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Tanúsítási

 

szolgáltatások
Az MSZT az IQNet

 

(Nemzetközi Tanúsító

 

Hálózat) teljes jogú

 

tagja,

 
ezért az általa tanúsított cégek az MSZT tanúsítványával együtt a világ több, mint 60 országában elismert IQNet-tanúsítványt

 

is megkapják.

 
Az MSZT-t az irányítási rendszerek tanúsítása területén a NAT (Nemzeti Akkreditáló

 

Testület) és a SNAS (Szlovák Nemzeti Akkreditáló

 

Testület) akkreditálta.

Rendszertanúsítás
•

 

Minőségirányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ

 

EN

 

ISO

 

9001-es szabvány

 

szerint;
•

 

Környezetközpontú

 

irányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ EN ISO 14001-es szabvány

 

szerint;
•

 

A munkahelyi

 

egészségvédelem

 

és

 

biztonság

 

irányítási

 

rendszerének

 

(MEBIR) tanúsítása

 

az

 

MSZ 28001-es (BS OHSAS 18001) szabvány

 

szerint;
•

 

Élelmiszer-biztonsági

 

irányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ ISO 22000-es szabvány

 

szerint; 
•

 

Magyar Egészségügyi

 

Ellátási

 

Standardok

 

(MEES)

 

szerint

 

végzett

 

tanúsítás;
•

 

Információbiztonsági-irányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ ISO/IEC 27001-es szabvány

 

szerint;
•

 

Informatikai szolgáltatásirányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO/IEC 20000-1 szerint; 
•

 

Fordítási szolgáltatások MSZ EN 15038 szerinti tanúsítása; 
•

 

Környezetvédelmi adatok hitelesítése;
•

 

Integrált

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

(minőség-, környezetközpontú, munkahelyi

 

egészségvédelem

 

és

 

biztonság, élelmiszer-biztonsági, információbiztonsági

 

stb. 
irányítási

 

rendszerek).
Terméktanúsítás

• Termékek

 

és

 

szolgáltatások

 

szabványnak

 

való

 

megfelelőségének

 

tanúsítása;
• Normatív

 

dokumentumok

 

szerinti

 

terméktanúsítás;
• Játszótéri

 

eszközök

 

megfelelőségének

 

tanúsítása, ellenőrzése.
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BBéékkééss,,  KKeelllleemmeess  KKaarrááccssoonnyyii  

ÜÜnnnneeppeekkeett  
ééss  

SSiikkeerreekkbbeenn  GGaazzddaagg  BBoollddoogg  ÚÚjj  ÉÉvveett  

KKíívváánn  

aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  

SSzzeerrkkeesszzttőőbbiizzoottttssáággaa!!  
 
 
 
Tisztelt Olvasó! 
Lapunk júniusi számában indított sorozatot az egész-
ségügyi terület minőségi kérdéseiről, melyben arra töre-
kedett, hogy rendszerezze és összefüggéseiben is is-
mertesse a témakört. Ebben a számunkban több írást is 
találnak, melyek közül az utolsó mintegy összegez, és a 
követendő utat igyekszik kijelölni. 
Talán nem felesleges ismételten emlékeztetni a júniusi 
szám bevezetőjében leírtakra. 

Ezek szerint az egészségügyi rendszerek a többi között 
is különös figyelmet kapnak, hiszen az állami kiadások-
nak nem csak jelentős, de egyre növekvő részét teszik 
ki, így különösen nagy hatással lehetnek olyan makro-
gazdasági mutatókra, mint pl. az államháztartási hiány 
alakulása. Az egészségügyi kiadások növekedése 
olyan, a fejlett országokra általánosan jellemző trendek 
következménye, mint az elöregedő társadalom, amely 
miatt az ellátottak köre természetszerűen folyamatosan 
szélesedik, miközben a tudományos fejlődés eredmé-
nyeinek alkalmazása folytán egyre drágább eljárások, 
eszközök, gyógyszerek felhasználása válik szükséges-
sé. 
Részben az egyre növekvő egészségügyi ráfordítások-
kal összefüggésben került középpontba az egészség-
ügyi ellátás minőségének kérdése is. Az egész szektort 
jellemző gyenge minőség és pazarló működés figyel-
hető meg a világ számos országában. Amennyiben 
ezek a vélemények a valóságot tükrözik, úgy a társada-
lom részéről jogos elvárás a szolgáltatókkal szemben a 
pazarlás csökkentése és az ellátás eredményeinek 
javítása. 
Az, hogy a folytatólag közölt hat, és hetedikként az 
EFQM rovatban megjelent cikk mennyiben érte el az 
első bekezdésben kitűzött célt, azt az olvasók döntik el. 
Azt a célt azonban bizonyára elérte, hogy rámutatott a 
jelenlegi helyzet tarthatatlanságára, valamint arra, hogy 
a javítás nem mindig a pénzen múlik, továbbá –mint 
ahogy Dr. Gődény Sándor írja cikkében– társadalmi 
összefogás szükséges a holtpont legyőzéséhez. 
A témakört –jelentőségének megfelelően– lehetősége-
ink szerint folytatni szándékozunk. 

Főszerkesztő 
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Zeithaml et. al (1993) háromféle szolgáltatás-elvárást 
határoz meg: kívánt szolgáltatás, megfelelő szolgáltatás 
és előre várható szolgáltatás. Az első a remélt szolgál-

AA  sszzoollggáállttaattááss--mmiinnőősséégg  hhaallllggaattóó--kköözzppoonnttúú  mmeeggkköözzeellííttééssee  aa  ffeessllőő((??))ookkttaattáássbbaann  
SSzzoollggáállttaattááss--mmiinnőősséégg  mmooddeelllleekk  eelleemmzzééssee--  NNeemmzzeettkköözzii  kkiitteekkiinnttééss  

DDrr..  HHeeiiddrriicchh  BBaalláázzss  
 
A jelen cikk célja, hogy ismét reflektorfénybe helyezze a 
felsőoktatás minősítésének egyik legalapvetőbb, de néha 
elfeledettnek tűnő szempontját: a hallgatóét. 
Az elmúlt években a bolognai kötelezettségek és az ér-
deklődés okán is számos, nagyon részletes tanulmány 
született hazánkban is a felsőoktatási rendszer átalaku-
lásáról (Barakonyi, 2004). Egyes szerzők a jelen írásban 
is középpontban álló minőségrendszereket és dilemmá-
kat tárgyalják (Szintay & Veresné, 2007, Varga, 2009, 
Szabó & Kövesi, 2009), míg mások a tudásmenedzselés 
megközelítést használják. (Farkas & Király, 2009 
Bencsik &Marosi, 2009).A jelen tanulmányhoz hason-
lóan, szintén a felsőoktatási minőség fogyasztó-orientált 
megközelítését helyezi kutatásai középpontjába és fejti ki 
kutatás módszertani felvetéseit Hetesi és Kürtösi (2009) 
Ezen írásnak azonban kifejezetten a nemzetközi kite-
kintés a célja. 
A cikk a szolgáltatás-menedzsment üzleti megközelítését 
használja kiindulásként, majd a for-profit szféra számára 
kifejlesztett szolgáltatás-minőség modelleket veszi gór-
cső alá, különös tekintettel a felsőoktatásra, mint szol-
gáltatási tevékenységre való alkalmasságuk tekinteté-
ben. Az ismert modellek és azok módszertana mentén 
jut el, egy, a kifejezetten erre a szegmensre kifejlesztett 
modellhez. 
Ezt követően angolszász, német és ázsiai hallgató-ori-
entált empirikus felmérések és következtetéseinek be-
mutatása következik. Végül a felsőoktatási szolgáltatást 
egy tágabb kontextusba helyezve, megpróbáljuk elhe-

lyezni a szolgáltatások területén világszerte uralkodó 
működési modellek (ti. McDonaldizációs és Disneyalizá-
ció) között. 
Szolgáltatás minőség a felsőoktatásban 
A szolgáltatás-minőség fogalmi meghatározása 
A szolgáltatások minőségének megítélése és meghatá-
rozása komoly változásokon esett át az elmúlt évtize-
dekben. Ez csak részben köszönhető az állandó mérhe-
tőségi problémának, másfelől legalább annyira adódik 
azok komplexebbé válásából, termékektől és termeléstől 
való egyre nehezebb megkülönböztetéséből. 
Az egyik legáltalánosabb nézet, hogy a szolgáltatás mi-
nőség meglehetősen rugalmas és megfoghatatlan foga-
lom, így aztán annak rendszerbe foglalása is érthető vi-
tákat vált ki a szakirodalomban (Parasuraman et.al, 
1985; Carman, 1990; Bolton és Drew, 1991). A kiinduló-
pont mégis leginkább Lewis és Booms (p. 100, 1983) 
meghatározása, akik szerint a szolgáltatás minőség „… 
azt mutatja, hogy a szolgáltatás színvonala mennyire 
esett egybe a fogyasztó elvárásaival.” Így a szolgáltatás 
minőséget, mint attitűdöt határozzák meg, mintegy a 
szolgáltatás egészének nagyszerűségéről alkotott ítélet-
ként. Ebből jól látható, hogy mivel a kiindulópont is egy 
viszonylag nehezen megfogható, ill. mérhető fogalom, ti. 
attitűd, így minden erre épülő modellben kódolva vannak 
a bizonytalan elemek. 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 12. 2010. december
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Első hullámban az angolszász és ázsiai térségben a 
TQM filozófia mentén indított kezdeményezésekről bizo-
nyosodott be, hogy nem teljesen felelnek meg oktatási 
környezetben. Elsősorban azért, mert a TQM alapelvként 
jelentkező fogyasztói megelégedettséget az intézmények 
többsége nem érezte elsődlegesnek (Barnard, 1999). 

tatási színvonal, amit a fogyasztó szerint nyújtani lehet 
és kellene. A második a még megfelelő minimum szint, 
amit elfogadhatónak tart az igénybe vevő. E kettő szint 
között húzódik a tolerancia zóna, amit hajlandó elfogadni 
a fogyasztó. Végezetül van a fogyasztóban egy szolgál-
tatási minőség, amit attól a szervezettől előre várt. A re-
mélt szolgáltatási minőség előnye, hogy a másik kettő-
höz képest viszonylag stabilnak és függetlennek mond-
ható, így például a felsőoktatás minőségének megítélé-
sénél is jobban használható. 
Felsőoktatás, mint speciális szolgáltatás 
Az oktatásra a szolgáltatások klasszikus jellemzői közül 
kifejezetten igaz, a kézzel nem fogható jelleg, mivel a 
szolgáltatás sokkal inkább előadás, avagy tevékenység, 
mint tárgy: nem érzékelhető úgy, mint egy tárgy. Számos 
szolgáltatás, így az oktatás is a fogyasztó számára ne-
hezen megfogható. Ezért a szervezet vezetőinek kell a 
minőséghez, ahol csak lehet olyan kézzel fogható ka-
paszkodókat nyújtani, amelyek csökkentik a szolgáltatás 
komplexitását és elősegítik a jó hírnév terjedését más 
hallgatók által (Zeithaml&Bitner, 2002). 
Az elválaszthatatlanság kényes kérdése fokozottan jele-
nik meg az oktatásban. A porosz rendszerű és stílusú 
egyirányú kommunikációt feltételező előadások háttérbe 
szorulásával, a hallgató maga is, mint szolgáltatás-minő-
séget befolyásoló tényező jelenik meg. A minőségérzet 
kontrollálása ebben a szituációban még sok kihívást tar-
togat. 
A heterogenitás, mint harmadik szolgáltatás-jellemző az 
egyik legmesszebbre vezető dilemma, nevezetesen a 
szolgáltatás állandóságának biztosítása. Hogyan lehet 
egy munka intenzív szolgáltatásban, ahol a hallgatóval 
oly sokféle oktató és adminisztratív személyzet kerül 
kapcsolatba, valamiféle sztenderdet biztosítani? Ez ko-

moly munkaerő kiválasztási, és legalább annyira veze-
tési kérdéseket vet fel (Clewes, 2003). 
A felsőoktatásban a személyes kapcsolatok szerepét a 
minőség érzékelésben más szerzők is kiemelik 
(Oldfield&Baron, 2000), amiből az a feltételezés követ-
kezik, hogy a hallgatói minőség észlelést az oktatók je-
lentősen befolyásolják. Az emberi találkozást, azaz az 
„igazság pillanatát”, mint az észlelt minőséget így a hu-
mán tényezők döntően befolyásolják (Heidrich, 2007). 
Az oktató szerepére az észlelt felsőoktatási szolgáltatás 
minőségben több tanulmány is rámutat (Hansen et al. 
2000; Hill et al., 2003; Pozo-Munoz, 2000). 
A szolgáltatást igénybe vevő elsődlegesen a hallgató. 
Ezt a nézetet azonban többen is megkérdőjelezik vagy 
árnyalni próbálják (Galloway, 1998). Weaver (1976) négy 
potenciális szereplőt azonosít, mint az oktatási szolgál-
tatás igénybe vevőjét: a mindenkori kormányzat, a köz-
igazgatás, oktatók/kutatók és a tényleges igénybe vevő-
ket, mint a hallgatók, családjuk, a majdani foglalkoztatók 
és a társadalom egésze. 
Felsőoktatási minőség-modellek és kritikájuk 
A felsőoktatásban, de általában az oktatásban, szinte a 
minőség modellek megjelenésével együtt kezdtek el pró-
bálkozni különböző üzleti megközelítések alkalmazásá-
val, máshol bevált modellek adaptálásával. Abban ter-
mészetesen minden szerző egyetértett, hogy a termelő 
vagy szolgáltató szervezeteknél bevált modellek a belső 
és külső környezet eltérése miatt nem használhatók vál-
toztatás nélkül (Madu &Kuei, 1993). 
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A szolgáltatás minőség modellek kiindulópontja a 
Grönroos által bevezetett észlelt szolgáltatáson alapuló 
rendszer (Grönroos, 1984). Ez a megközelítés miközben 
nagyon jó kiindulási alapot és megfelelő eltérést jelentett 
a termelés központú megközelítéstől, hosszú időre kor-
látozta is a szolgáltatás minőségről való gondolkodást 
(11..  áábbrraa). 
A modell alapvetően az összehasonlításon alapul, amit 
később más szolgáltatás modellek is használtak alapfel-
tevésként. Grönroos szerint a múltbeli tapasztalataink 
jelentősen befolyásolják az adott szolgáltatással kap-
csolatos elvárásainkat, amihez aztán az észlelt szolgál-
tatást hasonlítjuk. 
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Egy másik fősodorban az ISO 9000 vagy a minőség dí-
jak, mint a Malcolm Baldridge National Quality Award, az 
EFQM (European Foundation for Quality Management), 
SQA (Singapore Quality Award), illetve az oktatási tevé-
kenységre kialakított SEM (School Excellence Model) 
került széles körben alkalmazásra. Ezek azonban szin-
tén a TQM filozófiáját próbálták oktatási környezetre 
adaptálni (Chua, 2004). 
A továbbiakban az írás eredeti céljának megfelelően a 
szolgáltatás menedzsment gondolatvilágából kifejlődött 
minőség modellek felsőoktatási alkalmazhatóságát és 
korlátaikat tekintjük át. 
Grönroos modellje 

 
1. áábbrraa  AAzz  éésszzlleelltt  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  --  GGrröönnrrooooss,,  11998822,,  pp..  7799,,  iiddéézzii  VVeerreess  ((11999988,,  pp..6699)) 



A Grönroos modell egyik továbbgondolása és kritikája az 
„elvárások mínusz teljesítmény” skála koncepcionális és 
operacionalizálási problémáit mutatja be. Teas (1993) 
empirikus munkájában a két észlelt szolgáltatás minőség 
mutatót vizsgál, az ún. értékelt teljesítményt (EP- 
Evaluated Performance) és a minőség normát (NQ- 
Normed Quality). Megállapítja, hogy az EP mérőszám, 
amely az észlelt teljesítmény és az ideális közötti kü-
lönbséget méri - nem pedig a fogyasztó elvárásait- job-
ban mér, mint a SERVQUAL és a NQ módszerek. 
SERVQUAL 

 
22..  áábbrraa  AA  sszzoollggáállttaattááss--mmiinnőősséégg  ggaapp--mmooddeelllljjee  

PPaarraassuurraammaann,,  eett  aall..  ((11998855))  

A legismertebb szolgáltatás minőség modell az ún. gap-
modell, melyből aztán a kérdőív finomításával a 
SERVQUAL kialakult. Parasuraman et. al (1985) által ki-
fejlesztett és legtöbbet alkalmazott modell eredetileg kva-
litatív interjúkon alapult 4 szolgáltatási üzletágból szár-
mazó felső vezetőkkel és 12 fókusz csoporttal (22..  áábbrraa). 
A SERVQUAL kérdőív a „rés” elemzés alapján öt dimen-
ziót határozott meg, mellyel szándéka szerint a legkülön-
bözőbb szolgáltatási tevékenységeket, beleértve a felső-
oktatást is, mérni lehet. Ezek a következők: 

1. Megbízhatóság: a szolgáltatások esetében a meg-
bízhatóság az ígért szolgáltatás megbízható és 
pontos előállítását jelenti. A szolgáltató szervezet 
elsőre képes nyújtani a szolgáltatást az összes 
ígéretének megfelelően. Ide tartozik a számlázás 
pontossága, a szolgáltatás időre végrehajtása stb. 

2. Reagálási készség: az alkalmazottak hajlandósá-
gát és képességét jelenti a szolgáltatás nyújtá-
sára. Ez jelentkezhet a szolgáltatás időbeliségé-
ben, mint az azonnali szolgáltatás, a számla gyors 
megküldése vagy a fogyasztói kérdésre történő 
gyors reagálás. 

3. Biztonság: ez a dimenzió az alkalmazottak tudá-
sában, hozzáértésében és udvariasságában érhe-
tő tetten és abban a képességükben, hogy mind-
ezeknek köszönhetően megbízhatóság és biza-
lom érzetét keltik a fogyasztóban. Az udvariassá-
gon az ügyféllel foglalkozó türelmét, tisztelettudó 
viselkedését, figyelmességét és barátságosságát 
értjük. Ezekből áll össze a szolgáltatást nyújtók 
megbízhatósága, szavahihetősége és hiteles 
őszintesége, ami az igénybe vevőben a kiegészítő 
tárgyi eszközök kezelhetőségével együtt adja a 
biztonságos használat érzetét. 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 12. 2010. december 9/70 oldal



4. Empátia: empátia a szolgáltatást igénybe vevőnek 
nyújtott törődés és egyénre szabott figyelem. Ez 
egyrészt jelenti a szolgáltatók könnyű megközelít-
hetőségét és azt a törekvést, hogy megpróbálják 
megérteni az ügyfél igényeit és panaszait. 

5. Kézzelfoghatóság: a szolgáltatások kézzel fogha-
tó részeit az olyan tényezők jelentik, mint a helyi-

ségek, amelyekben a szolgáltatást nyújtják, a 
szolgáltatást nyújtó megjelenése, az eszközök és 
szolgáltatás helyén jelen lévő más fogyasztók. 

A modellt később Lovelock 7 dimenzióssá fejlesztette. 
(33..  áábbrraa) 
 

 
33..  áábbrraa  AA  sszzoollggáállttaattááss--mmiinnőősséégg  ggaapp--mmooddeelllljjéénneekk  ttoovváábbbbffeejjlleesszztteetttt  vváállttoozzaattaa  --  LLoovveelloocckk..  pp..  111122..,,  11999944 
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A SERVQUAL a felsőoktatásban legtöbbet használt, de 
leginkább vitatott modelljévé vált, több okból is. 
Babakus és Boller (1992) szerint eleve pszichológiai 
problémát okoz a kérdőív értelmezésénél az „elvárt”- és 
a „létező” szint összehasonlítása. Előbbit nagyon ritkán 
jelölik meg alacsonyabbnak, mint az utóbbit, így az elvá-
rás eredmények rendre magasabbak az észleltnél. Teas 
(1993) ehhez kapcsolódóan megállapítja, hogy a 
SERVQUAL kérdőív elvárás-állításaiból adódó különb-
ségek nem az elvárások, attitűdök különbségeit mutat-
ták, mint inkább azok értelmezésének különbségét. 
A felsőoktatásban történő hasznosítással kapcsolatban 
például Carman (1990) azt hangsúlyozza, hogy a fo-
gyasztói elégedettség meghatározásánál, az eltérés 
elemzésekor figyelembe kell venni, hogy a már Grönroos 
által is megfogalmazott múltbéli tapasztalatokon alapuló 
„elvárt szolgáltatás” nem mindig létezik a fogyasztó fejé-
ben. Így a felsőoktatásban is szerencsésebb az elvárá-
sok normáját, más szolgáltatásokhoz hasonlóan, nullán 
értelmezni. Az alapképzéses hallgatók, de gyakorta az 
oktatók többségének ugyanis nincs valós tapasztalata 
más intézménnyel kapcsolatban, így inkább a szájreklám 
útján létezik egy általános képe másokról, de ez nem 
elegendő minőség tényezők meghatározásához. 
Említésre méltó még, hogy az oktatók szolgáltatás nyúj-
tásának minőségével kapcsolatos elvárásai általában 
alacsonyabbak, mint hallgatóiké (Shank et al., 1995) 
SERVPERF 
Cronin és Taylor (1992) összegezve megállapította, hogy 
sem az empirikus sem az elméleti bizonyítékok nem ele-
gendőek a Grönroos, majd a SERVQUAL fejlesztői által  
kiindulásként használt „elvárások, mínusz teljesítés” kü-
lönbség, mint szolgáltatás minőség mércéjének elfoga-

dására. Így ők a tisztán teljesítmény alapú modell mellett 
teszik le voksukat. Ennek a megközelítésnek a 
SERVPERF skála (performance only) az eredménye. 
Szerintük ez jobban méri szolgáltatások minőségét. 
Hallgató-központú megközelítések 
A felsőoktatásban nyújtott szolgáltatás minőségére 
mindezidáig nem sikerült általánosan elfogadott definíciót 
megfogalmazni. Amiben azonban a legtöbb megfogal-
mazás megegyezik, az, hogy a definíció stakeholder 
alapú kell, hogy legyen. 
Három egymással ellentmondó megközelítés azonosít-
ható a szolgáltatás-minőség felsőoktatásbeli megfogal-
mazására: 

• a már említett SERVQUAL kérdőíven nyugvó 

• az oktatás és tanulás minőségét mérő 

• az ún. teljes hallgatói élmény minőségét értékelő 
(Clewes, 2003, p. 74.). 

Ezen teljes hallgatói élmény megközelítéssel készült 
megelégedettségi felmérések tényezőit mutatja az 
11..  ttáábblláázzaatt: 
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Szerző Robert és Higgins 
(1992) 

Mazelan et al. 
(1992) 

Hill (1995) Aldridge és Rowley (1998) 

Kérdőív-
ben fel-
használt 
tényezők 

Könyvtári szolgáltatás 
IT technológia támo-
gatottság 
Bár/étkezés 
Hallgatói szervezetek 
Kurzusok szervezett-
sége/ hatékonyság 
Előadások minősége/ 
kommunikáció 
Tantárgyak tartalma 
Szórakozási lehetősé-
gek 
Klubok/ szociális léte-
sítmények 
Egyéni tanulás létesít-
ményei 
Erőforrások és eszkö-
zök 
Sportolási lehetőségek 
Kurzus-fejlesztésbe 
történő beleszólás 
Általános tanulási él-
mény 

Könyvtári szolgálta-
tás 
IT szolgáltatások 
Élelmiszer boltok 
Szállás 
Kurzusok szervezett-
sége/vizsgáztatás 
Oktatói gárda/ elő-
adási stílus 
Oktatási módszerek 
Hallgatói terhelés és 
értékelés 
Társadalmi élet 
Egyéni fejlődés 
Pénzügyi körülmé-
nyek 
Egyetemi környezet 

Könyvtári szolgáltatás 
IT szolgáltatások 
Étkeztetés 
Szállás 
Kurzusok tartalma 
Személyes kapcsolat 
az oktatókkal 
Oktatási módszerek 
Oktatás minősége 
Hallgatók bevonása 
Munka tapasztalat 
Pénzügyi szolgáltatá-
sok 
Visszacsatolás 
Közös konzultáció 
Könyvesbolt 
Karrier-szolgáltatás 
Jóléti tanácsadás 
Egészségügyi szolgál-
tatás 
Hallgatói szervezetek 
Testnevelés 
Utazási iroda 

Hallgatói szolgáltatások/ létesítmé-
nyek 

• szállás 
• karrier 
• étkezés 
• gyermek felügyelet 
• kollégiumok tisztasága 
• tanácsadás 
• egészségügy 
• rekreáció/ sport 
• hallgatói szervezet 
• jóléti jogok 

Oktatás és tanulás 
Oktatás és tanulás-fejlesztés 
Oktatás- és tanulás-támogatás: 

könyvtári szolgáltatások, 
média-technológia szolgáltatások, 
általános, 
IT-szolgáltatások 

Kommunikáció, konzultáció, vissza-
csatolás és panaszkezelés 
Egyenlő lehetőségek, mozgáskorláto-
zottak és környezetük 

11..  ttáábblláázzaatt  TTeelljjeess  hhaallllggaattóóii  ééllmméénnyy  mmeeggeellééggeeddeettttsséégg  ffeellmméérréésseekk  ttéénnyyeezzőőii 
A már említett módon történtek kísérletek kifejezetten 
TQM-alapú rendszerek megalkotására is, a SERVQUAL 
mentén, amit a HETQMEX, felsőoktatási kiválóság- mo-
dell jelez (Ho& Wearn, 1996). 
HEdPERF 
Az egyik legjobban sikerült kísérlet a szolgáltatás minő-
ség modellek felsőoktatási alkalmazására az ún. 
HEdPERF (Higher Education PERFormance- only) mo-

dell. (Firdaus, 2004, Firdaus,2006). A 41 tételből álló 
eszköz átfogóbb teljesítmény alapú mérését kívánja 
nyújtani a felsőoktatás mérésének, mint elődjei. 
A modell az empirikus tesztelések megerősítéseként 6 
tényezőt használ a felsőoktatási szolgáltatás minőség 
mérésére: 

1. Nem-tudományos tényezők: Itt olyan elemek 
szerepelnek, amelyek a hallgató számára kulcs-

Magyar Minőség XIX. évfolyam 12. 2010. december 12/70 oldal



fontosságúak tanulmányai teljesítéséhez és a 
nem oktató személyzet feladatai közé tartoznak. 

