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AA  ffoollyyaammaatttteelljjeessííttmméénnyy  ééss  aa  ffoollyyaammaattkkééppeesssséégg  ssttaattiisszzttiikkaaii  mmuuttaattóóii  
22..  rréésszz  

DDrr..  BBaalloogghh  AAllbbeerrtt  
4. Folyamatelemzés 
A folyamatelemzés célja az, hogy megalapozott ismere-
teket szerezzenek a folyamatról. Ezek az ismeretek 
szükségesek ahhoz, hogy hatékonyan és eredményesen 
szabályozzák a folyamatot úgy, hogy a folyamat által lét-
rehozott termék teljesítse a minőségkövetelményt. A je-
len szabvány általános feltételezése az, hogy a folya-
matelemzést elvégezték és annak következményeként a 
folyamatfejlesztéseket megvalósították. 
A vizsgált jellemzők érétkeit jellegzetesen a folyamat-
áramlásból vett minták alapján határozzák meg. A min-
tanagyságot és a mintavétel gyakoriságát a folyamat tí-
pusától és a termék típusától függően kell meghatározni 
úgy, hogy a fontos változások időben észlelhetők legye-
nek. A mintáknak jellemzőknek kell lenniük a vizsgált 
jellemzőre vonatkozóan. 
A vizsgált jellemző leírható eloszlásával, annak hely-, 
szórás (skála-) és alakparamétereivel, amelyek általában 
függnek az időtől. Az ilyen kimeneti (eredő) eloszlások-
nak, amelyeknek paraméterei az időnek függvényei, kü-
lönböző modelljeit a 6. és a 7. fejezet tárgyalja. Annak 
bizonyítására, hogy az időtől függő modellek illeszked-
nek-e, statisztikai módszereket (például paraméter-
becsléseket, szórásnégyzet-elemzést (ANOVA-t), ide-
értve a grafikus eszközöket is (például a valószínűségi 
hálókat, szabályozókártyákat) alkalmaznak. 
 
 

5. Időtől függő eloszlásmodellek 
A pillanatnyi eloszlás jellemzi a vizsgált jellemző viselke-
dését egy rövid szakaszban. Rendszerint ez az idősza-
kasz, amely alatt a mintát (például a részcsoportot) a fo-
lyamatból kiveszik. Ha a folyamatot az időben folytono-
san megfigyelik hosszabb időszakaszban, akkor a 
kimeneti (eredő) eloszlást kimeneti (eredő) folyamat-el-
oszlásnak nevezik és az ennek megfelelő időtől függő 
eloszlásmodellel írják le, amely a következőket tükrözi: 
- a vizsgált jellemző egy időpontbeli eloszlását és 
- a hely-, szórás- (skála-) és alakparaméterek válto-

zásait a folyamat megfigyelésének időszakasza alatt. 
A gyakorlatban a kimeneti (eredő) eloszlást a teljes 
adatbázis (például, ha SPC-t alkalmaznak, akkor a fo-
lyamat megfigyelési intervallumában kapott összes rész-
csoport) jeleníti meg. 
Az időtől függő eloszlásmodellek négy csoportba sorol-
hatók attól függően, hogy a hely- és szórás-(skála-) pa-
raméterek állandóak vagy változóak. 
a) A folyamat eloszlása, ha hely- és szórás-(skála-) 

paraméterei állandóak, az időtől függő A eloszlás-
modellhez tartozik. Csak ebben az esetben azonos 
az adott időpontokhoz tartozó összes eloszlás és 
ezek megegyeznek a kimeneti (eredő) eloszlással. 

b) Ha folyamat szórása változik az idő függvényében, 
de a hely-paraméter állandó marad, akkor a folya-
mat eloszlása az időtől függő B eloszlásmodellhez 
tartozik. 



c) Ha a szórás állandó, de a hely-paraméter változik, 
akkor az időtől függő C eloszlásmodellt kapjuk. 

d) Minden további esetben az időtől függő D eloszlás-
modellt kapjuk. 

A változó momentumokra vonatkozó modellek tovább 
osztályozhatók attól függően, hogy a változások véletlen 
jellegűek-e, szisztematikusak-e vagy mindkét jelleg elő-
fordul-e. 
A 22..  ttáábblláázzaatt összegzi az egyes időtől függő eloszlások 
alapvető jellemzőit, grafikus ábrázolásukat az 11--88..  áábbrráákk 
jelenítik meg. Az A ás C időtől függő eloszlásmodellek-
nek alosztályai vannak, amelyeket gyakorlati jelentőségű 
szempontokból vezettek be. Az eloszlások különböznek 

a kimeneti (eredő) eloszlás alakjában és abban az ok-
ban, hogy a folyamat szabályozott állapotú-e vagy sem. 
Mindegyik időtől függő eloszlásmodell esetében az ábrák 
bemutatják az adott időpontbeli eloszlásokat és az azok-
kal kapcsolatos kimeneti (eredmény, eredő) eloszlást is. 
Az A modell eloszlásai esetében mind [1], mind Dr. Ke-
mény Sándor szerint [4] a folyamatok szabályozottak, a 
B és D modell eloszlásai pedig szabályozatlanok, A C 
modell eloszlásait  [1] szabályozatlannak tekinti Kemény 
[4] a C1, C3, és C4 modellek esetében viszont rámutat 
arra, hogy a folyamatok szabályozottaknak tekinthetők, 
mivel ezekben azonosítható okú (speciális okú) változá-
sok nem mutathatók ki. 

 Időfüggő eloszlásmodellekc 

Jellemző A1 A2 B C1 C2 C3 C4 D 
Hely-paramétera c c c r r s sr sr 

Szórás-paramétera c c sr c c c c sr 

Időpontbeli eloszlásb nd 1m nd nd nd as as as 

Eredő eloszlásb nd 1m 1m nd 1m as as as 

Ábraszám 1 2 3 4 5 6 7 8 

22..  ttáábblláázzaatt  IIddőőttőőll  ffüüggggőő  eelloosszzlláássmmooddeelllleekk  aallaappvveettőő  jjeelllleemmzzőőii  
a Hely-paraméter/szórásparaméter: 

-- c= a paraméter állandó marad; 
- r= a paraméter csak véletlenszerűen változik; 
- s= a paraméter csak szisztematikusan változik; 
- rs= a paraméter véletlenszerűen és szisztematikusan 
is változik. 

Időpontbeli/eredő eloszlás 
- nd = normális eloszlás; 
- 1m= egy módusú eloszlás; 
- as= bármilyen alakú eloszlás. 

A modell megválasztása a folyamatelemzés eredménye 
alapján történik. 
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1. ábra A1 modell 
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2. ábra A2 modell 
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3. ábra B modell 
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4. ábra C1 modell 
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5. ábra C2 modell 
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6. ábra C3 modell 
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7. ábra C4 modell 
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8. ábra D modell 
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6. Folyamatképesség és folyamatteljesítmény indexei 
6.1. A teljesítmény- és képesség- indexek meghatáro-
zási módszerei – Áttekintés 
Az előző fejezetekben részletezetteknek megfelelően a 
folyamatteljesítmény és folyamatképesség statisztikák 
meghatározásának alapját a termékjellemző értékeinek 

eloszlása képezi. A teljesítmény indexek, valamint a ké-
pesség indexek kiszámítása a jellemző értékei helypa-
raméterének és szórásparaméterének (szóródás para-
méterének) tűrésmezőre vonatkoztatott kiszámításán a-
lapszik. Erre a számításra négy módszer van (lásd: 
33..  ttáábblláázzaatt). 

  

Módszera Számítás 
M1l,d 
Általános geometriai módszer 

a μ  helyparaméter és a Δ  szóráspara-
méter becslésével 

M2l,d,a 
Az additív (járulékos) változás explicit be-
számításával 

a μ  helyparaméter és a Δ  szóráspara-

méter, valamint a addμ  additív változá-
sok becslésével 

M3l,d,a 
Másik módszer Az additív (járulékos) vál-
tozás explicit beszámításával 

a μ  helyparaméter és a Δ  szóráspara-

méter, valamint a addμ  additív változá-
sok becslésével 

M4 
Túllépési arányok meghatározása 

az alsó és felső túllépési 
arányok becslésével 

a Az l index a μ  helyparaméter becslésének számítási képletére vonatkozik ((25)-(29)

képletek). 
 A d index a Δ  szórásparaméter becslésének számítási képletére vonatkozik ((30)-
(35) képletek). 
a Az a index a μ add additív változás paraméter becslésének számítási képletére 
vonatkozik 

  

33..ttáábblláázzaatt  AA  tteelljjeessííttmméénnyy  ééss  kkééppeesssséégg  iinnddeexxeekk  mmeegghhaattáárroozzáássii  mmóóddsszzeerreeii  



6.2. Általános geometriai módszer (Ml,d) 
 

L U

LΔ UΔ

μ
ULLU XX Δ+Δ−=Δ =

LX UX
 

 
99..  áábbrraa  FFoollyyaammaatttteelljjeessííttmméénnyy  áállttaalláánnooss  sszzáámmííttáássii  mmóóddsszzeerree  
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μ  jelöli a folyamat helyparaméterét és A 99..  áábbrráánn  Δ  je-
löli a folyamat szórásparaméterét (szóródás paraméterét, 
kiterjedés paraméterét). A módszertől függő pontos defi-
níciójukat később adjuk meg. A szórást (szóródást, ki-
terjedést) az XL alsó pont és az XU felső pont határolja. 
Ezért kapjuk, hogy 

μΔμΔ −U=−= ULL XX ,  (15)-(16) 

A folyamatteljesítmény indexeket az eloszlás geometriai 
paramétere szélességének és az előírt tűrésmezőnek a 
hányadosai határozzák meg. 

Folyamatteljesítmény index 
Δ

LU −
=Pp  (17) 

Alsó folyamatteljesítmény index .
L

L
ΔpkLP μ −

=
 
(18)

 

Felső folyamatteljesítmény index 
U

U
ΔpkUP μ−

=

), pkUpkL P

 (19)
 

Minimális folyamatteljesítmény index 

.(minpk PP =
 (20) 

Ha a folyamat statisztikailag szabályozott állapotúnak bi-
zonyult, akkor a képességi indexeket lehet hozzájuk ren-
delni. A képletek azonosak, mint a teljesítmény indexeké: 

Folyamatképesség index 
Δ

LU −
=Cp  (21) 

Alsó folyamatképesség index 
L

pkL
LC

Δ
−μ

=  (22) 

Felső folyamatképesség index 
U

pkU
UC

Δ
− μ

=

),.(min pkUpkL CC

 (23) 

Minimális folyamatképesség index 

pkC =
 
(24)

 
μ  helyparaméterének és Az adott adatbázis Δ  szórás-

paraméterén különböző becslései vannak. 
Fontos figyelmeztetés: Hangsúlyozni kell, hogy a külön-
böző módszerekkel kiszámított teljesítmény és képesség 
indexek számszerű összehasonlítása nem végezhető el. 

μμ  helyparamétere a következő A folyamat
 

ˆ  becslések 
egyikével becsülhető: 

h=1, μ̂ = ∑= ix
n

x 1
 ,h=1 (25) 

ahol xi az egyedi értékeket jelöli, 
 n az értékek száma. 

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧
+=

=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

+

+

12;

2;
2
1

2
1

1
22

knx

knxx

n

nn

h=2, == ~ˆ xμ  (26) 
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ahol xi  az i-edik rendezett mintaelem (az eloszlás nem 
ismert). 

h=3, %50ˆ X=μ  (az eloszlás ismert) (27) 

h=4 ∑ ,ix==
1ˆ
m

xμ  (28) 

ahol ix  az i-edik részcsoport átlaga, 

m az n nagyságú részcsoportok száma. 

h=5 ∑ ,~
ix

i

==
1~ˆ
m

xμ  (29) 

ahol x~  az i-edik részcsoport mediánja, 

 m az n nagyságú részcsoportok száma. 

A folyamat Δ  szórása becsülhető a következő Δ̂

13σ=

 becs-
lések egyikével: 

d=1  (30) 1 ˆˆ;ˆ6ˆ ΔΔσΔ == UL

ahol ,
2siˆ1 m

∑=σ  

2
is  az i-edik részcsoport szórásnégyzete, 

m az n nagyságú részcsoportok száma. 

d=2  (31) 23ˆ σΔ == U2 ˆ;ˆ6ˆ ΔσΔ = L

ahol 
4

2ˆ
mc

si∑=σ

),()1( xxx Γ

 

si  az i-edik részcsoport szórása, 
m az n nagyságú részcsoportok száma. 
A c4 állandókat az ISO 2858:1991[4] tartalmazza. Szá-
mítása az 1 szórású normális eloszlásból vett n elemű 
minta szórásának várható értéke alapján történik a kö-
vetkező képletből: 
 

=+Γ  

 

d=3  (32) 33 3ˆˆ;ˆ6 σΔΔσ == ULΔ̂ =

ahol 
2

3 md
Ri∑=σ

( ) ( ){ }

, 

Ri  az i-edik részcsoport terjedelme, 
R = xU-xL, Ri=(xi)max-(xi)min 

 m az n nagyságú részcsoportok száma. 
A d2 állandókat az az ISO 8258:1991[4] tartalmazza. 
Számítása az 1 szórású normális eloszlásból vett n ele-
mű minta terjedelmének várható értéke alapján történik a 
következő képletből: 
A képlet n=2 és 3 esetén pontosan, többi n-re csak köze-
lítőleg lehetséges. 

( )[ ]dxxFx n 11 1Fxxfnd n
2

−−∞
∞− −−∫=  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

Γ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Γ

−
=

2
1

2
1

2
4 nn

c

n
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d=4  (33) 43σ=4 ˆˆ;ˆ6ˆ ΔΔσΔ == UL

ahol ∑
−

==4 (
1

1
Ntσσ − 2)xxi

t

; 

σ  a teljes adathalmaz szórása, N a teljes adathalmaz 
nagysága. 

d=5  (34) )min(ˆ ix−μ

%135,0ˆˆ XL −= μΔ

ˆ;ˆ)max(ˆ;ˆ LiU xR =−== ΔμΔΔ

d=6  (35) %875,99%135,0%875,99 ;ˆˆ;ˆ XXX U −=−= μΔΔ

1.Megjegyzés Δ̂  becslései a d=1,2,3 esetekben csak a 
részcsoport szórásnégyzetét becsüli, figyelmen kívül 
hagyja a különböző részcsoportok közötti szórásnégy-
zetet. Ezeket csak az A1 folyamatmodell esetében sza-
bad használni. 

2.Megjegyzés Δ̂  becslései a d=1,2,3,4 esetekben felté-
telezik, hogy az adatok normális eloszlásúak. Más 
esetekben az eredmény torzított lesz az eloszlás típu-
sától függően. 

3.Megjegyzés Δ̂  becslése d=5 esetben torzított lesz. A 
torzítás az eloszlástól és a részcsoport nagyságától függ. 

4.Megjegyzés Δ̂  becslése d=6 esetben a legáltaláno-
sabb, minden feltétel esetén alkalmazható. 

Δ̂ -t referencia intervallumnak is nevezik. 

6.3. Az additív (járulékos) változás explicit beszámí-
tása (M2i,d,a) 

Ez a módszer az első módosítás, amely számításba ve-
szi a addμ  additív változásokat is. A d=1,2,3 szórás 
(szóródás) becslések csak a részcsoportokon belüli 
belső eredetű változások becslései. A addμ additív 
változás becsülhető a részcsoportok közötti külön válto-
zásból (C és D modell). 

Folyamatteljesítmény index 
add

p
LUP

μΔ +
−

=  (36) 

Alsó folyamatteljesítmény index 

addL
pkL

LP
μΔ

μ

2
1

+

−
=

 
(37)

 

Felső-folyamatteljesítmény index 

addU
pkU

UP
μΔ

− μ
=

2
1

+  (38) 

Minimális folyamatteljesítmény index 
Ppk = min.(PpkL,PpkU) (39) 

Az M1 eljárásnál alkalmazott módszerekkel azonos mó-
don kell becsülni a μ  
helyparamétert és a Δ szórást (szóródást). Továbbá két 
lehetséges módszer van az additív változás becslésére: 

- a addμ additív változásra vonatkozó becslések és 
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Ehhez a számításhoz ismerni kell az eloszlásmodellt. 
(1100..  áábbrraa))..  
A pL alsó nem-megfelelőségi arány és a pU felső nem-
megfelelőségi arány az eloszlásfüggvény alatti terület az 
alsó tűréshatáron és a felső tűréshatáron kívül. 

