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1100..  áábbrraa VVeevvőőii  éérrttéékk  mmeenneeddzzsseelléésséénneekk  cciikklluussaa 
4.1. 1. lépés: A vevőkör felosztása szegmensekre 

AA  vveevvőőii  jjöövveeddeellmmeezzőősséégg  eelleemmzzééssee,,  mméérrééssee  ééss  éérrttéékkeellééssee  
22..  rréésszz  

DDrr..  BBaalloogghh  AAllbbeerrtt  
 

Az üzleti politikának és ezen belül a minőségpolitikának 
egyik feladata a vevőkör meghatározása. A vevőkör fel-
osztása szegmensekre a vevők személyi, vagyoni és 
életviteli szokásain, vállalatok esetében a vállalat mun-
katársainak szaktudásán és tapasztalatán alapszik. Pél-
dánkban a szoftverfejlesztő vállalat két vevőkört külön-
böztet meg: 

A vállatok sok esetben nem tudják megkülönböztetni a 
jövedelmező vevőket és a veszteséget hozó vevőket. A 
vállalati szervezeteknek nem áll rendelkezésre a vevői 
jövedelmezőség növelésére naprakész adatbázis és az 
elemzési módszereket sem rendszerezetten alkalmaz-
zák. Ezért szükséges olyan átfogó eljárás kialakítása, 
amely alkalmas a vevői jövedelmezőség mérésére és 
menedzselésére. Epstein, M.J. és társai (2008) [4] a ve-
vői érték (jövedelmezőség) öt lépésből álló és folyamato-
san ismétlődő menedzselési ciklusára tett javaslatot. 
Ennek alapján ismerteti a közlemény a lépések jellemzőit 
és ad példákat a gyakorlati felhasználásra feltételezett 
magyar adatok felhasználásával. 
A menedzsment ciklust olyan feltételezett magyar válla-
latra mutatjuk be, amely egy szoftverfejlesztő és a szoft-
verek alkalmazását tanácsadással támogató szervezet. 
Tételezzük fel, hogy gyártó vagy szolgáltató vállalatok 
részére fejleszt széleskörűen a vállalatok működését és 
teljesítményét megfigyelő szoftverhálózatokat. A piaci 
verseny arra készteti a szervezet vezetőségét, hogy ele-
mezze vevőinek a jövedelmezőségét. Ennek végrehajtá-
sára a 1100..  áábbrráánn látható menedzselési ciklust alkalmaz-
zák. 

4. A vevői jövedelmezőség menedzselése 

Megjegyzés
Alelnök, EOQ-MNB
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1. A vevő vállalatában informatikus szakemberek tá-
mogatják a szoftverhálózat működését, ezt nevez-
zük: van informatikusi szakember gárda vállalat-
nak, röviden van informatikus szakember gárda. 

2. A vevő vállalatában nincs a szoftverhálózat műkö-
dését támogató szakember gárda, ezt nevezzük: 
nincs informatikus szakember gárda vállalatnak, 
röviden nincs informatikus szakember gárda. 

A 77..  ttáábblláázzaatt foglalja össze a vevőkörök szerinti bevételt 
és költségeket millió forintban. 

 

Van 
informatikus 
szakember 

gárda 

Nincs 
informatikus 
szakember 

gárda 

Összesen 

Szoftver 
vételi ára 60,0 70,0 130,0 

Tanácsadás 5,0 30,0 35,0 

Teljes 
bevétel 65,0 100,0 165,0 

Szoftverek 
költsége 24,0 40,0 64,0 

Bruttó 
jövedelem 41,0 60,0 101,0 

Működési 
költségek 31,7 50,0 81,7 

Nettó 
jövedelem 

9,3 

14,3% 

10,0 
10% 

19,3 
11,7% 

77..  ttáábblláázzaatt  VVeevvőőkköörröökk  sszzeerriinnttii  bbeevvéétteell  ééss  kkööllttsséégg  mmFFtt--bbaann  

  

4.2. A vevőköri szegmensek hasznának mérése 
A legtöbb vállalat ugyan méri a termékeik jövedelmező-
ségét, de csak ritkán méri a vevői jövedelmezőséget. Ez 
függ az értékesítési tevékenységek költségeitől, a mű-
szaki ellátás (például a vevők által igényelt javító kar-
bantartások száma) nagyságától, valamint egyéb műkö-
dési költségektől (például tanácsadások és műszaki se-
gítségnyújtások száma). Ezek a költségek függnek a 
vevő szokásaitól, a vevőkör tulajdonságaitól. A 88..  ttáábblláá--
zzaatt foglalja össze vevőkörönkénti és költségtípusonkénti 
bontásban ezeket a működési költségeket millió forint-
ban kifejezve. Ezeknek a pontosított adatoknak az isme-
retében a 99..  ttáábblláázzaattbbaann látható a felülvizsgált vevőkö-
rönkénti bevétel- és költségelemzés. 
 

Működési 
költségek 

Van 
informatikus 
szakember 

gárda 

Nincs 
informatikus 
szakember 

gárda 

Összesen

Értékesítési 
tevékenysége
k 

4,0 14,0 18,0 

Műszaki 
ellátás 8,0 21,0 29,0 

Egyéb 
költségek 16,0 18,7 34,7 

Összes 
költség 28,0 53,7 81,7 

88..  ttáábblláázzaatt  AA  mműűkkööddééssii  kkööllttssééggeekk  vveevvőőkköörröönnkkéénnttii  
bboonnttáássaa  mmFFtt--bbaann  
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 Van 

informatikus 
szakember 

gárda 

Nincs 
informatikus 
szakember 

gárda 

Összesen 

Szoftver 
vételi ára 60,0 70,0 130,0 

Tanácsadás 5,0 30,0 35,0 

Teljes 
bevétel 65,0 100,0 165,0 

Szoftverek 
költsége 24,0 40,0 64,0 

Bruttó 
jövedelem 41,0 60,0 101,0 

Működési 
költségek 28,0 53,7 81,7 

Nettó 
jövedelem 

13,0 
20% 

6,3 
6,3% 

19,3 
11,7% 

99..  ttáábblláázzaatt  VVeevvőőkköörröökk  sszzeerriinnttii  ffeellüüllvviizzssggáálltt  bbeevvéétteell  ééss  
kkööllttsséégg  mmFFtt--bbaann  

4.3. A vevői élettartam értékének a mérése 
A vevői élettartam értéke (Customer lifetime value =CLV) 
a vevő által adott érték mérésének újabb módszere. Ez 
különbözik az eddig tárgyalt vevői jövedelmezőségtől, 
mivel a vevőket úgy tekinti, mint a vállalat vagyonát. Azok 
a vállalatok, amelyek ezt a mérési módszert használják, 
felismerték, hogy az a befektetési költség, amelyet arra 
fordítanak, hogy a vállalatot vonzóvá tegyék vevőik szá-
mára,várhatóan a jövőben nagyobb jövedelmet fog ered-
ményezni. A vevői élettartam értékét a vevővel kap-
csolatos pénzbevétel nettó jelen értéke határozza meg. 

Ez az érték a várható jövőbeli jövedelem-növekedésen 
alapul, nem pedig a múltbeli tapasztalatokra támaszko-
dik. 
A tartós vevői kapcsolatok két okból kamatozódnak a 
jövőben: 

1. A vevőnek nyújtott szolgáltatások költsége csök-
keni fog, mert a vevő az idők folyamán megismeri 
a gyártó vagy szolgáltató vállalat termékeit, job-
ban megbízik termékei vagy szolgáltatásai minő-
ségében, ezért a vállalatnak kevesebb reklámmal, 
képzéssel és karbantartással kapcsolatos költsé-
gei lesznek. 

2. A vevő az évek során más terméket vagy szolgál-
tatást fog a vállalattól megvenni és újabb vevőket 
is szerezhet a vállalatnak. 

Ezért a vállalatnak ismernie kell, hogy vevőkörének 
egyes szegmenseit milyen arányban tudja megtartani az 
évek során, valamint vevőinek milyen vásárlási szokásai 
vannak és ezeknek az értékeit át kell számítani jelen ér-
tékekre. Ezért a CLV értéket a vevő vagy vevőköri szeg-
mens várható élettartama alatti jövedelmezőség nettó 
jelen értéke adja meg. Ezt az értéket a példában a 
következő feltételek mellett határozzuk meg 6 éves idő-
tartamra: 

Magyar Minőség XX. évfolyam 02. 2011. február 7/71 oldal

1. Az informatikai szakértő gárdával rendelkező ve-
vők esetében a vevőkör 10%-kal növekszik éven-
te, tehát a vevő megtartási arány 1,10 minden év-
ben, a számítás 6 évre vonatkozik és a haszon 
évente 5%-kal növekszik, azaz a tervezett (vár-
ható) éves hasznot 1,10-dal meg kell szorozni. Az 
un jelen érték átszámítási tényező (discount rate) 
minden i=1,2,…,6 évre 1/(1,10)i, ezzel kell meg-
szorozni az éves haszon (jövedelmezőség) érté-
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gyes évek átszámított jövedelmezőségét össze-
adva megkapjuk a vevőkör 6 évre várható jelen ér-
ték profitját (a vevő értékét). 

2. Az informatikai szakértő gárdával nem rendelkező 
vevőkör az évek folyamán csökkeni fog, ennek a 
csökkenésnek aránya 0,91. Ezzel a tényezővel 
kell a jelen értéket kiszámítani az 1.-ben részlete-

zett feltételekkel, azaz 0,91i tényezővel kell meg-
szorozni az éves hasznot. A számítási mód ezt 
követően azonos az 1. pontban összefoglaltakkal. 

A számítások eredményeit a 1100..  ttáábblláázzaatt foglalja össze. 
Ebből látható, hogy a vevői élettartam értéke az informa-
tikai szakértő gárdával rendelkező vevőkörre 34,7 mFt. 
A másik csoportra pedig ennek értéke csak 28,9 mFt.

Informatikai szakértő gárdával rendelkező vevők 
 1. év  2. év  3. év 4. év 5. év 6. év Összesen 

Tervezett haszon (5% 
növekedés) 

6,5 mFt 6,8 mFt 7,2 mFt 7,5 mFt 7,9 mFt 8,3 mFt 44,2 mFt 

Vevő megtartási 
arány 

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10  

Haszon*1,10 7,2 mFt 7,5 mFt 7,9 mFt 8,3 mFt 8,7 mft 9,1 mft 48,7 mFt 

Átszámítási 
tényező(1/1,1)i) 

0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56  

Haszon nettó jelen 
értéke 

6,5 mFt 6,2 mFt 5,9 mFt 5,6 mFt 5,4 mFt 5,1 mFt 34,7 mFt 

Informatikai szakértő gárdával nem rendelkező vevők 
 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év Összesen 

Tervezett haszon (5% 
növekedés) 

6,5 mFt 6,8 mFt 7,2 mFt 7,5 mFt 7,9 mFt 8,3 mFt 44,2 mFt 

Vevő megtartási 
arány 

0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91  

Haszon*0,91 5,9 mFt 6,2 mFt 6,5 mFt 6,8 mFt 7,2 mFt 7,5 mFt 40,1 mFt 

Átszámítási tényező 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56  

Haszon nettó jelen 
értéke 

5,4 mFt 5,2 mFt 4,9 mFt 4,7 mFt 4,5 mFt 4,2 mFt 28,9 mFt 

1100..  ttáábblláázzaatt  VVeevvőőii  éélleettttaarrttaamm  éérrttéékkee  mmFFtt--bbaann
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4.4. A vevői hatás mérése 
A vevők ezeken az értéken túlmenően rejtett értékeket is 
adhatnak a vállalatnak. Ennek két kritikus forrása van: 

1. Vevői befolyás, amely szándékosan vagy akarat-
lanul kedvezően befolyásolja a többi vevőt, a vál-
lalat alkalmazottait és a vállalat többi érdekelt 
felét. Ez a vevőkör növekedéséhez, az alkalma-
zottak munkájának megkönnyítéséhez és a tulaj-
donosok megelégedettségéhez vezet. 

2. Vevői ismeretek, amely vonatkozik azokra az is-
meretekre, amelyeket a vállalat szerez a vevői 
szokásokról vagy a vevők közvetlen bemeneti in-
formációiból (felhasználási tapasztalatok, a mű-
szaki dokumentáció kisebb hibáinak feltárása, a 
többi vevő körében a vállalat hírnevének növe-
lése). 

A vevői hatások hozzá adott értéket állítanak a vevő 
élettartam értékéhez. Ez mérhető egyrészt a többi ve-
vőre gyakorolt hatás értékével (vevőkörbővítéssel), és 
azzal, hogy esetleg az új terméktípusokat (szoftvereket) 
kibocsájtásuk előtt tesztelik a régi vevők, ezzel pedig 
javítják a szoftver minőségét. A vevő ismeretei alapján 
lehet csökkenteni a javítási munkák számát, hasonló-
képpen a vevői ismeretek birtokában a vállalat fejleszteni 
tudja új termékeit és ezzel piaci előnyhöz jut. Mindezeket 
a tényezőket az informatikai szakértő gárdájú vevők ese-
tében hozzáadott értékként lehet mérni. Például a [4] iro-
dalmi forrás adatai alapján a 1111..  ttáábblláázzaattban a magyar 
szoftverfejlesztők esetében várható számadatokat foglal-
juk össze. A táblázat a jelen érték átszámítását is tartal-
mazza a 1100..  ttáábblláázzaatt átszámítási tényezőivel. 

 

A vevői hatás értéke informatikai szakértő gárdával rendelkező vállalatok esetében
Vevői hatás értéke 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év Összesen 

1.Új vevők szerzése 1,0 mFt 0,7 mFt 0,6 mFt 0,5 mFt 0,4 mFt 0,3 Mft 3,5 mFt 

2. Vevői ismeretek 0,8 mFt 1,2 mFt 0,9 mFt 0,8 mFt 0,8 mFt 0,8 mFt 5,3 mFt 

1.+2. értéke 1,8 mFt 1,9 mFt 1,5 mFt 1,3 mFt 1,2 mFt 1,1 mFt 8,8 mFt 

Átszámítási tényező 

(1/1,1)) 
0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56  

Hatás jelen értéke 1,6 mFt 1,6 mFt 1,1 mFt 0,9 mFt 0,7 mFt 0,6 mFt 6,5 mFt 

1111..  ttáábblláázzaatt  AA  vveevvőőii  hhaattááss  hhoozzzzááaaddootttt  éérrttéékkee  mmFFtt--bbaann  
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4.5 A vevői jövedelmezőség értékelése 
Ha a vevőkör felosztását és az eredmények értékelését 
hatékonyan végzi el a vállalat, akkor feltárhat olyan te-
rületeket, amelyek ugyan kis javításokkal járnak, de nagy 
értékbeli növelést eredményezhetnek. Például ilyenek a 
következők: 

• Ha a vevőköri szegmensben a műszaki támogatás 
költségei aránytalanul nagyok, akkor ez a terve-
zés fejlesztéséhez és a dokumentáció javításához 
vezethet. 

• Ha bizonyos vevőkörök várható élettartama rövid, 
akkor ez figyelmeztetheti a vevői ügyfélszolgálatot 
munkájának javítására. 

• Ha egyes vevőköröktől származó bevétel nagy, de 
a vevőkör jövedelmezősége alacsony arra figyel-
meztethet, hogy újra kell megtervezni az értéke-
sítés kompenzálási rendszerét és a jövedelmező-
ségre kell összpontosítani az ösztönzési intézke-
déseket. 

Az egyes lépésekből következtetések vonhatók le a költ-
ségek elemzéséből: 

• A 2. lépés adatinak elemzése azt mutatja, hogy 
azoknak a vevőknek az esetében, akiknek nincs 
informatikai szakember gárdájuk, magasabb a 
működési költség a vártnál, ez pedig magas kar-
bantartási költségekből adódik ezeknél a vevők-
nél. 

• A 3. lépés eredményeinek elemzése azt mutatja, 
hogy az informatikai szakértőkkel nem rendelkező 
vevők várhatóan jövedelmezőség veszteséget 
okoznak az évek elteltével. Ez az alacsony jöve-

delmezőségüknek és a megtartási arányuk csök-
kenéséből adódik. 

• A 4. lépés értékelésének elemzése azt mutatja, 
hogy a vevői élettartam értékének növelése érde-
kében a vevők további tanácsadási szolgáltatáso-
kat igényelnek a megvásárolt szoftver-termékük 
jobb alkalmazás érdekében. Ezért a vállalatnak 
jobban kell tájékoztatni vevőiket a rendelkezésre 
álló tanácsadási lehetőségekről, ezzel növelve 
mind a jövedelmezőséget, mind a vevőkör meg-
tartási arányát. 

• Végezetül az 5. lépés tapasztalatai azt mutatják, 
hogy az informatikai szakember gárdával rendel-
kező vevők nagy értéknövelő hatást fejtenek ki 
mind az új vevők megszerzése érdekében, mind 
pedig tapasztalataik átadásával a vállalat termé-
keinek fejlesztésében. 

5. A minőségmenedzsment tevékenységei és feladatai a 
vevői jövedelmezőség növelésére 
Az előzőekben részletezett vevői jövedelmezőségét ér-
tékelő és menedzselő, 5 lépésből álló ciklus megköveteli, 
hogy a minőségmenedzsment tevőlegesen hozzájáruljon 
a ciklus tevékenységeinek sikeréhez. A 1122..  ttáábblláázzaattban 
összefoglaljuk az egyes lépésekhez javasolt minőséggel 
kapcsolatos tevékenységeket. 

  
 

Magyar Minőség XX. évfolyam 02. 2011. február 10/71 oldal



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

 
A vevői jövedel-
mezőség értéke-
lés ciklusának 

lépései 

A minőségmenedzsment tevékeny-
ségei és feladatai 

1. lépés A vevőkör 
felosztása szeg-
mensekre 

Minőségpolitikában a vevőkörök meg-
határozása, minőségcélok vevőkörön-
kénti meghatározása 

2. lépés A vevői 
jövedelmezőség 
mérése 

Minőségmenedzser együttműködése a 
különböző vevőkörökhöz tartozó válla-
latok minőségmenedzsereivel és tájé-
koztatás a felhasználás során fellépő 
hibák megelőzéséről és bekövetkezé-
sük esetén elhárításukról 

3. lépés A vevői 
élettartam 
értékének mérése 

A vevői igények felmérésével és a vevői 
elégedettség mérésével hozzájárulás a 
vevőkör növeléséhez 

4. lépés A vevői 
hatás mérése 

A vevői tapasztalatok felhasználása a 
termékek tervezésének, gyártásának, 
ellenőrzésének, üzembe helyezésének 
és karbantartásának minőséggel kap-
csolatos tevékenységeiben 

5. lépés A vevői 
jövedelmezőség 
értékelése 

A vállalat tartós sikerének elérése ér-
dekében az érdekelt felek igényeinek 
kiegyensúlyozott kielégítése és a minő-
ség-menedzsment (minőségirányítási) 
rendszer érettségének önértékelése. 

1122..  ttáábblláázzaatt  AA  vveevvőőii  jjöövveeddeellmmeezzőősséégg  ééss  aa  mmiinnőőssééggmmee--
nneeddzzssmmeenntt  tteevvéékkeennyyssééggeeiinneekk  kkaappccssoollaattaa  
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NNyyeerreessééggéérrddeekkeellttsséégg  ééss  ttáárrssaaddaallmmii  ffeelleellőősssséégg  
DDrr..  VVeerreessss  GGáábboorr  

  
0. Bevezető 
A „szabadpiac” és a „verseny” 
Az emberiség XXI. százada értéknélküli, „posztmodern” 
társadalommá válik, a gátlástalan nyereségérdekeltségű 
kapitalista szabadpiaci gazdálkodás mellett eluralkodik a 
kamat-hitel uralma is. A gazdálkodó szervezetek nagy 
részét a gondos tulajdonosok helyett a gátlástalanul koc-
káztató, csak a nyereségre hajtó részvényesek irányítják. 
Gátlástalan harc folyik a piacért, a termelők a fogyasztás 
fokozása érdekében rövidebb élettartamú termékekkel 
cserélik le a tartós termékeiket, hülyítő média, hülyítő 
reklámok serkentik a megtévesztett fogyasztókat rossz 
termékek vásárlására. 
Mindenhol „versenyezni” kell, a túlhajszolt versenyt je-
lentősen torzítják a gomba módra elszaporodó, teljha-
talmú minősítő, értékelő, felügyelő (tanúsítók, akkreditá-
lók, „bírálók”, ellenőrök,) és az áttekinthetetlen, túl-bürok-
ratizált pályázati rendszerek. E „minősítő” rendszerek 
egy része jóindulatúan azt hiszi, hogy Ő az igazán illeté-
kes, pedig a valóságban, a legtöbb esetben hozzá nem 
értő, befolyásolható. A minősítők egy jelentős másik 
csoportja pedig erkölcstelenül zsarol, a korrupcióból él. 
Az igazi verseny helyett gyakran a kapcsolati tőke, a kor-
rupció eredményez piaci előnyt. 
A fentiek mellett a „tudás” társadalmában az áttekinthe-
tetlen információ-özön eredményeként a valóság megis-
merése helyett kialakul a szavak, információk elképzelt 
virtuális világa. A valóság ismerete nélkül tárgyalnak és 

döntenek a valóság fontos kérdéseiről. Világméretekben 
romlik az oktatás és a kutatás színvonala. 
Természeti és ipari katasztrófák 
Az emberiség életének „természetes” velejárója a termé-
szeti katasztrófa. Bár nem akarjuk tudomásul venni, de 
az élet velejárója az árvíz, a földrengés, a járvány, a tűz-
vész. Azt persze komolyan mérlegelni kell, hogy ezeknek 
a természeti katasztrófáknak mennyiben okozója és eb-
ből eredően mennyire felelőse az ember, az emberiség. 
A természeti katasztrófák mellett megjelennek az embe-
rek által okozott katasztrófák, különösen a jelenkor ipari 
katasztrófái. A csernobili tragédia mellett el kell gondol-
kodni a tengeri olajkutak tragédiájáról és napjainkban, 
hazánkban az ajkai katasztrófáról. 
Azt azonban ki kell jelenteni, hogy az ipari katasztrófák 
okozója minden esetben az ember, adott szervezet, 
adott közösség, adott minősítők, adott felügyelők. És 
mivel ember az okozója, ezért mindenképpen tisztázni 
kell a felelősség kérdését is! 
Kell a minőségügy? 
Mindennapjaink hangzatos szólama lett a minőség. De 
mit jelent e gyakran emlegetett kifejezés? A minőség ü-
res szólam, vagy sóhivatal jelzője, vagy jól fizetett pozí-
ció? A minőség a gyári MEO divatos elnevezése? A mi-
nőségügy csak bürokrácia, papírtenger, vagy jó termék, 
jó szolgáltatás? A minőségügy lényege tudományos fo-
galom: értékteremtés? Mi a különbség a hagyományos 
(kapitalista) piaci minőség, a társadalmi minőség és az 

