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Tudtuk, hogy küzd a veszélyes kórral, de bíztunk vitalitá-
sában, s abban, hogy a természet talán ad még esélyt 
neki, hogy a szinte kifogyhatatlan alkotó gondolatait még 
tovább tudja adni munkatársainak, valamint szellemes és 
élénk egyéniségével, sajátos kisugárzásával továbbra is 
köztünk lehet. Néhány héttel halála előtt még nagy ér-

Magyar Minőség XIX. évfolyam 01. szám 2010. január

Dr. Aschner Gábor Ph. D. 
(1937 – 2009) 

 
 

Szomorúan értesültünk a hírről, hogy a minőségügy ha-
zai és nemzetközi szinten is elismert szaktekintélye, a 
TEXIMEI volt igazgatója, az Magyar Minőség Társaság 
volt igazgatója, a BME Mérnöktovábbképző Intézet ta-
nára, Dr. Aschner Gábor Ph.D. 2009. november 28-án 
elhunyt. 



deklődéssel kísért, számos új gondolatot felvető előadást 
tartott a Magyar Minőség Hét konferencián. Eredmé-
nyekben és sikerekben gazdag életútjának legfontosabb 
mozzanatait itt most csak a teljesség igénye nélkül, váz-
latosan tudjuk felidézni. 
A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett gépészmér-
nöki oklevelet, majd 1981-ben a műszaki tudomány kan-
didátusa, 1995-ben pedig a PhD tudományos fokozat 
tulajdonosa lett. Szakmai tevékenységét a Magyar 
Posztógyár üzemmérnökeként kezdte, majd a Textilipari 
Minőségellenőrző Intézetnél kezdetben csoportvezető-
ként, 1973-1992 között pedig az intézet igazgatójaként 
végezte munkáját. Nagy szerepe volt abban, hogy az 
intézet már jóval az ISO 9000 szabványsorozat megjele-
nése előtt megkezdte a hazai textil- és textilruházati ipari 
vállalatok minőségügyi rendszerének állapotfelmérését, 
és a fejlesztésre vonatkozóan javaslatokat dolgozott ki. 
Számos egyetemen és főiskolán kapcsolódott be a mi-
nőségügyi ismeretek oktatásába, többek között a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen, a Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetemen, a Könnyűipari Műszaki Főiskolán, a Külke-
reskedelmi Főiskolán. Hároméves külföldi távollétéről 
való visszatérése (1995) után a General Electric Lighting 
Tungsram Gépdivízió minőségügyi és oktatási igazgató-
jaként tevékenykedett, s ennek során a Hat Szigma 
módszer bevezetését irányította. 
Sikeres hazai szakmai munkája mellett intenzíven be-
kapcsolódott a nemzetközi együttműködésbe is. 1976 
óta az ENSZ Iparfejlesztési Szervezetének (UNIDO) mi-
nőségügyi szakértője, 1992 és 1995 között e szervezet 
főállású munkatársa volt. 1984-ben megszerezte a 
Quality College (USA) Quality Management Specialist 
címét, 1991-ben pedig a British Standards Institution 
(UK) Lead Assessor-nak nyilvánította. Oktató tevékeny-

séget végzett a Lagos-i Egyetemen (Nigéria), valamint 
az University of Lincolnshire and Humberside (UK) tan-
folyamain. Számos egyéb tanfolyamon is oktatott és tar-
tott előadást Európa szinte minden országában, úgy-
szintén az amerikai, az afrikai és az ázsiai földrészen.. 
Több mint 20 éven keresztül tagja volt a Nemzetközi Mi-
nőségügyi Akadémiának, és 20 éven át sikeresen irá-
nyította az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) Ter-
melők- Fogyasztók Kapcsolata Bizottságát, valamint 
tagja volt az Amerikai Minőségügyi Társaságnak (ASQ). 
Intenzív kutató és elemző munkájának eredményeit több 
mint 200 publikációban tette közzé, így például a Best on 
Quality című, nemzetközileg is sikeres könyvben, a Jo-
urnal of Quality and Reliability Management, a Quality 
Assurance, a Quality and Participation, a Quality 
Progress és az EOQC Quality szaklapokban. 1993-ban 
Brazíliában kiadták a Total Quality Control című könyvét, 
itthon több hazai kiadású műszaki szakkönyvet lektorált. 
Eredményes hazai és nemzetközi tevékenységéért szá-
mos kitüntetést kapott, köztük a Munkaérdemrend ezüst 
és bronz fokozatát, A szabványosításért és minőségfej-
lesztésért kitüntetést, a Földes Pál díjat, a Minőség 2000 
– General Electric kitüntetést. 
A minőségügyi szakemberek magyar és nemzetközi kö-
zössége érzékeny veszteségként éli meg Aschner Gábor 
halálát, a szakma képviselői egy kiváló szakembert, jó 
humorú, szellemes kollégát veszítettek el személyében, 
de munkájának számos eredménye és személyiségének 
kisugárzása továbbra is él és velünk van. 

_________________________________________________  
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A Magyar Minőség, mint a Magyar Minőség Tár-
saság havonta megjelenő elektronikus formá-
tumú folyóirata, a Társaság tagságát valamint a 
lap előfizetőit, a szakma iránt érdeklődőket kí-
vánja folyamatosan tájékoztatni azokról az ese-
ményekről, fejlesztésekről, ismeretekről, elért 
eredményekről, amelyeket szervezetük verseny-
képességének javítására képes hasznosítani. 
Ezeket teljes-körűen természetesen nem lehet 
számba venni, de példaképpen néhányat cél-
szerű bemutatni. 
- Elsősorban törekszünk a szakma területén 

megjelenő újdonságok, szabványok, értéke-
lési eljárások, stb. ismertetésére. 

- Szándékunk a minőség korszerű, a gazdaság 
mindenkori helyzetének megfelelő fogalmá-
nak, az e körül kialakuló vitáknak bemutatása, 
mert ezt, mint a szakma lapja, hivatásunknak 
tekintjük. 

- További fontos feladatunk a minőség-szakma 
újabb és a kevésbé ismert, de több szerve-
zetben bevált eljárásainak, módszereinek is-
mertetése, propagálása, nemkülönben az 
élenjáró szervezetek és az eredmények létre-

hozásában közreműködő személyek népsze-
rűsítése. 

- Egy további témakörünk az IT (információ 
technológia) hasznosíthatóságát bemutatni a 
termelő folyamatokban, ami ugyan része lehet 
az előbbinek is, de kiemelkedő jelentőségénél 
fogva célszerű külön is említeni. 

Minthogy minden fejlődés és haladás emberi le-
leményesség és következetes munka eredmé-
nye, bemutatjuk azokat a humán és társadalmi 
tényezőket, kapcsolati rendszereket, amelyek 
lehetővé tették, előmozdították az eredmények 
létrejött 
Módszereinket illetően: elsősorban szerzőink kö-
rét szeretnénk bővíteni, új arcokkal és gondola-
tokkal frissíteni eddigi tevékenységünket. 
Ugyanakkor szeretnénk határozottabban tá-
maszkodni olvasóink véleményére, visszajelzé-
seire, és ehhez olvasóink nagyobb aktivitásában 
is reménykedünk. 
 

Főszerkesztő 
______________________________________________  
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KKÖÖRRNNYYEEZZEETTTTUUDDAATTOOSSSSÁÁGG  VVAAGGYY  KKÖÖRRNNYYEEZZEETT--TTUUDDAATTAALLAATTTTIISSÁÁGG??  
22..  rréésszz  

BBeerréénnyyii  LLáásszzllóó  
 
Felmérési eredmények 
Környezeti ismeretek eredményei 
Az ismereti kérdéseket négy csoportba rendezve vizs-
gáltam a fizikai-kémiai, a földrajzi, élővilág (biológia) és 
az életmód területein elvárt ismeretek meglétének szint-
jét. Vizsgáltam továbbá a 3-4., 5-6. és 7-8. osztályos 
tananyagban szereplő ismeretek teljesítését. Az ismere-
tek szintjének méréséhez a legjobb összetett mutatónak 
tűnik a saját korosztályra vonatkozó teljesítés. Az 5. 
osztályostól nem várhatjuk el, hogy ismerje a 8. osztá-
lyos kémia anyagot is, amely torzulás a mutatóval ki-
küszöbölhető. 

A számszerű eredményeket, azaz a jól megválaszolt 
kérdések arányát az összes, csoportba tartozó kérdésből 
a 33..  ttáábblláázzaatt foglalja össze.Összességében a kérdések 
66,5%-ára érkezett helyes válasz és legjobban teljesítő 
iskola eredménye is 80% alatti. A 4. osztályig megtanu-
landó anyagrészből összeállított kérdésekre 77,8% volt a 
jó válaszok arányának átlaga. 
Az egyes tématerületekhez tartozó kérdések megvála-
szolási aránya tendenciaszerűen megegyezik az isko-
lákban, legkevésbé a fizikai-kémiai kérdésekre tudták a 
helyes választ.  ((77..  áábbrraa)) 

10/56 oldal

Iskola Összes Fizika-kémia Földrajz Élővilág Életmód 4. osztály 6. osztály 8. osztály Saját korosztály

A1 79.6 65.2 85.4 70.7 90.9 78.8 82.3 78.4 80.3 

A2 63.0 46.7 75.5 64.2 65.6 77.0 58.4 52.3 66.9 

A3 57.0 30.1 73.0 53.7 67.8 71.6 50.2 47.6 62.2 

A4 62.0 49.3 82.0 52.0 60.0 72.0 54.0 58.0 62.0 

A5 66.0 46.9 78.6 68.8 70.5 80.5 60.4 55.9 66.0 

A6 67.7 45.1 80.8 73.5 73.5 82.1 61.0 58.4 72.4 

A7 63.1 42.9 78.7 56.8 69.8 77.1 56.6 54.0 64.6 

K1 78.8 68.2 87.2 77.2 81.2 86.4 74.4 74.3 78.8 

K2 66.9 42.0 78.3 63.9 79.7 72.7 66.8 61.2 66.9 

Össz. 66.5 46.7 79.4 64.8 73.3 77.8 61.8 58.8 68.8 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 01. szám 20
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Phd, adjunktus, Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet
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77..  ÁÁbbrraa::  JJóó  vváállaasszzookk  aarráánnyyaa  ttéémmaatteerrüülleetteennkkéénntt  ((%%))  

Megvizsgáltam továbbá az egyes évfolyamok teljesítményét is  ((44..  ttáábblláázzaatt,,  88..  áábbrraa)).  

Évfolyam Összes Fizika-kémia Földrajz Élővilág Életmód 4. osztály 6. osztály 8. osztály
Saját 
korosztály

5 59.1 38.3 73.7 53.2 67.0 72.4 54.9 49.0 64.9 

6 59.7 32.2 75.0 59.0 70.6 76.6 55.1 46.4 67.4 

7 62.3 47.0 75.1 61.4 64.9 75.5 53.0 56.1 62.3 

8 73.3 54.0 86.8 73.9 78.1 83.0 68.8 67.1 73.3 

9 57.2 30.1 68.6 66.7 66.5 66.3 51.9 51.9 57.2 

10 72.6 53.8 83.6 66.2 82.2 79.4 71.8 66.4 72.6 

11 86.2 80.7 90.6 91.7 84.8 90.6 80.7 85.9 86.2 

11. évfolyamig 66.5 46.7 79.4 64.8 73.3 77.8 61.8 58.8 68.8 

Általános iskolások 64.2 43.6 78.1 62.6 70.5 77.2 58.4 55.4 67.2 

Egyetemi hallgatók 83.6 71.9 90.4 89.5 85.2 88.7 83.3 78.7 83.6 

44..  TTáábblláázzaatt::  KKöörrnnyyeezzeettii  iissmmeerreetteekk  éévvffoollyyaammookk  sszzeerriinntt  ((%%))
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88..  áábbrraa::  JJóó  vváállaasszzookk  aarráánnyyaa  aazz  áállttaalláánnooss  iisskkoolláássookk  
kköörréébbeenn  ((%%  

A 9. évfolyamnál tapasztalható jelentős törést leszámítva 
megállapítható, hogy a saját korosztályra vonatkozó szint 
az évfolyamok előrehaladásával javul. Kiugróan jól a 11. 
évfolyam teljesített, ami a 17 éves korosztálynak felel 
meg (18 %-ponttal az átlag felett). 
A középiskolába kerülve eleve feltételezhető visszaesés, 
hiszen a tanulóknak új környezetbe kerülve annak a kihí-
vásaival és a speciális tananyagokkal is meg kell küz-
deni. A 9. évfolyam eredményei szakiskolából származ-
nak, az érték pontosításához a középiskolai kutatási 
szintet szélesíteni kell. 
Érdekes kontrollt ad az egyetemi hallgatók megkérde-
zése. Nem meglepőek a magas értékek, azonban az már 
igen, hogy a „felnőttek” rendre a 11. évfolyamosok alatt 
teljesítettek. 
A „legnehezebb és legkönnyebb” kérdések listáján a tel-
jes mintában, a 8. és 10. évfolyamnál egyaránt a legne-
hezebb végén szerepelt a savas esők pH-jára vonatkozó 

kérdés (kevesebb, mint ötödük tudta). Az első 5-ben 
benne volt továbbá a Földön mért legmagasabb hőmér-
séklet, ám előkelő helyen szerepelt a savas esőt okozó 
gáz is. 

Megvizsgálva, hogy az iskolaválasztás befolyásolja-e a 
környezeti ismeretek szintjét, a teljes mintára vonatkozó 
eredmények alapján a válasz igen, az ETA mutató négy-
zete alapján azonban csak 16%-ban magyarázza az 
eredményeket. Az évfolyamonkénti vizsgálat 5., 6., és 7. 
osztályban 16% és 30% közötti magyarázó szintet mutat, 
az iskolaválasztás szignifikáns hatása mellett. A 8. osz-
tályban ilyen hatást nem sikerült kimutatni és magyarázó 
hatás is elhanyagolható. 

Az ismeretek szintje és a csoportképző ismérvek közötti 
korrelációs vizsgálatok megerősítik az eredményeket. Az 
évfolyam és az iskolaválasztás közepes erősségű szig-
nifikáns kapcsolatban az eredményekkel, a válaszadók 
neme azonban nem. Csak az általános iskolákra szű-
kítve a vizsgálatot a kapcsolatok erőssége tovább gyen-
gül. 

Amit a legjobban tudtak a válaszadók, az a hegyek barna 
színe a térképen. Tudták továbbá, hogy az iránytű észak 
felé mutat, és a paprika sok C-vitamint tartalmaz. 

A saját korosztályra vonatkozó ismeretek szintje –ha-
sonló elemzések alapján– eltérő évfolyamonként (mind a 
teljes mintára, mind az általános iskolásokra vonatko-
zóan), a magyarázó hányad azonban itt sem jelentős. 

A négy szakmai terület eredményei közötti korrelációs 
vizsgálatok ((55..  ttáábblláázzaatt)) gyenge-közepes kapcsolatot 
mutatnak az általános iskolákban (kiszűrve az iskola, il-
letve az évfolyam hatásait is), ami arra utal, hogy az 
egyes területeken szerzett ismeretek nem feltétlenül jár-
nak más területek megfelelő ismeretével. 