6.5. A nem-megfelelőségi (kiesési) arányok számí-
tása (M4) 

60 oldal

Folyamatteljesítmény index 
Δ

μadd
p

LUP −−
=  (42) 

L

add
pkL

L
P

Δ

μμ
2
1

−−
=  (43) 

U

add

pkU

U
P

Δ

−−
=

μμ
2
1

 (44) 
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Felső folyamatteljesítmény index 

Alsó folyamatteljesítmény index 

a=2 addμ számítása szórásnégyzet-elemzéssel 
(ANOVA). Ez például kiszámítható az átlag szórás-

négyzetének )( 2

6.4. Más módszer az additív változás explicit 
beszámítására (M3i,d,a) 

Ezeket a becsléseket csak együttesen (kombinálva) sza-
bad használni a d=1,2,3 esetekre vonatkozó szórás 
becslések egyikével, amelyek elhanyagolják ezt a válto-
zást: 

Ez a módszer hasonló a másodikhoz, de az additív 
változásokat másképpen veszi figyelembe. 

- különböző részcsoportok közötti additív változás 
becslései vonatkozó becslések. 

a=1 ).(min).(maxˆ iiadd xx −=μ  (40) 

ahol ix az i-iedik részcsoport átlaga. 

xs  és az átlag csoporton belüli szó-

rásnégyzetének  különbségéből a következő 
képletből (41) 

)/( 2 nsw

n
ss w

xadd
2

2ˆ −=μ

  

 



 
1100..  áábbrraa  KKiieessééssii  aarráánnyy  sszzáámmííttáássii  mmóóddsszzeerree,,  hhaa  aazz  eelloosszzllááss  iissmmeerrtt  

  

L

L

U

Δ UΔ

μ
ULLU XX Δ+Δ−=Δ =

LX UX

Lp

.

); pkUpkL PPmin(;
3

3
)1(

)1(

pk
Up

pkU

Lp
pkL

P
z

P

z
P

==

=

−

−

Up

Magyar Minőség XIX. évfolyam 05. szám 2010. május 21/60 oldal



Alsó folyamatteljesítmény index 
3

)1( Lpz −
=pkLP  (46) 

Felső folyamatteljesítmény index 

3
)1( Upz −

α ),(

pkUP =  (47) 

Minimális folyamatteljesítmény index 
Ppk=min. (PpkL,PpkU) (48) 

ahol  a standardizált normális eloszlás z α−∞  sza-
kaszra vonatkozó α -kvantilise. 

Ha a folyamat statisztikailag szabályozott állapotú nak 
bizonyul, akkor a képesség indexek képletei azonosak a 
megfelelő folyamatteljesítmény indexek képleteivel. 

Alsó folyamatképesség index 
3

)1( Lpz −
pkLC =  (49) 

Felső folyamatteljesítmény index 

3
)1( Up

pkU
z

C
−

=  (50) 

Minimális folyamatteljesítmény index 
Cpk=min. (CpkL,CpkU) (51) 

 

Nem lehetséges azonban [1] szerint sem a Pp folyamat-
teljesítmény indexet, sem a Cp folyamatképesség indexet 
kiszámítani ezzel a módszerrel. Megjegyzendő, hogy a 
MINITAB statisztikai programcsomag a Cp folyamatké-
pességet a következő képletből számítja ki: 

6
)1() LpUp z −− +1(

p
z

C =
 

6.6.Egyoldali tűréshatárok 
Az egyoldali tűréshatárok ugyanúgy kezelhetők, mint a 
kétoldali tűréshatárok ((1111..  áábbrraa  ééss  1122..  áábbrraa))..  
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U

pkUpk
U

pkU PP
X
UP =

−
−

= ,
μ

μ

UΔ

μ UX  
1111..  áábbrraa  EEggyyoollddaallii  ffeellssőő  ttűűrréésshhaattáárr  sszzáámmííttáássii  eesseettee  
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1122..  áábbrraa  EEggyyoollddaallii  aallssóó  ttűűrréésshhaattáárr  sszzáámmííttáássii  eesseettee  

A felső tűréshatár esetében kapjuk, hogy 

Felső folyamatteljesítmény index 
μ

μ
−

−
=

UX
U

pkUP  (52) 

Minimális folyamatteljesítmény index Ppk=PpkU (53) 
Ha folyamat statisztikailag szabályozott állapotúnak bi-
zonyul, a képesség indexek azonos módon számíthatók 
ki, mint a megfelelő teljesítmény indexek: 

Felső folyamatteljesítmény index 
μ

μ
−

−
=

U
pkU X

UC  (54) 

Minimális folyamatteljesítmény index Cpk=CpkU (55) 
XU és μ  becslése az M1 módszerrel számítható ki. 

Az alsó tűréshatár esetében kapjuk, hogy 

Alsó folyamatteljesítmény index 
L

pkL X
LP

−
−

=
μ
μ

 (56) 

Minimális folyamatteljesítmény index Ppk=PpkL (57) 

pkLpk
L

pkL PP
X
L

=
−
−

= ,
μ

P μ



Ha folyamat statisztikailag szabályozott állapotúnak bi-
zonyul, a képesség indexek azonos módon számíthatók 
ki, mint a megfelelő teljesítmény indexek: 

Felső folyamatteljesítmény index 
LX

L
−pkLC −

=
μ
μ

 (58) 

Minimális folyamatteljesítmény index Cpk=CpkL (59) 
XU és μ  becslése az M1 módszerrel számítható ki. 

7. Folyamatteljesítmény/képesség indexek közlése 
Ha a folyamatteljesítmény/képesség statisztikákat a fo-
lyamat minősítésére használják fel, akkor ezeket a jelen 
Nemzetközi Szabvánnyal kapcsolatosan kell jelenteni. A 
számítás alapjául szolgáló értékek számát és a számí-
tási módszert közölni kell. Példaként szolgál a 33..  ttáábblláá--
zzaatt.. 
 
Irodalomjegyzék 
[1] ISO/TR 21747 Folyamatteljesítmény és folyamatké-
pesség statisztikái 
[2] ISO 3534-2:2006, Statisztika – Szótár és jelölések – 
2. rész Alkalmazott statisztika 
[3] ISO 8258:1991: Shewhart szabályozó-kártyák 
[4] Dr. Kemény Sándor (2006): Az SPC gyakorlati kérdé-
sei és alkalmazási tapasztalatai (EOQ MNB Hat Szigma 
Szakbizottság ülésén megtartott előadás) 
http://www.lkq.hu 
  

  

Folyamatképesség index Cp   = 1,68 

Minimális folyamatképesség index Cpk = 1,47 

Számítási módszer M11,6
a 

A számításhoz felhasznált értékek 
száma 

2 000 

Választható 
- mintavétel gyakorisága; 
- adatvétel időpontja és tartama; 
- az időbeli eloszlásmodell igazo-

lásának megválasztása; 
- mérőrendszer, idomszer, képes-

ség, ismételhetőség, reprodu-
kálhatóság, bizonytalanság, fel-
bontóképesség; 

- műszaki feltételek (tételek, mű-
velet, szerszámok)  

A2 

a Az M11,6 módszer azt jelenti, hogy M1 módszer 
ˆ;ˆ Δμμ ==  becslésekkel. 61 Δ

4Δ add

Egy másik M21,4,2 módszer az lenne, amelynek 
becslései ˆ,ˆ Δμμ == lenne és 1 μ̂ -t 
szórásnégyzet-elemzéssel számítanák ki.  
 

44..  ttáábblláázzaatt  PPééllddaa  --  FFoollyyaammaattkkééppeesssséégg  iinnddeexxeekk  kköözzllééssee  

_______________________________________________________________________________________________  
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A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület rovata 

SSzzeerrvveezzeettii  KKiivváállóóssáágg  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  ––  22000099  
22..  rréésszz  

BBooddoorr  PPááll  ––  CCssiisszzáárr  MMiikkllóóss  BBééllaa  ––  TTuunnkkllii  GGáábboorr  

5.3 Az önértékelés tapasztalatai – adatok és tanulsá-
gok 
A szervezetek önértékelés iránti elkötelezettsége első-
sorban a (helyi) vezetésnek köszönhető, a tulajdonosok 
–közvetlenül megfogalmazott– elvárásai szinte alig je-
lentek meg az önértékelés elindításának motivációs té-
nyezői között. ((33..  sszzáámmúú  áábbrraa)) 

7. Mi volt az EFQM-modell alapú ön
belső motivációja?
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Említők száma Fontosság átlaga  
A - Belső vezetői elvárás - Erősségeink, fej-
lesztési lehetőségeink azonosítása 

B - Belső vezetői elvárás – Szemléletformálás 

C - Belső vezetői elvárás - Külső megmérette-
tési szándék 

D - Belső vezetői elvárás - Üzleti eredmények 
javulása 

E - Külső (pl. tulajdonosi/ anyavállalati) elvárás 

33..  sszzáámmúú  áábbrraa  

Érdemes ezeket a motivációkat összevetni annak a ku-
tatásnak az eredményeivel, amelye a Malcolm Baldrige 
díjon résztvevők körében végeznek el. 

 

 
44..  sszzáámmúú  áábbrraa  MMoottiivváácciióókk  aa  MMaallccoollmm  BBaallddrriiggee  ddííjjrraa  ppáá--

llyyáázzóó  sszzeerrvveezzeetteekk  eesseettéébbeenn  

Fejlesztés 
Visszacsatolás 
Elismerés  
Jóváhagyás 
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Mint látható a hazai eredményekhez hasonlóan –bár el-
térő arányban– a fejlesztés volt a legfontosabb motiváló 
tényező. 
A vezetés elvárásai közül a hiteles önkép kialakítása, a 
szemléletformálás mellett a megmérettetés is jelentős 
szerepet kapott. A kontrollcsoport tagjai (felsővezetők) 
által a nyitott kérdésekre adott válaszok ezt tovább ár-
nyalják: csapatépítő, önbecsülést erősítő munkának 
szánták az önértékelés elvégzését. 
A személyes interjúk során tovább árnyalódott a kép. 
Volt olyan vezető, aki –frissen kerülve a pozícióba– a 
szervezet és piaci környezetének megismerése érdeké-
ben állt az önértékelés mellé. Másik esetben a felsőve-
zető a regionális piacvezetői szerep igazolását várta a 
regionális, majd nemzeti versenyben való indulástól. Egy 
harmadik esetben a rutinszerűvé vált, és így a vezetés 
számára már kevés fejlesztési lehetőséget felmutató mi-
nőségbiztosítási rendszer továbbfejlesztése volt a cél. Az 
interjúkból az is kiderült, hogy már az első önértékelés 
elindításakor cél volt a külső megmérettetés, azaz a 
NMD-n való indulás. 
Az elismerést nyert szervezetek vezetőinek elkötelezett-
ségét jelzi, hogy az önértékelést a válaszadók 70%-a 
esetében a felső vezetés irányította, 30%-ban valamely 
funkcionális terület vezetője. Az adatok értékelésénél ér-
demes arra is gondolni, hogy a válaszadók 40%-az 50-
250 fő közötti, és 60%-a 251 fő feletti szervezet Ha azt 
vizsgáljuk, hogy miként alakult a felsővezetők szerepé-
nek alakulása a szervezeti méret szerint, azt láthatjuk (5. 
számú ábra), hogy minél kisebb a szervezet, az önérté-
kelés annál inkább az elsőszámú vezetők közvetlen irá-
nyítása alatt valósult meg. 

 
Szervezeti méret 

1 = 51-250 fő; 2 = 250-1000 fő; 3 = 1000 fő felett 
55..  sszzáámmúú  áábbrraa  

A legelterjedtebb (66,7%-ban alkalmazott) módszernek 
az bizonyult, hogy egy kibővített vezetői csapat végezte 
el a tükörbe nézést. Az esetek 10%-ban dolgozott egy, a 
vezetéstől független csapat. Csak a 251-1000 fős kate-
góriában fordult elő (2-2 szervezetnél) a területi önérté-
kelések összesítésének módszere, illetve az, hogy egy 
dedikált, szűk csapat végezte az önértékelést ((88..  áábbrraa)). 
A módszer kiválasztása nyilván összefügg az önértéke-
lés motivációival is. Érdekesség, hogy a válaszadók kö-
zül senki se fogalmazott meg igényt arra, hogy a felső 
vezető személyesen is vegyen részt a munkában. 
Az interjúk alapján, a későbbi tükörbe nézés során 
megtartják azt, hogy: 

• A stabil (hazai) középvezetői rétegre építik a munkát. 

Szervezeti mé
összefü

0

2

4

6

8

10

0 1

G
ya

ko
ris

ág
 

ret és önértékelést irányító
ggése (30 válasz)

2 3 4
Első számú vezető 
Első számú vezető helyettese, felsővezető

Szakterületi vezető
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• Megtartják a kritérium teameket és a kritériumfelelősi 
rendszert. 

• Továbbra is építenének a társvállalatok adataira, ta-
pasztalataira. 

Ugyanakkor a válaszok alapján a szervezetek maradnak 
a saját (gyakran a multinacionális szervezethez való tar-
tozás által determinált) riport rendszereinknél. Legfeljebb 
megerősítik azokban a RADAR szempontok érvényesí-
tését, és a szervezet vezetői nyelvén (angolul stb.) ké-
szítik el az önértékelési anyagot – ezzel is segítve a jobb 
belső hasznosulást. 
Az önértékelési munka külső támogatását két szem-
szögből vizsgáltuk. Egyrészt a leányvállalatok és szerve-
zeti egységek esetében az anyavállalati viszonyulásra 
kérdeztünk rá. Az ebbe a csoportba tartozó és választ 
adó 10 szervezet közül hat érzékelte azt, hogy semleges 
közegben végezheti az önértékelést, és négy azt, hogy 
bátorítást, érdemi segítséget kapott az önértékeléshez. 
Ellenző, ellenséges anyavállalati magatartásra utaló vá-
lasz nem érkezett. 
Az önértékelés során igénybe vett külső támogatást és 
annak értékelését vizsgálva (6. számú. ábra) az látszik, 
hogy 90% körüli a tájékoztatókon, képzéseket való rész-
vétel, és annak pozitív értékelése. Alig kevesebben, 80% 
körül vettek részt tapasztalatcseréken, illetve kértek fel 
külső tanácsadókat, de válaszadók a tanácsadói segít-
ség hasznosságát jobbnak értékelték. 
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segí

0

5

10

15

20

25

30

A B

Em
lit
ők

 s
zá

m
a 

(fő
)

be vette-e a szervezet külső 
tséget az önértékeléshez?

C D
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

H
as

zn
os

sá
g 

(á
tla

g)

Említők száma Hasznosság átlaga  
A - Részt vettünk az önértékelést támogató 

szakmai képzéseken 
B - Külső tanácsadót vettünk igénybe 
C - Tapasztalatcseréken vettünk részt, pl. ko-

rábban nyertes szervezeteknél  
D - Nem, csak az elérhető leírásokra támasz-

kodtunk 
66..  sszzáámmúú  áábbrraa  

Vélhetően kevés szervezet naplózta, hogy valójában 
mennyi ráfordítás volt szükséges az önértékelés(ek) el-
végzéséhez. Ám a 7. számú ábra válaszai nem csak 
emiatt tekinthetőek tájékoztató jellegűnek, hanem azért 
is, mert az önértékeléshez szükséges befektetés nyilván 
erősen függ a szervezet komplexitásától, a meglevő 
adatállomány minőségétől és attól is, hányadik alkalom-
mal végez önértékelést. Az önértékelésre fordított időket 
ezért csak fenntartással és tájékoztató jelleggel kezel-
hetjük. Az mindenesetre megfigyelhető, hogy a szervezet 
méretével arányosan nő az önértékelés időszükséglete: 
míg a közepes méretű vállalatok csak 8%-a válaszolta 
azt, hogy 100 embernapnál több időt igényelt az önérté-
kelés, addig az 1000 fő felettiek 33%-a esetében jelölték 
meg ezt a választ. 
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Megjegyzés
A „Nem, csak az elérhető leírásokra támaszkodtunk” kérdésre kapott válaszok száma ellentmondásban van a többi kérdésre adott válasz számosságával, és erre az ellentmondásra a későbbi interjúk sem adhattak választ



 

 
77..  sszzáámmúú  áábbrraa  

 
A kutatás alapján nem tudjuk, hogy az önértékelést több-
ször végző szervezetek esetében hogyan alakult az 
(éves) önértékelés időigénye. Tapasztalatunk azt mu-
tatja, hogy az első önértékelés a tanulás és a befektetés 
jellegű elemek (pl. adatbázis létrehozása) miatt időigé-
nyesebb. A későbbiek során –hacsak nem változott szá-
mottevően az önértékelést végző csoport összetétele– 
jelentősen csökken az önértékelés időigénye. 
A válaszadók 57%-a 51-100 nap közötti ráfordítást jelölt 
meg, ami becslésünk szerint átlagosan 3-6 nap/fő 
ráfordítást jelent. 
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88..  sszzáámmúú  áábbrraa  

Az önértékelésben résztvevők köre –jellemzően vállalati 
középvezetők (8. számú ábra)– esetében a napi költség 
(bér és járulékai, juttatások, iroda, IT, gépkocsi stb.) leg-
alább 40-50 eFt-ra tehető. Ez azt jelenti, hogy egy 100 
napos önértékelési projekt teljes belső költsége 4-5 MFt-
ra tehető. 
Gondolva a követőkre, megkérdeztük, milyen nehézsé-
gekkel szembesültek az elismert szervezetek az önérté-
kelés szakaszában. A magas válaszadási arány jelzi: re-
álisan kell számolni nehézségekkel (9. számú ábra). A 
legtöbben a legnagyobb hatású (4 feletti átlagot elérő) 
nehézségként a releváns külső (benchmarking) adatok 
elérhetőségét jelezték. Közel ugyanannyian, és ugyan-
olyan súlyú nehézségként jelezték a belső környezet 
változásait (prioritások változása, erőforrások elérhető-
sége). Ugyan sokan választották, de csak 3-4 közötti át-
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lagot kapott a motiváció fenntartása, és a modell értel-
mezése, mint nehézség és alig (2-3 közötti átlaggal) sze-
repelt a belső adatok elérhetősége, a RADAR, és az 
önértékelési módszer alkalmazása. Hogy ez utóbbi két 
tényező ilyen alacsony értéket kapott, vélhetően a kép-
zéseken, tájékoztatókon való tömeges részvételnek is 
köszönhető. 