Megjegyzés
Egyetemi tanár



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

életminőség között? Kell-e ebben a helyzetben a minő-
ség? Kell-e a minőségügy? Közleményünkben ezekre a 
kérdésekre is válasz kívánunk adni. 
Mit jelent a minőségügy? 
A minőség fogalmának világméretű elterjedése és ha-
talmas irodalma ellenére a minőség és a minőségügy 
értelmezése csak napjainkban alakul ki. 
Csak sejthető, hogy amikor a minőségügy nem pontosan 
értelmezett fogalmát használjuk, akkor többek között az 
ISO 9000 szabványcsaládra, a Helyes Gyógyszergyár-
tási Gyakorlat (GMP), a Nemzeti Minőségi Díj követel-
ményrendszerére, a termékfelelősségre, a CE jel hasz-
nálatára, stb. gondolunk. 
A minőségügyön belül nincs ma még egységesen elfo-
gadott értelmezése a minőség fogalmának sem. Bár 
mindenki elfogadja a fogyasztó (vevő) és az érdekeltek 
igényeinek a jelentőségét, a különböző előírások betar-
tásának fontosságát, a hatékony, gondos termelést, min-
denki aktív részvételét és a minőség folytonos tökélete-
sítésének szükségességét, ma még sincs általánosan 
elfogadott és egységesen értelmezett minőség fogalom. 
A hagyományos piaci minőségügy minőség fogalma 
mellett az elmúlt évtizedekben megjelentek egyéb minő-
ség értelmezések is, elsősorban a társadalmi minőség 
és az egyén életminőség fogalma, sőt a fenntarthatóság 
is értelmezhető az ember és a környezete minőségké-
pességének, igaz ezek értelmezése sem kristályosodott 
ki. 
Ahhoz, hogy a minőségügy minőség fogalmát megkü-
lönböztessük ezen újabb minőség fogalmaktól, meg kell 
különböztetnünk az egyes minőségügyi fogalomrendsze-
reket, ezért a már kialakult minőségügyet lássuk el vala-

milyen jelzővel. Azt könnyű belátni, hogy a „hagyomá-
nyos” minőségügy lényege a kapitalista szabadpiac mi-
nőségügye, ezért hívhatjuk ezt hagyományos kapitalista 
piaci minőségügynek. 
A hagyományos kapitalista piaci minőségügy 
A hagyományos, kapitalista szabadpiaci minőségügy 
számos területen rendkívül hasznos vezetői eszköznek 
bizonyult, hozzájárult a hatékonyabb, gazdaságosabb 
termeléshez, de egyben a dolgozók nagyobb kizsákmá-
nyolásához is, háttérbe szorítva a munka jellemet építő 
jellegét. Később elsősorban a nagy termelő gyáraknak 
adott eszközt ahhoz, hogy a beszállítóiknak szigorú fel-
tételeket írjon elő, de emellett számos területen elősegí-
tette a hiba-mentesebb termelést és a folytonos minő-
ségtökéletesítést is. 
A hagyományos minőségügy a kialakulásakor a nyere-
ségérdekeltségű szabadpiaci kapitalista gazdálkodás jó 
eszköze volt. Ezt a korlátot áttörve szemléletmódját a 
múlt század utolsó évtizedeiben kiterjesztették, kísérletet 
tettek arra, hogy a minőségügy eszköztárát a közszol-
gáltatás területén is alkalmazzák, megjelent a dolgozói 
elégedettség igénye is és a vevőirányultság mellett elő-
térbe került az érdekeltek elégedettségének a jelentő-
sége is. E szemléletmódot elsősorban a nemzeti minő-
ségi díjak követelményrendszerei és az ISO 9004 szab-
vány képviselik. 
A hagyományos piaci minőség fogalmának kiterjesztése 
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A hagyományos minőségügy lényege a közösségi tevé-
kenységek, így a javak előállítását szolgáló termelés és 
a javak fogyasztását jelentő fogyasztás minőségének az 
értelmezése és szabályozása, ezért a hagyományos mi-
nőségügy általánosításaként értelmezhetjük a közösségi 
minőségügyet. 
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A közösségi minőségügy lényege, hogy a közösségnek 
és a közösség alakulatainak mi az értékrendje és ennek 
alapján melyek az igényeik. Etikai kérdés, hogy mi a kö-
zösség minőségügyi célja, a közösség az egyén, a csa-
lád, a szervezet és a teljes közösség igényei közül me-
lyiket milyen súllyal, milyen mértékben kívánja kielégí-
teni. Alapvető kérdés, hogy egy közösségen belül az 
individuál etikát, vagy a társadalometikát tekintik maga-
sabb rendűnek. 
A hagyományos kapitalista piaci minőségügy értelmezé-
sét az egész emberiségre -mint közösség- tevékenysé-
geire kiterjesztjük, így a minőség értelmezésünk magába 
foglalja a piaci szereplők (gazdasági szervezetek) tevé-
kenységének a piaci minősége mellett a helyi (regionális) 
közösségek életének a regionális minőségét, továbbá 
állami szinten az adott állam közösségi életének a társa-
dalmi minőségét és az egész emberiség „fenntartható 
fejlődésének” a minőségét, továbbá az egyén és a csa-
lád életének az életminőségét. A jelen közleményben a 
piaci és a társadalmi minőség kapcsolatával foglalko-
zunk. 
1. A hagyományos kapitalista piaci minőségügy 
1.1. A piaci igény-kielégítési folyamat 
A piaci igény-kielégítési folyamat: termelés és fogyasztás 
Emberi természetünkből következően igényeink vannak. 
Az igényeink értékrendünkből fakadnak. Érték szá-
munkra az, ami az értékrendünk alapján igényünket ki-
elégíti. A kapitalista társadalomban megjelenik a piacon 
a termelő, hogy a fogyasztó piacon megjelenő igényeit 
kielégítse. 
A termelő –a saját értékrendjétől függően– a fogyasztó 
igényeit ki akarja elégíteni, ezért a termelési folyamat 

során terméket állít elő, amelyet a piacon, mint jószágot, 
árut értékesít, a termékéért a termelő –általában a fo-
gyasztótól– a piacon csereértéket kap. 
A fogyasztó az igényeinek a kielégítése érdekében a 
termelőtől a piacon terméket vásárol, amelyet a fo-
gyasztási folyamat során használ, elhasznál, elfogyaszt. 
Ha a termék kielégíti a fogyasztó igényeit, akkor a ter-
mék számára értékhordozó. A fogyasztó –általában– a 
termékért a piacon csereértéket ad. 
A termelő és a fogyasztó közötti, a termékre vonatkozó 
kapcsolat tehát a piac keretei között játszódik le. A piac 
részletesebb bemutatása a következő részben található. 
A piacon találkozó termelési és a fogyasztási folyamatok 
együttesét piaci igény kielégítési folyamatnak nevezzük, 
a hagyományos kapitalista piaci minőségügynek ez az 
alapvető fogalma [1]. A piaci igény kielégítési folyamat 
lényege az 11..  áábbrráánn látható. 

értékrend

igény-
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TERMELÉSI
FOLYAMAT

termelő

értékrend

igény

termék:
érték

csereérték

FOGYASZTÁSI
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11..  áábbrraa 

Az igény kielégítési folyamat közege: a piac 
A termelési és a fogyasztási folyamatok közötti kapcsolat 
igen sokféle lehet. Kiemelt szerepe van az ún. piaci 
igény kielégítési folyamatoknak, ahol a termelő és a fo-
gyasztó közötti kapcsolat a piacon játszódik le. A minő-
ségügy lényegi kérdése ezért a termelési és a fogyasz-
tási folyamatok mellett a piac működése is. 
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A hagyományos kapitalista minőségügy az úgynevezett 
piaci igény kielégítési folyamatokkal foglalkozik, amelyek 
esetén a termelő és a fogyasztó jogállamban, demokrati-
kus társadalmi rendszerben, a gazdasági verseny sza-
badságát biztosító piacgazdaságban a piacon találkozik, 
ott bonyolítják le az üzletet. Az így értelmezett hagyomá-
nyos minőségügy tehát a kapitalizmus minőségügye. 
A termelő és a fogyasztó kapcsolatát az igény kielégítési 
folyamat közege, a piac határozza meg. Az igény kielé-
gítési folyamat közegét, a piacot a társadalmi felépítés, 
az államigazgatás és a közigazgatás, a jogrendszer, a 
politikai helyzet, a gazdasági szabályozók, a gazdasági 
helyzet, a vállalkozások helyzete és viselkedése, a köz-
intézmények és társadalmi szervezetek, kamarák, szak-
szervezetek, köztestületek helyzete és viselkedése, a 
társadalom kultúrája és erkölcse határozzák meg. 
A piacgazdaságban jogi szempontból kétféle piacot ér-
telmezünk. A szabadpiacot a kereslet és a kínálat sza-
bályozza, az árak a kereslettől és a kínálattól függnek. A 
vevő akkor „Király”, ha kínálati piac van, ekkor ő dönti el, 
hogy mit, hol vásárol. (Megjegyezzük, hogy keresleti piac 
esetén a termelő a „Király”.) A szabadpiacon a fogyasztó 
pénzért értéket (value for money), a termelő értékért 
pénzt (money for value) kap. 
A közpiacon általában nem a fogyasztó fizeti a csereér-
téket (az árat), hanem a közösség, az állam, vagy a kö-
zösségért felelősséget érző támogató (szponzor), ekkor 
a kereslet-kínálat egyensúlyát állami szabályozókkal kell 
megteremteni. 
 

1.2. A piaci igény kielégítési folyamat minősége 
A piaci igény kielégítési folyamat érdekeltjei  
A termelési és a fogyasztási folyamatokból álló piaci 
igény kielégítési folyamat főbb érdekeltjei (stakeholders) 
(érintettjei, érdekelt felei partnerei, társai, tág értelemben 
vett „vevői”) az alábbiak: 
a fogyasztási folyamatban érdekeltek a közvetlen fo-
gyasztó (customer), a végfogyasztó (consumer), a fo-
gyasztó környezete és a fogyasztói érdekvédelmi szer-
vezetek; 
a termelési folyamatban érdekeltek a termelő (gyártó 
vagy szolgáltató), ezen belül a tulajdonosok, a részvé-
nyesek, az ügyvezetők, a vezetők, az alkalmazottak, a 
beszállítók, továbbá a termelők érdekszövetségei, a 
szindikátusok, a kamarák, a szakszervezetek, a ver-
senytársak (ésszerű együttműködés esetén); 
a piac oldaláról érdekeltek a piac minőségügyi szereplői, 
ezen belül a mérésügyi szervezetek, a szabványosítók, a 
vizsgálók, tanúsítók, az akkreditálók, a minőségügyi ta-
nácsadók és az infrastruktúra-szolgáltatók; 
az államigazgatás oldaláról érdekeltek az államigazga-
tás, a közigazgatás, a felügyelő hatóságok; 
a társadalom oldaláról érdekeltek a munkaerőpiac, a he-
lyi közösség és a társadalmi szervezetek. 
A piaci igény kielégítési folyamat alapvető érdekeltjei 
tehát a fogyasztási folyamatban érdekelt fogyasztók, a 
termelési folyamatban érdekelt termelők és a termelők 
beszállítói valamint az igény kielégítési folyamatban ér-
dekelt társadalom. 
Annak az eldöntése, hogy kik tekintendők érdekelteknek, 
értékrendünktől, minőségügyi szemléletünktől függ, és 
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attól függ, az adott folyamatokat, az igény kielégítési lán-
cot rövid távúan vagy hosszú távúan vizsgáljuk. 
A piaci igény kielégítési folyamat érdekeltjeinek igényei 
A piaci igény kielégítési folyamatban érdekeltek igényei 
általában erősen eltérőek: mindegyiküknek egyértelmű 
saját érdeke, igénye van. A piaci igény kielégítési 
folyamat főbb érdekeltjeinek főbb igényeit az 11..  ttáábblláázzaatt 
foglalja össze. 
vizsgált terület 
 
érdekelt 

 
termelési 
folyamat 

 
fogyasztási 
folyamat 

 
környezet 
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11..  ttáábblláázzaatt  AAzz  iiggéénnyy  kkiieellééggííttééssii  ffoollyyaammaatt  ffőőbbbb  
éérrddeekkeellttjjeeiinneekk  iiggéénnyyeeii  

 A piaci igény kielégítési folyamat minősége 
A minőségügyben rengeteg minőség-értelmezés talál-
ható, a minőség fogalma mind a mai napig kialakulatlan, 
de egyre inkább kibontakozik egységes értelmezése. A 

hagyományos piaci minőségügy korszerű értelmezése 
szerint a termelési és a fogyasztási folyamatokból álló 
piaci igény kielégítési folyamat minősége a termelésben 
és a fogyasztásban érdekeltek (fogyasztók, termelők, 
beszállítók és társadalom) értékrendjén alapuló értékíté-
lete arra vonatkozóan, hogy a termelési és a fogyasztási 
folyamatok mennyire elégítik ki az érdekeltek igényeit, 
azaz az érdekeltek az igényeik kielégítése által mennyi 
értéket kapnak. A minőség tehát átadott érték. 
A minőség tehát az érdekeltek elégedettségének a mér-
téke. Az igény és így az elégedettség az érdekelt érték-
rendjétől függő szubjektív dolog, így a minőség is szub-
jektív, az érdekelt értékrendjétől függ. 
1.3. A hagyományos kapitalista piaci minőségügy 
A piaci minőségügy értelmezése 
A minőségügy általánosságban a minőség és a minő-
séggel kapcsolatos fogalmak összességét foglalja ma-
gába. 
A hagyományos kapitalista piaci minőségügy a termelési 
és a fogyasztási folyamatokból álló (teljes) piaci igény 
kielégítési folyamatnak és az azokból felépülő piaci igény 
kielégítési láncnak az érdekeltek, azaz elsősorban a fo-
gyasztó, a termelő és a társadalom értékítélete által 
meghatározott minőségének a szabályozásával foglalko-
zik. Az így értelmezett hagyományos minőségügy tehát a 
kapitalizmus minőségügye. 
A hagyományos piaci minőségügyben a termelési és a 
fogyasztási folyamatok minőséget két szinten, ál-
lami/nemzeti szinten (makró minőségügy) és válla-
lati/intézményi szinten (mikró minőségügy) szabályoz-
zák. 
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Az igény kielégítési folyamat minőségügyi szabályozá-
sának elve 
Adott igény kielégítési folyamat minőségét befolyásolja 
az is, hogy a termelő és a fogyasztó közötti kapcsolat, a 
piac szabályozása milyen. E szabályozás alapját az er-
kölcsi törvények, a keresztény erkölcsi törvények em-
berre vonatkozó része kell, hogy alkossák. Ezeket tar-
talmazza sok fejlett ország és a legtöbb európai ország 
jogrendje is. Nézzük most meg, hogy közgazdasági 
szempontból milyen a piac szabályozása. 
A Kornai János [2] által bevezetett koordinációs mecha-
nizmus az igény kielégítési folyamat, a termelő és a fo-
gyasztó kapcsolatának a szabályozására is értelmez-
hető. Kornai megkülönbözteti a bürokratikus, a piaci, az 
etikai és a családi koordináció ún. tiszta típusait. 
Kornai alapgondolatát átvéve azt mondhatjuk, hogy az 
igény kielégítési folyamatok minőségügyi szabályozása 
kevert, kétszintű: 
 állami/nemzeti (felső) szinten történik a jogi 

(bürokratikus) szabályozás, 
 horizontálisan, alsó szinten a termelő és a fogyasztó 

kapcsolata lehet szabadpiaci szabályozás, vagy etikai 
szabályozás (a családit is ide soroljuk). 

A fenti fogalmakhoz illeszthető P.A. Samuelson [3] gon-
dolatmenete, aki a kormányzat gazdasági szerepével 
kapcsolatban megkülönbözteti egyrészt a magánjószá-
got, illetve a közjószágot, másrészt ezek piac által tör-
ténő biztosítását, illetve a közösség által történő biztosí-
tását (közszolgáltatás). Ennek megfelelően a magánjó-
szágot leginkább a piac biztosítja, míg a közjószágot 
leginkább a közszolgáltatás. A piacot a „szabad piac” 
szabályozza, a közszolgáltatást pedig az etikai szabá-
lyozás, a közpiac. 

A gyakorlatban a piaci és az etikai (közösségi) szabályo-
zások nem tisztán jelennek meg, hanem kevert módon 
(lásd például úthasználat, közoktatás, felsőoktatás stb.). 
2. A piaci minőség állami/nemzeti szintű minőség-
ügyi szabályozási rendszere 
2.1. A piaci minőség állami/nemzeti szintű szabályo-
zása – makró minőségügy 
A kapitalista szabadpiaci és közpiaci minőségügy  
Az elmúlt évtizedekben kialakult és a közlemény eddigi 
részében bemutatott hagyományos piaci minőségügy 
lényege a piaci igény kielégítési folyamat, vagyis az, 
hogy a termelő és a fogyasztó a piacon találkozik. Bár 
eddigi nem tettünk különbséget a szabadpiaci és a köz-
piaci minőségügy között, itt hangsúlyozzuk azt a tényt, 
hogy eredetileg a minőségügy a szabadpiaci mechaniz-
musokra épülve alakult ki, így értelmezhetjük a szabad-
piaci minőségügyet, amelynél „természetesnek” tekint-
hetjük azt, hogy a minőség, mint érték elsődlegesen a 
pénzben kifejezhető nyereség, így a csereérték is pénz-
ben kifejezett. 
A fentiekben bevezetett szabadpiaci minőségügy mellett 
értelmezzük a közpiaci minőségügyet is, amelynek ép-
pen az a jelentősége, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy 
a közpiacon a minőség mint érték nem lehet a pénzben 
kifejezhető nyereség, hanem itt a minőség társadalmi 
érték, közjó. A csereértéket általában nem a fogyasztó 
fizeti, hanem az állam, vagy a támogató, így a csereérték 
közpénz. 
A piaci minőség állami/nemzeti szintű szabályozása – 
piaci makró minőségügy 
A hagyományos piaci minőségügy irodalmának zöme 
csak a vállalati szintű minőségmenedzsmenttel foglalko-
zik, elenyésző azon munkák száma, amelyek a minőség 
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állami/nemzeti szintű szabályozásával foglalkoznak. A 
vállalati szintű minőségmenedzsmentet azonban a piaci 
minőség állami/nemzeti szintű szabályozása, a jogi sza-
bályozás (regulation) alapvetően befolyásolja, ezért ez is 
meghatározó, fontos része a minőségügynek. 
A piaci makró minőségügy a piaci minőség ál-
lami/nemzeti szintű szabályozásával foglalkozik. Az ál-
lami/nemzeti minőségügyi szabályozási rendszer ma-
gába foglalja mindazon állami, kormányzati és társadalmi 
intézményeket, tevékenységeket és szabályozókat, 
amelyek a vállalatokat és a piacot a társadalmi igények 
kielégítése érdekében minőségügyi szempontból szabá-
lyozzák.  
A makró minőségügy lényegéből következik, hogy a piaci 
minőség állami/nemzeti szintű szabályozása alapvetően 
meghatározza az ország versenyképességét és ezzel az 
állampolgárok életminőségét és a társadalom minőségét. 
Az állami vezetők, a politikusok súlyos felelőssége ezért, 
hogy milyen nemzeti (minőség)célokat jelölnek ki és 
hogy milyen módon építik ki és működtetik az ál-
lami/nemzeti szintű minőségszabályozási rendszert. 
A piaci minőség állami/nemzeti szintű szabályozásának 
célja 
A piaci minőség állami szintű szabályozásának alapvető 
célja a piaci szereplők közösségi tevékenységének, azaz 
a termelésnek és a fogyasztásnak a szabályozása, biz-
tosítva ezzel a tevékenységek minőségét és mind a fo-
gyasztók, mind a termelők, mind a piac védelmét. És 
mivel a szabályozás elsősorban csak a szabadpiacra 
terjed ki, azt mondhatjuk, hogy az állami szabályozás 
lényege a szabadpiac szereplői tevékenységeinek a ha-
tékony szabályozása. 

Az állami/nemzeti minőségügyi szabályozási rendszert 
meghatározó tényezők 
A piaci minőségügy állami/nemzeti szintű szabályozása 
függ az állam/nemzet 
 társadalmi/politikai rendszerétől, 
 gazdasági rendszerétől, 
 kultúrájától, ezen belül elsősorban az értékrendjétől, 

az erkölcsi rendjétől, a jogrendjétől, az állami intéz-
ményrendszerétől, a társadalmi intézményrendsze-
rétől, az infrastruktúrájától stb. 

2.2. Az állam szerepe és felelőssége a hagyományos 
piaci minőségügyi szabályozásában 
Az állam szerepe a hagyományos piaci minőségügyi 
szabályozásában 
Gyakran hangoztatott, megtévesztő érv, hogy az állam-
nak nem szabad beavatkoznia a piaci tevékenységekbe, 
mindent a szabad piac önszabályozására kell bízni. Ez a 
szépen hangzó érv azonban hamis, hiszen többek között 
egyrészt az újraelosztás miatt a különböző adó-nemek-
kel, illetve kedvezményekkel, másrészt szigorú környe-
zetvédelmi, munkavédelmi és biztonsági előírásokkal, 
továbbá sokféle pályázati rendszerrel az állam eleve je-
lentősen beavatkozik a piac működésébe, és befolyá-
solja a termelést és a fogyasztást. A szabadpiaci minő-
ségügyet, az adott ország versenyképességét tehát kü-
lönböző jogszabályokkal alapvetően befolyásolja az 
állam! 
Jó példa a fentiekre a minőségmenedzsment-rendszerek 
tanúsíttatása. Hazánkban sok szakterületen nem köte-
lező a minőségmenedzsment-rendszerek tanúsíttatása, 
a tanúsíttatás lényegében önkéntes, piaci kérdés. De az 
állam itt is beavatkozik például azzal, hogy közbeszer-
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zésre és sok más támogatási pályázatra csak az pályáz-
hat, aki rendelkezik rendszer-tanúsítvánnyal, a pályáza-
tok miatt tehát a tanúsítás „kötelező”! 
Rendkívül sokirányú az állam befolyásoló szerepe. Pél-
daként álljon itt a felnőttképzés hazai szabályozása. A 
felnőttképzés hatékonyságát alapvetően befolyásolja 
többek között az engedélyezési eljárás, az akkreditációs 
rendszer, a kötelezően előírt minőségbiztosítási rendszer 
és annak az ellenőrzési módja, de fontos befolyásoló 
tényező a felnőttképzésre kivetett általános forgalmi adó 
(ÁFA) mértéke és a reálisan elnyerhető támogatási rend-
szer. (A felnőttképzés szabályozása azért is szerepel 
példának, mert e területen nemcsak a szabályozás ho-
gyanja, hanem önmagában maga a szabályozás is meg-
kérdőjelezhető, hiszen a felnőttképzés elképzelhető len-
ne piaci szabályozással is.) 
Az állam felelőssége a hagyományos piaci minőségügyi 
szabályozásában 
Az állam jelentős szerepet kell, hogy vállaljon abban is, 
hogy az államigazgatást, a közigazgatást és az egyéb 
közszolgáltató tevékenységeket a köz javára szabá-
lyozza. Ebből eredően a közszolgáltató tevékenysége-
ket, így többek között a közoktatás, felsőoktatás, felnőtt-
képzés, rendvédelem, nemzetvédelem, közigazgatás, 
banki tevékenységek, biztosítás stb. mindegyikét külön-
külön jogszabályrendszer írja le. 
Az állam feladata a fogyasztók védelme elsősorban a 
termékbiztonsággal és a termékfelelősséggel, a termelők 
védelme elsősorban az iparjogvédelemmel és a szerzői 
joggal, továbbá a piac védelme a tisztességtelen piaci 
magatartás tilalmával, a szerződésjoggal és a reklám-
joggal. 

