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MMiinnőősséégg::  ccééllookk,,  eesszzkköözzöökk  ééss  eerreeddmméénnyyeekk  ––  nneemmzzeettkköözzii  kkiitteekkiinnttééss  
DDeemmeetteerr  KKrriisszzttiinnaa  

 
Számtalan példa bizonyítja, hogy a hosszú távú ver-
senyképesség záloga a magas minőségre törekvés. 
Egyre több vállalat ismeri ezt fel, akár saját maga, akár 
vevői nyomására jutva el a felismerésig. Ezért válhattak 
például napjainkra teljesen általánossá az ISO szabvány-
rendszerek, melyek tanúsítványaival, néhány évvel ez-
előtt még csak kevesen rendelkeztek, akkor még biztos 
piacot biztosítva maguknak. Ma már az ISO tanúsítvány 
léte sok esetben inkább csak a lehetőséget teremti meg 
a piacra lépéshez, minősítő kritériummá vált. Akinek 
nincs, az részt sem vehet a pályázatok nagy részén, 
vagy nem válhat minősített beszállítóvá. Sajnos hazánk-
ban az a jellemző tendencia, hogy az ISO rendszerek in-
kább e nyomás hatására terjedtek el, és kevés vállalat 
vezette be ezeket úgy, hogy ne csak a papírt (és a hozzá 
tartozó dokumentáció halmokat) mutogassa, hanem sa-
ját gazdasági érdekei szolgálatába is állítsa az ISO rend-
szert. Pedig a mai ISO szabványok elődjeikkel szemben 
már korszerű, a teljes körű menedzsmentre, a folyamat-
szemléletre és a vevőközpontúságra építenek, megadva 
a vállalatoknak a keretet a folyamatos fejlődésre. Persze 
ehhez a rendszer logikájában kell működni, és nem 
pusztán dokumentációs kényszernek tekinteni azt.  
Vannak azonban tévutak akkor is, ha a vállalat saját aka-
ratából jut el a minőség fontosságának felismeréséig. 
Tanácsadók hada kap lehetőséget, hogy a legújabb és 
leghangzatosabb minőségmenedzsment eszközöket ve-
zessék be az éppen aktuális divatnak megfelelően. Hív-
hatjuk a rendszert TQM-nek, ISO-nak, SPC-nek, Six 
Szigmának, sőt ma már lean six szigmának is. Egy pilla-
natig sem állítom, hogy e rendszerek bevezetése ha-

szontalan, inkább a bevezetés célja és módszere tesz 
sokszor kétkedővé. 
A minőség jelentése 
Bár a termékminőség jelentése nagyon sokrétű (Garvin, 
1988), döntően két dimenzióját szokás kiemelni: a ter-
mék teljesítményét/jellemzőit és a termék specifikációk-
nak való megfelelését (amit konformitásnak is nevez-
nek). Míg az első szempont döntően a K+F területén dől 
el (és ezért a K+F alapvetően ezeket tekinti minőség-
nek), az utóbbi elsősorban azon múlik, hogy a termelés 
hogyan teljesít (ezért a termelésben ez a szempont a 
döntő). 
Ne felejtsük el azonban, hogy napjaink szolgáltató társa-
dalmában a termékminőség a vállalat által nyújtott minő-
ségnek csak egy része, a vevő nemcsak a termékben, 
hanem a hozzá kapcsolódó, illetve vele összefonódó 
szolgáltatásokban is magas minőséget vár el, így a lo-
gisztika is más módon, a kiszolgálási színvonal elemei-
ként értelmezi a minőséget. A minőség jelentése tehát –
nem rossz értelemben– kissé felhígul, hiszen minden, 
ami a vevő megelégedését növeli, a minőség részeként 
értelmezhető ((11..  ttáábblláázzaatt)),, amihez a vállalat minden terü-
lete, minden alkalmazottja valamiképpen hozzájárul. Ép-
pen ezért ma már esetenként nem is minőségként, ha-
nem kiválóságként emlegetik ezt a tágabban értelmezett 
minőséget, utalva a teljes szervezeti felelősségre és a 
szervezet előtt lebegő végső célra. 

Megjegyzés
Ez a tanulmány a XVIII. Magyar Minőség Hét konferencián, 2009. november 2-án elhangzott előadás alapján készült.

Megjegyzés
Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Megjegyzés
A TQM (total quality management) teljes körű minőségmenedzsmentet jelent, jelezve, hogy a jó minőséghez a szervezet minden egyes dolgozójának hozzájárulására szükség van. Részletesen ld. Demeter és társai, 2008.

Megjegyzés
Az SPC (statistical process control) statisztikai folyamatszabályozás magyarul. Célja, hogy a minőséget statisztikai eszközökkel vizsgálja ne csak a folyamat végén, hanem már az előállítás során (ld. Demeter és társai, 2008).

Megjegyzés
A six szigma a minőségi hibák csökkentésére törekszik a változékonyság csökkentése révén. A végső cél, hogy egymillió termékből ne legyen 3,4 db-nál több hibás. Részletesen ld. Demeter és társai, 2008.



11..  ttáábblláázzaatt::  AA  mmiinnőősséégg  nnééhháánnyy  ddiimmeennzziióójjaa  

Kemény dimenziók 
(termékminőség) 

Puha dimenziók 
(szolgáltatásminőség) 

• termékjellemzők, 
termékteljesítmény 

• konformitás 
• megbízhatóság 
• esztétika 
• biztonság 
• élettartam 
• javíthatóság 

• segítőkészség 
• figyelmesség 
• kommunikáció 
• barátságosság 
• udvariasság 
• empátia 
• kiszolgálás 

gyorsasága 

Annak ellenére, hogy a minőség kiválóságként való ér-
telmezését nagyon is elfogadhatónak és követendőnek 
tartom, ebben a tanulmányban a fókusz egyértelműen a 
termékminőségen, annak is a konformitás dimenzióján 
van, bár a termék teljesítménye, jellemzői, sőt a kiszol-
gálás egyes szempontjai is előbukkannak időnként, mint 
vizsgálati szempontok. Ráadásul, mivel a vevők a minő-
séget nem önmagában, hanem ár/érték viszonylatban 
szemlélik (ami leginkább a költség-minőség párossal 
azonosítható termelés szintjén), ezért a költség szem-
pontjai is előkerülnek. E korlátozást elsősorban a rendel-
kezésre álló adatok tették szükségessé. 
A minőség szerepe a versenyképességben és a vizs-
gált kérdések 
A minőség fontosságát támasztja alá a szakirodalomban 
gyakran hivatkozott homokkúp modell (Ferdows-De 
Meyer, 1990). E modell lényege ((11..  áábbrraa)),, hogy a ver-
senyelőny forrásai úgy épülne egymásra, mint egy ho-

mokvár rétegei. Legalul található a minőség, amire a 
megbízhatóság, a gyorsaság és a költséghatékonyság 
épül. Ha ilyen módon épül a homokvár, akkor nem fog 
összeomlani és az alsó rétegek növekedésével a többi 
réteg is magasabbra kerül. Szaknyelven szólva a ver-
senyelőny forrásai –ilyen sorrendet követve– támogatják 
egymást. Ha javul a minőség, akkor kevesebb terméket 
kell javításra visszaküldeni. Így javul a szállítás megbíz-
hatósága. De a kevesebb javítás a gyorsabb igény-kielé-
gítést is növeli és a költségeket is csökkenti. Az össze-
függés azonban fordítva nem igaz. Ha a vállalat a költ-
séghatékonyság növelésével kezdi, azt csak más ver-
senyelőny források rombolásával tudja elérni. Ha keve-
sebb a minőségellenőr, vagy kevesebb a képzés a költ-
ségmegszorítások miatt, annak a minőség, a megbízha-
tóság és a gyorsaság egyaránt kárát látja. 

11..  áábbrraa::  AA  hhoommookkkkúúpp  mmooddeellll  

Minőség

Megbízhatóság

Gyorsaság

Költséghatékonyság

Minőség

Megbízhatóság

Gyorsaság

Költséghatékonyság

 
A minőség tudatos fejlesztéséhez alaposan átgondolt 
stratégiára, jól meghatározott célokra van szükség. A 
vállalatok szűkös erőforrásokkal rendelkeznek, ezért 
kénytelenek stratégiai fókuszokat kijelölni, hogy tudják, 
mindennapi döntéseikben milyen irány kell, hogy vezé-
relje őket. Ezért az első feladat mindenképpen a célok 
meghatározása. Természetesen a célokat úgy kell kije-
lölni, hogy azok a vevői igényekkel összhangban legye-
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nek, hiszen a mindennapi működésben elért hasznok 
akkor válthatók üzleti eredményre. 
Következő lépés az eszközök célokhoz rendelése. Mit 
kell tenni ahhoz, hogy a kitűzött célokat elérhessük? Ha 
ilyen irányból közelítjük meg a kérdést, akkor talán sok-
kal pontosabban meghatározható, hogy a vállalatnak mi-
lyen új eszközöket célszerű bevezetnie. 
Ha sikerül a célokat jól kijelölni és a megfelelő eszközö-
ket használjuk hozzá, akkor elvileg a siker sem maradhat 
el. Természetesen az anyagi folyamatok korszerűbb mű-
ködésére szolgáló eszközök elsősorban az operatív 
eredményekre gyakorolnak hatást, ám a pozitív vevői 
visszajelzés és az ésszerűbb belső működés együttesen 
az üzleti teljesítményre is pozitív hatással járhat. A logi-
kai lánc tehát a következő: 
Célok, versenyelőny-források  Gyakorlati eszközök  
Operatív eredmények 
A felvázolt logika természetesen mindenhol hasonlóan 
működik. Ugyanakkor kétségtelen, hogy nem létezik o-
lyan legjobb gyakorlat, amely mindenhol univerzálisan u-
gyanazokra az eredményekre vezet. Minden vállalat sa-
játos belső és külső körülmények közepette működik, és 
ez rányomja bélyegét a célválasztásra, az ideális esz-
közökre és az elérhető eredményekre egyaránt. A piaci 
növekedés lehetőségei, az adott környezetben jellemző 
vevői elvárások, a munkaerő kulturális és gazdasági 
háttere, a vállalat múltja, mérete, tulajdonosi szerkezete, 
–hogy csak néhány fontosabb szempontot említsünk– 
másféle gyakorlatot és megközelítést követel a siker el-
éréséhez. Éppen ezért a statisztikai adatokon alapuló 
elemzések inkább csak iránymutatóul, gondolatébresztő-
ként szolgálhatnak az egyes vállalatoknak. Ugyanakkor 
elengedhetetlen, hogy a vezetők nyomon kövessék eze-

ket a tendenciákat és saját vállalatukra végiggondolják 
ezek következményeit. 
A tanulmányban a következő kérdéseket vizsgálom: 
1) Milyen célrendszer jellemző a vizsgált országok válla-

latainál? Milyen szerepet tölt be a minőség ebben a 
célrendszerben? 

2) Milyen –a termelés minőségét javító– eszközökbe, 
termelési programokba ruháznak be a vállalatok? 

3) Milyen eredményekkel járnak a minőség terén tett 
erőfeszítések? 

A felhasznált nemzetközi minta és a felmérés 
jellemzői 
A jelen tanulmány a fenti összefüggésrendszer bemuta-
tására irányul különböző országokban működő vállalatok 
adatainak felhasználásával. Az adatok egy olyan nem-
zetközi felmérés részét képezik, amely több mint 20 or-
szágban zajlott le 2005-2008 között. Ezen országok kö-
zül választottam ki 6 országot, ami érdeklődésre tarthat 
számot. Magyarország mellett Lengyelországot és Hor-
vátországot, az egykori szocialista blokk országait, vala-
mint Olaszországot, Németországot és Svédországot, a 
nyugat-európai régió képviselőit tettem vizsgálat tár-
gyává. A kiválasztott vállalatok minimális alkalmazotti 
létszámára 50 fős határt húztam, mivel a vállalatméret 
általában lényeges hatást gyakorol a vállalati célokra és 
még inkább az alkalmazott eszközökre. A vállalatok 
diszkrét termékeket állítanak elő, ruházati, textilipari ter-
mékektől kezdve gépipari, fém-tömegcikkipari, villamos-
gép, járműgyártáson keresztül számos iparág képviselői 
szerepelnek a mintában. Az országonkénti megoszlást 
és az átlagos vállalatméretet az 11..  ttáábblláázzaatt mutatja. 
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11..  ttáábblláázzaatt::  AA  mmiinnttaa  öösssszzeettéétteellee  

Országok Vállalatok 
száma 

Átlagos 
vállalatméret 

Minimális 
vállalatméret 

Maximális 
vállalatméret 

Horvátország   54 213 50     900 

Lengyelország   32 606 52   4408 

Magyarország   53 568 58   6500 

Németország   20 752 50 12500 

Olaszország   35 227 50   1514 

Svédország   28 448 70   2500 

Összesen 222 435 - - 

 
A vállalatok által kitöltött kérdőív kitér arra, hogy 

• Ha 100 pontot kell szétosztani néhány termeléssel 
kapcsolatos cél között, akkor abból mennyit adnának 
az egyes vállalatok a költségekre, a minőségre, a 
rendelésteljesítésre, a termékválasztékra, az új ter-
mék bevezetésére és a környezet/biztonság szem-
pontjaira. Természetesen a vállalatvezetők dönthet-
tek úgy, hogy gondolkodás nélkül egyenlő részt ad-
nak minden szempontnak, de mégsem ezt tették (egy 
vállalat sem). Bár nyilván mindegyik szempont fontos, 
ez a kérdésfelvetés mégis a célok közötti hangsúlyok 
átgondolására kényszerítette a vállalatokat, hiszen ha 
az egyik szempontnak sok pontot adnak, azt csak a 
másik rovására tehetik. 

• Milyen termelési programokba milyen mértékben 
ruházott be a vállalat az elmúlt 2 évben (1-7 skálán 
mérve, ahol 1 a semmi, a 7 a nagyon sokat jelenti). 

Ezek közül a közvetlenül a minőséggel kapcsolatos 
programok helyzetét vizsgáljuk (TQM, ISO 9000, be-
szállító minősítés, SPC, Six Szigma), valamint a fo-
lyamatok irányításával a minőségre közvetetten ha-
tást gyakorló programokat elemeztük (cellagyártás, 
folyamattervezés, JIT, átfutási idő-csökkentés). 

• Végül megnéztük, miként teljesítettek minőségi téren 
a vállalatok. Használtunk objektív mutatókat (elutasí-
tott termékek aránya a beérkezett termékek között, a 
gyártás során, a végellenőrzésnél és a vevőnél), va-
lamint szubjektív jelzőszámokat (versenytársakhoz 
mérten –1-7 skálán, 4 a versenytársakkal egyező 
teljesítményt mutatva– a közvetlen termelési költsé-
gek mértéke, a termékköltség mértéke, a nyers-
anyagköltség mértéke, termékjellemzők, terméktelje-
sítmény, észlelt átfogó termékminőség, ígéretnek 
megfelelő szállítás). 

