetésre is. 
Az európai Elismerés a Kiválóságért és az Elkötelezett-
ség a Kiválóságért okleveleket és az Út a Kiválóság felé 
díjat a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 
elnöke, Sugár Karolina és tiszteletbeli elnöke, Sugár 
András adták át a díjazottaknak. 
Idén először kaptak Best Practice Excellence Diploma el-
ismerő oklevelet azon szervezetek és egyének, akik so-
kat tettek a Kiválóság Kultúra hazai elterjesztéséért. 
Ezen a napon immár harmadik alkalommal került át-
adásra az új Nemzeti Minőségi Díj porcelán plasztika, 
mely Tamás Ákos, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 
iparművészének alkotása. 
Rövid ismertető a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díj dí-
jazottakról 
Kis- és közepes méretű termelő vagy szolgáltató szerve-
zet kategóriában 2009-ben Nemzeti Minőségi Díjat nyert 
a: 

Macher Gépészeti és Elektronikai Kft. 
A díjat Kovácsné Malomhelyi Andrea vette át. 
 A Macher Gépészeti és Elektronikai Kft. 1991-ben 

Székesfehérváron jött létre. A családi vállalkozás 18 
év alatt a speciális ipari elektronikai területen Magyar-

országon, és Nyugat-Európában is elismert vállalattá 
fejlődött. A munkatársak létszáma 70 fő. 

 A Kft. 1996-ban, Magyarország első 300 cége között 
tanúsítatta ISO 9001 rendszerét. A 90-es évek 
végétől kezdődően tudatosan alkalmazza az EFQM 
modellt a szervezet fejlesztésére.  

 A Kft. 2000-ben sikerrel pályázott a Nmzeti Minőségi 
Díj elnyerésére. A szervezet fejlődésének alapját a 
tudás és annak folyamatos fejlesztése, a minőségi 
vevőkiszolgálás, valamint az évek során elért ered-
ményekből megvalósított beruházások együttese ad-
ja. 

 Kiterjedt tanulási tevékenységet használnak az új-
szerű módszerek, megközelítések megismerése és 
átvétele érdekében. Az átvett legjobb gyakorlatok 
alapján fejlesztik folyamataikat. A folyamatosan fej-
lődő szervezet és irányítási rendszer eredményeként 
a mindenkori környezethez rugalmasan alkalmaz-
kodni tudó, eredményes vállalkozássá sikerült válnia. 

 A környezettudatos szemlélet a teljes munkatársi kör 
esetén tetten érhető. 2007-2008-ban „Zöld iroda pá-
lyázaton” vettek részt, ahol oklevélben részesültek. 

 A társaság 2008-ban iparági győztesként elnyerte a 
„Legjobb munkahely” elismerést. 

 A vezetés elkötelezett a Kiválóság Kultúra terjesztése 
és állandó fejlesztése iránt. 

Nagyméretű termelő vagy szolgáltató szervezet önálló 
szervezeti egysége kategóriában 2009-ben Nemzeti Mi-
nőségi Díjat nyert a: 

JABIL Magyarország Kft. 
A díjat Király Zoltán ügyvezető igazgató vette át. 
 A JABIL Magyarország Kft., amely a JABIL nemzet-

közi vállalatcsoport, a világ egyik legnagyobb elektro-
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nikai áramkörgyártójának tagvállalata, elektronikai 
bérgyártó tevékenységgel foglalkozik. A vállalkozás a 
hazai TOP 50 legnagyobb vállalatok listáján folyama-
tosan jelen van, és a nemzetközi JABIL cégcsoporton 
belül is az egyik legmeghatározóbb vállalat. 
 A társaság a 2000. március 30-ai alapkőletétel óta a 

térség egyik meghatározó munkáltatójává vált. A vál-
ság ellenére 2009-ben képesek voltak tevé-
kenységüket tovább bővíteni, és újabb üzletek meg-
szerzésével stabilizálni a működésüket. Míg 2009 
nyarán 2850 főt foglalkoztattak, az elmúlt hónapban 
már 3900 fő volt az alkalmazottak száma. 
 A dinamikusan változó piaci környezet kihívásaira re-