Az állam alapvető szerepe a védelem: az állampolgárok, 
a vállalkozások, a vagyon, a környezet stb. védelme, a 
biztonság biztosítása. Ennek érdekében egyrészt általá-
nos védelmi jogszabályokat működtet, pl. munkavéde-
lem, a szellemi tulajdon védelme, környezetvédelem stb., 
másrészt ennek keretében nagyon sok termelő és fo-
gyasztó tevékenységet is szabályoz, így például élelmi-
szer-előállítás, gyógyszer-előállítás, nagynyomású be-
rendezések kezelése stb. 
Mivel a minőségügy az ország versenyképességét és így 
a jólétét határozza meg, az állam egyben felelős is azért, 
hogy a minőségügyet állami/nemzeti szinten serkent-
se/támogassa. A minőségügy állami serkentése/támo-
gatása nemzetgazdasági szinten közvetetten jelentős 
bevételt is jelent, hiszen egyrészt a rossz minőségből a-
dódó veszteség csökkenését, másrészről a közszolgálta-
tás hatékonyabb működését eredményezi. 
A felelősség szerepe az állami minőségügyi szabályo-
zásban 
Rendkívül fontos kérdés annak a tisztázása, hogy a piaci 
minőségügy területén egyrészről miért vállal felelősséget 
az állam, másrészről az állam hogyan szabályozza a pia-
ci szereplők felelősségét. 
Az állam felelősség-vállalása nagyon gondos erkölcsi 
elemzésen kell(ene), hogy alapuljon. Itt gondolni kell 
egyrészről arra, hogy milyen tevékenységek esetén kell 
vállalnia az államnak közvetlen felelősséget, -ilyen terület 
lehet például a gyógyszerek kutatásakor az embereken 
végzendő kísérletek-, másrészről arról, hogy milyen fel-
tételek mellett értendő a felelősség. 
Természetesnek tekinthető az az elv is, hogy minden ál-
lami szabályozás következményéért az államnak 
kell(ene) felelősséget vállalnia. 
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Nagyon fontos és bonyolult kérdés az is, hogy az állam 
milyen területeken írja elő a piaci szereplők közvetlen 
felelősségét. Jó példa erre a napjainkban kibontakozó 
szerv-kereskedelem, vagy az ajkai tragédia miatt fel-
színre került társadalmi méretű károkozás. 
Sok ezer év óta természetesnek tekinthető a gyártó fe-
lelőssége a termék hibája által okozott kárért, de a szol-
gáltatásokkal kapcsolatos felelősség kérdésének jogi 
szabályozása csak napjainkban alakul ki. 
Rendkívül nagy az állam felelőssége azokon a területe-
ken is, ahol kinevezi a minősítő, felügyelő, bíráló sze-
mélyeket, szervezeteket, bár ezekben az esetekben meg 
kell osztani az állam és a minősítők felelősségét. 
3. A hagyományos kapitalista piaci vállalati minő-
ségügy 
3.1. A vállalat/intézmény minőségügyi célmodellje 
A minőség vállalati/intézményi szintű szabályozása 
Mind nemzetgazdasági, mind vállalati szinten rendkívül 
nagy jelentősége van annak, hogy a minőség nemzeti 
szintű szabályozása mellett a vállalatok/intézmények mi-
nőségmenedzsmentje milyen színvonalú. A magas szín-
vonalú vállalati minőségmenedzsment növeli a vállalat 
versenyképességét és ezáltal közvetetten javítja a társa-
dalmi minőséget is. 
A vállalati tevékenységeket a vállalatirányítási (szabályo-
zási/menedzsment) rendszer adott cél szempontjából irá-
nyítja, szabályozza. A minőségszemléletű vállalatok ese-
tén a vállalatirányítási rendszer részeként a vállalati mi-
nőségmenedzsment-rendszer a termelési (és részben a 
fogyasztási és a beszállítói termelő) folyamat minőségét 
szabályozza. A minőségmenedzsment-rendszer a mi-
nőség kezelésének, a minőséggel kapcsolatos tevékeny-

ségeknek, azaz a minőségmenedzsmentnek a rend-
szerbe rendezett egysége. 
A minőségmenedzsment-rendszerek feladata a válla-
lati/intézményi minőségpolitika megvalósítása, –a jog-
szabályok és a belső szabályzatok figyelembevételével– 
minőségügyi tevékenységek által, amelyhez megfelelő 
minőségügyi vezető, szervezet és eljárásrend, továbbá 
erőforrások kellenek. 
A vállalat/intézmény által választott célmodelltől, minő-
ség-meghatározástól, az azt megfogalmazó minőségpo-
litikától, a vállalat tevékenységeitől és a minőségbiztosí-
tási/minőségmenedzsment rendszer működésén alapuló 
minőségszabályozástól függ a vállalat/intézmény tevé-
kenységeinek a tényleges minősége, az, hogy a válla-
lat/intézmény adott tevékenységének a minőségével az 
érdekeltek mennyire elégedettek. 
A vállalati minőségügyi modellek 
A vállalati minőségügyben az alábbi fontosabb modelle-
ket különböztethetjük meg: 

 minőségügyi célmodellek: részvényesi, érdekelti, 
közjó, 
 működési modellek: SO 9001, ISO 9004, 
 felmérő modellek: ISO 9004/A, EFQM, CAF, 

ISO 9001 audit, … 
 értékelő modellek: pontozásos EFQM, CAF, 

Adott szervezet minőségügyi célmodellje, minőség-meg-
határozása 
A hagyományos minőségügy minőség fogalma, mint az 
érdekeltek igényeinek a kielégítése által átadott érték 
értelmezése teljesen általános: nem tartalmazza azt a 
kérdést, hogy az adott szervezetnek (vállalatnak/intéz-
ménynek) mi az értékrendje, a saját célrendszerében 
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milyen módon kívánja figyelembe venni az egyes érde-
keltek igényeit, mely érdekeltek milyen igényét milyen 
súllyal kívánja figyelembe venni. 
A minőségügy –különösen a hazai– irodalmában keve-
sen foglalkoznak azzal a kérdéskörrel, hogy a válla-
lat/intézmény kultúrájából és értékrendjéből következik 
az, hogy milyen alaptevékenységeket folytat és kit/kiket 
tekint érdekelteknek és az érdekeltek milyen igényeit 
milyen súllyal kívánja kielégíteni, vagyis milyen módon 
határozza meg a vállalat/intézmény a minőséget. A vál-
lalat/intézmény minőség-meghatározását a válla-
lat/intézmény minőségpolitikája tartalmazza.  
A vállalat minőség-meghatározása magába foglalhatja 
azt is, hogy a vállalat célját egyedül a részvényesek célja 
határozza meg, vagy milyen más érdekeltek céljait kell 
még képviselni. Az ezzel a kérdéskörrel foglalkozó ha-
talmas irodalomból kiemeljük Alford és Naughton [4], 
valamint Pataki és Radácsi [5] munkáját. 
A részvényesi modell 
A részvényesi (shareholder)/tulajdonosi modell szerint a 
szervezet (egyetlen) célja a részvényesek/tulajdonosok 
vagyonának/nyereségének a maximalizálása. Ez a mo-
dell természetesen bizonyos fokig magába foglalja a ve-
vői/fogyasztói elégedettséget is, hiszen a vagyon maxi-
malizálásának hosszútávon a vevői elégedettség a fel-
tétele. Ez a modell közvetetten tartalmazhatja a 
munkatársi/alkalmazotti elégedettség biztosítását is, hi-
szen hosszútávon a vagyon maximalizálásának a mun-
katársi elégedettség is feltétele. A részvényesi modell 
közvetetten tartalmazhatja a beszállítók elégedettségé-
nek a biztosítását is, hiszen hosszútávon ez is feltétele a 
vagyon maximalizálásának. A részvényesek azonban 
nagyon sokszor csak rövidtávon gondolkodnak. 

A részvényesi modellben a menedzserek nem felelősek 
sem a vevőknek, sem az alkalmazottaknak, sem a be-
szállítóknak olyan értelemben, mint a részvényeseknek. 
És bár érdekből tiszteletet nyilvánítanak minden érdekelt 
felé, de a nyereség érdekében általában csak eszközök-
nek tekintik őket, nem pedig az emberi méltóság alapján 
tisztelik őket. Itt tehát a motivációjuk egészen más, már-
pedig az ember tetteit motiváló cél teljesen megmásítja a 
látszólag hasonló, vagy azonos cselekedetek értelmét és 
így azok következményeit. 
A részvényesi modellben nincs benne a társadalom ér-
deke, a közjó védelme. A részvényesi modell alapján 
működő vállalatok esetén a társadalmi érdekek csak jog-
szabályokban jelennek meg és bár a jogszabályok be-
tartása elvben kötelező, kérdéses, hogy a szervezet jog-
követő magatartást fog-e tanúsítani. A társadalmi érde-
keket veszi figyelembe az elmúlt években előtérbe kerülő 
témakör, a vállalatok társadalmi felelőssége (Corporate 
Social Responsibility), amely jogszabályok híján nem 
kötelező, figyelembevétele ”csak” erkölcsi kérdés. 
Pataki és Radácsi [5] idézi Steer, F. gondolatát: „Véssük 
jól az emlékezetünkbe, hogy a vállalatokat az emberiség 
szolgálatára találták fel, nem pedig az emberiség szüle-
tett a földön a vállalatok kiszolgálására. Sokféle polgári 
joggal rendelkeznek a vállalatok, de azoknak egyensúly-
ban kell lenniük a társadalmi kötelezettségekkel.” … „A 
vállalatokat úgy tehetnénk felelősebbé a közjó iránt, ha 
sikerülne módosítani az olyan jogszabályokat, amelyek 
szerint a profit elsőbbséget élvez a társadalmi megfon-
tolásokkal szemben.” 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a részvényesi/tu-
lajdonosi modell azért hiányos, mert a célja nem veszi 
figyelembe az emberi közösség szempontjait. Így ellent-
mondásos kultúrát teremt, mivel maguk az üzleti vállalko-
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zások közösségi jellegűek, de a részvényesi modell alap-
ján működő vállalkozások nem közösségi célúak. A mo-
dell lényegi hibája, hogy nem veszi figyelembe, hogy a 
nyereség csak eszköz lehet, nem cél! 
Az érdekelti modell 
Az érdekelti (érintetti) (stakeholder) modell szerint a 
szervezet célja az érdekeltek elégedettségének a bizto-
sítása az igényeik kielégítése által átadott értékkel. E 
modell tehát a részvényesek/tulajdonosok mellett más 
érdekeltek célját is tartalmazza. E modell célja tehát az 
érdekelteknek átadott érték, azaz korszerű minőségügyi 
értelemben a minőség maximalizálása. E modell ebben a 
megfogalmazásban túl általános: nyitva hagyja azt a 
kérdést, hogy kik tekintendők érdekelteknek, hogyan ér-
telmezik az érdekeltek az értéket, és milyen szervezeti 
értékrend szerint veendők figyelembe az érdekeltek el-
térő igényei. 
Az érdekelti modellnek végtelen sok változata lehetsé-
ges, egy közismert érdekelti modell az USA-ban beve-
zetett Malcolm Baldrige National Quality Award logiká-
jára és szerkezetére épülő Európai Minőségi Díj vagy 
más néven EFQM (European Foundation for Quality 
Management) modell. Az EFQM modellen alapul a hazai 
Nemzeti Minőségi Díj, amely a részvényesek mellett a 
fogyasztókat, a munkatársakat és a társadalmat tekinti 
érdekelteknek, és adott súlyokkal határozza meg az 
egyes érdekelt csoportok elégedettségének a fontossá-
gát, azaz az értékrendet. A Nemzeti Minőségi Díj és az 
ezen alapuló Minőségi Díj modellek erkölcsi szempontból 
is elfogadható érdekelti modellek. 
Fontos itt kiemelni, hogy míg az ISO 9001 szabvány 
csak a vevőközpontúságot írja elő, addig az ISO 9004 
szabvány az összes érdekelt fél igényének a kielégítését 
tartalmazza.  

A közjó modellje 
A közjó (common good) modell szerint a szervezet nem 
elégedhet meg az „alapvető” javak (pl. nyereség, tőke, 
technológia) maximalizálásával, hanem biztosítania kell 
a „kiemelkedő” javak (pl. emberi haladás) maximalizálá-
sát is. Ezt a különbségtételt jelenti a jólét mellett a már 
említett jóllét fogalma is. A Maslow-i piramis szemlélete 
szerint az alapvető javak a piramis alján állnak, a kiemel-
kedő javak pedig a piramis csúcsán, vagyis ez utóbbiak 
jelentik a lelki, szellemi (örök) értékeket. Ez az a kérdés-
kör tehát, amiért Dahlgaard és munkatársai felvetik az 
emberiség új reneszánszának szükségességét [6]. 
A vállalati minőségügyi célmodellek főbb jellemzőit a 22..  
ttáábblláázzaatt tartalmazza. 

cél modell cél 

részvényesi/ 
tulajdonosi 

(shareholders) 

a részvényes igényének a kielégí-
tése, általában a nyereség maxi-

malizálása (individuál etika) 

érdekelti 
(stakeholders) 

az érdekeltek elégedettségének a 
biztosítása (keresztény társada-

lometika)  
közjó 

(common goods) 
a társadalom igényeinek a kielégí-
tése, a társadalmi minőség maxi-
malizálása (társadalmi felelősség-

vállalás. fenntartható fejlődés) 

22..  ttáábblláázzaatt    AA  vváállllaallaattii  mmiinnőőssééggüüggyyii  ccééllmmooddeelllleekk  ffőőbbbb  
jjeelllleemmzzőőii  
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lemben megegyezőnek tekinthető, azonban a közjó mo-
dellben előtérbe kerülnek a közösségi/társadalmi igé-
nyek. 
3.2. A vállalati minőségügyi célmodellek és a műkö-
dési modellek összhangja 
A vállalati minőségügyi működési modellek 
Világos különbséget kell tenni a valóságban létező, vagy 
elképzelt, tervezett minőségmenedzsment-rendszerek és 
az azokat leíró minőségmenedzsment-rendszer modellek 
között. 
A hagyományos piaci minőségügy közel száz éves 
múltja alatt számos rendkívül tartalmas működési minő-
ségmenedzsment rendszer-modellt fejlesztettek ki, a 
teljesség igénye nélkül néhány fontos modell az alábbi: 
 az ISO 9004:2009 szabvány (a gépipari tapasztala-

tokból általánosított) ISO 9001 szabvány fejlesztése 
által készült minőségmenedzsment rendszer-mo-
dellje, 
 az ISO 9001:2008 szabvány minőségmenedzsment 

rendszer-modellje, amely az ISO 9004:2000 szab-
vány ajánlásainak szűkítése és ajánlás helyett kö-
vetelmény, 
 az ISO/TS 16949:2008 autóipari (az ISO 9001-re 

épülő) műszaki szabályzat (korábban VDA 6.1, QS 
9000) minőségmenedzsment rendszermodellje; 
 az ISO/IEC 90003:2005 szabvány (ISO 9001-re 

épülő) szoftver fejlesztési minőségmenedzsment 
rendszermodellje, 
 a GMP (Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat) a 

gyógyszergyártás „minőségellenőrzési”/minőségbiz-
tosítási rendszer modellje, 

 a Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszeréből 
levezethető/következtethető kiválósági minőségme-
nedzsment rendszermodell. 

A vállalati célmodellek és a működési modellek össz-
hangja 
Szinte megdöbbentő, hogy a minőségügyi szakma nem 
foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy összhang van-e a 
szervezeti célmodell és a szervezet által választott/alkal-
mazott minőségmenedzsment rendszer modellje között. 
Az ISO 9001 szabvány, mint minőségmenedzsment 
rendszer-modell célja a vevő érdekeltségének a biztosí-
tása. Kérdés persze, hogy kit tekintünk vevőnek. Az ISO 
9001 szabvány alkalmazása során általában a közvetlen 
fogyasztó (customer) a vevő. A célmodellek között azon-
ban a vevő elégedettségének a maximalizálása nem 
szerepel, vagyis a vállalati célmodellek egyikét sem 
szolgálja az ISO 9001 rendszermodell, tehát értelmetlen 
(sic!) ennek a szabványnak az önkéntes alkalmazása! Az 
ISO 9001 rendszermodellt a vevő kényszeríti a beszállí-
tóra, ezért, ha az ISO 9001 szabványban a vevőnek a 
közvetlen fogyasztót tekintjük, akkor az ISO 9001 szab-
vány az önzetlen beszállítók vagy a piaci kényszer mo-
dellje, hiszen közvetlen célja csak a vevő elégedettsége. 
(A vevő elégedettségét természetesen minden termelő-
nek biztosítania kell, de csak abban az esetben, ha az 
egyben az ő fennmaradását/fejlődését is biztosítja.) 
Ha azonban a közszolgáltatásban alkalmazzuk az ISO 
9001 szabványt, akkor értelmezésünk szerint a végfo-
gyasztók (consumer) az állampolgárok, így ebben az 
értelemben az ISO 9001 szabvány jól használható, a 
közjó célmodelljével van összhangban. 
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nek a biztosítása, ezért az ISO 9004 szabvány az érde-
kelti célmodellel van összhangban. 
Sajátos szerepet tölt be a Helyes Gyógyszergyártási 
Gyakorlat (GMP) minőségmenedzsment rendszer-modell 
és a korábbi ISO 9001 modell, mert ezek a modellek el-
sődlegesen csak a termelés és a termék megfelelőségét 
biztosítják, és ténylegesen nem tartalmaznak cél-modell 
szemléletet. Az azonban tény, hogy a GMP egyértel-
műen tartalmazza a vevői biztonságot és részben a mun-
katársi elégedettséget és ebből a szempontból az érde-
kelti modellel van leginkább összhangban. 
A vállalati minőségügyi célmodellek és működési mo-
dellek közötti kapcsolatokat a 33..  ttáábblláázzaatt foglalja össze. 
 

cél modell működési modell 

részvényesi/ 
tulajdonosi 
(shareholders) 

beszállítója: ISO 9001  
biztonság: GMP, HACCP 
vevőelégedettség miatt ISO 9001?

érdekelti 
(stakeholders) 

ISO 9004 
(NMD) 
(BSC?) 

közjó 
(common goods) 

ISO 9001, ha vevő a társadalom 
(társadalmi felelősségvállalás) 
(fenntartható gazdaság) 

33..  ttáábblláázzaatt  AA  vváállllaallaattii  mmiinnőőssééggüüggyyii  ccééllmmooddeelllleekk  ééss  
mműűkkööddééssii  mmooddeelllleekk  kkaappccssoollaattaa  

  

A vállalat/intézmény tevékenységeinek a tényleges mi-
nősége 
A vállalat/intézmény tevékenységeitől, a vállalat által vá-
lasztott minőségpolitikától, minőség-meghatározástól, 
célmodelltől és a minőségbiztosítási/minőségmenedzs-
ment rendszer működését leíró modellen alapuló minő-
ségszabályozástól függ a vállalat/intézmény tevékenysé-
geinek a tényleges minősége, az, hogy a vállalat/intéz-
mény adott tevékenységének a minőségével az érdekel-
tek mennyire elégedettek. 
4. A hagyományos piaci minőségügy főbb etikai 
problémái 
4.1. Etikai kérdések a hagyományos piaci minőség-
ügyben 
Közösség, etika, jog 
Egy társadalom életének a minősége a társadalom vi-
lágnézetétől, értékrendjétől és erkölcsi rendjétől, vala-
mint az ezekből következő, ezekkel kapcsolatos jog-
rendjétől, társadalmi rendjétől és gazdasági rendjétől 
függ. A fejlett demokratikus, kapitalista országok világné-
zetének, értékrendjének elemzése meghaladja e közle-
mény mondanivalóját, de a világnézet, értékrend fontos-
ságának a hangsúlyozása érdekében itt hangsúlyozni 
kell Robert Schumann[7], az Európai Unió egyik megál-
modójának gondolatát, aki az mondta, hogy Európában 
vagy keresztény értékrendű demokrácia lesz, vagy nem 
lesz demokrácia. 
Azt már a történelem sokszorosan igazolta, hogy társa-
dalmi erkölcs nélkül a jog sem működik, hiszen a jog által 
nem lehet mindent szabályozni, hanem csak a társada-
lom egyes tagjainak a szélsőséges viselkedését lehet 
korlátozni. Azt ma már láthatjuk, hogy hazánk erkölcs 
nélkül „következmények nélküli” országgá vált. 
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Etika a hagyományos piaci minőségügyben 
A korszerű minőségügy számos alapelve és módszere 
az Egyesült Államokból származik. A minőségügyi szak-
irodalom legnagyobb része a minőségügy technikai kér-
déseivel foglalkozik, alig található olyan összefoglaló 
munka, amely a minőségügy etikai kérdéseit tárgyalná. 
Ugyanakkor az USA legtöbb nagy minőségügyi guruja 
alapelvként megállapította, hogy erkölcs nélkül nincs mi-
nőség! A korszerű minőségügyi elvek és módszerek 
hallgatólag feltételezik az erkölcsös viselkedést, sőt a 
kapitalista szemléletmód mellett többféle erkölcsi elvet is 
hangsúlyoznak. 
A teljes-körű minőségmenedzsment lényege az ember-
központúság, a munkatársi elégedettség és a partner-
kapcsolatok. A nemzeti minőségi díjak lényege, hogy a 
tulajdonosi és a vevői érdekek mellett figyelembe kell 
venni a munkatársi és a társadalmi érdekeket is. Jó len-
ne, ha a nemzeti minőségi díj értékelői komolyan vennék 
azt az elvet is, hogy egy minőségi díj pályázat minden 
pontjában az etikus viselkedést (is) kell(ene) elemezni. 
A társadalmi minőség a hagyományos piaci minőség-
ügyben 
A korszerű minőségügy nemes törekvése, hogy felhívja a 
figyelmet a vállalatok társadalmi felelősségének (Corpo-
rate Social Responsibility) a fontosságára, sőt ez ügyben 
már szabványok is megjelentek (ISO 26000, SA 8000). E 
szemléletnek azonban komoly problémája, hogy az 
erkölcsös, önzetlen vállalatoktól várja el a jogszabályi 
előírásokon túli társadalmi közösségvállalást, segítség-
nyújtást, így ezek az önzetlen vállalatok versenyhátrány-
ba kerülnek a gátlástalan vállalkozásokkal szemben. 
Az önkéntes társadalmi felelősségvállalás mellett a kor-
mányzatok felelőssége, hogy jogszabályokkal kénysze-
rítsék ki az igazságos társadalmi közösségvállalást. 

4.2. A hagyományos piaci minőségügy főbb etikai 
korlátjai 
A piaci minőség állami/nemzeti szintű szabályozásának 
korlátjai 
A piaci minőség állami szintű szabályozása tehát még a 
közpiac szabályozásával is csak részben foglalkozik, így 
figyelmen kívül hagyja a társadalom, a helyi közösség és 
az egyén, a család érdekeit. Ezen problémán enyhít a 
szociális piacgazdaság, amely a piac szabályozásánál 
figyelembe veszi a társadalmi-szociális célokat is. 
A piaci minőség állami szintű szabályozása tehát csak 
közvetetten foglalkozik az egyén és a család életének a 
minőségével, nem foglakozik a helyi (regionális) közös-
ség életének a minőségével, sem az állam, a társadalom 
tevékenységeinek a társadalmi minőségével. 
A félreértések elkerülése érdekében megjegyezzük, 
hogy a kapitalista államok a piac szabályozása mellett 
természetesen különböző jogszabályokkal szabályozzák 
az életminőséget és a társadalmi minőséget is, azonban 
ez nem egy, a minőség szempontjait figyelembevevő 
rendszerben történik. 
Az emberközpontúság hiánya 
A jól működő vállalati/intézményi minőségmenedzsment-
rendszerek lényege az emberközpontúság: a termelési 
és a fogyasztási folyamatok tényleges lefutása a folya-
matot tervező, az abban résztvevő és az azt irányító em-
berektől függ, másrészről az érdekeltek emberek, így a 
folyamatra vonatkozó értékítéletük, azaz az érdekeltek 
által értelmezett minőség az értékrendjüktől függ. 
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ban nem a szervezet (véleményező, döntéshozó) tagjai, 
hanem munkaszerződéses kapcsolatban levő beszállítói. 
Az emberközpontúság hiányából ered az a szomorú tény 
is, hogy a munka értéke háttérbe szorul: a munkának a 
nyereségtermelés mellett egyéniségfejlesztő, közösség-
építő szerepe is van/lehetne. Mivel a munka közösség-
építő szerepe háttérbe szorult, ezért az értékteremtő 
munka helyett a közösségépítésre a gyakran teljesen 
értelmetlen, sokszor megalázó „csapatépítő” „tréninge-
ket” szorgalmazzák. 
Minőségmenedzsment és életminőség 
Életünk jelentős részét a munkahelyünkön töltjük, rend-
kívül fontos ezért az, hogy milyen az életminőség a mun-
kahelyen. E hatalmas témakörből csak néhányat említ-
sünk meg: 
 a saját kultúrám, értékrendem hogyan viszonylik a 

vállalat kultúrájához, értékrendjéhez? 
 mint munkaadók a vállalatnak csak „beszállítói” va-

gyunk, vagy a vállalati közösség elismert tagja? 
 mennyire lehetek ember, mennyire becsülik az em-

beri méltóságot? 
 mennyire van szükség rám? 
 mennyire teljesülnek az emberre vonatkozó minő-

ségmenedzsment előírások? 
Munkahelyünkön az életminőség –a vállalati kultúrától, 
értékrendtől függő– minőségmenedzsmenttől függ. 
Rendkívül fontos lenne ezért, hogy minden vállalat minél 
maradéktalanabbul teljesítse az emberre vonatkozó mi-
nőségmenedzsment alapelveket. 
Jó lenne, ha a minőségmenedzsment gondolkodásban 
tudatosulna az életminőség fontossága és jó lenne, ha 
mindenkiben tudatosulna az emberi méltóság és a sze-
retet fontossága! 