Megjegyzés
A cellagyártás célja, hogy a termékek, illetve termékcsaládok hasonlóságát kihasználva termelőszigeteket alakítsanak ki, ahol már minden terméken ugyanazokat a műveleteket kell elvégezni. Ezzel csökkenthető az átfutási idő, és a gyors visszacsatolások révén nő a minőségfelelősség. Az átfutási idő csökkentése ugyanilyen hatásokkal jár. A JIT (just-in-time, éppen időben) a készletek minimalizálására törekszik, ami a termék sérülésének csökkentésével és a szintén gyors visszacsatolás révén pozitív hatást gyakorol a minőségre. A folyamattervezés a felesleges tevékenységek kiszűrését, az értéket hozzáadó tevékenységek arányának növelését célozza.



A termelés célrendszere 
Először tehát azt vizsgálom, hogy milyen súlyt képviselnek az egyes szempontok, célok a vállalatok célrendszerében. A 
felmérés eredményét –országonkénti bontásban– a 22..  áábbrraa mutatja. 

22..  áábbrraa::  AA  ccééllookk  ssúúllyyaa  aazz  ááttffooggóó  vveerrsseennyyccééllookk  rreennddsszzeerréébbeenn  ((110000  ppoonntt  eelloosszzttvvaa)) 
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A minőséget önmagában nézve nincsen jelentős különb-
ség az országok között, mindenhol nagyságrendileg a 
pontok egynegyede jutott rá. Ha egy kicsit tágítjuk az 
elemzés fókuszát, a pontok nagyjából felét minden or-
szágban a minőség és a költség együttese kapta. 

E két szempontot, a minőséget és a költséget vizsgálva 
két jól elkülöníthető csoportra oszthatóak az országok: a 
költségek súlya Magyarországon a legnagyobb, de Hor-
vátország és Olaszország sem marad el szignifikánsan e 
téren. Mindhárom országban egyértelműen a költség-
szempontok dominálnak a minőség felett. A legkevésbé 
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fajsúlyos szerepet a költségek Svédországban játsszák, 
de Lengyelországban és Németországban is kiegyensú-
lyozott a minőség és a költség viszonya. Milyen követ-
kezményei lehetnek e különbségnek? Gondoljunk bele, 
mit jelent ez a döntésekben? Ha a döntések mögé érve-
ket kell felsorakoztatni, akkor nyilvánvalóan a költségeket 
csökkentő döntések, a költségek csökkentésére irányuló 
eszközök, programok kapnak elsőbbséget a költségek 
dominálta országokban, míg sokkal körültekintőbb, 
összetettebb lehet a döntés a másik három országban. 
Mondhatnánk, hogy a költség egyértelmű elsőbbsége 
egyszerűsíti a helyzetet, hiszen egy szempont szerint 
kell a döntést meghozni, míg máshol többet is mérlegelni 
kell. De valóban ez a helyes irány? Elképzelhető olyan 
szituáció, amikor legalábbis nagyobb szerep jut a költsé-
geknek. Például a tömeggyártásban, ahol az egységkölt-
ség lehet az egyik legfontosabb mutató és az alacsony 
ár a fő versenyelőny-forrás, ott a minőségnek inkább 
csak egy elfogadható szintje a cél. Az így készülő stan-
dardizált, kiforrott tömegtermék olyan piacon forog, ahol 
nagy a verseny és a termékek érettsége miatt az ár min-
den más szempontot ural. 
Bár nem szorosan tartozik a minőség kérdéskörébe, ér-
demes megfigyelni, hogy Magyarországon a termékfej-
lesztés és a környezet/biztonság szempontjai az erős 
költségdominancia miatt háttérbe szorulnak a többi or-
szág célrendszerével összevetve. 
A minőséget támogató eszközök használata 
Kérdés ezek után, hogy okoz-e eltéréseket a minőséget 
támogató eszközök használatában az eltérő célrendszer. 
Mint korábban már jeleztem, a vizsgálatot szűkebb és 
bővebb eszköztárra bontva, két csoportban végeztem el. 
Az eredményeket a 33..  ééss  44..  áábbrraa mutatja. 

33..  áábbrraa::  AA  mmiinnőőssééggeesszzkköözzöökkbbee  vvaallóó  bbeerruuhháázzááss  mméérrttéékkee  
aazz  eeggyyeess  oorrsszzáággookkbbaann  ((11--eeggyyáállttaalláánn  nneemm,,  44--vvaallaa--
mmeennnnyyiirree,,  77--nnaaggyyoonn)) 
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A szűkebb eszköztárat tekintve egészen jónak tűnik Ma-
gyarország vállalatainak pozíciója. A vizsgált országok 
közül a magyarországi mintában a legelterjedtebb az 
ISO 9000 és a beszállítói minősítés terén is előrébb jár-
nak vállalataink a többi országban működő cégeknél. 
Ugyanakkor a statisztikai folyamatszabályozásban hatá-
rozott elmaradás látszik, ami különösen a hasonló cél-
struktúrával rendelkező Horvátországgal és Olaszor-
szággal összevetve tűnik problémásnak. Ha feltesszük, 
hogy a célok között a költség nagy súlya a tömeggyártás, 
mint jellemző gyártási mód miatt adódik, akkor viszont a 
statisztikai folyamatszabályozás kiváló eszköz lenne az 
elfogadható színvonalú minőség biztosítására. Ezen a 
területen tehát érdemes lenne előrelépni. Ugyanez igaz a 
másik statisztikai eszközrendszerre, a six szigmára, amit 
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egyébként –az adatok alapján– egyelőre minden ország-
ban csak kóstolgatnak a vállalatok. Ha viszont nem a 
tömeggyártás a jellemző, akkor rossz a célstruktúra. 
Akárhogyan is, a célok és a használt eszközök nem áll-
nak összhangban egymással. Hasonló ellentmondásnak 
tűnik, hogy a többi országhoz képest az ISO 14000-be a 
magyar vállalatok viszonylag sokat ruháznak be, holott a 
környezet és biztonság, mint cél terén messze a legala-
csonyabb prioritást kapta hazánkban ez a szempont. 
Ami a többi országot illeti, Horvátországban egyértel-
műen jelentős az erőfeszítés az SPC alkalmazására, és 
Olaszországban is megfelelnek az átlagnak, Németor-
szág viszont Magyarországhoz hasonlóan el van ma-
radva ezen a téren. Meglepő, hogy a fejlett országokat 
reprezentáló Németország és Olaszország vállalatai az 
ISO 14000-ben az átlag alatt teljesítenek, de könnyen el-
képzelhető, hogy ennek fő oka az, hogy ezeket a rend-
szereket korábban már kiépítették, ezért az elmúlt évek-
ben erre már nem kellett jelentős erőforrásokat áldozni. 
Persze ezzel a logikával Magyarország és az SPC kap-
csolatát tekintve is érvelhetünk, de ismerve a később is-
mertetendő eredményeket, ezt az alternatívát nem iga-
zán látom reálisnak. 
A folyamatalapú eszköztár használatának eredményei 
már első ránézésre sem adnak okot a bizakodásra. Az 
átfutási idő kivételével (ami valójában nem egy átfogó 
gondolkodási módszer a többiekkel összevetve, csak 
egyszerű célkitűzés) ugyanis minden folyamatszemléle-
tet alkalmazó eszközben az utolsó helyeken állunk. Nem 
jellemző a cellagyártás –bár tegyük hozzá, hogy ha tö-
meggyártás van választék nélkül, akkor olyan nagy szük-
ség nincs is rá–, és a folyamattervezésben, valamint a 
JIT használatában a lengyelekkel állunk versenyben az 
utolsó helyeken. 

44..  áábbrraa::  AA  ffoollyyaammaattrraa  iirráánnyyuullóó  kköözzvveetteetttt  mmiinnőőssééggeesszzkköö--
zzöökkbbee  vvaallóó  bbeerruuhháázzááss  mméérrttéékkee  aazz  eeggyyeess  oorrsszzáággookkbbaann  
((11--eeggyyáállttaalláánn  nneemm,,  44--vvaallaammeennnnyyiirree,,  77--nnaaggyyoonn))  
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Cellagyártás Foly.tervezés JIT Átfutási idő csökk.

A fejlett nyugat-európai országok mindegyike és 
meglepő módon Horvátország vállalatai erősebb 
folyamatorientáltsággal rendelkeznek az eszköztár 
használatának tanúsága szerint. 
A két eszköztárat együtt tekintve, összefoglalóan meg-
állapíthatjuk, hogy a magyar vállalatok a formális, és 
egyben a vevő által megkövetelt eszközöket (ISO 9000 
és 14000 tanúsítványok) az átlagnál jobban használják, 
a minőségkultúrában valóban áttörést eredményező 
TQM és még inkább a folyamatalapú eszközök terén 
azonban elmaradnak az átlagtól. A közvetlen versenytár-
sak közül Horvátország ezzel szemben jelentős előrelé-
péssel dicsekedhet ezeken a területeken. 
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A minőségi erőfeszítések eredményei 
Az eredményeket is két csoportba osztva tárgyalom: az 
objektív, mérhető eredményeket és a szubjektív, a vá-
laszadó érzésein alapuló véleményeket hasonlítom 
össze. A könnyebb áttekinthetőség érdekében ez utóbbit 
két részletben teszem meg. Az elemzés eredményei az 
55--66..  ábrákon láthatóak. 

55..  áábbrraa::  AA  mmiinnőősséégghhiibbáákk  aarráánnyyaa  ((%%))  aa  rreennddeelléésstteelljjeessííttééssii  
ffoollyyaammaatt  eeggyyeess  ppoonnttjjaaiinn  aa))  kkéétt  éévvvveell  kkoorráábbbbaann  bb))  jjeelleennlleegg  
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A két évvel korábbi állapotot vizsgálva Magyarország 
Lengyelországot megelőzve az utolsó előtti helyen áll. 
Lengyelország legrosszabb helyzetét elsősorban a beér-
kező anyagok magas, 6%-os elutasítási arány okozza, 
ha ezt a hatást kivesszük, akkor nagyjából egyenlő a két 
ország helyzete. 
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bb))  

A minőségmenedzsmentben ismert tétel, hogy minél 
előbb fogjuk meg a minőségi hibát, annál kisebb a hiba 
okozta költség. Ezt nézve sem jó a helyzet, 
Magyarországon kívül csak Németországban jellemző, 
hogy a hibák kb. fele a termék elkészülte után derül ki 
(végső minőség-ellenőrzés és vevői visszaküldés révén). 
A kép tehát lehangoló, de még tovább fokozható. 
A jelenlegi állapotot tekintve ugyanis kifejezetten döbbe-
netes kép rajzolódik ki. A teljes hibaarány Magyarorszá-
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gon két év alatt nem változott, míg az összes többi 
vizsgált ország előrelépett. És nem lehet azzal 
védekezni, hogy azért fejlődtek gyorsabban, mert mi jobb 
pozícióból kezdtük a versenyt. Némi előrelépés 
tapasztalható ugyan a minőséghibák struktúrájában, de 
az összkép nem javult. 

66..  áábbrraa::  AA  vveezzeettőőkk  vveerrsseennyyttáárrsshhoozz  vviisszzoonnyyííttootttt  tteelljjeessíítt--
mméénnyyéérrttéékkeellééssee  eeggyyeess  mmiinnőőssééggggeell  kkaappccssoollaattooss  ddiimmeennzzii--
óókkbbaann  ((11--ssookkkkaall  rroosssszzaabbbb,,  44--vveerrsseennyykkééppeess,,  77--ssookkkkaall  
jjoobbbb))**  
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Minden ország vállalatai szinte minden szempontból 
jobbnak ítélik magukat versenytársaiknál. A legkritiku-
sabbnak szinte mindenhol a költségteljesítményt ítélték 
meg a vezetők, egyedüli kivételt talán Lengyelország je-
lent. 
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Különösen igaz ez a tétel Magyarországra és Hor-
vátországra. Ezekben az országokban talán azért ítélik 
meg ilyen szigorúan a költséghelyzetet, mert döntő 
szempontot képvisel. Olaszország, a harmadik költség-
fókuszú ország kevésbé kritikus ezen a téren. Érdemes 
észrevenni, hogy Magyarország vállalatai az anyagkölt-
ség mellett a termékminőséget tekintve is a leg-
rosszabbnak ítélik magukat, ami a korábbi objektív ered-
ményeket ismerve reális meglátásnak tűnik. A termék-
minőség mellett a termékteljesítmény tűnik még problé-
más területnek, ami az innovációra fordított –a célstruk-
túrában is jól azonosítható– alacsony figyelem ismereté-
ben szintén jól magyarázható eredménynek tűnik. A leg-
főbb versenytársnak tekinthető Horvátországgal össze-
vetve szomszédjaink sem remekelnek innovációs 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 02. szám 2010. február 13/50 oldal

Megjegyzés
Jobb áttekinthetőség érdekében Magyarország vállalatait először a volt szocialista blokk országainak cégeihez, majd a fejlett európai országok vállalataihoz hasonlítottuk.



kérdésekben, viszont termékminőségben és szállítási tel-
jesítményben jobbaknak tartják magukat. 
Követeztetések 
A tanulmányban a minőséget három szinten –a célok, az 
eszközök és az elért operatív teljesítmény szintjén– vizs-
gáltam. Egy nemzetközi felmérés adatai segítségével. 
Magyarország vállalatait Horvátország, Lengyelország, 
Olaszország, Németország és Svédország cégeivel ha-
sonlítottam össze. 
Az adatok tanúsága szerint a magyar vállalatok cél-
struktúrája korszerűtlen, nemcsak a többi országgal, ha-
nem a szakirodalommal összevetve is. Ennek legfonto-
sabb jele, hogy a költségcsökkentést tartják a legfonto-
sabb, elsődleges célnak, holott valóban építkezni csak 
stabil minőségalapra lehet, és ez a minőségalap vonzza 
maga után, szinte automatikusan a költségek csökkené-
sét. 
Hasonlóan problémákkal terhelt az eszközrendszer. 
Mintha a magyar vállalatok megrekedtek volna a formális 
–vevő által is megkövetelt, és ezért kényszerűségből be-
vezetett– rendszerek szintjén, ahol egyébként nem áll-
nak rosszul. A minőségi kultúrát építő, modern folyamat-
szemléletet alkalmazó eszközök, valamint a tömegter-
melést segítő statisztikai eszközök terén azonban ez 
idáig elmaradtak a szükséges lépések. 
Mindennek következményei az elért eredmények szintjén 
is megjelennek. Különösen szembetűnő ez a minőség-
hiba arányokban, ahol nemcsak a minőséghibák abszo-
lút aránya magasabb nálunk a többi országgal összeha-
sonlítva, hanem ráadásul a két évvel korábban elért 
szinthez képest sem történt javulás, a többi ország hatá-
rozott előrelépésével szemben. 