13. Milyen emlékezetesebb/na
nehézségekkel szembesült a szer
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Említők száma Fontosság átlaga  
A - Az önértékeléshez szükséges külső 

(benchmarking) adatok elérhetősége 
B -”Az üzletnek mennie kell" – erőforráshiány, 

prioritások átrendeződése, bevonás 
C - EFQM modell értelmezése, adaptálása 
D - A motiváció fenntartása 
E - RADAR alkalmazása 
F - Önértékelési módszer alkalmazása 
G - Az önértékeléshez szükséges belső 

adatok elérhetősége 
99..  sszzáámmúú  áábbrraa  

A nehézségek említési gyakoriságát és fontosságát ár-
nyaltabban lehet értékelni, ha figyelembe vesszük, hogy 
a választ adó szervezetek alig több mint negyede (8 
szervezet, a válaszadók 26,7%-a,) egy alkalommal vég-
zett önértékelést – legalábbis a felmérés időpontjáig 
((1122..  áábbrraa)).. 

További 5 szervezet (16,7%) legalább két alkalommal, a 
többi 17 (56,7%) legalább három alkalommal végzett ön-
értékelést. Másként fogalmazva, a benchmarking adatok 
megismerése és a prioritások változása okozta nehéz-
ségek nem egyszeri, múló hatás. 
Vajon mi tartotta lendületben az önértékelést a fent em-
lített nehézségek ellenére, a végül elismerést nyert szer-
vezeteknél? A felvetés jogos akár egy adott évi önérté-
kelésre gondolunk, akár az önértékelés akár éveken ke-
resztül való fenntartására. Az erre irányuló kérdésre 
érkezett 70% körüli válaszadási arány alapján három fő 
tényező emelhető ki: 

• Meghatározó szerepet (4,7 feletti értékkel!) tölt be a 
felsővezetői elkötelezettség (kitartás, állhatatosság). 

• 4 körüli értékkel a módszer megfelelősége iránti meg-
győződés (azaz a hit). 

• Kisebb, de 3,25 körüli súllyal szerepel a „bizonyítási 
vágy”. 

Az utolsó két tényező –lássuk be– inkább érzelmi, mint 
racionális, és ez kiemeli az önértékelési munkát irányító 
vezető szerepét, felelősségét. 
Az „Egyéb” kategóriában kapott válasz („kialakított bejá-
ratott önértékelési gyakorlat és információs bázis, amire 
később támaszkodni lehetett”) jól jelzi, hogy gyakran evi-
denciákat is hangsúlyozni kell. 
Felmerül az a kérdés, hogy mennyire sikerült az önérté-
keléssel, mint folyamattal elérni azokat a célkitűzéseket, 
amelyeket –mint korábban láttuk– elsősorban a vezetés 
fogalmazott meg. A válaszok ((1100..  áábbrraa)) azt mutatják, 
hogy a válaszadók minden esetben 70% vagy afölöttire 
értékelték az eredményeket. Az eredmények értékelése 
során figyelembe kell venni, hogy a válaszadók: nyerte-
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sek, elismerésben részesült szervezetek. És persze azt 
is, hogy –felmérésekkel igazolt tény– visszamenőlege-
sen jellemző az önigazolás. Mint ahogy a motivációs té-
nyezőknél, itt is a legkevésbé hangsúlyos elemnek bizo-
nyult az üzleti eredmények javulása. 

22. Milyen mértékben sikerült az ön
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Említők száma Megfelelés mértékének átlaga
 

A - Belső vezetői elvárás - Külső megméret-
tetési szándék 

B - Belső vezetői elvárás - Erősségeink, fej-
lesztési lehetőségeink azonosítása 

C - Belső vezetői elvárás – szemléletformálás 
D - Külső (pl. tulajdonosi/ anyavállalati) elvá-

rás 
E - Belső vezetői elvárás - Üzleti eredmények 

javulása 
1100..  sszzáámmúú  áábbrraa  

Megkérdeztük a szervezeteket: mit tartanak az önérté-
kelés legfőbb belső eredményének. 93%-os válaszadási 
arány mellett belső eredményként a válaszadók fele „A 
vezetés és munkatársak elkötelezettsége”, harmadánál 
is többen a „Mérhető és mért folyamatok kialakítása” 
eredményt jelölte meg eredményként. A nyitott kérdé-
sekre adott egyéni válaszok áttekintése tanulságos: 

• Szervezeti működés komplex áttekintése. 

• Strukturáltan néztük önmagunkat.  

• Több hangsúly került az erősségeinkre és ezt sokat 
meglátták. 

• A vezetői csapat kialakulása. 

• Vezetési és HR módszerek fejlesztése. 

• Vezetői kultúra erősítése, vezetői szerep erősítése. 

• Csapat és projekt kultúra erősítése. 

• Team munka, munkatársak széles körének bevonása. 

• Gondolkodásmód, cégkultúra. 
Ha a fenti válaszok mögé tekintünk, a TQM, a kiválósági 
kultúra elveit látjuk visszaköszönni: holisztikus megköze-
lítés, tényszerűség, szisztematikusság, csapat, bevonás, 
vezetés. 
A személyes interjúk során két ide kapcsolódó kérdést is 
feltettünk. Egyrészt azt kérdeztük: mit emeltek ki a felső-
vezetők az önértékelés lezárása után. (Nyertes szerve-
zetről lévén szó, az önértékelés és az elismerés elnye-
rése után elhangzott felsővezetői méltatások gyakran 
összemosódtak a válaszadók emlékezetében.) Néhány 
tétel: 

• A pozitív önképet erősítette (korábban főleg arra kon-
centráltunk, miben kell még fejlődnünk). 

• Új nézőpontokat kaptunk. 

• Az elismerés a mi, 10 éves munkánk eredménye. 

• A pályázat (önértékelési anyag) a mi eredményünk, 
magunk végeztük el, külső segítség nélkül. 

Másrészt arra is választ kerestünk, hogy miként haszno-
sultak az önértékelés tapasztalatai, felismerései – akár 
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magára az önértékelésre, akár a szervezet működésére, 
irányítására vetítve. 
Vegyes képet mutatnak a válaszok: 

• Az önértékelés mutatott rá arra, hogy egy vezetési al-
rendszer nem integrált, annak teljesítménye nem érté-
kelt. 

• Az önértékelés alapján módosult a stratégiai tervezés 
bemeneti anyaga, és a BSC is. 

• Az önértékelési anyag (pályázat) évekkel a beadás 
után is a szervezetről legátfogóbb képet mutató do-
kumentum, referencia anyag (a Felügyelő Bizottság 
felé éppúgy, mint külső megbízások esetén is - pl. IT 
fejlesztések specifikálásához). 

5.4 Önértékelési szakasz tanulságai 
A felmérésben közreműködő szervezetek tapasztalatai 
alapján elsősorban a (helyi) felsővezetés indukálja az 
EFQM modell alapú önértékelést, és a felső vezetés tá-
mogatása szükséges az önértékelési folyamat fenntartá-
sához is. 
Az önértékelést jellemzően csapatmunkában végzik a 
szervezetek. A holisztikus, tényekre alapozott önértéke-
lésbe való bevonás segít a hitelesebb és pozitívabb 
szervezeti kép kialakításában. 
Mint a szervezetfejlesztési programokat általában, az 
önértékelést is számos tényező nehezíti. Ezek egy része 
„hard” (pl. adatok elérhetősége), más része „soft” (pl. a 
változáskezelés, ezen belül a motiváció, vagy önértéke-
lés prioritásának fenntartása). 
Az önértékelés jellemzően képes kielégíteni a vele 
szemben támasztott felsővezetői elvárásokat, és pozitív 
hatással van a vezetési és szervezeti kultúrára. Ennek 

ellenére – és annak ellenére is, hogy más, hasonlóan 
koherens értékelési keretrendszert keresve sem találtak 
– a szervezetek megtartották a korábbi (esetleg az 
EFQM modell és/vagy a RADAR alapgondolatai segítsé-
gével továbbfejlesztett) értékelési rendszerüket. 
5.5 A pályázás tapasztalatai – adatok és tanulságok 
A megkérdezett szervezetekben közös, hogy vala-
mennyien fontos, és meglehetősen erős (4 feletti átlag-
fontosságú) motivációs tényezőnek tartották a külső 
megmérettetést (amibe beleérthető a nyerni akarás), il-
letve a csapat önbecsülésének növelését. Kevesebbek 
(87%) számára és kevésbé fontos (3,1-3,6 közötti átlag-
értékű) motivációs tényező a társadalmi elismertség nö-
velése, illetve az üzleti lehetőségek javítása ((1111..  áábbrraa)).. 
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Említők száma Fontosság átlaga  
A - Külső megmérettetés 
B - A csapat önbecsülésének növelése 
C - Külső (társadalmi) elismerés 
D - Üzleti lehetőségek javítása 
E - Külső (pl. tulajdonosi/ anyavállalati) elvá-

rás 
1111..  sszzáámmúú  áábbrraa  
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Miként az önértékelést, úgy a pályázást sem várta el a 
tulajdonosi kör, és fontossága ennek megfelelően ala-
csony. 



Vizsgáltuk, mekkora kitartásra volt szükség az elért legna-
gyobb elismerés elnyeréséhez. 
Az eredményeket ((1122..  áábbrraa))  óvatosan kell értelmezni, hi-
szen a válaszadók ilyen szempontból nem tekinthetőek 
homogén csoportnak. A válaszadók közül: 
• 6 szervezet legmagasabb elismerése 4 csillagos, illetve 

korábbi (fokozat nélküli) Recognized for Excellence  
• 2 szervezet legmagasabb elismerése 5 csillagos 

Recognized for Excellence oklevél 
• 15 szervezet számára a Nemzeti Minőség Díj jelentette 

a legmagasabb fokozatot, 
• 5 válaszadó EFQM döntősként érte el a legnagyobb el-

ismerést 
• 2 szervezet EFQM díjas, illetve fődíjas. 
Ezért is, talán közelebb jutunk a helyesebb értelmezéshez, 
ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy nyolc elismert 
szervezet (azaz a válaszadók 26.6%-a) csak egy alkalom-
mal végzett önértékelést a legmagasabb elismerés meg-
szerzése előtt ((1122..  áábbrraa)).. 

14. Hány alkalommal végzett a szervezet EFQM/NMD
alapú önértékelést az elért legnagyobb elismerés

eléréséig?
100%-os válaszadási arány
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1122..  sszzáámmúú  áábbrraa  

  
1133..  sszzáámmúú  áábbrraa  

A két adatot együtt kezelve, két következtetés vonható le. 
Egyrészt, hogy a válaszadók 27%-a az első önértékelés 
alapján készített pályázattal tudott nyerni (ilyenek voltak pl. 
az első év nyertesei), és ugyanennyien több alkalommal 
végeztek önértékelést, de az első pályázattal sikerült elérni 
az eddigi legmagasabb elismerést. Másrészt vannak olyan 
szervezetek, amelyek második, vagy többedik pályázattal 
nyerték el az eddigi legmagasabb elismerést. 
Egyik ügyfelünk öt alkalommal végzett önértékelést a 
Baldrige modell alapján. Amikor olyan kategóriában is 
meghirdették a versenyt, amelyben indulhatott, elkészítette 
EFQM modell szerinti pályázatát, és Recognized for 
Excellence elismerésben részesült. A következő évben is-
mét pályázott, és elnyerte a Nemzeti Minőség Díjat. 
Lévén, hogy egyes kategóriákban korábban csak hazai dí-
jat már elnyert szervezetek indulhattak az európai verseny-
ben, nyilvánvaló, hogy egy európai díjra aspiráló szervezet 
több alkalommal kellett pályázzon, míg -mondjuk– döntős 
helyezést ért el. 
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Megjegyzés
A válaszadók összességében több elismerést szereztek meg a felsoroltnál, hiszen zömmel az NMD megnyerése után lettek európai döntősek. A felsorolásnál a legmagasabb elért elismerést vettük figyelembe.



Kérdeztük –akárcsak az önértékelés esetén–, hogy miként 
alakult a pályázat elkészítésének időigénye. Ugyan vélhe-
tően ez esetben sem szigorúan vezetett napló alapján 
kaptuk a válaszokat, a szervezeti méret szerinti ráfordítást 
bemutató ábra alapján megállapítható, hogy a szervezet 
méretével arányos nő a pályázásra fordított idő ((1144..  áábbrraa))..  

 
1144..  sszzáámmúú  áábbrraa  

A kérdés pontosan: „Egy éves önértékelési munka –kérem, 
MOST számolják a pályázat elkészítését- a belső adatok 
alapján mekkora ráfordítást igényelt?”. Így a válaszadók 
erre a kérdésre az önértékelés és a pályázat elkészítésé-
nek, a pályázással járónagyobb ráfordításokat jelöltek meg. 
A szervezetek 40%-a 100 napnál többet, 47%-a 51-100 
napot, és alig 13%-a 50 napnál kevesebbet fordított az ön-
értékelésre és pályázásra. 
Az adatok értékeléséhez figyelembe kell venni, hogy a 
szervezet kifele való ismertetése, ráadásul komoly terje-
delmi korlátok mellett, komoly fegyelmet igényel. Tehát 
nem csak azért igényel több időt a pályázás, mert le kell írni 
a pályázatot, hanem azért is, mert egyértelműségre, tömör-
ségre törekedve kell leírni azt, amit –ha csak önértékelés 
végez a szervezet– egy utalással, egy példával könnyen el 
lehet intézni. 

A nagyméretű szervezetek esetén (és ugye ez a fogalom is 
változott az elmúlt tizenöt év során) nagyobb, 50 (EFQM 
pályázat esetén 70) oldalnyi volt az elfogadott terjedelem. 
Ugyanakkor volt olyan időszak, amikor a kkv-k számára 35 
oldalnyi volt a pályázati korlát. 
A bemutatott adatokat felülírhatja a 2009-től már választ-
ható 2005+ névre hallgató megközelítés: amely szerint ele-
gendő egy kisebb, huszonöt oldalas anyagot összeállítani 
pályázat gyanánt. Igaz, ez a megközelítés több ráfordítást 
igényel a helyszíni szemle során – azok számára, ahol erre 
sor kerül. 
Kérdés, hogy e nagy munka során mi támogatta a folya-
matot, és milyen akadályokkal szembesültek az önértéke-
lést végzők. Belső támaszt, segítséget a munka során el-
sősorban a felsővezetői támogatás, a belső szakértelem, a 
megalapozott stratégia illetve a kollegák elkötelezettsége 
jelentett ((1155..  áábbrraa))..  
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Említők száma Fontosság átlaga  
A - Vezetői támogatás 
B - A belső szakértelem 
C - A megalapozott stratégia 
D - A kollegák elkötelezettsége 
E - A folyamatok szervezettsége 
F - A korábbi önértékelést követő beavatkozá-

sok 
G - Külső segítség 

1155..  sszzáámmúú  áábbrraa  
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Érdekes megjegyezni, hogy a felmérés során az egyik legma-
gasabbra értékelt „vezetői támogatás”-t csak a válaszadók 
(jellemzően pályázatfelelősök) 70%-a jelölte be, mint fontos 
belső támogatást. 
Vizsgáltuk, hogy a pályázás, az arra való felkészülés során a 
szervezetek milyen külső segítséget vettek igénybe, és miként 
értékelik azok hasznosságát. Jellemző a tájékoztatókon való 
részvétel, és a tanácsadó igénybevétele. Mindkettő hasznos-
ságát 3,8 körülire értékelték a válaszadók ((1166..  áábbrraa)),, azaz 
nem férhet kétség a tájékoztatók, képzések szükségességé-
hez és hasznosságához. 

