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Tisztelt Olvasó! 
Mint ahogyan lapunk márciusi számában, a Társaság hírei rovatban már közzétettük, a folyóirat szerkesztőbizottsága 
2010. november 23.-i ülésén elhatározta, hogy díjat alapít a lap legjobb szerzői számára. 
A kiválasztás módja: főszerkesztő -az olvasók véleményét kikérve- írásbeli javaslatot tesz a szerkesztőbizottság szep-
temberi ülésére az előző évben megjelent, általa legjobbnak tartott cikkekre, illetve azok szerzőire. A szerkesztőbizottság 
jogosult a javaslatot felülbírálva, más cikket is kiválasztani, a díjazásról többségi szavazással dönt. 
A kiválasztás szempontjai: A cikk újdonság-tartama, szakszerűsége, közérthetősége, tartalmának széleskörű felhasznál-
hatósága, tehát hasznossága. 
A fentiekre való tekintettel arra kérem a lap tisztelt olvasóit, segítsék a szerkesztőbizottság munkáját javaslatukkal, hogy  

A Magyar Minőség Legjobb Szerzője 2010-ben Díjat 
minél szélesebb olvasói kör véleménye és egyetértése alapján választhassuk ki. Kérem, hogy véleményüket a 2010-ben 
megjelent cikkekre nézve folyamatosan, legkésőbb május 31-ig küldjék el címünkre: ujsag@quality-mmt.hu 

Főszerkesztő 
_______________________________________________________________________________________________  
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1. A fejlesztés indítékai 
Az EFQM 2009-ben komolyabban tovább fejlesztette 
2003 évi kiválóság modelljét. A modell változtatását a 
válság is indokolttá tette, bár az EFQM eredeti célkitű-
zése is az, hogy a modellt a folyamatos fejlesztés elve 
alapján 3-4 évente felül kell vizsgálni, és ha szükséges, 
változtatni, jobbítani kell. 
2009-ben több mint 200 vezető szakember –európai 
vállalkozások vezetői, értékelők, trénerek, EFQM nem-
zeti partnerszervezetek képviselői– bevonásával nagy-
szabású modellfejlesztés történt: a változtatás az EFQM 
mindhárom alapelemét érintette. A fejlesztői csoport az 
EFQM Alapelveket, a Kiválóság Modellt és a RADAR 
értékelési módszert is felülvizsgálta, átdolgozta és 
összehangolta. 
Az EFQM Alapelveknek a korábbihoz képest nagyobb 
hangsúlyt adtak. Így a Modell részletes kifejtésénél is 
gondot fordítottak arra, hogy az Alapelvek részletes 
megfogalmazása több helyen egy az egyben szerepeljen 
az alkritériumokban is. Korábban nem volt jellemző az 
Alapelvek és a Modell ilyen erős összhangja. 
A Kiválóság Modell 9 kritériumát meghagyták -bár nem 
változatlanul-, s az alkritériumok megfogalmazásánál 
strukturális változásokat tettek, egyszerűsítették a meg-
határozásokat, hogy az minden típusú szervezetre al-
kalmazható legyen. A modell-követelményeket cselek-
vésre ösztönzően, a vezetők nyelvén fogalmazták meg. 
A Stratégia és Politika kritériumból a politika szót el-
hagyták, ez néha félreérthető volt, a Folyamatok mened-
zselése kritériumba pedig hozzátették a termékek és 

szolgáltatások menedzselése témakört, valamint a mar-
keting tevékenységet beemelték az alkritériumok közé. 
Megváltoztatták a 17 éve alkalmazott súlyozási rendszert 
is. A Vevői elégedettség eredmények és a Kulcseredmé-
nyek 15 %, a többi hét kritérium egységesen 10-10 %-ot 
ér. A fejlesztők ezt azzal indokolták, hogy a kiváló ered-
mények és a vevők egyre növekvő elégedettségének el-
éréséhez egyaránt fontos a vezetői elkötelezettség, a 
stratégia, az emberek fejlesztése és elégedettsége, a 
partnerkapcsolatok és erőforrások fejlesztése, a folyama-
tok, termékek és szolgáltatások fejlesztése valamint a 
társadalmi hatás. 
Az alkritériumok részletes kifejtésénél több helyen sze-
repeltették az etikát, az etikus viselkedést, a fenntartható 
fejlődést és eredményeket, az innovációt és a kreativi-
tást. 
Az eredményeknél azt hangsúlyozták, hogy a szervezet 
a kulcseredményeket és annak indikátorait a stratégiájá-
ból vezesse le, mérje, monitorozza és értékelje, s hason-
lítsa össze eredményeit más szervezetek, ágazati vagy 
országos kiváló szervezetek eredményeivel. Az össze-
hasonlítás csak az első lépés, folyamatosan tanulni kell 
másoktól, a legjobbaktól, s a tanulásból kreatív ötletek 
alapján fejleszteni kell, hogy az eredmények javuljanak. 
Az önértékelés és a külső értékelés módszere a RADAR 
értékelés. A RADAR módszer azt vizsgálja, hogy a szer-
vezet milyen módszereket, megközelítéseket alkalmaz, 
mekkora kiterjedtségben, s mennyire tudatosan alkal-
mazza a PDCA, azaz a folyamatos és szisztematikus 
fejlesztés elvét. A PDCA elvet korábban az Értékelés és 
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Felülvizsgálat szempontjába építették be, melyet az új 
értékelési rendszerben Értékelés és Finomítás megfo-
galmazással vezettek be. Ezáltal még inkább szeretnék 
a vállalati vezetők figyelmét ráirányítani arra, hogy a fe-
lülvizsgálatnál a módszerek megfelelőségére és fejlesz-
tésére is nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Az Eredmé-
nyek részben pedig új elemként jelent meg a megbízha-
tóság és fontosság, valamint a kulcseredményekre való 
koncentrálás. A korábbi önértékeléshez képest nem az 
az elsődleges cél, hogy egy szervezet minél több diag-
ramot mutasson be az eredmény részben, hanem a lé-
nyeg az, hogy a stratégiából levezethető legfontosabb 
mutatókat mérje, figyelje, hasonlítsa össze mások ada-
taival, s ez által javuljon. A vezetők a kevés lényegesre 
koncentráljanak, tények alapján döntsenek, ösztönözzék 
a munkatársakat az innovációra és a kreativitásra és ru-