A célok, eszközök és eredmények tehát nagyjából össz-
hangban vannak, és ez a többi országra is többé-ke-
vésbé elmondható. Ha pedig ez így van, akkor az első 
feladat a célstruktúra átalakítása, hogy a vállalatnál min-
denkinek világos legyen, mi az elsődleges szempont. Ez 
rögtön ráirányíthatja a figyelmet a dolgozók minőség-
szemléletét átalakító, tudatos minőségépítő módsze-
rekre, amelyek használatával a vállalatok megítélése és 
ez által jövedelmezősége is javulhat. 
A leírtak alapján határozottan állítható, hogy Magyaror-
szágon még nem zajlott le az a paradigmaváltás, mely-
nek értelmében a vevő áll a középpontban, és ahol a mi-
nőség már nem korlátozódik a minőségügyi osztályra, 
hanem inkább a vállalati kiválóságban, a minőség sokkal 
kiterjedtebb, átfogóbb értelmezésében manifesztálódik.  
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1. Bevezetés 
A minőségmenedzsmentnek számos területe van. Ezek-
nek a kapcsolata nem elég szoros, mivel az egyes terü-
letek szakértői nagyon gyanakvóan értékelik a szomszéd 
területet. Jelen közlemény célja az, hogy népszerűsített 
formában hidat teremtsen három eltérő jellegű eljárás és 
módszer között. Az ISO 9001 minőségirányítási rendsze-
rének vezetői és auditorai rendszerint úri huncutságnak 
tekinti mind a Hat Szigma hibátlan működés elérésre 
szolgáló statisztikai módszereit, mind pedig a Lean 
Management veszteségcsökkentő és költségoptimalizáló 
eljárásait. A TQM szakértői is úgy véleményezik a Hat 
Szigma projektszemléletű tevékenységét, hogy az az 
1920–as évek már elfelejtett módszereinek a felmelegí-
tése (nem tudják, hogy a magyar töltött-káposzta felme-
legítve a legjobb). A Hat Szigma és Lean Management 
(ezt a fogalmat használom egy szervezet vezetésére és 
fejlesztésére lean alapelvek alapján és lean eszközök 
felhasználásával) szakemberei sem voltak mindig egy-
más barátai, azonban felismerték, hogy eszközeiket 
együttesen felhasználva sokkal jobb eredményt érnek el. 
Ez eredményezte a Lean Hat Szigma létrejöttét és haté-
kony fejlesztésére Ezeket az előzményeket figyelembe 
véve az ISO 9001 nézőpontjából kívánom bemutatni a 
minőségirányítástól a Lean Hat Szigma módszertanáig 
vezető utat, továbblépve a szervezeti kiválóság elérésére 
irányuló tevékenységek menetrendjét. A közlemény 
Pires,E. (Pires,2008,[1]) publikációját használta fel, en-
nek megfelelően a Lean Hat Szigma jellemzőit is csak 
egyszerűsített formában foglalja össze. 

2. Az ISO 9001 követelményei és azok teljesítésének 
értékelési módszerei 
A minőségirányítási (minőségmenedzsment) rendszerre 
vonatkozó követelményeket az ISO 9001:2008 szabvány 
írja elő, a rendszer továbbfejlesztésére szolgáló útmuta-
tót az ISO 9004:2000 szabvány foglalja össze. Az ISO 
9001 követelményei arra vonatkoznak, hogy a szervezet 

- folyamatosan képes követelményeknek megfelelő 
terméket szállítani, valamint 

- célja a vevői elégedettség növelése folyamatos fej-
lesztéssel. 

A fentiek eléréséhez mérhető minőségcélokat kell kije-
lölni. A minőségirányítási rendszer céljainak elérését a 
rendszer eredményességével méri, azaz azzal, hogy a 
célok, a tervezett tevékenységek milyen mértékben telje-
sültek. Az ISO 9004 szabvány ezen túlmenően a haté-
konysággal is értékeli a rendszer működését, azaz azzal, 
hogy az elért eredmények és a ráfordított erőforrások vi-
szonya milyen mértékű. Másrészt a követelmény-szab-
vány csak a vevők igényeit kívánja kielégíteni, az útmu-
tató szabvány az összes érdekelt fél igényeinek kielégí-
tését tűzi ki célul. Ezeknek a jellemzőknek kapcsolatát az 
11..  ééss  22..  áábbrraa mutatja be. Ezeknek a céloknak és az elé-
gedettségnek méréséhez mennyiségi jellemzők értékelé-
sére is alkalmas módszerekre van szükség. Az ISO 9004 
számos, főként pénzügyi, fogalmat tartalmaz, amely hi-
ányzik az ISO 9001-ből. Ezek a pénzügyi mutatók a 
Lean Management eszközeinek alkalmazása során érté-
kelhetők. 
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A folyamatokkal kapcsolatos általános követelményeket 
az ISO 9001 4.1. pontja határozza meg. E szerint meg 
kell határozni a minőségirányítási rendszer folyamatait, 
azok sorrendjét és kölcsönös kapcsolatát, eredményes 
működésük és szabályozásuk biztosításához szükséges 
kritériumokat, a működésük és figyelemmel kísérésük 
támogatásához kapcsolódó erőforrásokat és információ-
kat, valamint a folyamatok jellemzőinek mérését. A fo-
lyamatok sorrendjét és kapcsolódási pontjait a 33..  áábbrraa 
folyamathálózata szemlélteti. A folyamat megértését a 
44..  áábbrraa segíti elő egy műtét példáján. A szokásos 
jellemzőkön túlmenően ezen az ábrán láthatók a 
folyamat változói is (ember, gép, anyag, módszer, 
környezet), amelyek jelen esetben az orvosok, ápolónők; 
altató gépek; sebek ellátásához szükséges anyagok; 
kezelési utasítás (protokoll); környezet (betegszoba) és 
azok jellemzői. Ezeknek a kategóriáknak a felsorolásán 
túlmenően értelmezni kell a folyamat  55..  áábbrráánn látható 
mennyiségi jellemzőit is (ciklus idő, költség, minőség - ha 
mérhető). A folyamat pénzügyi mutatóinak és a folyamat 
kimeneti változóinak függvénykapcsolatát, valamint a 
folyamat kimeneti változójának és a folyamat változóinak 
kapcsolatát meg kell határozni. Az egészségügyi 
példában ezt a pénzügyi teljesítményt meghatározó 
egyik változóval, a vevői elégedettséggel, valamint a 
vevői elégedettségnek a folyamat változóitól való 
függésével mérik. Ez a megközelítés nagyon hasonló a 
Hat Szigma bemeneti folyamatváltozóinak és kimeneti 
folyamatváltozóinak összefüggéseit kereső és értékelő 
módszeréhez. 
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Egy másik fontos követelmény, amely az ISO 9001-t és 
főként az ISO 9004-t a Hat Szigma és Lean 
Management módszereivel kapcsolja össze, a folyama-
tos fejlesztés. Ennek két fajtáját a 66..  áábbrraa mutatja be: a 
lépésenkénti fejlesztést, amely közvetlenül a Lean 
Management-hez kapcsolódik és az áttöréses fejlesztést, 
amely a Hat Szigma DMAIC fejlesztési modelljéhez, va-
lamint az SPC és a folyamatképesség vizsgálatához kö-
tődik. 

6.ábra Az  IS O  9004 „B” melléklete
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A vezetőségnek meg kell terveznie a szervezet veszte-
ségei hatásának enyhítését, hogy fenn tudja tartani fo-
lyamatai és termékei minőségét. A veszteségek megelő-
zésének tervezését célszerű alkalmazni az előállítási és 
a támogatási folyamatok, a tevékenységek és a termé-
kek esetében, hogy biztosítani lehessen az érdekelt felek 
megelégedettségét. Végezetül a fejlesztés előfeltétele a 
munkatársak bevonása és felhatalmazása. 
Az eddigiekből kiderült, hogy az ISO 9001 követelmé-
nyeinek eredményes teljesítéséhez szükséges lehet 
mind a Hat Szigma (Six Sigma), mind a Lean Manage-
ment módszereinek alkalmazása. A két módszerre hasz-
nált együttes Lean Six Sigma megnevezés azonban elfo-
gadottan nem rendelkezik egyértelmű meghatározással, 
csak egy általános definíciót szoktak alkalmazni. Ez a két 
módszer kombinált alkalmazását jelenti a veszteségek 
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és a változékonyság csökkentésére. A következőkben 
vizsgáljuk meg a két módszer legfontosabb jellemzőit. 
3. A Hat Szigma (Six Sigma) vázlatos ismertetése 
A Hat Szigma egyik meghatározása a következő: 
Módszertan az üzleti folyamatok képességének javítá-
sára adatok és azok statisztikai elemzésének felhaszná-
lása annak érdekében, hogy csökkentsék a folyamatok 
változékonyságát, valamint megelőzzék a hibák előfor-
dulását és csökkentsék a hibák számát ezzel nagy javu-
lást érjenek el a nyereségben, az alkalmazottak erköl-
cseiben és a termékek, szolgáltatások minőségében. 
(www.isixsigma.com) 
A Hat Szigma 10 szabálya a következőkben foglalható 
össze: 
A teljesítmény megítélése a vevő szempontjából 
A folyamat megértése 
Döntések megtétele az adatok és az elemzés alapján 
Összpontosítás a legfontosabb problémákra (Pareto elv) 
Statisztikai eszközök használata 
A változások figyelemmel kísérése 
Standard módszerek alkalmazása 
A projektek kiválasztása pénzügyi hatásaik alapján 
A projekt irányítási struktúrájának létrehozása 
A felső vezetők támogatásának elnyerése 
A Hat Szigma a hibamentes folyamatokkal kívánja felül-
múlni a vevői várakozásokat. Ezért a Hat Szigma a válla-
lati értékek egyike, a vállalati kultúra része, olyan jól 

szervezett folyamat, amely gyakorlatilag hibamentes ter-
méket és szolgáltatást eredményez. Folyamatfejlesztő 
módszer és csak azért tekinthető projektmenedzsment-
nek is, mivel a javításokat egyenként -egyszeri és megis-
mételhetetlen folyamatként- hozza létre. A Hat Szigma 
segítségével elérhető, hogy a folyamat változékonysága 
jelentősen csökkenjen, azaz a szórás az előírt tűréstar-
tomány tizenketted részénél kisebb vagy egyenlő legyen 
(a fél tűréstartomány legfeljebb hatod része legyen, ezért 
nevezik Hat Szigmának). Ez azt eredményezi, hogy a tű-
réstartományon kívül eső hibalehetőségek száma 3,4 
ppm legyen, azaz egymillió hibalehetőségre 3,4 hiba jut. 
Itt fel kell hívni a figyelmet, hogy ez az érték nem a vég-
terméket előállító folyamatra vonatkozik mindig, hanem 
egyes folyamatokra érvényes. Ha a végterméket vizs-
gáljuk, ami lehet nagyon sok folyamat együttes hatásá-
nak az eredménye, akkor ennek várható hibalehetőség 
aránya≈a folyamatok száma szorozva 3,4 ppm-mel, te-
hát 100 folyamat esetén 340 ppm, ami szintén kiváló ki-
hozatalt jelent (0,99966 értéket). 
A Hat Szigma kulcsfontosságú fogalmai a következők: 
A minőség kritikus jellemzői (Critical To Quality=CTQ) =A 
vevő számára a legfontosabb tulajdonságok 
Hiba = Nem azt teljesíti a folyamat (a termék), amit a 
vevő akar 
Folyamatképesség = Az, amit a folyamat eredményez 
(teljesít). 
Változás = Az az ingadozás, amit a vevő lát és észlel. 
A Hat Szigma fejlesztési modellje a DMAIC. Ezt a 7. áb-
rán láthatjuk. A következőkben ismertetjük Tóth L.Cs. 
alapján (Tóth,2007,[2]) a 77..  áábbrraa szerinti DMAIC lépéseit. 
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„A Hat Szigma paradigmaváltást jelentett, állapította meg 
Tóth, Cs.L[2]. Fókuszában a vevő áll, annak igényeit (valós és 
látens) szeretnénk maximálisan kielégíteni. 
Az első fázis –Meghatározás (Define) 
Meghatározás fázis célja a projekt elindítása, eredménye a 
projekt alapokmány. 
A második fázis – Mérés (Measure) 
A Mérési fázis célja az elérendő paraméter számszerűsítése 
és az alkalmazott mérőrendszer ellenőrzése, eredménye a 
tűrésezett célparaméter és a mérőrendszer képességének 
kifejezése konkrét számokkal. 
A harmadik fázis – Elemzés (Analyze) 
Az Elemzési fázis célja a jelenlegi folyamatképesség 
meghatározása, a teljesítmény előírás pontosítása, a 
független változók azonosítása. Eredménye a jelenlegi 

szigmaszint meghatározása, statisztikai nyelven meg-
határozott projekt célkitűzés és a lehetséges, szignifikáns 
hatással bíró folyamatbemenetek azonosítása. 
A negyedik fázis – Fejlesztés (Improve) 
A Fejlesztési fázis célja egy matematikai modell megalkotása 
és az optimális megoldás megtalálása. Eredménye 
optimalizált kulcsbemenetek tűrésekkel, a megoldás igazolása 
szimulációval és/vagy megerősítő kísérlettel. 
Az ötödik fázis – Szabályozás (Control) 
A Szabályozás fázis célja egy komplex minőségrendszer 
kialakítása és fenntartása, eredménye ellenőrzési és 
szabályozótervek, valamint folyamatleírások kidolgozása és 
bevezetése.” 
A Hat Szigmára Tervezés (DFSS) különböző modelljeit a 88..  
áábbrraa táblázata foglalja össze. Ezek közül a DMADV modellt új 
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termékek esetén vagy a folyamatok újratervezése során 
alkalmazzuk. A DMEDI modellt, amely a kutatást is bevonja a 
fejlesztési modellbe, a 99..  áábbrráánn összehasonlítottuk a DMAIC 
modellel. A Hat Szigma céljait következőkben foglaljuk össze:  

Angol rövidítés Angol megnevezés Magyar  megnevezés

DMADV Define‐Measure‐Analyze‐
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A szervezet üzleti eredményei javításának elősegítése 
A funkcionális szemléletről a folyamatszemléletre való áttérés 
elősegítése 
A vevői követelmények holisztikus szemléletére való 
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A vásárlók, a fogyasztók életének és vagyontár-
gyainak biztonságára irányuló feltételrendszert 
az állam köteles megteremteni és fenntartani. Az 
elmúlt 15 év kedvezőtlen tapasztalatai alapján az 
EU felülvizsgálta műszaki jogi szabályozásait. 
 