2. Tudományos tényezők: Ezek az elemek közvetle-
nül az oktatói (tudományos) gárda felelősségi kö-
rébe tartoznak. 

3. Hírnév: Itt azok az elemek találhatók, melyek az 
intézmény szakmai megítélését, image-nek fon-
tosságát mérik. 

4. Hozzáférés: a tényezők a megközelíthetőséget, a 
kapcsolat felvételének könnyítését, elérhetőséget 
és kényelmet mérik. 

5. Program-kérdések: Itt az intézmény által kínált 
képzések és specializációk széles körét és meg-
ítélését mérjük, mely a rugalmas struktúrát és a 
tananyagok elérhetőségét is jelenti. 

6. Megértés: Az utolsó tényező a hallgatók igényei-
nek megértését jelenti. Ide tartozik például a sze-
mélyes tanácsadás és az egészségügyi szolgál-
tatások (Firdaus, 2006, p. 575.). 

Hallgatói felmérések eredményei – kitekintés 
A következőkben főleg a már említett modelleken nyugvó 
empirikus (többségében) kvantitatív felmérések eredmé-
nyeit mutatjuk be 
Clewes (2003) kvalitatív, longitudinális interjúkon alapuló, 
MBA hallgatók körében végzett felmérést, melyben a kö-
vetkező főbb megállapításokra jutott az Input-Process-
Output modell használatával, amit a teljes hallgatói él-
mény megközelítésre épített. (44..  áábbrraa) 
A modell struktúrája a következő: 

1. Képzés előtti elvárások 
a. Vezetői képességek kifejlesztése vagy 

megerősítése 

b. Végzettség megszerzése 
c. Más gazdasági területek és emberek 

megismerése 
d. Új tudás megszerzése 
e. Egy jól szervezett, lendületes kurzus 

2. Kurzus közben 
a. Oktatók minősége (ez kiemelten sokszor 

jelent meg az interjúk során) 
b. Kurzusok tartalma 
c. Félévközi és záró dolgozatok 
d. Szervezés 

3. Kurzus utáni értékelés (a képzés értékének forrá-
sai) 

a. Képzettség megszerzése 
b. Tanulási folyamat 
c. A tanultak munkahelyi alkalmazásának le-

hetősége 
d. A kapcsolati háló kiterjedése 
e. Az egyéni fejlődés és változás érzése 

(Clewes, 2003) 
A felmérés összegzéseként elmondható még, hogy a 
kurzus előtt megfogalmazott, elvárt szolgáltatás minőség 
valóban előzetes tapasztalatok által befolyásolt és a 
szolgáltatás-érték észlelést leginkább befolyásolja. A ta-
nulási folyamatból a tapasztalatok alapján a kiemelendő 
a hallgató-hallgató interakciók minősége, mint a szakiro-
dalomban kevéssé tárgyalt minőség befolyásoló tényező. 
A teljes hallgatói élmény megelégedettséget feltételez-
hetően befolyásoló ún. kiegészítő szolgáltatások a 
posztgraduális hallgatóknál nem játszottak befolyásoló 
szerepet. 
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44..  áábbrraa  AA  mmiinnőősséégg--mmeegghhaattáárroozzááss  IInnppuutt--PPrroocceessss--OOuuttppuutt  mmooddeelllljjee  --  ((CChhuuaa,,  22000044))  
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Owlia és Aspinwall (1998) gépészmérnök hallgatók 
körében végzett, SERVQUAL- ra épített felmérésében a 
felsőoktatási szolgáltatás minőséget igazolhatóan 
befolyásoló tényezőket keresett több fordulós statisztikai 

elemzéssel, azok egymáshoz kapcsolható és előrejelző 
érvényességét tesztelve. A válaszadók oktatók, hallgatók 
és vállalati humán vezetők köréből kerültek ki. 
Felmérésük eredményeit mutatja a 22..  ttáábblláázzaatt. 

 

Dimenzió Belső 
konzisztencia 

Szerkezeti 
érvényesség 

Előrejelző 
érvényesség 

Tudományos 
erőforrások 
Támogató 
szolgáltatások 
Kompetencia 
Attitűd 
Szolgáltatás 
nyújtás 
Tartalom 
Megbízhatóság 

Mérsékelt 
 
Gyenge 
 
Erős 
Nagyon erős 
Gyenge 
Erős 
Gyenge 

Mérsékelt 
 
Mérsékelt 
 
Erős 
Nagyon erős 
Mérsékelt 
Mérsékelt 
Mérsékelt 

Nagyon erős 
 
Gyenge 
 
Erős 
Mérsékelt 
Nagyon gyenge 
Mérsékelt 
Mérsékelt 

22..  ttáábblláázzaatt  AA  mmiinnőősséégg  ddiimmeennzziióókk  éérrvvéénnyyeesssséégg  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  ((OOwwlliiaa&&OOssppiinnwwaallll,,  11999988,,  pp..  551166..))  
 
A már bemutatott, kifejezetten felsőoktatásra tesztelt 
HEdPERF kérdőívvel készült hat dimenziós felmérés 
(lásd fent) legfontosabb eredménye a „hozzáférés” di-
menziójának minőség észlelés befolyásoló szerepe volt. 
Ez a megközelíthetőséget, a kapcsolat felvételének 
könnyítését, elérhetőséget és kényelmet mérő kérdéskör 
befolyásolta legszignifikánsabban a mintában szereplő 
nappalis hallgatók minőség észlelését a másik öt dimen-
zióval összehasonlítva (nem-tudományos-, tudományos 
tényezők, hírnév, program-kérdések, igények megértése) 
(Firdaus, 2006, p. 569.). 

Az Input- Process- Output modellre és a SERVQUAL 
dimenziókra épített kérdőíves felmérés segítségével, 
hallgatók, szülők, oktatók és vállalati szakemberek vá-
laszadásával készült tanulmányában Chua (2004) a kö-
vetkezőket emeli ki: 

• A kérdőív válaszadói csoportjai eltérő módon ítél-
ték meg a felsőoktatás szolgáltatás minőségét 
meghatározó tényezőket. 

• A szülői megközelítés szerint a minőség elsősor-
ban az input (intézményi rangsor, hírnév stb.) va-



lamint az output tényezőkhöz kapcsolódik (elhe-
lyezkedési esélyek, tudományos elhelyezkedés 
(academic placement)). 

• A hallgatók az oktatási folyamat (pld. kurzusok és 
oktatás), valamint az output tényezőket látják mi-
nőséget befolyásolónak. 

• Az oktatók a teljes oktatási rendszerre (input-
process-output) fogalmazták meg az észlelt minő-
séget. 

• A foglalkoztatói oldal elsődlegesen az output 
tényezőket nevezte minőséget meghatározónak 
(pld. a készségek, amelyekkel a hallgató a mun-
kahelyre érkezik) (Chua, 2004). 

Voss et al. (2007) az eszköz-cél megközelítés, az ún. lét-
rázós (laddering) technika puha és kemény módszerta-
nát használva készítették felmérésüket, ami így kvalitatív 
és kvantitatív elemeket is tartalmazott. A nappalis tanár-
képzős hallgatók válaszaiból ún. hierarchikus érték tér-
képek alakultak ki. Az érték térképek alapján a jó oktató 
minőségi ismérvei a következők voltak: 

• Oktatási készségek 

• Oktatási módszerek 

• Kommunikációs készségek 

• Elérhetőség 

• Lelkesedés 

• Szakértelem 

• Humor 

• Barátságosság 

A hierarchikus érték térkép az oktatói ismérvek mellett 
azt is megmutatja miért is fontosak ezek a válaszadók 
számára. Ezek mentén a jellemzők következményei is 
kiolvashatók a térképekből. A felmérés alapján a tanulás 
(valami új elsajátítása) jelent meg, mint legfontosabb el-
várás a hallgatók részéről. A tanulást szorosan össze-
kapcsolódónak érezték a teljesítménnyel és tudással. A 
diákok az értékes egyetemi tanulási folyamatot (különö-
sen, amellyel készségeket fejlesztenek és módszertant 
(tudás) tanulnak) érezték úgy, hogy felkészíti őket a 
szakmájukra (szakmai minősítés). 
Ezzel más korábbi felmérések eredményeit (Rolfe, 2002) 
is igazolták, mely szerint a hallgatók az egyetemi okta-
tást egyre inkább, mint eszközt (instrumental) tekintik a 
belépéskor a későbbi karrierjük érdekében. 
A hierarchikus érték térkép alapján a hallgatók a követ-
kező érékeket akarják leginkább kielégíteni: 

• Jólét 

• Biztonság 

• Megelégedettség 

• Univerzalizmus 

• Önbecsülés 

• Hedonizmus (Voss et al, 2007, p. 955.) 

 
Magyar Minőség XIX. évfolyam 12. 2010. december 16/70 oldal



Szolgáltatás-működési dilemmák 
A következőkben a szolgáltatások stratégiájára és mű-
ködtetésére jellemző modelleket és azok szintetizált 
módjait (ti. McDonaldizáció és Disneyalizáció) mutatjuk 
be, majd ezek között elhelyezzük a felső-oktatást, mint 
szolgáltatást. 
A szolgáltatások működési filozófiáit a következő három 
csoporttal írhatjuk le: 
1. Szolgáltatások sztenderdizálása: a termelékenység 
gazdaságtana 
Azt a szituációt nevezzük sztenderdnek, ahol a szolgál-
tatás végeredménye mindig ugyanaz (Sundbo, 2002). 
Ezen logika mentén az ár és a mennyiség az elsődleges 
a szolgáltató szempontjából, míg a fogyasztó típus és 
minőség alapján osztályoz. Így állandó a törekvés a ter-
melékenység növelésére, ami költség-, majd árcsökken-
téshez vezet. Elméleti síkon ez kompetitív előnyt bizto-
síthat a cégnek. Így ugyan az egyes szolgáltatások után 
csökken a profitja, de jóval nagyobb mennyiségben tud 
az árelőny miatt eladni, ezért az összes profit növekedni 
fog. 
A fogyasztó informáltsága a sztenderd szolgáltatásokról 
meglehetősen jó. A szolgáltatások feltételezett uniformi-
záltsága miatt a szolgáltatásról rendelkezésre állhat má-
soktól szerzett információ is vagy a szolgáltató is bemu-
tathatja a folyamatot, amint azt épp egy másik vásárló-
nak nyújtja. Így az ezután igénybe vett szolgáltatás is, 
mint „állandó jó” jelenik meg sztenderdként és ez marad 
az elvárás. 
Az említett sztenderdizálás globális piaci terjedését 
Ritzer alapján McDonaldizációnak nevezzük (1993, 
2004). A globalizálhatóság biztosítékaként a termelő 

rendszerek egységesítő „futószalag-módszertana” szol-
gál, mint a szolgáltatások terjesztésének lehetséges gya-
korlata. Ez azonban nemcsak a gyorséttermi láncok mű-
ködtetési gyakorlatát jelenti: számos szolgáltató követi 
ezen üzleti logikát. „Az a folyamat, amely révén a gyors 
éttermek működési elvei kezdenek uralkodni az amerikai 
és a világ többi társadalmán is.” (Ritzer, 2004, p.1) 
A McDonaldizáció, mint rendszer-működtetési logika, 
jellemzői a következők: 

Hatékonyság a fogyasztókhoz hasonlóan a szervezeti 
tagok is egy előre meghatározott folyamat lépéseit 
követik a hatékonyság érdekében. Itt a folyamat lépé-
seire kiképzett munkásokat a vezető szoros kontroll-
lal irányítja. A szervezeti szabályok és előírások so-
kasága ugyanezt a, hatékonyság érdekében végzett 
ellenőrzést segíti. 
Kiszámíthatóság: a szolgáltatások mennyiségi ele-
meinek elsődlegességét jelenti. Az ilyen rendszerek-
ben a mennyiség valójában minőségi mutatóvá válik. 
A szolgáltatások vonzerejét mennyiségi mutatók 
hangsúlyozásával próbálják elérni. (méret, idő stb.) 
Ezzel együtt is a nagyobb mennyiségű szolgáltatás 
fogyasztására ösztönzés, a szolgáltatás előállítójának 
profit hányadát növeli. 
Megbízhatóság: a McDonaldizáció egyik leglényege-
sebb eleme az időben és földrajzi térben való állan-
dóság. A szolgáltatás igénybevételének egyik vonze-
rejét az adja, hogy mentes a meglepetésektől és vál-
tozatosságtól. Ezt munkavállalói oldalról szigorú 
szervezeti szabályok biztosítják, melyeket a vezetők 
a viselkedés szintjén is betartatnak.(pld. kommuniká-
ciós sémák) Ezeket az un. „forgatókönyveket” szóról 
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szóra ismerni kell és bármilyen helyzetben alkalmazni 
tudni. 
Ellenőrzés a technológia által: a negyedik siker-té-
nyező az az ellenőrzés, amely nemcsak a szolgálta-
tást nyújtókra vonatkozik, hanem az azon rendszerbe 
belépő, szolgáltatást igénybe vevőkre is. Ezt termé-
szetesen tudat alatt szenvedik el a fogyasztók, de a 
sorban-állás, a korlátozott menü, a viszonylag ké-
nyelmetlen ülések mind a gyors fogyasztásra ösztön-
zik a vásárlót, ami a rendszer hatékonyságának lé-
nyeges eleme. A szervezeti tagok többsége előre 
meghatározott és meglehetősen egyszerű funkciókat 
lát el, és a vezetői ellenőrzésnél is erősebb a tech-
nológia hatása, ami kizárja a hibák lehetőségét. Ez a 
tendencia egyre erősödik költséghatékonysági okok-
ból is. (Ritzer, 2004, pp. 12-15.) 

2. Testre szabás: az elvárások gazdaságtana 
A testre szabás gazdasági logikája a szolgáltatás me-
nedzsment és marketing alapelvein nyugszik. Ennek 
egyik alapvetése, hogy a szolgáltatási termék nem raktá-
rozható, így az előállítás pillanatában fogyasztásra kerül 
a szolgáltatás másik szereplője, azaz a fogyasztó által. 
Nehéz különbséget tenni a valóban egyénre szabott 
szolgáltatás, illetve egy sztenderd szolgáltatás részeként 
megjelenő és individualizált termék között. Ez utóbbi 
esetében jelenik meg a Normann által definiált perifériális 
szolgáltatás fogalma. A sztenderd szolgáltatás kiegészí-
téseként nyújtott perifériális elem olyan fontos a fo-
gyasztó számára, hogy a teljes szolgáltatási csomagot 
egyedinek ítéli meg (Normann, 1991). 
A testre szabás gazdasági logikája szétfeszíti a termékek 
és ár, avagy a neoklasszikus közgazdaságtan gondolati 
kereteit. A fogyasztó a szolgáltatás megvásárlásakor 

ugyanis azt várja, hogy a szolgáltatás az elvárásainak 
megfeleljen vagy megoldja problémáját. Megelégedett-
sége azonban nemcsak azon múlik, hogy valóban meg-
felelt-e az előzetes elvárásainak és technikai értelemben 
megoldotta-e problémáját, hanem legalább annyira azon 
is, hogy olyan tapasztalatot szerzett-e, ami alapján úgy 
gondolja, hogy problémája megoldódott. 
Mindezekből következik, hogy a piac ebben az értelme-
zésben nem mennyiség és ár által uralt, hanem minőség 
és elvárások alapján. A hagyományos gazdasági meg-
közelítésekkel ellentétben optimális modellt nem érde-
mes keresni, mert a folyamat kezdetén sem a szolgál-
tató, sem maga a fogyasztó nem tudja pontosan meg-
határozni, mely megoldást fogja legjobbnak találni. Így az 
elvárások gazdaságtana alapján a fogyasztó magát a 
szolgáltatási folyamatot, mint eredményt preferálja, mivel 
a lehetséges kimenetről nincs tökéletes képe és informá-
ciója. Ezért a bizalom, mint közgazdasági fogalom 
(Williamson, 1975) helyett pontosabb a hit kifejezést 
használni, amely szerint a szolgáltatást igénybe vevő 
soha nem tudja objektíven meghatározni, hogy megfelelő 
áron, megfelelő mennyiséget kapott-e. Így aztán a fo-
gyasztó megelégedettsége azon múlik, hogy azt hiszi-e, 
hogy megfelelő paraméterek mentén nyújtották számára 
a szolgáltatást. Amennyiben erről meg van győződve, 
úgy ezért hajlandó folyamatosan magasabb árat is fi-
zetni. 
3. Modulizáció: A kompromisszumok gazdaságtana 
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Sundbo az elméleti megközelítések ellentéteit egy kö-
zéputas megoldásban látta feloldani, amit modulizáció-
nak nevez. (Sundbo, 2002) Maga a gondolatrendszer 
nem ismeretlen a közgazdaságtan számára, sőt a 
termelésben is használatos „tömeges testre szabás” 
néven (Szabó, 2003). 



Itt a középutat az jelenti, hogy a szolgáltató cég megpró-
bálja a sztenderizálás előnyeit (növekvő termelékenység 
lehetősége) egyesíteni a testre szabáséval (egyéni fo-
gyasztói megelégedettség). Magas áron ad el egyénre 
szabott szolgáltatásokat, melyek mögött sztenderdizált 
és így alacsony költséggel járó folyamatok állnak. Ennek 
megvalósításához arra van a szervezetnek szüksége, 
hogy sztenderd modulokból álljanak össze folyamatai, 
amelyeken kis változtatásokkal (ti. a perifériális szolgál-
tatásokat hozzáadva) a fogyasztó által nagyon is indivi-
dualizáltnak érzékelt szolgáltatásokat tudjon előállítani. 
Ez a kompromisszum gazdaságtana: félig testre szabott 
szolgáltatást adok el viszonylag alacsony áron. A szol-
gáltatás előállítása sztenderdizált és akkor válik egyé-
nivé, amint a fogyasztó belép a folyamatba. Innováció 
tekintetében viszont nagyon jól használható a 
sztenderdekből adódó rendszerhatás. 
A modulizáció megfelelője a termelés oldaláról a rugal-
mas specializáció, ami szintén évek óta ismert, azonban 
a határok elmosódása a termelő és szolgáltató tevé-
kenységek között szükségessé teszi bizonyos területe-
ken a két módszer együttes megértését. A modulizált 
szolgáltatási logika globalizáltan terjedő formája a 
Disneyalizáció. 
„Az a folyamat, mely által a Disney parkok működési el-
vei kezdenek uralkodni az amerikai és a világ többi társa-
dalmán is.” (Bryman, 2004, p.1) 
Látszólag a „Disneyalizáció” (Bryman, 2004) a 
McDonaldizációs modell ellentéte, azonban a termelé-
kenység alapú szolgáltatók is egyre inkább helyezik 
szolgáltatásaikat olyan fizikai és humán környezetbe, 
ami egyedinek érzékelt fogyasztást eredményez. Ez a 
hatás a modulizált egységek más kombinációjának 
használatával érhető el. A szolgáltatás módjának egye-

divé tétele jelenti a szervezeti működés és vezetés kihí-
vását, miközben a termelékenység alapú gazdasági lo-
gika is megfigyelhető. A Disneyalizáció nem a testre sza-
bás alapelveire épül, sokkal inkább a fent említett 
modulizációra. Olyan sztenderd szolgáltatási modulokat 
„csomagol újra” némi perifériális szolgáltatás kombináci-
ókkal, amelyek egységköltsége a gyakori alkalmazás mi-
att alacsony, ezzel nyújtva a testre szabás érzetét. Eh-
hez azonban jól képzett és motivált munkaerő szükséges 
ellentétben a sztenderdizált szolgáltatások humán felté-
telrendszerével. Mivel a modulizált szolgáltatásokért je-
lentősen magasabb árat hajlandó fizetni a vevő, kulturá-
lis szinten nem engedhető meg a vallott és a működő 
értékek közötti diszharmónia. A Disneyalizáció jellemzői 
a következők: (Bryman, 2004, pp.1-15) 
Tematizálás: a helyszínek és tárgyak olyan kontextusba 
helyezése, mely eredetileg nem kapcsolódnak azokhoz, 
vagy messze túlmutat azokon. (középkori éttermek, vad-
nyugati utcákkal szabdalt plázák, történelmi korokat 
idéző luxushotelek stb.) Ez természetesen a valós von-
zerejük növelése érdekében történik. 
Vegyes fogyasztás: az az általános trend, melyben a ha-
gyományos fogyasztás a helyszínekkel olyan módon 
kapcsolódik össze, hogy az már nehezen választható 
szét. (vásárlás/ múzeum, vásárlás/ sportolás/ sportese-
mény megtekintése stb.) Szolgáltatói szempontból a ve-
gyes fogyasztás célja, hogy a fogyasztó hosszabban ve-
gye igénybe a szolgáltatást a tervezettnél. 
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Merchandising: olyan termékek eladása és annak ösz-
tönzése, melyek copyright védelem alatt állnak, és/vagy 
logo-kat és image-eket jelenítenek meg. (pld. Disney fil-
mek termékei, híres egyetemek védett logo-jával ellátott 
termékek)  A vegyes fogyasztással szoros kapcsolatban 
álló elem. 



Szerep alapú munka (performative labour): a szolgálta-
tások Disneyalizációjának humán és vezetői szempont-
ból kulcs eleme az olyan szervezeti tagság kiképzése, 
akik megfelelő képzettséggel az egyediség érzetét bizto-
sítják állandó minőségben. Ezt egy jól meghatározott 
szerep eljátszásának segítségével állítják elő. Ez a visel-
kedési elvárás hozta létre az un. „érzelmi munka” fogal-
mát. 
McDonaldizáció a felsőoktatásban- egy példa 
Az előbb felsorolt működési filozófiák közül a felsőokta-
tás nagy része a sztenderdizáltságot alapul vevő ún. 
McDonaldizáció irányába fejlődött. Erre bizonyítékul 
Ritzer levezeti a McDonaldizáció működési lépéseit a 
felsőoktatásban a vizsgáztatás példáján keresztül is: 

1. Eleinte a szóbeli vizsgáztatás volt az elfogadott 
norma, ahol még személyesen találkoztak a hall-
gatók professzoraikkal. Ez talán a legjobb mód-
szer volt a hallgatók tudásszintjének ellenőrzésé-
re, azonban felettébb munkaigényes, ami a hall-
gatószám növekedésével nagy terheket rótt az 
oktatókra. 

2. Ezért később az esszék íratása vált általánossá, 
amely hatékonyabb volt időbeosztás tekintetében 
az oktató részéről, de még mindig elég időigé-
nyes. A nagy találmány a feleletválasztós vizsgák 
(multiple choice) bevezetése volt, amelynek érté-
keléséhez már semmi szükség a professzorra, sőt 
hallgató demonstrátorok is könnyedén elvégezhe-
tik. Így kezdett a folyamat az oktató számára 
egyre hatékonyabbá válni. 

3. Természetesen a feleletválasztós tesztek összeál-
lításának történelmében is működött a hatékony-
ságnövelő McDonaldizáció. Eleinte ugyanis, ha 

már nem javítja, legalább a professzor állította 
össze a kérdéssort, meglehetősen sok időt fel-
használva erre, ahelyett, hogy szeretett kutatási 
témájával foglalkozott volna. Ráadásul 
évente/szemeszterenként bizonyos kérdéseket ki 
kellett cserélni, újakat kitalálni a régi teszteket 
megszerző élelmesebb hallgatók miatt. A helyze-
tet könnyítendő a kiadók elkezdtek olyan tanköny-
veket forgalmazni, melynek oktatói verziójában 
számtalan feleletválasztós tesz volt található, 
adott tananyagra kidolgozva. 

4. Mivel ezt még mindig be kellett gépelni/gépeltetni 
az oktatónak, nagy megkönnyebbülés volt azon 
verziók megjelenése, ahol mindezt egy disc-en 
megtalálja a professzor és azt a software minden 
alkalomra más-más verzióban előállítja. Így az 
oktatóknak, ha elég ügyes, kevés időt kell fordíta-
nia a nem kedvelt vizsgáztatási feladatra, és bele-
vetheti magát az őt jobban minősítő, szintén 
sztenderdizált és McDonaldizált kutatási és publi-
kálási folyamatba (Ritzer, pp. 52-53.)  

Az oktatói részről tapasztalható szolgáltatás-nyújtás 
sztenderdizálását csak néha zavarják meg a rendszerből 
kilógó hallgatók. A szolgáltatási interakciók konfliktusait 
okozhatja a szolgáltató nem szabályszerű viselkedése, 
valamint a nem szabályszerű igénybevevői atttitűd, ma-
gatartás is. Ezt ún. jaycustomer misbehaviour-nak ne-
vezzük (Jäckel, 2009). Érdekes kérdés, hogy e rendszert 
zavaró viselkedések fejlesztik-e a szolgáltatás színvo-
nalát vagy csak akadályozzák a McDonaldizálódva tö-
kéletesedő folyamatot? 
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Összegzés 
A tanulmány kísérletet tesz visszaterelni a szolgáltatás 
minőség mérését, különös tekintettel a felsőoktatásra, 
ahhoz az eredeti gondolathoz, ahonnan a kérdésfeltevés 
elindult és mára láthatóan eltávolodott. A tudatosan szű-
ken megfogalmazott szolgáltatás menedzsment szemlé-
let és hallgató-orientáltság mércéjével próbáltuk bemu-
tatni a szolgáltatás minőség modelleket, valamint az 
ezek használatával nyert nemzetközi tapasztalatokat. A 
tanulmány végén a szolgáltatási és termelési filozófia 
összemosódását használó és egyre inkább teret nyerő 
McDonaldizációs modell felsőoktatásra gyakorolt hatását 
mutattuk be egy példán keresztül. 
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„Amelyik intézmény nem tervezi meg a 
jövőjét, annak nem is lesz jövője” (Ansoff) 

Egy cég működésének átvilágítása műszaki, pénzügyi, illetve 
minőségbiztosítási szempontból ma már mindennapi gyakor-
latnak számít. Vajon a tevékenységi funkciók közötti összhang 
vizsgálata is járhat hasonló előnyökkel? A válasz határozottan 
igen. 

Manapság szédületes tempóban fejlődnek az információtech-
nológiai alkalmazások, egyre-másra jelennek meg új számí-
tástechnikai megoldások, miközben ma már azt is érzé-
kelhetjük, hogy ezzel párhuzamosan egyre több és változato-
sabb üzleti modell is létrejön, illetve számos új menedzsment 
technológia is követi a technológia adta lehetőségeket. A 21. 
századi menedzserek felelőssége, hogy felismerjék az új 
lehetőségek adta kihívásokat és az, is hogy a saját maguk 
által irányított szervezetekről egyre többet tanulva próbáljanak 
alkalmazkodni az új feltételekhez. 