5. A hagyományos piaci minőségügy kiterjesztése - a 
társadalom igényeinek figyelembevétele 
5.1. A társadalom igényeinek a figyelembevétele 
A piaci minőségügy kiterjesztésének szükségessége 
Az erkölcsös minőségügyi szakemberek alapvető célja 
kell legyen a fogyasztói társadalom anyagi igényeken 
alapuló árucikk létformájának a lelki értékeken alapuló 
emberi létformává alakítása, a részvényesi érdekek he-
lyett az érdekeltek elégedettségének és a közjónak az 
érvényre juttatása, az ember méltóságának és a munka 
kultúrájának a tiszteletben tartása. 
A hagyományos „piaci” minőségügy fogalmát ezért ki kell 
terjeszteni, napjainkban formálódik a társadalmi minőség 
és az életminőség fogalma és kapcsolata a hagyomá-
nyos piaci minőségügyhöz. 
A korszerű minőségügy alapvető feladata tehát a ha-
gyományos piaci minőségügy és a társadalmi minőség 
egységes rendszerbe foglalása, a piaci szereplők érde-
keinek az összehangolása a társadalmi érdekekkel. 
A társadalom életének társadalmi minősége 
Az életminőséghez hasonlóan nem egyértelmű a társa-
dalmi minőség (Social Quality) egyre terjedő fogalma 
(lásd pl. [8]). A társadalmi minőség, eltérően az életmi-
nőségtől, nem az egyén és a (kisebb) zárt közösségek 
szempontjából, hanem a társadalom egésze, teljessége 
szempontjából vizsgálja az igények kielégítését, az elé-
gedettséget, a minőséget. 
Nyilvánvaló, hogy a társadalom minősége az adott tár-
sadalom értékrendjétől függ, így az európai kultúra 
szempontjából a társadalmi minőséget elsődlegesen 

 a gazdasági egyenlőség (economic equity) 
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 a politikai demokrácia (political democracy) és 
 a kultúra 

biztosítja. 
Természetesen ezen átfogó fogalmakon belül rendkívül 
fontos konkrét kérdéseket kell vizsgálni, például a foglal-
koztatottság, a biztonság, a család helyzete stb. 
Mélyebb tartalma van Beck megfogalmazásának ([9], 
268.o.): „A társadalmi minőség annak a mértéke, hogy 
mennyire képesek részt venni a polgárok a közösségeik 
társadalmi és gazdasági életében, olyan feltételek mel-
lett, amelyek jólétüket és egyéni lehetőségeiket tökélete-
sítik.” 
A keresztény társadalometika alapelvei 
A társadalmak életképességének, életben maradásának 
feltétele az adott társadalom által kidolgozott, elfogadott 
és alkalmazott társadalometika. Európában a keresztény 
egyházak együttműködésben kialakították a keresztény 
kultúrán alapuló keresztény társadalometika alábbi alap-
elveit: 

 személyközpontúság (perszonalitás): egyediség 
és társadalmiság 
 szolidaritás: eltökélt akarat és gondolkodás a köz-

jóért, mindenkiért, mert felelősek vagyunk egy-
másért 
 szubszidiaritás: a közjó társadalmi feladatának át-

engedése alacsonyabb szervezettségű csoport-
nak (autonómia, önkormányzatiság, nem deregu-
láció!). 

A (keresztény) társadalometika alapelvei alapján 
kell(ene) a társadalmi minőséget szabályozni és össze-
hangolni a piaci minőség szabályozásával. 

5.2. Az értékteremtő, a közjót is szolgáló minőségügy 
A szociális piacgazdaság 
Számos országban a korlátozás nélküli szabadpiaci pi-
acgazdálkodás torzításait, igazságtalanságait az un szo-
ciális piacgazdaság intézményével kívánják ellensú-
lyozni. A szociális piagazdaság megfelelő adó és szociá-
lis intézkedésekkel kívánja a szabadpiaci nyereségérde-
keltség megtartása mellett biztosítani a társadalmi minő-
ség bizonyos szintjét. 
Gondolatmenetünk lényege, hogy a szabadpiac minőség 
fogalmára épülő, de azt korlátozó szociális piacgazdaság 
intézményét úgy értelmezzük, hogy a szociális korlátokat 
a társadalmi minőség fogalmának a bevezetésével fo-
galmazzuk meg. Lehetséges persze, hogy számos or-
szágban ezt teszik, de nincs tudomásunk arról, hogy a 
minőségügy irodalmában a piaci minőség és a társa-
dalmi minőség együttes értelmezését használták volna a 
piac szabályozására. 
A társadalmi minőség állami/nemzeti szintű meghatáro-
zása 
Társadalmunk értékrendje és hazánk jelenlegi társadalmi 
és gazdasági adottságai és lehetőségei alapján társa-
dalmi konszenzus alapján meg kell határozni a társa-
dalmi minőség jelenleg kívánatos szintjét és ennek az 
elérését jogi szabályozással meg kell(ene) követelni a 
piac szereplőitől. 
A piac szereplőinek tehát a piaci minőség fogalmát kö-
telezően ki kell terjeszteni a közjó, a társadalmi minőség 
megkövetelt szintjével. 
A társadalmi minőség adott szintjének a megkövetelé-
sére vonatkozó fentiekben vázolt gondolatmenet lénye-
gében az általánosítás szintjén magába foglalja a jelen-
legi kormány különadóra vonatkozó és a környezeti káro-
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kozás kártérítésére vonatkozó intézkedéseit, hiszen ezek 
az intézkedések a társadalmi minőség biztosításával kor-
látozza a nyereségérdekeltségű tevékenységek nyeresé-
gét. 
Az értékteremtő, a közjót szolgáló minőségügy 
A nyereség érdekeltség, mint cél kizárólagosságának 
megszüntetése érdekében a hagyományos piaci minő-
ségügy minőség fogalmát ki kell terjeszteni, a nyereség-
érdekeltség mellett kötelezővé kellene tenni a közjó 
szolgálatát is. 
A piaci minőségügy célja tehát az, hogy a piaci igény 
kielégítési folyamat során a termelési és a fogyasztási 
folyamatok piaci minőségét mind állami, mind vállalati 
szinten úgy szabályozza, hogy az igény kielégítési fo-
lyamat az összes érdekelt, azaz a fogyasztó, a termelő, 
a beszállító és a társadalom igényeit minél inkább elé-
gítse ki, vagyis számukra minél több értéket adjon. 
A társadalmi minőség fogalmát is magába foglaló, kiter-
jesztett piaci minőségügy célja tehát az, hogy a termelési 
és a fogyasztási folyamatoknak mind a társadalmi, mind 
a piaci minőségét úgy szabályozza, hogy az igény kielé-
gítési folyamat mind a társadalmi minőség, mind a piaci 
minőség érdekeltjeinek az igényeit kielégítse. 
A kiterjesztett piaci minőségügy célja tehát az, hogy a 
piaci igény kielégítési folyamat során a termelési és a 
fogyasztási folyamatok minőségét mind állami, mind 
vállalati szinten úgy szabályozza, hogy az igény kielégí-
tési folyamat a piaci minőség elérése mellett kielégítse a 
társadalmi minőség adott szintjét is. 
A minőségügynek azonban nemcsak az a célja, hogy az 
igények kielégítése által értéket adjon, hanem az is, hogy 
a társadalom, a fogyasztók és a termelők értékrendjét 
ápolja, fejlessze és ezzel a szegényes, hiányos érték-

rendű, „igénytelen” emberekben, illetve szervezetekben 
is kialakítsa a helyes értékrendet, hogy ezáltal „igényes” 
emberekké, illetve szervezetekké váljanak. 
5.3. A társadalmi és a piaci minőséget szabályozó 
népképviselet és kormányzás 
Nincs tudomásunk arról, hogy a hagyományos piaci mi-
nőségügy keretein belül foglalkoztak-e a népképviselet, 
az államigazgatás és a kormányzás minőségének az 
értelmezésével. 
Bevezetőül álljon itt Arisztotelész gondolata (Politika, 
Hetedik könyv, 1325a): „A derék törvényhozónak az a 
feladata, hogy megfigyelje, miként  válhatnak a városál-
lamok, a különféle természetű emberek és mindennemű 
közösség a helyes élet és a nekik elérhető boldogság 
részeseivé.” 
A népképviselet bonyolult kérdéskörével itt nem kívá-
nunk foglalkozni, a 2. ábrán kísérletet teszünk a népkép-
viselet, a kormányzás, az államigazgatás, a közszolgál-
tatás és a szabadpiac szabályozásának egy igény kielé-
gítési hálózatban történő rendszerszerű bemutatására. 
Az ábráról leolvasható, hogy a társadalom társadalmi 
minőségét és az állampolgárok életminőségét a népkép-
viselet (országgyűlés) a kormányzás által az államigaz-
gatáson, a közszolgáltatás-szabályozáson és a szabad-
piaci szabályozáson keresztül szabályozza. A népképvi-
selet a piaci minőséget a szabadpiaci szabályozással 
szabályozza. 
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22..  áábbrraa  AA  nnééppkkééppvviisseelleett  ééss  kkoorrmmáánnyyzzááss,,  mmiinntt  iiggéénnyy  kkiieellééggííttééssii  hháállóózzaatt
Összefoglalás 
A hagyományos kapitalista piaci minőségügy csak közvetetten, a 
vállalatok társadalmi felelősség-vállalása útján foglalkozik a 
társadalmi minőség kérdéskörével. A társadalmi igazságosság 
érvényre juttatása és az ipari katasztrófák megelőzése, illetve az 
azokhoz kapcsolódó felelősségre vonás és kártérítés 
szabályozása miatt, a korszerű minőségügyi szabályozást a piaci 
minőség szabályozása mellett ki kell terjeszteni a társadalmi mi-
nőség szabályozására is. 
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AA  bbeellssőő  ppiiaaccii  sszzoollggáállttaattáássookk  mmiinnőőssééggbbiizzttoossííttáássaa  ééss  eettiikkáájjaa  
PPáákkhh  MMiikkllóóss  

 
A társadalmi munkamegosztás fejlődése alapvetően 
megnövelte a fogyasztói és a közüzemi szolgáltatások 
-tercier szektor- iránti országos igényt. 
A szektor szakszerűsége, szervezettsége, tevékenysége 
és folyamatos fejlesztése közvetlenül érinti a lakosság és 
a gazdasági ágazatok igényeinek kielégítését. A szol-
gáltatások biztosítása tehát befolyásolja az életszínvonal 
növekedését és így szorosan kapcsolódik a szabadidő 
gazdálkodáshoz és a társadalmi-gazdasági élethez. 
Az Európai Parlament és a Tanács 2006-ban irányelvet 
dolgozott ki és jelentett meg, mely a gazdasági ellen-
szolgáltatás fejében végzett fizetős szolgáltatásokra ter-
jed ki: 
/AZ EURÓPAI PARLAMENT, ÉS A TANÁCS 2006/123/EK 
IRÁNYELVE - (2006. DECEMBER 12.) a belső piaci 
szolgáltatásokról/ 
Az Európai Közösség célja, hogy az EU országai és la-
kosság között biztosítsa a gazdasági - társadalmi fejlő-
dést, és a versenyképes szolgáltatást. 
A hivatkozott EU irányelv 4. cikke közzéteszi a fogalma-
kat, amelyek kivonatosan – tájékoztatásul - az alábbiak: 

- a szolgáltatás: rendszerint díjazás ellenében nyúj-
tott önálló gazdasági tevékenység, 

- a szolgáltató: bármely letelepedett természetes 
személy, aki valamely tagállam állampolgára, 
vagy jogi személye, aki vagy amely szolgáltatást 
kínál vagy nyújt, 

- a szolgáltatás igénybe vevője bármely letelepedett 
természetes személy, aki valamely tagállam ál-
lampolgára vagy jogi személye, aki, vagy amely 
szakmai vagy nem szakmai célokra igénybe veszi 
vagy igénybe kívánja venni valamely szolgáltatást. 

Az irányelv meghatározza 
- az alapvető szabadság gyakorlásához szükséges 

jogbiztonság garantálását a szolgáltatások igény-
bevevői és a szolgáltatók számára, 

- szolgáltatásokkal kapcsolatos követelményeket fi-
gyelembe véve a közrendre, a fogyasztóvéde-
lemre vonatkozó tagállami jogszabályokat és 
egyéb közérdekű célokat, 

- a szolgáltató kötelezettségeit, a szolgáltatási tevé-
kenység végzéséhez szükséges feltételeket, to-
vábbá pl.: a letelepedés tényleges helyét, az en-
gedélyezési rendszert, az illetékes hatóság (köz-
igazgatási hatóság) felügyeletei vagy szabályozó 
szerepét, a szolgáltatás minőségére, a fogyasztó-
védelemre, a magatartási kódex kidolgozására 
vonatkozó követelményeket, 

Az irányelv ösztönzi a letelepedési szabadságot, a mun-
kahely-teremtést, a környezetvédelmi, a közbiztonsági, a 
közegészségügyi, a munkajogi rendelkezéseknek való 
megfelelést, valamint az elektronikus hírközlési hálózat 
és a szolgáltatás kiépítését, működtetését. 
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Az irányelv külön és kiemelten foglalkozik a szolgáltatá-
sok szabad mozgásával, valamint a tiltott és értékelendő 
követelményekkel. 
Az irányelv nem vonatkozik: 

- a közúti, városi közlekedés szabályozására, 
- a földterületek fejlesztésére és használhatóságára 

vonatkozó szabályozásra, 
- területrendezésre, 
- építési szabványokra, 
- kiszabott közigazgatási szankciókra, 
- szociális szolgáltatásokra, 
- munkaidő, pihenőidő, munkahelyi egészségvéde-

lem és biztonság kérdéseire, 
- pénzügyi szolgáltatásokra. 

Tájékoztatásul az EU irányelv 2. cikkelye a szolgálta-
tókra és szolgáltatásaikra vonatkozó információkat tar-
talmazza, mint pl.: a szolgáltatók adatainak rendelke-
zésre bocsátását a szolgáltatást igénybevevőinek ré-
szére: név, jogállás, telephely cím, gyors kapcsolat 
felvétel lehetőségei, elektronikus úton történő kommuni-
káció, elérhetőség. Megköveteli a szolgáltatók szakmai, 
etikai, és magatartási kódex kidolgozását és közzé téte-
lét. 
Az irányelv 23. cikkelye meghatározza a szakmai fele-
lősségbiztosítással és a garanciákkal kapcsolatos köve-
telményeket. 
Az irányelv 25. cikkelye külön foglalkozik a minősítés, az 
akkreditáció, műszaki ellenőrzést végző, vizsgálatokra 
vagy kísérletekre vonatkozó követelményeket. 
Az irányelv 32. cikke a riasztás mechanizmusával foglal-
kozik, ha pl.: valamelyik tagállamban a szolgáltatás 

nyújtás kapcsán súlyos tények, körülmények jutnak tu-
domásra. Pl. környezetet károsító, hamis, egészségre és 
közbiztonságra ártalmas termékek. Ilyen tényekről a le-
hető legrövidebb időn belül a tagállamok egymást értesí-
tik. 
Itt szeretném külön felhívni a figyelmet a korábban hivat-
kozott EU irányelvre, amely 104-es cikkében foglalkozik 
a tagállamok fogyasztóvédelmi hatóságok közötti hálózat 
és együttműködés kiépítésére. 
Továbbiakban a hazai jogszabályokat és fogalmakat sze-
retném összefoglalni. 
Az 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről annak 
érdekében jelent meg, hogy olyan szabályozás jöjjön 
létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek védelmét, 
valamint az érvényesítésükhöz szükséges intézmény-
rendszer továbbfejlesztését. 
A törvény I. Fejezete meghatározza a szolgáltatások fo-
galmát; ebből szó szerint idézve: 

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű 
jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgál-
tatás fejében végzett- tevékenység, amely a megren-
delő, illetve megbízó igényének kielégítésére vala-
mely eredmény létre hozását, teljesítmény nyújtását 
vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában. 
Közüzemi szolgáltatás: külön törvény alapján termék 
értékesítési vagy szolgáltatásnyújtási kötelezettség 
hatálya alá tartozó vállalkozás által kötelezettség 
alapján nyújtott közszolgáltatás. 

A további fogalmakat a szakmai tevékenység végzésénél 
feltétlen ismerni és alkalmazni szükséges. 
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Külön szeretném felhívni a figyelmet a 2. Fejezetre, 
amely a fogyasztók életének, egészségének és bizton-
ságának védelmével foglalkozik. 
A magyar Műszaki Lexikon (2005) szerint a szolgáltatás 
a termelő és az ellátó gazdasági ágazatok működését 
egyaránt kiszolgáló ágazati tevékenység. 
Ezen belül a szolgáltató ágazatok pl.: víz, gáz, közleke-
dés, vizsgáló intézmények stb., a szolgáltató ipar a la-
kosság minden napi igényét kielégítő vállalkozás. (Javító 
és karbantartó ipar.) 
A Kis lexikon (2004) szerint: 

- a társadalom szükségleteit és a termelés folyama-
tosságát biztosító, de új terméket nem eredménye-
ző tevékenység, 

- lehet hozzájárulás új termék előállításához pl.: ener-
gia 

- lehet berendezések karbantartása 
- lehet termék megóvás, raktározás, szállítás, lakás 

karbantartása, stb. 
Végezetül összegezve: a szolgáltatás közvetlenül nem 
hoz létre anyagi javakat, hanem a vállalkozások, a kö-
zületek és a társadalom igényeit elégíti ki. Így a szolgál-
tatásra az jellemző, hogy a tevékenység eredménye 
maga kerül felhasználásra a fogyasztóval kialakított köz-
vetlen kapcsolat keretében, vagyis eredménye, illetve 
felhasználása időben és térben egybe esik. 
Külön kell foglalkozni az úgynevezett „Kiegészítő szol-
gáltatásokkal” vagy az ingyenes vagy az akciós szolgál-
tatásokkal, mint pl. a benzinkutaknál pl. ablakmosás, le-
vegő kiszolgálás. Ezen szolgáltató iparágban lehetőség 
van arra, hogy nem számolnak fel minőségi felárat, vára-

kozási és sorban állási időt, határidőcsúszás miatt ár-
csökkenést biztosítanak (ritka esemény), telefonon érte-
sítést adnak a szolgáltatás befejezéséről vagy esetleg a 
felfedezett, rejtett hibákról, további javításra vagy kar-
bantartásra vonatkozó figyelmeztetésekre, üzembe he-
lyezésre, információk szolgáltatására. Biztosíthatnak kü-
lönféle fizetési kedvezményeket, részletfizetési akciókat, 
házhoz szállítást, gyors szolgálatot, átalánydíjas javítá-
sokat, stb. 
A gazdaság fejlettsége és a szolgáltatóipar tevékeny-
sége között jól felismerhető összefüggés van: mennél 
fejlettebb egy ország gazdasági élete, annál nagyobb 
mértékben jelentkezik az igény a tercier szektor fejlett-
sége iránt. 
A társadalom tagjai a szolgáltatást általában nem előze-
tes terv, hanem csak szükség esetén veszik igénybe, 
mert őket többnyire váratlanul éri, ha például valamelyik 
eszközük meghibásodik. A javítás érdekében természe-
tesen mindent elkövetnek, hogy gyorsan, minél előbb 
újra használhassák eszközeiket. Ezért a tulajdonosok 
joggal elvárják, hogy a szolgáltatóipar mindenkor rugal-
masan álljon rendelkezésükre, bürokratikus akadályok 
nélkül igénybe vehessék és megfelelő, jó minőségben 
végezzék el megrendelésük alapján a javítást, karban-
tartást vagy egyéb kiszolgálást. Ha ezt a tevékenységet 
a szolgáltatók kielégítő módon végzik el, az ügyfél bizal-
mát megszerzik és bővíthetik vevőkörüket. 
A szolgáltatóiparban a feladatok teljesítésében központi 
helyet foglal el a megrendelő, illetve az igénybevevő 
kapcsolati magatartásának különböző formája. Minden 
társadalomnak, közösségnek, az egyénnek vannak ér-
dekei és fogyasztási igényei, amelyek meghatározzák és 
befolyásolják életét, magatartását és ezen belül etikai 
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érzékét, ítéletét. Az emberek hajlamosak arra, hogy azt 
tartsák etikailag helyesnek, ami érdekeivel és igényeivel 
egyezik. Az erkölcs jellegét a társadalmi-gazdasági rend 
határozza meg, bár konkrét tartalma éppen napjainkban 
számos vita forrása is, többek között a legalitás és a mo-
ralitás határvonalai mentén. Az erkölcs lényege, hogy az 
ember minden tudatos tevékenységében az egész ma-
gatartásában kötelezve tudja magát arra, hogy a jót te-
gye, a rosszat kerülje. A szabad akarat és gondolat azt 
jelenti, hogy választási, döntési szabadságunk van a jó 
és rossz között. A ténylegesen meghozott döntés jósá-
gának vagy rosszaságának érzékelője a lelkiismeret. 
A társadalmakban, ahol a közösségnek és a munka-kö-
zösségi voltának döntő jelentősége van, az etika köz-
ponti helyet foglal el. Az emberek magatartását az élet 
minden pontján és minden percében sem anyagi érde-
keltséggel, sem pedig jogszabályokkal nem lehet kielégí-
tően szabályozni, de viszonylag jól lehet az egyén napi 
pozitív magatartását közösségi egységekben befolyásol-
ni, irányítani. Ha az egyéni munka jelentőségét, fogalmát 
tágabb -közösségi– értelemben magyarázzuk és a szol-
gáltatóipar széles körű tevékenységével kapcsoljuk 
össze, megállapíthatjuk, hogy a döntő kérdés: mit vár a 
társadalom, a közösség és az egyén a szolgáltatóipar és 
az ott dolgozók tevékenységétől, magatartásuk etikájától 
azt, hogy 

- a végzett munkájukért a szolgáltatók vállaljanak sze-
mélyes és teljes körű felelősséget; 

- ne alkalmazzanak olyan díjtételeket, amelyek az ár-
előírásokkal ellentétesek. Ne sértsék a szolgáltatá-
sokat igénybe vevők érdekeit; 

- az elvégzett szolgáltatásokról minden esetben 
számlát adjanak a szolgáltatást igénybevevőknek; 

- a vezetőknek az anyagi érdekeltségen túl tisztában 
kell lenniük az erkölcsi érdekeltség elvével is, ami a 
megrendelők és a szolgáltatást végzők közötti vi-
szonyt alapvetően befolyásolja; 

- a szakember védje a szakma becsületét, hírnevét, 
függetlenségét, hogy ez által a közvélemény bizal-
mát megnyerje, és megőrizze; 

- a szakember képzettsége, felkészültsége, szakmai 
fegyelme, feddhetetlensége, emberi magatartása és 
a vevő érdekeinek ismerete magas szintű hivatástu-
datra utaljon; 

- udvarias és kulturált legyen az ügyfélfogadás, a ki-
szolgálás, a vevőkapcsolat; 

- a vállalási és szállítási határidőket pontosan betart-
sák; 

- az igényeknek megfelelően a szolgáltatás színvo-
nalát és minőségégét állandóan fejlesszék; 

- a felhasználó, a fogyasztó és a vevő által tett pa-
naszbejelentéseket, reklamációkat, kárigényeket ki-
elégítően és időben intézzék, hogy a lakosságnak 
még véletlenül se legyen kiszolgáltatottsági érzése; 

- szakszerű és tárgyilagos tanácsot, felvilágosítást ad-
jon; 

- a jótállási, a szavatossági és a fizető megrendelés 
feltételei szerint maradéktalanul, jó minőségben vé-
gezzék el a szolgáltatás körébe tartozó munkát; 

A szolgáltatóipar etikája a lényegét tekintve munkaer-
kölcs. A munkaerkölcs közvetlenül a végzendő munká-
hoz kapcsolódik, és ezen keresztül érvényesül a társa-
dalmi, a vállalkozási és az egyéni elvárás. A szolgálta-
tásban dolgozók tartsák szem előtt, hogy munkájuk célja 
a társadalmi és az egyéni igények, szükségletek kielégí-
tése. (ÁÁbbrraa  aa  kköövveettkkeezzőő  oollddaalloonn..) 
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A példaként bemutatott ábra szemlélteti a szolgáltatással 
és a vevőszolgálattal kapcsolatosan a fellépő különböző 
szintű –egyéni – társadalmi – vállalakozói (közüzemi - 
szerviz)– igényeket és az összefüggéseket. 
A szolgáltatások minőségének biztosítása tervszerű, 
színvonalas és az igények alapján való folyamatos fej-
lesztése gazdasági, műszaki és szerezési szempontból 
országos érdekeket valósít meg. 
A folyamatos fejlesztés célja, hogy növelje a megrende-
lők és érdekelt szervezetek megelégedettségét, bizalmát 
és meghatározzák a további fejlesztési lehetőségeket. 
E feladatok megoldásához szükséges, hogy 

- a szolgáltatással foglalkozó gazdasági egységek 
az igények szerint fejlesszék szolgáltatásaikat; 

- a munkaerők szakmai továbbképzéséről gondos-
kodjanak; 

- az anyagbeszerzés, alkatrészellátás folyamatosan 
kielégítő legyen; 

- gondoskodjanak a szolgáltatóiparon belül a 
munkavégzéshez szükséges technológiák kidol-
gozásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról; 

- a megrendelők kulturált kiszolgálásának módját és 
a vevőkapcsolati magatartás színvonalát fej-
lesszék; 

- a szolgáltatást igénybe vevők tapasztalatait és e-
légedettségét direkt -írásban vagy szóban elvég-
zett mintavételes közvélemény-kutatás- és indirekt 
-sajtócikkek, panaszok, vélemények összegyűj-
tése, elemzése- módon minél előbb megismerjék, 
az adatokat feldolgozzák és visszacsatolják a 
gyártók, a szolgáltatóipar és a kereskedelem ré-
szére. 