Minőség 
Ma már mindenki számára nyilvánvaló, hogy a minőség 
meghatározó piaci tényezővé vált. Az előírásoknak, kö-
vetelményeknek megfelelő (vagyis jó) minőségű (azaz 
„minőségi”) termék, szolgáltatás, illetve az ebből fakadó 
termékbiztonság a stabil üzleti kapcsolatok alapja, a pia-
con maradás, a piacfejlesztés, vagy éppen az esetleges 
nehéz gazdasági helyzetből, értékesítési nehézségekből 
való kilábalás, kitörés egyik (gyakran egyetlen) módja. 
Az elmúlt évtizedekben Magyarországon is számos fi-
gyelemre méltó eredmény született a minőségügy terén, 
amelyet jól mutatnak azok a költséges reklámok, sőt 
reklámkampányok, amelyekkel manapság lépten-nyo-
mon találkozunk, és amelyekben a minőség, a minő-
ségre történő hivatkozás kiemelt hangsúlyt kap. A látvá-
nyos fejlődés felöleli a jogrendszerünk harmonizációját 
(az európai irányelvek bevezetését, honosítását, a mű-
szaki szabályozási rendszer továbbfejlesztését stb.), a 
jogalkotást (pl. a termékfelelősségről, mérésügyről, 
szabványosításról, akkreditálásról, kijelölésről szóló jog-
szabályok), de nagyban érinti a gazdálkodó szervezetek 
törekvéseit (különböző menedzsmentrendszerek kiépí-

tése és tanúsíttatása, termék- és személytanúsítások 
stb.) is. 
Magát a minőséget sokféleképpen –egyszerűbb vagy 
bonyolultabb módon– szokták definiálni. Ezekre találunk 
bőven példát a szabványokban, a szakirodalomban, nem 
térünk ki rá. Mindegyik definíció valamilyen értelemben 
megáll a lábán, mindegyik értelmes és indokolható. És 
mindegyikben valahol az a közös jellemző, hogy 
hosszabb-rövidebb körülírással, de kifejezik a lényeget: a 
minőség a használatra való alkalmasságot fejezi ki. Ha 
az adott tárgy, eszköz, termék, szolgáltatás megfelelő 
arra, amire szánták, amire kérték, megrendelték, meg-
vették, akkor rendben van (vagyis jó minőségű), ha ke-
vésbé felel meg a célnak, vagy egyáltalán nem, akkor 
gyengébb, rosszabb minőségű vagy használhatatlan 
(pocsék), sőt esetleg veszélyes is lehet! 
Eddig csak a minőséggel kapcsolatos témákat említet-
tük, de még nem esett szó a vele összefüggésben, kö-
vetkezményeként megjelenő, az utóbbi időben egyre na-
gyobb jelentőséggel bíró kockázatértékelésről és a biz-
tonságról. 
Jelen cikk a minőség és a termékbiztonság közötti elvá-
laszthatatlan kapcsolatra kívánja felhívni a figyelmet. 

Megjegyzés
A cikk a 2009 évi XVIII. Magyar Minőség Hét konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.

Megjegyzés
Minőségügyi és tanúsítási igazgató, TÜV Rheinland InterCert Kft.



Megfelelőség-értékelés 
Az EU-csatlakozásunk során a minőség mellett kiemel-
kedő fontosságot kapott a biztonságot bizonyító megfe-
lelőség-igazolás. Mindezekkel összhangban 

• maradéktalanul be kellett vezetni az európai új 
megközelítésű irányelveket (direktívákat) és harmoni-
zált szabványokat; 

• az új megközelítésű irányelvek bevezetésével egyide-
jűleg tovább kellett fejleszteni a vizsgálat, ellenőrzés 
és tanúsítás már meglévő magyar intézményrendsze-
rét; 

• meg kellett oldani a vizsgálati eredmények és tanúsít-
ványok kölcsönös és multilaterális elismerését. 

Az „új megközelítés” elve (new approach) szélesebb 
terjedelmű, a termékkörrel és a termékkör használatával 
kapcsolatos kockázatokon alapszik, szemben a „régi 
megközelítés” (old approach) elvével, amely szerint a 
kötelezően betartandó műszaki jellemzőket pontosan 
meghatározták, leszűkítve ezzel az irányelv hatályát is. 
A műszaki harmonizáció és szabványosítás újszerű 
szemlélete (új megközelítése) az egységes piac, és az 
áruk szabad áramlása sikeres megvalósításának kulcs-
tényezőjévé vált. Ez az új szemléletű rendszer – amely a 
korábbi rendszerekkel ellentétben nem akar minden 
egyes szakmai részletet szabályozni – a következő négy 
alapelven alapul: 

• A jogi szabályozás harmonizációja azon alapvető biz-
tonsági előírások meghozatalára korlátozódik, ame-
lyeknek a forgalmazott termékeknek meg kell felel-

niük ahhoz, hogy biztosítani lehessen az áruk szabad 
áramlását. 

• A termékek irányelvekben meghatározott minimális 
követelményeinek műszaki specifikációi a harmoni-
zált szabványokban jelennek meg. Ezzel összhang-
ban az európai szabványügyi szervezetek megbízást 
kapnak az Európai Bizottságtól e szabványok kidol-
gozására. 

• A szabványok alkalmazása továbbra is önkéntes ma-
rad. 

• Ha a termékek a már említett harmonizált szabvá-
nyok szerint készülnek, azokról fel kell tételezni, hogy 
megfelelnek a vonatkozó irányelvben foglalt alapvető 
követelményeknek. 

Az Európai Unió új megközelítésű irányelveinek beve-
zetésével gyakran bizonytalanság tapasztalható a mű-
szaki biztonság értelmezésében. A termékekre vonat-
kozó jogszabályokban általános elvárásokat fogalmaz-
nak meg az alapvető védelmi követelményekre 
vonatkozóan, de a megfelelőség-értékelés módja általá-
ban nincs rögzítve. Elvileg tehát bármely módszer alkal-
mas lehet a követelmények teljesülésének ellenőrzésére, 
amelyik biztosítja az elvárt védelmi szintet. 
Csak azt a terméket kötelező független, harmadik féllel 
tanúsítani, amelynél ezt valamelyik irányelv előírja, vagy 
nincs a termékre megfelelő harmonizált európai szab-
vány. A tanúsítás módját is az irányelv írja elő: alapeset-
ben a 8 modul különböző kombinációjával állítható elő a 
megfelelőség-értékelési eljárás, amelyet az 11..  áábbrraa mu-
tat. 
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11..  áábbrraa..  AA  mmeeggffeelleellőősséégg--éérrttéékkeellééssii  eelljjáárráássookk

Új uniós jogszabályok 
2008. július 9-én született meg az Európai Parlament és 
a Tanács 768/2008/EK határozata a termékek forga-
lomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 
93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésé-
ről, valamint a 765/2008/EK számú rendelete a termékek 
forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfel-
ügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről. Mivel mindkettő 

érinti a termékbiztonságot, érdemes az erre vonatkozó 
ismereteinket felfrissíteni, és az említett jogszabályokat 
áttekinteni. 
Emlékeztetőül először nézzük át röviden, mit is kell tud-
nunk az Európai Unió jogrendszeréről! 
A jogalkotás alapelvei 
Az egyes tagállamok jogrendszeréből adódó különbsé-
gek áthidalását szolgálja az EU-jog fölérendeltségének 
(supremacy) kinyilvánítása. Ennek értelmében az Euró-
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pai Unió olyan új jogrendet hoz(ott) létre a nemzetközi 
jogban, amelynek javára a tagállamai bizonyos határok 
között korlátozták szuverén jogaikat. 
Elsődleges jogforrásnak tekintjük az alapszerződéseket 
és azok módosításait. Ezek egyfelől nemzetközi szerző-
dések, másfelől az uniós jog részeiként az uniós jog for-
rásainak tekinthetők. Az elsődleges közösségi jogsza-
bályok –az EK Szerződések– önmagukban nem elegen-
dőek az alapvető szabadságjogok biztosításához, 
további, ún. másodlagos jogszabályokra is szükség van. 
Az Európai Unió illetékes szervei a Szerződésben meg-
fogalmazott jogköröknél fogva működési területük sza-
bályozása céljából másodlagos jogszabályokat dolgoz-
nak ki és léptetnek hatályba. Másodlagosaknak nevez-
zük azért, mert az alapszerződésben megfogalmazott 
célok elérését szolgálják, és az ott rögzített felhatalma-
zásból vezethetők le. Másodlagos jogszabályt a(z Euró-
pai) Tanács – (European) Council, az Európai Parlament 
(European Parliament), illetve a(z Európai) Bizottság – 
(European) Commission alkothat. Másodlagos közösségi 
jogszabályok nélkül az egységes piac nem lehetne több 
mint az egymástól függetlenül szabályozott nemzeti pia-
cok halmaza. 
A másodlagos jogszabályoknak három fajtája létezik: 

• Rendelet (regulation): alkalmazása általánosan és 
egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazható 
minden tagállamban, nem kell nemzeti jogszabály-
ként bevezetni. 

• Határozat (decision): egészében kötelező azokra 
nézve, akiknek szól, nem kell nemzeti jogszabályként 
bevezetni. 

• Irányelv (directive): kötelező az elérendő eredményt 
tekintve és minden egyes tagállamra nézve, amely-

nek szól, nemzeti jogszabályként be kell vezetni, de 
az adott ország nemzeti jogalkotói számára válasz-
tási lehetőséget ad a hatálybaléptetés formájára és 
módszerére, az irányelv bevezetésének, honosításá-
nak módjára vonatkozóan. Az irányelv kötelező ereje 
abban áll, hogy általa a jogalkotók szándékának kell 
érvényesülnie. 

A horizontális jogszabályok –amelyek lehetnek rendele-
tek, határozatok, irányelvek egyaránt– nagy területet le-
fedő, általános szabályozások. Ilyenek például az emlí-
tett 768/2008/EK Tanácsi Határozat. 
A vertikális (specifikus) jogszabályok egy-egy szűkebb 
területre vonatkozóan adnak részletesebb, mélyebb sza-
bályozást. Ilyenek például a régi és az új megközelítésű 
irányelvek. 
A modulrendszer 
A 768/2008/EK határozat megalkotására (és egyúttal 
elődjének, a 93/465/EGK hatályon kívül helyezésére) 
azért volt szükség, mert 2003-ban a Bizottság közle-
ményt nyújtott be a Tanácsnak és az Európai Parla-
mentnek az új megközelítés irányelvei végrehajtásának 
javításáról. A Tanács állásfoglalásában elismerte az új 
megközelítés, mint megfelelő és hatékony szabályozási 
modell jelentőségét, amely lehetővé teszi a technológiai 
innovációt és javítja az európai ipar versenyképességét, 
továbbá megerősítette annak szükségességét, hogy ki-
terjesszék annak elveit új területekre, ugyanakkor elis-
merte, hogy egyértelműbb szabályozásra van szükség a 
megfelelőség-értékelés, a piacfelügyelet tekintetében, 
egyben megerősíti és rögzíti a CE-jelölésre vonatkozó 
szabályokat is. 
A határozat koncepciója értelmében egyértelmű, átlát-
ható és egységes megfelelőség-értékelési eljárásoknak 
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kell rendelkezésre állniuk, és a lehetséges változatok 
számát egységesíteni kell. Ez a határozat különböző 
modulokat határoz meg, hogy a jogalkotó a felmerülő ve-
szélyeknek és a szükséges biztonsági szintnek megfe-
lelően a legkevésbé szigorútól a legszigorúbb lehetősé-
gig több modul közül választhasson. 
A határozat rögzíti a megfelelő értékelési eljárás kivá-
lasztásának elveit a jogalkotás számára, amely alapján 

• az eljárás legyen alkalmas a termék megfelelőségé-
nek értékelésére, a termékkel járó veszélyek jellege 
és mértéke legyen összhangban a választott modul-
lal, de ne jelentsen aránytalanul nagy terheket a 
gyártó számára; 

• harmadik fél kötelező bevonása esetén a gyártó vá-
lasztani tudjon a minőségbiztosítási és a terméktanú-
sítási modulok közül; 

• amennyiben a termékre több közösségi irányelv is vo-
natkozik (pl. gépek biztonsága, kisfeszültségű beren-
dezések biztonsága, elektromágneses összeférhető-
ség), biztosítani kell a szabályozások közötti össz-
hangot; 

• egyedi vagy kis-sorozatú termékek esetén könnyíteni 
kell a megfelelőség-értékelés adminisztratív feltéte-
lein, amely azonban nem eredményezheti, hogy az 
alapvető követelmények nem teljesülnek maradékta-
lanul. 

A korábbi szabályozáshoz képest (93/465/ EGK határo-
zat) a választható modulok köre bővült, az A–H modulok 
között több alváltozat jelent meg, amelyeket a következő 
táblázat mutat be. Ez lehetőséget teremt a jogalkotónak, 
hogy az adott termékkörnek legjobban megfelelő eljárá-
sokat határozzon meg a gyártók számára. 
 

Modul Az eljárás neve 
A Belső gyártásellenőrzés 
A1 Belső gyártásellenőrzés és felügyelt 

termékvizsgálat 
A2 Belső gyártásellenőrzés és véletlenszerű 

időközönként végzett felügyelt 
termékellenőrzés 

B EK típusvizsgálat 
C Belső gyártásellenőrzésen alapuló típus-

megfelelőség 
C1 Belső gyártásellenőrzés és felügyelt 

termékvizsgálaton alapuló típus-megfelelőség 
C2 Belső gyártásellenőrzésen és véletlenszerű 

időközönként végzett felügyelt 
termékvizsgálaton alapuló típus-megfelelőség 

D A gyártás minőségbiztosításán alapuló típus-
megfelelőség 

D1 A gyártás minőségbiztosítása 
E A termék minőségbiztosításán alapuló típus-

megfelelőség 
E1 A végtermék ellenőrzésének és vizsgálatának 

minőségbiztosítása 
F Típus-megfelelőség a termékellenőrzés alapján 
F1 Termékellenőrzésen alapuló megfelelőség 
G Egyedi termékellenőrzésen alapuló 

megfelelőség 
H Teljes minőségbiztosításon alapuló 

megfelelőség 
H1 Teljes minőségbiztosításon és a tervvizsgálaton 

alapuló megfelelőség 
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A termékek forgalomba hozatalának alapvető feltétele a 
megfelelőség-értékelés. Célja annak megállapítása, hogy a 
termék a rá vonatkozó előírásoknak megfelel-e. A megfelelő-
ség-értékelést végezheti maga a gyártó vagy független har-
madik fél: a megfelelőség-értékelő szervezet. 
A CE-jelölés szerepének megerősítése 
A CE-jelölésre vonatkozó általános elveket a 765/2008/EK 
rendelet rögzíti, amely nyomatékosan megerősíti, hogy mivel 
a termék megfelelőségét megtestesítő CE-jelölés a szélesebb 
értelemben vett megfelelőség-értékelésből álló eljárás egé-
szének látható végeredménye, egyedül a CE-jelölés jelezheti 
azt, hogy egy termék megfelel a közösségi harmonizációs 
jogszabályoknak. A CE-jelölés kizárólag akkor érvényes, ha 
annak elhelyezése a közösségi jogban rögzített feltételek fi-
gyelembevételével történt. A tagállamoknak ezért biztosítaniuk 
kell ezen feltételek megfelelő végrehajtását és a CE-jelölés 
megsértése, valamint az azzal való visszaélés elleni jogi fellé-
pést. 
Világossá kell tenni mind a gyártók, mind a felhasználók szá-
mára, hogy a CE-jelölésnek a terméken való elhelyezésével a 
gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel az összes alkalma-
zandó követelménynek, és ezért a gyártó teljes felelősséget 
vállal. A CE-jelölés ismertségének növelése céljából a Bizott-
ságnak elsősorban a gazdasági szereplőket, fogyasztói és 
ágazati szervezeteket és az eladószemélyzetet célzó tájé-
koztató kampányt kell indítania, amely a legjobb módja az 
ilyen jellegű tájékoztatásnak a fogyasztókhoz való eljuttatásá-
hoz. 
A CE-jelölést csak olyan termékeken szabad elhelyezni, 
amelyek esetében az elhelyezésről a közösségi harmonizá-
ciós jogszabályok rendelkeznek. Tehát olyan termékeken, 
amelyek nem esnek valamely vonatkozó (új megközelítésű) 
irányelv hatálya alá, a CE-jelölés elhelyezése kategorikusan 
tilos! Sajnos ennek ellenkezőjére a gyakorlatban nem is egy 
példát láthatunk. 
Ha a terméken feltüntették a CE-jelölést, az illetékes hatósá-
gok, felügyeleti szervek kötelesek vélelmezni, hogy a termék 