21. Igénybe vette-e a szervezet kül
segítséget a pályázat elkészítés
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Említők száma Hasznosság átlaga  
A - Részt vettünk az önértékelést támogató szak-

mai képzéseken 
B - Külső tanácsadót vettünk igénybe 
C - Csak az elérhető mintákra támaszkodtunk 
D - Külső szakértőt (pl. grafikus) vettünk igénybe 

1166..  sszzáámmúú  áábbrraa  
Miközben a megkérdezettek kétharmada vett igénybe valami-
lyen szaktanácsadót (grafikusra, fordítóra gondoltunk), e szol-
gáltatások hasznosságát alig 2,5-re értékelték. 
Európai díjra pályázó ügyfelünk esetében komoly feladatot je-
lentett volt az akkor még szükséges pályázati anyag minden 
szempontot kielégítő összeállítása. Komoly grafikusi tudást 

igényelt a színek kiválasztása, tipográfusi tudást a leggazda-
ságosabb, ám még jól olvasható betűtípus kiválasztása. Az 
időszűke miatt fontosnak bizonyult az igényes nyomdai termé-
ket rövid idő alatt elkészíteni képes nyomda kiválasztása. A 
korrektnél több, az eredeti szöveg izgalmasságát tükröző for-
dítás is komoly feladatnak bizonyult. Amikor kevésen múlik, 
hogy valamely szervezet döntős, vagy nyertes, a fenti gondos-
ság felértékelődik. 
Felvetettük, milyen akadályokkal találkoztak az önértékelés fo-
lyamán, és megítélésük alapján ezek leküzdése mennyire ne-
hezítette a feladat elvégzését ((1177..  áábbrraa)).. Egy kérdésben 
teljeskörű volt az egyetértés: akárcsak az önértékelést, a pá-
lyázást is a releváns külső összehasonlító adatok elérhető-
sége nehezítette leginkább. 

20. Melyek azok a tényezők, amelyek 
leküzdése a leginkább nehezítették a 

legnagyobb elismerés elérését
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Említők száma Fontosság átlaga  
A - Releváns összehasonlító adatok megszerzése 
B - A belső erőforrások biztosítása 
C - Pályázatíráshoz szükséges készségek hiánya 
D - A hiányos belső szakértelem 
E - Korábbi önértékelést követő beavatkozások 

elmaradása 
1177..  sszzáámmúú  áábbrraa  
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Megjegyzés
A „Csak az elérhető mintákra támaszkodtunk” kérdésre kapott válaszok száma ellentmondásban van a többi kérdésre adott válasz számosságával, és erre az ellentmondásra a későbbi interjúk sem adhattak választ



Hogy a támogató és nehezítő tényezők közepette 
mennyire sikerült a pályázással szemben megfogalma-
zott elvárásoknak megfelelni, azt a 1188..  áábbrraa foglalja 
össze. Eszerint a két legfontosabb indíttatásnak (külső 
megmérettetés illetve önbecsülés növelése) magas 
szinten (4,2-4,3-as átlaggal) felelt meg a folyamat. Érde-
mes megjegyezni, hogy az „üzleti lehetőségek” és a „tu-
lajdonosi elvárások” megfelelési szintje magasabb, mint 
az indíttatásnál jelzett fontosságuk. 

23. Milyen mértékben sikerült a pályázássa
szembeni elvárásoknak megfelelni
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Említők száma Megfelelés átlaga  
A - A csapat önbecsülésének növelése 
B - Külső megmérettetés 
C - Külső (társadalmi) elismerés 
D - Üzleti lehetőségek javítása 
E - Külső (pl. tulajdonosi/ anyavállalati) elvárás 

1188..  sszzáámmúú  áábbrraa  
De mielőtt messzemenő következtetéseket vonnánk le 
az adatokból, a majdani követők ne feledjék: ezek mind 
győztesek, nyertesek válaszai. Valószínűsíthető, hogy a 
pályázaton induló, ám elismerésben nem részesült szer-

vezetek esetében több szempont megfelelési értékelése 
másként alakul. 
Megkérdeztük a szervezeteket: mit tartanak az elisme-
réssel járó, legfőbb külső eredményének. 80%-os vá-
laszadási arány mellett a válaszadók 54%-a a társadalmi 
ismertség növekedését, 29% a cégcsoporton belüli elis-
mertség növekedését jelezte. 
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a szervezeten belül mi-
lyen eredményeket hozott az önértékelés ((1199..  áábbrraa)).. 

24. Mi az a néhány legfontosabb 
eredmény, amelyet a szervezeten belül 

hozott az önértékelés
93%-os válaszadási arány

A vezetés és
munkatársak
elkötelezettsége

2 -7%

Mérhető és mért
folyamatok
kialakítása15 -54%

A vezetői csapat
kialakulása11 -39%

 
1199..  áábbrraa  

A válaszok közel kétharmada a „soft” elemet jelölt meg, s 
mindössze kb. egyharmaduk jelölt meg „hard” elemet. 
Ennek egyik kézenfekvőnek tűnő oka lehet, hogy a 
nyertes szervezetek a „hard” elemek fejlesztésébe már 
korábban jelentős energiát fektettek be. 
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5.6 Pályázási szakasz tanulságai 
Az EFQM modell viharos gyorsaságú változása (EFQM 
2010) és a pályázók értékelésében bekövetkezett hang-
súlyáthelyezés (nem pályázatokat, hanem élő szerveze-
teket kell értékelni: ezt szolgálja a 2005+ bevezetése is) 
a kutatás néhány, elsősorban a ráfordításokra vonatkozó 
tanulságát felülírhatja. 
Vélhetően továbbra is nehézséget fog okozni a releváns 
összehasonlító adatok megismerése, és a pályázás prio-
ritásának fenntartása. (Ez utóbbit segíti a NMD kötöttpá-
lyás folyamata, és gyengítheti a Recognized for 
Excellence pályázatok folyamatos beadási lehetősége.) 
A pályázás sikerességét vélhetően továbbra is meghatá-
rozza a vezetői támogatás, a megalapozott stratégia, a 
munkatársak elkötelezettsége és szakértelme. A vezetői 
támogatás fenntartása különösen fontos lehet azon szer-
vezetek esetében, amelyek nem nyernek az első pályá-
zattal, azaz a második, többedik pályázattal nem újabb 
csúcsokat ostromolnak, hanem az egyszer már kiszemelt 
„várat” próbálják bevenni. 
A modellváltás okán felértékelődik a pályázási folyamat-
hoz kapcsolódó képzések, tájékoztatok súlya, szerepe. 
És itt nem csak a külső képzésekre gondolunk, hanem a 
megszerzett ismeretek, létrehozott tudásanyag szerve-
zeten belüli elterjesztésére is, pl. a helyszíni szemlére 
való felkészülésre. 
5.7 Élet a siker után – adatok és tanulságok 
Kutatásunkban azt is vizsgáltuk, hogy a legnagyobb siker 
–az elért legmagasabb szintű elismerés– után folytatja-e 
a szervezet az önértékelést ((2200..  áábbrraa)).. 
A válaszok tanulsága szerint csak a szervezetek 13%-a 
nem folytatja az önértékelést. Ugyanakkor, ha az egy al-
kalommal folytatókat is figyelembe vesszük, akkor már a 

szervezetek közel fele (43%) bizonyult olyannak, ahol az 
önértékelés nem vált a vezetői eszköztár szerves ele-
mévé. 

27. Az önértékelést a s
elért elismerés
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egy alkalommal, a teljes
modellre végezte el

nem folytatta

egy alkalommal valamely
részterületre, kritériumra
végezte el

2200..  áábbrraa  
 
A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy az önértékelést 
folytató szervezetek milyen eredményeit azonosították az 
önértékelés további folytatásának ((2211..  áábbrraa))..  
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32. Ha a szervezet folytatta az önérté
mi az ettől kapott legnagyobb

haszon/eredmény? - 
61,5%-os válaszadási arány
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2211..  áábbrraa  
Az adatok feldolgozása, meglepő következtetésekhez vezetett 
el minket. 
1. A 30 válaszolóból 26 folytatta az önértékelést. Ebből a 26-

ból 16 szervezet válaszolt arra a kérdésre, hogy: „Ha a 
szervezet folytatta az önértékelést, mi az ettől kapott leg-
nagyobb haszon / eredmény?” ami 61,5%, azaz közel két-
harmados arány. Vajon miért nem válaszolt a folytatók 
egyharmada? Amennyiben nem tudtak eredményt megne-
vezni, miért folytatták az önértékelést?  

2. A 16 válaszolóból 12-en egy hasznot/eredményt nevezett 
meg (75%), s mindössze 4 nevezett meg 2 hasz-
not/eredményt (25%). Egyetlen szervezet sem nevezett 
mg kettőnél több hasznot/eredményt.  

3. A válaszokat tipizálva 3 jellemző eredmény típus jelenik 
meg, közel azonos aránnyal. Az egyéb (7 válasz) válaszok 
szórnak. 

a. Emberi erőforrás fejlődése, 28,6%. 
b. Fejlesztési lehetőségek, 23,8%.  
c. Folyamatok javulása, 23,8%. 

Megvizsgáltuk azt is, hogy a pályázatok száma és az önérté-
kelés folytatása a legnagyobb siker után milyen összefüggést 
mutat ((2222..  áábbrraa))  

A pályázatok számának összefüggése az önértékelés 
folytatásával
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2222..  áábbrraa  

Az eredmények azt mutatják, hogy szó sincs kifáradásról, sőt! 
Minél több alkalommal pályázott a szervezet, annál nagyobb 
arányú a folytatók száma. Úgy gondoljuk, hogy ennek oka le-
het az, hogy a többszöri pályázás során finomodtak az alkal-
mazott módszerek, csökkent a szükséges ráfordítás, a be-
avatkozások egyre több eredményt hoztak, s így maga az ön-
értékelés jobban beépült a szervezet vezetési kultúrájába.  
Vizsgáltuk, hogy az elismert szervezetek milyen mértékben já-
rultak hozzá tapasztalataik megosztásához ((2233..  áábbrraa)).. 
Mint az adatok mutatják, az elismert szervezetek 90%-a aktí-
van részt vett tapasztalatainak megosztásában. Úgy gondol-
juk, hogy azon túlmenően, hogy ez valóban segítheti a követő 
szervezeteket a társadalmi felelősségvállalás jó példája is. 
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29. Az elért legmagasabb fokú elismerést k
szervezet megosztotta tapasztalatait más sze
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2233..  áábbrraa  

6. Összefoglalás 
13 év hosszú idő. Ez alatt akár el is halhatott volna a kezdemé-
nyezés, ehelyett 57 hazai szervezet nyert el Recognized for 
Excellence és annál magasabb fokozatú elismerést, azaz átlago-
san évente 4,4 szervezet. Az elismerések száma ennél több, hi-
szen egyes szervezetek diadalútját elismerések egész sora jelzi 
(NMD Díjas, EFQM döntős, EFQM Díjas). 
Felmérésekben jártasak elismeréssel nyugtázzák az 50% feletti –
számunkra némiképp csalódást okozó– válaszadási arányt. A 
vizsgált időszak hossza lehet az egyik magyarázat arra, hogy az 
egyébként elkötelezettnek gondolt szervezetek fele tudott/akart 
időt szánni a visszatekintésre, és a tapasztalatok ilyen módon 
való megosztására. 
Immár hazai adatok alapján is megerősítést nyert, hogy az ön-
értékelés elsősorban vezetési eszköz. Olyan célok elérését szol-
gálja sikerrel, mint a csapat önbecsülésének erősítése és az 
erősségek és fejlesztési lehetőségek kiegyensúlyozott számba-
vétele.  
A pályázás segít a külső megmérettetésben, a szervezet újrapo-
zícionálásában. A válaszoló szervezetek vezetői bölcsen fel-
mérték, hogy az önértékeléstől és pályázástól önmagában nem 
várható az üzleti eredmények javulása, de az önértékelés és pá-

lyázás eredményei hozzájárulhatnak az üzletileg is sikeresebb 
működéshez. 
Az önértékelést és pályázatkészítést egyaránt leggyakrabban 
egy kibővített vezetői kör végezte. Ebbéli munkájában ugyan 
nagymértékben támaszkodhatott a külső források (pl. képzések) 
révén tudással felvértezett munkatársakra, gyakran tanácsadókra 
is, de a legfontosabb támaszt, segítséget a belső csapat jelen-
tette. Mind az önértékelés, mind a pályázás esetében jellemző 
nehézség volt a releváns külső összehasonlító (benchmarking) 
adatok megszerzése. 
Az önértékeléshez szükséges időbefektetés (amely függ a szer-
vezet komplexitásától, méretétől, és az akkor rendelkezésre álló 
adatoktól) jellemzően 50-100 embernapnyi ráfordítást igényel (és 
vélhetően arányosan csökken a szervezet ez-irányú tudásával, 
tapasztalatságával). A pályázás (pályázatkészítés, szemlék stb.) 
időszükségletére vonatkozó adatok – a pályázási rendszer meg-
változása miatt – vélhetően elavultak, és a jövőben remélhetően 
kevesebb idő is elegendő a pályázáshoz, mint a felmérés alapján 
becsülhető. 
Meglepő volt számunkra, hogy a pályázók 54%-a az első pályá-
zattal elérte a legnagyobb sikert – igaz, ők fejezik be legnagyobb 
arányban az önértékelést a siker elérése után. A fenti adat érté-
keléshez hozzá kell tenni, hogy a felmérés anonimitása miatt 
nem tudjuk megmondani, hogy válaszolók mekkora aránya nyer-
te el legmagasabb elismerést az elmúlt egy-két évben. 
A felmérés két –reményeinkhez, várakozásainkhoz viszonyítva– 
meglepő, és csalódást okozó eredménnyel is szolgált. Az egyik 
az önértékelés, mint vezetési eszköz alacsony beépülési, fenn-
tartási hányada a válaszadók – azaz a vélhetően leginkább el-
kötelezett szervezetek – körében is. Talán ennek folyománya, 
hogy a válaszadók meglepően kisszámú fejlesztési lehetőséget 
azonosítottak és hasznosította. 
A másik csalódást a legmagasabb elismerés elnyerését követő 
aktivitás, ezen belül az újra- illetve további elismerésre pályázók 
alacsony aránya. 
7. Ajánlások 
Sok vitánk volt az eredmények elemzése, a következtetések le-
vonása során. Néhány kérdésben a felmérés korlátai miatt kellett 
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lezárnunk a vitát: a következtetések nem voltak közvetlenül le-
származtathatóak a felmérés adataiból. Más esetekben már nem 
következtetéseken vitatkoztunk, hanem az azok alapján megfo-
galmazható, lehetséges teendőkről.  
A belső, értelmező megbeszéléseink során megfogalmazott gon-
dolatok, felvetések közül néhányat további –akár széleskörű– 
vitára bocsátunk. 
7.1 Önértékelési eljárás hatékonysága 
Felgyorsult világunkban a gyorsaság mindinkább stratégiai ver-
senyelőnnyé válik. Az önértékelés –koncentrált munka mellett– 
lefuthat egy hónap alatt, de eltarthat 3-4-5 hónapig is. Minél in-
kább dinamikus/turbulens környezetben működik egy szervezet, 
annál inkább célszerű az önértékelési ciklust lerövidíteni. Ehhez 
számos lehetőség kínálkozik, pl. a „Gyors önértékelés” eljárás al-
kalmazása, kritérium (páronkénti) értékelés alkalmazása stb. 
A ciklusidő rövidítését nagymértékben segíti, hogy a Recognized 
kategóriában a pályázásnak nincsenek kötött határidői. Érdemes 
élni ezzel a lehetőséggel. 
Ugyanez a gondolatmenet érvényes a fejlesztendő területek ke-
zelését illetően. A kiválasztott fejlesztési lehetőségek valóra vál-
tásának gyorsasága a vezetés fejlesztés iránti elkötelezettségét 
is mutatja. 
Könnyen belátható, hogy ha egy szervezet a 2009. tavaszán 
végzett önértékelés következtetéseinek aprópénzre váltásával 
megvárja az értékelők 2010. tavaszán várható látogatását, a 
megállapítások egy része akár idejemúlt lehet. Akár külső, akár 
belső tényezőkre hivatkozva halasztódik az érdemi fejlesztések 
megvalósítása. 
Bár a gyorsaság kétségtelenül az önértékelést végzők felelős-
sége és érdeke, ezen a területen a díj módszertani gazdájának 
és az önértékelést segítő tanácsadóknak is jelentős szerepe le-
het. 
7.2 Pályázás hatékonysága 
Az EFQM is felismerte, hogy az értékelési folyamatban van némi 
bürokratikus hajlam. Az új, 2005+ néven ismertté vált (Magyaror-
szágon is tesztelt, 2009-től választható) pályázási lehetőség lé-
nyegesen csökkentheti a pályázatkészítésre fordított időszük-
ségletet – összes előnyével és hátrányával együtt. 