- kiemelkedő szempont a vevőközpontúság szemlé-
lete, amely a szervezetek vezetőitől függnek, 
ezért ismerniük kell a jövőbeni vevők igényeit, 
szükségleteit, hogy azokat teljesíteni tudják. Ki-
emelkedő feladat az igények szerinti további mű-
szaki fejlesztés, a termékek megbízhatóságának 
növelése és a szolgáltatások biztosítása. 

A felsoroltak végrehajtása fontos célkitűzés a szolgálta-
tással foglalkozó vállalkozások részére, hogy a megren-
delők megnyeréséért folyó verseny sikeres legyen, ami 
egyben a hatékonyságot biztosítja és nyereséget növeli. 
A jó minőségű termék vagy szolgáltatás az egyén meg-
elégedettségét, örömét, kedvező hangulatát eredmé-
nyezi. Egyben növeli a gyártó és a kereskedelmi vállal-
kozás hírnevét, fokozza a termék iránti bizalmat, keres-
letet. 
Ezek után szükséges megvizsgálni a szolgáltatás és a 
gyártó vállalkozások közös érdekeltségét a minőségsza-
bályozásban. 
A minőségszabályozás kérdése a világgazdaságban az 
egyre gyorsabban bekövetkező változások miatt a társa-
dalom alapvető érdekévé vált, elsősorban az anyagok-
kal, a termék előállításával, az energiával, a munkaerő-
vel való hatékonyabb gazdálkodás érdekében. 
A vállalkozások gazdaságirányítási rendszerében köz-
ponti helyet foglal el az eredményesség és az érdekelt-
ség. A cél a korszerű igényeket kielégítő minőségű ter-
mékek gazdaságos előállítása és a minőségi színvonal 
állandó, egyenletes növelése. Eredményes a tevékeny-
ség, ha a vállalkozások által gyártott termékek és a 
nyújtott szolgáltatások nyereségesek. 
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A jól irányított vállalkozás érdekeltsége az, hogy olyan 
rendszert és olyan szervezetet alakítson ki, amely képes 
a növekvő igények alapján jobb és korszerűbb termékek 
fejlesztésére, tervezésére, előállítására. Érdekeltek ab-
ban, hogy a felhasználókon, a fogyasztókon és a szol-
gáltatóiparon keresztül a javítás-karbantartás alkalmával 
tapasztalt hibákat, hiányosságokat, hátrányos vagy elő-
nyös tulajdonságokat megismerjék, elemezzék és a 
vizsgálat eredményeit dokumentálva, majd visszacsatol-
va hasznosítsák a minőségszabályozásban. E tevékeny-
ség feladata, hogy a dolgozók minőségre orientált szem-
léletét kifejlessze; a minőség érdekében a gyártás-, el-
lenőrzéstechnológiákat korszerűsítse; a szervezettséget 
javítsa; az információáramlást optimálisan gyorsítsa és 
ezen keresztül a kereskedelmet, az értékesítést és a 
szolgáltatóipar tevékenységét javítsa. 
A vállalkozási érdekeltség, a minőségszabályozás rend-
szere és a szolgáltatóipar egymástól elválaszthatatlanok. 
Ebben a munkában döntő szerepe van a vállalkozás ve-
zetésének és a szervezettségnek. A vezetés meghatá-
rozza a célokat, biztosítja a megvalósítás rendszerét és 
irányítja a gazdasági szervezetben dolgozók munkáját. 
Tevékenységéhez szorosan illeszkedik a szabványosítás 
és ezen keresztül a szabványokban, a műszaki leírások-
ban foglaltak szigorú betartása, betartatása. 
A korszerűen vezetett vállalkozás a minőségszabályozás 
rendszerén keresztül maximálisan törekszik a megbízha-
tó, jó minőségű termékek gazdaságos előállítására. 
Ezzel összhangban a szolgáltatóipar gondoskodik a szol-
gáltatási tevékenységek megfelelő szintű ellátásáról. 
A fogyasztói, a felhasználói és a saját belső tapasztala-
tok összegyűjtése és értékelése rámutat a gyártás, a mi-
nőségellenőrzés, a raktározás, a szállítás és a keres-

kedelem minőségének hiányosságaira. Ha nem megfe-
lelő módon végzik el a hibaelhárítást, nem tartják be a 
szabványokban és a dokumentációkban előírtakat, je-
lentős károk keletkeznek az ismételt javításokból, a cse-
rékből, a szállításokból és az esetleges jogvitákból, a-
melynek hírnévrontó hatása is lehet. 
Mindezek egyre inkább ráirányítják a figyelmet a műszaki 
fejlesztés, a gyártás, a felhasználás, a logisztika szerves 
egységének egyre növekvő fontosságára megtervezé-
sére, megszervezésére és működtetésére. minden terü-
leten. 
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1. Összefoglaló 
A XXI. század sok változása és felgyorsult élettempója 
komoly kihívást jelent a piaci versenyben állandó meg-
mérettetésben részesülő vállalkozók, vállalatvezetők, 
menedzserek számára. Tipikus vezetői élethelyzeteik 
kihívásaira olykor eredményes, olykor kevésbé sikeres 
válaszokat alakítanak ki. Mindez igen nyomós érv napi 
rutinjaik, életvitelük, ezen belül munkavégzési és pihe-
nési időszakaik, étkezési szokásaik, sportolási és rekre-
ációs tevékenységeik felmérésére, elemzésére, azok fo-
lyamatos fejlesztése érdekében. A felmérés eredménye 
tükrözi, hogy a dohányzást például tudatosan kerülik, de 
a kávéfogyasztást, az alkalmazott testmozgást és a rek-
reáció egyéb eszközeit már sokkal kevesebb tudatosság-
gal és eredményességgel választják ki. Saját egészségi 
állapotukat (a felmérésben résztvevők vallomásai alap-
ján), így leginkább csak kielégítőnek tartják, ugyanakkor 
edzettségükről még kisebb elégedettséggel vallanak. 
A felmérés igen nagy tanulságai között fogalmazható 
meg a nyilvánvaló szükséglet, hogy az emberi test fizio-
lógiai folyamatairól jóval többet érdemes tudnunk, mint 
amennyit átlagosan tudunk róla. Az is fontos tanulság, 
hogy az emberek hajlamosak saját egészségükért mást 
(például orvost, főnököt, gyógyszerészt stb.) felelőssé 
tenni, miközben valójában saját felelősségükként kellene 
kezelniük. Ugyanígy a pszichés állapotok és pszichoszo-
matikus következményeik sokkal tudatosabb kezelését 
és ez által harmóniáját mindenképp hasznos volna meg-
valósítanunk. Ráadásul azt is nagyon eszünkbe kellene 
vésnünk, hogy szervezetünk fiziológiai és pszichés 

egyensúlyának fenntartása és fejlesztése könnyebb és 
előnyösebb minden szempontból, mint a pszichoszo-
matikus úton előállított fiziológiai rendellenesség, (azaz a 
betegség) gyógyítása, úgymint a normál fiziológiai folya-
matok helyreállítása. Mindez kiemelten igaz e folyamat 
költségvonzataira is. 
A stressz okozta hatások konkrét kezelésének tanulsá-
gait a rekreáció korszerű felfogásának megfelelően, s azt 
erősítendő, az alábbiakban láttuk összefoglalhatónak: 
 A stressz okozta adrenalin termelést mindenképp 

érdemes a vérből „kiégetni”. Ennek legfőképp a cél-
tudatosan kiválasztott és rendszeresen, rekreációs 
céllal végzett sporttevékenység a legjobb receptje. 
 Kiemelten fontos a test általános méregtelenítése, 

ugyanakkor a szervezet célirányos méregtelenítése 
is. 
 Bár a stressz-kezelés tudatos megvalósításaira vo-

natkozóan a válaszadók kis százaléka talált rá, mé-
gis szakmai meggyőződésünk, hogy a különböző 
masszázsok igencsak szükségesek és hasznosak a 
test fiziológiai folyamatainak regenerálásához. 
 Noha több ezer éves módszerek jelzik (például jó-

ga), hogy a test ízületeinek jótékony mozgása és a 
test tartásának, szimmetriájának helyreállítása kie-
melten fontos, a hétköznapi beszédben és különö-
sen a napi gyakorlatban ennek tudatos megvalósí-
tása igen kevesek szokása. Ugyanakkor a víz segít-
ségével „súlytalanná” váló emberi test és az ilyen 
helyzetben végezhető különböző vízi rekreációs 
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gyakorlatok (pl. aqua-jogging, aqua–fitness) gyorsít-
hatják a regenerálódás-, a testi-lelki feltöltődés üte-
mét.  

Mindezen tulajdonságok azért is különösen fontosak, 
mert szakavatott segítség sajnos csak akkor „érkezik”, 
ha betegséggé „fajult” állapotunk miatt orvoshoz fordu-
lunk. Ugyanakkor a testre holisztikusan tekintő orvoslás 
még nem általános, így a fiziológiai folyamatok egy, kor-
látozott elemére, illetve területére „gyógyulás” érhető el 
úgy, hogy közben más területek „terhelése” (például a 
gyógyszerszedés gyomorra, vagy májra gyakorolt hatá-
sa) jelentős egyensúlyfelbomlást, rendellenességet okoz-
hat. 
Így válik kiemelten indokolttá és hasznossá az egész-
ségmegőrzés, egészség helyreállítás és fejlesztés a rek-
reáció területeinek, módszertanának és a vonatkozó 
szakértők tevékenységének összehangolásával. 
2. Előzmények 
A Szegedi Tudományegyetem rekreáció szervező sza-
kos hallgatóinak az Euromenedzser Tanácsadó és Kép-
zési Központnál végzett terepgyakorlatainak során erő-
södött meg bennünk az a gondolat, hogy a vállalkozá-
sok, vállalkozásvezetők versenyhelyzeti stressz 
kezelésére, eredményorientált munkatevékenységére 
vonatkozó rekreációs gondolkodását felmérjük és a ta-
nulságok hasznosítására vonatkozóan javaslatokat te-
gyünk. 
A standardizált formában és online (internet) kitöltési le-
hetőséggel partnereinknek megküldött kérdőív segítsé-
gével „survey” típusú felmérést végeztünk. Ennek során 
kívántuk felfedezni a vállalkozók és vállalkozásvezetők 
stresszhelyzeteit, az e helyzetek kezelésére kialakult ét-
kezési, szabadidős, sportolási, dohányzási és alkoholfo-
gyasztási gyakorlatukat, ugyanakkor az egészségmeg-

őrzéssel és betegségállapotokkal kapcsolatos sajátossá-
gokat terveztük összesítve felmérni. 
Mindebben segítségünkre voltak a Szegedi Tudomány-
egyetem hallgatói, az Euromenedzser Tanácsadó és 
Képzési Központ munkatársai, valamint a Szegedi Tudo-
mányegyetem Természettudományi és Informatikai Kar 
munkatársa is. 
Az internetes kérdőívkitöltés lehetőségét választva az 
első komoly és pozitív meglepetés akkor ért bennünket, 
mikor a kérdőívkitöltést felajánlva az összes addigi hírle-
velünk válaszreakcióit figyelembe véve közel tízszeres 
visszajelzési arányt tapasztaltunk. 
Az eljárás során a szokásos szociológiai vizsgálat lépé-
seit jártuk be, azaz a célközönség életvitelében felbuk-
kanó és így megoldandó problémát azonosítottuk be, 
majd megfogalmaztuk az elméleti hipotézist. Ezt köve-
tően a hipotézis változóinak beazonosítását követően a 
kérdőív összeállításánál e változók mérhetővé tételét 
valósítottuk meg, majd az adatgyűjtést és elemzést kö-
vetően a következtetések levonásával haladtunk a kuta-
tási eredmények megfogalmazása irányába. A standar-
dizált kérdőív válaszait kódoltuk és excel táblázat, vala-
mint SPSS szoftverrel egyszerű majd összetettebb mate-
matikai-statisztikai módszerekkel elemeztük. A kérdések 
összeállításánál és a válasz kategóriák kialakításánál 
nominális, ordinális szinteket is kialakítottunk, de az e-
gyes, sorba rendezett kategóriák között lévő távolságot 
nem homogenizáltuk. Egyes választípusoknál egytől ötig 
értelmezett Likert skálát is alkalmaztunk. 
A kérdőíveket név nélkül kellett kitölteni annak előrebo-
csájtásával, hogy az adott válaszok összesítése, össze-
tett vizsgálata egy felmérés folyamatát szolgálják. A siker 
érdekében az Euromenedzser Tanácsadó és Képzési 
Központ honlapján egy rövid tájékoztató videót is megje-
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lentettünk, ugyanakkor a kérdőív kitöltésére vonatkozó 
partneri felhívást hírlevél formájában küldtük meg. Talán 
némi ösztönző szerepe annak a ténynek is volt, hogy az 
első tíz (időrendben leggyorsabb) kérdőív kitöltőjét 
könyvjutalomban részesítettük, amit a hírlevélben feltün-
tettünk. Néhány olyan partnerünkkel, akiknél a számító-
gépes kérdőív gördülékeny kitöltése nem volt valószínű-
síthető, ráadásul a személyes találkozás lehetősége mó-
dot adott mélyinterjú megvalósítására is, ott a cégünk 
adatbázisából kiválasztva az SZTE rekreáció szervező 
szakos hallgatói személyes látogatás alkalmával töltötték 
ki a kérdőíveket, melyet ezután munkatársaink elektroni-
kusan rögzítettek. 
Tekintettel arra, hogy a kutatásunk nem reprezentatív és 
számossága is csak 79 értékelhető kérdőívre terjed ki, 
megállapításainkat kellő előrelátással fogalmaztuk meg. 
Mindazonáltal (lévén, hogy ilyen típusú felmérések nem 
jellemzőek Magyarországon) az így nyert adatok, elem-
zések és következtetések igen hasznosnak, előremuta-
tónak ítélhetők. 
3. A vállalkozók, vállalkozásvezetők és intézmény-
vezetők kérdőíves felmérésének kiértékelése 
Az említett célcsoport együttműködését élvezve 90 darab 
kitöltött kérdőív került kidolgozásra, melyek közül 79 da-
rab volt teljes körűen értékelhető. 
3.1 Demográfiai adatok 
A válaszadók köre az előbbi adatokat figyelembe véve 
37%-os női és 63%-os férfi populációt tett ki. 
Az életkor és nem szerinti megoszlás érdekes képet mu-
tat. Míg a férfiaknál az 55-60 év közöttiek képezték a leg-
nagyobb részarányt, ugyanakkor a nők között ez a réteg 
teljesen kimaradt. Magyarázatot nem találván rá, érde-
mes lenne további elemzésnek alávetni ezt a tényt. 

Lakóhelyüket tekintve a válaszadók 23%-a városban, 
37%-ban megyeszékhelyen, illetve 23%-ban fővárosban 
él. Összességében a válaszadók 84%-a városi környe-
zetben éli életét, ugyanakkor az alap adatok között to-
vábbi részleteket kutatva felfedezhető olyan „falusi” la-
kos, aki a főváros melletti agglomerációban szerzett ma-
gának „falusi” lakhatási lehetőséget. Így ez a 83% talán 
még nagyobb arányúnak is kezelhető. 
A válaszadók lakhelytípusát tekintve 59%-ban családi 
házban élnek, míg párkapcsolati helyzetüket tekintve 
67%-ban házastársi, élettársi kapcsolatban, azaz nagy-
részt kialakult párkapcsolatban élnek. 
A válaszadók legmagasabb iskolai végzettségre vonat-
kozóan megkülönböztettük az egyetemi (51%) és a főis-
kolai (28%) felsőfokú végzettséget, ugyanakkor együtt 
78%-ban szereztek ott végzettséget. (11..  áábbrraa) 
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A válaszadók gazdasági ágazatban történő munkaválla-
lását az 22.. áábbrraa tartalmazza, melynek elemei nem mutat-
nak szignifikáns jellemzőket, ugyanakkor igen fontos a 
válaszadók százalékos aránya a munka jellegére vonat-
kozóan. Nevezetesen 92%-uk, azaz döntő hányaduk 
szellemi munkát végez. Kiemelt jelentősége ennek külö-
nösen a tekintetben van, hogy stressz helyzetük, fizikai 
állapotuk és rekreációs igényük a szellemi foglalkozást 
végzők jellemzőit tükrözi. 

 
22..  áábbrraa  ÁÁggaazzaattii  mmeeggoosszzllááss  

3.2 A válaszadók rekreációhoz kötődő adatai, elem-
zések 
A válaszadók 77%-a, (némi prekoncepciót bevallva) 
nagy meglepetésünkre, a rekreáció fogalmának ismere-
téről vallott. Természetesen érdemes lesz e tartalom mö-
gé betekinteni, ami rövidesen meg is történik. Megnéztük 
azonban a válaszadók nemleges és igenlő válaszát szü-
letési idő, illetve életkor szerint is. 

A nemmel válaszolók születési dátum szerint nem mu-
tattak szignifikáns megoszlást. Az igennel válaszolók 
között azonban emelkedő létszámúak az 1970-es évek-
ben születettek és ennél fiatalabbak. Kiemelten az 1955-
1960 közöttiek válaszoltak nagy százalékban, azaz az 
igent válaszolók 23%-a ebbe a sávba esett. Amennyiben 
ezt konvertáljuk életkor szerinti skálára, azt tapasztaljuk, 
hogy az 50 év felettiek kiemelt hányadban ismerkedtek 
meg ezzel a fogalommal. Az igennel válaszolók 52%-a 
50 év feletti volt. 
A rekreációról alkotott személyes vélemény mélyebb 
megismerése során azonban, további érdekességekre 
bukkanunk. Van ugyanis olyan válasz a rekreáció-foga-
lom ismerőjének tollából, mely szerint ez „fontos”. Nem 
kíván hosszú elemzést, hogy e fogalomalkotó szint nem 
tükrözi annyira a rekreáció sokszínűségét, hogy valóban 
meggyőzne bennünket annak mély ismeretéről. A rekre-
ációs tevékenységről alkotott fogalmak összességében 
azonban sokoldalúan és igen csak a lényeget bemutatva 
összesíthetők. 
Néhány példa az értelmező válaszukból: 
 „Szerintem a rekreációs tevékenység: 

• fontos; 
• szükséges a folyamatos stressz ellensúlyozá-

sára; 
• a szabadidő hasznos eltöltése; 
• aktív pihenés, laza testmozgás, ami regenerálja 

az agyat; 
• az életminőség tana; 
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Rátérve a válaszadóknak a munka mellett fennmaradó 
szabadidő mennyiségére, igen érdekes képet kapunk. A 
heti 10 órányi szabadidővel rendelkezők és a 11-20 óra 
közötti mennyiséget vallók egyaránt 35-35%-ban vannak. 
Számottevő még a heti 21-30 óra között beazonosított 
hányad (15%-kal), az utána következő azonban 2-3%-ot 
tesznek ki 31-40, 41-50 és további sávokban. Azaz 0-30 
óra/hét közötti szabadidővel rendelkezik a válaszadók 
86%-a. 
Noha a kérdőív nem tartalmaz a sporttevékenység fo-
galmáról közös definíciót, mégis valószínű, hogy az 
elemzést végzők hasonlóan gondolkodnak a kérdőívet 
megválaszolókkal. Mégis meglepő, hogy a válaszadók 
75%-a vallja, hogy sporttevékenységet végez. 
További részletek a sporttevékenység minőségi szintjé-
hez és aktivitási gyakoriságához kötődnek. 
A válaszadók 54%-a „hobbi szinten” sportol, míg 32%-a 
„rekreáció szint”-et jelölt meg válaszul. Ez összességé-
ben azt jelenti, hogy 86%-uk végez hobbi, vagy rekreáció 
szintű sporttevékenységet. Első hallásra ez igen magas 
százalék, azonban rövidesen kiderül, mi van ezen szá-
mok hátterében. 
Először azonban vizsgáljuk meg a válaszadók sportakti-
vitását az életkor függvényében, aszerint, hogy milyen 
szintű sporttevékenységet jelölnek meg. Az amatőr 
szintre vonatkozóan nem találtunk szignifikáns életkori 
sajátosságokat. A hobbi szintre vonatkozóan két életkori 
sáv mutat módus viselkedést, az 55-60 év közötti, vala-
mint a 25-30 év közötti. A rekreációs szintre vonatkozóan 
az 50-55 év közötti tűnik kiugrónak jellemzőnek. Mind-
ezek a 33..  áábbrráánn részletesen láthatók. 

 
33..  áábbrraa  SSppoorrttaakkttiivviittááss  éélleettkkoorr  sszzeerriinnttii  mmeeggoosszzlláássaa  

A válaszadók „milyen gyakorisággal sportolnak” kérdésre 
adott válaszok alapján sikerül megfejteni az igen magas 
(86%-os) sportolási részarányt. A sportaktivitásra „igen”-
nel válaszolók 34%-a ugyanis a „ritkán”, azaz (kéthe-
tente-havonta) sávot jelölte meg. Igaz a „heti két alka-
lommal” és a „legalább heti három alkalommal” történő 
sporttevékenységre választ adók mindkét tábora közel 
30%-os (amit igen magas aránynak tartunk), azaz így ők 
az egészségmegőrzés érdekében már megfelelő 
mennyiségű sportaktivitást fejthetnek ki. 
A válaszadók relaxációs szokásaira vonatkozóan igen 
kis százalékban számoltak be „rendszeres” (9%), azaz 
gyakori relaxációs tevékenységről. Bár a relaxáció igen 
hasznos harmonizáló eszköz, jellemzően nem élnek vele 
a vállalkozók, vállalatvezetők. 
A válaszadók kirándulási szokásaira vonatkozóan egy 
nagyon érdekes jelenséget fedezhetünk fel. A válasz-
adók 81%-a válaszolta a „ritkán” kategóriát (kéthetente-
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havonta), mely valójában a kirándulási szokások komoly 
ritkulását jelenti az utóbbi 20-25 évben. Sajnos a „béke-
beli” kirándulások ideje lejárt. 
A válaszadók egészségi állapotukkal való elégedettségét 
a 44..  áábbrraa mutatja be. Ez az 5 fokozatú skálán az átlagost 
jelölik meg kiemelkedő arányban. Ezt az egészségi álla-
potot jónak ítélők sora követi 25%-os részaránnyal, míg 
20%-os azok részaránya, akik saját egészségi állapotu-
kat csak kielégítőnek tartják. Ezt a 13%-os részarányban 
válaszolók „egyáltalán nem elégedett” csoportja követi, s 
a válaszadók mindössze 10%-a „teljesen elégedett” 
egészségi állapotával. Azaz a válaszadók 35%-a, tartja 
„jó”-nak, illetve „teljesen elégedett”-nek egészségi álla-
potát. 

 
44..  áábbrraa  SSaajjáátt  eeggéésszzssééggii  áállllaappoott  sszzeerriinnttii  mmeeggoosszzllááss 

Arra a kérdésre, hogy „munkahelye biztosít-e valamilyen 
rekreációs tevékenységet munkaidő alatt, esetleg mun-
kaidőn kívül”, mindössze 22%-ban válaszoltak igennel. 
Ennek egyik legkiemelkedőbb okaként valószínűsíthető, 
hogy az erős versenyhelyzetben a vállalatok, vállalkozá-
sok, intézmények elsősorban a versenypozíció őrzésére 
koncentrálnak, s kevésbé a munkatársaik személyes 
egészségvédelmi rekreációs támogatására. 
Arra a kérdésre, hogy a válaszadók mennyire elégedet-
tek saját edzettségi állapotukkal, az egészségi állapottal 
kapcsolatos válaszokhoz hasonló hisztogramokat kap-
tunk. Alacsonyabb viszont a minőségileg magasabb álla-
potot megjelölők száma, és növekedett az „egyáltalán 
nem elégedettek” részaránya, az egészségre vonatkozó 
13%-ról 22%-ra. Az edzettség és az egészségelégedett-
ség korrelációját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy szoros 
összefüggést mutatnak a válaszok, ugyanakkor minden 
kategóriában jól beazonosítható annak a megítélése, 
hogy míg az egészséggel kissé elégedettebbek, úgy az 
edzettségre vonatkozóan már kevésbé. 
Arra a kérdésre, hogy a „válaszadók dohányoznak-e” 
igen nagy százalékban (83%) adtak nemleges választ. 
Ez a magyarországi dohányzási átlagszámokhoz képest 
kiemelkedően magas százalék. Úgy tűnik, hogy a vállal-
kozások, intézmények vezetői kifejezetten, vagy jóval 
tudatosabban reagálnak a dohányzás hátrányaira, így 
jóval kisebb százalékban dohányoznak, mint a magyar-
országi népesség átlaga. 
A válaszadók egészség-elégedettségét a dohányzás 
szokásaival összevetve: igen érdekes összefüggés álla-
pítható meg. A nem dohányzók között igen sokan kitűnő 
vagy legalább jó egészségi állapotúnak ítélik meg magu-
kat (30%), míg a dohányzók között egészségi állapotot 
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kitűnőnek minősítő nem is akadt. A dohányzók legmaga-
sabb létszámban az „átlagos” egészségi állapotot jelölték 
meg. 
A válaszadók saját edzettségükre vonatkozóan vizs-
gálva, dohányzásukról ugyanaz állapítható meg, mint az 
egészséggel kapcsolatos korrelációról. Az is látható, 
hogy az edzettségüket kevésbé elégedetten azonosítják 
be. 