agálva a vállalat folyamatosan új menedzsment filo-
zófiákat vezet be és alkalmaz, melyek között helyet 
kapott az EFQM Modell által fémjelzett Kiválóság 
Kultúra is. 
 A szervezeten belül kiterjedten alkalmazzák a mo-

dern minőségmenedzsment eszközök széles tárhá-
zát. A társaság működési folyamatainak hatékony-
ságát a különböző rendszerszabványokra épülő in-
tegrált irányítási rendszer is biztosítja. 
 2007-ben a folyamatos fejlesztés szervezeti szintű 

támogatására, más cégek jó gyakorlatát alapul véve, 
alakították ki saját rendszerüket, amelyet a JABIL 
cégcsoporton belül is „best practice”-nek tekintenek. 
A rendszer kialakításának és működtetésének bemu-
tatásával 2009-ben Shiba Díjban részesültek. 
 A JABIL Magyarország Kft. jelentős eredményeket ért 

el a Kiválóság Kultúra kialakítása és továbbfej-
lesztése terén. A sikereket a vezetés elkötelezett-
sége, tudatos minőségszemlélete, a dinamikus válto-
zások kezelése, és a folyamatok integrált menedzse-
lése biztosítja. 

2009. évi Európai Elismerések 
Az EFQM Elismerési Rendszere alapján az EFQM Ma-
gyar Nemzeti Partnerszervezetével, a Szövetség a Ki-
válóságért Közhasznú Egyesülettel közös európai okle-
velet adott ki az alábbi szervezeteknek. 
Elismerés a Kiválóságért (Recognised for Excellence): 
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület, mint 
az EFQM Magyar Nemzeti Partnerszervezete „Elismerés 
a Kiválóságért (Recognised for Excellence)” európai ok-
levelet adományoz mindazon pályázó szervezeteknek, 
amelyek 300 és 500 pont közötti kiváló szintet értek el, s 
ezzel bizonyították eredményességüket a Kiválóság Mo-
dell alkalmazásában. 
Az „Elismerés a Kiválóságért” pályázat azokat a szerve-
zeteket, szervezeti egységeket ismeri el, amelyek a pá-
lyázat során bizonyítják, hogy folyamatosan a szervezeti 
kiválóság útján haladnak, tapasztaltak és gyakorlottak a 
szervezeti kiválóság és a legjobb gyakorlatok imple-
mentálásában, a menedzsment módszerek alkalmazá-
sában. 2006-tól az „Elismerés a Kiválóságért” szintet az 
EFQM három önálló kategóriára bontotta melybe a beso-
rolás a pályázattal elért pontszám alapján történik: 300-
399 pont: 3*, 400-499 pont: 4*, 500-599 pont: 5*. 
A díjazottak az oklevéllel együtt a Szövetség a Kiválósá-
gért Közhasznú Egyesület által alapított „Út a Kiválóság 
felé” díjat is átveszik. 
Négy csillagos Elismerés a Kiválóságért, azaz Recog-
nised for Excellence európai elismerésben részesült a: 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Grundfos Hungária Kft. 

A díjat és az oklevelet Tabajdi Ildikó pénzügyi igazgató 
vette át. 
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Kanizsa Trend Kft. 
A díjat és az oklevelet Miklós Zsolt ügyvezető igazgató 
vette át. 
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület „Elis-
merés a Kiválóságért” oklevelet vehetett át a: 