megfelel a vonatkozó irányelv(ek) biztonsági és egyéb elírá-
sainak, ezért a termék az Európai Unió területén szabadon 
forgalmazható. Mivel a gyártó vagy annak meghatalmazott 
képviselője viseli a felelősséget a termékért, ezért ő a felelős a 
termék CE-jelöléssel történő ellátásáért is. A piacfelügyeleti 
hatóság kérheti a CE-jelölés megalapozottságának bizonyítá-
sát, azaz az előírt tartalmú megfelelőségi nyilatkozatot és a 
műszaki dokumentációt. 
Amennyiben a közösségi harmonizációs jogszabály megfele-
lőség-értékelést ír elő, rendelkezhet arról, hogy ezt az értéke-
lést hatóság, gyártók vagy bejelentett szervezetek végezzék 
el. Ez esetben a CE-jelölést a bejelentett szervezet négyjegyű 
azonosító száma követi, amennyiben a megfelelőség-értékelő 
szervezet –a jogszabályban kötelezően előírt modultól füg-
gően– részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban. A beje-
lentett szervezet azonosító számát vagy maga a szervezet, 
vagy utasításai alapján a gyártó, vagy pedig annak meghatal-
mazott képviselője helyezi el. 
Piacfelügyeleti intézkedések 
A piacfelügyeleti hatóságok jogosultak megkövetelni a gazda-
sági szereplőktől, hogy a tevékenységük végzéséhez szüksé-
ges dokumentumokat és információkat bocsássák a rendelke-
zésükre, valamint szükséges és indokolt esetben az érintett 
gazdasági szereplők telephelyére belépni, továbbá a termé-
kekből a szükséges mintavételt elvégezni. A tapasztalatok 
szerint a szabad forgalomba nem bocsátható termékeket 
gyakran újraexportálják, amelyeket más belépési pontokon kí-
sérelnek beléptetni a közösségi piacra, ily módon akadályozva 
a vámhatóságok erőfeszítéseit. A piacfelügyeleti hatóságok 
számára biztosítani kell tehát a lehetőséget, hogy ha szüksé-
gesnek ítélik, megsemmisíthessék, vagy egyéb módon műkö-
désképtelenné tehessék a komoly veszélyt jelentő termékeket. 
Amennyiben valamely tagállam piacfelügyeleti hatóságai egy 
másik tagállamban gyártott termék forgalomból történő kivo-
násáról döntenek, a kérdéses terméken vagy a terméket kí-
sérő dokumentációban megjelölt címen tájékoztatják az érin-
tett gazdasági szereplőt. 
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A tagállamok biztosítják, hogy a súlyos (de akár nem azonnali 
hatású) veszélyt jelentő, ezért gyors beavatkozást igénylő 
termékeket visszahívják vagy kivonják a forgalomból, piaci 
forgalmazásukat megtiltják, és erről a Bizottságot és egymást 
késedelem nélkül tájékoztatják. Annak eldöntése, hogy egy 
termék súlyos veszélyt jelent-e, a veszély jellegét és előfor-
dulásának valószínűségét figyelembe vevő, megfelelő kocká-
zatértékelésen alapul. A nagyobb biztonság elérésének lehe-
tősége vagy más, kisebb kockázatot jelentő termékek rendel-
kezésre állása viszont nem teszi indokolttá, hogy emiatt 
valamely terméket súlyos veszélyt jelentőnek tekintsenek. 
Fenntartások, a felügyeleti rendszer gyenge pontjai 
A fogyasztók számára azért fontosak az új jogszabályok, mert 

a termékek biztonságossága és megfelelősége tekintetében a 
tagországok piacfelügyeleti tevékenysége hatékonyabbá vál-
hat, a nem biztonságos termékek felkutatása, megtalálása 
kapcsán az eddigi felderítési mutatók javulhatnak, és az 
eredményességi mutatók az egyes tagországok között –a ko-
rábbi eltérő szint helyett –közelíteni fognak egymáshoz. Ez 
végső soron a fogyasztónak kedvezve az egységes belső piac 
kialakulását segíti. A rendelet végrehajtásához, jogalkotási fel-
adatok pontos megállapításához a jogrendszer átvilágítására 
volt szükség. 
A 22..  áábbrraa a termékek forgalomba hozatali lehetőségeit foglalja 
össze a jelenleg érvényes szabályozók figyelembevételével.

22..  áábbrraa..  FFoorrggaalloommbbaa  hhoozzaattaallii  lleehheettőőssééggeekk  



A 22..  áábbrráábbóóll azonnal kitűnnek az egész koncepció gyenge 
pontjai. 
1. Mint látható, a jogilag nem szabályozott területhez tartozó 
termékek (ez az összesnek kb. 30%-a!) gyakorlatilag min-
denfajta külső ellenőrzés nélkül jogszerűen piacra kerülhetnek 
– felkiáltójellel (!) jelölve. Megfelelőségük, megbízhatóságuk, 
biztonságosságuk kizárólag a gyártón, illetve a forgalmazón, 
ezek tisztességességén és jóindulatán múlik. A vásárló, a fo-
gyasztó számára ez nem megnyugtató helyzet. 
2. A jogilag szabályozott területen is sok esetben elegendő le-
het a gyártói megfelelőség-nyilatkozat, további külső ellenőr-
zés nem szükséges – felkiáltójellel (!) jelölve. Az esetek je-
lentős részében ismét csak a gyártón, forgalmazón (ezek 
tisztességességén és jóindulatán) múlik, hogy igénybe vesz-
nek-e megfelelőség-értékelő (vizsgáló, ellenőrző, tanúsító) 

szervezet vagy sem. A vásárló, a fogyasztó számára ez sem 
megnyugtató állapot. 
3. Kérdő- és felkiáltójellel (?!) jelöltük azokat az eseteket, ahol 
–a nyilvánvaló jogsértés és tilalom ellenére– a forgalomba ho-
zatal gyakorlatilag nincs megakadályozva. 
4. Bármelyik esetet (a folyamatábra bármelyik ágát) is nézzük, 
a piacfelügyeleti szervek beavatkozási lehetősége mindig 
utólagos, vagyis a termék forgalomba hozatala után történhet 
meg, mivel csak a már esetleg bekövetkezett baleset, káreset 
után lehet érdemi hatósági intézkedést tenni. Eső után köpö-
nyeg? Ijesztő megállapítás. 
A 33..  áábbrraa a korábbi, még a rendszerváltás előtti és a jelenlegi 
termékfelügyeleti koncepciót hasonlítja össze. 
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33..  áábbrraa..  AA  kkoorráábbbbii  ééss  aa  jjeelleennlleeggii  tteerrmméékkffeellüüggyyeelleett  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  
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Mint láthatjuk, a korábbi szemlélet a bizalmatlanságon alapult, a 
jelenlegi a bizalmon. Ez önmagában még kifejezetten szimpati-
kus hozzáállásnak is tűnhet, ha nem lennének lelkiismeretlen, 
felelőtlen, tudatosan jogsértő, a zavarosban halászó emberek. 
De vannak, és sajnos nem is elenyésző kisebbségben. Korábban 
hatalmi eszközökkel akadályozták meg, hogy a nem-megfelelő 
terméket forgalomba hozzák. Ma az illetékes hatóság utólag pró-
bál intézkedni. Akkor, amikor a termékek már forgalomban van-
nak, amikor már értékesítették vagy akár el is fogyasztották őket 
vagy egy részüket. (Emlékezzünk az utóbbi évek eseteire: a fű-
szerpaprika botrányra, a xantángumira, a veszélyes tejtermé-
kekre vagy a rendszeresen és folyamatosan megjelenő és élet-
veszélyes távol-keleti karácsonyfaégőkre, villanyvasalókra, haj-
sütő vasakra, egyebekre.) Hiába tesz meg minden tőle telhetőt a 
fogyasztóvédelmi hatóság, hiába vonatja vissza a polcokról a 
nem-megfelelő árut, lehet, hogy már késő. Ne a balesetek, a 
káresetek bizonyítsanak, nehogy egy tragédiának kelljen kikény-
szerítenie a szemléletváltást! 
Nem állítható, hogy a korábbi piacfelügyeleti rendszer tökéletes 
volt, de kijelenthető, hogy –a folyamat-visszatartási pont jobb el-
helyezése miatt– nagyobb biztonságot nyújtott. Jogi és szakmai 
szempontból indokolatlannak tűnik az egész magyar 
piacfelügyeleti rendszert teljesen újraszabályozni. A hazai 
piacfelügyeleti rendszert úgy kell felépíteni, hogy a fogyasztóvé-
delmet érintő rendeletek betartatása végrehajtható legyen, és a 
már meglévő, a fogyasztási cikkekre létrejött és jól működő sza-
bályozórendszert se kelljen szétverni. 
Hivatkozások, illetve ajánlott irodalom 
Az Európai Parlament és Tanács 765/2008/EK rendelete a ter-
mékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfel-
ügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (2008.07.09.); 
Az Európai Parlament és Tanács 768/2008/EK határozata a ter-
mékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, vala-
mint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről 
(2008.07.09.); 
Dr. Czitán Gábor – Dr. Gutassy Attila – Ralf Wilde: Termékbiz-
tonság az Európai Unióban. TÜV Rheinland Akadémia, Buda-
pest, 2006 
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AAzz  „„AArraannyyhháárroommsszzöögg””  
HHoosssszzúú  ttáávvúú  ppootteenncciiáálliiss  llooggiisszzttiikkaaii  lleehheettőőssééggeekk  

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  éésszzaakk--kkeelleettii  ttéérrssééggéébbeenn  
LLuukkoovviicchh  GGáábboorr  MMoonnddoovviiccss  JJáánnooss  

Különös töprengés övezi ma Magyarország észak-keleti 
régióját, ahányszor csak felkeressük a Miskolci Egyete-
met, vagy éppen a térség vállalkozásait. A gazdasági 
krízis nem kíméli az itt még prosperáló tevékenységeket 
sem, napról napra merül fel az alapkérdés: ki tud közép-, 
és még inkább hosszú- távon talpon maradni? 

Az európai disztribuciós 
központ elmozdulása az 
Európai Unió bővülését 

követően
(Forrás: Capgemini)

 
11..áábbrraa  

Az előzetes várakozások arra mutattak, hogy az Európai 
Unió bővülése felértékeli a közép-európai régió jelentő-
ségét, különös tekintettel a keleti piacok recessziót kö-
vető és hosszú távra prognosztizált tartós fejlődésére, 
ezzel egyidejűleg a logisztikai elosztó funkciók e tér-
ségbe történő súlyponti áthelyeződésére. Ezt látszott 
igazolni a Capgemini recesszió előtti elemzése is, mely 
az európai disztribuciós központ eltolódását prognoszti-
zálta Kelet-Európa, ill. Ausztria-Csehország irányába. 
((11..  áábbrraa)) Ezzel együtt elindultak az országok közötti 
stratégiai játszmák a változásból eredő lehetőségek 
minél magasabb arányú megragadására. 
Miközben Európa nyugati felén a kelet-nyugati és az 
észak-déli folyosók hálózata viszonylag kiegyensúlyo-
zott, ugyanakkor régiónkban a kelet-nyugati rendszerek 
dominálnak. Persze erről magunk is tehetünk. Talán még 
emlékezetes, hogy 2002-2004 táján milyen eredménye-
sen nem sikerült elérnünk, hogy a Gdansk-Ploce útvonal 
hivatalos észak-déli korridor legyen, ennek megfelelően 
élvezzen megépítése uniós támogatást. Ez akkor a Bu-
dapest-Pécs autópálya építésének költségét és átfutási 
idejét érintette volna pozitívan - legalábbis az adófizetők 
szemszögéből és európai forrásból. 
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2006 végén jelentette be Felsmann Balázs államtitkár azt 
az egyezményt, melyet Livánia, Lengyelország, Szlová-
kia és Magyarország írt alá az Unió legkeletibb, az un. 
„borostyán-út” korridorjának 2010-es kezdeményezése 
tárgyában. A koncepció alapvető célja volt az ország 



keleti felének intenzívebb bekapcsolása a nemzetközi 
áruforgalomba. E korridor Miskolcon és Debrecenen ke-
resztül csatlakozott volna a balkáni útvonalakhoz, meg-
célozva Constancát és Thesszalonikit. Persze a nyugati 
kikötők forgalmában érdekelt gazdasági tényezők fa-
nyalogva fogadták a tervet, de egy kb. 5000 km-rel rövi-
debb szállítási útvonallal szemben nehéz racionális mó-
don érvelni. E ponton kikerülhetetlen a Duna, mint korri-
dor szerepének újragondolása és annak megfelelő 
fejlesztési programok tervezése, elindítása. Itt a Duna, 
mint vízi szállítási útvonal lehet komoly versenytárs, 
azonban e térség szempontjából sokkal meghatározóbb 
a tevékenység-koncentráció fokozása, ami minden szál-
lítási módozatra és a logisztikai szolgáltatások széles 
spektrumára jelenthet ösztönző hatást, (nem beszélve a 
várható másodlagos következményről gyártó-kereske-
delmi vállalkozások megtelepedésének nagyobb esélyé-
ről). 

BÉCS BUDAPEST ????