 
55..  áábbrraa  EEggéésszzsséégg  eellééggeeddeettttssééggee  ééss  ffoonnttoossssáággaa  

Arra a kérdésre, hogy a válaszadók mennyire tartják 
fontosnak saját egészségüket, érthetően és következe-
tesen igen magas „fontos” és „nagyon fontos” kategóriá-
kat kaptunk válaszul. Ez a két kategória együttesen közel 
100%-ot alkot. Amikor a válaszadók egészség-elége-
dettségét és az egészségük fontosságának összefüggé-
sét vizsgáltuk, következetes magatartást láttunk a tekin-

tetben is, hogy azok, akik „nagyon fontos”-nak tartották 
egészségüket kitűnő egészségi állapotban lévőnek is 
tartották magukat, ugyanakkor igen nagy százalékban 
egészségi állapotuk jó minősítését is vállalták. (55..  áábbrraa) 
Egészségük fontosságának kategorizálásában a do-
hányzók kisebb százalékban vallották, hogy számunkra 
az egészség „nagyon fontos”, míg a nem dohányzók 
magasabb arányban tartották nagyon fontosnak egész-
ségi állapotukat „csupán” fontosnak. 
Az egészség fontosságát és az edzettséget vizsgálva 
szintén elmondható, hogy a nagyon fontos kategóriában 
magasabb edzettségről számoltak be. 
A napközbeni étkezésével kapcsolatosan, a válaszadók 
mindössze 23% számolt be napi kétszeri étkezésről. 
51%-uk háromszor étkezik naponta, míg 26%-uk négy-
szer vagy annál többszöri étkezik. Érdekes összefüggést 
mutat a válaszadók napközbeni étkezésének és egész-
ségügyi elégedettségének kapcsolata. A napi négy, vagy 
annál többszöri étkezőknél ugyanis viszonylag magas 
„egyáltalán nem” elégedettségi kategória adódik. Ennek 
valószínűsíthető oka a már kialakult B típusú diabétesz 
jelenléte az illető személyeknél, azaz a gyakori étkezés 
ebben az esetben már nem előrelátás, hanem betegség-
kezelési technika. 
A válaszadók rendszeres reggelizésére vonatkozó kér-
désre 80% válaszolt igennel. 
A válaszadók 63%-heti 40-60 órát dolgozik. A heti 60 
óránál többet dolgozók részaránya meghaladta a 20%-
ot! Ez igen elgondolkodtató, mert nagyon magas érték, 
erősen önkizsákmányoló lehet (66..  áábbrraa). 
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66..  áábbrraa  MMuunnkkáávvaall  ttööllttöötttt  óórráákk  ((hheetteennttee))  

A válaszadók munkával töltött órái és az életmód váltá-
sának szükségességére utal,.hogy a válaszadók 85%-a 
több mint 40 órát dolgozik hetente, ezek között feltűnően 
magas (28%!) azok aránya, akik mégsem terveznek élet-
módváltást. 
Természetesen a heti 40-79 órát munkával töltők igen 
nagy százaléka (72%), mégis tervez életmódváltást. 
A válaszadók arra kérdésre, hogy „munkavégzésük mi-
nőségét befolyásolja-e a stressz”, 81%-ban „igen”-nel 
válaszolt. Kérdőívünkben megkülönböztettük a pozitív 
stressz és negatív stressz fogalmát és hatásmechaniz-
musát. A válaszadók igen jól értelmezték a pozitív 
stressz rájuk gyakorolt és teljesítményfokozást jelentő 
hatását: 

⋅ „lendületet ad, kreatívvá tesz” 
⋅ „Jó hatású, mert előre visz, hajt, a jobb teljesítmény fe-

lé.” 
⋅ "Érdekes megfogalmazás a pozitív-negatív stressz.” 

⋅ „Inkább stressz-reakció van, mint stressz-helyzet.” 
⋅ „A válasz a kérdésre: serkent." 
⋅ „Feldob, gyorsabb az agyműködés” 
⋅ „gyorsaság” 
⋅ „hatékonyabb, gyorsabb munkavégzés” 
⋅ „motivál” 
⋅ „arra késztet, hogy még több energiát fektessek a 

munkámba, motivál céljaim elérésében” 
⋅ „ösztönöz, motivál, azt hiszem bizonyos helyzetekben” 

Ugyanez valósult meg a negatív stressz teljesítmény-
csökkentő és egyéb negatív hatásokat megvalósító jelle-
gét. Ezekből néhány jellemzőt bemutatunk: 

⋅ „ideges leszek” 
⋅ „kapkodóvá tesz” 
⋅ „pozitív hatással van rám” 
⋅ „rövidtávon nő a hatékonyság, hosszú távon fáraszt” 
⋅ „bénító” 
⋅ „rossz” 
⋅ „leblokkol vagy - már tudom-, hogy rossz döntéseket ho-

zat velem” 
⋅ „fáradt vagyok, ingerlékeny, kisebb a teljesítőképessé-

gem” 
⋅ „visszafog, mert elemészti az energiámat.” 
⋅ „ha a negatív stressz egyenlő a negatív kritikával, akkor 

az rám serkentőleg hat” 
⋅ „koncentráltság hiány” 
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Volt három figyelemre méltó válasz is, melyek részlete-
sebb elemzést is megérhetnek. Az egyik „nincs megfi-
gyelési tapasztalatom” jelentheti azt is, hogy negatív 
stressz hatására nem képes tudatos elemzést, felidézést 
végezni, de utalhat arra is, hogy az illető nem kerül ne-
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gatív stressz hatása alá. Ez ugyan a mai kor sajátossá-
gait figyelembe véve igen csak furcsa lenne, de akkor 
megtaláltuk a 100%-os stressz kezelő technikát! 
A második ilyen különleges válasz „nincs hatással”, mely 
meggyőződésem szerint egy önámító válasz, hiszen va-
lamilyen negatív hatáselem minden bizonnyal felmerül a 
negatív stressz hatására. 
A harmadik külön figyelmet érdemlő válasz a „Nem be-
folyásol. A stressz kezelő személyt, vagy figyelmen kívül 
hagyom (ha főnök), vagy elküldöm a fenébe.” Nyilván-
való ügyes próbálkozás a tekintetben, hogy a negatív 
stressz jellegének megfelelő kezelést kapjon, de saját 
érzelmek elraktározása nélkül nyilvánvalóan nem lehet 
valakit figyelmen kívül hagyni, ugyanakkor, ha valakit én 
küldök el a fenébe, benne is negatív érzelmeket generá-
lok, így stressz forrássá válik mind az így kezelt személy, 
mind magam, aki ennek a helyzetnek szereplője vagyok.  
A válaszadók arra a kérdésre, hogy ”van-e valamilyen 
technikája, hogy a rossz/negatív stresszt elkerülje” igen 
nagy százalékban (72%) válaszoltak „igen”-nel, ugyan-
akkor ezek nevesítése során a legtöbb esetben csak na-
gyon korlátozott pozitív hatással bíró módszereket emlí-
tettek, mint például: elkerülés rövid időre, belső nyuga-
lom, hidegvér, igen több módon is próbálkozom, igen, 
megpróbálok túl lenni rajta stb. 

⋅ „Igen, igyekszem beosztással és nyugalommal.” 
⋅ „A maximumot adom ki magamból, így próbálom el-

kerülni a negatív stresszt.” 
⋅ „koncentráció” 
⋅ „agykontroll” 
⋅ „mosolygok sokat:)” 
⋅ "Igyekszem megfelelő módon reagálni a stressz-

helyzetekre.” 

⋅ „Például: hogyan tudom kihozni belőle a legjobbat; mi 
az adott helyzetben a megoldás. Hogyan tudok a 
legjobban kijönni az adott helyzetből." 

⋅ „Ez az olyankor jön gyakran elő, ha valami külső kö-
rülmény idegesít. Ilyenkor megpróbálom csillapítani a 
külső körülményt, pl. szólok a hangoskodó 
szomszédnak, hogy halkítsa le magát:) Mindig 
megpróbálom kideríteni a stressz okát, és azt 
megszüntetni.” 

⋅ „optimista gondolkodás, zenehallgatás” 
A válaszadók arra a kérdésre, hogy ha lehetősége lenne, 
részt venne-e stressz- kezelő tréningen 59%-ban „igen”-
nel, 32%-ban „nem”-mel válaszoltak, míg 9%-uk bizony-
talan választ adott. Mindezek ellenére a számukra meg-
hirdetett stressz-kezelő tréningen konkrét időpontban és 
konkrét tematikával mindössze 1 személy jelentkezett 
részvételre. Érdemes a jelenség mögé nézni, s úgy ta-
láltuk, hogy stressz-kezelő rutinjainkon sokkal nagyobb 
feladat változtatni, mint az első pillantásra látszik. Rá-
adásul általában ezek intim információkat és helyzeteket 
jelentenek, így, noha hasznos lenne fejlődni kezelésük-
ben, mégis nehéz rászánni magunkat, időt szakítani a 
hétköznapi verkliből, ugyanakkor költsége is visszatartó 
erejű lehet. 
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A felmérés igen nagy tanulsága az a nyilvánvaló szük-
séglet, hogy az emberi test fiziológiai folyamatairól jóval 
többet érdemes tudnunk, az átlagosnál. Az is fontos ta-
nulság, hogy az emberek hajlamosak saját egészségü-
kért mást (például orvost, főnököt, gyógyszerészt stb.) 
felelőssé tenni, miközben valójában saját felelősségük-
ként kellene kezelniük. Ugyanígy a pszichés állapotok és 
pszichoszomatikus következményeik sokkal tudatosabb 
kezelését és ez által harmóniáját mindenképp hasznos 
volna megvalósítanunk. Azt is nagyon eszünkbe kellene 
vésnünk, hogy szervezetünk fiziológiai egyensúlya, azaz 
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egészségünk megvédése, így a megelőzés is, sokkal 
könnyebb és előnyösebb minden szempontból, mint a 
pszichoszomatikus úton előállított fiziológiai rendelle-
nesség, (azaz a betegség) gyógyítása, a normál fizio-
lógiai folyamatok helyreállítása. Mindez kiemelten igaz a 
folyamat költségvonzataira is. 
A stressz okozta hatások konkrét kezelésének tanulsá-
gait a rekreáció korszerű felfogásának megfelelően, s azt 
erősítendő, az alábbiakban láttuk összefoglalhatónak: 
 A stressz okozta adrenalin-termelést mindenképp érde-

mes a vérből „kiégetni”. Ennek legfőképp a rendszere-
sen rekreációs céllal végzett sporttevékenység a legjobb 
receptje. 
 Kiemelten fontos a test általános, ugyanakkor a szerve-

zetek célirányos méregtelenítése is. 
 Bár a stressz-kezelés tudatos megvalósításaira vonatko-

zóan a válaszadók kis százaléka talált rá, mégis szakmai 
meggyőződésünk, hogy a különböző masszázsok igen-
csak szükségesek és hasznosak a test fiziológiai folya-
matainak regenerálásához. 
 Noha többezer éves módszerek jelzik (például jóga), 

hogy a test ízületeinek jótékony mozgása és a test tartá-
sának, szimmetriájának helyreállítása kiemelten fontos, 
a hétköznapi beszédben és különösen a napi gyakorlat-
ban ennek tudatos megvalósítása igen kevesek szoká-
sa. Ugyanakkor a víz segítségével „súlytalanná” váló 
emberi test és az ilyen helyzetben végezhető különböző 
vizi rekreációs gyakorlatok (pl. aqua-jogging, aqua–fit-
ness) gyorsíthatják a regenerálódás-, a testi-lelki feltöltő-
dés ütemét. 

Mindezen tulajdonságok azért is különösen fontosak, mert 
szakavatott segítség sajnos csak akkor „érkezik”, ha beteg-
séggé „fajult” állapotunk miatt orvoshoz fordulunk. Ugyanakkor 
a testre holisztikusan tekintő orvoslás még nem általános, így 
a fiziológiai folyamatok egy, korlátozott elemére, illetve terüle-
tére „gyógyulás” érhető el úgy, hogy közben más területek 

„terhelése” (például gyógyszerszedés gyomorra, vagy májra 
gyakorolt hatása) jelentős egyensúlyfelbomlást, rendellenes-
séget okozhat. 
Így válik kiemelten indokolttá és hasznossá az egészségmeg-
őrzés, egészség helyreállítás és fejlesztés a rekreáció terüle-
teinek, módszertanának és a vonatkozó szakértők tevékeny-
ségének összehangolásával. 
3.3 A válaszadók egészségi állapotának statisztikai 
adatai 
Legtöbben ízületi és mozgásszervi (21%), valamint magas 
vérnyomásos (29%) megbetegedésekkel küzdenek és család-
jukban a szív- és érrendszeri megbetegedések (49%) túlsúlya 
mutatkozott meg. 
A magas vérnyomást (hypertonia) két nagy csoportra osztjuk. 
Primer (elsődleges) hypertoniáról akkor beszélünk, amikor 
más kiváltó tényezőt nem sikerül kimutatni a vizsgálatok so-
rán. Szekunder (másodlagos) hypertoniáról akkor beszélünk, 
amikor a vérnyomás emelkedését más szervrendszerek elté-
rései okozzák. Ez ritkábban fordul elő (körülbelül 5-10%-ban). 
Leginkább a vese működésének eltérése okoz másodlagos 
hypertoniát, azonban előidézheti még hormonális eltérések, 
pajzsmirigy-túlműködés, mellékvese-kéreg és -velő hormon-
termelési zavara, stb. 
Bizonyos gyógyszerek (például szteroid tartalmú készítmé-
nyek, fogamzásgátlók, gyulladáscsökkentők) emelhetik a vér-
nyomást, nem is beszélve a kábítószerről és az alkoholról. 
A reumatológiai betegségek között is két csoportot különböz-
tethetünk meg. A gyulladásos- és a degeneratív eredetű meg-
betegedéseket. A legtöbb reumatológiai megbetegedést a fáj-
dalom és/vagy a mozgásszervi korlátozottság jellemzi. Megfi-
gyelhető, hogy a kopásos ízületi megbetegedések, már a fia-
talabb korosztályoknál is egyre gyakoribbak. Kopásos megbe-
tegedések esetén a 60 év körüliek körülbelül 50 %-a szenved 
ebben a betegségtípusban. A gyulladásos ízületi betegségek 
gyakran fiatal felnőttkorban kezdődnek, de vannak bizonyos 
formái, melyeket már kisgyermekkorban is diagnosztizálnak. 
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http://www.webbeteg.hu/index.php?page=news_full&type=77&menu=betegseg&news_id=572&cim=A-pajzsmirigybetegsegekrol


Sokszor hallani arról, hogy az önpusztító életmód, az egész-
ségtelen táplálkozás, a dohányzás, a stressz, a mozgássze-
gény életvitel következtében súlyos betegségek alakulhatnak 
ki. Ezek közül egyik a szív- és érrendszeri megbetegedések 
köre -a szívinfarktus, a szélütés, a hirtelen szívhalál, érelme-
szesedés, stb.- Magyarországon a szív és érrendszeri megbe-
tegedések miatt bekövetkezett korai halálozások aránya há-
romszor magasabb, az Európai Uniós átlaghoz képest. Ilyen 
rossz mutatókkal, még a kelet-európai országokban is keve-
sen rendelkeznek. A szívbetegségek egyik leggyakoribb fajtá-
ja a szívkoszorúerek elmeszesedése, amikor az artériák falán 
lévő zsíros lerakódások következtében megkeményedik az 

érfal és az ér is beszűkül. (77..  áábbrraa) Ennek kialakulásában a 
magas vérzsírtartalom, a stressz, a dohányzás, a mozgás-
szegény életmód, az elhízás, a magas vérnyomás, a cukorbe-
tegség és a nem is szerepet játszhat. Az utóbbi években több 
nő halt meg keringési, mint daganatos betegségekben. Jel-
lemző, hogy a mai magyar társadalomban még nem eléggé 
tudatosult, hogy a kardinális megbetegedések nemcsak a fér-
fiak körében terjedtek el, és nem csupán idős korban szedik 
áldozataikat, hanem a nők körében is. A nőknek nyolcszor na-
gyobb az esélye, hogy szívinfarktusban vagy szélütésben hal-
nak meg, mint például mellrákban. 
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A felsorolt betegségek közül mely(ek) fordultak elő önnél 
és/vagy családjában? 
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Táplálkozás témakör 
A válaszadók többsége reggelire tejtermékekben, szén-
hidrátokban és fehérjékben gazdag ételeket fogyaszt, 
mint például péksüteményeket, szendvicseket, felvágot-
takat, különféle kenyereket, müzlit, tojást, gyümölcsöt és 
zöldséget, melyek mellé az idősebb korosztály inkább 
kávét iszik, de teával és gyümölcslevekkel is csillapítja 
szomjúságát. 

Étkezési szokások 
A válaszok alapján, szinte mindenki reggelizik. Legtöbben 
12:00 és 13:00 óra között ebédelnek. Az étkezések számát te-
kintve a napi 4-5 alkalom lenne ideális. Ennek oka, hogy a 
szervezet inzulin szintjét egy bizonyos szinten kell tartani ah-
hoz, hogy megfelelően tudjon működni. 
A válaszadók közül szinte mindenki szívesen fogyasztja a 
88..  áábbrráánn felsorolt élelmiszereket, elkerülve a gyorséttermi 
ételeket, egészségtelen nassolási termékeket. Ezáltal egyénre 
szabottan tudunk összeállítani étrendet. 
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A megkérdezettek 84%-a nem dohányzik és a válaszok 
alapján 46%-uk havonta „csak” egy-két alkalommal fo-
gyaszt alkoholt, ami meglepően pozitív képet mutat. 
A stressz, a modern életmód elkerülhetetlen velejárója, 
amely kimerítheti a szervezetet, és növelheti a betegsé-
gek iránti fogékonyságát. A stressz az egyén lelki reakci-
ója az őt ért fizikai-, érzelmi-, vagy környezeti hatásokra. 
Stressz tünetei lehetnek: 

 kimerültség, álmatlanság, figyelemösszponto-
sítási nehézség 

 idegesség, nyugtalanság vagy rendkívüli inger-
lékenység 

 étvágytalanság, émelygés, gyomor- panaszok, 
hasmenés, székrekedés 

 fejfájás 
 nemi vágy csökkenése 
 düh, elkeseredettség, apátia, borúlátás 
 stb. 

A szervezetnek sok létfontosságú tápanyagra van szük-
sége ahhoz, hogy megbirkózzon a feszültséget okozó 
külső hatásokkal. Ajánlott ilyenkor a B-vitamin komplex, 
a kalcium és a magnézium, melyek erősítik az ideg- és 
immunrendszert, segítenek a fáradtság legyőzésében és 
oldják az izomfeszültséget. 
A válaszadók 82%-nál munkavégzésüket, teljesítményü-
ket befolyásolja, mind a pozitív, mind a negatív stressz. 
Pozitív stressz hatásai közé sorolták a teljesítőképesség 
fokozódását, hatékonyabbnak tartották munkájukat, na-
gyobb fizikai szellemi aktivitást éreztek a serkentő pozitív 
erők felszabadulása miatt. Ezzel ellentétben a negatív 

stressz esetében ingerültebbé válnak. Nehezen tudják 
ellátni feladatukat, a precizitásuk is csökken. Lassabban 
tudnak reagálni az új ingerekre és kreativitásuk is csök-
ken. Meglepően néhány válaszadónak pozitív hatást 
eredményez. (Ez feltehetően adódhatott a pozitív és ne-
gatív stressz ismeretének hiányából is). 
A következő kérdéskörben a stressz-levezető és - kezelő 
technikák alkalmazásáról érdeklődtünk, két csoportra 
osztva a válaszadási lehetőségeket. Rekreációs tevé-
kenységekre (99..  áábbrraa) és az egészségkárosító tevékeny-
ségekre (1100..  áábbrraa) írtunk néhány válaszadási lehetősé-
get. 
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1100..  áábbrraa  HHooggyyaann  vveezzeettii  llee  aa  mmiinnddeennnnaappii  ssttrreesssszztt?? 

Rekreációs tevékenységek közé a különböző relaxációs 
gyakorlatok, egyéb szellemi és rekreáció tevékenységek 
tartoznak. Többségükben jókedvvel, sporttal és egyéb 
szórakozási lehetőséggel oldják a nap folyamán felgyü-
lemlett feszültséget. 
Egészségkárosító tevékenységek, közé különböző devi-
áns (a szokásostól eltérő-, a szabályokat nem követő) 
viselkedések tartoznak, amelyeket a stressz faktorok vál-
tanak ki. Jellemzője főként az ingerültség (22%) és a ká-
véfogyasztás (33%) a jellemző. 
A vállalati vezetők mindössze 13%-a nem venne részt 
stressz-kezelő tréningen. Ebben a kérdésben 56%-uk 
bizonytalan, a fennmaradó 31% pedig szívesen venne 
részt. Azok, akik azt válaszolták, hogy nem vennének 
részt, magyarázatként azzal szolgáltak, hogy bár tudják 
számukra mi a hatásos, nem lenne rá idejük. 

Ezért fontos, hogy minél többen halljanak stressz-kezelő 
tréningekről, és megismerjék ezek előnyeit (1111..  áábbrraa). 
 
Ha lehetősége lenne, részt venne-e stressz kezelő tréningen?

31%

Igen 

Nem 

Talán
56%

13%   
1111..  áábbrraa  RRéésszztt  vveennnnee--ee  ssttrreesssszz  kkeezzeellőő  ttrréénniinnggeenn,,  hhaa  

lleehheettőőssééggee  lleennnnee  rráá?? 

______________________________________________  
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  

SSzzőőddii  SSáánnddoorr  
Beszélgetés Dr. Koczor Zoltán 

 

„A minőség az elmúlt években az igények, 
az érzések, a tudás keresésének, és az 

elvszerűségnek vált sajátos kohójává.” 
 
 

Dr. Koczor Zoltán 

 
- Bevezetésként egy rövid szakmai önéletrajzot szeret-

nék kérni. 

- Mérnökként végeztem. Főiskolai oktatóként az ipar 
számára végzett kutatások során tapasztaltam, hogy 
a leginnovatívabb ötletek sem válnak hasznossá, ha 
a szervezet és a benne zajló folyamatok alkalmatla-
nok a fejlődés befogadására. Innen a minőségügyes 
kezdet. Közben több terület elkötelezettje maradtam, 
mint a tudományos fokozatom alapját adó textiles 
anyagszerkezeti érdeklődés, a technológiai és a ter-
méktervezői kutatások. Ugyanakkor van doktoran-
duszom, akivel a hálózatelmélet minőségügyi alkal-
mazhatóságát, és van, akivel a szervezeti hatékony-
ságot elemezzük az érzelmi intelligencia mérésével 
és fejlesztésével. 

Legfontosabb választásomnak mégis az oktatás iránti 
elkötelezettségem mutatkozott. A minőségügy kiala-
kulásának kezdetén hoztuk létre az első „minőség-
biztosítási” graduális mérnöki szakirányt, annak teljes 
tananyagával. Kezdettől fogva fontos háttér volt a 
gyakorlati problémákkal való megismerkedéshez a 
felnőttoktatás. Mára már több ezer végzett hallgatóm 
szemléletére próbáltam hatással lenni. 
A kezdetek Könnyűipari Műszaki Főiskolája mára 
Óbudai Egyetemmé fejlődött. Mint az ötkaros intéz-
mény minőségirányítási igazgatója aktív részese le-
hettem az egyetemmé válás folyamatának is. A szak- 
és szakirány-felelősi munkák mellett a minőségügyi 
területen szakértői tevékenységet is végzünk. Oktató-
kutató és szakértői munkámat ma mintegy tízfős szű-
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kebb csapatban végzem, melynek tagjaitól naponként 
tanulok, s bármelyikükért tűzbe mennék. 