Úgy gondoljuk, növelheti a pályázat és az elismerés vonzerejét: 
• A kiírás kiszámíthatósága. 
• Az európai fejlesztések gyors átvétele. 
• Az alapító rendeletben foglaltak betartása (pl. a miniszterel-

nöki díjátadás). 
7.3 Elismerések súlya 
A NMD-t a magyar kormányfő alapította a hazai gazdaság élén-
kítése, fejlődésének támogatása érdekében. Az elképzelés az 
volt, hogy a díjazottak egyfajta elit, de elérhető klubot képeznek. 
Ezt szolgálta volna a díjazott szervezetek és közösségük propa-
gandája. Az ehhez szükséges hírverés csekély volt akkor is, ami-
kor a hazai vállalatok európai szinten is kiemelkedőt alkottak, és 
azóta is az. Bár európai szinten is számos sikert arattak a hazai 
szervezetek, nem sikerült „üzleti olimpiai” mozgalommá, vonzóvá 
tenni a NMD-t. 
Ebben nem csak a kormányzatnak (nota bene: a díj alapítójának, 
gazdájának) van felelőssége, de a szakmai szervezeteknek is. 
8. Köszönetnyilvánítás 
Köszönjük annak a 30 szervezetnek, jelesül annak a 30 pályázati 
felelősnek, akik időt, fáradtságot nem kímélve válaszoltak a ku-
tatás kérdéseire. 
Köszönjük Sugár Karolinának, Fodor Tamásnak és Pónya Gá-
bornak, hogy vállalták a kérdőív tesztelését, és javaslataikkal se-
gítettek azt jobbá tenni. 
Hálával tartozunk Fodor Tamásnak, dr. Háry Andrásnak és Hercz 
Endrének (Minőségi Díj nagyköveteknek), hogy a távolságtartás 
adta éleslátással segítették, hogy sok kérdésben jobban lássunk. 
Itt mondunk köszönetet Aradi Attilának (Alba Volán), Kostyál 
Katalinnak (Generali Zrt.) és Schreiber Rékának (Citibank Zrt.), 
hogy szóban is megosztották tapasztalataikat. Schreiber Réká-
nak külön köszönet az interjúk ötletének a felvetéséért is. 
Köszönjük a hazai helyzet áttekintéséhez megküldött adatokat 
Csiszár Istvánnak, Klotz Balázsnak, Kovács Ákosnak, Menner 
Ákosnak, Rónaszegi Lenkének, Sipos Évának és Stadler Kata-
linnak. 
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A válság a vállalatok életében egy egyensúlyvesztés. A 
jelenlegi gazdasági válságban a piacokon és a vállala-
toknál felborult a kereslet és a kínálat, az árbevétel és a 
költségek, a rendelkezésre álló erőforrások és az elvég-
zendő feladatok egyensúlya. ((11..  áábbrraa))  

 
11..  áábbrraa  

A kereslet és árbevétel csökkenés viszonylag rövid idő 
alatt a legtöbb vállalatnál likviditás problémákat okoz.  A 
jelenlegi helyzetre a menedzsmentnek megfelelő vála-
szokat kell, illetve kellett adni. A vezetésnek meg kell ta-
lálnia, illetve meg kell teremtenie az új egyensúlyi pontot.  
Jellemzően a rövid távú beavatkozások a vállalat lét-

funkcióit nem érintő (rövid-távon csökkenthető) költségek 
lefaragását és a költségek – bevételek egyensúlyának 
megteremtését célozták meg (bérköltségcsökkentés, 
bérmunkások számának csökkentése, utazási, képzési, 
reklám költségek, fejlesztési, karbantartási költségek 
csökkentése). Mivel a bevételek és a rendelkezésre álló 
készpénz rövid idő alatt jelentősen csökkent, a vállalatok 
vezetése igyekezett minden olyan költséget, kiadást mi-
nimalizálni, akár megszüntetni, ami rövidtávon a vállalat 
napi működésének veszélyeztetése nélkül csökkenthető. 
Ezek az intézkedések rövid-távon segítettek a vállalat 
pénzügyi stabilitásának helyre állításában, de hosszú tá-
von sokszor a vállalat versenyképességének csökkené-
sét okozhatják. 

Mit tanultunk a válságból? A válságkezelési felmérés 
tapasztalatai 

2009-ben egy kiterjedt Best Practice felmérést végeztek 
a Kvalikon munkatársai a gazdasági válság hatásainak 
és az alkalmazott válságkezelési intézkedések eredmé-
nyességének feltárása céljából..((22..  áábbrraa)) A felmérésben 
összesen 22 vállalat vett részt és töltött ki egy részletes 
kérdőívet. A felmérésben résztvevő, elsősorban beszál-
lító pozícióban lévő termelő vállalatoknál az átlagos ár-
bevétel csökkenés 2008-ról 2009-re 34,1% volt, a lét-
szám csökkenés 18,3% volt, a készletek csökkenése 
16,3% volt. A kérdőíves felmérésben részletesen vizs-
gáltuk az egyes válságkezelési intézkedések alkalmazá-
sát és eredményességét. 

Megjegyzés
Ügyvezető igazgató, Kvalikon Kft.
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22..  áábbrraa  

A felmérés tapasztalatai azt mutatták, hogy a hazai vál-
lalatok többsége „elszenvedője” volt a gazdasági válság-
nak és a felmérésben résztvevő vállalatok többségét 
igen erőteljesen érintette a gazdasági visszaesés, amire 
elsősorban a költségek drasztikus visszafogásával tudtak 
reagálni. 

• Legjelentősebb árbevétel csökkenést az autóipari be-
szállító és az építőipari vállalatok szenvedték el.  

• A magyar tulajdonú vállalatoknál jobban csökkent a 
létszám és az árbevétel, mint a külföldi tulajdonúak-
nál.  

• Az oktatás mindenhol jelentősen csökkent (átlagos 
változás: -48,7%) 

• A cégek többségénél visszafogták a beruházásokat 
és az innovációt  

• Ahol határozott idejű munkaszerződések és készlet 
és bércsökkentés volt, ott könnyebben sikerült meg-
őrizni a likviditást.  

• A Kaizen és veszteségcsökkentési akciók segítettek 
a gyártásközi készletek csökkentésében.  

• Drasztikusan megugrottak a lejárt követelések 
(+200%) 

• A bérmunkásokat, határozott idejű szerződéseseket 
elsőként építették le. 

Az egyes válságkezelési intézkedéseket 9 területen 
vizsgáltuk::  ((33..  áábbrraa)) 

1. Stratégiai döntések (összeolvadás, felvásárlás, cégel-
adás, felszámolás, tőkebevonás…) 

2. Árbevétel növelés (Akciók, pályázati források, piacvá-
sárlás, intenzívebb marketing, készletértékesítés.) 

3. Bérköltségcsökkentés (Rövidített munkahét, bérek 
befagyasztása, bércsökkentés, szünet, leállás, le-
építés.) 

4. Alvállalkozói költségek csökkentése (árcsökkentés, 
insourcing, alvállalkozók számának csökkentése, 
szerződéses feltételek újratárgyalása) 

5. Átszervezés, szervezet átalakítás (Reorganizáció, fo-
lyamatok átalakítása, funkciók munkakörök összevo-
nása, minőségi cserék a munkaerőben) 

6. Hatékonyságnövelés, veszteségcsökkentés (Lean 
bevezetés, selejtcsökkentési program, BPR, Kaizen – 
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veszteségcsökkentési program, JIT, készletcsökken-
tési program..) 

7. Források bevonása (tőkebevonás, áthidaló hitel, elő-
nyösebb banki kondíciók keresése, új finanszírozási 
források keresése) 

8. Likviditás javítása (hosszabb fizetési határidők be-
szállítók felé, faktorálás, sconto, vevői kockázatkeze-

lés, kintlévőségek behajtása, beruházások átüteme-
zése…) 

9. Külső támogató bevonása (válság menedzser, külső 
tanácsadó, jogi tanácsadó, munkaügyi központ, álla-
mi támogatás igénybevétele 

Intézkedés kategóriák átlagos alkalmazási 
gyakorisága

9,66%

45,54%

15,15%

17,61%

34,09%

27,92% 56,51%

49,50%

55,47%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
Stratégiai döntések

Árbevétel-növelés

Bérköltségcsökkentés

Alvállalkozói költségek
csökkentése

Átszervezés,
szervezetátalakítás

Hatékonyságnövelés,
veszteségcsökkentés

Források

Likviditás

Külső támogató
bevonása

 
33..  áábbrraa  

 



A válságkezelési intézkedések eredményessége: 

• Elsősorban a bérköltség és alvállalkozói költségcsök-
kentési intézkedések, valamint a hatékonyságnöve-
lési intézkedések bizonyultak eredményesnek az ér-
tékelések alapján. ((44..  ééss  55..  áábbrraa)) 

• A stratégiai, árbevétel növelési és forrásbevonási 
intézkedésekre kevesebb lehetőség adódott. 

• A jelentősebb anyagköltséggel rendelkező cégeknél 
eredményesebbnek bizonyult a Lean és Kaizen mód-
szerek használata, a selejt és hulladéköltség csök-
kentés, valamint a szállítói fizetési napok növelése. 

• A magasabb bérköltséggel rendelkező cégeknél első-
sorban a munkaügyi központ, a jogi tanácsadó igény-
bevétele, a túlórák megszüntetése, képzési költségek 
visszafogása volt jellemző  

• A nagyobb vállalatoknál jellemzőbb volt az állami tá-
mogatás és jogi tanácsadó, valamint az áthidaló hitel 
igénybevétele, illetve eredményesebb volt a tárgyi 
eszköz és készletértékesítés. 

• A kisebb cégeknél jellemzőbb volt a minőségi csere a 
munkaerőben, a racionalizálás, a rugalmas több 
funkciós munkaerő alkalmazása. 

• A Lean, Kaizen, JIT módszereket alkalmazó 
vállalatoknál jobb volt a készletforgás és a likviditást 
gyorsabban sikerült helyre állítani. 

• A vállalatok több mint felénél a változások a meglévő 
folyamatok átalakítását is kiváltották. 

• Az intenzívebb marketing és innováció inkább a vég-
termékgyártóknál és szolgáltatóknál bizonyult ered-
ményesebbnek (a beszállító pozícióban lévő vállala-
toknál a megnövekedett verseny közepette viszony-
lag kevés lehetőség bizonyult az árbevétel 
növelésére). 

• A vállalatok jelentős része állami támogatást igyeke-
zett igénybe venni. 
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55..  áábbrraa 

A felmérést követően több mint 40 vállalatvezető rész-
vételével egy Best Practice Fórumot szerveztünk, ahol 
közösen kerestük a jó gyakorlatokat és értékeltük a vál-
ságkezelési intézkedések eredményességét. A Fórum 
tapasztalatai alapján a vállalatoknak két csoportja volt el-
különíthető. 
• A reaktív vállalatok, akiket váratlanul ért a válság, 

sokszor a központi pénzügyi irányítás elvárásait kö-
vetve elsősorban a költségcsökkentési intézkedé-
sekre tudtak összpontosítani és a rövid távú pénzügyi 
egyensúly megteremtésére összpontosítottak. 

• A proaktív vállalatok, akik már a válság előtt rendel-
keztek válságkezelési tervvel, gyorsan, határozottan 
tudtak a terveik alapján döntéseket hozni, a válságot, 

mint lehetőséget igyekeztek kihasználni arra, hogy 
fejlesszék a képességeiket (emberi erőforrásaikat, 
folyamataikat), piaci részesedésüket bővítsék. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a vállalatok élték 
meg könnyebben a válságot, akik, már korábban több 
hasonló jellegű krízist már átéltek, abból tanultak, folya-
mataikat és szervezetüket folyamatosan racionalizálták, 
veszteségeiket a lean filozófiának megfelelően folyama-
tosan csökkentették.  
A válságok a szervezetek életében alkalmazkodási 
kényszerek, amelyekre a vállalatoknak megfelelően kell 
reagálni, ha a vállalat tanul ezekből a lehetőségekből, 
akkor a következő alkalommal könnyebben tud reagálni 
az őt érő hasonló kihívásokra, illetve annak hatásai ke-
vésbé billentik ki a vállalatot az egyensúlyi állapotából.  
A válságra, problémákra való reagálásnak, mindig 
két szintje kell, hogy legyen: 
• A rövid távú reagálás, ami elsősorban tüneti kezelés 

és a probléma rövid távú következményeit igyekszik 
csökkenteni, de a valódi okot általában nem szünteti 
meg. 

• A hosszabb távú reagálás, komolyabb elemzést a 
probléma gyökér okainak (kiváltó okainak) a megta-
lálását és megszüntetését célozza meg. Ezen a 
szinten történhet meg a szervezeti tanulás és képes-
ség fejlődés, amely felkészíti a vállalatot egy későbbi 
hasonló jellegű probléma elkerülésére, vagy 
könnyebb kezelésére. 

Amikor a vállalatok szemben találják magukat egy hirte-
len jelentkező, a szervezet működését jelentős mérték-
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ben érintő problémával (válság), akkor sokszor nincs idő 
az alaposabb elemzésre, hanem gyorsan a probléma 
súlyának megfelelő (sokszor drasztikus) válaszlépéseket 
kell tenni. Ez olyan, mint egy sebészi beavatkozás, 
amely jelentős, drasztikus beavatkozás a szervezet mű-
ködésébe egy probléma kezelése érdekében. Utána te-
ret kell engedni és támogatást kell nyújtani a szervezeten 
belüli gyógyulási folyamatok beindulásának. A műtét 
befejeztével a szervezet még nem gyógyult meg, csak 
utat nyitunk a gyógyulásnak, illetve a pillanatnyi állapotot 
stabilizáljuk (pl.: gipszbe rakjuk az eltörött kart – áthidaló 
kölcsönt veszünk fel a rövid távú fizetőképesség fenn-
tartása érdekében). 
Az, hogy megfelelően alkalmazkodott-e a vállalat azok-
hoz a változásokhoz, amelyek a válság jelenséget 
okozták, azon múlik, hogy sikerült-e a vállalatnak tanulni 
a tapasztalatokból és legközelebb egy hasonló jellegű 
probléma jelentkezése milyen hatással lesz a vállalatra. 
A megfelelő alkalmazkodás, képesség fejlődést jelent, 
nem egyszerűen a rövid távú stabilitás helyre állítását. 
Vajon azok a költségcsökkentési intézkedések, amelye-
ket a gazdaság szereplői meghoztak együtt jártak ké-
pességfejlődéssel, hatékonyabbak, jobbak lettek a mű-
ködési folyamatok, rendszerek, fejlődtek a szervezeten 
belüli erőforrások, az ott dolgozók képességei. Egy kö-
vetkező válságra könnyebben, gyorsabban tudunk rea-
gálni? 
Lean szemléletű folyamatfejlesztés 
A vállalatoknál olyan képességeket kell kialakítani, ame-
lyek biztosítják a környezeti változásokhoz való rugalmas 

alkalmazkodást és a hatékonyság folyamatos fejleszté-
sét. 
A jelenlegi helyzet kikényszeríti, hogy a vezetés átgon-
dolja, hogy a mostani vevői igények és működési alap-
funkciók teljesítéséhez milyen erőforrások, amik feltétle-
nül szükségesek és hol vannak azok a pontok, ahol a 
rendelkezésre álló erőforrásokat (ember, anyag, energia, 
idő, hely, technikai eszközök, pénz) ésszerűbben lehetne 
felhasználni. 
Ezen területek logikus, „Lean szemléletű” érték és folya-
matközpontú átgondolása, rengeteg megtakarítási lehe-
tőséget rejt a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is. 
A költségcsökkentési lehetőségek áttekintése mellett 
célszerű azt is számba venni, hogy a vállalatnál rendel-
kezésre álló képességek, kapacitások felhasználásával 
hol és hogyan tudunk olyan hozzáadott értéket teremtő 
termékekkel és szolgáltatásokkal, teljesítményekkel 
megjelenni a piacon, ami a piaci viszonyok átrendező-
dése mellett fejlődési, árbevétel növelési lehetőséget je-
lent a vállalatunk számára. 
Lean menedzsment lényege, hogy az üzleti működés 
és annak fejlesztése középpontjába a „Hozzáadott érté-
ket” állítjuk. ((66..  áábbrraa))  Mi az, ami értéket teremt, mi az, 
amiért hajlandóak fizetni az ügyfeleink? Minden egyéb 
tevékenység veszteség. Tehát veszteség, ha olyan ter-
méket vagy szolgáltatást állítunk elő, amire nincs igény, 
ha feleslegesen erőforrásokat, energiát használunk fel 
ennek érdekében. 
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A Lean filozófia lényege, hogy a veszteségek folyamatos 
kiküszöbölésével csökkenti az érték előállítási folyamat 
átfutási idejét (és a gyártásban lévő készleteket, a szol-
gáltatás során lekötött erőforrásokat), így hatékonyan, 
gyorsabban és rugalmasabban tudunk reagálni a vevők 
igényeire, ezzel jelentősen növelve cégünk versenyké-
pességét és a cégen belül tőkeforgási sebességet.