Hinterland Mérnöki Iroda Zrt. 
A díjat és az oklevelet Juhász Attila vezérigazgató vette 
át. 
Elkötelezettség a Kiválóságért (Committed to 
Excellence): 
Az „Elkötelezettség a Kiválóságért” (Committed to Ex-
cellence) pályázat egy egyszerű eszköz azon szerveze-
tek számára, amelyek fejlesztési projektek megvalósítá-
sával készek elindulni a szervezeti Kiválóság útján. 
Az Elkötelezettség a Kiválóságért szint elérése a vezetők 
és a szervezet vevői számára is egyértelművé teszi, 
hogy a szervezet fontosnak tartja a folyamatos fejlesztést 
és törekszik a Kiválóságra. Ennek érdekében a szerve-
zet számára hasznos, hogy az EFQM Kiválóság Modell 
segítségével „átvilágítsa” magát és ez alapján fejlesztési 
projekteket indítson el. Az „Elkötelezettség a Kiválósá-
gért” pályázat keretében a szervezetek a fent említett 
szervezeti átvilágítás, valamint fejlesztési projektek 
eredményeit mutatják be. 
Az idei évben harmadik alkalommal vehették át a pályá-
zók a Nemzeti Minőségi Díjak átadásával egyidőben az 
európai oklevelet és a Szövetség a Kiválóságért Köz-
hasznú Egyesület által alapított „Út a Kiválóság felé” dí-
jat. 
Elkötelezettség a Kiválóságért, azaz Committed to 
Excellence európai elismerésben részesült a: 

Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. 

A díjat és az oklevelet Reményi Zoltán elnök-vezérigaz-
gató vette át. 

Homo Regius Tanácsadó Iroda 
A díjat és az oklevelet Hegedűs Márta ügyvezető igaz-
gató vette át. 

IFKA Iparfejlesztési Közalapítvány 
A díjat és az oklevelet Dr. Bárdos Krisztina ügyvezető 
igazgató vette át. 

Jászkun Volán Zrt. 
A díjat és az oklevelet Dani József minőségirányítási ve-
zető vette át. 

Káva Kulturális Műhely Egyesület 
A díjat és az oklevelet Cziboly Ádám stratégiai vezető 
vette át. 

Salva Vita Alapítvány 
A díjat és az oklevelet Végh Katalin ügyvezető igazgató 
vette át. 
Best Practice Excellence Diploma 
Az EFQM Modell szerinti Kiválóság Kultúra hazai ter-
jesztése nem csak a versenyszférában, hanem minden 
ágazatban, úgy mint az oktatás, egészségügy, közszol-
gáltatás, valamint a civil szféra területén egyaránt fontos. 
A 2010-es új európai kiválóság modellben a társadalmi 
hatás, szerepvállalás eredményei jelentősen felértéke-
lődtek, értékelésük fokozott figyelmet kapott. Az elmúlt 
több mint egy évtizedben a Kiválóság Kultúra jó gyakor-
latainak, tapasztalatainak továbbadásában több szerve-
zet és egyén is kiemelkedő munkát végzett, s ezzel 
konkrét segítséget nyújtott más szervezetek továbbfejlő-
déséhez. 
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A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület a jó 
gyakorlatok és a Kiválóság Kultúra magyarországi ter-
jesztéséért 2009-ben „Best Practice Excellence Diplo-
mát” adományozott a következő 4 szervezetnek és egy 
egyénnek: 

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., 
mely szervezet több mint 4000 vezetőt látott vendégül és 
osztotta meg velük saját tapasztalatait az elmúlt évek-
ben. Az oklevelet Dr. Simon Attila vezérigazgató vette át. 

ISO 9000 Fórum részére, 
mely éves konferenciáján, szakmai rendezvényein, va-
lamint kiadványaiban széles teret biztosít az egymástól 
tanulásnak, valamint a Kiválóság Kultúra ágazatokon át-
ívelő terjesztésének. Az oklevelet Rózsa András elnök 
vette át.  
Sokat köszönhetünk további, minőségügyi szakembere-
ket összefogó társadalmi szervezeteknek is, amelyek az 
írott és elektronikus médián keresztül hónapról-hónapra 
rendszeresen hírt adnak a Kiválóság Kultúra képviselői-
nek újabb eredményeiről, jó gyakorlataikról: 

Magyar Minőség Társaság 
Az oklevelet Takáts Albert ügyvezető igazgató vette át. 