  
Fizika-
kémia Földrajz Élővilág Életmód 

Korreláció  0,34 0,35 0,34 

Szignifikancia  0,00 0,00 0,00 Fizika-kémia 

Szabadságfok  484,00 484,00 484,00 

Korreláció 0,34  0,32 0,40 

Szignifikancia 0,00  0,00 0,00 Földrajz 

Szabadságfok 484,00  484,00 484,00 

Korreláció 0,35 0,32  0,30 

Szignifikancia 0,00 0,00  0,00 Élővilág 

Szabadságfok 484,00 484,00  484,00 

Korreláció 0,34 0,40 0,30  

Szignifikancia 0,00 0,00 0,00  Életmód 

Szabadságfok 484,00 484,00 484,00  

  

55..  ttáábblláázzaatt::  TTéémmaatteerrüülleetteekk  kköözzööttttii  kkoorrrreelláácciióóss  mmuuttaattóókk  aazz  iisskkoollaa  hhaattáássáánnaakk  ééss  aa  kkiiuuggrróó  éérrttéékkeekk  kkiisszzűűrréésséévveell  ((SSPPSSSS)) 
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Környezeti attitűdök eredményei 
A 99--1122..  áábbrráákk iskolatípusonként mutatják be az egyes 
attitűd-faktorok értékeit. 
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99..  ÁÁbbrraa::  TTeerrmméésszzeett--sszzeerreetteett  ((%%))  
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1100..  áábbrraa  KKéénnyyeelleemm  sszzeerreetteettee  ((%%)) 
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1111..  áábbrraa::  KKöörrnnyyeezzeettii  kkéérrddéésseekkrrőőll  aallkkoottootttt  vvéélleemméénnyy  ((%%))  
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1122..  áábbrraa::  TTáárrssaaddaallmmii--ppoolliittiikkaaii  kkéérrddéésseekkrrőőll  aallkkoottootttt  
vvéélleemméénnyy  ((%%))  



A természet szeretete és a környezeti problémákról alkotott 
vélemény pozitív attitűdöt mutat a problémák iránt, ám az 
eredmények alapján a válaszadók kényelmüket nem kívánják 
feladni. A társadalmi-politikai kérdések kapcsán a középisko-
lások értéke kiugróan alacsony. 
Az iskolaválasztás hatása az eredményekre szignifikáns a 
teljes mintát alapul véve, azonban az általános iskolások kö-
rében ez eltűnik a természet-szeretet és kényelem faktorainál 
is. Ezek az értékek tehát nem magyarázhatók az iskolák kü-
lönbözőségével. Tovább szűkítve évfolyamokra a kört, az év-
folyam emelkedésével a többi faktorra is eltűnik a hatás. A kö-
zépiskolák esetében hasonló a helyzet. 
Az eredményekben kiugróan alacsony a középiskolások ér-
téke, még a részminta szűkössége mellett is, továbbá a társa-
dalmi-politikai kérdésekről alkotott vélemény alacsony értéke. 
Utóbbira magyarázatot adhat a pénzügyi-gazdasági válság, 
alapvetően azonban ezzel együtt is a bizalom alacsony szint-
jét mutatja a társadalom irányításában. 
Az általános iskolák egyes évfolyamaira vonatkozó eredmé-
nyeket a 1133..  áábbrraa mutatja. 
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1133..  áábbrraa::  AAttttiittűűdd--éérrttéékkeekk  áállttaalláánnooss  iisskkoolláákk  oosszzttáállyyaaiibbaann  ((%%))  

A fiatalabbak általában magasabb pozitívabb attitűddel 
bírnak. Az értékek csökkenése a kényelem szeretetében 
a leglátványosabb. Ez a környezeti értékek nehezebb ér-
vényesíthetőségére utal, pontosabban arra, hogy meg 
kell találni a kényelem megszerzésének fenntartható 
módjait. 
Általános iskolások körében a variancia-elemzés kap-
csolatot mutat az iskola megválasztása és a környezeti, 
valamint társadalmi kérdésekről alkotott vélemény fakto-
rai között, a magyarázó hatás azonban nem jelentős. Az 
évfolyamok hatásának vizsgálata megerősíti, hogy az at-
titűdök külön tényezőként kezelhetők a környezettuda-
tosság vizsgálata során. 
A nemek szerinti elemzés alapján a természet szeretete 
és a társadalmi kérdésekről alkotott vélemény alakulá-
sára van szignifikáns hatása a nemnek, a kényelem és a 
környezeti kérdésekkel kapcsolatos vélemények esetén 
nem. Az általános iskolások körében csak a társadalmi 
kérdések esetében jelenik meg a kapcsolat. A korrelá-
ciószámítások alapján a fiúk attitűdje a kedvezőtlenebb 
minden esetben. 
Megvizsgáltam az ismeretek szintje és az attitűd között 
lehetséges kapcsolatokat. Gyenge szignifikáns kapcso-
latok mutathatók ki, azaz az ismeretek szintje és környe-
zeti attitűd között van kapcsolat, erőssége azonban nem 
jelentős. A kapcsolat iránya egyedül a társadalmi kérdé-
sekről alkotott véleményeknél negatív, azonban az 
eredmény itt nem szignifikáns.  
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Következtetések 
Mire engednek következtetni a vizsgálati eredmények? 

• Általánosságban elmondható, hogy a környezeti is-
meretek szintje viszonylag alacsony, azonban nem 
reménytelen a helyzet; 

• Feltételezhetnénk, hogy azok a diákok, akik egy te-
rületen jó eredményt érnek el, azok jót érnek el 
máshol is. A korrelációszámítás eredményei alapján 
nem mondhatjuk, hogy az iskolások egyszerűen jó és 
rossz környezeti ismeretekkel rendelkező csoportokba 
sorolhatók; 

• Bár a minta nem reprezentatív, az eredmények azt a 
feltételezést látszanak alátámasztani, hogy a kör-
nyezeti ismeretek átadásának fóruma a közoktatás. 
Iskolás szinten célszerű megalapozni az ember és 
környezet közötti kapcsolatrendszerre vonatkozó 
tényszerű ismerteket; 

• A környezeti attitűdök alakulása és az ismeretek 
szintje közötti erős kapcsolatok hiánya alapján a 
környezeti attitűdök fejlesztése (részben) függetle-
níthető az ismeretfejlesztéstől. 

Környezeti ismeretek és attitűdök fejlesztése 
Környezettudatosságra nevelés 

Alapozó jellegű Rókusfalvy (2001) magyarázata, amelyben 
a környezetvédelmet pszichológiai folyamatként értelmezi, 
mint a külső környezet (bioszféra) és a belső környezet 
(saját lelki-erkölcsi természet) védelmének együttese. 
Egyszerre cselekvés és gondolkodás. Kihangsúlyozza, 
hogy a gondolkodás minden esetben kiinduló feltétele a 
cselekvésnek. A fejlesztő beavatkozások tehát akkor 
lehetnek igazán hatásosak, ha elsősorban a gondolkodásra 
irányulnak, és ezen keresztül befolyásolják a 
cselekedeteket. 

A behaviorista pszichológia (Watson, Pavlov, Skinner id. 
Bernáth, 2002) azt vizsgálja, hogy különböző ingerekre 
milyen válaszok születnek. Az ún. „SOR” (Stimulus – Or-
ganisation – Response, inger – szervezet – válasz) modell 
szerint a szervezet az őt érő ingerek függvényszerűen 
határozzák meg a reakciókat, válaszokat. Kísérleteik 
gyakran ütköztek etikai korlátokba, eredményeik azonban 
meghatározó jelentőségűek. 

A környezettudatos viselkedés kialakítása szempontjából 
„egyszerű” megoldás a kapcsolódó feltételes reflexek ki-
alakítása, vagy a pozitív és negatív megerősítésű kondi-
cionálás is. A jutalmazás és büntetések révén befolyá-
solható a viselkedés. 

Továbbra is problémás azonban a jó és a rossz megíté-
lésének örök kérdése. 

A neveléstudománynak vannak további válaszai is. A ne-
velés a fejlődést eredményező tevékenység ösztönzését és 
irányítását és a fejlesztő környezet biztosítását jelenti 
egyszerre, vagyis egyéni és valamilyen egyének fölötti 
szintre egyaránt épít. Látszólag megoldja a problémát 
Bábosik (2004), aki a nevelés lényegét a konstruktív élet-
vezetésben jelöli meg. Ez olyan életvitel, ami: 

• szociálisan értékes; 

• és az egyén szempontjából is eredményes. 

A nevelés eszközei közvetlen és közvett csoportokba so-
rolhatók. A közvetlen (direkt) nevelés felülről lefelé történik, 
a szükségletformálás direkt módon valósul meg. Lényege, 
hogy készre formált normákat, eszméket és célokat sajátít 
el az egyén, megfelelő eszközök segítségével. 
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A közvett (indirekt) nevelés az egyén által elvégzett fela-
datok nevelő hatásaira épít, lentről felfelé történik. A le-
hetséges eszközöket azok nevelésben betöltött szerepe 
alapján a 66..  ttáábblláázzaatt összegzi. 
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 Direkt eszközök Indirekt eszközök 

Szokásformálás 
eszközei 

• Követelés 
• Gyakoroltatás 
• Segítségadás 
• Ellenőrzés 
• Ösztönzés 

• Kölcsönös 
követelménytámasztás, 
tiltás 

• Kölcsönös 
segítségadás 

• Kölcsönös értékelés 
• Kölcsönös ellenőrzés 

Magatartási-
tevékenységi modellek 
közvetítésének 
módszerei 

• Elbeszélés 
• Modellértékű 

személyek 
bemutatása 

• Műalkotások 
bemutatása 

• Személyes példaadás 

• Kölcsönös példaadás 

Meggyőződés-formálás 
módszerei 

• Előadás, magyarázat, 
beszélgetés 

• Neveltek önálló elem-
ző munkája 

• Kölcsönös 
felvilágosítás 

66..  ttáábblláázzaatt::  AA  nneevveellééss  eesszzkköözzeeii  
(forrás: Bábosik, 2004 alapján) 

A nevelés jelen van a családi életben éppúgy, mint az 
oktatási rendszerben és a szervezeti működésben is. A 
vállalatoknál a környezeti nevelés hatékony eszközeit 
-hosszú távon– az indikrekt megoldásokban látom. Bár a 
szabványos irányítási rendszerek nyomán a direkt köz-
vetítési módszerek alkalmazása jellemző, a hangsúly 
egyre inkább az indirekt szokásformálásra helyeződik át. 
A nevelés népszerű eszközei a tréningek, melyek indi-
rekt nevelési eszközökkel fejlesztik a kapcsolatépítést, a 
szerep-megértést és a problémamegoldó-készséget. 
A tanulmány címével párhuzamot vonva a behaviorista 
megközelítés egyértelműen a környezet-tudatalattiság ol-

daláról adhat megoldást, ez azonban nem tűnik el telje-
sen a további eszközöknél sem. Az ösztönzés, az irányí-
tás és a fejlesztő környezet biztosítása mind aktív és tu-
datos elemek, a nevelés alanyánál azonban nem feltét-
lenül igénylik a tudatosságot. 
Vállalatok a környezettudatosság fejlesztésében 
A vállalatok lehetőségeit jól leírja az egyre népszerűbb 
társadalmi felelősségvallás (CSR – Corporate Social 
Responsibility, Ligeti, 2007), sőt nagyobb vállalatok ko-
moly eredményeket is elértek vele. Jelen keretek között 
azonban nem a CSR-t kívánom hangsúlyozni. Nem 



azért, mert értelmetlennek vagy tévesnek tartanám a 
célokat és eszközöket, csupán véleményem szerint ezek 
a kezdeményezések messze nem fedik le a környezettu-
datosság fejlesztésének problémáját. 
A vállalatnál (mint munkahely) töltjük időnk jelentős ré-
szét. A munka sajátosságainak és a szervezeti szokások 
megtanulása és betartása a munkahely megtartásának 
alapvető feltétele, a tapasztalatok szerint pedig képesek 
vagyunk tanulni és alkalmazkodni. A munka megtartásá-
nak motívuma késztet erre. Más környezetben –családi 
környezetben, barátok között– más szerepet veszünk fel, 
a munkahelyi „hozomány” azonban akkor sem tűnik el. 
Ha tehát a vállalattól környezettudatosságot hozunk, az 
megjelenik a magánéletünkben is. 
A fenti okfejtésemet nem tartom kizárólagos érvényűnek 
(mind a pszichológia, mind a szociológia számos olyan 
helyzetet mutat be, amikor a munkahely kifejezetten ne-
gatív hatással van a családi életre és viselkedésre), csu-
pán a működési mechanizmusra kívánom felhívni a fi-
gyelmet. 
A vállalatok a környezeti értékek közvetítésének ideális 
fórumaként szolgálhatnak. A nevelés fogalma alapján 
feladatuk a környezettudatosság fejlesztésében egyrészt 
az, hogy megfelelő értékeket és célokat fogalmazzanak 
meg, másrészt pedig a fejlesztéshez szükséges keret-
rendszer biztosítása. Természetesen mindezek önzetlen 
kiépítése és működtetése még a magas szinten kör-
nyezeti- és társadalmi felelősségvállaló vállalatoktól sem 
várható el. A környezeti értékek és célok olyan meg-
fogalmazása szükséges, hogy azokon keresztül a szer-
vezet üzleti eredményei fokozhatók legyenek. 
Korábbi kutatásaim alapján a vállalati szféra alapvetően 
nem zárkózik el a környezettudatosságtól, két tényezővel 
azonban számolni kell: 

• nyereségüket priorálni fogják a környezettudatosság-
gal szemben; 

• hiányosak információik és módszertani eszköztáruk is 
a fejlesztés magas szintű megvalósításához. 

Röviden összefoglalva a vállalatok környezettudat-alat-
tiak. 
Felelősségek a fejlesztésben 
A környezettudatosság és a pozitív környezeti attitűdök 
fejlesztése olyan cél, ami kölcsönösen előnyös lehet a 
társadalom és a gazdaság számára is. A fejlesztés fela-
datait azonban fel kell vállalni, koordinálni és támogatni. 
Nem várhatjuk, hogy a probléma automatikusan megol-
dódjon. Támaszkodni kell az önkéntes kezdeményezé-
sekre, áttöréshez azonban országos és európai szintű 
szabályozásra és pályázati lehetőségekre is. 
A környezeti ismeretek fejlesztéséhez megfelelő eszkö-
zök vannak a kezünkben. Az iskolai oktatás mellett tré-
ningekkel, vagy akár nyári táborokkal is jó eredményt le-
het elérni. A felsőoktatásban nem csupán speciális kör-
nyezeti szakok és kurzusok indításával tudunk hoz-
zájárulni a felnőtt korosztály ismereteinek bővítéséhez, 
hanem a téma egyéb anyagokba történő integrálásával 
is. 
Az attitűdök fejlesztése összetettebb kihívás. A családi, 
iskolai és munkahelyi környezet tevékenységét kell 
összehangolni. Véleményem szerint ha e három terület 
egymás eredményeit megerősítve végzi „nevelését”, ak-
kor sikert érhetünk el. E feltételezés igazolásához fej-
lesztési projektek megindítására és hosszabb idejű vizs-
gálatokra van szükség. Jelen kutatás keretében arra van 
lehetőségem, hogy feltárjam az együttműködés prog-
ramjának kritikus pontjait. 
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Összegzés 
Akár környezettudatosságról, akár „tudat alatti” fejlesz-
tésről van szó, a fenntartható fejlődés megvalósításának 
érdekében lépéseket kell tennünk. Vannak farkast kiáltó 
előjelzések a Föld és az emberiség jövőjéről, miközben 
más vélemények elutasítják a katasztrófát. A természeti 
környezetben lezajló tendenciák mellett meg kell küzde-
nünk a társadalmi fejlődésből eredő konfliktusokkal (sze-
génység, bűnözés, kisebbség, stb.) is. Véleményem sze-
rint utóbbiak súlya a közeljövőben növekedni fog, sőt úgy 
látom, hogy a társadalmi kérdések rendezése nélkül a 
természetiek megoldása sem lehet sikeres. 
Módszertanilag a megfelelő reflex-szintű válaszok kiala-
kítása mellett fontos kihívás, hogy a tudatosan gondol-
kodók számára vonzóbbak legyenek a környezetileg 
kedvezőbb alternatívák az élet minden terültén. 
Az OTKA PD71685 kutatásom keretében vizsgáltam a 
környezeti ismeretek és attitűdök szintjét az iskolások kö-
rében. A kapcsolatok elemzése rávilágított, hogy az is-
meretszint és az attitűdök egymástól függetlenül is fej-
leszthetők. 
Innovatív megoldásokat követel a problémák megoldása 
minden társadalmi rétegtől, ugyanakkor a siker hozzájá-
rulhat számos műszaki innováció elterjedéséhez is. A 
környezettudatos fogyasztás fellendülése és a környe-
zetbarát megoldások fejlesztése egymást erősíthetik, 
különösen, ha gazdaságosan tudjuk produkálni őket. 
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Bevezetés 
Az elmúlt néhány évben a vállalatok működésében egyre 
nagyobb szerepet játszik az informatika. Mára már szinte 
elképzelhetetlen az üzleti folyamatok költséghatékony 
irányítása informatikai folyamattámogatás nélkül. Az eh-
hez szükséges informatikai háttér, illetve annak üzemel-
tetése azonban még sok helyen nem áll rendelkezésre, 
és ennek megteremtése –akár belső, akár külső erőfor-
rások felhasználásával– sokszor nagyon nehézkes. Hi-
ányzik a hatékony együttműködés és közös nyelv is az 
IT és az Üzleti oldal között. 
Ebben a helyzetben mutat utat az ITIL módszertana, 
amely mai verziójában az informatikai szolgáltatás-irá-
nyítás követelményeit határozza meg oly módon, hogy 
értéket teremtsen az Üzleti oldal számára, és egyben 
közös és jól használható nyelvet adjon az IT és az Üzleti 
oldal között. Az informatikai szolgáltatás-menedzsment 
során az ITIL alkalmazásának előnyeit szeretném ebben 
a publikációban bemutatni, mind az informatikát hasz-
náló Üzleti oldal számára, mind az informatikát szolgál-
tató vállalatok számára. 
 