- A minőség szinte minden területén „otthon vagy”. Ott-
honosan mozogsz a minőségmenedzsment, a pro-
jektmenedzsment témákban, de a megbízhatóság és 
az élettartam-tervezés, vagy az önértékelés és a mi-
nőségdíjak is közel állnak hozzád (hogy csak néhá-
nyat említsek). Melyik a kedvenc tereped? 

- Nem a szakmai tartalma a meghatározó a kedvenc-
nek, hanem a szerzett sikerélmény. Ezzel kapcsolat-
ban pedig azt figyeltem meg, hogy a saját modell 
alapján megtalált gyakorlati megoldások a nyertesek. 
Fontos súlyozó az is, hogy mennyire érezzük eredeti-
nek a tevékenységet, és milyen a közreműködők 
csapatélménye. Ma inkább önkritikaként kell jelez-
nem, hogy a saját gazdasági haszon sokszor csak 
másodrendű szempontként jelenik meg ennél a rang-
sorolásnál. 

- Mit jelent számodra a minőség? 

- Többféle definíciót alkottunk már erre a fogalomra. 
Ha új elemekkel kell személyessé tennem a minőség 
fogalmát, akkor arra utalnék, hogy a minőségre való 
törekvés legfontosabb értéke, hogy bármely állapot-
ból elindulhat a fejlődés, és bármely fejlettségénél to-
vábbfokozható. 
A minőségfejlesztés lépéseiként a tények megértése, 
a célok személyre szabott, reális meghatározása, a 
folyamatok megtervezése és a visszacsatolások 
rendszerének kialakítása általában mindenkinek e-
szébe jut. A kölcsönhatások széles rendszerének 
harmonizálására már általában kevesebb energia jut, 

pedig e nélkül sosem jutunk el a valóságos minőség-
hez: 

• az érintettek hosszú távú elégedettségéhez, mely-
ben körvonalazott igényeiken kívül néha helyettük 
kell még nem érzékelt szempontok szerint csele-
kednünk és terveznünk,  

• az emberközpontú munkavégzés kialakításához, 

• a piaci műveletek etikus, a személyes moralitás 
szintjét igénylő biztosítékához. 

Mindehhez jelenleg elsősorban a gazdasági haszon, 
a piaci hasznosság ad motivációt. Ezért a minőség-
ügy eszköztárára jellemző, hogy tudatos, folyamat- 
centrikus, haszonelvű, sokszor szubjektív eredmé-
nyeken vagy becsléseken tájékozódó és multidiszcip-
lináris. A minőség az elmúlt években az igények, az 
érzések, a tudás keresésének, és az elvszerűségnek 
vált sajátos kohójává. 

- Hogy látod a magyar minőség oktatás helyzetét? 
Hozzájuthat-e egy mai diák az alapvető és a korszerű 
minőségügyi ismeretekhez? 

- Kezdjük a magyar oktatás minőségével! Itt még saj-
nos több a minőségbiztosítási eszköz, mint a minő-
ség, de ez sem kis eredmény. A felsőoktatásban 
végbement tartalmi változások sok lehetőséget adtak 
a minőség oktatásának meghonosítására. A kritikát 
érdemlő tények mellett gyakran az oktatók változásra 
való képtelensége miatt marad el az eredmény ezen 
a területen. 
Nagy probléma, hogy a minőségügyet még sok he-
lyen a szakmai kapcsolódások nélkül, mint sajátos 
„ideológiai” tárgyat kezelik. Olcsóbb előadásokat tar-
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tani a minőségről, mint csoporttechnikát alkalmazva 
elemi élményként beégetni a hallgató tudatába egy 
hétköznapi esemény folyamatstatisztikáját. Hogy a 
példánál maradjak, akkor lenne eredményes a 
minőség oktatása, ha a hallgatónk kilépve az óránkról 
elemi felismerésként ébredne rá, hogy a vérnyomása, 
vagy a napi kalória bevitel problémája ugyanolyan 
módon elemezhető, ahogy az órán tanulta azt 
gazdaságilag hasznos eseményekre. És az elemzés-
hez a megoldás módszereire is kapna segítséget a 
tárgy, esetleg tárgyak keretében. 
Azokkal az oktatásokkal, ahol szakmát adnak a mi-
nőségüggyel a hallgató kezébe, az a gond, hogy 
nincs olyan konszenzussal elfogadott tematika, mely 
a gyakorlattól távolodó felsőoktatásban igazoltan 
hasznosítható, továbbfejleszthető az élethosszig tartó 
tanulás során. Ennek érdekében javaslom, hogy in-
duljon szélesebb körben párbeszéd. Örömmel olvas-
tam, hogy a lap gondozásában a tapasztaltabb kor-
osztályból értékes gondolatok kerültek publikálásra a 
témában.  

- Miként tudsz lépést tartani, fejlődni? Honnan szerzed 
ismereteidet? 

- Viszonylag rossz olvasó vagyok. Legalábbis ha a 
mennyiséget nézem. A legjobb szakirodalmaknak a 
harmadánál már saját gondolataim csaponganak. 
Persze aztán a végére jutok a szerző gondolatainak 
is, de ez sokat ront a feldolgozott cikkek számszerű 
adatain. 
Viszont szívesen vállalok doktori bírálatokat, végigol-
vasom félévenként azt a 20-30 szakdolgozatot, TDK 
dolgozatot, mely mögött több ezer oldal szakirodalmi 
ismeret van. Ezek közül válogatok, így előbb-utóbb a 

fontosabb dolgokhoz hozzájutok. A felnőttoktatásra 
történő felkészülés mindig a leghasznosabb kény-
szer, hisz szakemberek előtt nem lehet senki hiteles, 
ha az aktuális témákat nem naprakészen tálalja. Há-
lás vagyok ezekért a „kényszerekért” a TÜV Rhein-
land Csoportnak, ahol a képzésekben a kezdeti idők-
től számítottak ránk. 
Konferenciákon a magamtól elvárthoz képest ritkáb-
ban, a megoldásokat igénylő ipari és szolgáltatási te-
repen annál gyakrabban vagyunk ott. Szinte folya-
matosan van olyan élvonalbeli informatikai, autóipari 
cégünk, környezetvédelmi, technológiafejlesztési ke-
reskedelmi munkánk, ahol naprakész ismereteket ta-
nulhatunk. 

- Szakmai közéleti tevékenységeid közül melyeket tar-
tasz a leghasznosabbnak? 

- Jelenleg a MAB keretei között végzett feladatom je-
lenti a legnagyobb kihívást számomra. A felsőoktatás 
minőségéért felelős testület minőségfejlesztési bizott-
ságát vezethetem, belelátva ezzel a plénum dönté-
seibe is. A többi közéleti tevékenységem hasznos-
sága elsősorban a feladatokat osztókon múlik. 

- Rendszeresen tartasz tréninget cégeknél, különböző 
szervezeteknél. Milyen jellegű képzések a leggyako-
ribbak manapság? 

- A minőségügyi oktatásnak talán a legfontosabb 
lehetősége, hogy saját értékelési rendszerén belül is 
foglalkozik a munkatársak tudás és közösségfejlesz-
tésével. Ezért a képzések két jellegzetes csoportja 
alakult ki. 
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ma a lean-es területek szemléletét és eszközeit 
oktató tanfolyamok a legkeresettebbek, bár személy 
szerint a six sigma-s tréningeket jobban szeretem, 
mivel saját múltam a statisztikai elemzésekből in-
dult. 

• Másrészt a cégek saját problémáik elemzése során 
fogalmaznak meg igényeket képzésekre. A képzési 
témák kiválasztásban, mint külső szakértők szíve-
sen vállalunk részt, ezért, ha mi tartjuk az oktatást, 
a képzések esélyesek a sikerre. 

- Sokat publikálsz és népszerű konferencia előadáso-
kat tartasz. Min dolgozol jelenleg és milyen további 
terveid vannak? 

- Jelenleg az első felsőoktatási marketingről szóló 
tanulmánykötethez írunk egy „minőséges” fejezetet, 
illetve egy új jegyzet készül az egyetemi minőségügyi 
oktatásunkhoz. Évről évre megújul a már nyolcadik 
kiadásán túljutott „ A minőségügyi rendszerek fej-
lesztése” című kötetünk. Több szakmai lapban publi-
kálunk és a pályázati és innovációs munkáink össze-
foglalóit készítjük rendszeresen. Ugyanakkor a dokto-
randuszaim dolgozatának sajátos másodszerzőjének 
is érzem magam, hisz ez mindig egy alkotóközösség. 
A nyáron készül el az „Anyag-szerkezettan” és a 
„Folyamatszervezés” című egyetemi tankönyvünk. 
Mind emellett talán még egy cikk említése lehet még 
érdekes: a „Hét Hárs” című folyóirat „csalás”-ról szóló 

tematikus számában kaptam felkérést. Ennek a cikk-
nek a gondolatai közül sem maradhat ki a minőség-
keresés. 
A szakmai cikkek jelentős részében a már említett 
csapat több tagja tehetséges szerzőtársam, s a közös 
munka a hatékonyság záloga. 

- Marad-e időd kikapcsolódásra, szórakozásra? 

- A résekben. Vidéki útjainkon sokszor hagyunk időt 
egy-egy látnivalóra, a tanszéki munka is keresi a kö-
zösségi elemeket. Ez szorosan összefügg azzal, 
hogy valamennyi teljesítményhez elmondhatom: van 
társam az alkotásban. 
A legfontosabb kikapcsolódás számomra a klasszikus 
zene, koncerteken, vagy felvételekről hallgatva, ese-
tenként amatőr módon művelve. A leghatásosabb ki-
kapcsolódás pedig az unokáim körében töltött kihívá-
sokkal teljes idő. Itt sem mindig a mennyiséggel ará-
nyos a hatás, fontosabb a minőség. Szeretem a 
történelmet, az irodalmat, az úszást, a társaságot. De 
leghasznosabb a csend. A kertben, a természetben, 
egy templompadban vagy az íróasztalomnál. Ahol 
mód adódik szembesülni a „helyesbítendő és meg-
előzendő”, valamint a „folyamatosan fejlesztendő” te-
vékenységekkel. Magamban, magamban. 

______________________________________________  
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A jubileumi közgyűlés szakmai programjának előkészítése - megvitatása 

 

MMiinnőőssééggsszzaakkeemmbbeerreekk  TTaalláállkkoozzóójjaa 
2011. február 12. 

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

Délelőtt 
1000-től kb. 1300-ig 

(szünet 1130-tól 1145-ig) 
„„2200  éévveess  aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg””  

Levezető elnök - moderátor: 
SSoommooggyyiinnéé  AAllaabbáánn  IIllddiikkóó 

US IMRF vezető 
MOL Nyrt., Kutatás-termelés Divízió 

EEssttee  
2200

0000
--ttóóll  hhaajjnnaallii  0022

0000
--iigg  

kötetlen beszélgetés, 
gálavacsora korlátlan ételfogyasztással 

zene, tánc 
 

A Találkozóval kapcsolatos információk megtalálhatók portálunkon. 

http://www.quality-mmt.hu/index.php?oldal=oldal&o=xv._minosegszakemberek_talalkozoja_2011_02_12
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  

  
 AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  éévveess  kköözzggyyűűllééssee  aa  

2200..  jjuubbiilleeuummii  éévvffoorrdduullóó  üünnnneepplléésséévveell  
22001111..  mmáájjuuss  2255..  sszzeerrddaa 
  22001100..  éévv  bbeesszzáámmoollóójjaa  

22001111..  éévv  tteerrvveezzeettee  
2200..  jjuubbiilleeuummii  éévvffoorrdduullóó  

 
 

  XXXX..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  
22001111..  nnoovveemmbbeerr  22--44..  
TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22001111.. 
MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzaakkiirrooddaallmmii  DDííjj  22001111..  

AAzz  ÉÉvv  ((sszzaakktteerrüülleett  mmeeggnneevveezzééssee))  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerrmmeenneeddzzsseerree  22001111..  
MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ee--OOkkttaattááss  DDííjj  22001111..  

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22001111..  

TTeerrvveezzeetttt  eesseemméénnyyssoorroozzaatt::  
KKoonnffeerreenncciiaa--ssoorroozzaatt  aa  mmiinnőősséégg  aakkttuuáálliiss  kkéérrddéésseeiirrőőll  
PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  üünnnneeppééllyyeess  ááttaaddáássaa  aa  ggáállaavvaaccssoorráánn
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AAzz  eellssőő  „„ZZöölldd  úújjssáágg””  
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PPoossttaaii  MMiinnőősséégg  DDííjj  ––  PPáállyyáázzaatt  
 
A Minőségügyi Világnap alkalmából a Magyar Posta Zrt., 
immár második alkalommal rendezte meg szakmai talál-
kozóját, a Postai Minőség Napot. A közel 200 fős szak-
mai rendezvényen azok a vezetők és munkatársak vet-
tek részt, akik a Társaság életében kiemelkedő szerepet 
látnak el a minőség elérésében, megvalósításában. 
A Posta már önálló vállalattá válása óta törekszik szol-
gáltatási színvonalának mérésére és javítására. Az 
utóbbi években ez a tevékenység szorosan kötődik az 
ügyfelek igényeinek megismeréséhez és elégedettségük 
egyre magasabb színvonalú kielégítéséhez. Sikeressé-
gének a jövőben is egyik titka a minőségi szolgáltatás-
nyújtás, mely minden munkatárs felelőssége és munká-
jának eredménye. A minőségi szolgáltatás egyre fonto-
sabb a piacnyitásig hátralévő időszakban, ezért került 
kialakításra a szervezeten belül, a minőségi munka to-
vábbi ösztönzésére a csoportos díjazású Postai Minőség 
Pályázat. 
A Pályázat kölcsönös előnyökön alapul: 

 a pályázók versengnek egymás között, 
 a pályázat nyerteseire büszke a Társaság, 
 a fejlődés kézzelfogható eredménye nem csak 

számadatokban jelentkezik, 
 a minőségjavítás biztosítja a folyamatos fejlődést 

a teljesítményben, 
 Magas színvonalú szolgáltatásnyújtást érjenek el 

a pályázó szervezetek és azok, akik tanulnak be-
lőle 

A legjobb gyakorlatok, módszerek további felhasználá-
sára adnak lehetőséget, a szervezeti változásokhoz, fej-
lesztésekhez a legjobb tanácsadók azok, akik az adott 
tevékenységet végzik, ezáltal versenyképes szolgáltató-
vá tud válni a Magyar Posta 
A pályázat 3 fő elemet tartalmaz 
1. Minőségi mutatók alakulása 
A folyamatok teljesítményét, a folyamatok alakulását 
bemutató objektív adat. 3 évre vonatkozóan értékelték a 
mutatók alakulását, mind trend, célérték viszonylatában. 
2. A szervezet bemutatása, minőség-szemlélet, alkalma-
zott módszerek 

- Szervezet rövid bemutatása 
- Szervezet működésének áttekintése, erősségek, 

fejlesztendő területek, munkafolyamatok, munka-
társak bevonása) 

- Minőségfejlesztési módszerek 
- Az újonnan bevezetett módszereket hogyan oktat-

ták a munkatársak részére, hogyan gondoskodnak 
a megfelelő szakképzettségről 

- Milyen számszerűsített eredményeket ért el a 
szervezet az ügyfelek, a minőségi mutatók, az 
auditok, ellenőrzések során, ezekből milyen követ-
keztetéseket, intézkedéseket hozott 

3. Fejlesztési javaslatok 
Olyan fejlesztési javaslatok a jövőre vonatkozóan, amik 
széles körben más szervezeteknél is elterjeszthetőek. 
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A Pályázatok pozitívumai 
1. Pályázatok kiírásánál részletesen megadásra ke-

rültek a pályázati követelmények, ezáltal, össze-
fogott lényegre törő pályázatok, nyomon követ-
hető volt a kialakított módszer. 

2. A szervezetek a külső ügyfelek magas színvonalú 
kiszolgálására nagy hangsúlyt fektetnek, de 
emellett a belső ügyfelek kiszolgálása is fontos 
számukra.  

3. Nem csak az irányítástól kell elvárni azt, hogy mit 
hogyan csináljunk jobban, a szervezetek felisme-
rik a saját hatáskörben elvégezhető minőségjavító 
intézkedéseket. Konstruktivitás irányába mutató 
szervezetek. 

4. Egységesített informatikai rendszerek, melyek 
pontosabbá, hatékonyabbá teszik a napi munka-
végzést. 

5. A munkatársakat a vezetők bevonják, véleményü-
ket kikérdezik, fejlesztő feladatokkal bízzák meg 
őket. Ezáltal mindenki sajátjának érzi az ered-
ményt és ezáltal elfogadják a változásokat. 

6. Azonnali tűzoltás helyett már az adatok elemzése, 
hiba okok megkeresése a fő cél, PDCA ciklus al-
kalmazása biztosítja a folyamatos fejlődést 

7. Csapatmunka erős motiváló hatású, egyben kap-
csolódik a munkatársak bevonásához. Az önisme-
ret, a kommunikáció, a konfliktuskezelés egyre 
nagyobb szükségletté válik a gazdasági szférá-
ban. A csapat tagjai egy meghatározott cél érde-
kében dolgoznak együtt ezáltal a csapattagok 
elégedettségi szintje, és a munka minősége is ja-
vul. 

8. Az elért eredményeket be kell mutatni a dolgozók-
nak, szembesíteni kell velük, versenyhelyzet ala-
kul ki, motiváló hatású. 

9. Mind az ügyfél elégedettség mérés, mind a 
munkatársak véleményének megkérdezése fontos 
a szervezetek számára Ügyfelek megkérdezése 
fontos visszacsatolás a mindennapi munkáról. Az 
eredmények ismeretében a szervezetek olyan 
hatékonyjavító intézkedéseket tehetnek, ami az 
ügyfelek elégedettségét növeli. MINŐSÉG= érték, 
annak értéke, hogy az általunk nyújtott szolgálta-
tás mennyire elégíti ki a vevők igényeit, mennyi 
értéket kap. Ezekkel a mérésekkel kapunk infor-
mációt a vevőink igényeiről. A változás nyomon 
követhetők, a rendszeresen elvégzett elégedett-
ség mérésekkel, a dolgozók felé is visszacsatol-
ható.  

Az első 10 kiválasztott postán próbavásárlásokat is vé-
geztek, mely segítenek abban, hogy ügyfélként győződ-
jenek meg arról, hogy a szervezetek mindent megtesz-
nek ügyfeleikért. 
Az idei évben két kategóriában hirdettek győztest, a Tár-
saság legnagyobb ügyfélkörrel rendelkező postái és 
technológiai üzemei körében. Összesen 41 posta és 14 
üzem nyújtott be pályázati anyagot, melyeket 16 fős 
szakmai bizottság, majd a Posta felsővezetőiből álló 
5 fős bizottság számos szempont alapján értékelt. A díja-
kat ünnepélyes keretek között Schmidt Pál vezérigazgató 
adta át. 
A Magyar Posta a Postai Minőség Pályázattal a minőség 
iránti elkötelezettség fontosságára kívánja felhívni a fi-
gyelmet. 
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ÁÁttaaddttáákk  aa  22001100  éévvii  GGáábboorr  DDéénneess--ddííjjaakkaatt  
 
Az 1989-ben alapított NOVOFER Alapítvány immár 22. 
alkalommal hirdette meg nyilvánosan a Gábor Dénes-
díjra történő felterjesztési felhívását. A díjakat 2010. de-
cember 16-án 11 órai kezdettel adta át a NOVOFER 
Alapítvány a Parlament Főrendiházi termében. 
A díjátadási ünnepség 
A rendezvényt dr. Kövér László úr, az Országgyűlés el-
nökének köszöntője nyitotta. 
Dr. Pálinkás József úr, a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke előadást tartott, majd Jamrik Péter az alapító 
képviseletében méltatta a díjazottak eredményeit. 
Az ünnepségen hét Gábor Dénes-díjat, két „In 
memoriam Gábor Dénes” elismerést és egy megosztott 
Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjat adtak át 
a meghívott notabilitások, innovációs szakemberek, mé-
diaképviselők és vendégek jelenlétében. 
Gábor Dénes-díj 
A díj alapvető célja a névadó életpályájával szimbolizált 
innovatív magatartás elismerése. A Díj egy 125 mm át-
mérőjű bronz (nemzetközi díj esetében ezüst) plakett, 
amely a kitüntetett nevét, a kitüntetés évszámát, a tudós 
hologram képét tartalmazza. A díjat díszoklevél és pénz-
díj egészíti ki.  
A nyilvános felhívás alapján a gazdasági tevékenységet 
folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással 
foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és termé-
szettudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvé-
delmi szervezetek, ill. szövetségek vezetői továbbá a 
Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakemberek 
terjeszthették fel azokat az általuk szakmailag ismert, 

kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkező 
szakembereket, akik: 

• jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi al-
kotást hoztak létre, 

• tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevé-
kenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek 
megőrzéséhez, 

• személyes közreműködésükkel nagyon jelentős 
mértékben és közvetlenül járultak hozzá intézmé-
nyük innovációs tevékenységéhez. 