 
22..  áábbrraa  

Ma ez az átközlekedés újra a szakmai figyelem középpontjába 
került, legalábbis a Logisztikai Egyeztető Fórum határozott 
programot alakított ki e korridor megteremtésére. 
Világosan látszik, hogy lépni kell e téren és minél gyorsabban, 
amely programhoz meg kell nyerni a lengyel és román 
döntéshozókat is, azokat, akik súlyuknál és a korridorban 
képviselt érdekeiknél fogva hatékony lépéseket tehetnek az 
Unió megfelelő fórumain. 
Fel kell ismerni, hogy nem elég Magyarország kiváló földrajzi 
adottsága, ahhoz, hogy ezen adottságok gazdasági előnnyé 
változzanak az ország képességeit is folyamatosan 
fejlesztenünk kell Máskülönben környezetünk folyamatosan 
„felszalámizza” azt. 
A térségben két város gyakorol komoly hatást a nemzetközi 
áruforgalomra: Bécs és Budapest. Bécs következetes és 
ügyes lépésekkel igyekszik súlyát fokozatosan növelni, s eb-
ben a játszmában Pozsonyt eredményesen használja eszköz-
ként mind közvetlen, mind áttételes értelemben: gondoljunk 
csak a Kassa-Pozsony vasúti pálya meghosszabbításának 
projektjére, az ágcsernyői kapacitás fejlesztésére, vagy épp a 
szlovák autópálya fejlesztés prioritásaira.  ((22..  áábbrraa)) 
Magyar szempontból e rendszer -az egész rendszer- legsé-
rülékenyebb és egyben egyik legnagyobb új esélyeket is je-
lentő része éppen a keleti pólus. Hogy mennyire így van, mu-
tatja Kassa és Nagyvárad logisztikai fejlesztéseinek sora. 
Megkockáztatható a kijelentés: amennyiben a keleti pólus ha-
zánk szempontjából kihasználatlan „ábránd” marad, az gaz-
dasági szempontból komoly stratégiai veszteséget, ill. tartós 
versenyhátrányt eredményezhet. Tagadhatatlan, hogy az 
utóbbi időben Záhony nagyobb figyelmet kapott arra alapozva, 
hogy a keletről vasúton érkező áruvolumen dinamikusan nő 
(ez az alapja a szlovákiai vasúti fejlesztéseknek). Ahogy hal-
lani lehet, jelentős fejlesztési szándékok célpontja Záhony tér-
sége. E források hasznosulásának eredményességéből lát-
ható azonban, hogy önmagában Záhony (és térsége) nem 
tudja betölteni azt a szerepet, mely a Magyarország szem-
pontjából veszélyes folyamatot megállíthatná és megfordít-
hatná. 
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 (Itt jegyzendő meg a magyar vasúttársaság stratégiai szere-
pének sürgős tisztázása). Különösen szlovák oldalon fogal-
mazódnak meg erőteljes törekvések (MJ: nemrégen a párká-
nyi cseh érdekeltségű logisztikai főiskoláról küldtek hozzám 
egy hallgatót, aki diplomamunkájához Záhony új áteresztőké-
pességéről, különösen a konténerforgalomról kért információ-
kat; röviden tárgyaltunk). 
Évekkel ezelőtt, amikor az MLBKT szakmai közösségében a 
’Magyarország, mint logisztikai központ’ elképzelést csiszol-
tuk, stratégiai célként fogalmazódott meg az un. pólusvárosok 
rendszere, olyan pontoké, melyek egyrészt kissé tompítják 
Budapest dominanciáját, túlsúlyát, ugyanakkor egyenletesebb 

fejlődést biztosítanak a vidéki régióknak, de ezzel együtt 
belső-külső ’fókusz- rendszert’ képeznek Budapestre és az 
országra irányulva. Ebből a rendszerből Győr és Debrecen 
funkcionál, Szegeden elkezdődött a fejlesztés, Pécsett ké-
szültek tervek, de ezen kívül semmi más (mennyire hiányzik itt 
a 2002 táján elvetélt észak-déli korridor!), Miskolcon elhalt 
kezdeményezésünk. 
A régióban Bécs és Budapest határozott logisztikai szereppel 
bír, logisztikai szempontból az európai rendszerből hiányzik 
egy fontos láncszem -épp ezen a területen, Kelet-Magyaror-
szágon-, mely a láthatóan megbomlott egyensúlyt a térségben 
lenne hivatott pótolni. 

 
33..  áábbrraa  



Ezen újabb regionális elosztópont a Miskolc- Debrecen- 
Záhony háromszögben helyezkedhet el, egy olyan páratla-
nul kedvező európai ponton, ahol négy ország találkozik: 
Magyarország, Szlovákia, Ukrajna és Románia.  ((33..  áábbrraa)) 
Az előzetes információk azt jelzik, hogy Záhony egymagá-
ban nem lesz sikeres a térség képességeit felemésztő or-
szágokkal szemben. Csak erre a rész-területre nem lehet-
séges olyan koncentrációjú képességet és kapacitást sűrí-
teni, mely Záhonyt kiemelné a térségből. Lehetséges lenne 
azonban egy regionális támogató képesség és kapacitás 
hozzákapcsolása, fókuszálása Záhonyra, mely térség a te-
vékenységek (gyártás, kereskedelem, logisztika) térbeli 
megosztásával és fejlesztésével hozzájárulhatna a záhonyi 
teljesítmény növeléséhez. Az új észak-déli korridor várha-
tóan megnöveli az átáramló áruk mennyiségét és a kelet-
nyugati korridoron levő további két magyar város (Miskolc, 
Debrecen) fordítókorong szerepe kiemeli azok jelentőségét 
a térségben. A két város ipari, kereskedelmi és képzési 
kultúrája találkozik tehát a kereszteződő áruforgalom lehe-
tőségeivel, valamint a tevékenység-sűrűség növekedésé-
vel.  
E régióban ezt a koncepciót olyan pontok máris erősíthetik, 
mint Tiszaújváros, Polgár, Nyíregyháza, stb. Ugyanakkor 
kritikusan el kell ismerni, hogy a háromszög két csúcsa 
környezetének jelenlegi minősége nagyon eltérő. Elég ha 
csak a debreceni ipari park sikerességére gondolunk, 
szemben a diósgyőri kapacitás bezárásával, ill. a kazinc-
barcikai kritikus hírek, a miskolci logisztikai infrastruktura 
szegénysége, az ipari park benépesítésének nehézségei, 
stb. 
Nagy valószínűséggel felfogásbeli (menedzsment) okokat 
találhatunk a mélyebb összefüggések között. 
A változások javasolt iránya önmagában és automatikusan 
még nem jelentenek kedvező körülményt Záhony számára. 
Fontos, hogy e regionális “elosztópont” egyrészt egy na-
gyobb európai rendszer részeként, másrészt a térség ön-

magában is egy közös és egységes rendszerként, az egész 
térségre kiterjedt módon jöjjön létre. Azaz nem csak ma-
gyar, de erőteljesen európai ügy is (pl. az ezen logisztikai 
“súlypont áthelyezés” eredményeként az EU nyugati régiói-
ban bekövetkező közlekedési és környezeti terhelés csök-
kenése, stb.). Ennek megfelelően szükséges a stratégiai 
fejlesztési programok átalakítása és -a jellemzően EU for-
rásokból elnyerhető- fejlesztési lehetőségek feladathoz 
rendelése. 
A stratégiai javaslathoz tartozó infrastruktúra alapfeltételek, 
ill. logisztikai képességek, melyek szinergikus, egymást 
erősítő további, hosszú távú és tartós többlet-előnyökkel 
rendelkeznek: 
• a záhonyi nyomtáv-váltás, ill. konténer-átrakási képes-

ség térbeli kiterjesztése és “elnyújtása” a térség közép-
pontja, ill. az északi korridor felé a széles vasúti nyom-
táv tovább-vezetésével, 

• Miskolc intermodális logisztikai elosztó és városellátó lo-
gisztikai képességének ezen “elosztó hálózatra” történő 
kiépítése, ill. ráépülése, 

• Debrecen, valamint Nyíregyháza térségében meglévő, 
ill. ki nem használt intermodális logisztikai elosztó és vá-
rosellátó logisztikai képességeinek hálózatra csatlako-
zása mellett, a szolgáltatások ezen célból történő fej-
lesztése és erősítése. 

Két példa az “Aranyháromszög” térségében jelenleg is 
meglévő, a logisztikai elosztó hálózatra potenciálisan fel-
fűzhető és eddig ki nem használt logisztikai képességekre 
és lehetőségekre: 
• Debrecen vonzáskörzetében ki nem használt logisztikai 

potenciál: HAJDÚSÁGI IPARI PARK mely intermodális 
kapcsolattal és kb. 100 ha szabad területtel rendelkezik, 

• Nyíregyházán meglévő de nem kellően kihasznált Lo-
gisztikai Park, valamint a körzetben jelenleg kiépítés 
alatt lévő kb. 35 ha területű Nagykállói Ipari Logisztikai 
Park, melyhez szükség esetén közvetlen vasúti kap-
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csolat is kiépíthető. 
A logisztikai infrastruktúra, és hálózat kiépítése a térség lo-
gisztikai célú vonzás-képességét is tovább növelheti, 
egyetlen példaként a térség kifejezetten alkalmasnak lát-
szik -Passau környékéhez hasonló módon- az autóalkat-
rész kereskedelem utolsó Kelet-Európai elosztó központi 
térségeként, ill. az EU-n túli térségek élelmiszer elosztó bá-
zisaként. 
Mindezeken túl a fejlesztési javaslat a térség egyik neural-
gikus hátrányos helyzetére is megoldást nyújt a többpólusú 
fejlesztés, ill. a javasolt logisztikai szolgáltatás hálózatos 
rendszerstruktúrájából következően az egész térségre ki-
terjedt módon megjelenő -nagyszámú, relatív alacsony 
képzettséget igénylő- munkahelyek teremtésével. 
Mellesleg az “Aranyháromszög” visszaszoríthatja Bécs 
ilyen irányú terjeszkedési szándékait is. Talán nem vélet-
len, hogy a széles nyomtávú pálya Kassától Pozsonyig 
történő meghosszabbításának gondolata innen eredeztet-
hető, ami Bécs számára hallatlanul nagy lépést jelentene a 
“közvetlenül” elérhető keleti piacok érdekében. Gondoljunk 
csak az európai disztribuciós pont eltolódására Csehor-
szág-Ausztria felé. Ezek a jelek is arra ösztönöznek, hogy 
tovább erősítsük a logisztikai célú stratégiai gondolkodást. 
Közbevetőleg: tavaly szeptemberben voltam (MJ) az egyik 
legnagyobb, világméretű, főleg autóipari ellátási lánc szol-
gáltatónál (a Tranzit támogatásával), amely megfelelően jó 
átrakópontot keresett az Európai Unió keleti határán. Úgy 
tudom, hogy Záhony és térsége helyett Michalowcét vá-
lasztották, vajon miért? 
A javasolt potenciális logisztikai elosztó térség, ill. hálózat 
kiépítése szempontjából az idő, többféle szempontból is 
vészesen fogy. Egyrészt, az EU keleti logisztikai elosztó 
központjának megszerzése érdekében érzékelhető verseny 
miatt, másrészt ebből a célból megszerezhető EU támoga-
tásokért folyó verseny, valamint, ezen támogatások kon-
centrált felhasználási céljai miatt. A jelenlegi gazdasági re-

cesszió egyben lehetőséget és időt is „teremt” a koncepci-
onális javaslat kellő végiggondolására és a 
megvalósításhoz szükséges komplex feltételek kialakítá-
sára. Mivel a javaslat országos, ill. országhatáron túlnyúló, 
az EU-t is érintő hosszú távú logisztikai és gazdasági ha-
tással bír, ezért a megfelelő döntés megalapozása érdeké-
ben rövid határidőn belül célszerű a javaslat módszeres, 
komplex, szakmai és gazdasági szempontból történő vé-
giggondolása; ennek alapján a javaslat döntés-előkészítő 
dokumentumban, tanulmányban, cselekvési, fejlesztési 
programba történő összefoglalása. 
A megvalósítás sikeres előkészítése érdekében szükséges 
alapfeltételek: 
• a térségben a pályázati lehetőségekért egymással 

szemben versengő városok helyett, a közös térségi cé-
lok érdekében történő összefogás és együttes fellépés, 

• a térségnek a gazdasági régiók határfelületén túlmutató 
kiterjedése és hatása miatt szükséges a megfelelő 
szintű, a térség komplex fejlesztéséért felelős szervezet 
létrehozása a döntés-előkészítő, ill. komplex hatás-ta-
nulmányhoz szükséges szakmai képességekkel, vala-
mint döntési kompetenciákkal. 

Több hasonló adottságú ország ilyen célból alkalmas terü-
leteit megvizsgálva, jutottunk arra a felismerésre, hogy 
ezen „Aranyháromszög” térsége rendelkezik -földrajzi súly-
ponti helyzetén túlmenően- minden olyan további infrast-
rukturális feltétellel és legfőképp eddig ki nem használt po-
tenciális lehetőségekkel ahhoz, hogy az EU új és hosszú 
távú kelet-európai logisztikai elosztó térségévé váljon. 
Amennyiben e stratégiai fejlesztési javaslathoz szükséges 
elemzési, megvalósíthatósági, ill. döntés előkészítő lépések 
rövid időtávon belül nem történnek, meg, úgy hosszú távra 
elveszhet ez a térség -és ezen keresztül az ország- meg-
lévő és eddig kihasználatlan, globális szintű és hatású 
stratégiai potenciálja. 
______________________________________________  
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AA  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  sszzeerreeppee  aa  ssttrraattééggiiáábbaann  
FFiiggnnáárr  ZZoollttáánn  

1. A MIHŐ Kft. benchmarking tevékenység 
A Miskolci Hőszolgáltató Kft. stratégiájának része a 
benchmarking tevékenység, melynek vizsgálatánál az 
alábbi szempontokat vesszük alapul: 
• A benchmarking célja 
• A benchmarking területei 
• A társaságok legfontosabb adatai 
• Legfontosabb következtetések 
• A folyamatok fejlesztése érdekében javasolt 

intézkedések 
• Várható gazdasági hatások 
• A benchmarking célja 
A MIHŐ Kft. stratégiai terve szerint a kiválasztott 
legnagyobb táv hő-szolgáltató társaságok hatékonysági 
adatainak feldolgozása és összehasonlítása, elemzése 
és értékelése.A MIHŐ Kft. hatékonyságának növelése a 
benchmark társaságok sikeres folyamatai, eljárásai 
bevezetési feltételeinek megteremtése. 
A kiválasztott társaságok: 
• Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 
• Nyíregyházi Hőszolgáltató Kft. 
• Pécsi Hőszolgáltató Kft. 
• Budapesti Hőszolgáltató Zrt. 
A társaságok közül a Debreceni Hőszolgáltató Zrt., a 
Nyíregyház Hőszolgáltató Kft. már nyert a Nemzeti 
Minőségi Díj Pályázaton, a Pécsi Hőszolgáltató Kft. C2E 

(Commited 2 Excellence) Díjjal rendelkezik. A Budapesti 
Hőszolgáltató Zrt. az ország figyelmének 
középpontjában áll, nagyságrendekkel nagyobb a 
működési területe, tevékenységét nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az 
itt felsorolt társaságokon kívül megkerestünk más 
szakterületi cégeket is, de az együttműködést nem 
vállalták. 
2. A benchmarking területei 
Meghatároztuk azokat a területeket, amelyekhez 
adatokat gyűjtünk a viszonosság elve szerint. A gyűjtött 
adatokat a szakterületi sajátosságok figyelembevételével 
az aktuális utolsó 3 évre dolgoztuk fel. 
Stratégiai üzletágak: 
• hőszolgáltatás 
• energetika 
Egyéb területek: 
• közműhálózat fejlesztés 
• közműhálózat karbantartás 
A kijelölt területek adatainak feldolgozása az itt megje-
löltnél kiterjedtebb, ezért terjedelmi okok miatt itt csak a 
fontosabb adatokat mutatjuk be. 