EOQ Magyar Nemzeti Bizottsága 
Az oklevelet Dr. Molnár Pál elnök vette át. 
A jó gyakorlatok és a Kiválóság Kultúra terjesztésében 
úgyis, mint a Herendi Porcelánmanufaktúra Minőségi 
Igazgatója, valamint az ISO 9000 Fórum elnöke, orszá-
gosan is elismert önfeláldozó munkát vállalt: 

Rózsa András 

A Nemzeti Minőségi Díj Nagykövete 

 
A Nemzeti Minőség Klub tagsága (a minőségfejlesztés 
terén kiemelkedő eredményt elért, s teljesítményük elis-
meréseként Nemzeti Minőségi Díjban vagy IIASA-Shiba 
Díjban részesült szervezetek) 1998-ban megalapította a 
Nemzeti Minőségi Díj Nagykövete kitüntetést.  
A címet olyan személy kaphatja, aki tevékenységével 
jelentősen hozzájárul a Nemzeti Minőségi Díj ismertsé-
gének fokozásához. 2009-ben a Nemzeti Minőség Klub 
tagjainak valamint a Nagykövetek javaslata, szavazatai 
alapján a Nemzeti Minőségi Díj Nagykövete rangos elis-
merést 

Móricz István, a Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója 
érdemelte ki. 
Az oklevelet és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által 
erre a célra felajánlott kisplasztikát Sugár András, a 
Nemzeti Minőség Klub korábbi elnöke és Mester Zoltán 
szakállamtitkár, a Nemzeti Minőségi Díj Bizottság elnöke 
adta át. 

Gratulálunk a Díjazottaknak, Elismerteknek! 
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Út a Kiválóság felé Díj 

 
Az okleveleket és a Szövetség a Kiválóságért Köz-
hasznú Egyesület által alapított „Út a Kiválóság felé” díjat 
Sugár Karolina, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 
Egyesület elnöke és Sugár András a Szövetség a Kivá-
lóságért Közhasznú Egyesület tiszteletbeli elnöke adta 
át. 
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 2006-
ban alapította az „Út a Kiválóság felé” díjat, melyet azon 
szervezetek kaphatják meg, amelyek elindultak a Szer-
vezeti Kiválóság felé vezető úton, és a különböző elisme-
rési szintekre beadott pályázataikban bemutatják elért si-
kereiket. 2006-tól eddig 50 szervezet mondhatja magáé-
nak a díjat. 
Az EFQM különböző európai elismerési szintjeit angol 
vagy magyar pályázattal 1999 óta 92 magyar szervezet 
(39 Elkötelezettség, 40 Elismerés, 13 Döntős-Díjas-Fő-
díjas) nyerte el. 

_______________________________________________  

 

 

MMiinnőőssééggsszzaakkeemmbbeerreekk  TTaalláállkkoozzóójjaa 
2010. február 6. 

Novotel Budapest Centrum 
(egykori Palace szálló) 

1088 Budapest, 
Rákóczi út 43-45. 

___________________________________________________  
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IISSOO  99000011  ttaannúússííttootttt  ccééggeekk  aa  kkiivváállóóssáágg  úúttjjáánn  
TToollddii  SSáánnddoorr  

Hosszú előkészítő és szervezetfejlesztési kutatómunka 
eredményeként dolgozta ki a Pannon-Quality Kft. az ISO 
9001-el integráltan tanúsítható ExcellenCert tanúsítási 
rendszerét, amely az EFQM által kidolgozott, és a Kivá-
lóság Modell alapját képező 8 kiválósági alapelvre épül. 
Az innovációs munka három fő irányban folyt: 

• Lépés az integrált ISO 9001 & ExcellenCert ta-
núsítás irányában: Fő törekvésünk egy olyan új 
megfelelőség-értékelési eljárás kidolgozása volt, 
amely az ISO 9001 tanúsítás hozzáadott értékét 
jelentősen növeli. Olyan tanúsítási rendszert akar-
tunk létrehozni, amely a szervezeteket a kiválóság 
útján folyamatos szervezetfejlesztésre ösztönzi. Ki-
dolgoztuk az ExcellenCert tanúsítási szabályzatát, 
terméklapját, ISO 9001 audittal integrálható megfe-
lelőség-értékelési eljárását. Ennek megfelelően a 
szervezetek az elért kiválósági szintről az ISO 9001 
tanúsítványuk mellé ExcellenCert tanúsítványt is 
kapnak. 