Eddig az elit vezetők, a menedzsment tudomány fejlődésének 
legújabb vívmányainak tudatos felhasználásával, 
professzionális segítők bevonásával, a külső szemlélő 
technikájának alkalmazásával fejlesztették tovább és tovább 
szervezeteik hatékonyságát. Külső szakértők bevonásának és 
a különböző mélységű auditok technikájának alkalmazása ma 
már mindennapos a minőségmenedzsment, a pénzügyi 
kontrol és a műszaki technológia benchmarkja terén. 
Újdonság viszont, hogy határozottan megjelenik a szervezés, 
vagyis magának a menedzsment tevékenységnek az 
auditálási igénye, vagyis professzionális felmérése és 
vizsgálata. 

Egy cég működési folyamatainak átvilágítása során általában 
mindig lehet találni olyan veszteségforrásokat, amelyek 

felszámolásával érdemben javítható az eredményesség. 
Elképzelésünk szerint a veszteségforrásokat, nem csak 
technikai, technológiai értelemben kell vizsgálni, hiszen a 
belső működés zavarai, kiegyensúlyozatlanságai szintén 
veszteségeket vagy elmaradt jövedelmet okoznak. 

Ez a gondolkodásmód arra irányította, a figyelmünket, hogy 
módszert, és egyben gyökeresen új menedzsment modellt 
dolgozzunk ki, amely a vezetői figyelem fókuszált irányításával 
lehetővé teszi magának a menedzsmentnek, illetve a 
szervezés szintjének az átvilágítását és értékelését. A 
folyamatok vizsgálatának gyakori és bevett módja az értéklánc 
elemzés, vagy értékáram-térkép készítése, amely az 
értéktermelő folyamatok mélyebb elemzésére és vizuális 
megjelenítésére épül. Modellünk lényege szintén egyfajta 
értéklánc vagy értékáram elemzés, azonban újszerűségének 
lényege, hogy szakít a korábbi láncszerű szemlélettel. 
Felmerül a kérdés, hogy vajon miért kell egy újabb 
menedzsment modellt megismernünk és miért kell a már 
működő folyamatokat más szemléletben értelmezve, 
kockáztatni a már meglévő eredményeket? Egy gyakorló 
vállalatvezetőtől tulajdonosi szemléletben, ez valóban jogos 
kérdés lehet, azonban a kérdés megválaszolására talán még 
lényegesebb. Az elmúlt évtizedek példája mutatja, hogy a 
kiemelkedő teljesítmények mögött mindig valamilyen újszerű 
gondolkodásmód áll. Az egyre inkább tudásalapú globális gaz-
daságban a versenyelőny megszerzése nem átlagos 
gondolkodást igényel. Talán éppen ezért ösztönzi és 
hangsúlyozza annyira az EU is a kreativitás és az innováció 
fontosságát. A TQM a Lean menedzsment és a Toyota 
termelési rendszerének (TPS) példáján láthattuk, hogy konkrét 
esetekben milyen hasznos lehet a versenyképesség 
fokozásában és a nagyobb hatékonyság elérésében az új 

Megjegyzés
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Egyetemi docens, a modell fő kidolgozója. Elismert tudományos fokozat szerzés a közgazdaság tudományban és a logisztika területén. Oktató a Gödöllői Szent István Egyetemen, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán.



menedzsment filozófia és a nézőpontváltás. Természetesen 
rendkívül fontos a pozitív menedzsment hozzáállása is, hogy 
elérjük a szükséges alkotói és innovációs potenciált. Egy 
menedzsment filozófia csakis akkor érheti el a pozitív hatását, 
ha a vezetői szintről indul, kellő motiváltsággal, 
elhivatottsággal párosul, a megvalósítás során képes 
leküzdeni a szervezeti ellenállásokat, partnerré tudja tenni a 
közreműködőket, majd a változások újra visszaérkeznek a 
menedzsmenthez és az képes hozzájuk alkalmazkodni, azaz 
változni. Ilyen körülmények között a jobbnál-jobb eredmények 
nem maradhatnak el, azonban a változás elutasító magatartás 
jó esetben is csak az átlagos szint elérését teszi lehetővé. 
Fontos tudatosítani, hogy a versenyszférában, ha nem 
megyünk előre, akkor valójában hátrafelé haladunk, hiszen 
mások éppen nap, mint nap azon munkálkodnak, hogyan 
kerüljenek versenyelőnybe velünk szemben. 

A modell 
Az I-VMS (Integrated Value-added Management System, azaz 
Integrált Értéknövelő Menedzsment Rendszer) új módszertan 
a vállalatirányításban, integrált rendszerszemléletű, hálózatos 
értékáram modell, röviden értékháló filozófia. 

Az I-VMS egy olyan új magyar fejlesztés, amely alkalmazható 
egy átlagos szervezeti összetettséget mutató vállalkozás 
esetében anélkül, hogy a már meglévő szervezeti struktúrát le 
kellene rombolni. Az I-VMS mintegy ráépül a meglévő 
menedzsment modellre, feltárja a lehetséges továbbfejlesztési 
irányokat és segít harmonizálni a menedzsmenti 
erőfeszítéseket. Az itt bemutatott menedzsment koncepció 
arra a szellemiségre alapoz, ami a német cégek esetében a 
német közgazdasági modellekben is tapasztaltunk, és többek 
között a gazdasági összefogásról szól. 

Németországi tapasztalatokból született ötletből kiindulva 
(nem kisebb márkanév törekvései alapján, mint a Mercedes-
Benz) a hazai vállalatok piacán olyan modellt igyekeztünk 
kialakítani, amely a vállalatokon kívüli együttműködési-hálózat 
mintájára a vállalat határain belül működő vállalati funkciók 

együttműködését kívánja maximalizálni, ezzel erősítve a 
versenyelőnyök megszerzésére irányuló törekvéseket. A 
modell legfőbb célja, hogy „visszaadja a menedzsment 
kezébe a valódi irányítást!” még komplex szervezeti 
rendszerek esetében is. Cél a külső és belső együttműködés 
összhangja és az abban rejlő lehetőségek kiaknázása 

- belső értékekre épülő menedzsment-irányítási rendszer; 
- valódi irányítást adó menedzsment eszköz; 
- auditálható, testre-szabható integrált, hálózatos érték-

modell; 
- értéknövelő rendszer, mely maga is értéket képvisel; 
- az értéklánc szemlélet hibáinak kiküszöbölése; 
- lehetőség a költségek csökkentésére, bevételek nö-

velésére; 
- a fókuszterületek együttműködését kiaknázó rendszer. 

A probléma 
A menedzsmentkutatók az elmúlt évtizedekben több olyan 
elméleti koncepciót is megalkottak, melyek modellszerű 
alkalmazása sokat lendített a menedzserek üzleti felfogásán, 
az érték vállalti folyamatokban való helyesebb észlelésén és a 
különböző érintettek érdekeinek realisztikusabb 
összehangolásán. Korunk legnagyobb kihívásai közé tartozik, 
hogy a vállalati rendszerek egyre összetettebbé válásával a 
menedzsmentre egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy 
kompetenciáját folyamatosan megőrizve, továbbra is 
biztosítsa szervezete számára a versenyelőnyt. Miközben a 
vállalati rendszerek is egyre összetettebbek, a vállalati 
hálózatok kialakulásával az ellátási láncok szerveződése is 
sosem volt szintet ért el. A komplex rendszerek fölötti kontrol 
igénye tehát ma már nem versenyelőny többé, hanem a fenn-
maradás képesítő követelménye. 

Az eddigi menedzsment modellek többsége funkcionalista 
koncepcióban született melynek legnagyobb hibája, hogy az 
egyes tevékenységek jellegében olyannyira elkülönült, zárt 
egységeket hoznak létre, melyek nézőpontja, tudása és 
érdeke sokszor nem terjed túl az adott tevékenységen. Ennek 
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következtében alakulhat ki az a helyzet, hogy az egyes 
területek optimalizációs erőfeszítései megrekednek a 
részrendszerek szintjén. Például a logisztikai nézőpont 
holisztikus szemlélete és a teljes menedzsment rendszer 
szintjén történő optimalizációs törekvései nem tudnak 
kiteljesedni és megmaradnak elméleti síkon, miközben a 
gazdasági hátrány pénzben is mérhető módon jelenik meg. 
Rengeteg tanácsadó és coaching cég él abból, hogy a vállalati 
vezetőknek az együttműködés új szintjeit tanítja, miközben a 
funkcionális alaprendszer (azaz a funkcionális nézőpont) 
lényegében változatlan marad és továbbra is a problémák 
alapját generálja. 

A menedzsment modellek és különösen az értéklánc modellek 
közös jellegzetessége, hogy lineáris, láncszerű logikát 
valósítanak meg, vagyis a különböző funkcionális egységek 
lánc elemek módjára épülnek egymásra. 

A láncszerű logika legfőbb hibája, hogy az egyes elemekben 
kialakul az a reakció, hogy az elemek túlságosan csak az őket 
megelőző és az őket követő elemek kapcsolódási pontjaira, 
igényeire, figyelnek. Ez a bináris logika számtalan hátrányt 
okoz a valódi értékáram kialakulásában, például az 
információk megrekedését, vagy az egyes funkcionális elemek 
túlzott dominálódását, alárendelődését. 

A menedzserek gyakran panaszkodnak, hogy nem érzik a 
kezükben a valódi irányítást, nem képesek összehangolni az 
önálló életet élő szervezet belső funkcióit, a szervezet 
nehezen irányítható, a menedzsmenti intézkedések nagy 
része felőrlődik a szervezeti és funkcionális rendszerek húzó 
és feszítő játékában. 

Szinergiára a leghalványabb esélyük sincs. A probléma több 
mint személyi eredetű, nem az egyes vezetők kompetenciáján 
múlik, sokkal inkább az alkalmazott irányítási modell 
sajátosságaiban rejlik a megoldás. 

Szükség van tehát egy gyökeresen új menedzsment modellre, 
amely megőrzi a versenyképesség zálogát biztosító 

értékalapú koordinációt, miközben visszaadja a menedzsment 
kezébe a hiányos kontrolt. 

A megoldás 
Az új menedzsment modell továbbra is az értékteremtő 
folyamatot kívánja középpontba állítani, azonban a lineáris 
funkcionális szemlélet helyett, hálózatos, integrált, 
rendszerszemléletű megközelítést javasol. A modell fel-
építésének alapötlete úgynevezett fókusz-tripletekre vezethető 
vissza, ami egy olyan hárompilléres rendszerszemléletet, 
amely a tevékenységek integrált hálójában kapcsolódik össze. 

A modellben az alaptevékenységek és a támogató tevé-
kenységek, azaz a rendszer-egységek nem lánc-szerűen 
kapcsolódnak, hanem egyazon fókuszterületre irányulnak. Az 
így felépített egységek mindig az alap- illetve támogató 
fókuszterületek szinergiáját keresik. Az alaptevékenységek és 
a támogató tevékenységek két egymásba fordított 
háromszöggel ábrázolhatók.  

- Az alaptevékenységek azokat a legfontosabb funk-
ciókat jelentik meg, melyek hatása közvetlenül 
értelmezhető a fókuszterület értékében, általuk 
közvetlenül tudjuk növelni a termék, vagy a szol-
gáltatás értékét. 

- A támogató tevékenységek ahhoz járulnak hozzá, 
hogy az alaptevékenységek zökkenőmentesen és az 
elvárt színvonalon, optimálisan lássák el feladatukat. 
Az alaptevékenységek ebben a modellben is a 
támogatótevékenységek közreműködésével zajlanak 
le. 

A kialakuló szerkezet előnye, a többszörös felbonthatóság 
(fragmentálhatóság), aminek eredményeképpen minden 
rendszerelem tetszőleges mélységben tovább mélyíthető. A 
szintetizálhatóság előnye, hogy az egyes rendszerelemek, 
építőkocka vagy „molekula” módjára alkotnak bonyolultabb 
struktúrákat, miközben az egyszerűen átlátható fókusz-
tripletek szerkezete végig megőrzésre kerül. A részrendszerek 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 12. 2010. december 25/70 oldal



Magyar Minőség XIX. évfolyam 12. 2010. december 26/70 oldal

nagyobb rendszerekbe integrálódnak. A kapcsolatrendszer 
igény szerint átalakítható, ami a modell variabilitását alkotja. 
Megtörténhet az értékek valódi koordinációja. 

A fókusz-tripletek menedzsment-technikájának a lényege, 
hogy az emberek többsége harmonikus összhangban 

egyszerre legfeljebb három területet képes átlátni és 
célszerűen összehangolni. Az összehangolás során 
szándékosan kívánjuk kiaknázni, sőt maximalizálni a 
különböző szervezeti funkciók szinergiáját. 

 

 

11..  áábbrraa::  ÉÉrrttéékknnöövveellőő  ffóókkuusszz--ttrriipplleett  



  
22..  áábbrraa::  KKoommpplleexx  II--VVMMSS  mmooddeellll  ((tteelljjeess  tteevvéékkeennyyssééggii  hháállóó))  

Magyar Minőség XIX. évfolyam 12. 2010. december 27/70 oldal



Magyar Minőség XIX. évfolyam 12. 2010. december 28/70 oldal

Várható eredmények, értékek 
Az értéklánc vizsgálata segít tudatosítani, hogy a vállalat 
több mint eszközök, kapacitások, gépek, emberek és 
pénzügyi források halmaza. Az I-VMS által az üzleti mo-
dell átláthatóvá, teljesen megbízhatóvá válik. A vállalat-
irányítási technológia, megfelelő képzés mellett, haté-
kony működtetést valósít meg. 
Az így kapott elrendezés rávilágít a logisztika menedzs-
ment szükségszerűen központi szerepére, mely a teljes 
szervezeti működés információs és anyagi áramlásának 
vetületét adja. Másképpen kifejezve a logisztika integ-
rálja a menedzsment egyéb (információs és anyagi) 
funkcióit. 
A modell másik nagy előnye, hogy elkészítettünk egy 
olyan kvantifikációs módszert is, mely felmérhetővé és 
elemezhetővé teszi a tevékenységi hálózat jelenlegi 
szimmetriáját. Ez a gyakorlat számára azért hasznos, 
mert minősíthetővé teszi a szervezetet, szervezési 
szintjét, vagyis a menedzsmentet. 
Összefoglalva az értékháló-elemzésnek, illetve a bemu-
tatott módszernek, vagyis a modell alkalmazásának a 
várható előnyei a következők: 

1. Létrejön a vállalti erőforrások és funkciók fókuszá-
lása úgynevezett értékmagok köré, a fogyasztói 
érték megteremtésének szemszögéből. 

2. Erőforrás összpontosítás és hatékonyság növeke-
dés. 

3. Versenytársakkal való összevetésben kirajzolód-
nak a valódi különbségek. 

4. A klasszikus értéklánc modellekhez képest, ke-
vésbé merevíti el a szervezeti struktúrát, megaka-

dályozza bizonyos területek káros túlhangsúlyo-
zását. 

5. A klasszikus értéklánc modellekhez képest tám-
pontot nyújt ahhoz is, hogy mely területek igé-
nyelnek fejlesztést az összhang érdekében. 

A modell végső előnye, hogy középpontba helyezi a tu-
datos menedzsment koncepciót, visszaadja a menedzs-
ment kezébe a folyamatok és értékek feletti kontrolt. A 
modell integrált rendszerszemléletben dinamikus (variál-
ható) tevékenységi hálót hoz létre, mely jól érzékelhető 
egymást kölcsönösen erősítő érték-magok köré össz-
pontosul. Az érték-magok hálózata magas szintű érték 
teremtést, vagy érték sűrítést hoz létre, mely a magyar 
vállalkozások számára immár elérhető és márkaneve: 
effective technology – megoldás rendszer. 
Az együttműködés adta többlet értékek profittá realizá-
lódhat. 

______________________________________________________________________________  



VVáállllaallkkoozzáássbbóóll  vváállllaallaattoott  
ÖÖnn  hhooll  áállll  aazz  úúttoonn??  

PPuurrnnhhaauusseerr  DDéénneess  
 

Az elmúlt egy évben nagyon sok sikeres és komoly cég-
vezetővel, cégtulajdonossal, sikerült beszélgetnem. Mé-
retüket tekintve jó erős közepes cégek voltak, se nem 
kicsik, se nem nagyok, 1-8 milliárd Ft közötti árbevétellel 
50-250 fős létszámmal. A beszélgetésekből folyamato-
san kirajzolódott egy azonosnak tűnő probléma, amit 
senki sem fogalmazott meg konkrétan, de valami, mint 
egy üveg plafon, láthatatlanul gátat szabott a további 
fejlődésüknek. 
A dilemmák a következőképpen fogalmazódtak meg: 
"elmúltam már 60, a gyereknek átadnám a céget, de ez 
nagyon kockázatos, mi lesz, ha belebukunk, nem akarok 
ekkora felelősséget tenni rá..." 
"Van egy vezérigazgatóm, viszi a céget, hozza az ered-
ményeket, de valahogy a cég arculata, kultúrája romlott, 
nem tudom, hogy tudnám ezeket a folyamatokat vissza-
fordítani, és irányba állítani ezeket a területeket is úgy, 
hogy ő a cégvezető..." 
"3 éves a gyerekem, általános iskolába már az Álla-
mokba szeretnénk járatni, ezért ki szeretnénk költözni, 
meg akarom oldani, hogy onnan is tudjam a céget irá-
nyítani..." 
"Eleget dolgoztam az elmúlt 10 évben, anyagi gondjaim 
már rég nincsenek, de érzem, hogy túl nagy volt az ár a 
másik oldalon. Most még talán nem késő visszavenni, de 
nem tudom, hogy lehetne, már annyira megnőttünk; fé-
lek, hogy szétesik az egész..." 

"Régen, amikor kezdtük a céget, imádtam a függetlensé-
get, a sok kreativitást, most meg csak "ügyvezetek", ami 
unalmas, értekezletek, tervek, pénzügyek, és a kollégák 
csinálják az érdekes, izgalmas munkát..." 
Ezek a cégek 10-40%-os éves növekedést tudtak produ-
kálni a recesszió ellenére, tehát amit csinálnak, azt jól 
csinálják. Mégis látszik, hogy hiányzik valami. 
Ami hiányzik az úgy fogalmazható meg, hogy "vállalat-
szerű működés". Ez alatt azt értjük, hogy a tulajdonosi és 
a cégvezetési struktúra nem vált szét. A tulajdonos ve-
zeti a céget, de mögötte nem épült ki olyan struktúra, 
rendszer, amely megadná a lehetőséget arra, hogy ha 
akarja, hátralépjen, átadja másnak a napi operatív ve-
zetést, értékesítse a céget, ha kell, vagy csak azt csinálja 
a cégen belül, amit szeret. Általános a rohanás, túlter-
heltség, sokszor már a kiégés jelei is látszanak. 
Bár valamiért ez a probléma általános, még sem találtak 
rá konkrét megoldásra. A megkérdezettek között alig 
lehetett olyan cégre akadni, ahol a cégvezető, a tulajdo-
nos elégedett lett volna azzal a szinttel, amelyen önál-
lóan, irányítható lenne a cége. Pedig a világban vannak 
olyan cégek, a nagyok, amelyek ezt a problémát már 
maguk mögött hagyták, a tulajdonosok nem dolgoznak a 
cégben napi szinten, vagy ha igen, azt már nem kény-
szerből, hanem önmegvalósításból teszik. Náluk a válla-
latszerű működés megvan, adottak a technikák, a tudás, 
az emberek,a rendszerek. 
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Megjegyzés
Ügyvezető, Avex Kft.



Az okok 
Sok olyan objektív akadály van a hazai középvállalkozá-
sok előtt, hogy valóban vállalatokká tudjanak válni, és 
nincs is bizonyított módszer az átalakulás folyamatára. 
Soroljunk fel néhányat. 
A középvezetői réteg nehéz helyzete 
Az egyik hátrányos adottság, hogy a középvállalkozások 
esetében a jelenlegi meglévő középvezetői réteg sok 
esetben nem tanult, iskolázott vezető. Ők a tapasztala-
tuk, szakértelmük révén kerültek vezetői pozícióba. Ez 
azt jelenti, hogy a legjobb értékesítő lett az értékesítési 
vezető és a legjobb könyvelő a gazdasági vezető stb. 
tehát ennek a vezetői rétegnek, konkrét menedzsment 
tevékenységet kellene elvégeznie, de erre nem motivál-
tak, nem képzettek, inkább a saját szakterületükön vég-
zik a munkát, ami valójában a sikerük alapja. Az értéke-
sítési vezető nem az értékesítőket képzi, nem foglalkozik 
a fejlődésükkel, hanem ő maga értékesít. Így kevés ve-
zetői figyelem jut az emberekre, emiatt jönnek a felszínre 
az ismert problémák. 
Ennek ellenére hiába várja el a cégvezető, hogy a kö-
zépvezető menedzseljen, ha sem az eszköze, sem a 
motivációja, sem a képessége nincs meg erre. Nincs egy 
követhető rendszer, amin keresztül a vezetői elvárások 
megfogalmazhatóak lennének, amelyekre a középveze-
tőket ki lehetne képezni. Így a felső vezető is tehetetlen, 
nem marad más, ő ül le velük és személyesen fejleszti 
őket, ha erre a képessége, motivációja megvan. 
Módszerek hiánya 
Elmondható, hogy a jelenleg megtalálható menedzs-
ment, cégvezetési megoldások legtöbb esetben nagy-

vállalati környezetre készültek (ezt oktatják az iskolák, 
ezt kutatják az egyetemek, és a tanácsadó cégek). Ezek 

• alkalmatlanok arra, hogy közvetlenül adaptálha-
tóak legyenek a kisebb, közepesebb szerveze-
tekre, mert nem az ő működési elveikre lettek fej-
lesztve 

• e rendszerek bevezetése csak egymástól függet-
lenül, szigetszerűen érhető el; gondoljunk arra is, 
hogy komoly rendszerekből a működéshez szük-
ségünk van legalább 8-10-re 

• harmadrészt az adott szervezeteknél a legtöbb 
esetben hiányoznak a korszerű menedzsment 
technikák, technológiák alkalmazásának (idő, ta-
pasztalat, vezetői tudás, anyagi források) alapjai. 

Azaz a jelenlegi megközelítések sem alkalmazhatók, 
ráadásul a bevezetésük sem megoldható. 
A másik létező lehetőség, az alulról építkező megköze-
lítés. A cégvezető fejleszti magát, tanul, vásárol 
infotermékeket, részt vesz tréningeken, rengeteget olvas, 
stb. Ezzel egy ideig megoldódik a probléma, mert leg-
alább a közvetlen környezetében látszólag rendben 
mennek a dolgok. De amint már másokon (középveze-
tőn) keresztül kell vezetnie, akkor megszűnik a haté-
konysága. Itt nincs mit tennie, nekiáll megváltoztatni a 
középvezetőit, oktatja őket, nyomást gyakorol rájuk, és 
nem lát mást, mint azt, hogy a probléma a vezetőiben 
van. Hiába vannak a fejében jobbnál jobb módszerek az 
emberek felvételére, teljesítményértékelésére, control-
lingra, bármire, ezeket a középvezetői nem fogják alkal-
mazni, ami csak tovább növeli a frusztrációját. Vagyis el-
mondható, hogy sem a felülről, sem az alulról építkező 
megoldás nem igazán működőképes. 
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Támogatás hiánya 
Azok a támogatások, melyeket a cégek igénybe vesznek 
annak érdekében, hogy vállalatszerűbben működjenek, 
az alábbiakban foglalhatóak össze: 

• tanácsadó, konzulens 
• tréner, tanfolyam, képzés 
• informatikai megoldás 
• csináld magad mozgalom 

Ezek mindegyike csak egy részterületre ad megoldást, 
valamint 90%-ban nagyvállalati rendszereket szállít és 
próbál testre szabni. A cég integrált sok-sok ötletet, el-
gondolást, legjobb gyakorlatot, de ezeket mind egy konk-
rét terv, koncepció nélkül. Tehát a különböző rendszerek 
valószínűleg nincsenek összhangban egymással. A fen-
tiek közül önállóan használva egyik sem hozza a várt 
eredményt. De amikor ezeket a kiváló komponenseket 
kombináljuk, akkor olyan szintű szinergia jön létre, amely 
bőven több mint csupán a részek összege, és ennek 
eredményeképpen a cégépítés, vagy a stratégia meg-
valósítása ugrásszerűen javul. Ilyen megközelítés a kö-
zépvállalatok számára nem érhető el ésszerű áron. 
Méretgazdaságossági probléma 
Valószínűleg a nagyok sem úgy születtek, hogy minden 
funkcióra, tevékenységre külön osztályok, munkakörök, 
szakmai segítség állt volna rendelkezésre. Van az Infor-
matikai Igazgató, aki létrehozza az informatikai straté-
giát, majd az osztállyal végrehajtja, van a HR igazgató, 
aki folyamatokat épít ki a toborzásra, teljesítményérté-
kelésekre stb. Ezek az osztályok, mint a puzzle elemei 
összeillenek, tudnak egymással kommunikálni, rendszer-
ben vannak egymással. 