A NOVOFER Alapítvány kuratóriumának döntése 
alapján Gábor Dénes díjban részesült 
Dr. Bedő Zoltán agrármérnök, akadémikus, az MTA 
Mezőgazdasági Kutatóintézet (Martonvásár) igazgatója,  
a búzanemesítés, a nemesítési módszerek fejlesztése, a 
molekuláris és hagyományos növénynemesítési módsze-
rek együttes alkalmazása terén elért, nemzetközileg is 
elismert eredményeiért, 76 új gabonafajta előállításában, 
a Pannon búza program kidolgozásában való alkotó 
részvételéért. 
1951-ben született Debrecenben. A Gödöllői Agrártudo-
mányi Egyetemen 1975-ben szerzett diplomát. Kandi-
dátusi fokozatot 1983-ban, MTA doktori címet 1993-ban 
kapott. 2004-ben az MTA levelező, majd 2010-ben az 
MTA rendes tagja lett. 1992 óta az MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet igazgatója Martonvásáron. Növényneme-
sítői tevékenysége során 76 új gabonafajtát hozott létre 
munkatársaival együtt. Ezeket a fajtákat napjainkig több 
mint 10 millió hektáron termesztették hazánkban, és 10 
országban kerültek bevezetésre. Kutatásai során vizs-
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gálja a régi magyar búzapopulációkat, egyik kezdemé-
nyezője a Pannon búza programnak a magyar minőség-
búza fejlesztése érdekében. Tudományos folyóiratokban 
megjelent 180 közleménye, összegzett impakt faktora 
110,3. 15 könyv szerkesztője és 13 könyvfejezet szer-
zője. 2008 óta az Európai Növénynemesítő Társaság, az 
EUCARPIA elnöke. A Debreceni Agrártudományi Egye-
tem (1999) és a Pannon Egyetem (2006) díszdoktora. 
1998-ban Jedlik Ányos díjat, 2001-ben a Magyar Köztár-
saság Lovagkeresztje kormánykitüntetést, 2004-ben 
Németországban Justus Liebig díjat kapott. 
Dr. Czitrovszky Aladár fizikus, az MTA doktora, az MTA 
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet osztályveze-
tője, az optikai lézeres méréstechnika, a nem lineáris 
optika, a kísérleti kvantumoptika és a foton-statisztika 
terén elért nemzetközi szintű kutatási-fejlesztési ered-
ményeiért, melyek a toxikológiában, az egészség- és 
környezetvédelemben, a biológiában, a vegyiparban, 
valamint az orvos-tudományban egyaránt hasznosultak, 
továbbá a részben magyarországi (Szeged) helyszínre 
tervezett európai kutatási nagyberendezést (ELI – 
Extreme Light Infrastructure) elkészítő FP7-es kutatási 
projekt magyarországi részének vezetéséért, 12 szaba-
dalmazott találmány társszerzőkkel közös, zömében ve-
zetésével történt kidolgozásáért. 
1951-ben született Técsőn. 1973-ban végezte az Ung-
vári Egyetemet, 1982-ben kandidátus, 1984-ben az 
ELTE doktora, 1998-ban az MTA doktora. 1973-78 kö-
zött az Ungvári Egyetem és a Novoszibirszki 
Félvezetőfizikai KI munkatársa. 1978-tól a KFKI-ban, 
majd az SZFKI-ban dolgozik, 1984-től főmunkatárs, 
1988- Ipari Minisztériumi szakértő, 1999-től tudományos 
tanácsadó, osztályvezető. Kutatási területe: új optikai 
műszerek és módszerek fejlesztése a lézertechnika, a 

környezetvédelem és a toxikológia számára. Jelentős 
eredményeket ért el a fény nem klasszikus állapotainak 
vizsgálatában, új kvantumoptikai méréstechnikai mód-
szerek kifejlesztésében és alkalmazásában. Több mint 
200 tudományos publikáció, 4 könyvfejezet,13 szabada-
lom társszerzője. Folyamatosan részt vesz a posztgra-
duális képzésben, 60 nemzetközi konferencia előadója, 
10 nemzetközi konferencia szervezője. Számos nemzet-
közi és hazai tudományos testület elnöke, ill. tagja - az 
European Aerosol Assoc. az EAC WG Instrumentation 
elnöke, a Gesellsch. Aerosol Forschung, a Junge Award 
Comm. tagja, az MTA Lézerfizikai és Spektroszkópiai 
Biz., az OPAKFI Opt. Szakoszt. elnöke, SZFKI Tud. Tan. 
társelnöke (1991-97), MTA Kutatói Fórum tagja (1995-
97), több nemzetközi projekt koordinátora, az MPQ, a 
Bécsi Egyetem meghívott előadója. A KFKI Intézeti Díj 
(1985), az SZFKI Alk. Kut. Díj (1986, 1992), az MTA 
Szabadalmi díj (2001), a Petzval József emlékérem 
(2008), az Akadémiai Díj (2009) tulajdonosa. 
Dr. Gerse Károly gépészmérnök, a Magyar Villamos 
Művek Zrt. törzskari vezérigazgató-helyettese, a magyar 
villamosenergia-iparban betöltött, több évtizedes és 
eredményes vezetői és szervezői tevékenységéért, az 
energetikai műszaki oktatásban és fejlesztésben elért 
iskolateremtő munkásságáért, a magyarországi 
villamosenergia-ipari liberalizáció és piacnyitás megvaló-
sulásában, valamint a hazai villamosenergia-ipar Európai 
Uniós jogszabályoknak megfelelő működésének kialakí-
tásában nyújtott kiemelkedő tevékenységéért. 
Budapesten született 1944. jún. 22.-én. A BME Gépész-
mérnöki Kar Erőgépész Szak Hőerőgépész Ágazatán 
végzett (1967), doktorált (1977), a műszaki tudomány 
kandidátusa (1986). Az Energiagazdálkodási Intézet mű-
szaki gyakornoka, energiafelügyelője (1967–1969), 
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hőtechnikai előadója (1969–1972); közben a Nehézipari 
Minisztérium Országos Villamosenergia Felügyelet elő-
adója is (1969), a BME Gépészmérnöki Kar Kalorikus 
Gépek Tanszék tanársegéde (1972–1977), egyetemi 
adjunktusa (1977–1986), a Magyar Villamos Művek 
Tröszt műszaki tanácsadója (1987–1992), az MVM Rt. 
Erőmûvi Üzemviteli Osztályvezetõje (1992–1997), keres-
kedelmi igazgatója (1997-2002), általános vezérigaz-
gató-helyettese (2003-2006), törzskari vezérigazgató-
helyettese (2006-tól). 
Tudományos pályafutásának az elején speciális hőát-
adási jelenségekkel, lángok ütközésével foglalkozott. 
Később érdeklődése kazánok méretezési, üzemeltetési, 
konstrukciós kérdései felé fordult. Jelentős eredménye-
ket ért el a kazánok változó üzemállapotának és a tüze-
lőanyag minőségének a vizsgálata terén. Fontosak a 
magyar erőműrendszer modernizációjával, villamosener-
gia-piaci liberalizációval foglalkozó dolgozatai. Kereske-
delmi igazgatóként 2003. előtt a kereskedelmi tevékeny-
ségért, Üzemi Szabályzatért, szabályozási kérdésekért 
volt felelős. Hozzájárult a villamosenergia-piac 
liberalizációjához, többek között az optimális piaci 
struktúra, befagyott költségek, piaci erőfölény kérdését 
vizsgálva. A 90-es évek elején az erőművi üzemvitel 
vezetőjeként fontos szerepe volt a szabályozási 
változásokban, a villamosenergia-ipar privatizációjának 
előkészítésében. Címzetes egyetemi tanár (2006-tól), 
Európai Energia és Közlekedési Fórum (EFET) alternatív 
tagja (2005-2007), Eurelectric Magyar Tagozat Elnöke 
(2005-), MVM Közleményei főszerkesztő (1999-), a 
Magyar Mérnökakadémia tagja (2007-). Az Eötvös Díj, a 
Magyar Gazdaságért Díj, a Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetés 
tulajdonosa. 

Dr. Kéri György vegyész, biokémikus, a Semmelweis 
Egyetem Orvosi Vegytani Intézet kutató professzora, a 
Vichem Kft. ügyvezető és tudományos igazgatója, a ha-
zai és nemzetközi biotechnológiai kutatás-fejlesztés te-
rén nemzetközi szinten elismert és kiemelkedő szakmai 
tevékenységéért, a peptidhormonok szerkezetének és 
hatásainak vizsgálata, új rákellenes peptid származékok 
kifejlesztése terén elért eredményeiért, a fájdalomcsilla-
pításban és az izületi betegségek gyógyításában új 
perspektívát nyitó TT232 jelű rákellenes hatású peptid 
létrehozásában vállalt meghatározó szerepéért, a jelát-
viteli terápiában ill. kismolekulájú kinázgátlók gyógy-
szerfejlesztésében elért világszerte elismert eredmé-
nyeiért, 69 találmány kidolgozásában nyújtott alkotó köz-
reműködéséért, a magyar tudományos kutatási eredmé-
nyek nemzetközi ismertségét és tekintélyét egyaránt 
növelő biotechnológiai cég megalapításáért. 
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1950-ben született Budapesten. 1973-ban az ELTE-TTK 
kutatóvegyész szakán diplomázott, 1976-ban egyetemi 
doktorátus, 1982-ben kandidátus, 1994-ben MTA-dok-
tora lett. 1978-79-ben a UCSF-en postdoc. ösztöndíjasa, 
majd NSF grant és tudományos együttműködések kere-
tében 14-szer volt hosszabb-rövidebb tanulmányúton az 
USA-ban. 1973 óta a SOTEn, MTA-tudományos tanács-
adó, kutatóprofesszor, habilitált egyetemi tanár. 1992-től 
1999-ig SUGen Inc. USA, 1999-től a Max Planck- 
Axxima Pharmaceuticals tudományos tanácsadója és a 
Vichem Chemie Kutató Kft. üv. és tudományos igazga-
tója. Kifejlesztett egy TT232 jelű tumor szelektív 
szomatosztatin analógot amit Magyarországon Klinika II. 
Fázisig fejlesztettek és sikeresen alkalmazták melano-
más betegeken. 2007-ben egy kanadai cég megvásá-
rolta a TT232 licencét. Jeltovábbítási terápiában két ha-
tóanyaga áll klinikai fejlesztés alatt és részt vett a klinikai 
forgalomban lévő Sunitinib előanyagának kifejlesztésé-
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ben. Meghatározó szerepe volt a Nested Chemical 
Library™ kinázgátló és a KinaTor™ (Target Fishing) 
technológiák kifejlesztésében. 
Hét FP6/FP7 EU kutatási program résztvevője egy TB-
drug program koordinátora. 159 nemzetközi cikk 
(IF:512), és 69 szabadalom társszerzője. Akadémiai 
Díjas, Jedlik Ányos díjas, MTA Kiváló Kutatója, Aranyjel-
vényes feltaláló, elnyerte az Európai Peptid Szimpózium 
Debio Award-ját  
Dr. Prószéky Gábor programozó matematikus, általános 
nyelvész, az MTA doktora, a MorphoLogic ügyvezető 
igazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egye-
temi tanára, a hazai és nemzetközi szintű nyelvtechnoló-
giai innovációiért, a Magyar WordNet, azaz egy általános 
célú magyar nyelvi fogalomtár létrehozásában vállalt 
meghatározó tevékenységéért, a hazai nyelvtechnológiai 
képzés alapjainak kialakításáért, az első angol-magyar 
és magyar-angol gépi fordítóprogram létrehozásában és 
az erre épített ingyenes nyelvi szolgáltató portál 
fenntartásában vállalt alkotó tevékenységéért. 
1954-ben született Budapesten. Az ELTÉ-n programter-
vező matematikus (1981), majd általános és alkalmazott 
nyelvész (1982) diplomát szerez. A nyelvtudomány kan-
didátusa (1994), az MTA doktora (2005), habilitált egye-
temi tanár (2006). Egyik alapítója és igazgatója az első 
hazai nyelvtechnológiai kutatás-fejlesztésre specializáló-
dott vállalkozásnak, az 1991-ben létrehozott MorphoLo-
gic cégnek. A nyolcvanas évek eleje óta számos egye-
temen oktat. A PPKE Információs Technológiai Karának 
a kar megalakulásától kezdve tanára, 2006 óta a kar 
innovációs dékánhelyettese. Az MTA Szótári Munkabi-
zottságának elnöke, az MTA közgyűlési képviselője, 
számos tudományos testület tagja. Az Európai Közösség 
számítógépes nyelvfeldolgozással kapcsolatos fórumai-

nak szakértője és gyakori előadója, mintegy 30 hazai és 
nemzetközi számítógépes nyelvészeti K+F projekt ve-
zetője. 
Több mint 120 tudományos publikációja mellett három 
könyvet is írt az emberi nyelvek számítógépes feldolgo-
zásáról. Munkásságáért 2000-ben Széchenyi-díjat ka-
pott. További díjai: Kalmár László-díj (1995), Gyúrós 
Tibor-díj (2002), Brassai Sámuel-díj (2005), Magyar In-
formatikáért szakmai érem (2005), Az Év Informatikai 
Oktatója – különdíj (2009). 
Dr. Sperlágh Beáta általános orvos, klinikai farmakoló-
gus szakorvos, az MTA doktora, az MTA Kísérleti Or-
vostudományi Kutató Intézet tudományos igazgató-he-
lyettese, az idegrendszeri gyógyszerkutatás terén kifej-
tett, a gyógyszerfejlesztésben közvetlenül hasznosuló, 
nemzetközi szintű eredményeiért, az intézeti gyógyszer-
innovációs tevékenység koordinálásában, a gyógyszer-
ipari K+F-ben résztvevő szakemberek graduális és 
posztgraduális képzésében nyújtott kiemelkedő szerepé-
ért. 
1963-ban született Budapesten. 1987-ben szerzett álta-
lános orvosdoktori diplomát a SOTE-n. Az orvostudo-
mányok kandidátusa (1995), klinikai farmakológus szak-
orvos (2000), az MTA doktora (2004). Jelenleg az MTA 
Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet tudományos 
igazgatóhelyettese és a Semmelweis Egyetem címzetes 
egyetemi tanára. Kutatási területe az idegrendszeri 
gyógyszerkutatás. Kiemelkedő eredményeket ért el a 
purinerg és kannabinerg jelátvitel tanulmányozásában, 
valamint a neuroprotekció új típusú útvonalainak leírásá-
ban. Számos olyan eredménye született, amely új 
gyógyszerfejlesztési projektek kiindulópontjaként szolgált 
hazai és nemzetközi együttműködő partnerek, valamint 
gyógyszercégek, elsősorban a Richter Gedeon Rt. rész-
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vételével. 285 tudományos közlemény szerzője, ebből 70 
referált publikáció, melyekre több mint 2000 hivatkozás 
történt. Impakt faktora 232, H-indexe 25. Jelentős okta-
tási tevékenységet végez az orvosképzésben, és a 
gyógyszer-innovációban résztvevő szakemberek poszt-
graduális képzésében. 2005-ben L’Oreal-UNESCO “A 
nőkért és a tudományért” Díjat, 2007-ben Charles 
Simonyi kutatási Díjat kapott. 
Dr. Szépvölgyi János vegyészmérnök, az MTA doktora, 
az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai 
Intézet igazgatója, a műszaki kémia, ezen belül egyes kor-
szerű anyagok szintézise, a plazmakémiai és környezeti 
kémiai valamint anyagtudományi kutatások és a korszerű 
műszaki kerámiák terén végzett nemzetközi szinten is elis-
mert, kiemelkedő tudományos teljesítményéért, 36 szaba-
dalmazott találmány kidolgozásában nyújtott fejlesztői mun-
kájáért, a műszaki értelmiségi utánpótlás neveléséért, a 
doktori képzést segítő iskolateremtő tevékenységéért, a ter-
mészettudomány népszerűsítésében vállalt kiemelkedő 
szerepéért. 
1945-ben született Hódmezővásárhelyen. A Veszprémi 
Vegyipari Egyetemen 1968-ban szerzett vegyészmérnöki 
oklevelet. Egyetemi doktor (1972), a kémiai tudományok 
kandidátusa (1993), PhD (1995), az MTA doktora (2001), 
egyetemi magántanár (BME, 2004), egyetemi tanár (PE, 
2006). 1980-tól dolgozik az MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag-és Környezetkémiai Intézetében, illetve annak joge-
lődjeinél. Az intézet igazgatója 1994 óta. 
Jelenlegi kutatási területe a magas hőmérsékleten végbe-
menő kémiai folyamatok tanulmányozása, elsősorban kü-
lönleges tulajdonságú anyagok előállítására, valamint kör-
nyezetvédelmi alkalmazásokra irányulóan. Érdeklődik a 
fenntartható fejlődés kémiai vonatkozásai iránt is. 
Számos hazai és nemzetközi kutatási–fejlesztési projekt és 
ipari megbízásos munka témavezetője. 170 tudományos 

közlemény, 26 tanulmány és 18 könyvfejezet szerzője, il-
letve társszerzője, 36 szabadalom társfeltalálója. Szaba-
dalmai közül több mint tízet ipari méretekben is megvalósí-
tottak. Több egyetemen részt vesz a graduális és posztgra-
duális oktatásban. Hazai és nemzetközi tudományos társa-
ságok és szakmai bizottságok tisztségviselője, ill. tagja. 
Kitüntetései: Kiváló Feltalálói Díj Arany Fokozat (1999), 
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt (2008), 
Varga József Díj (2008), Környezetvédelmi Műszaki Felső-
oktatásért Díj (2008). 
In memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült 
Dr. Krausz Ferenc professzor, kísérleti fizikus, elektro-
mérnök, akadémikus, a Max Planck Institute of Quantum 
Optics igazgatója, a Müncheni Ludwig-Maximilian Tudo-
mányegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a Gábor 
Dénes-i örökség ápolását segítő tevékenységéért, továbbá 
az alapítványi célok szakmai, erkölcsi támogatásáért, a 
megvalósítás során tanúsított önzetlen közreműködéséért. 
Szabó Sándor holográfus, Gábor Dénes hologram szob-
rának elkészítéséért és azért az önzetlenül végzett évti-
zedes közreműködésért, mellyel hozzájárult a Nobel-díjas 
Gábor Dénes emlékének ápolásához, az Alapítvány kiállítá-
si programjainak megvalósításához, a holográfia eredmé-
nyeinek széleskörű népszerűsítéséhez. 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és 
a NOVOFER Alapítvány által alapított „Gábor Dénes 
Tudományos Diákköri Ösztöndíj”-at 
Lisztik Balázs és Túri József, VII. évfolyamos hallgatók 
kapták a „Nagy széntartalmú villamosközlekedési acélsínek 
előmelegítés nélküli javítóhegesztése” tárgyú tudományos 
diákköri munkájuk további ösztönzéséért. 
Konzulens: Dr. Dobránszky János tudományos főmunka-
társ. 
________________________________________________  
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KKoocckkáázzaattookk  ééss  kkeezzeellééssüükk  
IIssmmeerrjjee  ffeell  iiddőőbbeenn  aa  ccééggéérree  lleesseellkkeeddőő  vveesszzééllyyeekkeett!!  

A hétköznapi életben számos veszélyes kimenetellel, koc-
kázattal, járó tevékenység van, amelynek bekövetkezése 
balesetet és kárt is okozhat. A kár lehet egyéni (vagyoni és 
halált okozó) vagy társadalmi. Ezért sokan egyrészt megkí-
sérlik a védekezést ellene (betörés ellen biztonsági zár), 
másrészt védik magukat a bekövetkezés utáni vagyoni 
kártól (lakás és egészségügyi biztosítás, kötelező felelős-
ségbiztosítás). 
 A vállalkozások életében a kockázattal kapcsolatos te-
vékenység sokkal kiterjedtebb, hiszen a vállalatnak szá-
molnia kell a technológiai veszélyek, a pénzügyi káros ha-
tások, a munkakör ellátásával kapcsolatos tevékenységek, 
a környezeti károkozás bekövetkezésének kockázatával. 
Ezt a tevékenységet menedzselni, kezelni kell. Ennek 
megfelelően az ezt felismerő szervezetek kockázatkezelő 
irányítási rendszert vezetnek be. A rendszerek működteté-
sét segítik elő az ISO szabványai (ISO 31000, ISO 31010). 
A különböző szakmai, ill. iparági területek alkalmazzák a 
kockázatok kezelésének módszereit, és dolgoztak ki saját 
specifikus eljárásokat kockázataik azonosítására, értékelé-
sére és kezelésére. 
Mégis, a vállalkozások nagy többsége alig foglalkozik koc-
kázatkezeléssel, sokszor maguk a vállalatvezetők sincse-
nek tisztában azzal, hogy saját vállalatuk működésében 
hányféle kockázat lép fel nap, mint nap. Jellemző gyakorlat, 
hogy a kockázatokkal még tudatosan foglalkozó cégek is 
többnyire csak néhány fajta kockázatot kezelnek, és azokat 
is legtöbbször egymástól független szigetmegoldásként. 
Nézzünk néhány példát, hogy a vállalati működés során 
jellemzően melyik területeken kell a kockázatok megjele-
nésével számolni!  

Ajánlatadáskor átgondolandó kockázatok 
Karbantartási kockázatok 

Gazdasági, pénzügyi kockázatok 
Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa utáni 
visszaállítás 
Környezetvédelmi kockázatok 
Munka- és tűzvédelmi kockázatok 
Információbiztonsági kockázatok 

A rendezvény célja, hogy a vállalkozások felelős vezetőinek 
figyelmét erre az eddig elhanyagolt, nem a jelentőségének 
megfelelően kezelt területre irányítsa, és támpontot nyújt-
son a szükséges intézkedések megtételére. 

Program 
08.25–08.55 Regisztráció 
09.00–09.05 Megnyitó 
 Sződi Sándor ügyvezető igazgató, IFKA 

Minőségfejlesztési Központ 
09.05–09.35 Kockázatmenedzsment és kockázatkezelés 
 Dr. Balogh Albert alelnök, EOQ MNB 
09.35–10.05 Integrált kockázatkezelés a vállalatoknál 
 Dr. Horváth Zsolt ügyvezető, INFOBIZ Kft. 
10.05–10.35 Kockázatok kezelése a kontrolling gyakor-

latban 
 Szlávik Péter ügyvezető, Boda & Partners 

Kft. 
10.35–11.00 Szünet 
11.00–11.30 Minőségkockázat csökkentő módszerek a 

gyógyszeriparban 
 Nagy Péter József validálási munkatárs, 

Egis Gyógyszergyár Zrt. 
11.30– Konzultáció az előadókkal 
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JELENTKEZÉS 
Időpont: 2011. február 28. (hétfő) – 09.00 - 12.00 óráig 

Helyszín: IFKA Minőségfejlesztési Központ - III. emeleti oktatóterem 
(1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.) 

A jelentkezéseket 2011. február 25-ig kérjük az IFKA Minőségfejlesztési Központba az 
(1) 332 - 0787-es faxszámra, a nagyzs@ifka.hu vagy mik@ifka.hu  e-mail címre küldjék vissza. 

Cégnév: ...............................................................................................................................................................................  

Cím: .....................................................................................................................................................................................  

Név: .....................................................................................................................................................................................  

Beosztás: .............................................................................................................................................................................  

Telefon: ............................................  Fax:.............................................................  e-mail: ...............................................  

Részvételi díj: 10 000 Ft + ÁFA/fő 

Dátum:  Aláírás:  

Részletes információ: IFKA Minőségfejlesztési Központ, 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16. 

Tel: +36 (1) 332 – 0362, Fax: + 36 (1) 332 - 0787, e-mail: mik@ifka.hu, http://www.mik.hu 

A jelentkezési lap kitöltése és részünkre való megküldése megrendelésnek minősül, és fizetési kötelezettséget von maga 
után. Lemondást 3 napon belül írásban fogadunk el. 
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MMiinnőőssééggbbiizzttoossííttááss  aazz  eeggéésszzssééggüüggyybbeenn  

 
 

Az egészségügyi minőségbiztosítással kapcsolatos infor-
mációk biztosítása az olvasónak, mely segíti minőség-
szemléletének alakulását, melynek következményeként 
javulhat az egészségügyi ellátás minősége, az életmód, 
az életminőség, a lakosság egészségi állapota, az élet-
minőséggel korrigált életévek száma (Quality-Adjusted 
Life Years, QALY), és ezzel együtt Magyarország humán 
erőforrás helyzete és a gazdaság versenyképessége is. 
Tekintettel arra, hogy jelenleg Magyarországon nincs o-
lyan tematikus honlap, amely az egészségügyi ellátás 
minőségével, ezek határterületeivel (pl. szociális ápolás), 
továbbá az egészségipar egyéb szegmenseinek 
minőségügyi szempontjaival komplex módon foglalkoz-
na, szükségesnek láttuk a honlap (www.pro-qaly.hu) lét-
rehozását, működtetését és folyamatos fejlesztését az 
előbbi célok elérésének támogatására. 
A honlap alapvető célja az egészségügyi ellátás minősé-
gével, ezek határterületeivel kapcsolatos minőségügyi is-
meretek összefoglalása, a minőségszemlélet terjesztése. 
 

A honlap célcsoportjai: 

• Páciensek, betegek, 

• Döntéshozók, egészségügyi vezetők, beleértve a mi-
nőségügyi vezetőket, 

• Egészségügyi dolgozók, 

• Egészségügyi szervezetek (egészségügyi szolgálta-
tók, társaságok, szövetségek, egyesületek, alapítvá-
nyok), 
 Az egészségipar, az életminőség fejlesztésében ér-

dekelt szakemberek, szervezetek, 
 Szociális szektor, 
 Oktatási intézmények. 

A honlap DEMIN logojára kattintva a Debreceni 
Egészségügyi Minőségfejlesztési Napok honlapját 
(www.demin.hu) lehet megtekinteni. 
______________________________________________  
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXXX..  éévvffoollyyaamm  0022..  sszzáámm  22001111..  ffeebbrruuáárr  
  

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

A vevői jövedelmezőség elemzése, mérése és értékelése 
2. rész - Dr. Balogh Albert

Customer Profitability Analysis, Measurement and 
Evaluation Part 2 - Dr. Balogh, Albert  

Nyereségérdekeltség és társadalmi felelősség - 
Dr. Veress Gábor

Profit-interest and Social Responsibility – 
Dr. Veress, Gábor  

A belső piaci szolgáltatások minőségbiztosítása és 
etikája - Pákh Miklós

Quality Assurance and Ethics of Internal Market 
Services - Pákh, Miklós  

A humánerőforrás munkaidőben megvalósított munka-
hatékonysági és szabadidőben végzett rekreációs 
tevékenysége I. rész - Szügyi György

Activity of Human Workforce for Enhancement of 
Work Efficiency in Working Time and Recreation 
Activity in Leisure Time Part 1 – Szügyi, György  

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Dr. Koczor Zoltánnal -
Sződi Sándor

The Best among the Best –Interview with Dr. Koczor 
Zoltán - Sződi, Sándor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Minőség Szakemberek Találkozója 2011 
Közgyűlés 
XX. Magyar Minőség Hét

Meeting of Quality Professionals in 2011 
General assembly 
20th Quality Week  

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

Postai Minőség Díj - Pályázat Competition Quality Award at the Postal 
Administration 

 

Átadták a 2010 évi Gábor Dénes-díjakat 2010 Year’s Dennis Gábor Awards Granted  

Kockázatok és kezelésük - Rendezvény Risk and Risk Management - Conference  

Minőségbiztosítás az egészségügyben Quality Assurance in Health Care  
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