Az IT szerepe a vállalatoknál 
Napjainkban a globalizáció, a világpiac minden korábbinál 
nagyobb mértékű kiterjedése, az egyre növekvő, az egész 
világra kiterjedő kereskedelem, a rohamos technológiai 
fejlődés és még további tényezők egyre keményebb piaci 
versenyt eredményeznek. Folyamatosan újabb verseny-
társak jelennek meg a piacon. Ezen éles verseny ered-
ményeként a vállalatok számára a piaci igények rugalmas 
és gyors követése, az innováció, a változtatás, a minőségi 
munkavégzés, a korszerűbb termékek/szolgáltatások költ-
séghatékonyabb előállítása – már túlélési kérdés. Ezt még 
csak fokozza az elmúlt évben kialakult, és az egész vi-
lágra kiterjedő gazdasági válság. 
A kemény versenyben azok a vállalatok tudnak hosszú tá-
von versenyképesek maradni, amelyek céljaik érdekében 
egyre jobban összehangolják erőforrásaikat, megteremtik 
az üzleti stratégia, az emberi erőforrások, a munkafo-
lyamatok és az informatikai rendszer összhangját. 
Az elmúlt évtizedekben a vállalatok –ezt felismerve– egy-
re többet költöttek informatikai beruházásokra: számító-
gépekre, szoftverekre, hálózatokra, információs rendsze-
rekre, rendszerintegrációs tanácsadásra, stb. Ma már a 
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folyamatok hatékonyságának, teljesítményük növelésé-
nek, kézben tarthatósága illetve ezzel együtt átláthatósá-
gának egyik –és sokszor egyetlen hatékony– eszköze az 
informatikai támogatás alkalmazása. Ez már legtöbbször 
azt is jelenti, hogy az IT nemcsak támogató eszköz, ha-
nem egyben magának a folyamatnak is a részét képezi. 
Az üzleti folyamat kialakítása és fejlesztése együtt történik 
a támogató IT alkalmazás fejlesztésével és felhasználá-
sával. Ez jelentősen megváltoztatja a vállalatok életében 
az IT és az üzleti oldal kapcsolatát, viszonyát. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalatok informati-
kai támogatása már túlnőtte azt a szintet, hogy mindenki-
nél legyen számítógép, internet és elektronikus levelezés. 
A követelmény már az, hogy az üzleti folyamatok folya-
matos működése, az információkhoz való azonnali hoz-
zájutás mindig és bárhonnan legyen lehetséges. Ez je-
lentősen megnöveli a központi adatbázis-alapú adattáro-
lással, a workflow-szerű működéssel, a távoli IT-kom-
munikációval, valamint az információ-biztonsággal szem-
beni elvárásokat. Ezek az igények csak hatékony infor-
matikai szolgáltatással és szolgáltatásirányítással való-
síthatók meg. 
Az üzleti igények fejlesztésével folyamatosan együtt jár az 
azt kiszolgáló informatikai szolgáltatás fejlesztése is, ami-
nek részét képezik mind a hardver, mind a szoftver, mind 
az üzemeltetés fejlesztései, amelyek egyre komplexebb 
infrastruktúrát és IT üzemeltetési know-how-t jelentenek. 
Ezek az informatikai fejlesztések azonban nagyon sokszor 
túlnőnek az azt alkalmazó (általában nem informatikai üz-
leti profilú) vállalatok tudásán és keretein. Gyakran a vál-
lalat saját informatikai csapata már nem képes önmagá-
ban ezt a fejlesztést megvalósítani, illetve a szükséges IT 
fejlesztések költségeit a vállalat vezetésével elfogadtatni. 
(Különösen igaz ez a jelen válság-időszakban, amikor az 
üzleti vezetők közül sokan nem látják az IT beruházások 

gyakorlati hasznát, és így a költségcsökkentést is inkább 
ezen keresztül valósítják meg.) 
Az informatika kiszervezésének helyzete 
Egyre jobban elterjed az informatikai működtetés kiszer-
vezése (outsourcing). Különösen a KKV szektor, azaz a 
kis- és középvállalkozások nem tudják fenntartani a saját 
folyamat- és működési támogatásukhoz szükséges, meg-
felelő informatikai hátteret. Valljuk be, a KKV-k üzleti igé-
nyeit kellően lefedő IT háttér biztosítása és üzemeltetése 
sokszor nem biztos, hogy önállóan méretgazdaságosan, 
azaz költséghatékonyan megvalósítható. 
Azonban a nagyvállalatoknál is megfigyelhető az a ten-
dencia, hogy a saját informatikai csoport vagy osztály fo-
lyamatosan bővül, és a vállalati átszervezések keretében 
kiszervezik azt egy vállalatcsoporton belüli önálló informa-
tikai vállalattá, és az együttműködést és informatikai szol-
gáltatást ugyanolyan alapokra helyezik, mintha független 
és külső cég lenne. 
Ezzel jelentősen megnő a külső informatikai szolgáltató 
vállalatok szerepe is. 
A kiszervezett informatika-szolgáltatásoknál alapvetően 
két nagy kategóriát különböztetünk meg: 
• Az infrastruktúra-hoszting (hosting infrastructure servi-

ces – HIS) vagy infrastruktúra-üzemeltetés (System In-
frastructure Service Provision – SISP), amely megren-
delésre az infrastruktúra hardverjellegű erőforrásait 
működteti akár úgy, hogy átveszi az ügyfelek beren-
dezéseit, és biztosítja biztonságos, költséghatékony 
működésüket, akár úgy, hogy saját, kiépített erőforrá-
saival biztosítja ugyanezt a szolgáltatást. 

• Az alkalmazás-hoszting (software as a service – 
SaaS) vagy alkalmazás-üzemeltetés (application ser-
vice provision – ASP), amely alkalmazások működését 
és elérhetőségét biztosítja megrendelés szerint. Itt is 
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előfordulhat, hogy az ügyfél alkalmazási rendszerét a 
szolgáltató átveszi üzemeltetésre, de ma még tipiku-
sabb, hogy a szolgáltató a saját alkalmazásait mű-
ködteti ilyen formában. 

Az elmúlt években megfigyelhető az infrastruktúra-hosz-
ting (HIS) erős, dinamikus fejlődése. Ugyanakkor az alkal-
mazás-hoszting (SaaS) növekedése –amit az üzleti folya-
matok IT-támogatottságának a növelési igénye indokol-
na– csak nagyon kismértékben jellemző. Az látszik, hogy 
a vállalatok még nem akarják, vagy nem merik az üzleti 
alkalmazásaik üzemeltetését külső vállalatokra bízni. Az 
alkalmazások "üzlet-közelisége" miatt az alkalmazások ki-
szervezése sokkal nagyobb bizalmat tételez fel a szol-
gáltató iránt, mint amekkora bizalmat a magyar IT piaci 
megrendelők viszonylagos konzervativizmusa jelenleg 
megenged. 
Ebben közrejátszanak a jelenleg is kiszervezetten műkö-
dő alkalmazások gyakran meglévő üzemeltetési és bizton-
sági problémái is. Az üzemeltetési megállapodások zöme 
–ma még jellemzően– csak az igénybe vett szolgáltatások 
funkcióira terjed ki, azok pontos definiálása is sokszor hiá-
nyos. Az üzemeltetés megbízhatóságára, rendelkezésre 
állására, adatainak biztonságára, az üzemelési hibák el-
hárításának módjára, stb. sokszor nem terjed ki a szol-
gáltatási megállapodás, vagy csak utalás-szerűen. Ugyan-
akkor ezek azok a kérdések, amelyek működés és a szol-
gáltatás igénybe vétele során problémaként jelentkeznek, 
és természetesen ilyenkor mindig más az elképzelése a 
szolgáltatónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek. 
Ez azt is jelenti, hogy az informatika kiszervezett üzemel-
tetése elterjedésekor azok az informatikai szolgáltatók ke-
rülhetnek versenyelőnybe, amelyek meg tudják teremteni 
a bizalmat az ügyfeleikben arra, hogy szolgáltatásaik 
nemcsak a pontosan definiált funkcionalitásokkal rendel-

keznek, hanem azok üzemeltetési szintje is pontosan defi-
niált kritériumok szerint folyamatos és megbízható, továb-
bá a belső működésük, folyamataik és irányítási rendsze-
reik ezt mindig garantálják. 
Az ITIL 
Az ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 
egy olyan követelményrendszer megfogalmazása, amely 
az informatikai szolgáltatás-menedzsment működtetésé-
nek követelményeit írja le mind az informatikai szolgálta-
tók, mind az azt igénybe vevők oldaláról. 
Az ITIL lényege ma talán úgy fogalmazható meg a legjob-
ban, hogy az ITIL egy módszertan, illetve keretrendszer 
az IT szolgáltatás irányítása területén, ami: 

• olyan folyamatokat és eljárásokat definiál 
• a szolgáltatás jó minőségű, költséghatékony bizto-

sítására és támogatására, 
• amelyek a szervezet üzleti folyamatainak eredmé-

nyes működését teszik lehetővé. 
Az ITIL a jelenlegi verziójának alkalmazása az értékte-
remtést tűzte ki célul az üzleti oldal számára, és haszná-
latával közös nyelvet teremt az IT és az üzleti oldal között. 
Ezért használata nemcsak az informatikát szolgáltatók, 
hanem az azt igénybe vevők számára is fontos és szük-
ségszerű. 
Az ITIL használatának további jellemzői 
A „szolgáltatások két arca”: 
Minden IT szolgáltatásnak az ügyfél szempontjából két fő 
összetevője van: 
• A hasznosság az, amit az ügyfél kap – a célra való al-

kalmasság. Ezek a szolgáltatásnak azokat a tulajdon-
ságait foglalják össze, amelyeket az ügyfél a szolgál-
tatásból felhasznál, beépít üzleti működésébe, és 
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amelyek számára az üzleti értéket képezik. Ilyen érté-
kek lehetnek például: az adott üzleti folyamat, tevé-
kenység támogatása, nagyobb teljesítmények biztosí-
tása, bizonyos funkciók megvalósítása, vagy az üzleti 
folyamat végzésében a támogatás előtti korlátok meg-
szüntetése, feloldása. (Ezek együttesen a funkciona-
litások, vagy funkcionális tulajdonságok.) 

• A garancia az, ahogyan azt (a szolgáltatást) nyújtják – 
a használatra való alkalmasság. Ezek a tulajdonságok 
a szolgáltatásnak a használhatósági jellemzőit jelentik, 
mint például azt, hogy a szolgáltatás mindig rendelke-
zésre áll amikor szükséges, elegendő kapacitással és 
mértékben, valamint megbízható a folytonosság és a 
biztonság tekintetében. (Ezeket tekinthetjük biztosíté-
koknak a jó, rugalmas, megbízható és biztonságos 
szolgáltatásokra, vagyis másképp az ún. nem-funkcio-
nális tulajdonságoknak.) 

Szolgáltatási Szint Megállapodások (Service Level Ag-
reement – SLA) tulajdonképpen a Szolgáltatási megálla-
podások kibővített tartalmára utalnak, és azt jelentik, hogy 
az üzleti eredmény és a szolgáltatás használhatósága ér-
dekében minden szolgáltatási megállapodásnak nemcsak 
az adott szolgáltatás funkcionális, hanem annak nem-
funkcionális tulajdonságait is részletesen és mérhetően 
definiálni és meghatározni kell. 
Ilyen módon érhető el, hogy az IT szolgáltatásokat igény-
be vevők pontosan tudják, hogy mikor, mit és hogyan, az-
az milyen biztosítékokkal kapnak. 
A szolgáltatás minőségének objektív mérhetősége: 
A Minőség = Jelentés / SLA képlettel pontosan meghatá-
rozható és mérhető a szolgáltatott minőség. Az IT szolgál-
tatás során a szolgáltatási szint megállapodásokban nem-
csak a szolgáltatás funkcionalitása, hanem annak nem-
funkcionális követelményei (pl. teljesítmény, hiba, megbíz-

hatóság, …) is pontosan és számszerűen definiáltak, 
majd a szolgáltatás során a szolgáltatási jelentések pon-
tosan tartalmazzák ezek megvalósulási adatait. Így az 
ITIL szerinti működés pontosan és objektív mérhetővé te-
szi a szolgáltatási minőséget. 
Természetesen az ITIL módszertan részletesen kiterjed 
az összes olyan folyamatra, eljárásra és követelményre, 
amelyekre ezen fenti előnyök biztosításához szükség van, 
mind az informatika-szolgáltató, mind a szolgáltatást 
igénybe vevő oldaláról. Ezek részletes bemutatására 
azonban jelen publikáció keretében nincs lehetőség. 
Áttekintés az ITIL rövid történetéről 
Az ITIL Nagy-Britanniából indult ki, és mára nemcsak egy 
nyílt, bevált jó gyakorlat megfogalmazását jelenti az IT 
szolgáltatás-menedzsment területén, hanem egyre inkább 
de facto egy szabványt is jelent. 
Az ITIL jelenleg az érvényes, harmadik verziójánál tart. 
A verziók fejlődése egyben jól mutatja a követelmények, 
és az IT-val szembeni elvárások fejlődését is. 
1. verzió (1986 – 1999) 
Az IT Infrastruktúra-menedzsment jól bevált gyakorlatát 
foglalja össze. Ez több mint 40 könyvben leírt, funkciókra 
építő megközelítés. 
2. verzió (2000 – 2006) 
Ez már az IT szolgáltatás-menedzsment már nemzetközi 
szinten elfogadott keretrendszerét tartalmazza, 10 könyv-
ben leírt, folyamatokra építő megközelítés. 
3. verzió (2007 – …) 
Az IT és az üzleti oldal integrációját hirdető, szolgáltatási 
életciklusokra építő megközelítés, amely az ITIL törzs-
anyagát 6 kötetben írja le. 
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Az ITIL tanúsítása: az ISO/IEC 20000-es szabvány-
csoport 
Az ITIL-t a világon mindenütt használják szervezetek, 
hogy az informatikai szolgáltatás-menedzsment területén 
a képességeiket megalapozzák és javítsák. 
Az ITIL (V3) önmagában egy informatikai szolgáltatási é-
letciklusra épülő modell, folyamatmenedzsment-rendszer, 
és nem egy tanúsítható rendszerszabvány. Az ITIL szem-
léletű, informatikai szolgáltatás-irányítási rendszer is tanú-
sítható azonban, hasonlóan a többi irányítási rendszer-
hez. Ennek jelenleg érvényes alapszabványa az ISO/IEC 
20000-1:2005 (magyar fordításban és kiadásban: MSZ 
ISO/IEC 20000-1:2007). 
Az ISO/IEC 20000-1 szabvány, hasonlóan a többi irányí-
tási rendszer-szabványhoz (pl. minőségirányítás – ISO 
9001, környezet-központú irányítás – ISO 1400, informá-
ció-biztonsági irányítás – ISO/IEC 27001, stb.) menedzs-
mentrendszert ír le, amiben a tartalmi hangsúly az infor-
matikai szolgáltatásirányítás követelményeinek teljesíté-
sén van. Az ISO/IEC 20000-1 szabványnak való megfe-
leléshez a szakmai ismeretanyagot elsősorban az ITIL 
biztosítja. 
Természetesen itt is –mind az ISO/IEC 20000, mind az 
ITIL vonatkozásában– igaz az az elv, hogy ezek csak kö-
vetelményeket, alapelveket, elvárásokat fogalmaznak 
meg, és a konkrét gyakorlati megvalósítást minden egyes 
alkalmazó vállalatnak, saját magának, egyénileg testre 
szabva kell megtennie. 
Az ITIL alkalmazásának előnyei 
Az ITIL alkalmazása és annak további tanúsítása az 
ISO/IEC 20000 szerint számos előnyt jelent(het) az azt 
alkalmazó illetve azt megkövetelő vállalatok számára: 

Előnyök az azt alkalmazó informatikai szolgáltatók szá-
mára: 
• hatékony módszertan a szolgáltatásaik és a szolgál-

tatásminőség figyelemmel kísérésére és folyamatos 
fejlesztésére; 

• képesség kialakítása, fenntartása és fejlesztése az 
ügyfél követelményeit mindig kielégíteni tudó szol-
gáltatások nyújtására; 

• benchmarking módszer, és lehetőség az IT-szolgál-
tatásaik más szervezetekkel való összemérésére; 

• marketing előny a megbízhatóság és képesség be-
mutatására a külső, független fél általi tanúsítás által. 