A középvállalkozásokban nincs IT igazgató, hanem van 
egy „rendszergazda”, vagy kiszervezett IT cég. Nekik 
kellene ezt a komplex feladatot ellátni, ami a céges IT 
stratégiaalkotás, megvalósítás, projektvezetés stb., de 
erre természetesen nincs meg a szakértelem, illetve nin-
csenek is ezek a szerepek rendszerben összerakva. Hi-
ába vesznek fel valakit az adott végzettséggel, őket az 
iskolában arra képezték ki, hogy egy IT osztályon vagy 
egy HR osztályon dolgozzanak, képtelenek azt a komp-
lex feladatot egy személyben elvégezni, mint amit nagy-
ban egy adott osztály végez el. Pedig a feladata nem 
lenne kisebb. Tehát gyakorlatilag ezekre egy hasonló 
kvalitású ember kellene, mint maga a cégvezető. 
Vagyis ha még akarná is alkalmazni a legjobb gyakorla-
tokat, képtelen azt megtenni, mert mindent magának 
kellene megtanulnia, és azt integrálni a cégkülönböző 
részeibe. Például megtanulja a marketing kommunikáció 
csínját-bínját, felvesz egy marketing asszisztenst, akire 
próbál marketinges feladatokat rábízni. De mivel az 
asszisztens képtelen az egész rendszert átlátni, nincs 
meg a kellő tapasztalata, ismerete, ezért minden döntést 
a vezető hoz meg, így minden lelassul, a végén a cégve-
zető megkérdezi magától, hogy valójában mit is csinál a 
marketinges. 
Ezek egymással negatív szinergiában vannak 
A pozitív szinergia azt jelenti, hogy egy meg egy az nem 
kettővel egyenlő, hanem hárommal, vagy néggyel, vagy 
akár többel is. Azaz az egész több mint a részek össze-
ge. 
Ez sajnos igaz negatív irányban is. Azaz -1-1-1-1 nem -
4el egyenlő, hanem sokkal kevesebbel. Azaz ez a négy 
akadályozó komponens egymást erősíti, ami szinte le-
küzdhetetlen akadályt gördít a cégvezető útjába. 
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Einstein egyszer azt mondta: "a problémákat nem lehet 
megoldani azon a szinten ahol létrehoztuk őket". Azaz a 
probléma megoldásához nem elég jobban és gyorsab-
ban tanulni, vagy jobb informatikai rendszert építeni, 
vagy egy újabb képzési programot indítani. Teljesen más 
megközelítésre, gondolkodásmódra, ahhoz pedig már új 
eszközökre, teendőkre van szükség. 
A felmérés 
Megvizsgáltuk, kutatást végeztünk arról, hogy melyek 
azok a klasszikus vezetési elemek, amelyek hiányoznak 
egy tipikus középvállalkozásból, de akadályozzák a vál-
lalatszerű működést. Van-e leírt stratégia? Az összefüg-
gésben van-e a kitűzött célokkal? Összehangoltak-e a 
rendszerek a stratégia érdekében? A mindennapi munka 
tükrözi-e a céljainkat? A projekteket külön kezelik-e a 
napi feladatoktól? Van-e teljesítményértékelés? A külön-
böző részrendszerek mennyire integráltak, stb.? 
Arra voltunk kíváncsiak, hogy azonosíthatók-e olyan 
pontok, amelyek egyértelműen okolhatók azért, hogy 
olyan kevés hazai vállalkozás tud vállalattá fejlődni. 

A kutatásban az egyesült államokbeli kis- és középvál-
lalatokra leírt, Gary Harpst által kidolgozott menedzs-
ment modellt vettük alapul (Six Disciplines for 
Excellence), és 6 dimenzióban vizsgálódtunk. 6 részre 
osztottuk szét azokat az eszközöket, amelyek integrált-
sága szerintünk biztosítja a vállalatszerű működést. 
Ezek: 

1. Stratégiaalkotási tevékenységek. Eldönteni, mi az 
a mi fontos. 

2. Tervezési tevékenységek. Célokat kijelölni. 
3. Szervezési tevékenységek. Összehangolni a 

rendszereket. 
4. Megvalósítási tevékenységek. A napi szintre bon-

tani le a stratégiát. 
5. Innovációs tevékenységek. Folyamatosan fejlesz-

teni minden területen. 
6. Értékelési tevékenységek. Hátralépni, értékelni a 

szervezeten belül és kívül. 
A felmérés során minden dimenzióban maximálisan 100 
pontot lehetett elérni. 
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Ennek érdekében egy alternatív megoldást dolgoztunk 
ki, egy olyan keretrendszert, amelynek elemei 
középvállalatokra íródtak, ismétlődő, folyamatos fejlődést 
biztosítanak, külső segítség igénybe vehető, az alacsony 
menedzsment ismeretek nem akadályozóak, valamint a 
szektor a teljes körű bevezetés anyagi terheit is 
elfogadhatónak találja. 

1. Állapot felmérési, fejlesztési tervezési rendszer 
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2. Cégépítési folyamat, módszer 
3. Támogató coaching módszer 

 

A keretrendszer elemei: /2. ábra/ 

11..  áábbrraa AA  kkuuttaattááss  eerreeddmméénnyyeeii
Az eredmény megdöbbentő. Látszik, hogy az átlag jóval 
50 pont alatt van, azaz a középvállalatok 
működtetéséhez szükséges menedzsment eszközök 
44%-ban vannak használatban. A cégek legjobb 10%-a 
jelentősen az átlag felett van, ezeknél már lehet 
vállalatszerű működésről beszélni, de az eredmény alján 
elhelyezkedő cégek esetén alig létezik menedzsment 
tevékenység, komoly kézi vezérléssel működnek. 

4. Szoftveres támogatási eszközök 

Az elemzést követően tovább kutattunk, hogy milyen 
megoldás elemei lehetnének sikeresen képesek egy 
alacsony pontszámú cégből egy magas pontszámú 
céget létrehozni, így a sok vezetési tevékenység 
gyakorlatát létrehozni. 



5. Közösségi tanulás 

 

22..  áábbrraa 
1 Állapot felmérési, fejlesztési tervezési rendszer 
Azonosítja, valamint összehasonlíthatóvá teszi a prob-
lémakört: 
Az esetek nagy részében még az sem kézenfekvő, hogy 
mi a jelenlegi helyzet, mi a kiindulási pont. Ha ez még 
látható is lenne, akkor pedig a jelenlegi helyzetet elő-
idéző mélyebb okok azok, amelyek feltárása nehézségbe 
ütközik. Épp ezért olyan felmérésre van szükség, amely 

több szempontból vizsgálja a jelenlegi helyzetet. Egy-
részt felméri a cégben megtalálható menedzsment gya-
korlatokat és ezek érettségi szintjét, másrészt feltárja a 
vezetés és a kollégák munkáját megnehezítő, felszínen 
látszódó problémákat. Ezek összefüggéseiben láthatóvá 
válnak azok a hiányzó, vagy nem megfelelően elvégzett 
vezetési, szervezési, összehangolási stb. tevékenysé-
gek, amelyek a mélyebb okai a problémáknak. Emellett a 
kollégák által kitöltött felmérésben lévő különbségek ké-
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pesek feltárni a fogalmak, a gyakorlatok és a nézetek 
közötti alapvető félreértéseket. Azáltal, hogy a felmérés 
nagyszámú minta adatait tartalmazza, az adatok iparági, 
tevékenységi, stb. bontásban is egymással összehason-
líthatóvá teszik a vállalkozásokat. Ez nagymértékben 
segíti a helyes önértékelést, és a széles körű probléma-
tudat kialakulását. Ilyen vagy ehhez hasonló önértékelés 
jelenleg nem volt elérhető sem hazánkban sem a régió-
ban, ezért a kutatásunk alapjául szolgáló felmérést nyi-
tottá tettük, bárki számára elérhető az alábbi oldalon: 
www.sixdisciplines.hu/felmeres  
2 Cégépítési folyamat, módszertan 
Minden sikeres szakma és tevékenység módszereken 
alapul. Akár házépítésről, orvosi beavatkozásról, vagy 
akár golf-tanulásról legyen szó – mindegyik esetén van 
valami terv, keretrendszer vagy folyamat, struktúra – 
amely hosszú időn át fejlődött, és vált legjobb gyakor-
lattá. Ezeket követve lehet folyamatosan, kiszámíthatóan 
sikereket elérni. 
Eszünkbe sem jutna felülni egy repülőgépre, vagy a se-
bész műtőasztalára feküdni anélkül, hogy ne tudnánk, 
hogy profi szakemberek vigyáznak ránk, akik rutinszerű, 
ismétlődő folyamatokat követnek. Ennek ellenére miért is 
nem használunk ilyen módszereket cégünk szisztemati-
kus fejlesztésére? 
A cégépítési folyamat, ciklikus módszer a cégépítés 
szisztematikus megközelítése, a különböző tudományte-
rületek legjobb gyakorlatait integrálja, és építi bele egy 
lépésről-lépésre követhető folyamatba. 
Mind a hat alapelv (stratégia, tervezés, szervezés, meg-
valósítás, innováció, szervezeti tanulás) lépések soro-
zatából áll, melyek könnyen követhetőek, megadják a 
cégépítés és a stratégia megvalósításának kereteit, 

struktúráját. Így a cégvezetőnek nem kell folyamatosan 
improvizálnia, hanem elég egy bevált struktúrát követnie, 
ami jóval nagyobb valószínűséggel hozza az elvárt 
eredményeket. 
A ciklikus módszerre gondolhat úgy is, mint különböző 
éves, negyedéves, havi, heti ciklusokban elvégzendő 
olyan feladatokra, melyek javítják a kommunikációt, nö-
velik a csoportmunkát, és jobb teljesítményt eredmé-
nyeznek. A szervezetek általában a szükséges felada-
toknak csak a töredékét végzik el, azokat sem ciklikusan 
ismételve, viszont amit elvégeznek, azt is sok esetben 
sokkal bonyolultabban, mint ahogy szükséges lenne. 
Egy ilyen rendszer leírása megtalálható a 
www.sixdisciplines.hu oldalon. 
3 Coaching támogatási módszer 
Sztenderdeken alapuló, ezért olcsó támogatási lehető-
ség: 
A szóban forgó változási folyamat tervezett, illetve a 
változás során bevezetésre kerülő módszer is 
sztenderdekre épül, ezért a megvalósítás, bevezetés is 
nagyban egyszerűsödik, olcsóbbá válik. Egyrészt a 
sztenderd szisztémák könnyebben és olcsóbban oktat-
hatóak a cégben lévő résztvevők számára. Lehetőség 
van központi tudásanyag létrehozására, amitől a meg-
lévő, illetve később csatlakozó kollégák képzése felgyor-
sul, mélyül, ellenőrizhetővé válik. Emellett a bevezetés-
ben résztvevő külső támogatók szakértelme sem igényel 
a közép-vállalatok számára megfizethetetlen szakértő-
ket, hanem központi képzéssel, akkreditációval rendel-
kező támogató coachokon keresztül tud megvalósulni. 
Ez a megközelítés teljes mértékben szembemegy a je-
lenlegi tanácsadói modellel, amelynek fő célja a minél 
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több tanácsadói óraszám eladása az árbevétel növelése 
érdekében. 
A kultúraváltozás egy tudatos folyamat: 
A jelenlegi általános középvállalkozási gyakorlat által 
létrejövő vállalati kultúra nem alkalmas nagy horderejű, 
átfogó változások végig vitelére komolyabb előkészítés 
és körültekintés nélkül. A kézzel irányított szervezetek-
ben a távlatilag szükséges emberi attitűdök tökéletes 
ellentéte figyelhető meg. Önálló döntések helyett utasítás 
végrehajtás, kreativitás helyett szabályokhoz való igazo-
dás, felelősségvállalás helyett pozícióvédés, amik a je-
lenlegi tudás alapú korban jelentősen korlátozzák a 
szükséges szellemi kapacitások kiaknázását. Éppen 
ezért egy sajátos középvállalati rendszerben lévő válla-
lati kultúrát tervezett, és megalapozott, lassú módon kell 
a különböző eszközök bevezetetésén keresztül megvál-
toztatni. Ezt a szempontot, szemléletet eddig semmilyen 
menedzsment eszközben sem lehetett felfedezni. 
4 Szoftvertámogatási eszközök 
Katalizálja, egyszerűvé, elérhetővé, átláthatóvá teszi a 
folyamatokat: 
A sztenderdekre épülő támogatási és fejlesztési folyamat 
szoftveres támogatása elérhetővé válik, ellentétben az 
eddigi egyedi megoldások tanácsadói fejlesztésével. Ez 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy a sztenderd metódusok, 
valamint támogatási aktivitások katalizálhatók, fejleszt-
hetők, gyorsíthatók, egyszerűsíthetők szoftveres megol-
dás segítségével. Ez pedig szintén jelentősen hatéko-
nyabbá, valamint olcsóbbá teszi a fejlesztési folyamatot. 
Emellett a módszer különböző elemeinek szoftveres tá-
mogatása lehetővé teszi a vállalati távmunkát, ami elég 
jellemző a családias jellegű középvállalkozások körében. 

5 Közösségi tanulás 
Senki nem vonja kétségbe, hogy az információs korban a 
tanulás, a tanuló szervezet kritikus. Amennyiben a tanu-
lás, fejlődés különböző közösségekben jön létre, akkor 
annak hatása többszöröződik. A különböző közösségek 
létrehozhatók a cégen belül, akár projekt feladatokkal 
megbízott kollégák, akár középvezetők, vagy akár bár-
milyen „tudásmunkás” között. A célja, hogy azonos ke-
retek között tudják megosztani egymással a tapasztala-
tokat, tudást, ismereteket. Ami fontos, hogy ha egy 
sztenderd módszerről beszélünk, akkor már létrehozha-
tók a cégek között is különböző kapcsolatok. Legyen az 
cégvezetői mastermind, vagy cégek közötti tapasztalat-
csere a különböző szinteken, legyen az vezetői, projekt-
vezetői. 
A tapasztalat az, hogy a cégeken belül is óriási hasznos, 
de kihasználatlan tudás fedezhető fel, valamint a cégek 
közötti közösségek létrahozásával hihetetlen tudás oszt-
ható meg. Nagyon fontos, hogy az ingyenes, nem köz-
vetítőtől érkezik, hanem gyakorlati tapasztalatokból fa-
kad. 
Így a középvállalatok építése is tervezhető folyamattá 
válik, ami hozzásegíti a sikeres cégeket ahhoz, hogy to-
vább is fejlődhessen, a cégvezetők egyéni céljai is elér-
hetők legyenek. Legyen az család, több ambíció, öröklési 
nehézség, vagy csak egy kis pihenés. 
Az Ön cége hol áll a Vállalkozásból vállalatba tartó fo-
lyamatban? 
Töltse ki a felmérést a www.sixdisciplines.hu/felmeres 
oldalon! 

______________________________________________________________________________  
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Az évenkénti Magyar Minőség Hét rendezvénysorozat 
konferencia részének hagyományos célja, hogy áttekint-
se a szakma aktuális problémáit, várható fejlődési irá-
nyait és a minőségügy társadalmi szerepét. 
Az ez évi konferenciának az kölcsönzött különös jelentő-
séget, hogy a nyitó plenáris ülésen a kormány kompe-
tens vezető szakemberei ismertették fő céljaikat, prog-
ramjaikat, melyek iránytűként szolgálhatnak a minőség-
ügyi célok kitűzéséhez. 
Ezt a gondolatot emelte ki Pónyai György, a Magyar Mi-
nőség Társaság elnöke, a konferencia megnyitójában. 

 
A felvezető előadást Dr. Matolcsi György miniszter nevé-
ben Dr. Botos Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
helyettes államtitkára tartotta. A tárca cselekvési prog-
ramjának az a célja, hogy a szűkösen rendelkezésre álló 

erőforrásokat a legfontosabb fejlesztési célokhoz ren-
delje, és ezzel meghatározza a kitörési pontokat. Örven-
detes, hogy javul a külgazdaság állapota, de ez veszé-
lyekkel is jár, mert az exportunk 65÷70 %-át multinacio-
nális nagyvállalkozások termelik. A mintegy 300 ezer 
magyar mikro-, kis-, és közepes vállalkozás közül csak 
1.000÷1.200-nak van külpiaci kapcsolata. Az egyik fő cél, 
hogy ezen változtassunk annak érdekében, hogy ezen 
vállalkozások nagyobb lehetőségekhez jussanak. 

A kormány egymillió munkahely létrehozását 10 év alatt 
ígérte. Tarthatatlannak nevezte azt, hogy a jelenlegi 
3,6÷3,7 millió foglalkoztatottból csupán 1,6÷1,7 millió 
fizet adót, ezért az adózók számának szélesítését is je-
lenti a munkahelyteremtés. 

Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ál-
lamtitkára kiemelte, hogy a kormány gazdaságpolitiká-
jának két fontos alappillére: egyik a munkahelyek létre-
hozásának ösztönzése, másik a magyar mikro-, kis- és 
közepes vállalkozások gazdasági lehetőségeinek széle-
sítése. 

Hangsúlyozta ugyanakkor azt, hogy az állam feladata 
nem a munkahelyek létrehozása, hanem a kedvező gaz-
dasági környezet megteremtése azok létesítéséhez. A 
foglalkoztatás gerince a KKV-k csoportja, ennek ver-
senyképességét kell fejleszteni. E program alapját a va-
gyontörvény teremti meg. A KKV-kat az EU-tól származó 
támogatással is segíteni kell, az erre a célra rendelke-
zésre álló kb. 2000 Mrd Ft legalább felét nekik kell jut-
tatni, az új célokra. 



Dr. Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium állam-
titkára arról tájékoztatott, hogy készül a tíz évre szóló 
agrárfejlesztési stratégia, mely gyökeresen új célokat tűz 
ki: az eddigi, monokultúrás gazdálkodással szemben szí-
nes mezőgazdaságot, jó minőségű, nagy feldolgozottsá-
gú, tehát sok hozzáadott értéket tartalmazó élelmiszert 
és sok új munkahelyet kíván teremteni. Ehhez a helyi 
erőket kell mozgósítani. A gazdálkodás súlypontja a csa-
ládi gazdaság lesz, melynek kialakítását a föld- és birtok-
politikai törvények fogják segíteni. 
Czuppon Rita, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fő-
osztályvezetője, a Hivatal munkájának új irányvonalát 
ismertette. 
A hagyományoknak megfelelően a plenáris ülést követő-
en a rendezvény a Magyar Minőség Háza® 2010. Díjak 
ünnepélyes átadásával folytatódott. Az idei pályázók kö-
zül a bíráló bizottság kilencnek ítélte meg ezt a rangos 
díjat. A nyertesekről bővebben a Társaság portálján ol-
vasható: www.quqlity-mmt.hu 

 

A kockázatmenedzsment szekcióban az általánosan 
elfogadott alapfogalmakat,a keretmodell felépítését és az 
értékelésére alkalmazott módszereket ismertette 
Dr. Balogh Albert. Rávilágított, hogy a kockázatmenedzs-
ment meghatározása, amely a szervezet vezetésére és 
szabályozására vonatkozik a kockázat szempontjából, az 
ISO Guide 73-ban hasonló a többi menedzsment szab-
vány (például ISO 9000 és 9001) meghatározásával, 
azzal a különbséggel, hogy a kockázat helyett például a 
minőség szerepel. Hasonlóságot mutat az ISO 9001 mi-
nőségirányítási rendszeréhez az ISO 31000 kockázat-
menedzsment keretmodellje, amely szintén a PDCA el-
ven alapszik. Ez a szabvány meghatározza a kockázat-
menedzsment folyamatának lépéseit is, amelyek a 
kockázatértékelésére, annak kezelésére, a kockázat 
közlésével kapcsolatos tájékoztatásra és a kockázatme-
nedzsment keretmodelljének, valamint folyamatának fi-
gyelemmel kísérésére és átvizsgálására terjed ki. Hang-
súlyozta, hogy a kockázattal kapcsolatos tájékoztatás 
nagyon fontos tragikus események (például vörös iszap 
katasztrófa) bekövetkezése esetén követendő társadalmi 
magatartásra való felkészülés szempontjából. Külön je-
lentőséget kell tulajdonítani az egyéni életvitel módok 
(például alkohol-és drogfogyasztás) társadalmi és 
egészségügyi kockázatának is. 
A kockázatmenedzselés és kockázatkezelés alkalmazási 
területeit vizsgálta Dr. Horváth Zsolt. Rávilágított a követ-
kező területek fontosságára: ajánlatátadások és projek-
tek kockázatai, karbantartás kockázatai, beruházási és 
pénzügyi kockázatok, üzletmenet-folytonosság és ka-
tasztrófa utáni visszaállítás tervezési kockázatai (BCP-
DRP), környezetvédelmi, információ biztonsági, munka-
védelmi és tűzvédelmi, ágazati kockázatok (gyógyszer-
ipar, autóipar, élelmiszeripar, egészségügy és energia-
ipar kockázatai). Összefoglalta a kockázatkezelés folya-
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matának lépéseit, amelyek kiterjednek a kockázat 
azonosítására, értékelésére, a kockázatok rangsorolá-
sára, minimalizálására, felügyeletére. Vállalatoknál a 
kockázatok kezelésének jellemző hibái: nem figyelnek 
oda minden kockázatfajtára, a megoldások részlegesek, 
sokszor redundáns megoldásokat alkalmaznak, többlet-
költségeket okozó eljárásokat választanak. Ezért egysé-
ges, integrált eljárás kidolgozása szükséges. Ez kiterjed 
az egységes módszerek alkalmazására, különböző koc-
kázattípusok esetén a súlyozás – veszélyeztetettség ér-
tékelések átjárhatóságára. Ezekre a kezdeményezé-
sekre csak néhány nagy vállalat esetében van csak 
példa. A „szakmát” tanulnunk kell! 
Szlávik Péter vázolta a kockázatmenedzselés kontrolling 
feladatait a PDCA ciklus mentén. A tervezés szakaszá-
ban a stratégiai kockázatmenedzsment és az éves ope-
ratív tervek elkészítésének kockázatkezelése elsődleges 
fontosságú, a cselekvés fázisában a monitoring feladat 
végrehajtása a legfontosabb, az ellenőrzési szakaszban 
az eseti kockázatokat, a végrehajtási szakaszban a be-
avatkozással kapcsolatos kockázatokat kell elemezni és 
a tapasztalatokat vissza kell csatolni a következő ciklus 
tervezési szakaszához. A kockázattal kapcsolatos kont-
rolling teendőknek vetületei vannak a vállalat, a folyamat, 
a projekt, az erőforrások, az ország, a piac, valamint a 
vállalatot közvetlenül körülvevő környezet szintjére. A 
kockázatok értékelésében nagy szerepe van a termelési 
függvénynek, amely új értéket ad meg, a vállalat anyagi 
eszközeinek, szervezeti tudástőkéjének, humán erőfor-
rásainak (emberi tudástőkéjének) és munkaerő létszá-
mának függvényében. A kockázatmenedzsment terve-
zési szakaszában kiemelt feladatok a kockázatok azono-
sítása, bekövetkezési valószínűségük feltérképezése, a 
kockázati tényezők hatásmechanizmusának vizsgálata, 

forgatókönyvek kidolgozása, valamint projektek megha-
tározása a kockázatok kezelésére. 
A kockázatértékelési módszerek közül leggyakrabban 
alkalmazott eljárás a meghibásodási mód és hatás-
elemzés (FMEA) módszere. Ennek autóipari tapasztala-
tairól számolt be Balázs István. A gépjárművek üzemi 
meghibásodásaival (field problems) kapcsolatos hibák 
kijavítása igen költséges. Főként akkor, ha ezek a hibák 
típushibaként jelentkeznek és a típus visszahívásával 
járnak. Ezek a nagy gyártó vállalatoknak több száz-millió 
dolláros veszteséget okoznak. Ez nagy gazdasági koc-
kázatot jelent. Ezért már a tervezés szakaszában alkal-
mazni kell az FMEA elemzést, amelynek kockázat prio-
ritási számát (RPN-t) három tényező határoz meg: a hiba 
bekövetkezési valószínűsége, a hiba következményeinek 
súlyossága és a hiba észlelése minél hamarabb, nehogy 
a vevőnél keletkezzék. Ezt az elemzési módszert ugyan 
gyakorta használják a gyártók és beszállítóik, azonban a 
kockázat prioritási szám meghatározása után nem hoz-
zák meg az auditorok tapasztalata szerint annak csök-
kentésére szolgáló javító intézkedéseket és nem szá-
mítják ki a jobbítás utáni mérőszámot. Az FMEA így válik 
dinamikus eszközzé. Az FMEA-nak élő, naprakész do-
kumentummá kell válnia és a vevők rendelkezésre kell 
állnia. Az FMEA-t együttesen kell használni a többi au-
tóipari dokumentummal, így a termék műszaki rajzával, a 
gyártás folyamatábrájával, az ellenőrzési tervvel és a 8D 
(Ford által kifejlesztett problémamegoldó módszer) je-
lentéssel együtt. 
Puskás László előadásában a Paksi Atomerőmű koc-
kázatmenedzselési folyamatát négy stratégiai nézőpont-
ból vizsgálta: pénzügyi, vevői, folyamati és fejlődési né-
zőpontból. Ennek megfelelően megkülönböztet straté-
giai, pénzügyi, működési és projekt kockázatokat. A koc-
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kázatkezelési stratégiát a teljes életciklusra határozza 
meg a tervezéstől az engedélyezésig. Ez kiterjed a bruttó 
kockázat meghatározására, a kockázat bekövetkezési 
valószínűségének és hatásának csökkentésére, annak 
megosztására és áthárítására, valamint a nettó kockázat 
elviselésére. Az Atomerőmű három kockázati eljárás-
szintet /PSA-vizsgálatot/ különböztet meg: 1. A zónaká-
rosodás várható gyakoriságának meghatározása; 2. A 
nagy radioaktív kibocsájtás várható gyakoriságának 
meghatározása; 3. A lakosság megengedett szintet 
meghaladó radioaktív sugárterhelése várható gyakorisá-
gának és eloszlásának meghatározása. A nukleáris 
iparra használt kockázatkezelési eljárás referenciaként 
szolgálhat más iparágak számára is.   
Nagy Péter József az ÉGIS Gyógyszergyár tapasztalatai 
alapján ismertette a gyógyszeriparban alkalmazott koc-
kázatmenedzsment eljárásokat. A GAMP 5 (Good 
Automated Manufacturing Practice) USA előírás alapján 
a következő megközelítést alkalmazta: 1. A folyamat tel-
jes áttekintése; 2. Módszerek alkalmazása; 3. Hibák 
rangsorolása, 4. Okok meghatározása; 5. Az okok meg-
határozása alapján a szükséges intézkedések megtétele.  
Az eljárás kiterjed a kockázatok azonosítására, elemzé-
sére, értékelésére, a kockázatok kategorizálására, a 
kockázatok csökkentésére, a kockázatok elfogadására, 
ennek alapján intézkedések megtételére és megvalósí-
tására és a nyomon-követésre. A kockázatok kategori-
zálására az FMEA elvet alkalmazta és kockázat prioritási 
tényezőt határozott meg. Az okok feltárására az Ishikawa 
diagram továbbfejlesztett változatát, az u. CEDAC diag-
ramot (Cause-Effect Diagram with Addition of Charts) 
mutatta be, amelyen a gyökér-okok meghatározásán 
túlmenően a javító intézkedéseket jelző kártyák is szere-
pelnek. A megközelítés bevezetésével a vállalat kocká-
zatokból adódó költsége jelentősen csökken. 