  

Megjegyzés
A 2009. december 3.-án, a Mikulás is benchmarkol 2 c. rendezvényen elhangzott előadás szerkesztett változata

Megjegyzés
Hőszolgáltatási üzemvezető, MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.



3. A MIHŐ Kft. és partner-társaságainak legjellemzőbb adatai 
3.1 Gazdálkodási alapadatok 

 

  

Árbevétel (E Ft)

0 E Ft

10 000 000 E Ft

20 000 000 E Ft

30 000 000 E Ft

40 000 000 E Ft

50 000 000 E Ft
20

06

20
07

20
08

20
06

20
07

20
08

.

20
06

20
07

20
08

20
06

20
07

20
08

20
06

20
07

20
08

MIHŐ Kft. DH Rt. NYÍRTÁVHŐ
Kft.

PÉTÁV Kft. FŐTÁV Zrt.

Adózott eredm

-20 000 E Ft

180 000 E Ft

380 000 E Ft

580 000 E Ft

780 000 E Ft

980 000 E Ft

1 180 000 E Ft

20
06

20
07

20
08

20
06

20
07

ény (E Ft)

20
08

.

20
06

20
07

20
08

20
06

20
07

20
08

20
06

20
07

20
08

MIHŐ Kft. DH Rt. NYÍRTÁVHŐ
Kft.

PÉTÁV Kft. FŐTÁV Zrt.

ROA = Adózott eredmény / Eszközök összesen (%)

-0,50%

0,50%

1,50%

2,50%

3,50%

4,50%

5,50%

6,50%

7,50%

8,50%

9,50%

20
06

20
07

20
08

20
06

20
07

20
08

.

20
06

20
07

20
08

20
06

20
07

20
08

20
06

20
07

20
08

MIHŐ Kft. DH Rt. NYÍRTÁVHŐ Kft. PÉTÁV Kft. FŐTÁV Zrt.

ROE = Adózott er

-1,00%

1,00%

3,00%

5,00%

7,00%

9,00%

11,00%

13,00%

15,00%

17,00%

20
06

20
07

20
08

20
06

20
07

20
08

.

edmény / Saját tőke (%)

20
06

20
07

20
08

20
06

20
07

20
08

20
06

20
07

20
08

MIHŐ Kft. DH Rt. NYÍRTÁVHŐ Kft. PÉTÁV Kft. FŐTÁV Zrt.

Magyar Minőség XIX. évfolyam 02. szám 2010. február 37/50 oldal



3.2 Szervezeti felépítés, létszám adatok 
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3.3 Alkalmazott vállalat / folyamatirányítási módszerek, eszközök 

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 
Nyíregyházi 

Hőszolgáltató 
Kft. 

Pécsi 
Távfűtő 

Kft. 
Főtáv 
Zrt. Társaság neve: 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006-2008 2006-
2008 

2006-
2008 

Alkalmazott 
irányítási, 
döntéstámogató 
módszerek 
megnevezése 

EFQM 
modell, 
SWOT, 
PEST 

TQM 
eszközök: 

BSC, SWOT, 
SCORING 

tábla, 
Értéktérkép 
GE portfólió 

EFQM 
modell 

EFQM 
modell, 
Libra 6i 
modell, 
TÉR, 

PDCA ciklus 
KAIZEN  

 

TQM 
eszközök: 

SWOT, 
Küldetés 

ábra, 
BSC, 

EFQM 
modell 

 

TQM 
eszközök: 

SWOT, 
Küldetés 

ábra, 
Mc Kinsey 
Környezet 
elemzés, 

BSC – SPRA 
modell, 
EFQM 
modell 

 

TQM 
eszközök: 

SWOT, 
Küldetés 

ábra, 
BSC – SPRA 

modell, 
Mc Kinsey 
Környezet 
elemzés, 
EFQM 
modell 

SWOT, 
MCKinsey féle 
elemzés, BSC, 

KJ, 
PDCA, 

Brainstorming, 
Benchmarking, 
Kérdőív, Interjú 

 

EFQM, 
BSC, 
TQM 

TQM, 
SWOT, 

Flow 
analysis

Folyamatokat 
vezérlő, 
szabályozó IKT 
eszközök, 
szoftverek 
jellemzése 

Mobil 
telefonok 

0,18 db/fő; 
Távfelügyelet 

50%, 
Szoftverek 

legalizáltsága 
100% 

Mobil 
telefonok 
0,2 db/fő; 

Távfelügyelet 
100% 

Szoftverek 
legalizáltsága 

100% 

Mobil 
telefonok 
0,3 db/fő; 

Távfelügyelet 
100% 

Szoftverek 
legalizáltsága

100% 

Mobil 
telefonok 

0,38 db/fő; 
Távfelügyelet 

38% 
 

Mobil 
telefonok 

0,69 db/fő; 
Távfelügyelet 

40% 
 

Mobil 
telefonok 

0,69 db/fő; 
Távfelügyelet 

40% 
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3.4 A szolgáltatások fajlagos mutató 

65 906 Ft

133 500 Ft

46 457 Ft

48 297 Ft

135 636 Ft

57 672 Ft

52 245 Ft

117 169 Ft

52 857 Ft

47 258 Ft

118 762 Ft

46 032 Ft

32 44

110 20

50 13

2 Ft

0 Ft

1 Ft

34 440 Ft

99 324 Ft

35 044 Ft

0 Ft

20 000 Ft

40 000 Ft

60 000 Ft

80 000 Ft

100 000 Ft

120 000 Ft

140 000 Ft

160 000 Ft

180 000 Ft

200 000 Ft

220 000 Ft

240 000 Ft

260 000 Ft

Ft/lakás

Budapest Debrecen Nyíregyháza Miskolc Pécs

Egyes városok átlagos méretű lakásai (140 lm3

Győr

) éves távhőköltségének összeh
       2008. novemberében érvényes díjtételekkel( ÁFA nélkül )

asonlítása 

Alapdíj Hődíj HMV díj

245 863 Ft

192

212 052 Ft

241 605 Ft

222 271 Ft

168 808 Ft

 773 Ft

 
A gyűjtött adatok feldolgozását követően az elemzések 
eredményeként olyan következtetésekhez jutottunk, 
amelyek megfogalmazása kiinduló pontot jelent bizonyos 
fejlesztések elindításához.  

4. Következtetések 
4.1 Amiben jók vagyunk 
• Változó tömegáramú szabályozás teljes körű alkal-

mazása  
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• Távfelügyelet teljes körű alkalmazása, táv hő-háló-
zat távfelügyelete, távműködtetése 

• Távfelügyelt és távműködtetett saját kazánházak 
• Hőmennyiségmérők távkiolvasása 
• Vezetési szintek számának lecsökkentése 
• Integrált irányítási rendszer működtetése (ISO 

9001:2000; ISO 14001:2004) 
• Alacsony táv hőszolgáltatási díjak a benchmark-

partnerek díjaihoz képest 
• Energetikai és környezetirányítási divízió felállítása 

az Önkormányzat és Miskolc Holding Zrt. energeti-
kai feladatainak jövőbeni koordinálására 

Miskolc Holding Zrt. tagvállalatain belüli szinergiák lehe-
tőségeinek kihasználása és jövőbeni feladatai 
Ha az itt felsorolt megállapításokat összevetjük a Társa-
ságunk aktuális stratégiai tervével, akkor találunk olyan 
területeket, melyek további elemzést igényelnek. A leg-
fontosabbnak ítélt stratégiai célt kiemelve tovább vizs-
gálódunk. 
4.2 Stratégiai cél a földgázzal versenyképes távhő-
szolgáltatás megteremtése 
• Alapdíjak csökkentése 
• Költség takarékosság 
• Új fogyasztók bekapcsolása (fajlagos költség 

csökkenés) 
• Hő-díjak egyedi földgázdíjhoz képest alacsonyabb 

meghatározása 
• Kapcsolt villamos energia-termelés fokozása 
• Biogáz hasznosítása (Futó úti kazánház) 
• Geotermikus energia hasznosítása 
• Veszteségcsökkentés 
A szakterületi eredmények összehasonlító eredménye 
alapján meg tudjuk határozni azokat a fejlesztendő terü-

leteket, amelyek Társaságunk hosszú távú sikerességét 
tudják biztosítani.  
4.3 Amiben fejlődnünk kell 
• Árbevétel növelése 
• További költségek csökkentése a szinergiák kihasz-

nálásával 
• Adózás utáni nyereség növelése 
• Felhasználói hő-központok számának növelése 
• Táv hő-hálózat rekonstrukciója 
• A panelplusz program megvalósításának segítése 
• Új vezetési módszerek bevezetése 
• Követelés behajtás növelése 
• Liberalizált energiapiacon árelőny elérése 
• Új felhasználók bekapcsolása 
A fejlesztendő területeken belül olyan részfeladatokat 
tudtunk meghatározni, amelyek a stratégiai céljaink el-
érését segítik. 
4.4 A folyamatok fejlesztése érdekében javasolt 
intézkedések 
• Árbevétel növelése 
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 A gazdálkodási alapadatokból látható, hogy a DH 
Zrt. mutatószámai a legjobbak. Ennek elsődleges 
meghatározó tényezője az önkormányzat által 
megállapított díjtételeken belül a hő-díj nyereség 
tartalmában, valamint az értékcsökkenés leírás 
mértékének teljes alapdíjban történő beépítésé-
ben rejlik. (EBITDA, EBIT mutatók alapján) 
A MIHŐ Kft. esetében is javasolt e tényezők fi-
gyelembevételével a díjtételek több lépcsőben 
történő emelése, figyelembe véve a lakosság tű-
rőképességét és az egyedi földgáz-fűtéssel tör-
ténő versenyképesség szem előtt tartását a töme-
ges leválások elkerülése érdekében. 



Önkormányzat által engedélyezett nyereségtarta-
lom beépítés a hő-díjakba. 

 Adózás utáni nyereség növelése. 
A Tatár utcai környezetvédelmi kötelezettség Ma-
gyar Államnak visszaadása, ezáltal a céltartalék 
csökkentése. 

 Követelés behajtás növelése, ezáltal az 
értékvesztés csökkentése. Tartozásrendezésre 
vonatkozó marketing tevékenység fokozása. 
Egyeztetve az Önkormányzattal a végrehajtási, 
illetve árverezési eljárások fokozása. 

 Likviditási helyzet javítása, ezáltal a hitel 
költségeinek csökkentése. 

• Költségek csökkentése 
 energiapiacon árelőny elérése, 

o földgáz beszerzés során a lehető 
legalacsonyabb szabad piaci ár elérése 

o villamos energia beszerzés során a lehető 
legalacsonyabb szabad piaci ár  elérése 

 szinergiák további kihasználása a Miskolc Holding 
Zrt. tagvállalatain belül, 

o a MIHŐ Kft. és MIVÍZ Kft. közös anyagbe-
szerzésének megvalósítása 

o a MIHŐ Kft. és MIVÍZ Kft. közös 
földmunkavégzésének ellátása 

o Tagvállalatokkal történő közös beszállítók 
igénybevétele, közös beszerzés megvaló-
sítása, árelőny elérése a Miskolc Holding 
Zrt. koordinálásával 

 Hő-veszteség csökkentése 
o saját kazánok 0,5 %kos hatásfok javulásá-

nak elérése 

o táv hő-hálózat rendszer veszteség 2,5 %-
os csökkentése a hőfok paraméterek opti-
mális beállításával  

 A MIFŰ Kft. megvásárlása a termelői hő-árak le-
hető legalacsonyabb áron történő vásárlásának 
érdekében. 

• Technológia fejlesztése 
 Felhasználói hő-központok számának növelése 

Szolgáltatói hő-központok átalakítása felhasz-
nálói hő-központokká párhuzamosan a szekun-
der vezetékhálózat ütemezett cseréjével (jog-
szabályi előírás) 

 Táv hő-hálózat rekonstrukciója 
A primer távvezeték hálózat legöregebb veze-
tékszakaszainak ütemezett cseréje 

 A panelplusz program megvalósításának segítése  
A felhasználói tulajdonban lévő fűtési rendsze-
rek felújításának marketing eszközökkel történő 
gyorsítása 

• Új technológiák bevezetése 
Depónia-gáz, geotermikus energia, biomassza, 
napenergia hasznosításának fokozása az önkor-
mányzat és a Miskolc Holding Zrt. közös szerve-
zésében. 

• Munkavégzés hatékonyságának javítása 
Integrált vállalatirányítási rendszer fejlesztése 
Vezetési kultúra fejlesztése 

• Új felhasználók bekapcsolása 
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 Közelmúltban megvalósult bekapcsolások: 

o Avasi Gimnázium-bővítés 
o Széchenyi negyed 
o Miskolc Városi Sportuszoda 
o Szent-páli társasház 
o Búza tér - Árucsarnok 
o Andor utcai lakópark 
o Patak utca - Rozmaring ház 

 Előkészítés alatt álló projektek: 
o Miskolc Centrum tömb melletti szálloda 

2010. év 
o Szűcs Sámuel utca – irodaház fejlesztés 

(Ikeron Zrt.) 2010. év 
o Kossuth tömb (OTP Ingatlan Zrt.) 2010. év 
o Csengei utca – ingatlan fejlesztés 2010. év 
o Szent István tér – szálloda-fejlesztés 

(Ikeron Zrt.) 2010. év 

 
A meghatározott feladatok időhorizontjának meghatáro-
zása a felelősök megjelölésével, valamint a várható gaz-
dasági hatások számbavételével táblázatos formában 
lehetőséget biztosítanak az időszakos, időarányos telje-
sítések elemzésére. 
A továbbiakban a tervezett intézkedések várható gazda-
sági hatásainak és a feladatok ütemezésének egy kis 
részletét illusztrációként mutatom be. 
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_________________________________________________________________________________________________  

Fejlesztési cél Feladatok Gazdasági hatás Időhorizont, 
határidő Felelős Következő időszakra 

ütemezett feladatok

1. Árbevétel növelése
Önkormányzat által várhatóan 

engedélyezésre kerülő nyereség 
tartalom beépítése a hődíjakba

100 Ft / Gj hődíj emelés esetén 
évi 148 M Ft / év árbevétel 

illetve eredmény növekmény ( 
jelenlegi árakon)

2009.12.31 Ügyvezető igazgató Árelőterjesztés előkészítése 
2009. december 01.