Előnyök a gazdálkodó szervezetek számára, amelyek 
(maguk is és az) informatikai szolgáltatói alkalmazzák az 
ITIL-t: 
• megbízható követelményrendszer az IT működtetés ki-

szervezésénél a megfelelő szolgáltatók kiválasztására; 
• módszertan a kiszervezett informatikai működtetés kö-

vetelményeinek meghatározására, a szolgáltatási 
megállapodások elkészítésére, a szolgáltatás igénybe 
vételére és a szolgáltatói teljesítmény és minőség 
mérésére; 

• módszer az informatikai beruházások költséghatékony, 
az üzlet számára optimális mértékének megha-
tározására, és objektív indoklására; 

• egységes megközelítés kialakítása valamilyen ellátási 
lánc összes szolgáltatójától. 

Felhasznált források 
Krauth Péter (2009): Közmű-szerű IT szolgáltatás; IT3 – 
Információs Társadalom Technológiai Távlatai 
Lateral Consulting (2009): ITIL V3. Foundation 
tanfolyami képzési anyag 

_______________________________________________  
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MMiiéérrtt  nneemm  jjóó  aazz  „„eelléégg  jjóó””??  
BBaalláázzss  IIssttvváánn  

 

Egy amerikai idézet szerint "The good product is not 
good enough to compete. It has to be excellent" (A jó 
termék nem elég jó, hogy versenyképes legyen, kiváló-
nak kell lennie.) 
A mindennapi életben sokszor hajlandók vagyunk meg-
alkudni az elvárásokat nem teljes mértékben teljesítő 
termékek és szolgáltatások minőségével. Bár vevőként 
viselkedve többször is megnő igényességünk, gyártóként 
mégis többször használjuk az éppen még megfelelőség 
határán lévő (vagy esetleg abból alig kieső) termékjel-
lemzőkre és a szállításra előkészített tételekben előfor-
duló néhány hibás darabra, hogy „jó az még”, „elég jó”. 
Az előadásom és ennélfogva a cikkem témája ennek a 
téves gyakorlatnak a bírálata, kitérve azokra a megköze-
lítési módokra, melyet a zéró hiba (Zero Defect) és az 
alacsony szórás elérése céljából alkalmaznak az igényes 
piacokra szállító gyártók. 
Mit várunk mi, ha vevőként egy terméket vagy szol-
gáltatást veszünk? 
- Hibátlan és megbízható termékeket és szolgáltatáso-

kat, pl. műtét után felébredjünk, és mozogjanak a 
testrészeink, 

- szeretteinkkel a menetrend szerinti érkezési időben 
találkozzunk a repülőtéren, 

- a busz, amelyen gyermekünk utazik, megálljon a so-
rompó előtt, 

- salátánk ne tartalmazzon növényvédő-szer maradé-
kot, 

- édes pezsgőnk felszolgáláskor 5 °C-os legyen, 
- a 4 perces tojást valóban 4 percig főzzék, 
- a 6:20-as gyorsvonatunk 6:20-kor induljon, 
- ha az előírt átmérő 9,3 mm, akkor pontosan 9,3 mm 

legyen, 
- egy szerelési műveletnél a csavaron legyen menet, a 

fején meg legyen a vágat, 
- a 230 V tápfeszültség pontosan 230 V legyen, 
- egy 10 dkg-os csokoládé 10 dkg legyen, 
- és még sok hasonló igényünk pontos teljesüljön. 
Mit jelent, ha az elvárásainkat csak ún. ”elég jó” ter-
mékkel, vagy szolgáltatással elégítik ki? 
Be kell ismerni, hogy sokszor nemcsak bosszúság, ha-
nem jelentős kár ér bennünket, vagy különböző veszé-
lyeknek is ki vagyunk téve. 
A 99%-os megfelelőség a következőket jelenti: 
az USA-ban évente 
- legalább 2.000.000 gyógyszert tévesen írnak fel, 
- 30.000 újszülöttet a szülészeten véletlenül leejtenek, 
- a posta óránként elveszít 20.000 csomagot, 
- hetente 500 sebészeti műtétben hibáznak, 
- naponta 2 hibás leszállás történik a legnagyobb 

reptereken. 

Tanácsadó, ügyvezető, BETTER WAY Bt.

A cikk 2009. november 2.-án a XVIII. Magyar Minőség Hét konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.



Egy kínosan gyenge minőségű szolgáltatásról lehetett 
olvasni a New York Times Magazin 2003. március 16-i 
számában. A címoldalon közölték, hogy „az orvosok tu-
dásának és ismereteinek a fele hibás”. 
A vezércikk címe: ”Az életük legnagyobb hibája”. A cikk 
négy túlélő krónikája az orvosi hibákról. Következtetése, 
hogy az USA-ban 2003-ban 98.000 ember fog meghalni 
orvosi hibák következtében. Nincs adatom, a „teljesülés” 
mértékéről, de egy orvosi hiba is rengeteg a 
hozzátartozók számára. 
Az otthonunkra vetítve a 99%-os tökéletesség azt jelenti 
- évente négyszer autónkkal a garázsajtónak ütközünk, 
- évente 4 napon át ivóvizünk ihatatlan, 
- havonta 7 órán át nincs sem áram, sem víz, sem fű-

tés. 
Mik az okai, hogy a kiváló (hibátlan, tökéletes, min-
denben megfelelő) termékek és szolgáltatások he-
lyett csak “elég jót” kapunk? 
Nagyon sok cég lemond arról, hogy terméke egy vagy 
több tulajdonságában piacvezető legyen. Nem ismerik 
fel, hogy a „második az első vesztes”, lemondanak a tö-
kéletesség és hibátlanság megközelítéséről, lemondanak 
versenyelőnyeikről. Költségkompromisszumaikkal sokkal 
kevesebbet nyernek, mint amennyit az áraikon és ren-
deléseiken veszítenek. Ez az első téves lépés „szabvá-
nyosítja”, az „elég jó” minőség-színvonalat lemondva a 
kiváló termékekről és szolgáltatásokról. 
A következő hibát akkor követik el, mikor a minőségirá-
nyítási rendszerükön belül elhanyagolják a minőségter-
vezést. Így: 
- tisztázatlanok a vevő-célkitűzései, amelyeket ki kel-

lene elégíteni, 

- az olcsóság figyelembevételével megválasztott alap-
anyagok és beszállítók később tetemes többletkölt-
séget jelentenek a gyártási problémák korrigálásánál,  

- a megbízhatósági jellemzők tervezésének és igazolá-
sának elmaradásait később nem lehet semmilyen mi-
nőségszabályozással pótolni,  

- a megfelelően tesztelt és igazolt folyamat elmaradá-
sával, gyártóberendezés- és gyártóeszközterv nélkül 
nem meglepő, hogy nem képes- és nem szabályoz-
ható gyártási folyamatokat kapunk melyekkel termé-
szetszerűen nem lehet hibátlan, ill. kis paraméter-
szórással rendelkező termékeket előállítani. 

Mivel a termék vagy szolgáltatás megbízhatósága a ter-
vezésnél dől el, később ezek pótolhatatlanok! 
A virtuális költségmegtakarításokra bemutatok egy pél-
dát, mely két évtizeddel ezelőtt, az akkori munkáltatóm 
termékeinek értékesítésénél fordult elő: 
Egy autógyár, mint Vevő 1 éves gyártási volumene 3 mo-
dell, 360.000 db személygépkocsi volt. 
Ebből 1 modellt, 120.000 db gépkocsit L3, a másik két 
modellt L2 és L1 beszállító termékeivel szerelte. 
1 gépkocsi műszerfalába beszereltek 12 db alkatrészt, 
ezzel 1 modell éves igénye: 1.440.000 db volt. 
Az alkatrész átlagára € 0.06, ennek éves beszerzési ára 
az összes darabra kalkulálva: € 86.400. 
L3 beszállító a kicsit gyengébb (de „az elég jó”) minő-
ségű (magasabb szalagvégi kieső miatt) felajánlott 5% 
árengedményt, ami a Vevőnek évente € 4.320 megtaka-
rítást jelentett volna. Csábító lehetőség. 
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L1 és L2 beszállítók alkatrészeinek szalagvégi kiesése 
20 ppm, az L3 beszállító esetében ez a szám 100 ppm 
("elég jó"). A különbség csupán 80 ppm. 



Ha a terméket a végső felhasználótól kell visszahívni 
(field claims), ill. ha az elégedetlen vevő elmondja ta-
pasztalatait másoknak is, annak a költsége: € 1000.

A gyengébb minőségből származó költségveszteségek 
egyik legérzékenyebb megjelenése a gépkocsi iparban 
időnként megjelenő termék-visszahívásokból keletkező 
extra veszteség. 
Az 1-10-100 szabály azt jelenti, ahogy a termék vagy 
szolgáltatás mozog előre az üzleti folyamatokban, az egy 
hiba helyesbítéséhez szükséges költségek 10–es szor-
zóval növekednek. 

56 oldal/ 28

 Tevékenység   Költség 
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A 80 ppm különbség miatt az éves volumennél 115 -tel 
több alkalommal kellett javítani (műszerfalat megbontani 
és alkatrészt cserélni) évente az L3 alkatrészeivel szerelt 
modelleket. 
Egy javítás költsége € 85, ami összesen € 9.775 többlet-
költséget jelentett. 
A remélt € 4320 megtakarítás helyett az autógyárat 
€ 5.455 veszteség érte. 
Következtetések 
Nem jó az ”elég jó”, L3 beszállító is szállítson 20 ppm 
alatt, ez jobban megéri, mint az 5% árengedmény. 
A nem megfelelő termék vagy szolgáltatás értéktelen és 
csak kárt okoz. 
Ártárgyalás, alku csak arról a termékről lehetséges, 
amely a vevő igényét kielégíti. 

 

 

 
 

 rendelési hiba helyesbítése € 1 
 számlázási hiba helyesbítése € 10 
 ha a hibát a Vevő észleli € 100 

 



Az olvasóra bízom a legnagyobb autópiac visszahívásokból származó veszteségeinek kalkulálását: 

 
Még mindig tartja magát az a tévhit, hogy majd az ellen-
őrzés biztosítja a vevő által elvárt minőséget. A „hala-
dóbbak” azt mondják, hogy a minőséget nem lehet bele-
ellenőrizni, bele kell gyártani a termékekbe! 

 
Én azt állítom, nem lehet belegyártani, amit nem tervez-
tek bele. Egy alulméretezett szerkezet, egy rosszul meg-
választott gyártástechnológia, egy hibásan tervezett 
szerszám, egy megbízhatatlan beszállító olyan hiányos-
ságokat hordoz folyamataink bemenetén, melyekkel ké-
sőbb csak szenvedve és jelentős többletköltségekkel tu-
dunk együtt élni. Negyven év ipari gyakorlata és több 
mint száz beszállító auditálása erősíti bennem naponta 
azt a véleményt, hogy a minőség döntően a tervezésnél 
jön létre. 
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Ha valaki túlságosan az ellenőrzés hatásosságára szá-
mít, ki kell Őt ábrándítani, ill. meg kell győzni, ne tegye. 
Önmagában az ellenőrzésektől (vizsgálatoktól, próbáktól, 
válogatásoktól) még soha semmi nem lett jobb. Ahhoz, 
hogy egyáltalán termékminőség szabályozásról beszél-
hessünk, szükség van olyan visszacsatoló és helyesbítő 
intézkedésekre, amelyek eredményeként a következő 
munkadarab jobb tulajdonságokkal bír.  

Ezen túlmenően figyelembe kell venni, hogy az emberi 
kiválasztó képességnek is vannak korlátai, tapasztalatom 
szerint (TUNGSRAM ill. GE Lighting tömeggyártása) 
500-600 ppm (0,05-0,06 %) hibahatár alá nem lehet 
eljutni a leggondosabb és ergonómiailag is jól tervezett 
élőmunkával végzett ellenőrzésekkel sem. Márpedig ez a 
professzionális és magasan automatizált összeszerelő 
iparágakban működő vevőknek elfogadhatatlanul magas 
érték. 
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Nem megfelelő egyedek %-os 
jelenléte termékhalmazban 

A felismerés lehetősége 

10 majdnem mindegyiket felismerik 

1 néha elvétik 

0,1 (1000 ppm) gyakran elvétik 

0,01 (100 ppm) alig ismerik fel 

 
Ezek után jöjjön igazi kérdés, mit tesznek azok a gyártók, 
akiknél nem jó az ELÉG JÓ termék, nem elég az 500 
ppm-es hibaszint? Azt már láttuk, hogy árengedménnyel 
nem tudnak sikeresek lenni, nem marad más, mint a 
hibátlanság (zéró hiba, Zero Defect) minden határon túli 
megközelítése. 

 
Mit jelent a zéró hiba megközelítési mód? 
Az eddigiekből láthatjuk, hogy a termékek- és a folyama-
tok minőségszabályozása fontos alapot ad, de nem elég-
séges a teljes hibamentesség eléréséhez. 
Ha előre akarunk lépni akkor két fajta intézkedést kell 
tenni: 
A hibás termék kiszállításának biztonságos megakadá-
lyozása. 
Ha a minőségköltségek grafikonjait megnézzük, láthat-
juk, hogy a 100% tökéletesség (hibátlanság) eléréséhez 
közeledve a megelőzési költségek hirtelen nagyon meg-
nőnek. 
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Tökéletességi fok
100%

Költségek

   95-99%90%80-85%

30%

20%

10%

Megelőzési Költség

Hiba Költség

Vizsgálati Költség

Össz. Minőség Költség

Minőségköltségek
optimuma

 
Be kell ismerni, nagyon fontos, de ún. „filléresnek” mon-
dott tömegcikkek (csavarok, alátétek, tömítések, rugók) 
gyártásához ma gazdaságtalan az 5 vagy 6 szigmás fo-
lyamat kihozatali értékeit elvárni. Az ehhez szükséges 
műszaki képességet ma nem fizeti meg egyetlen piac 
sem. 

 
Pedig nagyon sok esetben ezeken az alkatrészeken mú-
lik a termék biztonságos működése, gondolva itt az űr-
kutatásra (tömítés, ugye emlékszünk?!), az autóiparra 
(fékberendezések), a hadiiparra (fegyverek), és a magas 
nyomás alatt működő szerkezetekre, egészségügyi be-
rendezésekre, amelyek biztonságos működéséhez elen-
gedhetetlen a beépített alkatrészek hibátlansága. 
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Szigma 
szint

DPMO
Hibaarány
 %-ban

Kihozatal 
%-ban

Rövidtávú 
folyamatképesség 

Cpk

Hosszútávú 
folyamatképesség 

Cpk

Nem megfelelés 
költségei

COPQ

1 691.462 0,69 31% 0,33

2 308.538 0,31 69% 0,67

3 66.807 6.7% 93.3% 1

4 6.210 0.62% 99.38% 1,33

5 233 0.023% 99.977% 1,67

6 3,4 0.00034% 99.99966% 2

7 0,019 0.0000019% 99.9999981% 2,33

-0,17 ?

0,17 ?

0,5 ?