• Lépés az ExcellenCert, mint útmutató irányában: 
A tapasztalatok azt igazolják, hogy az ISO 9001-es 
rendszert már hosszabb ideje működtető és kiváló-
ságra törekvő szervezetek egyre inkább igénylik a 
továbblépést. Számukra fejlesztési útmutatóként is 
alkalmazható, az ExcellenCert követelményfüzet. 

• Lépés a Módszertani ajánlások irányában: Tö-
rekvésünk szerint az ExcellenCert egy olyan tudás-
bázis, amelynek szervezetfejlesztési ajánlásai fo-
lyamatosan bővülnek a piaci tapasztalatokon ala-
puló, a szervezetfejlesztést támogató megoldási ja-

vaslatokkal, módszertanokkal és esettanulmányokra 
hivatkozásokkal. 

Az ExcellenCert tanúsítási rendszer elemei: 
• az ExcellenCert követelményfüzet, 
• a kapcsolódó értékelési és tanúsítási szabályzat, 
• a tudásbázist alkotó módszertani ajánlások a 

követelményfüzetben és az esettanulmányok a 
kapcsolódó weboldalalakon. 

Az ExcellenCert tanúsítási eljárása logikusan felépített, 
fejlesztésre ösztönző, utat mutat a kiválósági díjakra pá-
lyázó szervezeteknek, de ugyanakkor a fejlesztések ki-
választásánál nagy szabadságfokot biztosít. A rendszer 
nyitott a folyamatosan változó a piaci körülményekre, tu-
dásbázisa folyamatosan bővül, módszerek tárházát gyűjti 
magába, amelyeket az egyes szervezetek a nekik meg-
felelő módon alkalmazhatnak. A sikeres tanúsításhoz ja-
vasolt ExcellenCert rendszerben képzett szervezetfej-
lesztési szakember, moderátor támogatását is igénybe 
venni. A szakember rámutat a szervezet adottságainak 
és működéséből fakadó eredményeinek kapcsolódási 
pontjaira, összefüggéseire és hozzásegít a módszer-
tanok kiegyensúlyozottan történő alkalmazásához, amely 
a szervezeti kiválóság egyik ismérve. 
Az ExcellenCert tanúsítási rendszere a Szövetség a Ki-
válóságért Közhasznú Egyesület együttműködésével és 
jóváhagyásával került kialakításra, amelyet a Certop Ter-
mék- és Rendszertanúsító Ház alkalmaz tanúsítási eljá-
rásai során. A kiválósági követelményrendszer szerinti 
megfelelőség-audit, és értékelés-ösztönzést ad a szerve-
zetek számára a folyamatos fejlődéshez és a kiválósági 
kultúra terjesztéséhez. Azok a szervezetek, amelyek az 
ExcellenCert szerinti kiválósági tanúsító auditokon 
megfelelnek, várhatóan sikeresen pályázhatnak a Ki-