2. Árbevétel növelése
 Új felhasználók bekapcsolása 

(50 000 lm3)

Alapdíj növekmény 23 M Ft / év 
hődíj növekmény 38 M Ft / év 

(jelenlegi árakon)
2010.12.31 Műszaki  ig.helyettes 

Előkészítés alatt álló projektek: 
Miskolc Centrum tömb melletti 

szálloda  2010. év, Szűcs 
Sámuel utca – irodaház 

fejlesztés (Ikeron Zrt.) 2010. év
Kossuth tömb (OTP Ingatlan 

Zrt.)   2010. év
Csengei utca – ingatlan 

fejlesztés   2010. év
Szent István tér – szálloda 

fejlesztés (Ikeron Zrt.) 2010. év

3. Adózás utáni nyereség 
növelése

Tatár utcai környezetvédelmi 
teher Magyar Államnak történő 

visszaadása megkísérlése

Az erre a célra képzett 
céltartalék szükség szerinti 
felszabadítása (307 M Ft)

2009.12.31
Energetikai és körny. 

irányítási divizió 
vezető

Eljárás megindítása a Magyar 
Állam felé 2009. december 31.

 

50 oldal/ 44

5. A tervezett intézkedések várható gazdasági hatásai, a feladatok ütemezése 
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MMiinnőősséégg  ééss  eerrkkööllccss  
AA  mműűsszzaakkii  éérrtteellmmiisséégg  ffeelleellőőssssééggvváállllaalláássaa  

 
A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövet-
sége a Magyar Tudomány Napja alkalmából Budapesten 
2009. november 25.-én országos konferenciát szervezett 
„Minőség és erkölcs–a műszaki értelmiség felelősség-
vállalása” címmel. 
A konferencia meghatározó előzménye, hogy a MTESZ 
Minőségügyi Bizottsága hazánk Európai Unióhoz csatla-
kozása alkalmából 2004 júniusában nagysikerű emlékű 
lést szervezett „Európai múlt és Uniós Jövő – eredmé-
nyeink és feladataink a minőségügy területén” címmel. 
Az emlékülés zárásaként a résztvevők Ajánlást fogadtak 
el, amelyben összefoglalták hazánk minőségügyi fel-
adatait. 
A 2004-ben készült emlékülés Ajánlásai alapján a 
MTESZ Minőségügyi Bizottsága az elmúlt évben aktív 
műhelymunka keretében áttekintette hazánk mai minő-
ségügyi helyzetét, elemezte a minőségügy nagyon rossz 
állapotának okait és ismét felmérte a legfontosabb tenni-
valókat. Ezen előkészítő munka eredményeként szer-
vezte meg a konferenciát. 
A konferencia délelőttjén elhangzott előadások a minő-
ségügy új irányaival, a hazai helyzet bemutatásával és a 
problémák okainak elemzésével foglalkoztak. 
Veress Gábor nyitó előadása felhívta a figyelmet arra, 
hogy minőségügyi szemléletünket, gondolkodásmódun-
kat ki kell tágítani. A minőségügy hagyományos szabad-
piaci értelmezését ki kell bővíteni a társadalom (szociá-
lis) állapotát jellemző társadalmi minőség és az egyén 
életét meghatározó életminőség fogalmaival. Az így ér-
telmezett közösségi minőségügy alkalmas arra, hogy 

egyensúlyt keressen a szabadpiaci nyereségérdekelt-
ségű és a szolidaritáson alapuló társadalmi minőség, to-
vábbá az egyén szellemi-lelki értékrendjén alapuló élet-
minőség szemlélete között. 
Reményi Tibor előadásában mélyen elemezte a minő-
ségügy hazai helyzetének súlyos állapotát, azt, hogy ma 
hazánkban a legtöbb minőségügyi szervezet erkölcsi 
alapokon nyugvó, értékteremtő minőségügy helyett er-
kölcstelen, gátlástalan pénzszerző minőségüggyel fog-
lalkozik, lejáratva ezzel mind a minőség fogalmát, mind a 
minőségügy intézményrendszerét. 
Kovács Károly „Magyar minőségtudat, jó magyar termé-
kek műszaki szemmel” című előadása kiindult a műszaki 
szemléletből, - mely szerint a termék nem csak a fo-
gyasztás tárgya, hanem a tervezés és a kivitelezés le-
hetősége is, és a kultúra fogalmára alapozva bemutatta 
hazánk igen magas színvonalú, példamutató múltbeli 
minőségügyi eredményeit, igazolva azt, hogy a magyar 
emberek képesek jelentős, magas színvonalú műszaki 
alkotásokra. A jelen súlyos helyzet nem a képességek 
hiányában, hanem az érdekeltek közös célját és érték-
rendjét nélkülöző társadalmi közegben és környezetben 
gyökerezik. 
Monszpart Zsolt összefoglaló előadásában sok felmérés 
adataival támasztotta alá a minőség szerepét a műszaki 
és természettudományos érdeklődés felkeltésében, az 
oktatás és a képzés fejlesztésében. Előadásából egyér-
telműen következik az oktatás és képzés megújításának 
sürgős szükségessége. 
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A délelőtti előadások zárásaként Kálmán Albert „Kor-
mányzati minőségpolitikai tevékenység hazai és nemzet-
közi kitekintéssel” című előadásában hangsúlyozta az 
állami, kormányzati minőségügyi tevékenységek meg-
határozó szerepét és felhívta a figyelmet arra, hogy ha-
zánknak a minőségügy fejlesztése érdekében sok ország 
példamutató tevékenységét át kellene vennie. 
A konferencia délutáni ülésének első részében a konfe-
rencia témájáról, hazánk minőségügyi helyzetéről a 
résztvevők Rózsa András vezetésével kerekasztal meg-
beszélést folytattak. A hozzászólók a délelőtti előadá-
sokhoz kapcsolódva többek között hangsúlyozták az er-
kölcs fontosságát, a képzések meghatározó szerepét és 
a magyar nyelv ápolásának a szükségességét. 
A konferencia zárásaként a résztvevők építő megjegyzé-
sekkel segítették a konferencia rendezői által előre elké-
szített Ajánlás végső megfogalmazását és a hozzászólá-
sok figyelembevételével a jelenlevők egyhangúan elfo-
gadták az Ajánlást, és felhatalmazták a konferencia ren-
dezőit az Ajánlás széleskörű terjesztésére. 
Az Ajánlás lényege az, hogy hazánk felemelkedése ér-
dekében a műszaki értelmiség kötelessége az ember 
méltóságának, a munka kultúrájának és az egyén és a 
közösség harmóniájának a helyreállításával társadal-
munk kulturális, erkölcsi és szakmai felemelkedésének 
az elősegítése. 
A MTESZ Minőségügyi Bizottsága által szervezett „Minő-
ség és erkölcs – a műszaki értelmiség felelősségvállalá-
sa” című konferencia előadásainak anyaga és a konfe-
rencia által jóváhagyott Ajánlás megtekinthető a MTESZ 
www.mtesz.hu honlapján. 

Összeállította: Prof. Dr.Veress Gábor 
______________________________________________  

 

  
  

______________________________________________  
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aa  
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GGyyőőrrii  PPááll  
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EEuurróóppaaii  VVáállllaallkkoozzááss  DDííjj  22001100..  
MMaaggyyaarr  ssiikkeerreekk  

 
Kimagasló teljesítmények méltányolása a regionális, he-
lyi vállalkozás támogatás területén 
Négy éve létezik az Európai Bizottság (EB) Európai Vál-
lalkozás Díja. A kétfordulós verseny nemzeti fordulójának 
eredményét 2009. decemberben tette közzé a verseny 
hazai koordinátora, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium (NFGM), mely szerint a Fejér Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara "A vállalkozások nemzetközi 
működésének támogatása" kategóriában I. helyezést ért 
el, valamint továbbjutott egy második európai fordulóra, 
ahol versenybe szállhat az unió további huszonhat tag-
országa, illetve Izland, Norvégia és Törökország nemzeti 
fordulóin nyertes vállalkozásokkal. 
A díj 
Az Európai Bizottság alelnöke, Günter Verheugen, 2005 
novemberében indította útjára az Európai Vállalkozás 
Díjat (European Enterprise Awards) olyan kiemelkedő 
kezdeményezések méltányolására és jutalmazására, 
amelyek a vállalkozásokat regionális, helyi szinten támo-
gatják. A díjjal azokat a kezdeményezéseket ismerik el, 
amelyek a regionális vállalkozói tevékenységet támo-
gatják, innovatívak és a piaci szemlélet, illetve egy fej-
lettebb vállalkozói kultúra meghonosítására törekednek.  
A díjnak négy célja van: 
- A vállalkozások támogatására és általában a vállalko-

zás fejlesztésére indított sikeres kezdeményezéseket 
felismerni és méltányolni. 

- A legjobb vállalkozási politikákat és gyakorlatokat be-
mutatni és megismertetni. 

- A vállalkozóknak a társadalomban játszott szerepét 
közismertebbé tenni. 

- Potenciális vállalkozókat bátorítani és inspirálni. 
Az Európai Vállalkozás Díjra való nevezés két 
kiválasztási szakaszban zajlott/zajlik, nemzeti és európai 
szinten. A nemzeti fordulóban a 2 legmagasabb 
eredményt elért, de nem azonos díjkategóriába tartozó 
pályázat delegálható az európai fordulóba. 
A magyar nemzeti forduló 
2009-ben három kategóriában 
- „Vállalkozói szellem támogatása” (nyolc pályázó), 
- „A vállalkozások nemzetközi működésének támo-

gatása” (négy pályázó), és 
- „Befektetés a szakértelembe” (két pályázó) 
szálltak versenybe a jelentkezők. 
A gazdasági tárca javaslata és döntése volt, hogy a 
„Vállalkozói szellem támogatása” díj kategóriában I. he-
lyezést elérő „Postapartner Program”, valamint „A vállal-
kozások nemzetközi működésének támogatása” díjkate-
góriában győztes „Vállalkozások határok nélkül” című 
pályázat kiváló esélyekkel képviseli Magyarországot a 
nemzetközi megmérettetésben. 
Miért pályáztunk? 
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK) 
tudatosan segíti elő az európai vállalkozási szellem ki-
alakítását, feltételrendszerének támogatását magyar-ro-
mán relációban. A kereskedelmi kapcsolatok eredmé-
nyességének érdekében az FMKIK az üzleti híd szerepét 
tölti be egyedülálló módon, projektjeivel folyamatosan 



meghatározó a magyar-román kereskedelmi kapcsolatok 
megvalósításában. 
A kamarai pályázat előzménye 
Egy példaértékű, mintamodellként szolgáló, GKM-es „Az 
EU Házhoz jön” elnevezésű program adta az egymásra 
épülő projektek kidolgozásának módszertanát, melyben 
az FMKIK 2003 óta szorosan közreműködik a korábbi 
Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal (mai NFGM). 
A kamarai projekt 
Az Európai Vállalkozói díjra készült kamarai pályázat 
Vállalkozások határok nélkül projekt címet kapta, amely 
három egymásra épülő projektet és kereskedelemfej-
lesztési programsorozatot fog össze. 
Felkészülten az EU-ban program 
A „Vállalkozások határok nélkül” egy három elemből álló 
programsorozatot jelent az FMKIK számára, amely két 
nemzet, Magyarország és Románia között elősegíti a 
gazdaság- és kereskedelem-fejlesztést, a vállalkozói 
kultúra megerősödését. 
A kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fej-
lesztése gazdasági relációs tájékoztatókkal, interaktív 
szemináriumokkal, tréningekkel, kétoldalú üzletember 
találkozókkal, tapasztalt cégtulajdonosok jó gyakorlatá-
nak átadásával elengedhetetlen eszközök a kis- és kö-
zépvállalkozások támogatása érdekében. 
Eredmény - Hatás 
A szélesebb nemzetközi elismerés a hazai kkv-k hatéko-
nyabb külpiaci megjelenéséhez is hozzájárul. Az európai 
forduló jelöltjeinek esettanulmányait az EB bemutatja az 
Európai Vállalkozás Díj nemzetközi honlapján. Így a leg-
jobb gyakorlatok (best practices) a lehető legszélesebb 
közönség számára válnak elérhetővé és a győztes vál-
lalkozásokra jól szervezett, uniós médiakampány irá-
nyítja majd rá a közvélemény figyelmét. 

Eddigi magyar sikerek 
A 2005 óta megrendezett nemzetközi versengésben ed-
dig két magyar vállalkozás könyvelhet el sikert. 2007-ben 
a KA-VOSZ Széchenyi Kártya programja részesült elis-
merő oklevélben, idén pedig a Miskolc Holding Zrt. ért el 
első helyezést a "Bürokrácia visszaszorítása" díjkategó-
riában. A 2009. évi nemzeti forduló eredményhirdetésre, 
a díjak átadására ünnepélyes keretek között 2009. de-
cember 2-án került sor a Nemzeti Fejlesztési és Gazda-
sági Minisztérium Könyvtártermében, a díjakat Czágler 
Péter az NFGM Üzleti Környezet Főosztályának vezetője 
adta át. Az európai díj eredményhirdetésre 2010 máju-
sában, Madridban kerül sor. 
 
A 14 pályázó, akik vállalták a megmérettetést 2009-ben: 
ADMATIS Kutató-, Gyártó- és Kereskedelmi Kft., 
DBH Group, 
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
H.O.W. Projekt Kft., 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), 
Junior Achievement Magyarország Alapítvány (JAM), 
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, 
Magyar Posta Zrt.,  
Nit-AFT Fuvarozási és Logisztikai Oktatási Központ Kft., 
PuncsHázak Kft., 
Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó 
Kft., 
Spin Off Klub, 
Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXIIXX..  éévvffoollyyaamm  0022..sszzáámm,,  ffeebbrruuáárr  hhóó  
  

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

Minőség: célok, eszközök és eredmények – nemzetközi 
kitekintés – Demeter Krisztina 

Quality Aims, Means, Results – International 
Outlook – Demeter, Krisztina 

ISO 9001 – Lean Hat Szigma – Kiválóság – 
Dr. Balogh Albert 

ISO 9001 – Lean Six Sygma – Excellence – 
Dr. Balogh, Albert 

A minőség és a termékbiztonság az új uniós 
jogszabályok hatálybaléptetése után – Dr. Gutassy Attila 

Quality and Product Safety after Union’s  Rules 
Coming into Force – Dr. Gutassy, Attila 

Az Aranyháromszög – Lukovich Gábor, Mondovics János 

The Golden Triangle – Lukovich, Gábor, Mondovics, 
János 

A benchmarking szerepe a stratégiában – Fignár Zoltán 

The Role of Benchmarking in Enterprise Strategy – 
Fignár, Zoltán 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Közgyűlés 
 
XIX. Magyar Minőség Hét 

General assembly 
 
19th Quality Week 

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

Minőség és erkölcs – Prof. Dr. Veress Gábor Quality and Moral – Prof. Dr. Veress, Gábor 

Európai Vállalkozás Díj 2010. European Enterpreneur Award 2010 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

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