0,83 15-30%

1,17 5-15%

1,5 1-5%

1,83 <1%  
Ha sem az emberi ellenőrzéssel, sem a folyamatképes-
ség fejlesztésével nem érhető el, vagy nem gazdaságos 
a hibátlanságot biztosító gyártási folyamatok alkalma-
zása, mit tesznek, akik mégis a nagy biztonságot meg-
követelő iparágakba szállítanak be, és mégis a zéró hi-
bát kell elérniük? 
Szerencsére az utóbbi évtizedek műszaki fejlődése le-
hetővé tette a CAQC (Computer Aided Quality Control) 
Számítógéppel Támogatott Minőségszabályozás alkal-
mazását. Az automata mérőberendezés és a számítógép 
lehetővé teszi a leggyakoribb emberi hibák (a fáradé-
konyság, a figyelem lankadása, az érzelmek hatása és 
az egészség problémák) kiküszöbölését, ezáltal a mérő-
rendszer képesség jelentős jobbítását. 
Kezdetben az elektronikai szerelések megfelelését 
kezdték ezzel a módszerrel ellenőrizni, később megje-
lentek a mérő-vizsgáló-minősítő berendezések a készü-
lékekre, részszerelvényekre, berendezések jellemzőinek 
minősítésére. Szerelvények, részegységek ma már nem 
haladhatnak előre a gyártási folyamatban a kulcsjellem-
zők statikus és dinamikus próbapadi vizsgálata és annak 

megfelelése nélkül. Újabban a tömegcikk jellegű alkat-
részgyártásokban egyre terjednek az optikai alakfelis-
merő mérő- és vizsgáló automaták, melyek a programo-
zott kulcsjellemzők megfelelésének eldöntésén túl képe-
sek a jellemzők alakulásának statisztikai elemzésére is. 
Nem lemondva a szóráscsökkentés szükségességéről, 
és az 5-6-7 szigmás folyamatok által biztosított folyamat-
képességről, látni kell, hogy a leggyakoribb 3- és 4 
szigmás folyamatok alkalmazása jelentősen olcsóbb a 
tömegcikkgyártásban. A folyamatok jellegétől függően 
95-99%-os kihozatalnál optimálisak a gyártás minőség-
költségei, és ez a megközelítés még akkor is előnyösebb 
gazdaságilag, ha a költségeket megnöveli az 1- 5% kö-
rüli nem megfelelő egyedek válogatása és eltávolítása. 
A hibák megelőzése 
Ismerjük fel, hogy az emberek természetükből adódóan 
hol és hogyan hibáznak, és vezessünk be műszaki és 
szervezési megoldásokat, hogy a megismert hibázást ne 
lehessen elkövetni! 
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Azt mindenki belátja, hogy csak az a hiba a kedvező, ami 
nem fordul elő. Ha valamilyen hibamód előfordulásának 
lehetőségét sikerül kizárni, nem szükségesek a költsé-
ges vizsgálatok és válogatások, hogy elérjük a vevők 
elégedettségét, miközben még a selejtünk és utómun-
kálataink költségeit is megtakarítjuk. 
Ennek a megközelítésnek a legismertebb módozata a 
POKA-YOKE módszer. (POKA = nem szándékos hiba; 
YOKE = megelőzés) 
A módszert Shigeo Shingo japán mérnök fejlesztette ki 
az 1960-as években. Felismerte, hogy statisztikai mód-
szerekkel soha nem lehet nullára redukálni a gyártási hi-
bákat. 
YAMADA ELECTRIC ®, az első Poka-Yoke módszer al-
kalmazója; a hiányzó alkatrészek problémájának elkerü-
lésénél használta. Megjegyzem, hogy ez ma is az egyik 
leggyakoribb terület a módszer alkalmazására. 
A módszernek sajnos hátránya, hogy csak az elveit lehet 
tanítani és leírni, a megoldások minden szükséges 
esetre egyediek, és így nem szabványosíthatók. Alkal-
mazása mégis indokolt és szükséges, mert a biztonság-
gal kapcsolatos-, a nehezen detektálható- és a vevő elé-
gedettsége szempontjából jelentős hibáknál az előfor-
dulás lehetőségét kell eleve kizárni. 
A kis szórás szükségessége 
Ha egy folyamat ingadozása nagy, a © QualiSystem áb-
rájában látható, a vevők időnként nem megfelelő termé-
ket/szolgáltatást kapnak. 

 
Dr. Juran a hagyományos felfogást képviselte a nem 
megfelelőségek okozta veszteségről: 
 

 
Szemléletünkben mélyen él „ami benne van a tűrésme-
zőben az jó” értékítélet (néha még az „ éppen csak hogy 
kívül esik” kategória is vita tárgya, hogy miért utasítjuk 
el). 
Dr. Juran elméletét érdekes a japán Taguchi megközelí-
tési módjával összehasonlítani. 
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Taguchi szerint: 
Csak a névleges (cél) értékre gyártott termékjellemző 
nem okoz veszteséget. 
A célértéktől történő eltérés esetén a veszteség az elté-
rés mértékével négyzetesen arányos. 
A veszteség mértékével arányos a Vevő elégedetlen-
sége. 
A veszteség pénzben is kifejezhető. 
A Loss function (veszteség függvény) képlete: 
 L(y) = k(y-m)² 

 

 
Ha elfogadjuk Taguchi megközelítését, akkor minden 
határon túl a névleges érték (vevő szempontjából 
célérték) megközelítése lehet a helyes célkitűzésünk.
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Ezzel gyakorlatilag el is jutottunk az egyre több gazdál-
kodó szervezet által sikerrel alkalmazott Hat Szigma 
módszerhez. 

ÉS 
CSÖKKENTSÜK FOLYAMATOSAN FOLYAMATUNK 
SZÓRÁSÁT! 

- szabályozzuk a bemeneteket a kimenet(ek) szabályo-
zottsága érdekében 

56 oldal/ 36

 

A folyamatok szórásából adódó potenciális hibalehetőségeket a következő ábra mutatja: 

 

Azért, hogy csökkentsük a hibákat, és megállítsuk a 
pénzünk kidobálását a szemétbe, a következőket kell 
tennünk: 

- szüntessük meg a nem kívánatos zavartényezőket a 
folyamatok bemenetén, csökkentsük az ingadozását 
a többi tartósan megmaradó bementi jellemzőnek, 

- azonosítsuk a folyamatunk bemeneteit és kimeneteit, 
határozzuk meg, hogy melyik bemenet hogyan befo-
lyásolja a kimenet(ek)et, 

- értsük meg a folyamatunk viselkedését és kapcsola-
tait a többi folyamathoz, 
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Összefoglaló 
Miért nem jó az ”elég jó”? Mert 
- egyetlen hibás terméktől is meghalhat valaki, 
- egyetlen hibás terméktől is órákra megállhat egy 

automatizált szerelősor, 
- egyetlen hibás alkatrész kicserélésének költsége az 

alkatrész árának a sokszorosát teszi ki, 
- egyetlen biztonsági hibával rendelkező termék töme-

ges piaci/vevői visszahívást eredményezhet, 
- ha egy termék kritikus értéke eltér a névleges (cél) ér-

téktől, akkor máris veszteséget okoz. 
Hogyan léphetünk túl az ”elég jó” minőségszinten a 
”kiváló” szint felé?  
Úgy, hogy 
- egy vagy több termékjellemzőnél piacvezető pozíci-

óra törekszünk, 
- ismerjük a termék- és folyamat minőségszabályozási 

képességünket, és erőfeszítéseinket a minőségterve-
zésére helyezzük, 

- az egyetlen elfogadható minőségkövetelmény a 0-
HIBA, semmilyen más elfogadható minőségszint 
(AQL) nem létezhet számunkra, 

- folyamatosan javítjuk folyamataink képességét, és 
csökkentjük termékeink jellemzőinek szórását, 

- a névleges (cél) érték elérésére törekszünk a lehető 
legkisebb szórásokkal, és ezáltal csökkentjük veszte-
ségeinket, növeljük vevőink elégedettségét. 

_______________________________________________  

 
 
 
 

_______________________________________________  

KKöösszzöönnttjjüükk  
aa  

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  
úújj  ttaaggjjaaiitt!!  

 
 

HHeerrcczz  EEnnddrree  
BBuuddaappeesstt  

  

NNéémmeetthh  IImmrree  
SSoopprroonn  

  
_______________________________________________  
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HHaattéékkoonnyyssáággnnöövveellééss  „„llééttsszzáámmlleeééppííttéésssseell””??!!    
RRáácczz  LLáásszzllóó  

  
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 relatív költség-növeke-
dést eredményez. 
Hatékonyságjavulás akkor érhető el, ha a klasszikus lét-
számleépítés folyamatába beépül a működtetett folya-
matok kritikai felülvizsgálata és újrahangolása, a „leg-
jobb” munkatársak megtartása és felkészítése a szüksé-
ges változtatások irányítására, és a maradó munkatársak 
motiválása, belső energiáinak mozgósítása a jobb telje-
sítmény elérésére. 
1. A válság: túlélés vagy lehetőség? 
Ha nagy általánosságban megkérdezzük az utca embe-
rét, hogy milyen jellemzőkkel bíró cégek fogják túlélni a 
válságot, a legtöbben a minőségi termékeket és szol-
gáltatásokat mondják, amelyek természetesen elég ol-
csóak ahhoz, hogy azt a hétköznapi ember is meg tudja 
venni. Itt önmagában adódik egy ellentmondás, amit 
szükséges feloldani. 
Az emberek fejében a minőségről sokféle elképzelés lé-
tezik és ezeket csak tovább árnyalja a szakirodalomban 
fellelhető definíciók sokasága. A legtöbben a piacon fel-
lelhető termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolják, 
mint egyféle paraméter, amely annak ellenére, hogy az 
árazás során konkrét értékben jelenik meg, a lehető leg-
kevésbé megfogható: a jó nevű márkázott termékek ma-
gasabb árkategóriában helyezkednek el, mint azok, 

amelyek ilyennel nem rendelkeznek, vagy ha mégis, is-
mertségük alacsony. 
Ebből az következik, hogy a minőség mögött egy olyan 
relatív fogalom van, amely sokkal inkább a piac értékíté-
letéhez kötött, és arról szól, hogy a vevők milyen áruért, 
mennyit hajlandók egyáltalán fizetni. A vevői percepciók 
mögött egy értékítélet húzódik meg: a gyártó mennyi 
energiát, pénzt és figyelmet fordít a minőségre, azaz 
megfelelő módon kontrolláltak-e az üzleti folyamatok, 
rendelkezik-e a cég megfelelő igazolással (tanúsít-
vánnyal) erről, a minőség értékként ott van-e a vállalat 
vezetőinek és munkatársainak fejében és vajon mennyit 
hajlandók ennek érdekében tenni? 
Ha mindezeket számba vesszük egyértelművé válik, 
hogy a vállalati értékrend a minőség mozgató rugója és 
ezt igazolják a legjobb vállalatirányítási gyakorlatok is. 
Számtalan tanulmány, felmérés készült arra. hogy vajon 
mi különbözteti meg a legjobb vállalatokat a „csak” jóktól, 
hogyan tudnak akár több évtizeden keresztül a piac él-
vonalában maradni és a különböző válsághelyzeteket el-
kerülni, vagy túlélni. 
A vizsgálatok során bárhonnan indulunk el, a végered-
mény mindig ugyanaz: ezen vállalatokban létezik 5-6 
olyan alapérték, amely mentén a vállalati működési fo-
lyamatok szerveződnek, amelyek meghatározzák a mun-
katársak egymás közötti és partnereikkel (vevők és be-
szállítók egyaránt) való együttműködésüket, amely sze-
müvegen keresztül értékelik és használják ki piaci lehe-
tőségeiket, hajtják végre termék és szolgáltatásfejlesz-

Ügyvezető, IVM-Bridge Tanácsadó Kft.

A cikk 2009. november 2.-án a XVIII. Magyar Minőség Hét konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.
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tésüket. (Ilyenek pl: a tervszerű és fókuszált jövőépítés, a 
problémák azonnali és kíméletlen „kibeszélése”, a mű-
ködtetett rendszerek, üzletpolitikák összehangoltsága, a 
megállapodások fegyelmezett betartása és számonkéré-
se, az egyéni érdekeknek a cég szolgálatába állítása kí-
méletlen módon.) 
Mindebből az következik, hogy a legjobb vállalatok a vál-
ságra lehetőségként néznek és nem „csak” túlélni akar-
ják azt. 
2. Válságkezelési stratégiák 
Nagyon sok vállalat vezetése sajnos csak akkor ismeri 
fel azt hogy baj van, amikor gyakorlatilag már nincs mit 
tenni: túl sok pénzt fektettek nem átgondolt beruházá-
sokba, a kapott hiteleket nem tudják visszafizetni, a vevői 
megrendelések drasztikusan visszaestek, az előállítási 
és általános költségek többszörösére duzzadtak, a vál-
lalaton belüli problémák felhalmozódtak, ijesztő mérete-
ket öltött a vállalaton belüli elégedetlenség. 
A problémákat fokozza, hogy a válság leküzdéséhez 
alapvető változásokat kellene végrehajtani a vállalat mű-
ködésének szinte valamennyi területén, amelyhez nem 
csak hajlandóságra, hanem megfelelő személyes és 
vállalati képességekre is szükség lenne. Ez viszont a 
legtöbbször már elkopott az évek során. 
A felismerés után a vezetők legfontosabb dolga értékelni 
a helyzetet, számba venni a lehetőségeket és mérlegelni 
azt, hogyan lehet „túlélni”. 
Általánosan kétféle válságkezelési stratégia létezik és 
azok valamilyen kombinációja: 
- bevételnövelés 
Ez a stratégia a bátraké, akik inkább az előre menekülést 
választják és a nagyobb mértékű értékesítés érdekében 

többet áldoznak marketing kampányokra, értékesítés 
ösztönzésre, az értékesítési hálózat bővítésére, bízva a 
jövőben. 
- költségcsökkentés 
Ez a hagyományosabb válságkezelési stratégia, amikor 
a jelenlegi költségstruktúrából kiindulva megtakarítási le-
hetőségeket keres a vezetés, fókuszálva a készletszint-
re, az általános költségek lefaragására, a beszállítói költ-
ségek csökkentésére akár minőségi romlást is felvál-
lalva, illetve a személyügyi költségekre. Ez utóbbi leg-
kedveltebb formája a létszámleépítés, ami jelen cikk 
központi témája. 
A legjobbak azonban egy harmadik stratégiát követnek, 
amelynek középpontjában a hatékonyság növelés áll, ez-
által keresik az új üzleti lehetőségeket, és a megerő-
södés útját: 
- Nem önmagában „értékesítés ösztönző” kampányo-

kat dolgoznak ki és vezetnek be, hanem folyamato-
san újraértékelik a piaci helyzetet és pozíciókat, kere-
sik a kihasználatlan lehetőségeket. 

- Nem önmagában „létszámleépítést” hajtanak végre, 
hanem értékelik a vállalat működtetéséhez szüksé-
ges tudást és kompetenciákat és ezáltal relatív hu-
mán értéknövelést hajtanak végre. 

3. A „létszámleépítés” természete 
Hagyományosan a „létszámleépítés” vagy hivatalos ne-
vén munkaerő létszámcsökkentés költségmegtakarítási 
céllal jön létre, azonban ezt nem mindig tudja maradék-
talanul teljesíteni. Ennek számtalan oka van: 
- A munkavállalók elbocsátása többlet terheket ró a 

munkáltatóra (végkielégítés és egyéb többletkifizeté-
sek) 



- Az általános működtetési költségek általában nem 
csökkennek lényegesen és arányosan a munkavál-
lalók létszámának csökkenésével 

- A tűzoltó jellegű problémamegoldások száma megnö-
vekszik bizonyos kompetenciák elvesztésével, ami 
összességében akár jelentős pótlólagos időráfordítást 
okozhat. 

További hatásként jelentkezik a létszámleépítéssel nem 
érintett munkavállalók körében a fenyegetettség érzés 
növekedése, amely teljesítményromlásban és másodla-
gos elvándorlásban jelentkezik. Ez utóbbira leginkább a-
zok a munkavállalók fogékonyak, akik megfelelő kompe-
tenciákkal rendelkeznek ahhoz, hogy ezt máshol is tud-
ják kamatoztatni. 
Ezzel együtt a vállalat nem csak kapacitás, hanem je-
lentős kompetenciavesztést is elszenvedhet, így csök-
kentve hosszú távú fejlődési lehetőségeit és sok esetben 
erősítve a konkurenciát. 
Összességében még akkor is, ha a létszámleépítés ha-
tására abszolút értékben költségcsökkenés következik 
be, a fajlagos költségek akár jelentős mértékben is meg-
növekedhetnek, csökkentve ezáltal a vállalat hatékony-
ságát és versenyképességét. 
Ez persze nem törvényszerűen következik be: a legjobb 
vállalatok gyakorlata azt mutatja, hogy abban az eset-
ben, ha az adott vállalat eszközként kezeli a létszámle-
építést egy hatékonyság növelési program keretében, 
piaci pozíciójában megerősödhet és a válsághelyzetet 
saját előnyére, piaci pozíciójának növelésére fordíthatja. 