A szolgáltató vállalatoknál, pedig a bér és rezsi költségek 
csökkentésében van a legnagyobb potenciál és azt vizs-
gáljuk, hogy a rendelkezésre álló kapacitások (emberi 
erőforrás, IT, terület) felhasználása térben és időben 
mennyire van összhangban a piaci igények változásával.  

Ezen veszteségek közül a termelő vállalatoknál talán az 
egyik legnagyobb potenciál a készletekben van, ugyanis 
itt a költségek körülbelül 60% az anyagköltség. 
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• a felesleges szállítás, mozgatás, utazás. 

 

• az állásidő, a felesleges várakozás, amikor az 
erőforrásokért fizetünk, de nem tudjuk megfele-
lően kihasználni őket, 

• ha hibásan végezzük el a feladatot, vagy selejtet 
gyártunk, újra el kell végezni egy feladatot, 

• ha bonyolultan, több lépésben, több mozgatással, 
adminisztrációval végezzük el a feladatot, 

• ha túltermelünk, olyan tevékenységeket, feladato-
kat végzünk el, amit a vevő nem igényelt, 

• a ki nem használat kapacitások, terület, erőfor-
rások, képességek, 

• a felesleges készlet, felhalmozása (amiben le-
kötve áll a pénzünk), 

• a párhuzamosan többször, újra elvégzett felada-
tok, 

66..  áábbrraa  

Veszteség, 



Az értékáram-központú megközelítés, nem egy egyszerű fűnyí-
róelv szerű (pl.: -10%) költségcsökkentést takar, hanem a vevői 
igények kielégítéséhez szükséges tevékenységek és azok erő-
forrásigényének szisztematikus átgondolását, a folyamatainkban, 
működésünkben lévő veszteségek feltárását és csökkentését, 
ami megalapozott, a valós igényekhez és lehetőségekhez iga-
zodó, hosszútávon is eredményes költségcsökkentéssel jár. 

A Lean bevezetés nem egyszerűen költségcsökkentés, ha-
nem képesség fejlesztés, ami segíti a vállalatot a piaci igények-
hez igazodó rugalmas és hatékony erőforrás felhasználásban. 

A vállalatok versenyképességének növelésében az autó iparban 
legjobb gyakorlatnak számító Toyota Gyártási Rendszer, más né-
ven Lean Menedzsment bizonyult a legsikeresebb megoldásnak, 
amely eredményesen ötvözi a vevő és a tulajdonosok szempont-
jából lehető legnagyobb érték előállításához szükséges módsze-
reket és egy egységes filozófiai keretbe foglalja őket. 

A Lean menedzsment 5 alapelve (James Womack, Daniel Jo-
nes, 1996) szerint: 

1. Meg kell határozni, hogy melyek a hozzáadott értéket tartal-
mazó és nem tartalmazó tevékenységek a vevő szempontjá-
ból  

2. Azonosítani kell az összes, a termék vagy szolgáltatás előál-
lítása szempontjából szükséges tevékenység láncolatát, az 
értékáramot és azonosítani kell a veszteségeket.  

3. Folytonossá, megszakítások, eltérítések, megállások nélkü-
livé kell tenni az értékáramot 

4. Csak azt szabad előállítani, amit a vevő igényel, amikor a 
vevő igényli azt: húzó rendszer kialakítása 

5. Folyamatosan törekedni kell a tökéletességre, a veszteségek 
folyamatos felderítésén és eltávolításán keresztül. 

Nézzünk egy példát az 5 alapelv alkalmazására. 

Egy áruházi értékesítésben, mi az érték a vevő szempontjából (a 
megfelelő áru a polcon, megfelelő (eladható, használható) álla-
potban és az, hogy a helyes vásárlási döntés meghozásához 
szükséges információk rendelkezésre álljanak (a szaktanácsadók 
megfelelő információkkal segítik a vásárlási döntést, ha ezt a 
vevő igényli). Mi szükséges ahhoz, hogy az áru rendelkezésre 
álljon? Időben meg kell rendelni, át kell venni a szállítótól, be kell 
vételezni, ki kell helyezni a polcra megfelelő állapotban (árazva, 
kicsomagolva). Az, hogy az áru a raktárban van, vagy egy másik 
áruházban, vagy a kamionon, a vevő szempontjából nem érték. 
A cél, hogy minél hamarabb kikerüljenek az áruk a polcra, meg-
felelő elvihető választék legyen, megfelelő áron, megfelelő álla-
potban. Milyen áruknak kell rendelkezésre állni, milyen árukat kell 
kihelyezni a polcra? - Amikre igény van. Minden egyéb, többlet 
áru veszteség, mert foglalja a helyet és benne áll a pénz, felesle-
gesen foglalkozunk vele. Mikor kell rendelkezésre állni az áru-
nak, amikor a vevő ezt igényli (karácsonykor többet igényelnek a 
vevők, akkor több áru kell, kint legyen). Amikor az áruház nyitva 
van, akkor kell, hogy kint legyenek az áruk. 

Természetesen az előbbi feltételek teljesülését számos tényező 
akadályozhatja, számos probléma merülhet fel a működés során 
(elfelejtjük az árut megrendelni, rossz áron rakjuk ki a polcra, sé-
rült az áru, összekeverik az árukat, hiányzik valamelyik tartozék, 
csúszik a bevételezés és a raktárban pihen az áru). 

Ezeket a problémákat és veszteségeket folyamatosan fel kell de-
ríteni és szisztematikusan csökkenteni kell a vevői elégedettség 
és a hatékonyság növelése érdekében. 

Milyen fejlesztési (Kaizen) lehetőségeket tartalmaz az előbbi fo-
lyamat: 
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Kaizen lehetőség (veszteség) Ok Javaslat 

Későn kerül ki az áru a polcra A bevételezési folyamat manuálisan zajlik a raktárban 

és csak délután viszik fel a papírokat a könyvelésre, és 

amíg nincs bevételezve, nem rakható ki. 

Szkenneljék be a bevételezési dokumentumokat a raktárban, így nem szakad meg 

a folyamat, azonnal látható és bekönyvelhető az áru, ami beérkezett. 

Hiányzik az áru a polcról Lefogyott a készlet. Későn érkezik be az áru, későn 

rendeltük meg. 

Állítsunk be minimum készlet szinteteket a kereslet változásának és az utántöltési 

időnek a figyelembe vételével. 

 A rendszerben a készleten lévő termékek fogyását 

látjuk. Csak a fogyás és nem a valós vevői igények 

változása alapján rendelünk. 

Legyen lehetőség a vevői igények, érdeklődések rögzítésére a rendszerben, ami 

alapján aztán lehet megrendeléseket generálni. 

Hibás termék kerül ki a polcra Hibás a beszállított termék. Nem vettük észre, hogy 

hibás a beszállított termék. 

Csak jó áru kerüljön be az eladó térbe, az áruátvétel és árukihelyezés során el-

lenőrizzük hibátlanságot, sértetlenséget, hiánytalanságot. 

Raktárban áll az áru készleten Hosszú a bevételezési idő (minőségi átvétel), későn 

értesülnek az eladók arról, hogy kihelyezhető az áru. 

Vizuálisan lehessen látni, hogy melyek azok az áruk, amiket már bevételeztünk, 

azonnal jelenjen meg eladható készleten a rendszerben a bevételezett áru. 

A Lean menedzsment, bevezetésének legfontosabb eszköze a 
Kaizen (folyamatos tökéletesítés) módszerének szisztematikus al-
kalmazása és a cégnél dolgozók széles körének probléma megol-
dási folyamatba való bevonása, amely segítségével folyamatosan 
feltárjuk és csökkentjük a cégnél található veszteségeket és olyan 
folyamatokat és sztenderdeket alakítunk, ki, amelyek egy magasabb 
teljesítményszintre emelik az adott terület működését. 

Azok az ügyfeleink, akik már alkalmazzák a Lean filozófiát és eszkö-
zöket, a tapasztalataim szerintem, kevésbé szenvedik meg a válság 
hatásait és megerősödve fognak kikerülni a válságból. 

Felmerül a kérdés, ha a Lean menedzsment bevezetése egy hosszú 
távú, több éves folyamat, érdemes-e most belevágni, amikor sokszor 
gyors és radikális lépések szükségesek a gazdasági válság hatásai-
nak kezelésére. A jelenlegi helyzetben az első lépés a vállalat érték-
áramainak Lean szemléletű feltérképezése és elemzése lehet, 

amellyel viszonylag gyorsan azonosítani lehet a főbb veszteség-
csökkentési potenciálokat, fejlesztési lehetőségeket és ezek közül 
azokkal az intézkedésekkel célszerű először elindulni, amelyek 
gyorsan eredményt (megtakarítást) hoznak (Quick Win). Egy rövid 
távú és néha radikálisabb beavatkozás (átszervezés, összevonások, 
racionalizálás) után pedig el lehet indítani a Kaizen jellegű sziszte-
matikus fejlesztési mechanizmus és programok működtetését a 
szervezeten belül egy hosszú távon is működőképes és folyamato-
san fejlődő, az emberek által is elfogadott rendszer kialakítása érde-
kében. 

Úgy gondolom, hogy minden válság egy lehetőség is a megújulásra. 
A kérdés, hogy mi csak a fenyegetést látjuk a válságban, ami lebé-
nít, vagy meglátjuk a lehetőségeket és megfelelő lépéseket teszünk 
ezek kihasználására. 
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VVáállssáággbbaann  iiss  nnyyeerrőő  
AA  jjóó  kkoommmmuunniikkáácciióó  aazz  éélleettbbeenn  mmaarraaddááss  bbiizzttoossííttéékkaa  lleehheett  

 
A kkv-k egyik legnagyobb problémája a kommunikációs tudás 
hiánya, fontosságának fel nem ismerése. A recesszió idősza-
kában ez akár a végzetük is lehet, mert most talán fontosabb, 
mint valaha a pozitív kommunikáció: termékeink, szolgáltatá-
saink speciális, máshoz nem hasonlítható, mástól megkülön-
böztető ismérveinek pontos célba juttatása, magunkról világos 
üzenetek megfogalmazása és elterjesztése. 
A kis- és középvállalatok általában jobban értenek a termékek, 
szolgáltatások kifejlesztéséhez, mint eladásához – állítja Dén-
Nagy Ildikó, a Forte Communications Kft. ügyvezetője. A 
kommunikációs szakemberek egyöntetűen állítják, nagyon 
nagy a tudáshiány ezen a területen a kkv-k körében. 
Ne csináld magad! 
Ki nem találkozott még olyan ügyféllel, aki telefonon akarja 
elmondani, milyen nagyszerű szolgáltatást ajánl? Sem ter-
mékkiajánlója, sem árlistája, sem személyre szabott ajánlata 
nincs. Ha véletlenül személyesen fogadják, hebeg-habog, 
képtelen összefogottan elmondani, miért jött, a tárgyalópart-
nertől várja, neki legyen ötlete arra, hogyan tudnának együtt-
működni. Áttekinthetetlen, szerkesztetlen, helyesírási hibáktól 
hemzsegő szórólapokat osztogat, vagy tárgyalás alatt adja 
kézbe a több száz oldalas szolgáltatás-leírásait, s a sor 
folytatható. Honlapja, hírlevele, ha van, olyan kusza, átlátha-
tatlan, látványát és információtartalmát nézve annyira zavaros, 
hogy azonnal elkattintunk róla. Ha hirdetési felülethez jut, üz-
lettársával, családjával együtt próbálja megfogalmazni üze-
neteit, üzleti leveleit, ajánlatait, s kitalálni a látványelemeket. 
Saját maga által szerkesztett hirdetései ügyetlen szlogenek-
kel, zavaros üzenetekkel vannak teli, s azok eljuttatása a cél-
csoporthoz már szintén olyan tudást kíván, amellyel a kis cég-
ben senki nem rendelkezik. Emiatt jobbára kihasználatlanul 
maradnak az esetleg jelentős üzleti előnyökkel kecsegtető 
bemutatkozási lehetőségek. 

S akkor még nem beszéltünk az előadói képességekről, 
mellyel nem automatikusan rendelkezik akármilyen nagy kva-
litású menedzser. Partnertalálkozókon a potenciális ügyfelek 
figyelmét, érdeklődését s vásárlási ösztönét felkeltő, színes, 
izgalmas előadás, kiállítói stand elviszi az üzletet, az ellenke-
zője viszont pénzkidobás. 
A kicsik arculata 
A cég imidzse, arculata, termékei, szolgáltatásai brandjének 
ismertté tétele, ismertségének a fenntartása, fejlesztése mun-
kakörök kialakításával, arra szakosodott cégek megbízásával, 
tehát jelentős költségekkel jár, amit csak bizonyos nagyság-
rendet elért vállalkozások engedhetnek meg maguknak. Ez az 
egyik jelentős oka annak, hogy a versenyszektorban működő, 
viszonylag kis forgalmú, ám növekedésorientált, cégek maguk 
próbálják meg saját kommunikációjukat kialakítani. – állítja 
Nagy Sándor, a Kornella Kft. ügyvezető igazgatója. 
Magyarországon a kommunikációs és PR-, valamint kreatív 
ügynökségek (mintegy 50, szövetségben regisztrált) túlnyomó 
többsége inkább a nagyobb vállalatok igényeire szakosodott, 
profi arculati, kreatív terveket készít, arculati kézikönyvet, hir-
detési terveket, kampányterveket dolgoz ki, s együtt vagy kü-
lön elvégzi a cégek folyamatos kommunikációját, PR-jét is. A 
komplex szolgáltatás profi végeredménnyel is jár, ám az ára a 
nagyvállalatok pénztárcájához van igazítva. S valljuk be 
őszintén, a tartalma is. Mert a kisebb vállalatoknak nem kell 
olyan differenciált kommunikáció, mint a nagyoknak. 
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– Egyre inkább rá lesznek utalva az ügynökségek is arra, 
hogy a kkv-k számára testreszabott szolgáltatáscsomagokat 
készítsenek speciális igényeik kielégítésére – mondja 
Gleichner Péter, a Forte Communications másik ügyvezetője. 
– S meggyőződésem, hogy a válság mélyülésével egyre több 
kkv ismeri fel, hogy a kommunikációra áldoznia kell, mert min-
den eszközt meg kell ragadnia a fennmaradás, versenyben 
maradás érdekében. 