Megjegyzés
Mérnök-közgazdász, szervezetfejlesztési szakember



válóság különböző európai elismerési szintjeire és a 
nemzeti vagy regionális Minőségi Díjak elnyeréséért. 
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület -az 
EFQM magyarországi partnerszervezet- elfogadta és 
támogatja az ExcellenCert kiválósági követelményrend-
szerét, részt vállal a tanúsító auditorok képzésében, va-
lamint a tanúsítási folyamat gyakorlatának értékelésé-
ben. 
A tanúsítási eljárást a Certop Termék- és Rendszertanú-
sító Ház folytatja le, a szervezet ExcellenCert szerinti 
megfelelőségét Tanúsítvánnyal igazolja, a fejlettségi 
szintet szemléletes értékelés tartalmazza. A tanúsítási 
eljárás történhet az ISO 9001 audittal együtt, de a rend-
szertanúsítástól függetlenül is szerződhet a szervezet. 
Az ExcellenCert Tanúsítvány a teljes szervezeti műkö-
désre vonatkozik. Amennyiben a tanúsított szervezet 
valamely részegységénél, vagy valamely résztevékeny-
ségénél az auditorok az iparági gyakorlatból kiemelke-
dően jó gyakorlatot látnak, javaslatot tesznek a Szövet-
ség a Kiválóságért Közhasznú Egyesületnek „Best 
Practice Excellence Diploma” kiállítására. 
A Szövetség a tanúsítási folyamat eredményeként, a 
Certop Termék- és Rendszertanúsító Ház által delegált 
tanúsító auditorok javaslata alapján, „Best Practice 
Excellence Diploma” formájában ismeri el az auditált 
szervezetnél azonosítható példa értékű működést akár 
kisebb szervezeti egység, vagy működési résztevékeny-
ség szinten is. 

Folytatás a következő számban 
______________________________________________  

44..  TTQQMM  KKOONNFFEERREENNCCIIAA  
Válságban a minőség 

Füzesgyarmat, Hotel Gara 
PPiinnttéérr  CCssaabbaa  

A korábbi évek TQM konferenciáinak sajátos hangulatát 
továbbfejlesztve 2009. október 8-9.-én interaktív munka-
konferenciát szervezett a Magyar TQM Szövetség, 
Fábián Zoltán elnök irányítása mellett. 
A kétnapos, szakmai programokat felsorakoztató rendez-
vényen a szervezők és a résztvevők bizalmából Pintér 
Csaba (LIONSON Consulting Kft., ügyvezető) egy teljes 
napos workshopot tartott a Konferencia meghirdetett 
tematikájára építve, operálva a legjellemzőbb hívó-
gondolatokkal: 
· A jövő záloga - 5W1H az oktatásban 
· Kompetencia vagy impotencia - a minőségügy helye 

a szervezetben 
· Minek nevezzelek - újak vagy csak divatosak a ma-

napság alkalmazott technikák 
· Hozzáértünk vagy csak hozzá értünk? - avagy szak-

értőkkel tele van a padlás 
A rövid bevezető előadásra építve a résztvevők a 
KOOPERATÍV TANULÁS-, ÉS MUNKASZERVEZÉS alapelvei és 
struktúrái mentén 
· feldolgozták működő, szektorában meghatározó 

súllyal bíró szervezetek esetvizsgálatával a minő-
ségirányítás neuralgikus pontjait, 

· vizsgálati szempontok mentén (kooperációs alapel-
vek), szakértői működés szimulációjában fejlesztési 
javaslatokat fogalmaztak meg, 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 12. szám 2009. december 75/78 oldal

majd az eredmények és a workshopon biztosította kere-
tek áttekintésével kilistázták a kooperatív tanulás-, és 
munkaszervezés alkalmazási területeit, 



· saját szervezeti életükre vetítve. 
A kooperatív tanulás-, és munkaszervezés lehetséges al-
kalmazási területei, a résztvevők meglátása szerint: 
· Stratégiaalkotás 
· Szervezetfejlesztés 
· Irányítási rendszer kialakítása 
· Üzletfejlesztés 
· Költségvetés készítése 
· Kríziskezelés 
· Képzések 
· IT kialakítás, fejlesztés 
· Önértékelés 

Résztvevői vélemények egy végigdolgozott nap után: 
· „Nem voltam éhes 13.30-kor. 
· Zárkózott típus vagyok. Mégis eljutottam odáig, 

hogy akartam mondani. 
· Nagyon-nagyon jó élmény volt: 
· Egy hónapja vagyok a cégemnél, és a kollégákkal 

mégis egyformán látjuk a dolgokat, 
· Jól együttműködött a csapat. 
· Hatóságnál dolgozom. A munkák 99%-a egyedül 

végzendő. Krízis helyzetben viszont, amikor elő-
térbe kerül az együttműködés, nagyon jó szervezési 
keretnek tartom az itt megtapasztaltakat. 