A hatékonyságnövelés tulajdonképpen egy szemlélet, 
amelynek a következő gondolatokra épül: 
- ne végezzünk „felesleges” tevékenységeket (vagyis 

olyanokat, amelyek eredményét senki sem használja, 
vagy más is végzi, netán más eszközzel gyorsabban 
és egyszerűbben megoldható) 

- fókuszáljunk (vagyis arra koncentráljunk, és csak azt 
végezzük, amit a legjobban tudunk – a működés 
szempontjából fontos egyéb tevékenységek általában 
megvehetők a piacról) 

- a jövőt tervszerűen valósítsuk meg (vagyis a tűzoltó 
jellegű megoldások helyett inkább rendszereket mű-
ködtessünk) 

- a legjobb emberekkel dolgozzunk (vagyis olyanokkal, 
akik személyes ambícióik, értékrendjük találkozik a 
vállalat stratégiai elképzeléseivel) 

4. A SZINT módszertani megközelítés 
A fenti hatékonyságnövelési gondolatok megvalósításá-
ban segít a SZINT módszertan. Ez egy olyan gyakorlati 
megközelítés, amely a vállalati működést komplex 
egészként definiálja kiemelt figyelmet szentelve a straté-
giai (válság idején – irányváltási) elképzeléseket meg-
valósítani képes ún. „hard” (vállalati folyamatok, alkalma-
zott rendszerek, szervezeti struktúra, külső és belső sza-
bályozások) és „soft” (munkavállalói kompetenciák, 
kulcsemberek, szervezeti kultúra és képesség, tudásfej-
lesztési igények, kommunikáció) elemek közötti optimális 
együttműködés megteremtésére. Ezt a kapcsolódást mu-
tatja be egy működés integrációs program keretében az 
alábbi ábra: 
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A szervezeti hatékonyság fejlesztési programA szervezeti hatékonyság fejlesztési program

2. Törvényi 
szabályozási keretek 
áttekintése, 
befolyásolása

3. Folyamatok és 
felelősségmegosztás
felülvizsgálata

4. A szervezeti 
struktúra 
átalakítása

7.  Rendszerek, belső 
szabályozások fejlesztése

6. A munkatársak 
illesztése az új 
struktúrához

INDÍTÁSINDÍTÁS

1. Stratégiai 
koncepció, jövőkép 

5. A változások 
kulcsembereinek 
motiválása

TERVEZÉSTERVEZÉS IMPLEMENTÁCIÓIMPLEMENTÁCIÓ

10. Folyamatos és párhuzamos külső és belső kommunikáció

9. A munkatársak 
kompetenciájának 
fejlesztése

8. Szervezeti kultúrafejlesztési 
program

ÜtemezésÜtemezés
MŰKÖDTETÉSMŰKÖDTETÉS

 
 
5. Az emberi tényező fontossága 
A vállalat működtetésében az ember legalább olyan fontos, 
mint a maga a rendszer, vagy a gépsor, amelyen dolgozik. 
A legjobb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközt is 
lehet nem megfelelően használni igaz, ez fordítva is így 
van: A legjobb képességű ember sem tud csodát művelni 
egy elavult, nem versenyképes technológiával. 
Ha megfordítjuk a képletet: az azonos technológiával és 
stratégiai elképzelésekkel rendelkező vállalatok közül azok 

lesznek hosszútávon sikeresek bármilyen piaci körülmé-
nyek között, ahol fókuszban van az egyéni teljesítmény, 
mint a vállalati összteljesítmény része. Azok részesülnek 
magasabb elismerésben –és ezen keresztül kellő motiváci-
óban– akik a legtöbbet teszik a vállalati célok megvalósí-
tása érdekében, a cég számára a legnagyobb hozzáadott 
értékkel rendelkeznek. 
Az általános gyakorlat azt mutatja, hogy sajnos meglehető-
sen kevés az ún. „Zászlóvivő” a vállalatokban, akik egyéni 



motivációja és a vállalat céljai összhangban vannak egy-
mással, saját fejlődésük és személyes motivációjuk azáltal 
valósul meg, hogy a vállalati célok teljesülnek. 
Vannak azonban olyan vállalatirányítási gyakorlatok, ame-
lyek segítik a munkavállalókat a vállalati célok irányába te-
relni. Ennek egyik legjobb, ám nagyon sokszor helytelenül 
működtetett –éppen ezért célt el nem érő– példája az 
Egyéni Teljesítmény Menedzsment (TM) rendszer. 
(A rendszer arról szól, hogy vezető és munkatársa közösen 
az adott időszakra vonatkozóan célokat fogalmaznak meg, 
amelyet a munkatársnak teljesíteni kell, a teljesítést nyo-
mon követik, elemzik, majd az időszak végén közösen ér-
tékelik, illetve az elért eredmények alapján a munkatárs 
megfelelő elismerésben (bónusz, prémium, fizetésemelés, 
előléptetés, kiemelt fejlesztési program, stb.) részesül). 
A TM rendszer önmagában alkalmas a munkavállalók hoz-
záadott értékének növelésére a megfelelő technikák és 
módszertani elemek alkalmazásával, amelyek összefogla-
lóan a következők: 
- A megfelelő célkitűzés adhatja az első „lökést” a válla-

lati célok teljesülésének irányába, ha a célok a vállalati 
stratégiából lebontottak, végighúzódnak a teljes szerve-
zeti struktúrán, teljesíthetőek és mégis kihívóak és egy-
értelműen mérhetőek, illetve előre meghatározott ösz-
tönző kapcsolódik a különböző teljesítmény szintek el-
éréséhez. (Tapasztalatunk alapján a legtöbb alkal-
mazott TM rendszer már ezen a ponton megbukik.) 

- A második „lökést” a célok teljesítése közbeni vezetői 
támogatás és iránymutatás adja. (Ez a gyakorlatban a 
legkevésbé működő eleme a TM rendszernek, mond-
ván, hogy a vezetők nem érnek rá azzal foglalkozni, 
hogy beosztottaikat „istápolják”.) 

- A harmadik „lökést” természetesen a munkavállaló tel-
jesítményének értékelése adja, amely akkor működik az 
elvárt hatékonysággal, ha lehetőséget biztosít mindkét 
fél álláspontjának kifejtésére, megegyezéses értékelés 

születik. (Az első két pont nem megfelelő alkalmazása 
esetén az értékelés leginkább egy „párbajra” hasonlít, 
ahol az erősebb győz, vagy a felek kiegyeznek egy-
mással kölcsönös szimpátia alapján) 

- A negyedik „lökést” a vállalati célok teljesülésének irá-
nyába a teljesítményért nyújtott kompenzáció, jutalom 
adja, amely megerősíti a munkavállalót abban, hogy ér-
demes energiáit a cég érdekében mozgósítani. Termé-
szetesen ehhez az kell, hogy a kilátásba helyezett juta-
lom előre definiált, és objektív módon mérhető legyen. 
(A legtöbb alkalmazott TM rendszer ennek csak formáli-
san tesz eleget: gyakori „a mindent nagyon jól teljesí-
tettünk, tehát a lehető legtöbb pénz jár nekünk!” felfo-
gás. 

 
Összefoglalás 
Elmondhatjuk, hogy valóban végrehajtható hatékonyságnö-
velés létszámleépítéssel, azonban ehhez szakítani kell a 
hagyományos vállalatvezetési gyakorlattal. Szükség van: 
- egy „kreatív” változási stratégia megfogalmazására, 

amely szakít a vállalat vezetésének korábbi hagyomá-
nyos stratégia megközelítésével 

- a folyamatok, rendszerek újrahangolására a megfogal-
mazott stratégiai elképzelések tükrében 

- a legjobbak (az ún. „zászlóvivők”) megtartására és mo-
tiválására 

- a súlyfeleslegtől való megszabadulásra, legyenek azok 
felesleges tevékenységek, termékek, szolgáltatások, 
vagy gyengén teljesítő munkatársak, és végül 

- az egyéni teljesítmények mozgósítására. 
Mindezek együttesen adják ki azt a receptet, amely a gya-
korlatban már jó néhány vállalatot hozzásegített hosszútá-
von a válság helyzetek sikeres kezeléséhez. 

_______________________________________________  
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Végül, -de korántsem utolsósorban- a fő témáról, a 
benchmarkingról. A konferencia legjobb előadójának mi-
nősített Fertetics Mandy, nagyon lényeges megállapí-
tása: rossz az a kérdés-feltevés, hogy milyen magasra 
ugrott, hanem azt kell kérdezni, hogy hogyan érte a kitű-
zött szintet? Mi tette lehetővé, hogy élenjáró lett az adott 
területen? A kulcskérdés a saját megkülönböztető jegy 
felfedezése és elérésének elemzése. Ez teszi értékessé 
az egymástól tanulást, a nyilvánosan elérhető informá-
ciók szakértői összevetését, ami a benchmarking alapja 
és lényege. Ehhez rendelkezésre állnak az általános 
módszerek, amelyeket minden szervezetnek a „testére” 
kell szabni. 
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Remélhető, hogy ez a konferencia is egy lépést tett ab-
ban az irányban, hogy ezt minél többen megértsék és 
kövessék. 
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Van-e annak haszna, ha valaki közvetlenül egy konfe-
rencia után arra tesz kísérletet, hogy rögzítse azt, ami a 
hallottakból megmaradt benne? Tegyünk erre most egy 
kísérletet, tudomásul véve mindazt a hibát, ami ezzel 
együtt jár, pl. az elkerülhetetlen szubjektivitást, esetleges 
fontos részletek hiányát, elnagyolását. 
Eleve elhárítom tehát azt a feltételezést, hogy az alábbi 
„szösszenet” a nagyon tartalmas konferencia értékelé-
sévé tolná fel magát. 
Ezek figyelembe vételével lássunk hozzá. 
Mindenek előtt tele-találat Macher Endréné előadásában, 
mély átéléssel és meggyőződéssel elhangzott kijelentés, 
hogy a válság idején nem a költségeket, hanem a vesz-
teségeket kell csökkenteni, mert ha csak az előbbit tart-
juk szem előtt, könnyen elveszíthetjük azt is, amire a ki-
lábaláskor égető szükségünk lesz. Egy szervezet legna-
gyobb értéke ugyanis a munkatársainak fejében 
felhalmozott, ismert és -gyakran latens- ismeretanyag. 
Lovász Szabó Tamás meggyőzően fejtette ki, a minő-
ségtanúsítás mindenki által tapasztalt érték-csökkenésé-
nek okait, és ezek között az egyik legfontosabbat, azt, 
hogy a tanúsító nem mindig ad többlet-értéket a tanúsí-
tott félnek. 
Innen már csak egy apró lépés vezet ahhoz a következ-
tetéshez, hogy a ”minőségügy” jelentőségének csökke-
nése is arra vezethető vissza, hogy a felső vezetők gyak-
ran nem tapasztalják: az új minőség-eljárások nem jár-
nak az eredmények, pl. versenyképesség javulásával. Ez 
a csalódottság is oka lehet a minőségügy presztízs-
vesztésének. 
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És még egy ráadás: Ring Rózsa, a Nemzeti Akkreditáci-
ós Testület ügyvezető igazgatója előadásából értesül-
tünk arról -az egész magyar gazdaság számára fontos- 
fejlődésről, hogy várhatóan 2010 áprilisától hazánk is 
teljes jogú tagja lesz az E.A.-nak, vagyis a hazai akkre-
ditált tanúsítók által kibocsátott tanúsítást minden E.A.-
tag elfogadja. 

 

A Mikulás is benchmarkol – 3. Konferencia” 
támogatói 

Védnök: Mester Zoltán 
versenyképességért felelős szakállamtitkár, NFGM 

Nemzeti Akkreditáló Testület 
ISO 9000 FÓRUM 

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 
Magyar Villamos Művek Zrt. 

Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. 
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TÜV Rheinland InterCert Kft. 

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 
Magyar Posta Zrt. 

Északdunántúli Vízmű Zrt. 
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 
Knorr-Bremse VJR Hungária Kft. 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. 

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 
Jabil Circuit Magyarország Kft. 

Magyar Cukor Zrt. 
BÁCSVÍZ 

DÉMÁSZ Zrt. 
Macher Gépészeti és Elektronikai Kft. 

Paksi Atomerőmű Zrt. 
Papyrus Hungária Zrt. 

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 
Szakmai partnerek: 

EOQ MNB 
TÜV Rheinland InterCert Kft. 

ISO 9000 FÓRUM 
Magyar Minőség Társaság 

TQM Szövetség 
Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 

Média partnerek: 
Magyar Minőség 

Minőség és Megbízhatóság 
Start Kiadó Kft. – ÁllásStart 2009 

_______________________________________________  
 

Magyar Minőség
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Az előző számban megjelent cikkben ismertettük az 
ExcellenCert kiválósági követelményrendszer elemeit, jóváha-
gyóit, hogyan jött létre ez a tanúsítási rendszer, hová fordul-
hatnak kérdéseikkel a tanúsítási eljárás után érdeklődők. 
Ebben a cikkben a tanúsítvány kiállításának alapkövetelmé-
nyeit mutatom be, mégpedig egy sikeres tanúsító audit ta-
pasztalataival együtt. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara 2009. december 7-én sikeres tanúsító 
audit keretében megszerezte az ExcellenCert kiválósági tanú-
sítványt az ExcellenCert 2010 kiválósági követelményrendszer 
szerint, és ezzel együtt megújította tanúsítványát az MSZ EN 
ISO 9001:2009 szabvány alapján. A tanúsítványokat a Certop 
Termék- és Rendszertanúsító Ház állítja ki, a tanúsításon je-
len volt a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület - az 
EFQM magyarországi partnerszervezete- ügyvezetője, Szabó 
Kálmán is. 
Ez az esemény egy szervezetfejlesztési sikertörténet újabb 
állomása az Iparkamara számára a kiválóság  útján, a 

Committed to Excellence Európai elismerési szint teljesítése 
után. Az elért kiemelkedő eredmény a tagokért dolgozó mun-
kaszervezet, az útmutató elnökség, valamint közvetve a tag-
ság és az Iparkamara partnereinek is a sikere. Az 
ExcellenCert Tanúsítvány visszaigazolás, visszajelzés és 
megerősítés az elnökség és a munkaszervezet számára, hogy 
jó úton járnak. 
Az audit tapasztalatai alapján az ExcellenCert tanúsítási eljá-
rást ajánljuk bármely olyan szervezetnek, vállalkozásnak, akik 
már stabilizálták szervezeti működésüket, kialakították és már 
legalább egy éve működtetik az ISO 9001 szabvány szerinti 
minőségirányítási rendszerüket és tovább akarnak fejlődni. Az 
ExcellenCert az ISO 9001 audittal integráltan, nem jelentős 
költségnövekedéssel lefolytatható és visszajelzést ad a szer-
vezet számára a 8 kiválósági alapelv terén elért %-os ered-
ményeiről.A kamara esetében a következő eredményeket 
hagyta jóvá az audit-team: 

8 kiválósági alapelv szerinti felülvizsgálat Minimum 
követelmény (%) 

GYMSKIK 
eredménye (%) 

 1. Kiegyensúlyozott eredmények elérése 25 73 
 2. Hozzáadott érték a vevőkért 25 83 
 3. Vezetés jövőképpel, inspirációval és tisztességgel 25 87 
 4. Folyamatok által történő irányítás 25 66 
 5. Sikeresség a munkatársakkal 25 82 
 6. Kreativitás és innováció 25 83 
 7. Partnerkapcsolatok építése 25 88 
 8. Felelősségvállalás egy fenntartható jövőért 25 83 
Összesített átlag: 50 81 

 

Mérnök-közgazdász, szervezet-fejlesztési szakember



A tanúsító audit elején megtörtént az ExcellenCert tanúsít-
vány alapkritériumainak vizsgálata. 
Egy szervezet akkor kaphat ExcellenCert tanúsítványt, ha: 
- végzett önértékelést az EFQM 2010 al-kritériumok, vagy 

a 8 kiválósági alapelv szerint, 
- az önértékelés alapján kiválasztott valamilyen 

priorizálási technikával legalább 3 olyan fejlesztési pro-
jektet, amelyet 1 éven belül, a következő felülvizsgálati 
auditig lezár, 

- a kiválasztott (legalább 3) fejlesztési projekt esetében 
készít a megvalósításra projekttervet, 

- igazolni tudja, hogy eredményesen lezárta-e az előző 
évben elindított (legalább 3) fejlesztési projektet (ez 
kezdeti audit esetén nem releváns követelmény) 

- a szervezet összesített %-os eredménye meghaladja-e 
az 50%-ot (kiválósági minimumelvárás) úgy, hogy 
egyúttal minden egyes kiválósági alapelv szerinti érté-
kelése meghaladja a 25%-ot (kiegyensúlyozottság). 