Megjegyzés
A cikk a Piac és Profit 2009. februári számában megjelent írás, és a lap főszerkesztőjének, Demcsák Máriának, a lap szervezésében, 2010. március 11.-én tartott előadásának felhasználásával készült. Szerkesztette dr. Róth András



Mit nem tudnak? 
Beszélgetéseink során megpróbáltuk összeszedni, milyen 
sajátosságai vannak a kkv-létnek és-kommunikációnak. 
Általában elmondható, hogy a kisvállalatok számára kevésbé 
fontos a piaci szerepkörük, imidzsük, a világban elfoglalt he-
lyük, a társadalmi szerepvállalásuk kommunikálása, a sajtó-
ban való jelenlét, mint egy nagyvállalatnak, mert nem struktu-
rált a szervezetük, kevés alkalmazottal dolgoznak. Ezzel 
szemben termékeik, szolgáltatásaik eladhatóságát segítő 
kommunikáció a legfontosabb. 
Nincs azonban szaktudás a cégen belül, hogy arculatukat, 
szlogenjeiket, a széles körű kommunikációjukhoz szükséges 
alapelemeket kitalálják, elkészítsék, használják. A korszerű 
infokommunikációs technológiák és az azok felületein való 
megjelenés lehetőségét (honlap, hírlevél, internet, illetve 
banner, üzleti hírek, PR-cikkek, üzleti ajánlatok megfogalma-
zása kis formátumban stb.) –pedig ezek a leginkább 
testreszabottak a kicsik számára– nem tudják megfelelően ki-
használni, mivel ez a speciális kommunikáció is majdnem is-
meretlen tudás számukra. 
Nincsenek vagy nagyon nem korszerűek, nem segítik üzletvi-
telüket az off-line marketinganyagaik (szórólapok, bemutat-
kozó prospektusok stb.) sem. Nem használják ki az ingyenes 
vagy nagyon jutányos, kevésbé költségigényes, személyes 
bemutatkozási, üzletszerzési lehetőségeket. S ha eljutnak 
oda, nem tudják magukat vonzóan megmutatni, mert nem ér-
tenek hozzá. – összegezték a megkérdezett kommunikációs 
szakemberek. 
Pedig az elkövetkező időkben, a recesszióból való lassú kilá-
balás idején, érdemes áldozni a kommunikációra. Jobban oda 
kell figyelni arra, hogy milyen üzenetek fogalmazódnak meg 
egy cégről, szolgáltatásról. A pontos üzenetek, termékek, 
szolgáltatások precíz, a piacon meglévő többi termékhez, 
szolgáltatásokhoz képest eltérő, speciális előnyeinek megfo-
galmazása éppen olyan életbe vágó, mint megismertetése a 
célcsoporttal, mégpedig a leghatékonyabb csatornákon ke-

resztül és optimális kommunikációs eszköztár igénybevételé-
vel. 
Válságot pozitívan 
A válságban és a kilábalás időszakában is, mindig a pozitív 
kommunikáció a nyerő. Nem jó, ha elterjed rólunk, hogy baj-
ban vagyunk, és leépítünk, leállunk. A racionalizálást is úgy 
kell kommunikálni, hogy elsősorban a cég stratégiai elképze-
lései menjenek át: az, hogy merre fejleszt, hogyan képzeli el a 
jövőjét és a kitörési pontokat. Rendkívül fontos, a válságot 
előidéző, etikátlan üzleti magatartás tudatosításának idősza-
kában, hogy nyilvánvalóvá tegyük együttműködési készsé-
günket, s hangsúlyozzuk belátó, ügyfélre, alvállalkozóra is te-
kintettel levő üzleti érdekeink morális tartalmát. Az életben 
maradás érdekében a versenytársak tönkretételét megcélzó 
magatartás biztosan nem jó üzenet az ügyfeleink számára. 
Milyen kommunikációs segítségre van leginkább szüksé-
gük? 
Fel kell térképezni bemutatkozási lehetőségeik tárházát (kiál-
lítások, üzletember-találkozók, internetes felületeken, jelenlét 
adatbázisokban, kisebb üzleti közösségekhez tartozás lehető-
ségeit, részt venni szakmai konferenciákon, szakmai szerve-
zetekben, saját honlapot, hírlevelet, készíteni, folyamatosan 
fenntartani stb.) 
Cégünk, projektjeink bemutatásához, vonzóvá tételéhez szük-
séges kommunikációs technikákat elsajátítani (.tárgyalási 
technikák a korszerű üzletvitelben, pl. telefonos, e-mailes, 
hírleveles, személyes, csoportos, alap arculati elemek készí-
tése, folyamatos karbantartása, logók, szlogenek, html-leve-
lek, online arculati elemek, offline- megjelenésekhez szüksé-
ges alapelemek) 
 Mit kell megtanulni, s mikor kell szakember segítségét 
igénybe venni? 
Erre a kérdésre ahány cég, ahány profil, ahány piac, annyiféle 
a válasz. 

- Ha kicsi hatókörű a piac, ahol versenyzünk, akkor 
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•  a személyes kapcsolatok kiépítése, ápolása, az ismert-
ség és elismertség növelése és fenntartása a legfonto-
sabb, és megbízhatóság, minőség sugallása önmagunk-
ról. 

• Mindezt magunk is elvégezhetjük. Kis kommunikációs 
tréning, tanácsadók igénybe vétele egyáltalán nem árt. 

- Ha nagyobb hatósugárban versenyzünk, s szélesíteni 
akarjuk az ügyfélkörünket és ismertségünket, akkor 
• Szakembert kell foglalkoztatnunk, profi ügynökséget kell 

megbíznunk (specialista nincs ugyan a piacon, de rábe-
szélés segíthet) 

Az a kérdés is felmerülhet, hogy hol tanulhat kommunikálni a 
kkv? A válasz: 

• Tréningeken, oktatásokon, konferenciákon, tananyagok-
ból, személyes kommunikátoron keresztül.  

• Viselkedési, öltözködési tanácsadók igénybe vételével 
(hogy telefonáljunk, hogyan öltözködjünk, milyen tár-
gyalási, fellépési alapetikai szabályok vannak?) 

A kkv-k kommunikációs alapcsomagja 
• A kkv alapkommunikációs csomagja elkészítőjének (akár 

magunk, akár professzionális szakember) feladata a 
megbízó biztonságos és jó kommunikációjához szüksé-
ges alapelemek megtervezése, elkészítése és azok fo-
lyamatos karbantartása.  

• Cél: olyan alapcsomagot elkészíteni, amely egyszerűen 
alkalmazhatóvá teszi a kommunikációs eszköztárukat.  

• Egy jó tanács: inkább az internet, az adatbázisok, on-line 
hírlevél, és on-line weblapokon való kommunikációs le-
hetőségeket használjuk ki, arra koncentráljunk, mert: ol-

csó, gyors, kevés befektetéssel a célcsoporthoz célzott 
eljutás, a személyes kapcsolatteremtés érhető el vele. 

Alap kommunikációs panelek 
Néhány jól bevált eszköz készítése. Ilyenek: 

• Alap arculati elemek: logók, szlogenek, színskálák. Min-
den további tennivaló ebből indul ki. 

• Honlap arculat (nem programozás), benne hírlevél arcu-
lat, valamint ezekhez alap-szövegek. 

• Üzleti bemutatkozáshoz szükséges e-mail- és postai le-
vél alapmodellje. 

• Rövid hirdetésszöveg-panel. 
• Banner megjelenés arculata (s annak kommunikációs 

tárgya). 
• Általános megjelenéshez általános arculati elemek. 
• Személyre szabott kommunikációhoz szükséges egyedi 

arculati elemek. 
• Bemutatkozás felépítésének vázlata személyes 

kommunikációhoz. Szórólapok, cégbemutatkozó off-line-
ok alap arculati elemeinek és alap szövegei. 

• Hagyományos hirdetési panelek kerete és szövege. 
Folyamatos szakmai jelenlét 
Végül, de egyáltalában nem utolsósorban néhány jól bevált 
módszer 

• a személyes kommunikáció, 
• vásárokon, kiállításokon, szakmai rendezvényeken, kon-

ferenciákon üzletember-találkozókon való részvétel, 
• tagság szakmai szervezetekben, 
• társadalmi szerepvállalás, tisztségek betöltése. 
__________________________________________________________________________   
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Dr. Balogh Alberttel 

 

„…A minőség tulajdonkép-
pen leegyszerűsítve azt jelenti, 
hogy milyen mértékben telje-
sülnek a vevői igények.” 

 
Dr. Balogh Albert 

 
- Beszélgetésünk elején egy rövid szakmai életrajzot 

szeretnénk kérni! 
- 1957-ben végeztem el a debreceni Kossuth Lajos 

Tudományegyetem matematika-fizika szakát. 1957-
1960 években az egyetem oktatója voltam. 
1961-1990 időszakban a Híradástechnikai Ipari Kutató 
Intézet (1981-től Mikroelektronikai Vállalat) tudományos 
főmunkatársaként, majd főosztályvezetőként dolgoztam 
a megbízhatósági vizsgálatok területén. 
1991-től egyrészt a minőségirányítás területén végez-
tem szakértői munkát, másrészt oktatási tevékenységet 
végeztem a BME-n. 1985-ben kandidátusi címet és 
műszaki doktori címet szereztem. 1989-től a BME cím-
zetes docense vagyok. Körülbelül 100 tudományos ta-

nulmányom jelent meg, több nemzetközi konferencián 
tartottam előadást. 

- Részben nem szeretek sokat változtatni életmódomon, 
részben a megbízhatósági vizsgálatok értékelését 
megszerettem és ragaszkodtam munkaterületemhez. 
Ezen túlmenően meglehetősen szabadon választhat-
tam meg, hogy milyen tématerülettel foglalkozzam és 
lehetőségem nyílt nemzetközi konferenciákon való 
részvételre is. 

- Munkahelyeidet „egy kézen meg tudjuk számolni”. 
Hűséges típus vagy jól választottál? 

- Az EOQ MNB alelnökeként is igen aktív munkát végzel. 
Mit jelent számodra ez a tisztség?   

- 35 éve vagyok tagja az EOQ MNB-nek, kezdetben a 
Megbízhatósági Szakbizottság vezetőjeként dolgoztam, 

Megjegyzés
Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ



1989-től pedig a nemzetközi szakbizottság titkári fel-
adatait is elláttam. Több mint 10 éve választottak meg 
alelnöknek, ezt nagy megtiszteltetésnek tekintem. El-
sősorban nem a címért, hanem azért, mert baráti lég-
körben elősegíthetem a minőségirányítás területének 
hazai fejlesztését, a nemzetközi eredmények elter-
jesztését. Különösképpen az EOQ MNB-ben az EOQ 
Harmonizált Szakember-tanúsítási Rendszerének fej-
lesztését, propagálását, az ezzel kapcsolatos oktatási 
tevékenység elvégzését tekintem legfontosabb felada-
tomnak. A szervezet keretében lehetőségem nyílik az 
általános minőségirányítási módszereknek és ezek kö-
zül a statisztikai eljárásoknak rendszerezésére, vala-
mint továbbfejlesztésére is. Az EOQ MNB folyóirata –a 
Minőség és Megbízhatóság– szerkesztőbizottságának 
tagjaként törekszem nemcsak saját közleményeim 
publikálására, hanem fiatal szakemberek tanulmányai-
nak támogatására és azoknak a folyóiratban való 
megjelentetésére. Sajnos, ma már a zöld MM az egye-
düli minőségügyi folyóirat, amely nyomtatásban is 
megjelenik. Bár én a szerkesztőbizottságban állandóan 
azt álláspontot képviselem, hogy kövessük testvérla-
punknak –a Magyar Minőségnek– a példáját és csak 
elektronikus formában jelentessük meg a magas költ-
ségek miatt. Végezetül mindig törekszem arra, hogy 
minőségirányítás területén működő társadalmi szerve-
zetekkel (Magyar Minőség Társaság, ISO 9000 Fórum, 
Minőségfejlesztési Központ és Szövetség a Kiválósá-
gért) jó együttműködést alakítsunk ki. Ez például a Ma-
gyar Minőség Hét éves konferenciáin EOQ MNB szek-
ció szervezése keretében valósul meg. 

- Kétszer kaptál Puskás Tivadar Díjat és kétszer MTESZ 
Díjat. Miként értékeled elismeréseidet?   

- Makláry Zoltán mondta: a kitüntetéseket nem kapják, 
hanem adják. Ennek mindig van ilyen jellege. A Puskás 
Tivadar Díjakat azért kaptam, mert a HTE-ben (Hír-
adástechnikai és Informatikai Tudományos Egyesület), 
évtizedeken keresztül szerveztem a megbízhatóság te-
rületén a Relectronic nemzetközi szimpóziumokat. A 
80-as évek második felében hazai konferenciákat is 
szerveztünk a megbízhatósági vizsgálatok és megbíz-
hatósági adatbankok fejlesztése, illetve kialakítása ér-
dekében. MTESZ Díjra 1988-ban a HTE javasolt. Má-
sodik MTESZ elismerésemet már az EOQ MNB-nek a 
javaslatára a szervezetnek keretében végzett munká-
mért kaptam. Természetesen az elismerések mindig 
jólesnek az érdekelt személynek, de ahogy ilyenkor 
mondani szokásos ezek a szakterületnek szólnak. 
Megvallom, ezért különösebben nem szoktam örülni 
magának az elismerésnek, hanem inkább annak ör-
vendek, hogy a minőségügynek, korábban a megbíz-
hatóságnak ezzel a kitüntetéssel is fontosságot tulaj-
donítanak. 

- A Minőségfejlesztési Központ vezetőjeként kötelessé-
gem megemlíteni, hogy UNIDO szakértőként bábás-
kodtál a MIK létrehozásánál. Hogy emlékszel mind-
erre?  

- Az UNIDO megbízását a már elhunyt Pogány János 
adta. A team tagok közül Turi Tibort emelem ki, aki ve-
lem együtt sokat tanult a gyakorlati munka során a 
team-et vezető angol szakembertől (nevét elfelejtet-
tem). Jellemzően akkor az ISO 9001 szerinti auditálás 
volt az iránymutató. Ezért a Központ létrehozásának 
megalapozásához auditokat végeztünk különböző tí-
pusú és nagyságú vállalatoknál. Az egyik, ami 
eszembe jut, hogy az angol szakember az egyik válla-
latnál megkérdezte, hogy a minőségügyi rendszer do-
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kumentációjának másolatát melyik bank széfjében he-
lyezték el esetleges tűzkár előfordulására gondolva. 
Persze szó sem lehetett erről akkor ennél a vállalatnál 
és csodálkozva néztek rá. Ma már egy kis adathordo-
zóval, pen-drive segítségével könnyen megoldható a 
probléma. Változnak az idők! A másik esetben egy kis, 
de gazdaságosan működő szervezet arra a kérdésre, 
hogy mennyibe került a minőségirányítási (akkor bizto-
sítási) rendszer bevezetése, azt a választ adta, hogy 
több millió forintba. Ugyanakkor egy nagyvállalat kül-
földi (!) igazgatója csak a kézikönyv papír költségét és 
a minőségügyi vezető bérét sorolta ide. A létrehozás 
feltételeinek tanulmányozása arra világított rá, hogy 
mai nevén a BME Menedzsment és Vállalat-gazda-
ságtan Tanszéke alkalmas a Központ működtetésére 
mind az infrastruktúrát, mind a személyi feltételeket te-
kintve. A későbbi helyváltoztatást nem tartottam sze-
rencsésnek, de az eltelt idő azt igazolta, hogy nem volt 
jó a meglátásom. A Központ működését mindig nagyon 
hatékonynak értékeltem, egyedüli kifogásom csak az 
volt, hogy a minőségügyi továbbképző tanfolyamokon a 
hallgatók nem is hallottak a Központról. 

- Ismerőseid tudják rólad, hogy a minőség iránti elkötele-
zettséged példa értékű. Mit tartasz ma a minőség leg-
fontosabb jellemzőinek? 

- A legfontosabbnak azt tartom, hogy a minőségirányítás 
szakterületeit egyenszilárdságúnak tekintsük. Ez azt 
jelenti, hogy integrálni kell az ISO 9001 rendszert (vagy 
más rendszereket, például GMP, ISO TS 16949), a 
különböző problémamegoldó módszerekkel és mód-
szertanokkal (Lean Management, Six Sigma, Theory Of 
Constaints) és a folyamatos fejlesztés területével s így 
juthatunk el az igazi célhoz a szervezeti kiválósághoz, 
amelyet az önértékelési modellekkel értékelnek. Ennek 

megfelelően a minőség különböző területein munkál-
kodó szakembereknek törekedniük kell a közös és 
összehangolt tevékenységre. Ne legyenek kiskirályok 
az egyes területeken. A másik nagyon fontos dolog, 
amire most már az ISO 9004:2009 is felhívja figyelmet, 
az, hogy a rendszerekben emberek dolgoznak és a 
rendszerek társadalmi igényeket elégítenek ki, ezért 
külön figyelmet kell fordítani a társadalmi felelősség-
vállalásra (Social Responsibility). A minőség tulajdon-
képpen leegyszerűsítve azt jelenti, hogy milyen mér-
tékben teljesülnek a vevői igények. Ez azonban ma 
már az összes érdekelt fél igényeit is jelentheti. Például 
egy állami kórház esetében vevő az OÉP és a beteg is 
(sőt a beteg kettős szerepkörben van, mert beteg is és 
adófizető is). Ha megvizsgáljuk ezeknek a vevőknek az 
igényeit, azok ellentétes irányokat is jelenthetnek (jó 
ellátást kérek, mondja a páciens, gazdaságos műkö-
dést követel meg az OÉP, kevesebb járulékfizetést 
sürget az egészséges adófizető és munkáltató). A mi-
nőség tehát egyre inkább az érdekelt felek igényeinek 
kiegyensúlyozott teljesítését jelenti. 