Varga József az Innomed Medical Zrt-nél gyógyászati 
villamos készülékek esetében végzett kockázatme-
nedzsment lépéseit mutatta be. A kockázatmenedzs-
mentre azért van szükség, mert a jogszabályok előírják, 
tervezési hibák korán feltárhatóak és ez költségcsök-
kentéshez vezet. Szabályozó háttér az EU direktívákon 
túlmenően az MSZ EN ISO 13485:2003 szabvány, amely 
orvostechnikai eszközökre vonatkozik. Bár az ISO 9001-
hez hasonló, számos eltérést is tartalmaz. A szabvány 
ugyan előírja, hogy a termék csak akkor bocsájtható pi-
acra, ha kockázati szintje lefogadható szint alá csökken, 
de ennek meghatározását a gyártóra bízza. Szokásosan 
az ALARP (As Low As Reasonable Practicable) mód-
szert alkalmazzák. Ez három tartományt határoz meg: a 
nem elfogadható kockázatok tartományát, a teljes mér-
tékben elfogadható kockázatok tartományát és a két 
tartomány között lévő gazdaságilag még elviselhető koc-
kázatok tartományát. Az előadó vázolta a kockázatérté-
kelés menetét a termékek teljes életciklusa alatt. Kitért 
annak fontosságára, hogy a kockázatokról megfelelő 
mértékben kell tájékoztatni a készülékek felhasználóit, 
így tudatában kell lenni azok ismereteinek és annak, 
hogy mennyire képesek elsajátítani a használattal kap-
csolatos tevékenységeket (useability = alkalmazhatóság 
követelménye). A kockázatokkal a készülékek meghatá-
rozott élettartamának végéig foglalkozni kell. Az össze-
gyűjtött tapasztalatokat új termékek esetében fel kell 
használni. A kockázatmenedzsment végtelen folyamat-
nak tekinthető egy folytonosan változó világban. 
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A szekció előadásaiból levonható tapasztalatok: a koc-
kázatmenedzsment elengedhetetlen része egy integrált 
menedzsment rendszernek melyet a termékek és szol-
gáltatások teljes életciklusa során alkalmazni kell, to-
vábbá a kockázatmenedzsment gyakorlati megvalósítása 



hazánkban csak egyes nagy vállalatoknál valósul meg, 
ezt a hazai vállalatok nagy többségének még tanulni kell. 
A Lean menedzsment közérthetően szekció megszer-
vezését az indokolta, hogy az utóbbi években egyértel-
műen erősödött a Lean, Kaizen, Six sigma, Lean Six 
Sigma és a Toyota termelési módszer iránti érdeklődés 
főleg a termelő vállalatok részéről. Az elmúlt két évben 
az ISO 9000 FÓRUM által szervezett Nemzeti Konferen-
cián is igen nagy volt az érdeklődés a lean szekció iránt, 
de a 2010. évi konferencián már megjelentek a Lean 
TQM összehasonlítását felvető gondolatok/viták is. 
A Magyar Minőség Hét konferencia keretében az ISO 
9000 FÓRUM szekcióban tudatosan választottunk elő-
adókat a felvetett téma vállalati, tanácsadói és felsőok-
tatási megközelítése céljából. Talán arra is választ vár-
tunk, hogy „Miért leanezünk?” 
Jenei István és Losonci Dávid a Budapesti Corvinus 
Egyetem PhD hallgatói egy nemzetközi kutatás eredmé-
nyeit ismertették LEAN-TQM-HR összevetése tekinteté-
ben. Elsődlegesen idéztek Hackman, J.R. and 
Wageman, R. (1995) könyvéből, miszerint  „ A vállalatok 
(szervezetek) elsődleges célja a fennmaradás annak 
érdekében, hogy a vállalat ezzel megőrizze a közösség 
stabilitását, előállítson a vevők számára hasznos termé-
keket és szolgáltatásokat, valamint, hogy megfelelő kö-
rülményeket biztosítson a szervezet tagjai számára a 
növekedéshez és a megelégedéshez.” A vállalatok cél-
jaik eléréséhez számos módszert alkalmaznak, melyek 
között előkelő helyen szerepel a lean vagy a TQM esz-
köztára. Kérdésként vetették fel, hogy a két eszközhal-
maz között mi a különbség, illetve melyik tartalmazza a 
másikat. 
Schonberger szerint „a TQM és a lean management kö-
zös forrásból ered”. Shah-Ward véleménye, hogy „a re-

leváns termelésmenedzsment irodalomban a TQM és a 
lean management-et nem lehet tisztán elkülöníteni”. 
Az előadók szerint a lean menedzsment, illetve a TQM 
eszközök alkalmazásának hatására javul a vállalatok 
működőképessége és változásképessége. 
A Kanizsa Trend Kft. minőségirányítási vezetője Kozma 
Balázs ismertette, hogy a cég számos költséghatékony 
és a termelési tevékenységet támogató eszközt alkal-
maz, amelyeket akár lean eszközöknek is nevezhetné-
nek, de kiemelte, hogy a vállalati versenyképesség nem 
érhető el a munkatársak elkötelezettsége és motiválása 
nélkül. A vállalat vezetése fontos mutatóként alkalmazza 
a minőségköltségek alakulását, ((11..  áábbrraa)) és ezek függvé-
nyében alkalmazza a bonusz/malusz rendszert. 
A munkatársak motiválása érdekében számos módszert 
alkalmaznak: pl. bevonás team-munkába, 360º-os érté-
kelés, személyes példamutatás, prémium rendszer, stb. 

 
11..  áábbrraa  AA  mmiinnőőssééggkkööllttssééggeekk  aallaakkuulláássaa  
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Ésszerűsítés az értékteremtő folyamatokban címmel 
Simon György, a HAJDU Autótechnika Zrt. Minőségirá-
nyítási és környezetirányítási vezetője példán keresztül, 
igen szemléletesen mutatta be a cégnél alkalmazott lean 
termelési gyakorlatot. 
A jelentős projektek indítása előtt a vállalat vezetése és 
szakemberei SWOT elemzést végeznek és elkészítik az 
értékáram térképet ((22..  áábbrraa)) 
Ezt követően határozzák meg a tevékenységek elvégzé-
séhez szükséges erőforrásokat és feladatokat (mit? mi-
ért? kivel? mivel? hogyan?) és elkészítik az anyag- és 
eszközáram optimalizálást a lean elvek szerint. 

 
22..  áábbrraa  ÉÉrrttéékkáárraamm  ttéérrkkéépp  

A BANOR Tréning Központ nevében Bessenyei Balázs 
ügyvezető példán keresztül ismertette a minőségirányí-
tás alapú Lean és Kaizen gyakorlat alkalmazását. Tré-
ningjeik alkalmával kiemelt hangsúlyt kap az értékte-
remtés beépítése a tervezésbe, a megfelelő munkakör-
nyezet kialakítása, a veszteségek kiküszöbölése a 

folyamatok szabályozása (standardizálás) és fejlesztése 
révén. 
Véleményük szerint a „KAIZEN alapok” értékek és meg-
győződések együttese, amelyek támogatják a vállalat 
KAIZEN küldetését és a „világszínvonal” elérését. 
Partner cégük nevében a Kaizen modell alkalmazásának 
lépéseit és eredményeit Soós Csaba, a BEURER Hun-
gária Kft. ügyvezetője ismertette. A versenyképesség a 
vállalati folyamatok során hozzáadott értéktől függ! Hoz-
záadott érték az, amiért a Vevő fizetni hajlandó! Bemu-
tatta, hogy a bevezetett lean eszközök alkalmazása kap-
csán erősödött a szervezeten belül a minőségkörök te-
vékenysége (QC) és a vállalati rendezettség (5S). 
Jelenleg kilenc kör működik, a témák hangsúlya a selejt-
csökkentés helyett a folyamatfejlesztések irányába toló-
dott el, jelentősen lecsökkentek az átállási idők és javult 
a hangulat is vállalatnál. 
Tömpe László üzletág vezető, a LeanCenter alapítója 
példaértékűnek tekinti a James P. Womack és Daniel T. 
Jones által írt LeanThinking könyvet, amelyben a szer-
zők rendkívüli gyakorlati érzékkel és strukturáltan közelí-
tik meg a leant, mint életfilozófiát, gondolkodás-módot. 
Az előadó szerint egy sikerre vágyó vállalat esetében 
elengedhetetlenek a következő lépések: 
 határozzuk meg az értékadó tevékenységeket folya-

matainkban! 
 azonosítsuk az értékáramot, és a veszteségeket! 
 tegyük folytonossá az értékáramot! 
 csak azt állítsuk elő, amire igény van, húzó elv 

követésével! 
 folyamatosan törekedjünk a tökéletesítésre! 

Véleménye szerint itt az idő a veszteségek (selejtgyár-
tás, túltermelés, várakozás, szállítás, készletezés, feles-
leges mozgások, felesleges folyamatok) felszámolására! 
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Azonban fontos az egységesen elfogadott megállapítás, 
miszerint a kiválóan működő, sikeres szervezetek doku-
mentált rendszereket működtetnek, folyamatosan mérik 
és értékelik folyamataik hatékonyságát, következetesen 
képezik munkatársaikat, összehasonlítják előrehaladá-
sukat a szakma legjobbjaival. Ezek képezik a szervezet 
előrehaladásának alapját. 
Szem előtt kell azt is tartani, hogy a jól kialakított folya-
matszemlélet, rendszerszemlélet, megalapozott doku-
mentáltság (standardizálás), illetve mérések, értékelések 
és elkötelezett, megfelelő kompetenciával rendelkező 
munkatársak és vezetők nélkül egyik módszer sem tud 
igazán kibontakozni. A kutatások azt is igazolták, hogy a 
lean technikákban előrébb járó vállalatok a HR-ben is 
előrébb járnak. 
A konferencia kezdetekor feltett kérdésre „Miért 
leanezünk?” talán az alábbiak szerint lehetne – a teljes 
körűség igénye nélkül – válaszolni. 
Azért leanezünk, hogy a vevői igények maximális kielégí-
tése mellett: 
 a termelékenységet és a profitot növeljük 
 a költségeket csökkentsük 
 a veszteségeket kiküszöböljük 
 az értékteremtést növeljük 
 az átfutási időt és új termék/szolgáltatás piacra vi-

teli idejét csökkentsük 
 elsőre jó terméket / szolgáltatást hozzunk létre. 

A Menedzserek Fóruma az energiagazdálkodás és az 
energiahatékonyság problémakörét vizsgálta. Ez a té-
makör elsősorban égető gazdasági és politikai aktualitá-
sánál fogva került a konferencia tradicionálisan legláto-
gatottabb szekciójának napirendjére, de azért is, mert a 

fenntartható fejlődésnek -és egyúttal a minőségnek- ma 
már elfogadott, tágabb értelmezésében az is kritériuma, 
hogy a termék/ szolgáltatás létrehozásakor minimális 
energiát használjanak fel. Az előadók erre nézve számos 
példával szolgáltak. Az előadások vállalati megközelíté-
seket, alkalmazási tapasztalatokat mutattak be. 
Kovacsics István (GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt, 
Erőművi és Ipari Technológiák Üzletág, Energia- és Kör-
nyezetgazdálkodási Iroda osztályvezetője) kifejtette, 
hogy bár jövőnket fenyegető ökológiai veszélyek a köz-
beszéd divatos témái, hajlamosak vagyunk ezeket olyan 
távoli problémának tekinteni, amelyre technológiai esz-
közökkel, pl. hatékonyságjavítással meg lehet megoldást 
találni. Alaposabban vizsgálva a kérdést, a kép jóval ár-
nyaltabb. A klímakutatásban elfogadott, bár már egyre 
inkább túl optimistának tartott tényként kezelik, hogy igen 
súlyos, irreverzibilis környezeti károk, hatások nélkül 
legfeljebb 2°C átlaghőmérséklet emelkedés engedhető 
meg. Ebből meghatározták a még elviselhető legna-
gyobb üvegház-gáz (ÜHG) koncentrációt, illetve ennek 
alapján a 2000-2050 között kibocsátható összes ÜHG 
mennyiséget. Ennek kb. negyedét hét év alatt (2007-ig) 
már kibocsátottuk. Hasonlóan súlyos probléma, hogy a 
gazdaságosan kitermelhető kőolaj és földgáz termelési 
maximumát is a közeli jövőre (nagy valószínűséggel 
2020-ra) teszik. Mindezt felismerve a nemzetközi közös-
ség, és elsősorban az EU igen ambiciózus kibocsátás-
csökkentési célokat tűzött ki, amelyet nem kis részben 
energiahatékonysági intézkedésekkel gondolnak teljesí-
teni. Magyarországon mindezek mellett különös aktuali-
tást kap az energiahatékonyság az importfüggőségünk 
csökkentése miatt is. 
Az energiahatékonysági technológiáktól várt látványos 
eredmények azonban részben megkérdőjelezhetők, de 
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legalábbis kisebbek annál, mint első pillanatban gondol-
hatnánk. Globális hatásuk ugyanis csak életciklus-elem-
zéssel becsülhetők reálisan, azaz figyelembe kell venni 
az egyes technológiák előállításához, üzemeltetéséhez 
és megsemmisítéséhez szükséges energiamennyisége-
ket is. Így az eredő nettó kibocsátás-csökkenés vagy 
fosszilis energiahordozó megtakarítás alacsonyabbra 
adódik. Nem elhanyagolható szempont az ún. „rebound-
hatás” sem, azaz az a kimutatott tény, hogy energiahaté-
konysági intézkedések megvalósítása direkt és/vagy in-
direkt módon növeli az energiaigényeket. 
Ezek alapján a problémákra az energiahatékonyság ja-
vítása, de általánosabban véve a puszta technológiai 
eszközök önmagukban nem jelentenek megoldást. Az 
elérhető eredmény nincs arányban a szükséges változá-
sokkal. Ezt világosan jelzi a világ energiafogyasztásának 
folyamatos növekedése. Ugyanakkor az energiahaté-
konyság igen nagy szerepet játszhat lokális célok, pl. 
Magyarország nemzetközi vállalásainak megvalósításá-
ban, vagy az importfüggőség csökkenetésében. 
Veress Csaba, a Debreceni Hőszolgáltató Zrt, minőség-
irányítási vezetője elmondta, hogy vállalata energetikai 
fejlesztéseinek megvalósítása során a tulajdonosok, a 
vevői kör és a munkavállalók érdekeinek harmonizálá-
sára törekszik. Energia felhasználó és energia a szol-
gáltató is egyben. Működésének, termékeinek és kap-
csolt szolgáltatásainak fejlesztésére számos eszközt, 
módszert alkalmaz (PDCA, önértékelés, kiegyensúlyo-
zott mutatószám rendszer- BSC, benchmark, stb.). 
Energetikai projektjeik közül kiemelkednek a vevői rend-
szer korszerűsítése és a szolgáltatói rendszer-fejleszté-
sek (távfűtési hő-központok szabályozása, mérése, táv-
felügyelete; távhűtési üzletág kifejlesztése). Eredményei-
ket (energia – költség megtakarítás) a vevői elégedett-

ség javulás is visszaigazolta. Sikerük hátterében a jól al-
kalmazott benchmark és az a felismerés áll, hogy a jó 
gyakorlatokat meg kell ismerni, meg kell változtatni és 
meg kell haladni. 
Az ALCOA - KÖFÉM Keréktermék Kft 1996-ban alakult 
abból a célból, hogy kovácsolt alumínium kerekekkel lás-
sa el az európai nehéz tehergépkocsi és busz gyártókat, 
viszonteladókat valamint flottákat. Mint Elek Tamás, 
karbantartás- és beruházás vezető elmondta, a kovácsolt 
alumínium kerék gyártás minden egyes lépése megtalál-
ható a székesfehérvári gyárban, a gyártás során az ön-
tött alumínium pogácsából préskovácsolási és hőkeze-
lési eljárással kovácsolt félkész terméket, majd gépi 
megmunkálás és felület kikészítés (polírozás, csiszolás, 
DuraBright bevonatolás) révén tengelyre szerelhető ter-
méket állítanak elő. 
A gyártástechnológia, a felhasznált megmunkáló gépek 
és az ezeket kiszolgáló infrastruktúra energiafelhaszná-
lása jelentős, a számla négy nagy energiafajtából áll 
(elektromos, gáz, sűrített levegő, hűtővíz). A legnagyobb 
megtakarítási forma az energia fogyasztás csökkentése 
termelt egységre vetítve. A felhasznált energiát fajtán-
ként monitor rendszer segítségével követik nyomon, ahol 
az egyes nagy fogyasztókat (kemencék, szivattyúk, nagy 
teljesítményű megmunkáló gépek, fűtés, stb.) külön-kü-
lön is képesek figyelni és szükség esetén beavatkozni. 
Az energia-fogyasztást heti szinten elemzik. Fontos ki-
emelni az egyszemélyi felelős jelentőségét, illetve a dol-
gozók bevonásának fontosságát, mert véleményük sze-
rint így kaphat megfelelő hangsúlyt a vállalat által kiemelt 
fontosságú mutatóként kezelt energia fogyasztás és an-
nak csökkentése. Az elemzések jóvoltából már rövidtá-
von tudnak hatékony intézkedéseket hozni, úgymint 
megfelelő energia leállási és indítási tervek bevezetése 
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és visszamérése, energia auditok indítása és akciótervek 
létrehozása PDCA rendszerben, dolgozói fókuszcsopor-
tok létrehozása a veszteségek feltárására. Közép és 
hosszú távon beruházások tervezésekor minden esetben 
a kisebb energiafogyasztású megoldásokat választják, 
továbbá célzottan hoznak létre projekteket egyes energi-
afajtákra, ahol külön nézik a megtérülési időket, mely 
alapján rangsorolják a projekteket. 
Rabi István, a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. Ter-
mék-előállítás és Kereskedelem Divízió, DS Fejlesztés, 
Technológiai Számítások vezetője szerint a globális ég-
hajlatváltozás ráirányította a figyelmet a környezetvéde-
lem, a fenntartható fejlődés fontosságára. A MOL meg-
hirdetett stratégiájának megfelelően elkötelezett a fenn-
tartható fejlődés iránt, elfogadja és támogatja az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkenté-
sét. Mivel a finomítók a legnagyobb energia felhasználó 
üzemek közé tartoznak, MOL csoport-szinten vizsgálta 
ezen üzemek energiafelhasználásának, energiahaté-
konyságuk javításának, a fajlagos energiafelhasználás 
csökkentésének feladatait. 
Az energia megtakarítási lehetőségeinket két fő cso-
portra osztották. Az első csoport a működés folyamatos 
javítására tett intézkedések (mérőműszerek beépítése, 
monitoring rendszer kialakítása, munkavállalói részvételt 
feltételező hatékonyságjavítási keretrendszer –EIFFEL– 
működtetése), míg a második csoport a technológia to-
vábbfejlesztésének lehetőségeit tartalmazza (hő-integrá-
ció – hőcserélő hálózatok javítása, hőcserélők tisztítása). 
Bálint Norbert, Fővárosi Gázműve Zrt. szóvivője, előadá-
sában részletezte, hogy mindennapi életünk során egyre 
nagyobb hangsúlyt kap a környezettudatosság és a kör-
nyezetvédelem. A települések utcáin szelektív hulladék-
gyűjtő konténereket helyeztek el, külön gyűjthetjük a pa-

pír, az üveg és a fém hulladékot. Ha az utcákról bepil-
lantunk a társasházak, családi házak kertjeibe több 
helyen szemet gyönyörködtető látvány tárul elénk a par-
kosított kertek láttán. A kertekben fenyő, cser, bükk, nyír 
és még sokféle fafajta, számtalan örökzöld bukszus és a 
gyönyörű, gondozott pázsit szakadatlanul küzd a 
szennyezett levegő megtisztításával. Az épületek nagy 
része hőszigetelt és fokozott légzárású ablakok biztosít-
ják a megfelelő belső hő-komfortot és a takarékos ener-
giafelhasználás alapját. A társasházi lakás vagy családi 
ház konyhájába belépve láthatjuk a berendezéseken, 
hogy milyen energia felhasználási kategóriába vannak 
sorolva. Az újabb berendezések „A” vagy „A++” kategó-
riájúak, bár találhatunk jelölés nélküli készülékeket is. Az 
épület fűtését vagy távfűtéssel, vagy helyi gázfűtéssel 
biztosítják, amelyek a hagyományos szilárdtüzelésnél 
magasabb hatásfokkal és jóval környezetkímélőbb mó-
don állítják elő a szükséges hőenergiát. Magyarországon 
az autók, tehergépjárművek, buszok többségét hagyo-
mányos üzemanyag hajtja. Mindenki számára ismertek 
ezek az üzemanyagok, a benzin és a gázolaj. Kis szám-
ban használnak autógázos, más néven LPG (Liquefied 
Petroleum Gas, Sűrített földgáz) gépjárműveket. Becslé-
sek alapján ezekből kb. százezer fut a magyar utakon. 
Az LPG hajtású autóknál még kevesebb számban talál-
hatunk CNG Compressed Natural Gas (Propán-bután 
gáz), sűrített földgáz-hajtású járműveket, amely anyag 
ugyanaz, mint amit a mindennapokban használunk fű-
tésre, meleg víz előállításra vagy főzésre. Az előadó er-
ről a Magyarországon még üzemanyagként kevésbé al-
kalmazott energiahordozóról beszélt, valamint olyan gáz-
üzemű berendezésekről, amelyek a környezettel együtt 
dolgozva biztosítják a felhasználók számára szükséges 
hő- illetve villamos-energiát. 
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Bárczi István, az SGS Hungária Kft., környezetvédelmi 
üzletágvezetője az SGS az MSZ 16001-es szabványt jól 
használható eszköznek tartja az energiahatékonyság 
javítása érdekében. (az SGS rendelkezik referenciával 
energiairányítási rendszer tanúsítására). Szerkezete 
nagymértékben hasonlít a környezetközpontú irányítási 
rendszerekről szóló ISO 14001 szabványéra, ezért a két 
rendszer viszonylag kevés további adminisztrációval jól 
integrálható. A két szabvány tartalmában azonban lé-
nyegi különbségek vannak. Míg a környezetközpontú 
irányítási rendszerekben hasonló súllyal szerepel a jogi 
és egyéb előírásoknak megfelelés, a környezetszennye-
zés megelőzése és a folyamatos fejlődés iránti elkötele-
zettség, addig az MSZ 16001 szabvány szerinti energia-
irányítási rendszerek a jogszabályi és egyéb követelmé-
nyek mellett a számszerű célok meghatározására és 
azok teljesítésére koncentrálnak, ezzel fokozott figyelmet 
fordítva az energiahatékonyság növelésére, így a költsé-
gek csökkentésére. 
Dr. Hunyadi László, MSZT - EnMS rendszermérnök, arra 
mutatott rá, hogy míg az ISO 9001 szempontrendszere 
az akkurátus ember alaposságához, addig az MSZ EN 
16001 követelményrendszere a jó gazda gondosságához 
hasonlítható. A már működő rendszerek (külföldi és ha-
zai mintaprojektek) tapasztalata azt mutatja, hogy az 
energiahatékonysági irányítási rendszer gazdaságilag 
önfinanszírozó. A rendszer bevezetése akkor lehet sike-
res, ha a bevezetéshez hatáskörrel rendelkező kulcsem-
ber hisz a rendszer alkalmazásában és elkötelezett. Rá 
kell szánni a bevezetésre a szükséges időt, a bevezetést 
végzők számára elengedhetetlen, hogy műszakilag jól 
átlássák a folyamatokat. A tisztánlátást és a buktatók 
elkerülését segítheti tapasztalt külső tanácsadó alkalma-
zása. A kialakított és működtetett rendszer tanúsítása 
pénzbe kerül, azonban a tanúsítást végzők javaslatait 

követve ez a ráfordítás az energiahatékonysági progra-
mok révén megtérül. 
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület szer-
vezésében „Sikeres szervezetek – sikeres modellek – 
kultúraváltással” címmel rendezett szekcióban Dankó 
Viktória, a Jabil Circuit Magyarország Kft. operatív koor-
dinátora elmondta, hogy elektronikai területen működő 
multinacionális vállalkozás 4 kontinensen több mint 85 
ezer alkalmazottal dolgozik, dinamikusan fejlődik, az el-
múlt 15 év alatt évente 25 %-os árbevétel növekedést ért 
el. Magyarországon 10 éve működik, sikerességére jel-
lemző, hogy egy évvel ezelőtt mintegy 3500 fővel mű-
ködtek, mára pedig 7500 munkatársuk van, s nyáron a 
8500-9000 főt is elérték. 2009-ben mind a IIASA Shiba 
Díjat, mind a Nemzeti Minőségi Díjat elnyerték. 
Kiemelkedő a teljesítmény és a minőség a magyar 
JABIL-nél, s az egész vállalkozáson belül kötelező az 
egymástól tanulás. A vállalatcsoporton belül meghirdetett 
„világszintű legjobb gyakorlat versenyben” a magyar gyár 
mind a négy kategóriában (vevői elégedettség, gyártási 
megoldások, emberi erőforrás fejlesztés, társadalmi fe-
lelősségvállalás) döntős és díjazott elismerést szerzett 
2009 és 2010 folyamán. A multinacionális környezeti 
sokszínűség a nyitottságot, a hagyományos hozzáállás 
és mentalitás megváltoztatását követelte meg. A Toyota 
Termelési Rendszer, a speciális, Gyors beavatkozást 
igénylő Minőségi Körök és az EFQM Kiválóság Modell 
sajátos, egyedi, elkötelezett alkalmazása is hozzájárult a 
minőség, a megbízhatóság és az innováció növeléséhez. 
Az EFQM Modell alkalmazása során a külső értékelők 
segítették az erős és fejlesztendő területek meghatáro-
zását, s az értékelők által elkészített visszajelző jelentés 
alapján 42 fejlesztési terv indult be. Erősödött a folya-
matszemlélet és a benchmarking alkalmazása, a rend-
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szeres önértékelés beépült a vállalat működésébe. Elké-
szítette a szervezet a CSR stratégiáját, s CSR koordi-
nátort jelölt ki. 2010-ben két fő területre fókuszálnak az 
EFQM fejlesztések terén, a CSR és a benchmarking te-
rületére. A JABIL aktív résztvevője Szövetség a Kiváló-
ságért Egyesület által 2010 szeptemberében indított El-
kötelezettség a CSR Kiválóságért Mintaprogramnak is. 
2008-ban külső tanácsadó bevonásával végeztek szer-
vezeti kultúra felmérést, melyből kiderült, hogy a magyar 
szervezeti kultúrára az ideális konstruktívitás helyett sok-
kal inkább a perfekcionizmus és az alkalmazkodás tí-
pusú viselkedés jellemző. Perfekcionizmus: kemény, ki-
tartó munka, magas, néha irreális célkitűzések, kevés 
alkalom a sikerek megünneplésére. Alkalmazkodás: sok, 
többször bürokratikus szabályzat, szabályok betartása, s 
azzal való védekezés a munkatársak részéről, erős sta-
tus quo fenntartási igény. Kevésbé jellemző a konstruktív 
stílus, azaz a munkatársak bevonása a döntésekbe, cé-
lok kitűzésébe, a hibák elfogadása és az abból való ta-
nulás, fejlesztő visszajelzések adása és elfogadása. 
A hagyományosan magyar szervezeti kultúra radikális 
megváltoztatása a Jabil számára is kihívást jelentett, s 
jelent újabban is a hirtelen óriási létszám- és árbevétel 
növekedés miatt. A cél a szervezet konstruktív típusú 
viselkedésének további növelése annak érdekében, hogy 
a napi 45-65 ezer terméket - melyet mintegy napi 22 mil-
lió alkatrész beépítésével érnek el - a lehető legkeve-
sebb hibával, a vevők egyre növekvő megelégedettsé-
gével készítsék el. 
Matyasovszkiné Buri Adrienn, a Nyírségvíz Zrt. kommu-
nikációs referense Társadalmi felelősséggel a szervezet 
sikeréért címmel tartott előadást. A szervezet 2006-ban 
nyert Nemzeti Minőségi Díjat, 2008-ban Közép-és kelet 