Az Iparkamara megfelelt ezeknek a feltételeknek, lefolytat-
ható volt a tanúsító audit. 
Melyek az első lépések az ExcellenCert audit lefolytatásá-
hoz? Ugyanazok, mint az ISO 9001 esetében. A Certop 
Termék- és Rendszertanúsító Ház-tól ajánlatot kell kérni, 
és az ajánlat elfogadása, az auditra regisztrálás után kapja 
meg a szervezet az önértékelés elvégzéséhez szükséges 
útmutatót és az önértékelési segédletet. 
Az önértékelés lefolytatása után ki kell választania a lehet-
séges fejlesztési projekteket, ezeket priorizálnia kell vala-
mely szempontrendszer szerint, és legalább 3-at ki kell vá-
lasztania, amelyeket egy éven belül be is tud fejezni. Meg 
kell tervezni ezek éves projekttervét és el kell indítania 
projektmenedzsmentjüket. A fejlesztések lehetőleg oda irá-
nyuljanak, ahol a 8 kiválósági alapelv szerinti önértékelés 
%-os értékelése alacsonyabb. 

A tanúsítvány az irányítási rendszer-tanúsításokkal egyező 
módon 3 évre szól és évente ellenőrzik. 
Az Iparkamara munkaszervezete Dinnyés Előd titkár és 
Pongrácz Balázs minőségirányítási vezető irányítása mel-
lett megfelelően felkészült az auditálásra és mind a táblá-
zatban megadott minimum-követelményeknek, mind az 
előbb felsorolt alapkritériumoknak megfelelt, és az 
auditorok javasolták a tanúsítvány kiállítását. Az 
ExcellenCert auditori jelentés kiterjedtebb, a teljes szerve-
zeti működésre kiterjedő visszajelzést adott a szervezet 
számára a fejlesztési irányok meghatározásához, mint egy 
ISO 9001 audit esetében. 
További kérdés esetén javasoljuk, hogy forduljon a Pan-
non-Quality Menedzsment Tanácsadó Kft, a Certop 
Termék- és Rendszertanúsító Ház és a Szövetség a 
Kiválóságért Közhasznú Egyesület szakértőihez. 

_______________________________________________  

Helyreigazítás 

2009.évi 12. számunkban, a 4. TQM Konferenciáról 
szóló beszámoló címe és az ott történtek nincsenek 
összhangban egymással és féleértésre adhatnak okot. 
A beszámoló szerzőjeként megjelölt Pintér Csaba 
kérésére közöljük, hogy a nevében megjelent közlemény 
a Konferencia címe, és nem az általa tartott előadásé 
volt. 
Az általa tartott előadás címe KOOPERATÍV TANULÁS 
és MUNKASZERVEZÉS volt. 

Főszerkesztő 
_______________________________________________  
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JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüüll  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr 

Beszélgetés Galambos Sándorral 

„Szeretem, amit csinálok, kihívást jelent 
számomra, ha vannak sikerek, és ha vannak, 

akkor azok még doppingolnak” 
Galambos Sándor minőségügyi vezető, Nyírségvíz Zrt. 

 

- Galambos Sándort a 2006-ban Nemzeti Minőségi Dí-
jat nyert a Nyírségvíz Zrt. minőségügyi vezetőjét nyitány-
ként két kérdéssel lepem meg. Hogyan kezdődött? Mi-
ként fertőzött meg a minőség? 
- 1998-ban a vezérigazgató úr megkérdezte, hallottál-e 
már az ISO-ról, - hát így kezdődött. Hallani halottam, de 
mérnökként nem igazán tudtam addig mit is szolgál. 
Megkért nézzek utána. Nos, mai szóhasználttal 
benchmarkolni kezdtem. Miután kiderült mire lehet hasz-
nálni és épp változtatni akartunk a cég folyamatain, hoz-
zákezdtünk az alaposabb feltérképezéshez. 

Több vízművet meglátogattunk, sok képzésen vettem 
részt és engem is egyre jobban érdekelt a téma. 1999-
ben kezdtünk az ISO 9002 kiépítéséhez, akkor lettem 
ennek a projektnek a vezetője. Később MIR vezető kine-
vezést kaptam és azóta töretlen az elkötelezettség az 
„ügy” iránt. Vannak eredményeink, folyamatosak céljaink, 
melyekhez új módszerek kellenek, - mindez új gondolko-
dást és fejlődést igényel. 
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Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ



- Hogyan kerültél a Nyírségvíz-hez? 
- Vízügyi szakközépiskolába jártam, majd a Műegyete-
men végeztem vízépítő-mérnökként, így természetes 
volt, hogy valahol a szakmában szeretnék elhelyezkedni. 
Az egyetem után 1 év katonaság következett, amiből 6 
hónapot Nyíregyházán töltöttem, szabolcsi révén itt jár-
tam középiskolába is, így mivel nem akartam a megyéből 
elmenni, a megyeszékhelyen kezdtem munkahelyet ke-
resni. Szakközépiskolás éveim alatt többször voltam 
gyakorlaton a vízműnél, így természetes volt, hogy itt 
próbálkozok először. Össze is jött, a megyei vízműből ki-
vált települések új céget alapítottak, az új cég pedig fiatal 
munkatársat kereset. Meghallgattak és 1994. március 
16-án a Nyírségvíz-nél első munkahelyemként kezdtem 
fiatal mérnökként. 
- Az önértékelést, mint módszert tapasztalataim szerint 
a magyar vállalkozások negyede sem alkalmazza. Mivel 
keltenéd fel a módszer alkalmazása iránti igényt? Mit 
tanácsolnál kollégáidnak, s mit az érdeklődő gazdasági 
vezetőknek? 
Nem csak nézni, látni is kell! Meg kell ismerni a mód-
szert, meg kell ismerkedni olyanokkal, akik alkalmazzák. 
Mondják el milyen eredményeket hozott számunkra. 
Utána haza kell menni, feltenni a kérdést, mit szeretnék 
elérni, hogyan tudom ezt teljesíteni, hogyan mérem, mit 
teszek, jól teszem ezt, stb. Egyszer felteszem magam-
nak a kérdést: ismerem-e a cégemet? Tudom-e hogyan 
és mit csinálok? Egyre inkább tudatossá válik a tevé-
kenységem, aztán a munkatársaimé is. Később mindez 
standarddá válik, mindenki el kezd így gondolkodni. Ve-
zetőként is könnyebbé válik így a munkám. A tükör, mert 
az önértékelés az, segít tisztábban látni, hol tartok, mi az 
amit még érdemes lenne megtenni, mások hogyan csi-

nálják. Ez olyan, mint az iskolában, évente megmérnek, 
kell vizsgázni. Egy tanulási folyamat a cég részére. 
- Szolgalmas, nagy munkabírású emberként ismertelek 
meg. Milyen további terveid vannak? 
- Szeretem, amit csinálok, kihívást jelent számomra, ha 
vannak sikerek, és ha vannak, akkor azok még doppin-
golnak. 
Tervek: szakmai síkon az európai szintéren való megmé-
rettetés és siker. Ehhez sok munkára és tanulásra lesz 
szükségem. A nyelvtanulás is fontos cél számomra. 
Olyan sok tervem van, hogy nem unatkoznék még vagy 
100 évig. 
- A sok munka mellett jut időd kikapcsolódásra? Milyen 
hobbid van? 
- Sokan mondják neked ez a hobbid, fontos, amit 
dolgozik az ember, azt szeresse, de az is fontos ki tudjon 
kapcsolódni, fel tudjon töltődni. Sokat kerékpározok, sze-
retek kirándulni és közben a zene minden mennyiség-
ben. Az olvasásra már kevesebb idő jut és néha olyan jó 
semmit nem tenni. 
- Vissza a szakmára. Mit jelent neked a minőség? 
- Ez a munkám. Hiszem, hogy a minőség kifizetődik az 
élet minden területén, a munkában, a magánéletben, a 
kapcsolatokban. Ha az ember új érzik jót kapott, meg 
van elégedve vele az minőség számára, lehet ez egy 
termék, egy szolgáltatás, vagy egy jó szó. 
- Megköszönve válaszaidat, azt kívánom: váljanak va-
lóra terveid! 
 

_______________________________________________  
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BBeenncchhmmaarrkkiinngg  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáággéérrtt??!!  
FFeerrtteettiiccss  MMaannddyy  

 

Társadalmilag hasznos cégek – Változó elvárások 
A vállalatok termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak, 
mindeközben munkahelyeket biztosítanak, már önmagában 
ezzel jelentősen hozzájárulnak a társadalmi jóléthez. Hi-
szen rendkívül fontos, hogy szükségleteinket (és egyes igé-
nyeinket) kielégítsük s rendelkezzünk az ezt lehetővé tévő 
munkavégzési lehetőségekkel. Szerencsés esetben utóbbi 
a biztonság, társas kapcsolatok és önmegvalósítás szük-
ségleteinket is csillapíthatja. 
Ám a környezet változik és újabb elvárásokat is támaszta-
nak a vállalatokkal szemben. Már nem elegendő, hogy ter-
mék vagy szolgáltatás születik és munkahelyeket vannak. 
Több kell és más kell! Az érintettek (EU, multinacionális cé-
gek anyavállalati, média, civil szervezetek, hatóságok, fo-
gyasztók és munkavállalók) egyre inkább tágabban értel-
mezik a vállalatok társadalmi felelősségét – a fentieken túl-
menően. Arra kíváncsiak, hogy a vállalatok miképpen járul-
nak hozzá a társadalmi jólléthez, miképp csökkentik káros 
szociális és környezeti hatásaikat, milyen pótlólagos ked-
vező hatásokat eredményeznek akcióik, működésük. 
Ezek az elvárások földrajzi területenként változnak, más-
más prioritásokat jelölnek meg az egyes iparágakban, el-
térő súlyokat határoznak meg vállalatméret és jogi formák 
szerint is. De nem csak az elvárások különböznek, hanem 
a vállalatok, intézmények lehetséges válaszai is, hiszen 
ugyanarra az elvárásra is lehetnek különböző reakciók, a-
melyek aztán más-más versenyelőnyt jelentenek számukra. 
Benchmarkoljunk kicsit! – Cél vagy eszköz? 
Hagyományosan egy vállalat az alábbi célokat jelöli meg 
fejlődéséhez: 
 

 Többet 
 Jobbat/jobban 
 Gyorsabban 
 Olcsóbban 

S e célok mentén hasonlítja össze saját teljesítményét és 
működését más cégek, intézmények eredményeivel. Ám 
ezek a célok a vállalatok társadalmi felelősségének átértel-
mezése, változása miatt kiegészülnek újabb célokkal: 
 Fenntarthatóan 
 Felelősen 
 Elismerten 
 Ismerten 
 Egyedi módon 
 Elsőként 
 Hatásosan 
 Kevésbé kockázatosan 

A benchmarking pedig eszközként szolgál ahhoz, hogy a 
fentiekben meghatározott –és természetesen a valós hely-
zetben jobban konkretizált– célokat megvalósítsa az adott 
vállalat. Eszköz, nem pedig cél a benchmarking. Evidensen 
hangzik, mégis néha megfeledkezünk erről a fontos kijelen-
tésről. Eszköz, nem pedig cél. Hányan vannak mégis, akik 
kiváló benchmarking jelentéseket és elemzéseket, bench-
mark adatbázisokat készíttetnek és nem képesek az ered-
ményeket, a feltárt jó gyakorlatokat és módszereket meg-
felelően értelmezni és adaptálni. Hasonlóan, ahogy a fenn-
tarthatósági jelentéseknek is eszközként kellene funkci-
onálniuk az átláthatóság és elszámoltathatóság, a telje-
sítménymérés és a kommunikáció fejlesztése kapcsán, a 
legtöbb vállalatnál nem beszélhetünk erről, mert csak egy 
„elvégzendő feladat” – vagyis célként tekintik az eszköz 

A cikk az IFKA 2009. december 4-i „A Mikulás is benchmarkol” c. konferenciáján tartott előadás alapján készült, mely a szervezetek honlapjairól letölthető.

Ügyvezető igazgató, Alternate Tanácsadó Kft.



helyett. Mennyi frusztrációt okoz és elszalasztott lehe-
tőségeket a téves hozzáállás! 
Benchmarking a fenntathatóságért – Vagy fordítva?! 
Mivel az új elvárások alapján a vállalatoknak törekedniük 
kell a fenntartható fejlődést támogató, azzal összhangban 
levő termékek előállítására, szolgáltatások nyújtására és 
mindennapi működésre, úgy érezhetik, hogy a fenn-
tarthatóság érdekében kell benchmark-kutatást és elemzést 
folytatniuk. Az újszerű elemzésekkel és összehason-
lításokkal feltárnak majd olyan gyakorlatokat, amelyek elsa-
játítása révén egy fenntarthatóbb, felelősebb pályára lép-
hetnek. Ha így közelítjük meg ezt a kérdéskört, akkor egy-
fajta „normatív”, előíró logikát választunk, minden válla-
latnak kötelessége olyan gyakorlatokat feltárni és integrálni, 
amelyek a fenntartható fejlődést szolgálják. Ez esetben at-
tól függ majd a vállalatok gyakorlata, hogy a vezetők 
mennyire elkötelezettek a fenntarthatóság mellett, mennyire 
hiszik, hogy ez a jövő, egyfajta kötelességük és lehető-
ségük. 
Ugyanakkor a gyakorlat is bizonyítja, hogy a kérdés meg-
fordítható némileg. A vezetők személyes meggyőződése és 
elköteleződése nélkül is elindultak már egyes vállalatok a 
felelősebb működés irányába – miért is? Azon egyszerű ok-
nál fogva, hogy a piacon minden vállalat a legjobb akar len-
ni valamiben, legalább abban a szegmensben, piaci rés-
ben, amelyben működik. A környezettudatos intézkedések, 
szociális működési elemek, etikai kérdések pedig egyre in-
kább beszivárognak minden területre, így nem lehet jó-
formán már kimaradni ebből a folyamatból. Ha valaki kima-
rad, az előbb vagy utóbb versenyhátrányt jelent számára, 
aki pedig időben, elsőként lép valamilyen tekintetben, ver-
senyelőnyre tehet szert másokkal szemben. Ez alapján te-
hát megfordíthatjuk a kérdést és kijelentéssé formálhatjuk: 
fenntarthatósági benchmarking szükséges a versenyképes-
ségért. 
 

Reális önkép – helyes kérdésfetevés 
A benchmarking az a folyamat, amely során a vállalat azo-
nosítja, megérti és adaptálja a más szervezetek által meg-
valósított kiváló gyakorlatokat, annak érdekében, hogy az 
javítsa a vállalat teljesítményét és segítse megvalósítani az 
üzleti célokat. 