- Oktatóként is tisztelhetünk. Sok fiatalt neveltél és 
rengeteg hívet szereztél a magyar minőségügynek. 

- Valóban hosszú ideje ügyködöm ezen a területen, de 
lehet, hogy elkedvetlenítettem egyeseket a statisztikai 
módszerekkel. Most már igyekszem az Excel segítsé-
gével átláthatóbbá tenni ezt a területet, ezért a BME 
Mérnöktovábbképző Intézetében az előadásokat szá-
mítógép-teremben tartom. A hosszú idő (nemrégiben 
került elő egy 1969. évi kiadású továbbképző jegyze-
tem) arra világított rá, hogy minden ellenkező híreszte-
léssel szemben a fiatal és középkorú hallgatók döntő 
többsége lényegesen képzettebb, motiváltabb az évti-
zeddel korábbi hallgatók átlagánál. Ez szükségessé te-

Magyar Minőség XIX. évfolyam 05. szám 2010. május 55/60 oldal



szi, hogy mindig újat tudjunk nyújtani a hallgatóknak. 
Törekednem kell, hogy olyan házi feladatokat adjak a 
továbbképzés során, amelyek mind a vállalati szerve-
zetnél, mind pedig a hallgatók gyakorlatias továbbkép-
zésében eredményesen felhasználhatók legyenek. Be 
kell vallanom, hogy sokszor olyan szép megoldásokat 
kapok, amelyeket én nem lennék képes produkálni. 
Több hallgató záró-dolgozata olyan színvonalú volt, 
hogy tömörítve megjelent a Minőség és Megbízható-
ságban. Van egy szomorúságom is, a legjobb hallgatók 
közül néhány máról-holnapra munkanélküli lett. Jó hír: 
ezeknek a hallgatóknak:80%-a záros határidőn belül új 
munkát kapott (sőt jobbat, mint a régi volt). 

- Nyugdíjasként aktivitásod, lendületed szinte semmit 
sem csökkent. Milyen további terveid, elképzeléseid 
vannak? 

- A tervekről egy régi vicc jut eszembe: „A beteg a leleteit 
nézegető professzortól megkérdezi: mire számíthatok? 
Válasz: ne vegyen drága télikabátot (enyhébb változat: 
ne kezdjen bele hosszú Tv-sorozat nézésébe).” Ko-
molyra fordítva szót vannak terveim. Például Aschner 
Gabi barátom röviddel halála előtt kiváló előadást 
tartott a Minőség Héten a „Korlátok elmélet”-éről. 
Előadása alapján, rá hivatkozva szeretnék 
népszerűsítő cikket írni erről (Dr. Róth András is 
sürget). Másik elképzelésem, hogy a fiókomban 
(gépemben) tartózkodó minőséggel kapcsolatos 
szakkifejezés gyűjteményeket rendszerezem és 
Földesi Tamás szerzőtársammal, megjelentetem az 
EOQ MNB honlapján. Gondolkozom azon is, hogy a 
BME Mérnöktovábbképző Intézetének Minőségügyi 
mérnök – Minőségügyi menedzser tanfolyamának 
tematikáját korszerűsítem. Ez talán még nem túl drága. 

- Mi a hobbid? Miként marad időd a kikapcsolódásra?  

- A szakirodalmi, szépirodalmi és közéleti (politi-
kai)irodalom olvasásán túlmenően rendszeresen 
úszom a Lukács uszodában (egyesek szerint a 
wellness elfekvőben) és naponta rendszeresen ver-
senybridzset játszom a neten barátommal, aki Veszp-
rémben lakik. Időm még van, tessék mondani meddig? 

______________________________________________  

  

AAkkkkrreeddiittáálltt  ÖÖnnéérrttéékkeellééssii  sszzaakkéérrttőő  kkééppzzééss  

Az Iparfejlesztési Közalapítvány Minőségfejlesztési Köz-
pontja által szervezett 80 órás, akkreditált Önértékelési 
szakértő képzésnek eddig több mint félszáz résztvevője 
volt.  
A központ meghirdette második féléves képzéseit, 
melyek szeptemberi és novemberi kezdéssel indulnak. A 
képzési napokról és a tematikáról a www.mik.hu honlap-
ról tájékozódhatnak kedves olvasóink. 
A tréninggel kapcsolatos kérdésekre Nagy Zsuzsanna és 

Sződi Sándor áll szíves rendelkezésükre a 
06-1-332 0362-es telefonszámon. 

 
______________________________________________  
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
  

 AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  ttiisszzttúújjííttóó  kköözzggyyűűllééssee  
22001100..  mmáájjuuss  1199..  sszzeerrddaa  11440000 
  22000099..  éévv  bbeesszzáámmoollóójjaa  
  22001100..  éévv  tteerrvveezzeettee  
  VVeezzeettőősséégg  vváállaasszzttááss  

 
  XXIIXX..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  

22001100..  NNoovveemmbbeerr  22--44..  
TTeerrvveezzeetttt  hheellyysszzíínn::  HHootteell  MMeerrccuurree  BBuuddaa  

TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22001100..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzaakkiirrooddaallmmii  DDííjj  22001100..  
  AAzz  ÉÉvv  ((sszzaakktteerrüülleett  mmeeggnneevveezzééssee))  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerrmmeenneeddzzsseerree  22001100..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ee--OOkkttaattááss  DDííjj  22001100..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22001100..  

TTeerrvveezzeetttt  eesseemméénnyyssoorroozzaatt::  
KKoonnffeerreenncciiaa--ssoorroozzaatt  aa  mmiinnőősséégg  aakkttuuáálliiss  kkéérrddéésseeiirrőőll,,  
PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  üünnnneeppééllyyeess  ááttaaddáássaa  aa  ggáállaavvaaccssoorráánn 
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VVééggssőő  ffáázziissbbaann  aazz  IISSOO  2266000000  sszzaabbvváánnyytteerrvveezzeett  
IIrráánnyyeellvveekk  aa  ttáárrssaaddaallmmii  ffeelleellőősssséégghheezz  

PPoonnggrráácczz  HHeennrriieettttee  
 

Az ISO 26000 Irányelvek a társadalmi felelősséghez doku-
mentum új, fontos állomásához érkezett, mivel megkapta a 
szükséges támogatást ahhoz, hogy végső szabványtervezet-
ként (FDIS) továbbíthassák. Ez az ISO-szabványok kidolgo-
zásának utolsó fázisa nemzetközi szabványként való kiadásuk 
előtt. 
A Társadalmi Felelősség nemzetközi munkacsoport (ISO/WG 
SR) vezetői összesítették az ISO/DIS 26000 nemzetközi 
szabványtervezetre leadott szavazatokat, mielőtt döntöttek a 
dokumentum további státusáról, azaz arról, hogy végső szab-
ványtervezetnek (FDIS) tekintsék-e. A szabványtervezetre vo-
natkozó szavazási periódus 2010. február 14-én zárult le. Az 
ISO 26000 kidolgozásában részt vevő ISO-tagok (P-tagok) 
több mint kétharmada támogatta a dokumentum FDIS-ként 
való elfogadását, ugyanakkor a teljes ISO-tagságnak (bele-
értve azokat a tagokat is, amelyek nem vesznek részt az 
ISO/WG SR munkacsoportban) kevesebb, mint egynegyede 
volt ellene. Az ISO/IEC Direktívákban lefektetett szabályok 
szerint ennek a két feltételnek kell egyidejűleg teljesülnie egy 
nemzetközi szabványtervezet konszenzussal való elfogadá-
sához. Mielőtt azonban meghozták a végső, hivatalos döntést 
a kérdésben, az ISO/WG SR vezetői elemezték az ISO-ta-
goktól és a munkacsoporttal kapcsolati státusban lévő szerve-
zetektől érkezett javaslatokat, hozzászólásokat és vélemé-
nyeket. A kapcsolati státusú szervezetek vállalkozásokat, civil 
szervezeteket, fogyasztói és munkáltatói intézményeket kép-
viselnek; van közöttük kormányzati, illetve nem kormányzati 
szervezet is. Ezeknek a szervezeteknek nincs szavazati jo-
guk, de a dokumentum véleményezésével aktívan részt vettek 
az ISO 26000 kidolgozásában. 
A támogatás, azaz a szavazatok alapján az ISO/WG SR ve-
zetői a dokumentumot ISO/FDIS 26000-ként veszik nyilván-
tartásba. A szavazási periódus alatt 2650 hozzászólás érke-

zett, amelyekkel a munkacsoport részletesen foglalkozik, hogy 
a közmegegyezésnek eleget téve, a dokumentum minőségét 
javítsák. Az összes hozzászólást áttekintik, és témakörönként 
csoportosítva előterjesztik a munkacsoport szakembereinek 
megvitatásra. A munkacsoport 2010 májusára, Koppenhá-
gába hívott össze ülést a témában. Az ülésen született meg-
állapodások alapján készítik majd el a végső tervezetet, ame-
lyet FDIS-ként fognak körözni, kéthónapos szavazási határ-
idővel. Ha megkapja az elegendő támogatást, akkor az ISO 
26000 szabvány még év vége előtt megjelenhet nemzetközi 
szabványként.  
Az ISO/WG SR vezetői döntésük kihirdetésekor kifejezték kö-
szönetüket mindenkinek a hasznos véleményekért és javas-
latokért, hangsúlyozták, hogy az összes beérkezett hozzá-
szólást egyforma gondossággal kezelik. 
Az ISO 26000 egységes, világszerte elfogadható, nemzetközi 
közmegegyezésen alapuló irányelveket ad a társadalmi fele-
lősség kérdésében. A dokumentumba foglalt irányelvek a 
legjobb gyakorlatokat foglalják össze, amelyeket a köz- és a 
magánszektor kezdeményezett azzal a céllal, hogy az a kis- 
és a nagyvállalatok, szervezetek számára egyaránt hasznos 
segítség legyen. 
Az ISO/WG SR munkájában az ISO-tagok szakemberei és a 
kapcsolati státussal rendelkező szervezetek vettek részt. A 
munkacsoportba az ISO nemzeti tagtestületei legfeljebb 6, a 
kapcsolati státusú szervezetek pedig legfeljebb 2 szakembert 
delegálhattak. A munkacsoport munkájában 436 szakember 
és 195 megfigyelő vesz részt 94 ISO-tagországból és 42 kap-
csolati státusú szervezetből. 
Az ISO 26000-ről és a munkacsoport tevékenységéről bővebb 
információ a www.iso.org/sr weboldalon található (angol nyelven). 
_______________________________________________
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IInnnnoovváácciióóss  DDííjj  kkéétt  kkaatteeggóórriiáábbaann  iiss  
AAzz  EElleeccttrroolluuxx  UUllttrraaOOnnee  ppoorrsszzíívvóójjaa  

  
Az Innovációs díj célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a 
hazai fejlesztésű termékekre és megoldásokra, melyek a 
folyamatos megújuláson keresztül elősegítik a magyar 
gazdaság növekedését. A pályázatra azok a Magyarorszá-
gon bejegyzett vállalkozások nevezhetnek, amelyek 2009-
ben kiemelkedő innovációs teljesítménnyel, jelentős üzleti 
hasznot értek el. 
Annak ellenére, hogy az Electrolux UltraOne porszívója a 
gazdasági válság közepén került piacra, kiemelkedő el-
adási és piacrészesedési adatokat ért el. A csúcsmodell 
már huszonegy százalékkal szárnyalta túl az értékesítési 
terveket, amelynek köszönhetően 2009 második felében 
hét százalékkal nőtt az Electrolux részesedése a prémium 
kategóriás porszívók európai piacán. 
A készülék elnyerte az Iparfejlesztési Közalapítvány 2009. 
évi Szervezési Innovációs Díját, valamint a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal 2009. évi Innovációs Díját. 
Az UltraOne-t 2009-ben vezette be az Electrolux, alapos 
fogyasztói kutatások eredményeire támaszkodva. A mar-
keting szervezet több mint 2000 fogyasztót kérdezett meg 
Európában, hogy feltérképezzék, mit várnak el az emberek 
egy porszívótól.  
A felmérések eredményei alapján az Electrolux létrehozott 
egy olyan felsőkategóriás modellt, amely egy készülékben 
ötvözi az összes kívánt jellemzőt: minden eddiginél hatéko-
nyabban szívja a port, egyszerűbben 
kezelhető, halkan dolgozik és külső megjelenés tekinteté-
ben is figyelemre méltó. 
A termékfejlesztési folyamat nemzetközi együttműködés 
keretében, a jászberényi porszívógyár mérnökeivel együtt 

zajlott. A gyártóeszközök fejlesztését, telepítését és a mi-
nőségbiztosítást száz százalékban magyar mérnökök vé-
gezték. 
A vállalat eddigi legnagyobb projektje alatt 12 nagyobb 
szabadalom került bejegyzésre, beleértve a nagy kapaci-
tású porzsákot, az áramlásoptimalizált szívórendszert, a 
készülék gördülékeny mozgását elősegítő kerekeket, va-
lamint a nagy porfelszívó-képességet biztosító szívófejet, 
és számtalan egyedi megoldást.  
Az UltraOne bevezetése óta kiemelkedően jól szerepel kü-
lönböző megmérettetéseken. Már több országban (Svédor-
szág, Norvégia, Dánia, Finnország, Cseh Köztársaság) el-
nyerte a „Teszt győztes” címet, valamint a SLG Prüf- und 
Zertifierungs GMBH kutatóintézet laboreredményei szerint, 
kategóriájában a legnagyobb szívóerővel bír. A porszívó 
idén a design versenyek egyik legrangosabb díját, az iF 
Product Design Award 2010 díjat is elnyerte. 
Az idei Magyar Innovációs díjra összesen 35 pályázat érke-
zett, amelyből összesen 7 innováció, beleértve az 
Electrolux UltraOne porszívója kapott elismerést. 
Az UltraOne porszívó nem az első Electrolux termék, amely 
kiérdemelte a rangos díjat. 2008-ban Innovációs Díjat nyert 
a vállalat környezetbarát porszívója, az UltraSilencer 
Green, amelynek 1 250 wattos motorja azonos hatékony-
ság mellett 33 százalékkal kevesebb áramot fogyaszt, mint 
egy átlagos 2 000 wattos motor, és amelynek burkolata 55 
százalékban újrahasznosított műanyag alkatrészekből, 
csomagolása, pedig 55 százalékban újrahasznosított papír 
alapanyagokból készül. 2005-ben pedig a TwinClean elne-
vezésű porszívócsalád büszkélkedhetett az elismeréssel. 
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXIIXX..  éévvffoollyyaamm,,  55..  sszzáámm  22001100..  mmáájjuuss  
  

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

A folyamatteljesítmény és a folyamatképesség statisztikai 
mutatói 2. rész – Dr. Balogh Albert

Statistical Indices of Process Performance and 
Process Capability, Part 2 – Dr. Balogh, Albert  

Szervezeti Kiválóság Magyarországon – 2009 – 2. rész 
Bodor Pál – Csiszár Miklós Béla – Tunkli Gábor

Excellence of Organizations in Hungary Part 2 - 
Bodor, Pál – Csiszár, Miklós Béla – Tunkli, Gábor  

Lean szemléletű reorganizáció és folyamatfejlesztés - 
Dr. Németh Balázs

Reorganization and Process Development in the 
View of Lean Production – Dr. Németh, Balázs  

Válságban is nyerő – Demcsák Mária Winner as Well in Crisis – Demcsák Mária  

Jók a legjobbak közül – Sződi Sándor riportja 
Dr. Balogh Alberttel

The Best among the Best - A Riport with 
Balogh, Albert by Sződi, Sándor  

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  

Végső fázisban az ISO 26000 szabványtervezet 
Irányelvek a társadalmi felelősséghez – 
Pongrácz Henriette

Final Phase for ISO 26000 – Guidelines to CSR – 
Pongrácz, Henriette 

 

Innovációs Díj két kategóriában is – Az Electrolux 
UltraOne porszívója

Innovation Award in Two Cathegories – Electrolux’s 
Vacuum Cleaner UltraOne  

Akkreditált Önértékelési szakértő képzés Accredited Training for Self Assessment Experts  
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