Európai Kiválóság Díj trófeát, 2009-ben pedig CSR Hun-
gary Különdíjat szerzett a nagyvállalati kategóriában. 
A szervezet vízi-közmű tevékenységéből adódóan is 
„testhezálló” a CSR megközelítés, s azon belül is a kör-
nyezet védelme. Szervezetüknél a társadalmi felelősség 
a környezet, a társadalom és a gazdaság iránti felelős-
ségvállalást egyaránt jelenti. Mindezt felismerve a 
Nyírségvíz Zrt. vezetése a 2008. évi stratégia felülvizs-
gálata és fejlesztése során új nézőpontként beillesztette 
a stratégiájába a társadalmi felelősségvállalást. Különös 
gondot fordít a környezet védelmére és évről évre na-
gyobb arányban távolítja el a szennyező anyagokat, fo-
kozott figyelmet fordít az ivóvízbázis védelmére. 1999-től 
méri a szervezet a fogyasztói elégedettséget, több kér-
dés csoportban, szegmentálva közel 80 db mutatót érté-
kel. 2006 óta méri a fogyasztói elégedettséget, a víz- és 
a szennyvíz hibaelhárításával A környezettudatos fo-
gyasztói szemlélet kialakítását különböző PR tevékeny-
ségekkel segíti elő, mint pl. gyerekrajz verseny, vetélke-
dők, kiadványok, fórumok, találkozók, sajtótájékoztatók, 
civilekkel közös rendezvények, mecenatúra stb. 
A Társaság által ellátott lakosság száma és vele együtt 
azok elégedettsége évről évre növekszik. A fogyasztói 
kapcsolatokkal foglalkozó csapatuk az Országos Ügyfél-
szolgálati Versenyen 7 év alatt idén negyedik alkalommal 
szerezte meg az I. helyezést. A cég folyamatosan meg-
osztja jó gyakorlatát külső és belső vevőivel, érintett fe-
leivel. Aktív résztvevője Szövetség a Kiválóságért Egye-
sület által vezetett Elkötelezettség a CSR Kiválóságért 
Mintaprogramnak is.  CSR tevékenységének példaérté-
két az is jelzi, hogy a hagyományosan Budapesten tartott 
CSR Klubdélutánokat elsőként rendezték meg Nyíregy-
házán nagy sikerrel és az eddigi legmagasabb résztvevői 
létszámmal. 
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Szabó Kálmán, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 
Egyesület ügyvezető igazgatója az új CSR Kiválóság 
Mintaprogramról adott tájékoztatást. Az Egyesület és az 
Alternate Kft. közös programja az EFQM modell CSR 
Keretrendszerén alapul. Az EFQM Keretrendszer azt 
jelenti, hogy az EFQM modell mind a 9 kritériumát a ve-
zetéstől a stratégián keresztül a vevői és munkatársi elé-
gedettségig CSR szempontból veszi nagyító alá. A prog-
ram célja, hogy módszertani támogatást adjon a szerve-
zetek számára CSR teljesítményük feltérképezéséhez, 
fejlesztendő területeik azonosításához, értékelje a CSR 
fejlesztések megvalósítását és az elért eredményeket. A 
projekt súlypontja a másoktól és az egymástól való ta-
nulás, a jó gyakorlatok átvétele. A Mintaprogramban 8 
kiváló szervezet vesz részt, melyek 4 másik CSR, azaz 
Fenntartható fejlődés tevékenységében példaértékű 
szervezettől tanulhatnak az egyéves projekt megvalósí-
tása során. 
A program biztosítja a szervezetek számára az egyedi, 
testreszabott fejlődést, a csoportos tanulást és tudás-
megosztást a tapasztalatcserék és konzultációk során, 
az interaktív webes felületet a tapasztalatok megosztá-
sához és a folyamatos tanuláshoz. A CSR önértékelést 
követően a szervezetek legalább három fejlesztést indí-
tanak, melyek szervezeti szinten fejlődést, előrelépést 
biztosítanak a CSR tevékenységben. A fejlesztési pro-
jektek befejeztével külső és belső értékelést végeznek, s 
a 3 sikeres projektet megvalósító szervezetek „Elkötele-
zett a CSR Kiválóságért” európai oklevél és díjelisme-
résben részesülnek. 
A program egyedülálló Európában, az EFQM Nemzeti 
Partnerszervezetei közül elsőként a magyar partner in-
dított el CSR Kiválóság programot. A magyar mintapro-
jekt indítását az új EFQM modellben megnövekedett sze-

repet kapott fenntartható fejlődés és a hazai CSR kultúra 
nem túl magas szintje indokolta. A Szövetség az első 
CSR projekt tapasztalatait a programban együttműködő 
szervezetekkel közösen feldolgozva 2011-ben újabb 
csoportos CSR programokat indít. 
Turi Tibor, az MSZT szakértője az új MSZ EN ISO 9004-
es szabványt ismertette. Szakértőként évek óta részt 
vesz az új szabványok hazai adaptálásában is.  El-
mondta, hogy a minőségfelfogások előrehaladásával nőtt 
a megelőzés és a vezetőség szerepe, s ma már a szer-
vezetek tartós sikerének elérése és fenntartása a cél a 
minőségfejlesztés és az önértékelés alkalmazásával. Az 
új MSZ EN ISO 9004-es szabványt azoknak a szerve-
zeteknek fejleszttették ki, amelyek az ISO 9001-es rend-
szert sikeresen működtetik és szeretnének túllépni rajta. 
Az új 9004-es szabvány a minőségirányítási rendszerek 
fejlesztésének támogatását, és az értékteremtést segítik 
a vevők számára, s útmutatót adnak a vezetés részére a 
tartós siker elérése érdekében. Az új ISO 9004 azonban 
nem követelmény-szabvány, nem a tanúsítás alapja, 
nem üzleti kiválóság modell, nem TQM kézikönyv és 
nem a szerződések alapja – a fejlesztők szerint. 
Új elem a szabványban a tartós siker, mely a hosszú 
távú tervezés, a környezet figyelése, az érdekelt felek 
megfelelő kezelése és egyensúlya, a kockázatok azono-
sítása, kezelése, az erőforrásigények kezelése, a straté-
gia megvalósítása, a megfelelőség értékelése, valamint 
a tanulás, innováció és folyamatos fejlesztés alkalmazá-
sával érhető el. További új elem a stratégia és politika, a 
küldetés, a jövőkép és az értékek meghatározása, vala-
mint a folyamatgazda kijelölése, a kulcsteljesítmény 
mutatók alkalmazása, a benchmarking, az innováció és a 
tanulás. 
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Az önértékelési módszer alkalmazása során az eredmé-
nyek értékeléséhez a pókháló módszert javasolják. A 
felső vezetés az alapelemek szerinti önértékelést, a mű-
ködtetésért felelős vezetők és folyamatgazdák pedig a 
részletezett önértékelést végzik a fejlettségi szintek 
megjelölésével. Az önértékelést követően a szerveze-
teknek intézkedési tervet kell készíteni és megvalósítani. 
Az ISO 9004: 2009 szerint nem lehet tanúsítani a szer-
vezeteket, de lehet e szerinti értékelést kérni a tanúsítás 
során. 
Bükiné Foki Ariel, az SQS 2001 Kft. minőségügyi veze-
tője az ISO/TS 16949 (autóipari műszaki leírás) és az 
EFQM Kiválóság Modell 2010 szinergia hatásait, minő-
ségfejlesztési lehetőségeit vázolta. A téma azért került 
napirendre, mert tanácsadói, auditori munkája során azt 
tapasztalta, hogy a menedzserek nem kapcsolják össze 
az üzleti folyamatok és a szervezeti kultúra fejlesztését a 
minőségfejlesztéssel. A vezetők az ISO/TS értékelést és 
az EFQM önértékelést külön kezelik, noha sok azonos-
ság és szinergikus hatás található a két rendszerben. 
A miértek kutatását a BME MBA képzésén készült záró 
dolgozatában bontotta ki, melynek gyakorlati részét a 
Szövetség segítségével és az ott található Minőségdíjas 
szervezetek pályázati tapasztalatainak megismerése 
alapján készítette el. 
Vizsgálódása során összevetette az autóipari műszaki 
leírást és az EFQM Kiválóság Modell 2010-es változatá-
nak alapelveit. Az autóipari műszaki előírás célja: a fo-
lyamatos fejlesztés, a hiba megelőzése, a veszteségek, 
selejtek csökkentése a szállítói láncban és a vevő speci-
fikus követelmények kielégítése. 
A szerző a következő szinergikus hatásokat találta az 
EFQM 8 alapelve közül 6 kiválóság alapelv és az autó-
ipari műszaki leírás, követelményrendszer között: 

1. Kiegyensúlyozott eredményeket elérni - kiválóság 
alapelvnél: 

- Stratégiai célok kitűzése és értékelése 
- Teljesítménymutatók meghatározása 
- A kulcsfontosságú érintettek és a vezetők tájékoz-

tatása. 
2. Értéket teremteni a vevők számára - kiválóság 

alapelvnél: 
- Vevők azonosítása, igényeikre, elvárásaikra való 

reagálás 
- Vevői tapasztalatok és észrevételek figyelemmel 

kísérése, ezekre történő reagálás. 
3. Jövőorientáltan, inspirálóan és tisztességesen vezetni 

a kiválóság alapelvnél: 
- A vezetők szükség esetén felülvizsgálják, átalakít-

ják és újragondolják a szervezet irányultságait. 
- A vezetők, olyan kultúrát hoznak létre, amely 

bátorítja az új ötletek generálását, az újszerű gon-
dolkodásmódot, az innováció és a szervezet fej-
lesztése érdekében. 

4. Folyamatok által vezetni - kiválóság alapelvnél: 
- Folyamatok elemzése, osztályozása, rangsoro-

lása  
- Kockázatok azonosítása és megfelelő kezelése.  

5. Sikeresnek lenni az emberek által - kiválóság alapelv-
nél: 

- A munkatársak elkötelezettségének, készségei-
nek, tehetségének és kreativitásának értékelése 
és fejlesztése. 

- Munkatársi teljesítmény-szintek követelményeinek 
meghatározása. 

6. Partnerkapcsolatokat építeni - kiválóság alapelvnél:  
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- Hosszú távú, fenntartható partnerkapcsolatok kia-
lakítása a fontos. 
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Az elemzést követően megfogalmazta a fejlesztési le-
hetőségeket a szervezetek számára: a Balance 
Scorecard alkalmazása, a vevői elégedettség-mérés és 
értékelés, a hatékonyság- és minőségfejlesztő módsze-
rek alkalmazása (pl.Toyota Termelési Rendszer, folya-
matok újraszervezése) és a folyamatok rendszerré integ-
rálása. Mindezek mellett az emberi erőforrás fejlesztés 
szerepe meghatározó a minőségfejlesztésben, valamint 
az iparági klaszterekben való szereplés az innovációt és 
a fejlesztést segíti. 
Sugár Karolina a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 
Egyesület elnöke az új EFQM Kiválóság Modell és az új 
ISO 9004 szabvány összehasonlításáról szinergiáiról 
tartott előadást. Elmondta, hogy a Szövetség tagjainak 
létszáma a kezdeti 12-ről 87-re növekedett az elmúlt 4 
évben, s hasznosnak találják a profitorientált és nonprofit 

szervezetek egyaránt a kiválóság modell alkalmazását 
és elismerési rendszerét. 
Az EFQM Modell és az ISO szabványt fejlesztő európai 
csapatok ismét összehangoltan és egy időben, 2009-ben 
fejlesztették tovább modelljeiket, alapelveiket. A 2000-
ben történt fejlesztésekhez hasonlóan a 2010-es új 
szabványban, modellben is sok hasonlóság van a kétféle 
önértékelés tartalmi elemeiben és a 8 alapelv között. A 
továbbfejlesztéseket a napjainkban zajló gyors változá-
sok, a fenntartható, tartós sikeres szervezetek működte-
tése iránti igény indukálta. 
Az előadó 3 szempont szerint kereste a szinergiát az új 
ISO.9004 és az új EFQM modell között: az alapelvek, az 
önértékelés és a külső értékelés alapján. 

Az alapelvek összehasonlítása: 
ISO alapelvek: 

1. Vevőközpontúság  
2. Vezetés  
3. Munkatársak bevonása 
4. Folyamat szemléletű megközelítés 
5. Rendszerelmélet az irányításba 
6. Folyamatos fejlesztés 
7. Tényeken alapuló döntéshozatal 
8. Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a 

szállítókkal 

EFQM Kiválóság alapelvek 
1. Kiegyensúlyozott eredményeket elérni 
2. Értéket adni a vevők számára 
3. Jövőorientáltan, inspirálóan, és tisztes-

ségesen vezetni 
4. Folyamatok által vezetni 
5. Sikeresnek lenni az emberek által 
6. Táplálni a kreativitást és innovációt 
7. Partnerkapcsolatokat építeni 
8. Felelősséget vállalni a fenntartható 

jövőért. 
Mindkét alapelv-gyűjteményben megtalálható, s kiemelt 
szerepet kap a vevőközpontúság, a vezetés, a folyama-
tok, az emberek bevonása, a folyamatos fejlesztés és 
innováció, valamint a beszállítói és partnerkapcsolatok 

építése. Az EFQM alapelvek között új elemek a kreativi-
tás, a fenntartható jövő, a jövőorientált vezetés és az 
etika. 



Az önértékelést az ISO 9004:2009 szerint a felső veze-
tés az alapelvek segítségével, az operatív vezetés pedig 
6 meghatározott témakör szerint, kérdőíves módszerrel 
végezheti el, melyek a következőek: a szervezet tartós 
sikerének irányítása, a stratégia és politika, a gazdálko-
dás az erőforrásokkal, a  folyamatirányítás, a figyelem-
mel kísérés, mérés, elemzés és átvizsgálás, valamint a 
fejlesztés, innováció és tanulás. Az egyes témakörökben 
feltett kérdéseket a szervezet fejlettségi szintje szerint 1-
5-ig osztályozhatja az értékelő. Az eredményeket i a 
pókháló diagram szemlélteti, melynek csúcsaiból jól lát-
ható, hogy mely területek kiemelkedőek horpadásaiból 
pedig, hogy melyek szorulnak fejlesztésre. Az önértéke-
lést követően fontos az intézkedési tervek meghatáro-
zása. 
Az EFQM Modell szerinti önértékelés is több szinten vé-
gezhető. Az első európai elismerési szinten, az „Elköte-
lezettség a Kiválóságért” szinten a 9 kritérium szerinti 
általános értékelést kell elvégezni, meghatározva az erős 
és a fejlesztendő területeket, s priorizálást követően leg-
alább 3 fejlesztendő témára fejlesztési projekteket kell 
indítani. Amennyiben a fejlesztések 6 hónapon belül si-
keresen befejeződtek, s erről az értékelő a helyszínen 
meggyőződött, a szervezet az első szinten megszerez-
heti az EFQM európai elismerését. A következő szinten 
már a részletes önértékelést, a 9 kritérium és a hozzájuk 
tartozó 32 alkritérium szerint kell elvégezni, tényeket, 
adatokat bemutatni a módszerek alkalmazásáról és fe-
lülvizsgálatáról, a vevői, dolgozói és társadalmi elége-
dettségről és a kulcs-eredményekről. 
Az EFQM Modell 9 kritériuma: a vezetés, a stratégia, az 
emberek, a partnerkapcsolatok és erőforrások, a folya-
matok, termékek és szolgáltatások, továbbá a vevői, a 
munkatársi, a társadalmi és a kulcseredmények. Itt is 

látható, hogy a vezetés, a stratégia, az erőforrások és a 
folyamatok megegyeznek a kétféle megközelítésben. 
Az EFQM modellben százalékosan értékelnek, figye-
lembe veszik az alkalmazott módszereket, azok felül-
vizsgálatát, az innovációt és a másoktól tanulást minden 
alkritérium esetén. Mivel az önértékelés az európai érté-
kelés elvei alapján történik, a szervezet a megszerzett 
pontok alapján 3-6*-os európai elismerést kaphat. A 
részletes visszajelzés alapján (30-50 oldal) fejlesztési 
tervet készít, s ezzel javítja teljesítményét, eredményeit. 
Összegezve: az ISO 9004:2009 és az EFQM 2010-es 
Modelljében közös, hogy az önértékelés vezetői eszköz 
a folyamatos fejlesztéshez, segít az Erősségek és Fej-
lesztendő területek meghatározásában és a fejlesztési 
prioritások megfogalmazásában. Az innováció, a tanulás 
és a kreativitás fontos a fejlődéshez, s csak önértékelés-
sel, intézkedési terv megvalósítása nélkül nincs előrelé-
pés. Az ISO Minőségirányítási Rendszer kiépítése és az 
önértékelés megalapozza a szervezetek TQM alapú mű-
ködését és a kiválóság kultúra kifejlesztését. 
Az „Aktuális…” szekció levezető elnöke, Szügyi 
György, az Euromenedzser Kft elnök-vezérigazgatója 
bevezetőjében az újszerű gondolkodásmód, a paradig-
maváltó gondolkodás szükségességét hangsúlyozta. „A 
humánerőforrás minősége a XXI. században, azaz mik a 
vevőelégedettség és elkötelezettség szolgálatának új 
dimenziói” című előadásában azon 8 tényező szüksé-
gességére világított rá, melyek a vevőelégedettség és 
elkötelezettség 21. századi dimenzióit jelenítik meg, s 
melyek az Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Köz-
pont munkatársainak empirikus tapasztalatait foglalják 
össze. E tényezők némelyike (lásd Benchmarking, Best 
Practice) már Magyarországon is jól ismert és gyakorolt 
technika, ugyanakkor néhány (lásd Global Thinking, 
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Dinamic Acting) új módszertani elemeket jelentenek, s 
ugyanakkor az így felállított 8 módszertani egység együtt 
nyújtja a ma eredményességét. Újszerű és hasznos em-
pirikus gondolat lehet a cégvezetés magyarországi gya-
korlatában. 
Andrew Hollo-Tas, a Hollo-Tas Liles and Partners ügy-
vezetője előadásában éles kritikával foglalta össze a 
magyar minőség-kultúra ellentmondásait. Legfőképp a 
minőségügyi szabványok szellemiségét és alkalmazási 
gyakorlatát vetette össze, gondolatmenetében sok hiá-
nyosságot fogalmazott meg. Mindezek jelenlétét a szak-
mában nem lehet vitatni, ugyanakkor a szekció végén 
néhány hozzászólás kapcsán az előadó kritikusságát 
túlzónak ítélték, míg ő készséggel vállalta következteté-
seit és a véleményütközést sem bánta. 
A HQTS Közép-Európai képviseletének vezetője, Balogh 
István üzleti szempontból kétségtelenül érdekfeszítő te-
rületre irányította a figyelmet azzal, hogy a kínai üzleti 
kapcsolatok szempontjából tekintette át a minőség kér-
dését, melynek a „made in China” olykor minőség-fo-
gyatékos tapasztalatát értelmezte át a ma már igen ki-
váló minőséget tudó „well made in China” fogalommá. 
Így ráirányította a magyar szakmai társadalom figyelmét 
a minőségfejlesztés kínai gyakorlatára, melyet az ázsiai 
beszállítók kiválasztásával, az ázsiai beszerzések na-
gyobb kockázatával, valamint a HQTS vonatkozó és így 
előnyösnek mondható szolgáltatásaival egészített ki. 
A Kvalikon Kft. vezető tanácsadója, Németh Csongor 
benchmarking tapasztalatuk és gyakorlatuk előnyeit 
mutatta be, melyek jól illeszthetők a vállalatfejlesztés 
eszközrendszerébe. Sok kiváló és eredményes gyakor-
lati példát hallottunk, s ugyanakkor arról is meggyőződ-
hettünk, hogy a Kvalikon segítségével a magyarországi 

benchmarking gyakorlatnak is kialakult egyfajta „best 
practice. 
Az SDA Informatika Zrt. projektvezetője, Vörös Balázs 
olyan költséghatékony dokumentum és feljegyzés-keze-
lési megoldásokat mutatott be, melyek segítségével a 
minőségirányítás különösen, de a teljes körű vállalati 
dokumentumkezelés is hatékonyan oldható meg. Noha 
ez még nem terjedt el széles körben, -mint ahogyan a 
teremben ülő cégképviselők saját tapasztalataik alapján 
visszajelezték az előadónak- a magyarországi tendencia 
ebben biztosan előrelépést tükröz. 
Az utolsó előadás elsősorban három jól ismert szakem-
ber különleges, egymást váltó előadásmódjában volt for-
mabontó, miközben Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi ta-
nár a Pannon Egyetem (az évek során általa tanítva) a 
szolgáltatás egyre finomodó minőségszabályozására, il-
letve a szolgáltatás etikai fogalomrendszerére irányította 
a figyelmet, Pákh Miklós szakértő a szolgáltatás minősé-
ge és etikája témakörre vonatkozóan alkalmazta a 2006. 
évi EU-s irányelv tartalmát, annak előnyeit domborítva ki. 
A „három tenor” harmadik szereplője Dr. Gutassy Attila, 
a TÜV Rheinland InterCert Kft. minőségügyi és tanúsítási 
igazgatója elsősorban a szolgáltatás megbízhatóságára 
irányította a figyelmet és összegezte irányelv-értelmezé-
sét gyakorlati tapasztalatával.  
Az elhangzott kérdések, vélemények és az előadók vála-
szai olyan gyakorlati felvetésekkel foglalkoztak, mint a 
már említett kritika a magyarországi minőséggyakorlattal 
szemben, az elért eredmények felsorolása, ugyanakkor 
Dr. Veress Gáborhoz a felsőoktatás minőségével kap-
csolatos kiegészítő kérdések is elhangzottak. Ő vélemé-
nyét a felsőoktatás jelenlegi minőségének elemzése 
mellett komoly reformjavaslatokkal egészítette ki, melyek 
a felsőoktatás minőség- fejlesztésének szükségességét 
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tükrözték. Szó esett még a mai magyar társadalom kultú-
rájának és etikájának néhány eleméről is, melyek lát-
szólag nem szorosan kötődnek az üzleti minőség-me-
nedzsment eszközrendszeréhez, az üzleti és társadalmi 
kultúráért felelősséget érző szakember azonban érthe-
tően bevonható egy erre vonatkozó polémiába. 
A Konferencia harmadik napját az Oktatásnak szentelte, 
melyen az egyes szintek (közoktatás, felsőoktatás, szak-
képzés) mellett több általános téma is szerepelt, mint pl. 
a közoktatás mérési rendszerének és összehasonlítha-
tóságának új lehetőségei, az élethosszig tartó tanulás 
stratégiájának implementációja. 
Ezen szakmai nap újszerű eseménye volt az Apáczai Ki-
adó Kft. CamBoard interaktív oktatástechnikai eszközé-
nek látványos bemutatója, mely egyszerű, olcsó, mobil 
eszközzel helyettesítheti a digitális táblát. Ez az újítás, 
mely számos más díj mellett az ez évi Magyar Minőség 
Háza® 2010. pályázaton is díjat nyert, bizonyára fontos 
segédeszközzé válik az oktatásban. 
Összegzés 
Mint minden jelentős szakmai rendezvény alkalmával, 
most is a krónikás feladata a konferencia üzeneteként 
áttekinteni és összegezni az elhangzott előadások végső 
kicsengését. 

- Az ez évi konferenciának az kölcsönzött különös je-
lentőséget, hogy a nyitó plenáris ülésen a kormány 
kompetens vezető szakemberei ismertették fő gaz-
daságpolitikai céljaikat, ami iránytűnek szolgál fel-
adatai megfogalmazására a minőség-szakma szá-
mára is. Ezek közül az egyik leghangsúlyosabb a 
gazdaság versenyképességének növelése. Ezt a 
minőségtechnikák jó része is elősegíti, hogy csak 
néhányat említsünk: PDCA, SWOT elemzés, lean 

menedzsment, önellenőrzés, benchmarking, Kiváló-
ság-modell. 

- A konferencia kezdetekor feltett kérdést „Miért 
leanezünk?” az alábbiak szerint lehetne –a teljes 
körűség igénye nélkül– megválaszolni: azért, hogy 
a vevői igények maximális kielégítése mellett: 
 a termelékenységet és a profitot növeljük 
 a költségeket csökkentsük 
 a veszteségeket kiküszöböljük 
 az értékteremtést növeljük 
 az átfutási időt és új termék/szolgáltatás piacra 

viteli idejét csökkentsük 
 elsőre jó terméket/szolgáltatást hozzunk létre. 

- A kockázatmenedzsment szekció előadásaiból kö-
vetkezik, hogy ez a feladat elengedhetetlen része 
egy integrált menedzsment rendszernek, ezt a ter-
mékek és szolgáltatások teljes életciklusa során al-
kalmazni kell. 