 
11..  áábbrraa::  AA  JJoosseepphh  LLuufftt  ééss  HHaarrrryy  IInngghhaamm  áállttaall  ffeejjlleesszztteetttt  

JJoohhaarrii  aabbllaakk  
Az önismeret egyik legelterjedtebb és legszélesebb körben 
használt modellje a Johari-ablak. ((11..áábbrraa)) A saját fejlő-
désünkhöz és a kimagasló teljesítmény eléréséhez elen-
gedhetetlen, hogy önismeretünk magas szintű legyen: tud-
juk, melyek az erősségeink, gyengéink, miképpen látnak 
minket mások, miben tartanak minket jobbnak illetve 
rosszabbnak. Egy teljes körű átvilágítás biztosíthatja a vála-
szokat ezekre a fontos kérdésekre, amelyek bárminemű 
stratégia és akcióterv megfogalmazásához szükségesek. 
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22..  áábbrraa::  AA  CCSSRR  ssttrraattééggiiaa  ééss  aakkcciióótteerrvv  eellkkéésszzííttéésséénneekk  

ffoollyyaammaattaa  ((ffoorrrrááss::  AAlltteerrnnaattee  KKfftt..;;  CCSSRR  ==  CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  
RReessppoonnssiibbiilliittyy,,  vváállllaallaattookk  ttáárrssaaddaallmmii  ffeelleellőőssssééggvváállllaalláássaa))  

Egy belső audit segít feltárni és értékelni a meglévő gya-
korlatokat és hiányosságokat, feltérképezi a belső erőforrá-
sokat, attitűdöket. A benchmark elemzés eredményekép-
pen pedig elhelyezhetjük saját vállalatunk teljesítményét és 
működését másokhoz képest: miben vagyunk jobbak, mi-
ben vagyunk lemaradva, mit és hogyan csinálnak mások? 
Az érintett-kutatás pedig érintettjeink szemszögéből láttatja 
önmagunkat, hiszen nem elég önmagunkat saját mérőszá-
maink viszonylatában vizsgálnunk, működési engedélyünk 
és sikerességünk záloga, hogy fogyasztóink, munkatársa-
ink, üzleti partnereink és egyéb érintettjeink miképp látnak 
minket, mit várnak tőlünk.((22..áábbrraa)) 
A hatásos és hatékony benchmarking titka a helyes kér-
désfeltevés. Vegyük például a sportot, azon belül a távolug-
rást. Nem az a legfontosabb kérdés, hogy „mekkorát ug-
rott”, hanem az, hogy „miképp érte el, hogy akkorát ugor-
jon”. Nincs ez másképp a vállalati benchmark-
elemzéseknél sem: fontos a helyes indikátorok, összeha-
sonlítási számok és mértékegységek kiválasztása, de a 
kérdés megválaszolása ennél mélyebb elemzést igényel. 
Például egy ismert és elismert márkával rendelkező válla-
lattal történő összehasonlításkor fontos kérdés, hogy mi-
képp csoportosítja és ragadja meg érintettjeit, milyen kuta-
tási módszereket alkalmaz a megértésük érdekében, mi-
lyen kommunikációs módszerekkel erősíti márkáját, hogyan 
tartja meg hitelességét. Egy családbarát munkahely kiépí-

tésekor pedig fontos, hogy miért volt fontos ez a cégnek, 
milyen eszközökkel érte el, milyen előnyöket ért el vele? 
A fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősség rengeteg 
területet biztosít egy vállalatnak, hogy „jobbá váljon”, érde-
kes kérdés az is, hogy melyik területet választja ki egy vál-
lalat, amelyben kimagasló akar lenni. A környezettudatos-
ságot vagy a szociális felelősségvállalást akarja-e egy vál-
lalat, hogy a márkájához kössék legfontosabb érintettjei? 
Vagy netán az etikusság vagy a társadalmi jóllét érdekében 
végzett innovációk jelenik valakinek a megkülönböztetés 
erejét? Már önmagában ezen fókuszok, prioritások kijelölé-
sében is segíthet a benchmarking: hol találunk piaci rést, 
hogyan választottak mások, mi illeszkedik leginkább hoz-
zánk? 
A reális önkép kialakításában és a valóban jónak számító 
gyakorlatok azonosításában kulcsfontosságú ugyanakkor, 
hogy milyen referencia pontot, összehasonlítási alapot 
használunk. A fenntarthatóság és társadalmi felelősség-
vállalás még jelenleg kialakulatlan, szabályozatlan terület, 
sok irányzat, sokféle minőségű megközelítés létezik. Ezért 
több olyan díj, rangsor, adatbázis létezik, amelyek a fenn-
tarthatósági teljesítményt hivatottak mérni, ám 
benchmarking csak szakmai hozzáértéssel végezhető ve-
lük: milyen vállalatok kerülnek be az adott rangsorba? Mi az 
értékelés módszere? Hiszen, ha a legjobbak kívánunk va-
lamiben lenni, akkor azokhoz képest kell vizsgálnunk ma-
gunkat, olyan módszerek segítségével, amelyek ténylege-
sen a teljesítményre és eredményre vonatkoznak. 
Fenntarthatósági benchmark – hogyan fogjunk neki? 
Jó hírnek számít, hogy rengeteg adatbázis létezik, amely 
alapul szolgálhat egyes benchmark-elemzésekhez (mérle-
gelendő ugyanakkor, hogy mi felel meg nekünk leginkább 
összehasonlítási alapnak). 
Kiváló információs forrást jelentenek a fenntarthatósági je-
lentések, amelyek megközelítéseket, stratégiákat, teljesít-

Magyar Minőség XIX. évfolyam 01. szám 2010. január 51/56 oldal



ményeket és azokat javító akciókat is tartalmaznak. A 
nemzetközi GRI (Global Reporting Inititative) Jelentéstételi 
útmutatónak (G3) köszönhetően pedig sok összeha-
sonlítható indikátorra építkeznek ezek a jelentések. A 
Corporate Register december elején 5781 cégtől 23613 je-
lentést tartalmazott, a GRI pedig 1999 és 2009 között fo-
lyamatosan építi adatbázisát, minek köszönhetően csak 
2009-ben 936 szervezet jelentése érhető el. Hazánkban a 
KÖVET készített ilyen jellegű adatbázist, mely jelenleg 87 
hazai vállalat 265 jelentését tartalmazza, de a GRI Labirin-
tus blogon hamarosan elérhető egy teljeskörű, szakértői 
véleményezéssel is kiegészített adatbázis a hazai jelenté-
sekről. 
Rengeteg olyan rangsor, díj is létezik, amelyek valamely 
részterületét értékelik a fenntartható és felelős működés-
nek. Egyesek ezek közül átlátható módszertannal és kivá-
lasztási kritériumokkal is rendelkeznek – így megalapozott 
mintát jelenthetnek, mások kevésbé átláthatóak, így csak 
részleges következtetések vonhatóak le belőlük. A 
teljeskörűség igénye nélkül említenénk néhányat:  
 Nemzetközi és elemzéseket is közzétevő rangsor pél-

dául a Dow Jones Sustainability Index vagy a 
Tomorrow’s Value Benchmarking, amelyek átfogó 
módon igyekeznek megragadni egy-egy nagyvállalat 
fenntarthatóságát. 

 A hazai rangsorok inkább tematikusak, vagyis egy-egy 
részterület értékelését végzik inkább. 
▪ Ilyen a JÓL-LÉT Alapítvány anyabarát vállalati politi-

kákat és gyakorlatait vizsgáló átfogó kutatás ered-
ményeképpen született adatbázis, vagy a Hewitt 
Legjobb Munkahely felméréseként születő évente 
ismétlő adatbázisok. 

▪ A környezetvédelem terén jó forrásként a KÖVET ál-
tal gondozott Ablakon bedobott pénz c. esetgyűjte-
ménye szolgálhat, ahol évről évre több kategóriá-
ban, megtérülési kalkulációkat is tartalmazó jó gya-

korlatokat gyűjtöttek. Olyanokat, amelyek egyszerre 
kedvezőek a környezetnek és a vállalat gazdasá-
gosságának. 

▪ A Magyar Adományozó Fórum rendszeresen 
áttekintést ad közre a hazai vállalatok adományozói 
tevékenységéről. 

▪ A Tudatos Vásárlók Egyesülete pedig egy nemzet-
közi módszertan hazai adaptálásával készítette a 
Cégmércét, amely termékcsoportok mentén tartal-
mazza márkák (és közvetetten cégek) értékelését, 
ezzel segítve a fogyasztók felelős döntéshozatalát, 
választását. 

Természetesen a létező adatbázisokon túl egyéni vagy 
csoportos kutatás is végezhető speciális elemzést lehetővé 
téve. Más-más előnye van a nyilvánosan elérhető informá-
ciókra történő támaszkodásnak és a saját gondozású, pri-
mer feltárásnak. Mindezek után szükséges még a helyes 
módszertanról, technikáról dönteni valamint a külsős szak-
értő szükségességéről és lehetőséges előnyeiről. 
Magyar ugaron 
Sajnálatos módon hazánkban nem elterjedt a 
benchmarking alkalmazása a fenntarthatósági teljesítmény, 
a társadalmilag felelős működés kialakításánál. Pedig sok 
olyan információ feltárható lenne, amely lehetővé teszi 
pótlólagos előnyök kiaknázását illetve erőforrás pazarlás 
elkerülését. Ritkán mérik a vállalatok tényleges fenntartha-
tósági teljesítményüket, a GRI adatbázist sem használják 
saját teljesítményük értékelésére, csak a beszámolók elké-
szítésére. Másokhoz képest is csak felületesen értékelik a 
vállalatok CSR tevékenységüket, egy-egy díjban, rangsor-
ban való részvételben kimerülnek jóformán ez irányú törek-
véseik. Az élenjáróak mások hibáiból és sikereiből is képe-
sek és hajlandóak tanulni – a benchmarking pedig ehhez 
kiváló módszereket biztosít. 

_______________________________________________
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A Magyar Innovációs Alapítvány – a Nemzeti Fejlesztési 
és Gazdasági Minisztériumal, a Földművelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztériummal, a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztériummal, a Nemzeti Kutatási és Tech-
nológiai Hivatallal, a Magyar Szabadalmi Hivatallal, az 
Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen – immár 18. al-
kalommal várja a vállalkozások nevezését a 

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJRA. 
Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs 
Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket 
további hat kategóriában is elismerik: Ipari-, Agrár-, Kör-
nyezetvédelmi-, Technológiai Inovációs Díjak, valamint a 
Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Innnovációs Díjai. 
A legeredményesebb, 2004 után alapított innovatív 
mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövet-
ség Innovációs Különdíját kapja. A díjazottak egyike 
megkapja az Iparfejlesztési Közalapítvány Szervezési  
Innovációs Díját is. 
A díjak ünnepélyes átadására 2010. március végén kerül 
sor az Országházban.  
Kik vehetnek részt? 
Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ame-
lyek a 2009. évben kiemelkedő innovációs 
teljesítmén??nyel (új termékek, új eljárások, új 
szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek 
el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési 
eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, 
technológia-transzfer stb. lehet. Az elbírálás során a 
2009-ben elért többleteredmény/többletárbevétel-, egyéb 

műszaki, gazdasági előnyök szempontjai mellett az 
innováció eredetiségét, újszerűségét és társadalmi 
hasznosságát is értékeljük. 
Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból 
pályázni nem lehet. 
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

1. 1 oldalas összefoglaló, amely a 
www.innovacio.hu/ nagydij oldalról tölthető le, 

2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, 
illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, 
többlet éves árbevétel, piaci részesedés növeke-
dés stb.), maximum 10 A/4-es oldalon 

3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők vé-
leménye, foto, videofilm, szakcikk stb.) 

4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint 
a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről. 

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2010. FEBRUÁR 10., 12 ÓRA 
A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc 
formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mail-
ben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 
Budapest, Lajos u. 103., innovacio@innovacio.hu 
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kura-
tóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakembe-
rekből áll, elnöke a nemzeti fejlesztési és gazdasági mi-
niszter. 

Bővebb információ: www.innovacio.hu 
_______________________________________________

http://www.innovacio.hu/
http://www.innovacio.hu/
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Az IFKA minőségpolitikáját az elmúlt évek során folya-
matosan korszerűsítette. Az aktualizálások során mindig 
azt a célt fogalmaztuk meg a legerőteljesebben, hogy ki-
válóságközponttá kell válniuk a logisztika, a minőségügy, 
a felnőttképzés és az európai integráció terén. E terüle-
teken csak úgy érhetünk el sikereket, versenyelőnyt, ha 
tevékenységünk minőségi jegyeit erősítjük, szervezeti ki-
válóságunkat javítjuk. 
Új alapokra helyeztük, megújítottuk stratégiánkat, egysé-
ges arculatot alakítottunk ki, folyamataink újjáalakítása, 
átláthatóbbá tételével párhuzamosan. Kiválóság órák ke-
retében folyamatos minőségügyi felkészülést biztosítot-
tunk munkatársaink számára. 
2009. november 20-án a Parlamentben vettem át az 
EFQM C2E (Elkötelezettség a Kiválóságér) elismerő ok-
levelét. 
A Közalapítvány minden tevékenységével a közhasznú 
feladatok megvalósulását segíti elő. Ennek érdekében 
javítjuk folyamatainkat, fejlesztjük szervezetünket. 
Tevékenységünk középpontjában a vevő áll. Törekszünk 
arra, hogy megbízóink igényeinek maradéktalanul meg-
feleljünk. Ennek megfelelően fejlesztjük szolgáltatásain-
kat, folyamatainkat, működési rendszerünket.  
Az Iparfejlesztési Közalapítvány vezetése és munka-
társai elkötelezettséget vállaltak, hogy tevékenységük 
szabályozására az MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány 
szerinti minőségirányítási rendszert működtetnek. Ennek 
érdekében kidolgozták a közalapítvány dokumentált mi-
nőóségirányítási rendszerét. A szabvány szerinti működ-

tetést a TÜV Rheinland InterCert Kft. 2009. december 
10-én tanúsította. 
Dr. Bárdos Krisztina 
általános ügyvezető igazgató 
Iparfejlesztési Közalapítvány 

_______________________________________________  

MMiinnőősséégg  ééss  LLooggiisszzttiikkaa--22..  //  AAhhooggyyaann  aa  pprrooffiikk  
ccssiinnáálljjáákk  

Az Iparfejlesztési Közalapítvány két szervezeti egysége, 
a Minőségfejlesztési Központ és a Logisztikai Fejlesztési 
Központ 2010. április 15.-én, csütörtökön, országos kon-
ferenciát szervez a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
tanácstermében / 1088 Budapest József krt. 6./ „Minőség 
és Logisztika-2.” címmel. 
A rendezvényt a minőségügy és logisztika területén dol-
gozó szakemberek mellett mindenkinek jó szívvel ajánl-
juk, aki a két szakterület aktuális helyzetéről és feladatai-
ról, megvalósult jó gyakorlatairól szeretne hasznos infor-
mációkhoz jutni. A részletes programot és jelentkezési 
lapot a www.mik.hu és a www.lfk.hu honlapokról tölthetik 
le. 
A rendezvény kiemelkedő jelentősége, hogy a házigaz-
da, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgató-he-
lyettese, Scheiberné Molnár Erzsébet, bevezető előadás-
ként ismerteti a Hatóság 2009. évi piac-felügyeleti és 
fogyasztóvédelmi ellenőrzésének tapasztalatait. 

_______________________________________________  
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  
SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Dr. Aschner Gábor Ph. D. (1937 – 2009) Dr. Aschner Gábor Ph. D. (1937 – 2009)  

Köszönet szerzőinknek Thanks to Our Authors  

A Magyar Minőség 2010. évi szerkesztési koncepciója 2010 Year’s Editorial Conception of Magyar Minőség  

Környezettudatosság vagy környezet-tudatalattiság? 
2. rész - Berényi László

Environment-conciousness or Environment-
subconciousness? Part 2 - Berényi, László  

Üzletre szabott informatika - Dr. Horváth Zsolt IInformatics Tailored to Business - Dr. Horváth, Zsolt  

Miért nem jó az „elég jó”? - Balázs István Why is Good Enough not Good Enough? – 
Balázs, István 

 

Hatékonyságnövelés „létszámleépítéssel”?! – 
Rácz László

Increase of Effectiveness by Reduction of Staff – 
Rácz, László  

Néhány gondolat a Mikulás is benchmarkol 3. 
konferenciáról - Dr. Róth András

Some Ideas on Conference Santa Claus is 
Benchmarking as well - Dr. Róth, András  

A kiválóság útján, útmutató ISO 9001 tanúsított 
szervezeteknek 2. rész - Toldi Sándor

On the Way to Excellence. A Guide to Certified 
Organizations Part 2 - Toldi, Sándor  

Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Galambos Sándorral 
Sződi Sándor

The Best among the Best – A Talk with, Sándor 
Galambos – Sződi, Sándor  

Benchmarking a fenntarthatóságért?! - Fertetics Mandy Benchmarking for Sustainability?! – 
Fertetics, Mandy 

 

Helyreigazítás Correction  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Minőség Szakemberek Találkozója 2010 Meeting of Quality Professionals in 2010  
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Keressük 2009. legkiemelkedőbb innovációit Search for 1009 Year‘s Most Outstanding Innovations  

MSZ EN ISO 9001: 2009 Certificate to the Public 
Foundation for the Progress of Industry – 
Dr. Bárdos, Krisztina

MSZ EN ISO 9001: 2009 tanúsítvány az Iparfejlesztési 
Közalapítványnak – Dr. Bárdos Krisztina 

 

Minőség és Logisztika 2 / Ahogyan a profik csinálják Quality and Logistics 2–Like Professionals Do It  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagjait! We Welcome the New Members to the Society  

 

MMiinnőőssééggsszzaakkeemmbbeerreekk  TTaalláállkkoozzóójjaa 
2010. február 13. 

Novotel Budapest Centrum (egykori Palace szálló) 
1088 Budapest, Rákóczi út 43-45. 
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