· Mindezt kiválóan lehet használni az általam megtar-
tandó belső képzéseinken is. 

· Újdonság volt: egészen más filozófia. 
· Jó volt egy napon, egy meghívottal, hasznos dolgo-

kat hallani. 
· Nagyon megdolgoztatott. 

· Az alapelveket újból el fogom olvasni. 
· Sikerélményeim voltak, amit köszönök. 
· Beosztott és vezető is vagyok egyben. A 

kapitányságon sok dolgot egyedül kell megtegyek. 
Lefáradtam, de élveztem. Itt és most máshol drága 
pénzért árult tudást kaphattam. És nem csak a mor-
zsáit… 

· Megerősített a hitemben: érdemes újat kipróbálni, 
kitalálni. 

· Sok dolog visszaköszönt, amit néha ösztönösen al-
kalmaztam. 

· Megélhető volt a szakértő kompetencia fejlesztése. 
Ez más konferencián vagy megfizetett szakértőtől 
nem kapható meg. 

· Nagyságrenddel nagyobb az aktivitás. A legutóbbi 
konferencián nem tudtam elmondani, hogy mit gon-
dolok arról a dologról, mi ott elhangzott. 

· Közvetlen kapcsolatok kialakításának lehetősége. 
Közös feladat építi a kapcsolatot. 

· Ilyen típusú szakmai / fejlesztő műhely nem sok 
van. 

· Reggeltől 19 óráig úgy együtt tudtunk lenni, dol-
gozni, hogy még most esete is tudunk nevetni. 

· A TQM Szövetség az ilyen jellegű programokkal tel-
jes mértékben azonosulni tud, ilyen jellegű progra-
mokat akar.” 

Így valóban igazzá vált a mondás: 
„Egy konferencia sikere csakis a résztvevőkön múlik.” 
A sikeres Konferenciára emlékezve köszönöm minden 
résztvevőnek a lehetőséget, a bizalmat, az együttműkö-
dést, és eredményes hasznosításokat kívánok! 
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  
SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Környezettudatosság vagy környezet-tudatalattiság? - 
Berényi László 

Environment-conciousness or Environment-
subconciousness? - Berényi, László 

EFQM új modell vagy szabvány? - Sugár Karolina EFQM a New Model or Standard? – Sugár, Karolina 

A pénz nyelvén a minőségről - Dr. Balogh Albert 

About Quality in Money Language – 
Dr. Balogh, Albert 

Az innováció algoritmusa - Lantos Gábor Algorithm of Innovation – Lantos, Gábor 

Az innovációs nagydíj a siker egy állomása – 
Gondos Gyula 

Innovation Prize – a Station of Success – 
Gondos, Gyula 

Az aktualitások jegyében - Beszámoló a XVIII. Magyar 
Minőség Hét konferenciáról - Összeállította Róth András 

In the Spirit of Timeliness. Report on the 18th 
Quality Week Conference - Compiled by  
Róth, Andras 

Jók a legjobbak közül - Sződi Sándor interjúja Macher 
Endrénével 

The Best among the Best - Interview with Macher, 
Martha - Sződi, Sándor  

A Magyar Minőség 2009. évi szakcikkeinek 
tartalomjegyzéke 

Content of Professional Articles of Hungarian 
Quality in 2009 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Díjátadás Granting of Awards 

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

Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és további 
Kiválóság elismeréseket 

2009 Year’s National Qualily Awards and further 
Excellence Acknowledgements Granted 



ISO 9001 tanúsított cégek a kiválóság útján – 
Toldi Sándor

ISO 9001 Cerified Enterprises on the Way to 
Excellence – Toldi, Sándor  

4thTQM Conference – Quality in Downturn – 
Pintér, Csaba

4. TQM konferencia - Válságban a minőség – 
Pintér Csaba  
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