A kockázatmenedzsment gyakorlati megvalósítása ha-
zánkban csak egyes nagy vállalatoknál valósul meg, a 
hazai vállalatok nagy többségének még tanulnia kell. Ezt 
a célt lapunk azzal is igyekszik szolgálni, hogy a közel-
jövő egyik számát ennek a témának fogjuk szentelni. 
Az energia szekció igazolta, hogy a fenntartható fejlő-
désnek -és egyúttal a minőségnek ma már elfogadott- 
tágabb értelmezésében az is kritériuma, hogy a ter-
mék/szolgáltatás létrehozásakor minimális energiát 
használjanak fel 
Az energiahatékonysági technológiáktól várt látványos 
eredmények azonban részben megkérdőjelezhetők. Glo-
bális hatásuk ugyanis csak életciklus-elemzéssel becsül-
hető reálisan, azaz figyelembe kell venni az egyes tech-
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nológiák előállításához, üzemeltetéséhez és megsemmi-
sítéséhez szükséges energiamennyiségeket is. 
Az energiahatékonyság igen nagy szerepet játszhat lo-
kális célok, pl. Magyarország nemzetközi vállalásainak 
megvalósításában, vagy az importfüggőség csökkeneté-
sében, ezért nálunk nagyon is indokolt, hogy nagyobb 
fogyasztóknál az energiahatékonyság növelése szere-
peljen a minőségfejlesztés céljai között. 
Az ISO 9004:2009 és az EFQM 2010-es Modelljében 
közös, hogy az önértékelés vezetői eszköz a folyamatos 
fejlesztéshez, segít az Erősségek és Fejlesztendő terü-
letek meghatározásában és a fejlesztési prioritások 
megfogalmazásában. Az innováció, a tanulás és a krea-
tivitás fontos a fejlődéshez, de csak önértékeléssel, in-
tézkedési terv megvalósítása nélkül nincs előrelépés. Az 
ISO Minőségirányítási Rendszer kiépítése és az önérté-
kelés együtt alapozza meg a szervezetek TQM alapú 
működését és a kiválóság kultúra kifejlesztését. 
Végül, de nem utolsó sorban a konferencia talán legfon-
tosabb üzenete, hogy a humán erőforrás minősége 
meghatározó. Ez azt jelenti, hogy nem lehet eléggé 
hangsúlyozni az ezt fejlesztő módszerek (csoportos ta-
nulás és tudásmegosztás, egyedi, testreszabott fejlődés, 
minőségkörök, benchmarking, interaktív webes felület a 
tapasztalatok megosztásához és a folyamatos tanulás-
hoz stb.), valamint a munkatársak megfelelő motiváció-
jának, elégedettségének jelentőségét. Minden szervezet 
számára a humán erőforrás fejlesztése a legfontosabb 
hajtóerő, és egy úttal a fenntartható fejlődés eszköze és 
előfeltétele. 
A Konferencia szekcióvezetőinek, éspedig Dr. Balogh 
Albert EOQ alelnök, Rózsa András ISO 9000 Fórum el-
nök, Somogyiné Alabán Ildikó US IMRF vezető MOL 
Nyrt. Kutatás-termelés Divízió, Sugár Karolina elnök 

Szövetség a Kiválóságért KhE, és Szügyi György elnök-
vezérigazgató Euromenedzser Kft. beszámolójának fel-
használásával összeállította Dr. Róth András. 
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Lepsényi Istvánnal 

 

„…a minőségügyet alapvető szakmai és 
tudati kérdésnek tartom és magam is 

elkötelezett vagyok a minőség irányába.” 
 

Lepsényi István 

 
- Ismert, sikeres menedzser vagy. Melyek voltak pályafu-

tásod legjelentősebb állomásai? 

- 1974-ben léptem be az Ikarushoz, akkor a vállalat Ma-
gyarország egyik élenjáró cége volt, több mint 50 or-
szágba exportált olyan termékeket, amelyek magas, sőt 
bizonyos változatoknál világszínvonalat képviseltek. 
Ikarusi munkám során megismerkedtem a termeléssel, 
a logisztikával, a fejlesztéssel, a beruházásokkal, az új 
termékek bevezetésével, és műszaki igazgatóként a 
Total Quality Management-tel is. Magyarországon akkor 
kezdtek ismertté válni a japán minőségbiztosítási rend-
szerek, és amikor először olvastam a TQM-ről, azt 
mondtam magamban: így persze könnyű, ha mindenki 
állandóan a minőségre figyel. Kellett néhány év, hogy 
rájöjjek, mennyire igazuk van a japánoknak. Az IKARUS 
exportált nyugatra is, és elsősorban az amerikai vevők 
igényeinek kielégítésére (valamint a termékfelelősségi 
kockázat csökkentésére) állítottuk össze a cég első Mi-

nőségbiztosítási Kézikönyvét. Szakmai pályám követ-
kező állomása a Magyar Suzuki volt. Mondanom se kell, 
hogy ott, amit meg lehetett tanulni a minőség me-
nedzsmentről, a minőség elméletről és gyakorlatról, azt 
megtanultam. Többek között két hetes képzésen vettem 
részt Japánban, de a legtöbbet az „on the job” tréning 
adta, ahol a japán kollégák irányítása alatt közösen 
gyakoroltuk a minőségbiztosítást a mindennapi életben, 
beleértve az 5S-t, a KAIZEN-t. Természetesen nagyon 
sok egyéb módszert is, ami közvetlenül vagy áttétele-
sen kapcsolódik a minőséghez. Megfogott a módszerek 
egyszerűsége és szisztematikussága, valamint az, hogy 
kollegáim nem az irodából, hanem a műhelyben oldot-
ták meg a problémákat, leásva az okkeresésben ami-
lyen mélyre csak lehetett, majd ezt követte a tapaszta-
latok általánosítása és feldolgozása. Ezen évek alatt 
építettük ki a beszállítói és márkakereskedői hálózatot, 
és terjesztettük el a minőségi rendszereket. A Suzuki 
után a Knorr-Bremse-nél folytattam a pályámat. Ez a 

Megjegyzés
Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ



 
cég biztonsági rendszereket, alapvetően fékrendszere-
ket gyárt, ahol ténylegesen az emberek élete függ attól, 
milyen termékeket állítunk elő. Manapság hangsúlyoz-
zuk, hogy minden nap több, mint 1 milliárd ember élete, 
vagyona függ az általunk gyártott rendszerektől, így a 
minőség a legfontosabb. Megvallom őszintén, rendkívül 
sokat felhasználtam abból, amit tanultam a japán kolle-
gáktól, de természetesen folyamatosan vezetjük be az 
új módszereket, és terjesztjük ki a beszállítói lánc egé-
szére. Az ISO/TS 16949 által szabályozott járműipari 
folyamatok lehetővé teszik, hogy az egyedi sorozat-
gyártás feltételei mellett is megcélozzuk a 0 hibaszintet, 
és már 100 ppm alatt járunk. Új kihívás például a 
szennyeződés csökkentése, ahol a hagyományos 
megmunkálás és szerelés mellett is pormentes gyártás-
ról beszélünk, és mikronokban mérjük a szelepekbe 
esetleg bekerült szennyeződéseket. Büszke vagyok 
arra, hogy sikerült elérni azt, hogy a Knorr-Bremse ma-
gyarországi gyára megállja a helyét az összes Knorr 
vállalat között minőségben is. 

- Cégvezetői teendőid mellé nagyon sok társadalmi 
megbízatás társul. Melyeket tartod a legfontosabbnak?  

- Az elmúlt időszakban az egyik kiemelkedő feladatom 
volt a Knorr-Bremse kelet-európai terjeszkedésének 
megszervezése és oroszországi vállalkozásainak létre-
hozása. Ez elég sok utazással járt, és elég sok időmet 
lekötötte, ezért visszafogtam amennyire csak lehetett 
magyarországi társadalmi megbízatásaimat. Mind-
amellett jelenleg is tagja vagyok több olyan szervezet-
nek, amelynek munkája érdemben hozzájárul a magyar 
gazdaság, a magyar társadalom fejlődéséhez. Ezek kö-
zül kiemelném a Menedzserszövetséget, amelynek 
tiszteletbeli elnöke vagyok, és amely a hazai menedzser 
társadalom nagyon fontos vezetőit kapcsolja össze. 
Legalább ilyen fontos a Magyar Gépjárműipari Szövet-

ség elnökségi tagsága, hiszen a gépjárműipar a hazai 
gazdaság egyik húzóágazata, az ipari termelés több 
mint 15 és export 25 %-át adja, és ehhez jön a már fo-
lyamatban lévő Mercedes-beruházás. A hazai jármű-
gyártás  a beszállítókon keresztül igen széles hatást 
gyakorol a magyar gazdaság egészére. A harmadik 
szövetségben, a VOSZ-ban, amelynek társelnöke va-
gyok, a gazdasági érdekérvényesítés és a versenyké-
pesség előremozdítása még szélesebb és magasabb 
körben valósul meg. A VOSZ tagságból kifolyólag vol-
tam tagja ez év június végéig a KuTIT-nak, amely az In-
novációs Alap felhasználásával kapcsolatos stratégiai 
kérdéseket kezeli. 

- Elismeréseid, kitüntetéseid közül melyikre vagy a leg-
büszkébb és miért? 

- Igazából minden kitüntetésemre büszke vagyok és kö-
szönettel vettem, hiszen ezek a társadalmi elismerések 
mutatják a munkám meghatározó részei vonatkozásá-
ban, hogy valami hasznosat tudtam cselekedni. Ha már 
rangsorolni kell, talán a legfontosabb a Széchenyi-díj, 
amelyet az Ikarusnál folytatott fejlesztési munkám (kü-
lönös tekintettel a robottechnika bevezetésére) illetve a 
Magyar Suzuki létrehozásában folytatott tevékenysé-
gem elismeréseképpen kaptam. De többi kitüntetésem 
is alapvetően a fejlesztéshez kapcsolódik, szakmai pá-
lyafutásom során alapvető célkitűzésem mindig az elő-
relépés, termékek és technológiák, új üzleti modellek 
bevezetése volt.  

- 1998 és 2004 között a Magyar Minőség Társaság el-
nöke voltál. Sokan tudjuk rólad, hogy Nemzeti Minőség 
Díjas szervezet élén állsz. Önként adódik a kérdés: mit 
jelent számodra a minőség? 

- Szakmai életem során mindig közlekedéssel foglalkoz-
tam, ami veszélyes üzem. Ezért a minőségügyet alap-
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vető szakmai és tudati kérdésnek tartom és magam is 
elkötelezett vagyok a minőség irányába. A legfontosabb 
az, hogy mindenki, bármilyen területen dolgozik is, tud-
ja, értse, mit jelent a munkája, ha valamit kézbe vesz, 
ellenőrizze is le, és megértse, miért fontos a hibák elrej-
tése helyett azok feltárása. 

- Megítélésed szerint manapság egy jó vezetőnek milyen 
mértékig kell minőségügyi kérdésekkel foglalkoznia? 

- A modern vállalatvezetés és a minőség kapcsolata elvá-
laszthatatlan. Nemcsak nap mint nap kell a kérdéssel 
foglalkozni, hanem a vállalatirányítás elméletét és gya-
korlatát is átalakította a minőségügy. Például az EFQM 
az Európai Minőségdíjat Kiválósági Díjjá alakította át, 
ahol a vállalat folyamatainak teljes keresztmetszetét né-
zik. Ugyanakkor én is vallom, hogy a jó vezetőnek a 
konkrét, gyakorlati problémákkal is kell foglalkoznia. 
Egy vezető nem elégedhet meg a rutinos válaszokkal a 
„miért”-eknél. Érezni kell, mi a vevői elvárás, hogyan le-
het az elégedettséget elérni, és az esetleges problémák 
mutatnak rá a rendszer gyengeségeire. 

-  Min dolgozol jelenleg és milyen további terveid van-
nak? 

- A járműgyártás néhány hónapja jutott túl az elmúlt 50 év 
legnagyobb válságán, amely a hagyományos jármű-
gyártó országokban a haszonjárművek területén 50%-ot 
meghaladó visszaesést is jelentett. Bár túl vagyunk a 
nehezén, a válság átrendezte a piaci viszonyokat és a 
vállalatok többségének stratégiáját is módosította. Ki-
emelkedő fontossága lett a BRIC országoknak (Brazília, 
Oroszország, India és Kína) és vállalatunk új stratégiája 
szerint elsősorban az orosz illetve kelet-európai részen 
dolgozom mind stratégiában, mind an-
nak megvalósításában. Ezzel párhuzamosan a vevői 
igények is érezhetően megváltoztak, egyre rövidebb 

határidővel várják el a termékek kiszállítását, ami a ter-
melési folyamatok és teljes ellátási lánc újraszervezését 
igényli. A jelenlegi kecskeméti gyárunk nem teljesen al-
kalmas ezen elvárások teljesítésére, ezért most dolgo-
zunk egy új gyár kialakításán. Emellett a globális kihívá-
sok érezhető változást gyakorolnak a kutatás-fejlesz-
tésre, melynek magyarországi megvalósításában van 
feladatom. 

-  Marad-e időd kikapcsolódásra, szórakozásra? Mi a 
hobbid? 

- Természetesen próbálok időt találni a kikapcsolódásra, 
a családdal való foglalkozásra. 

- Alapvetően olvasok, a filmnézés és tévézés elég kevés 
időmet rabolja el. Feleségemmel utazgatunk, golfozni 
járunk, de sokkal ritkábban, mint szeretnénk, ezért a 
handycapem még magas. Néha teniszezek, és gyak-
rabban kirándulunk az utóbbi időben az unokákkal is a 
környező országokba. Minden évben egy-két hétre el-
megyek vitorlázni a Balatonra, és ha lehet, az Adriára 
is. 

- Köszönöm a beszélgetést! 

________________________________________________
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Január 
Dr. Aschner Gábor Ph. D. (1937 – 2009) 
Köszönet szerzőinknek 
A Magyar Minőség 2010. évi szerkesztési koncepciója 
Környezettudatosság vagy környezet-tudatalattiság? 2. 
rész - Berényi László 
Üzletre szabott informatika - Dr. Horváth Zsolt 
Miért nem jó az „elég jó”? - Balázs István 
Hatékonyságnövelés „létszámleépítéssel”?! - 
Rácz László 
Néhány gondolat a Mikulás is benchmarkol 3. konferen-
ciáról - Dr. Róth András 
A kiválóság útján, útmutató ISO 9001 tanúsított szerveze-
teknek, 2. rész -Toldi Sándor 
Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Galambos Sándorral 
Sződi Sándor 
Benchmarking a fenntarthatóságért?! - Fertetics Mandy 
Február 
Minőség: célok, eszközök és eredmények - nemzetközi 
kitekintés - Demeter Krisztina 
ISO 9001 - Lean Hat Szigma - Kiválóság 1.rész - 
Dr. Balogh Albert 
A minőség és a termékbiztonság az új uniós jogszabályok 
hatálybaléptetése után - Dr. Gutassy Attila 
Az Aranyháromszög - Lukovich Gábor, Mondovics János 
A benchmarking szerepe a stratégiában - Fignár Zoltán 
Március 
ISO 9001 - Lean Hat Szigma - Kiválóság 2. rész - 
Dr. Balogh Albert 
Kanban-rendszerű gyártás modellezése szimulációval – 
Dr. Benkő János 

Új ISO felmérés az irányítási rendszerek szabványai szerin-
ti tanúsítványok számáról - Czimer Gáborné – Csányi 
Istvánné 
Kaizen, mint a veszteségcsökkentés módszere - 
Dr. Németh Balázs 
Az EFQM modell alkalmazásának hatása a Kanizsa Trend 
Kft. teljesítményére - Kozma Balázs 
Jók a legjobbak közül - Sződi Sándor riportja Pákh 
Miklóssal 
Április 
A folyamatteljesítmény és a folyamatképesség statisztikai 
mutatói 1. rész - Dr. Balogh Albert 
A Balanced Scorecard alkalmazása egy termelő vállalat lé-
tesítménygazdálkodási funkciójában - Bitó János - Czerny 
József 
Szervezeti Kiválóság Magyarországon – 2009 1. rész -
Bodor Pál - Csiszár Miklós Béla - Tunkli Gábor 
Életminőség és munkahelyi vonatkozásai - 
Borodavko Beáta 
Jók a legjobbak közül-Sződi Sándor riportja Prekopecz 
Józseffel 
Május 
A folyamatteljesítmény és a folyamatképesség sta tisztikai 
mutatói 2. rész - Dr. Balogh Albert 
Szervezeti Kiválóság Magyarországon – 2009 - 2. rész -
Bodor Pál - Csiszár Miklós Béla - Tunkli Gábor 
Lean szemléletű reorganizáció és folyamatfejlesztés - 
Dr. Németh Balázs 
Válságban is nyerő - Demcsák Mária 
Jók a legjobbak közül - Sződi Sándor riportja dr. Balogh 
Alberttel 
 
 



 
Június 
Szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsment 
jellemzői 1. rész - Gelei Andrea - Gémesi Katalin 
Korlátok elmélete (Theory of Constraints) alapelveinek és 
eszközeinek összefoglalása 1. rész -  
Dr. Balogh Albert 
Minőségfejlesztés és folyamatszemlélet az egészség-
ügyben - Jenei István 
Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Földesi Tamással - 
Sződi Sándor 
Július 
Szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsment 
jellemzői 2. rész - Gelei Andrea - Gémesi Katalin 
Korlátok elmélete (Theory of Constraints) alapelveinek és 
eszközeinek összefoglalása 2. rész - 
Dr. Balogh Albert 
Az EFQM modell változásai a 2006. évi Közoktatás 
Minőségéért Díj modell tükrében 1. rész - Csiszár Miklós 
Béla 
Szabvány alapú minőségfejlesztő rendszerek az egész-
ségügyben - Csikai Sándorné 
Jók a legjobbak közül Beszélgetés Somogyiné Alabán 
Ildikóval - Sződi Sándor 
Augusztus-Szeptember 
A minőségszabályozástól a fenntartható (tartós) sikerig – 
Dr. Balogh Albert 
ISO 9004:2009 - A fenntartható(tartós) siker irányítása – 
Dr. Balogh Albert 
Az egészségügyi szolgáltatás folyamatainak fejlesztése a 
lean menedzsment segítségével – eszközök és eredmé-
nyek - Jenei István 
Az EFQM modell változásai a 2006. évi Közoktatás 
Minőségéért Díj modell tükrében - 2. rész –  
Csiszár Miklós Béla -  

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Katonai Zsolttal - Sződi 
Sándor 
Október 
A karcsú (lean) menedzsment hatása a vállalati verseny-
képességre - Losonci Dávid - Demeter Krisztina - Jenei 
István 
Az egészségügyi szolgáltatás minőségének fejlesztése a 
Hat Szigma segítségével - Tóth Csaba László, Dr. Seres 
Erika, Fábián Zoltán 
Az önjavító humán ellátás - Sümegi Endre 
Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Dr. Lajtha Györggyel 
Sződi Sándor 
November 
A minőségmenedzsment oktatási ismeretanyagának 
rendszerezése - Dr. Balogh Albert 
Változó körülmények–változó stratégia? - Fábián Zoltán - 
Dr. Kovács Iván 
Minőségkultúra – az oktatás, kutatás, kommunikáció – a jö-
vő orvos- és egészségügyi szakdolgozó képzésében - 
Hogemann Éva - Kún Éva, Sümeghy Gyula –  
Dr. Stubnya Gusztáv 
Gondolatok egy nemzeti egészségközpontú minőségügyi 
stratégia szükségességéről - Dr. Gődény Sándor 
Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Dr. Bálint Juliannával - 
Sződi Sándor 
December 
A szolgáltatás-minőség hallgató-központú megközelítése a 
feslő(?)oktatásban - Szolgáltatás-minőség modellek elem-
zése- Nemzetközi kitekintés - Dr.Heidrich Balázs 
Már a menedzsment is auditálható, azaz hatékony techno-
lógia a menedzsmentben - Buresch János – 
Dr. Ph.D. Gyenge Balázs 
Vállalkozásból vállalatot - Ön hol áll az úton? - 
Purnhauser Dénes 
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Az aktualitások jegyében Beszámoló a XIX. Magyar 
Minőség Hét konferenciáról - Róth András 
Jók a legjobbak közül Beszélgetés Lepsényi Istvánnal - 
Sződi Sándor 

Contents of 2010 Year’s Professional Articles in 
Magyar Minőség 

January 
Dr. Aschner Gábor Ph. D. (1937 – 2009) 
Thanks to Our Authors 
2010 Year’s Editorial Conception of Magyar Minőség  
Environment-conciousness or Environment-subconcious-
ness? Part 2 - Berényi, László 
Informatics Tailored to Business - Dr. Horváth, Zsolt 
Why is Good Enough not Good Enough? – Balázs, István 
Increase of Effectiveness by Reduction of Staff –  
Rácz, László 
Some Ideas on Conference Santa Claus is Benchmarking 
as well - Dr. Róth, András 
On the Way to Excellence. A Guide to Certified Organizati-
ons. Part 2- Toldi, Sándor 
The Best among the Best – A Talk with Sándor, Galambos 
Sződi, Sándor 
Benchmarking for Sustainability - Fertetics Mandy 
February 
Quality Aims, Means, Results –International Outlook - 
Demeter, Krisztina 
ISO 9001 – Lean Six Sygma – Excellence – 
Dr. Balogh, Albert 
Quality and Product Safety after Union’s Rules Coming into 
Force - Dr.Gutassy, Attila 
The Golden Triangle - Lukovich, Gábor, Mondovics, János 
The Role of Benchmarking in Enterprise Strategy – 
Fignár, Zoltán 

March 
ISO 9001 – Lean Six Sygma – Excellence Part 2 – 
Dr. Balogh, Albert 
Modeling Kanban-style Production by Simulation – 
Dr. Benkő, János 
New ISO Survey on Quantity of Certified Systems against 
Management Standards – Czimer,Gáborné – 
Csányi,Istvánné 
Kaizen, a Method to Reduce Loss - Dr. Németh, Balázs 
Implementation of the Effect of the EFQM-model at Kanizsa 
Trend Ltd. - Kozma, Balázs 
The Best among the Best.-A Riport with Miklós Pákh, by 
Sződi,Sándor 
April 
Statistical Indices of Process Performance and Process 
Capability, Part 1 - Dr. Balogh, Albert 
Implementing Balanced Scorecard as Facility Management 
Activity of a Production Company – Bitó, János – 
Czerny, József 
Excellence of Organizations in Hungary Part 1 - 
Bodor, Pál – Csiszár, Miklós Béla – Tunkli, Gábor 
Life Quality Concerning the Place of Work – 
Borodavko, Beáta 
The Best among the Best.-A Riport with Prekopecz József, 
by Sződi,Sándor 
May 
Statistical Indices of Process Performance and Process 
Capability, Part 2 - Dr. Balogh, Albert 
Excellence of Organizations in Hungary  Part 2 – 
Bodor, Pál – Csiszár, Miklós Béla – Tunkli, Gábor 
Reorganization and Process Development in the View of 
Lean Production - Dr. Németh, Balázs 
Winner as Well in Crisis – Demcsák, Mária 
The Best among the Best.-A Riport with Balogh,Albert by 
Sződi, Sándor 
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June 
Special Management Characteristics of Supply Chains of 
Services – Part 1 – Gelei, Andrea – Gémesi, Katalin 
Summary of Basic Principles and Tools of the Theory of 
Constraints, Part 1 - Dr. Balogh, Albert 
Quality Development and Process Thinking in Health Care - 
Jenei, István 
The Best among the Best.-A Riport with Földesi, Tamás by 
Sződi, Sándor 
July 
Special Management Characteristics of Supply Chains of 
Services –Part 2 – Gelei, Andrea – Gémesi, Katalin 
Summary of Basic Principles and Tools of the Theory of 
Constraints, Part 2 - Dr. Balogh, Albert 
Changes of the EFQM-model, Reflected by 2006 Year’s 
Award for Quality in Public Education Part 1 - 
Csiszár, Miklós Béla 
Standard Based Quality Development Systems in Health 
Care – Csikai, Katalin 
The Best among the Best – Interview with Somogyiné, 
Alabán Ildikó – Sződi, Sándor 
August-September 
From Quality Control up to Sustained (Long Lasting) 
Success - Dr. Balogh, Albert 
ISO 9004:2009 – Managing the Sustained (Long Lasting) 
Success - Dr. Balogh, Albert 
Development of Processes in Health Care Service by Lean 
Management - Tools and Results - Jenei, István 
Changes of the EFQM-model, Reflected by 2006 Year’s 
Quality Award in Public Education, Part 2 – 
Csiszár, Miklós Béla 
The Best among the Best – Interview with Katonai, Zsolt – 
Sződi, Sándor 

October 
The Lean Management and Competitiveness – Losonci, 
Dávid - Demeter, Krisztina - Jenei, István 
Quality Development of Health Service by Six Sygma – 
Tóth, Csaba László - dr. Seres, Erika - Fábián, Zoltán 
Self Improving Human Care – Sümegi, Endre 
The Best among the Best. Interview with Dr. Lajtha, György 
Sződi, Sándor 
November 
Systematisizing Knowledge of Quality Management – 
Dr. Balogh, Albert 
Changing Circumstances-Changing Strategy? – 
Fábián, Zoltán, Dr.Kovács, Iván  
Quality Culture– Education, Research, Communication in 
the Formation of Future Physicians and Sanetary 
Specialists – Hogemann, Éva - Kún, Éva - Sümeghy, Gyula 
- Dr. Stubnya, Gusztáv 
Thoughts about the Need of a Health Focused National 
Quality Strategy - Dr. Gődény, Sándor 
The Best among the Best – Interview with Dr. Bálint, 
Julianna – Sződi, Sándor 
December 
Student Focused Approach of Service Quality in Higher 
Education, Analysis of Service Quality Models,-International 
Outlook - Dr. Heidrich, Balázs 
Now Management Can Be Audited,- EffectiveTechnology in 
Management – Buresch, János, Dr. Ph.D.Gyenge, Balázs 
In the Spirit of Timelyness – Report on the 19th Quality 
Week Conference – Dr. Róth, András 
How to Build a Company - Purnhauser Dénes 
The Best among the Best – Interview with Lepsényi, István 
Sződi, Sándor 
Contents of 2010 Year’s Professional Articles in Magyar 
Minőség 
______________________________________________________________________________________________
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Úttörő vállalkozásra szánta el magát a TÜV Rheinland 
Akadémia azzal, hogy lehetőséget adott a Hat Szigma 
módszertannal foglalkozóknak arra, hogy bemutassák 
egymásnak és az érdeklődőknek elért eredményeiket. Ez 
előtt a szigmások 2004-ben tartottak hasonló nagyságú 
összejövetelt. (Az EOQ MNB Hat Szigma és Lean Szak-
bizottsága évente 4-5 összejövetelt tart, alkalmanként 2-
3 órában, s a résztvevők száma sem túl magas.) A kon-
ferencia szervezői arra törekedtek, hogy a konkrét ered-
mények kerüljenek a látókörbe, és ne csak a Hat Szigma 
elméletével foglakozzanak az előadók. 
A konferencia előkészítésben szerepet vállalt az EOQ 
MNB Hat Szigma és Lean Szakbizottsága, a média part-
nerek között ott volt a Magyar Minőség, a Minőség és 
Megbízhatóság, a LeanCenter.hu és az ISO 9000 Fórum 
is. A szakmai koordinációt Prof. Dr. Kemény Sándor 
(BMGE) és Tóth Csaba László Fekete Öves (Thot Qua-
lity Management Kft, Budapest) vállalták, akik a levezető 
elnöki teendőket is ellátták. 
A konferencia helyszíne a XIII. kerületben található Adina 
Hotel volt, amely magas színvonalon biztosította, hogy a 
résztvevők jól érezzék magukat. 
A konferenciát Czigler Éva, az Akadémia ügyvezető 
igazgatója nyitotta meg. Bevezetőjében elmondta, hogy 
a rendezvény célja az érdeklődők tájékoztatása a mód-
szer alkalmazhatóságáról és eredményeiről, továbbá 
támpontok nyújtása a minőségfejlesztés, hatékonyság-
növelés technikájának megválasztásához. Ezt követően 
átadta a szót Lovász Szabó Tamásnak a TÜV Rheinland 
InterCert ügyvezető igazgatójának, aki a cég bemutatása 

után arról szólt, hogy rendszerben kell látnunk és gyako-
rolnunk a minőségügy különböző szakterületeit. A szab-
ványalapú menedzsmentrendszerek működtetését tá-
mogatja a minőségfejlesztés tudománya és viszont. 
A nyitó előadást Tóth Csaba László tartotta „Statisztikai 
megközelítés – a minőségfejlesztés motorja” címmel. A 
statisztikatörténet néhány érdekes, de nem nagyon is-
mert momentumának bemutatása után négy példán ke-
resztül szellemesen illusztrálta a statisztikai megközelí-
tés fontosságát, és eredményességét. Ezt követően rö-
viden bemutatta a Hat Szigmát, majd előadását egy 
zöldöves projekt ismertetésével zárta, mely a GE Energy 
üzletágában a globális Hónap Projektje kitüntetést is el-
nyerte. 
Alexi Gergely (Continental Temic Hungaria Kft, Budapest 
– Fekete Öves) „Kigondoltuk, megcsináltuk–A Hat 
Szigma újra bevezetése és eredményei” című előadásá-
ban elmondta, tényszámokkal bizonyította, hogy a 
klasszikus „csak tréning, aztán majd csinálunk projektet” 
megközelítéssel szemben a fázis mentorált tréning –a 
tréning és a projektek együtt futnak, a tréner egyben 
projekt mentor is– mennyivel eredményesebb. Igaz az 
előkészítő munka hosszabb, de az euro (tíz-, száz-) ez-
rekben mérhető megtakarítások kárpótolják a vezetést. A 
sikert az is bizonyítja, hogy a konferencián még további 
két előadással jelentkeztek a cég munkatársai, továbbá, 
hogy még az idén újabb munkatársak Zöldöves képzését 
indítják el a TÜV Rheinland Akadémia szervezésében. 
A sort Bolygó Tibor (Continental Temic - Zöldöves) „Mi-
nősítéses mérőrendszer elemzés” című tanulmánya 
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folytatta. A mindennapokban bele sem gondolunk, hogy 
életünket a különböző elektronikus panelek felügyelik, a 
mosogatógéptől az autóban található ABS-ig. A panele-
ket azonban ellenőrizni kell, hiszen az élet és vagyon-
biztonság függ tőlük. A jelenleg alkalmazott módszerek 
és előírások sok szempontból nem tökéletesek. Az elő-
adó kidolgozott egy módszert, amellyel jelentősen növel-
hető a biztonság, emellett az ellenőrzési költségek is 
csökkenthetők. 
Rácz Tamás, Zöldöves a „Hat Szigma a call center szol-
gáltatás fejlesztésében” címmel mutatta be a projektjét. 
A tájékoztatás gyorsasága és pontossága alapvetően 
fontos napjainkban, főleg ha az idegen nyelven, jelen 
esetben angolul történik. A munka során a folyamatmo-
dellezés eszköztárát is bevetették, ezzel sikerült a haté-
konyságot 30%-al növelni, igaz, ehhez a korábbi struktú-
rát át kellett alakítani, de az invesztíció néhány hónapon 
belül megtérült. 
„SPC egyszerűen, olcsón, eredményesen”, erről beszélt 
Rába Tivadar (Borg Warner Turbo System Kft, Oroszlány 
– Fekete Öves). Az előadó nagyon jól összefoglalta, 
hogy mire kell ügyelnie mind a vezetésnek, mind az 
SPC-t bevezető és alkalmazó szakembereknek. Aki 
SPC-t csinál vagy szeretne bevezetni, érdemes megfo-
gadnia a tapasztalatok alapján leszűrt jó tanácsokat. Vé-
gezetül bemutatott egy saját fejlesztésű, excel alapú 
SPC szoftvert, amit a bevezetés időszakában lehet haté-
konyan alkalmazni, nem kell megvenni az esetleg nem 
testreszabott és igen drága hivatalos szoftvert. 
A délelőttöt Fábián Zoltán (Szent Györgyi Albert Klinikai 
Központ, Szeged – Zöldöves) „Hat Szigma: lehetőség az 
egészségügyben is?” című eszmefuttatása zárta. Az elő-
adó bemutatta, hogy milyen speciális körülményekkel 
kell számolni az egészségügyben, ha a Hat Szigmát kí-

vánják alkalmazni. A Klinikai Központban most futó pro-
jekt ismertetéséből kiderült, hogy a céljuk a „vevő”, azaz 
a páciens elégedettségének növelése. Azt vizsgálták, 
hogy egy laborvizsgálatra várva mennyi időt töltenek el 
az emberek az egészségügyi intézményben. A hat 
szigmás megközelítést alkalmazva feltárták azokat a 
pontokat, ahol lehet a várakozási időt csökkenteni, a fej-
lesztések után a várokozási idő harmadával, felével 
csökkenthető. Jelenleg az eredmény visszaellenőrzése 
folyik, de bemutatta, hogy milyen további elképzeléseik 
vannak a hatékonyság javítására, olyan területeken is, 
mint az anyagfelhasználás, a műtéti idők csökkentése, 
műszerkihasználtság növelése vagy a veszélyes hulla-
dékok kezelése. Előadása nem csak a Hat Szigma létjo-
gosultságáról győzte meg a hallgatókat, hanem arról is, 
hogy a minőségfejlesztés eszköztárából a humor sem 
hiányozhat. 
A kellemes szünet után nem volt könnyű dolga 
Dr. Kemény Sándornak, aki a matematikai statisztika 
egyik fontos módszeréről beszélt „ A varianciaanalízis 
szerepe a Hat Szigmában” címmel. Professzor úr a tőle 
megszokott egyszerűséggel, érthetőséggel és derűvel 
mutatta be példákon keresztül a módszert úgy, hogy egy 
„kígyó” (azaz integráljel) sem szerepelt az előadásában. 
A varianciaanalízis segítségével, jóval pontosabban lehet 
megmutatni, hogy a rövid és hosszú távú ingadozások 
együtteseként valójában mit is kap a vevő, mi a valószí-
nűsége annak, hogy számára elfogadható lesz –vagy 
nem lesz– az eredmény. 
Itt engedtessék meg a krónikásnak egy közbevetés. Ta-
pasztalat, hogy ebéd után a hallgatóság létszáma kissé 
lecsökken. Körbenézve a termen azt láthattuk, hogy to-
vábbra is csak pár szék üres, azaz a hallgatóság lét-
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száma nem csökkent szignifikánsan, s ezt az eredmé-
nyesség szempontjából jó visszajelzésnek értékelhetjük. 
A nem termelő területeken való alkalmazásra mutatott be 
egy projektet Tóviziné Kocsárdi Krisztina (Continental 
Temic, Zöldöves) „Hat Szigma eszközök a HR támoga-
tására” címmel. Feladata egy hatékony képzési rendszer 
kidolgozása volt. Ehhez fel kellett mérnie a jelenlegi 
rendszer hiányosságait, s azok gyökér-okait. Három fő 
területet jelölt meg, ahol fejlesztésre van szükség, az 
első egy kompetencia mátrix kialakítása, a második egy 
új képzési eredményesség mérő rendszer kialakítása. 
Ezen feladatokat a közeljövőben indítandó Design for Six 
Sigma (Hat Szigmára Való Tervezés) projektekkel kí-
vánják megoldani. A harmadik terület az időzítés (terve-
zés, jóváhagyás, megvalósítás), erre elkészült a fejlesz-
tési javaslat, amely jelenleg tesztelés alatt áll. 
Elekes Balázs (British Telecom, Budapest, Zöldöves) 
„Six Sigma a telekommunikációs szolgáltatásban” cím-
mel mutatta be, hogy a szolgáltatás fejlesztésének terü-
letén is kiválóan alkalmazható a módszer. Először a 
szolgáltatási specifikumokat taglalta, majd az össze-
gyűjtött adatok alapján készült grafikonokat mutatta be, 
amelyekből jól meghatározható a fejlesztések iránya és 
célja. A cég még a bevezetés elején tart, de máris na-
gyon sok hasznos információhoz jutottak a Hat Szigma 
alkalmazásával. 
Nagy Sándor (TÜV Rheinland Akadémia, vezető oktató) 
„Az ISO/TS 16949 szabvány és a Hat Szigma – Ellensé-
gek vagy barátok?” című előadása hiányt pótolt Sokan 
felteszik manapság azt a kérdést, hogy mit alkalmazza-
nak? ISO/TS-t, Hat Szigmát, Leant, TQM-t? A kérdés eb-
ben a formában értelmetlen, hiszen pontosan a szab-
vány az, amely megadja a kereteket a Hat Szigma ered-
ményes működéséhez. Az előadó bemutatta az ISO/TS 

16949 szabvány alapelveinek és a Hat Szigma módszer-
tan elméletének és gyakorlatának kapcsolódási pontjait. 
A Hat Szigma sikeres alkalmazásához elengedhetetlen 
egy statisztikai szoftver használata. A szigmások között 
legelterjedtebb a MINITAB. Erről beszélt Lakat Károly 
(L. K. Quality Bt., Budapest, a Hat Szigma és Lean 
Szakbizottság elnöke):„ A Hat Szigma mindenese a 
MINITAB” című előadásában. Az elején néhány dia 
segítségével bemutatta a legfontosabb tudnivalókat, 
majd élesben, a szoftvert használva figyelhettük meg az 
egyes alkalmazásokat. Kitért a szoftver legújabb 
változatára (16.0), amelybe már egy elektronikus 
tanácsadó is be van építve, hogy elkerülhessük a 
hibákat. Beszélt a szintén MINITAB által kifejlesztett 
Quality Companion szoftverről, amely amellett, hogy a 
projekt teljes nyilvántartását megoldja, szintén működik 
mentorként is. 
A szakmai nap Czigler Éva és Tóth Csaba László zár-
szavával ért véget. Elmondták, hogy az előadások publi-
kálható változata meg fog jelenni az Akadémia honlap-
ján, továbbá azt is, hogy a médiatámogatók örömmel ad-
nak teret, amennyiben az előadók elkészítik a cikk for-
májú változatot. 
A résztvevők visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy 
a Szakmai Nap nagy érdeklődés mellett sikeresen és 
eredményesen zajlott le. Az Akadémia munkatársai ki-
váló munkát végeztek, a rendezvény előtt és alatt is 
igyekeztek a résztvevők minden kívánságát teljesíteni. 
Ezek után a szervezők a konferencia címe elé egy egyes 
sorszámot tesznek, ugyanis feltett szándékuk, hogy leg-
alább éves rendszerességgel hasonló összejöveteleken 
adjanak bemutatkozási lehetőséget ezen intenzív minő-
ségfejlesztési technika művelőinek. 
________________________________________________
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A KÖVET Egyesület JÖVŐKÉPLET című konferenciáján, 
október 14-én, Budapesten, a Hotel Gellértben adták át a 
2010-es Környezeti Megtakarítás Díjakat. A díjjal azokat 
a vállalati intézkedéseket jutalmazták, amelyek egy-
szerre jelentik a környezet megóvását, és gazdasági 
hasznot is hoznak. Idén a SPAR Magyarország Kft. és a 
METRO Group Asset Kft. közös pályázata, a MARS Ma-
gyarország Kisállateledel Gyártó Kft., valamint a Magyar 
Telekom Nyrt. kapott díjat. A konferencia ideje alatt a 
KÖVET adománygyűjtést szervezett a vörösiszap-ka-
tasztrófa károsultjai számára. 
A KÖVET Egyesület 2010-ben kilencedik alkalommal 
hirdette meg Környezeti Megtakarítás Díj programját, 
amelyre környezeti és gazdasági hasznot egyaránt hozó 
intézkedésekkel lehetett nevezni. A felhívásra idén 16 
környezetvédelmi intézkedés érkezett 4 vállalat esetta-
nulmányában. A KÖVET Elnökségéből álló szakmai zsűri 
három kategóriában hirdetett győztest. 
A díjazott intézkedések 
A beruházást nem igénylő intézkedések kategóriájában a 
SPAR Magyarország Kft. és a METRO Group Asset Kft. 
közös intézkedése érdemelte ki a „A legszebb mosott 
gyümölcs tálban” címet. 
A METRO Group Asset Kft. látja el többek között a 
SPAR Magyarország Kft. működéséhez kapcsolódó hul-
ladékgazdálkodási feladatokat. Közös –környezeti telje-
sítmény javítását szolgáló– projektjeik keretében meg-
valósították, hogy a SPAR valamennyi budapesti áruhá-
zánál megoldják a biológiailag lebomló, forgalomból 

kivont zöldség, gyümölcs hulladékok külön gyűjtését és 
komposztálással történő hasznosítását. A 2010-ben be-
vezetett újító intézkedésükkel 25%-kal csökkentették a 
települési hulladéklerakókba kerülő szerves hulladékok 
mennyiségét. A beruházást nem igénylő intézkedés éves 
működési költsége 7 millió forint, az éves megtakarítás 
mértéke 8,8 millió forint, így az intézkedés azonnal 
megtérül. 
A három éven belül megtérülő intézkedések kategória 
győztese a MARS Magyarország Kisállateledel Gyártó 
Kft. A cég bokrosi telephelyén 2009-ben megvalósított 
termálvizes fűtésrendszer kiépítését jutalmazta a zsűri „A 
legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs” díjjal. Az 
intézkedés célja az volt, hogy az épület fűtését és a higi-
éniás célokat szolgáló meleg víz előállítását környezet-
kímélőbb és olcsóbb megoldásra cseréljék le a gáztüze-
lésű kazánok helyett. A megvalósítást követően a kazá-
nokat már csak rásegítésként használják a vízmelegítés-
hez, ennek eredményeként az eddigi energiahordozó 
83%-át váltják ki megújuló energiával. A 14 millió forintos 
beruházást igénylő intézkedésnek többlet működési költ-
sége nincs, így az évi 5,94 millió Ft éves megtakarítást 
eredményező beruházás 2 év 4 hónap alatt térül meg. 
A három éven túl megtérülő intézkedések kategóriában a 
zsűri a Magyar Telekom Nyrt. intézkedését jutalmazta „A 
legnagyobb magasan csüngő gyümölcs” díjjal. A vállalat 
környezetvédelmi intézkedésének középpontjában a 
villamosenergia-felhasználás és a CO2 kibocsátás csök-
kentése áll. E célból kézenfekvő lehetőség a hűtésre fel-
használt energia csökkentése a vállalat telephelyein, 



 
melynek érdekében több, egymásba kapcsolódó, inno-
vatív megoldást is megvalósítottak az elmúlt évek során. 
A komplett rendszer egyik eleme a geocooling 
technológia alkalmazása, amikor geotermikus hűtés rá-
segítést alkalmaznak magas külső hőmérséklet esetén. 
Az állomásonként 4 millió Ft beruházással járó intézke-
désnek többlet működési költsége nincs, így az éves 
megtakarítás mértéke 700 000 Ft állomásonként, a meg-
térülés ideje pedig 5 év 9 hónap. 
Az Ablakon Bedobott Pénz program a KÖVET Egyesület 
egyik legsikeresebb kezdeményezése. Kilenc év alatt 81 
szervezet 386 beruházását, vagy beruházást nem 
igénylő fejlesztését gyűjtötték össze, melyek összesen 
23,5 milliárd forint megtakarítást hoztak. Emellett a kör-
nyezetvédelmi intézkedések során a cégek: 

• megtakarítottak évente 658 ezer liter üzemanyagot, 
amellyel 3916 db átlagos fogyasztású gépkocsi elme-
hetne Budapestről Brüsszelbe és vissza, 

• megspóroltak 751 GWh villamos energiát, amely 376 
ezer, lakótelepen élő család átlagos éves 
villamosenergia-igénye, 

• a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése és az 
anyagfelhasználás tökéletesítése eredményeként 639 
ezer tonnával kevesebb nem veszélyes és 61 ezer 
tonnával kevesebb veszélyes hulladékot termeltek, 

• valamint 55 millió m3 földgázt takarítottak meg. 
Az Ablakon Bedobott Pénz program esettanulmányai a 
KÖVET Egyesület által szerkesztett Lépések… című 
szaklap 2010 őszi, jubileumi különkiadásában találhatóak 
meg, a korábbi intézkedések pedig letölthetőek a prog-
ram honlapjáról, a www.ablakonbedobottpenz.hu címről. 

A konferencia ideje alatt, a vörösiszap-katasztrófa káro-
sultjai számára összegyűjtött pénzadomány összegét az 
Egyesület – lehetősége határáig – saját forrásából meg-
duplázza. Ezen felül a KÖVET 15 éves fennállása alkal-
mából rendezett ünnepi gálavacsorát az eredeti tervek-
hez képest szerényebb körülmények között rendezték 
meg, és az így megtakarított több mint 300 ezer forintot 
szintén segélyezésre fordították. Az összegyűjtött ado-
mányokat az Egyesület a Magyar Katolikus Karitász köz-
vetítésével juttatja el a rászorulókhoz. „Mint a környe-
zettudatos és felelős vállalatok fóruma, egyúttal arra 
buzdítjuk valamennyi tagvállalatunkat, hogy szintén 
küldjenek adományokat a szerencsétlenség elszenve-
dőinek!” – hívta fel a figyelmet Bodroghelyi Csaba a 
KÖVET ügyvezető igazgatója. 
________________________________________________  
 

FFoollyyttaattóóddóó  ééss  úújj  kkééppzzéésseekk  
  

Az Iparfejlesztési Közalapítvány Minőségfejlesztési 
Központja 2011-ben is folytatja sikeres Önértékelési 
szakértő képzését. 
A 10 napos, 80 órás képzés (heti két alkalom) 
tematikája, beosztása és jelentkezési lapja a 
www.mik.hu honlapon található, onnan letölthető. 
Új képzés a „Minőségtechnikák a versenyképesség nö-
veléséért” – tudnivalók szintén a MIK honlapján! 
________________________________________________  
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AA  MMaaggyyaarr  SSzzaabbvváánnyyüüggyyii  TTeessttüülleett  FFeellhhíívváássaa  
OOnnlliinnee  SSzzaabbvváánnyykköönnyyvvttáárr  

A magyar nemzeti szabványok gyors és teljes körű elér-
hetősége érdekében a Magyar Szabványügyi Testület 
(MSZT) többéves előkészítő munkával, információs rend-
szerének fejlesztésével létrehozta és 2011 januárjától 
szándékában áll működtetni a magyar nemzeti szabvá-
nyok Online Szabványkönyvtárát. Ennek révén az inter-
neten keresztül, egyéni – egyidejűleg csak egy személy 
által használható – jelszóval, bárhonnan, bármikor elér-
hető és olvasható minden érvényes és visszavont ma-
gyar nemzeti szabvány és a havonta megjelenő, a szab-
ványosítással kapcsolatos legfrissebb és legfontosabb 
információkat tartalmazó Szabványügyi Közlöny teljes 
szövege. Az online könyvtár így megvalósítja a szabvá-
nyokkal kapcsolatos ismeretszerzés esélyegyenlőségét, 
jelentősen csökkenti a szabványvásárlás, azaz a költsé-
ges, állandó figyelmet és törődést igénylő, saját (vállalati) 
szabványtár kiépítésének és fenntartásának kényszerét. 
Az Online Szabványkönyvtár lényegesen hatékonyabbá 
teszi a szabványosítási tevékenységet is, hiszen lehető-
séget ad a legkeresettebb szabványok/szabványcsopor-
tok és az ezeket alkalmazó szakemberek körének kivá-
lasztására, valamint interaktív kapcsolatot teremt a szab-
ványok alkalmazói és alkotói (a magyar nemzeti szab-
ványosító műszaki bizottságok) között. Ennek ered-
ményeként az eddigieknél pontosabban meghatá-
rozhatók azok a szabványok, illetve szabványcsoportok 
(prioritások), amelyek esetében korszerűsítés, új szab-
vány kiadása, régi szabvány visszavonása szükséges. 
Nagy biztonsággal kijelölhetők azok a szakterületek is, 
ahol elengedhetetlen az európai szabványok kidolgozása 
során a hazai érdekek erőteljes érvényesítése, illetve 
fontossági sorrend állapítható meg az európai szabvá-

nyok magyar nyelvű változatának elkészítésére. 
A szabványokat minden műszaki területen működő szak-
embernek alkalmaznia kell munkája során. Célszerű te-
hát a szabványalkalmazók ez irányú igényének felkelté-
se, illetve ez irányú szándékának támogatása, hiszen 
megfelelő nagyságú könyvtári taglétszám esetén egyen-
lő és mérsékelt költségszintű, közös teherviseléssel köz-
kinccsé, mindenki számára elérhetővé válhat a teljes (ér-
vényes, visszavont) nemzeti szabványállomány és a 
Szabványügyi Közlöny. Az előzetes elképzelések szerint 
a könyvtári tagok a szabványok vásárlásakor kedvez-
ményt kaphatnak. 
A hozzáférési díj kalkulálásának szempontjai: 
Nyilvánvaló, hogy az Online Szabványkönyvtár megnyi-
tására és használatának széles körű elterjedésére csak 
mérsékelt, mindenki számára elfogadható szabvány-
könyvtári hozzáférési díj esetében van remény. Ennek 
alapfeltétele pedig az éveken keresztül állandó nagy 
szabványkönyvtári taglétszám. 
Részben a közös költségviselés elvének érvényesülése, 
részben az alacsony költségszint azt igényli, hogy leg-
alább 8000 legyen a könyvtári tagok száma. Ez évi 
25000 – 30000 Ft közötti könyvtári tagsági díjat eredmé-
nyezne. Ha a tagok száma ennél sokkal több, akkor ez a 
tagsági díj csökkenésével jár. Szervezetek, intézmények 
esetében, az MSZT szándéka szerint, tíznél több tagsági 
díj (jelszó) befizetése esetén a tíz feletti tagok után 
egyedi ár (árkedvezmény) kapható. 



 
OOnnlliinnee  SSzzaabbvváánnyykköönnyyvvttáárr  

  
A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) a nemzeti 
szabványok gyors és teljes körű elérhetősége érdekében 
többéves fejlesztő munkával, elsőként a világon létre-
hozta, és 2011-től szándékában áll működtetni a magyar 
nemzeti szabványok Online Szabványkönyvtárát. Ez 
megvalósítja a szabványokkal kapcsolatos ismeretszer-
zés esélyegyenlőségét, mivel az interneten keresztül, 
egyéni jelszóval bárhonnan, bármikor elérhetővé, to-
vábbá –megfelelő könyvtári taglétszám esetén, egyenlő 
és mérsékelt költségszintű, közös teherviseléssel– köz-
kinccsé válhat a teljes nemzeti szabványállomány és a 
Szabványügyi Közlöny.  
A demóverzió tartalmazza az Online Szabványkönyvtár 
célkitűzéseit, használatának módját, a szabványok min-
taoldalaira való átlépést a Szabványjegyzékről, és a 
Szabványügyi Közlöny aktuális számát. 

Tájékoztatásul, a demó tartalma: 
• Bevezető szöveg 
• Nyitólap  
• Felhívás szövege (az Online Szabványkönyvtár 

célkitűzései és rendeltetése) 
• Használati útmutató (az Online Szabványkönyvtár 

funkciói, keresési módok, találati lista értelmezése 
és szűkítése stb.)  

• Szabványjegyzék (a 2010. november 1-jén lezárt 
adatbázis szerint) 

• Továbblépési lehetőség a szabványok szövegé-
nek első 4 oldalához (mintaoldalak) 

• Továbblépési lehetőség a Szabványügyi Közlöny 
2010. novemberi számához  

• Vélemények közlése, további információ kérése 
• Előzetes bejelentkezési/regisztrációs lehetőség a 

jövőben indítandó szolgáltatás igényfelméréséhez 
Az Online Szabványkönyvtár demóverziója elérhető 

és ingyenesen kipróbálható az MSZT honlapján: 
www.mszt.hu 

______________________________________________  
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

A szolgáltatás-minőség hallgató-központú megközelítése a 
feslő(?)oktatásban - Szolgáltatás-minőség modellek elemzése- 
Nemzetközi kitekintés - Dr. Heidrich Balázs

Student Focused Approach of Service Quality in Higher 
Education Analysis of Service Quality Models-International 
Outlook - Dr. Heidrich, Balázs  

Már a menedzsment is auditálható, azaz hatékony technológia a 
menedzsmentben – Buresch János, Dr. Ph.D. Gyenge Balázs

Now Management Can Be Audited, - Effective Technology in 
Management – Buresch, János - Dr. Ph.D. Gyenge, Balázs  

Vállalkozásból vállalatot - Ön hol áll az úton? – 
Purnhauser Dénes How to Build a Company – Purnhauser, Dénes 

 

Az aktualitások jegyében Beszámoló a XIX. Magyar Minőség 
Hét konferenciáról - Dr. Róth András

In the Spirit of Timelyness – Report on the 19th Quality Week 
Conference – Dr. Róth, András  

Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Lepsényi Istvánnal - 
Sződi Sándor

The Best among the Best – Interview with Lepsényi, István - 
Sződi, Sándor  

A Magyar Minőség 2010. évi szakcikkeinek tartalomjegyzéke Contents of 2010 Year’s Professional Articles in Magyar 
Minőség 

 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Minőség Szakemberek Találkozója 2011. Meeting of Quality Professionals in 2011 

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

Hat Szigma megoldások Magyarországon 2010. október 7. 
Budapest - Tóth Csaba László

Six Sygma Solutions in Hungary 7th October 2010 – 
Tóth, Csaba László  

Ablakon bedobott milliók - átadták a 2010-es Környezeti 
Megtakarítás Díjakat

Millions Thrown in by the Window – 2010 Year’s 
Environment’s Savings Award Granted  

Folytatódó és új képzések Continuous and New Trainings  

A Magyar Szabványügyi Testület Felhívása 
Online Szabványkönyvtár

Invitation of the Hungarian Standard’s Body - On-line 
Standard’s Library  

Online Szabványkönyvtár On-line Standard’s Library  
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