galmasan, gyorsan legyenek képesek a változásokra 
reagálni. A szervezetek működésére a folyamatos tanu-
lás legyen jellemző. 
2. Alapelvek 
2000-ben, a modell fejlesztésekor 8 alapelvet határoztak 
meg, melyet átdolgozva ugyan, de meghagytak a 2009. 
évi továbbfejlesztéskor is. Az átdolgozás során figyelem-
be vették a válság miatti változásokat és a korábbi alkal-
mazás tapasztalatait. 
Az alapelvek útmutatást adnak a szervezeteknek ahhoz, 
hogy milyen főbb elvek, értékek mentén működtessék 
szervezetüket a növekvő sikeresség érdekében. 

((11..  áábbrraa))

 
11..  áábbrraa  AAzz  EEFFQQMM  aallaappeellvveekk  
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Az EFQM Modell 8 alapelve: 

1. Kiegyensúlyozott eredményeket elérni 
2. Értéket teremteni a vevő számára  
3. Jövőorientáltan, inspirálóan és tisztességesen ve-

zetni 
4. Folyamatokon keresztül vezetni 
5. Sikeresnek lenni az emberek által 
6. Táplálni a kreativitást és az innovációt  
7. Partnerkapcsolatokat építeni 
8. Felelősséget vállalni a fenntartható jövőért. 

A korábbi EFQM Alapelvek: 
1. Eredményorientáltság 
2. Vevőorientáltság  
3. Vezetés és célok szilárdsága 
4. Tényeken és folyamatokon alapuló vezetés 
5. Dolgozók fejlesztése és bevonása 
6. Folyamatos tanulás, fejlesztés és innováció 
7. Partnerkapcsolatok fejlesztése 
8. Társadalmi felelősség. 

Az alapelvek megfogalmazásából is kitűnik, hogy a cse-
lekvésre orientálás, a fenntarthatóság, az etika, az inno-
váció és kreativitás, a hozzáadott érték és a jövőorientált 
vezetés a változás legfontosabb üzenete. 
Érdekes megjegyezni, hogy 2009-ben átdolgozták az 
ISO 9004-es szabványt is, melyben a szervezetek önér-
tékeléséhez fogalmaztak meg útmutatót, s az ISO 8 
Alapelvét is átfogalmazták a következők szerint: 

1. Vevőközpontúság 
2. Vezetés 
3. Munkatársak bevonása 
4. Folyamat szemléletű megközelítés 
5. Rendszerelmélet az irányításban 
6. Folyamatos fejlesztés 

7. Tényeken alapuló döntéshozatal 
8. Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a szállítókkal. 

Az ISO új Alapelvek és az EFQM Alapelvek megfogal-
mazásában sok hasonlóság van, azonban az ISO alap-
elvek közül hiányzik az eredményorientáltság, a kreati-
vitás és innováció, a felelősség a társadalomért és a jö-
vőért, az etika, a jövőorientáltság és a partnerkapcsola-
tok építésének hangsúlyozása. 
Az EFQM az Alapelvek mindegyikét röviden is össze-
foglalja, valamint több alpontból állóan is kifejti. Az aláb-
biakban az egyes alapelvek rövid összefoglalóját mutat-
juk be. 
1. Kiegyensúlyozott eredményeket elérni 
A Kiváló szervezetek küldetésük szerint működnek és 
haladnak a jövőképük felé, az érintettek rövid és hosszú 
távú elvárásait teljesítő, adott esetben azt felülmúló, ki-
egyensúlyozott eredmények megtervezésével és eléré-
sével. 
 
2. Értéket teremteni a vevők számára 
A Kiváló szervezetek tudják, hogy a vevő a legfőbb oka 
annak, hogy a szervezet létezik, ezért törekednek az 
innovációra és az értékteremtésre azáltal, hogy megértik, 
és előre jelzik igényeiket és elvárásaikat. 
3. Jövőorientáltan, inspirálóan és tisztességesen vezetni 
A Kiváló szervezetek vezetői önmaguk formálják és va-
lósítják meg a jövőt, miközben példaképül szolgálnak az 
értékek és az etikai alapelvek követésében. 
4. Folyamatokon keresztül vezetni 
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A Kiváló szervezeteket strukturált és a stratégiával 
összehangolt folyamatok által vezetik, tényeken alapuló 
döntéshozatal segítségével, hogy így kiegyensúlyozott 
és fenntartható eredményeket érjenek el. 
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5. Sikeresnek lenni az emberek által 
A Kiváló szervezetek megbecsülik munkatársaikat, és 
kialakítják a felhatalmazás (empowerment) kultúráját a 
szervezeti és a személyes célok kiegyensúlyozott el-
érése érdekében. 
6. Táplálni a kreativitást és az innovációt 
A Kiváló szervezetek értéktöbbletet hoznak létre és ja-
vuló teljesítményszinteket érnek el azáltal, hogy folya-
matos és módszeres innovációs tevékenységet folytat-
nak, melybe bevonják a szervezet minden érintettjét 
hasznosítva kreativitásukat. 
7. Partnerkapcsolatokat építeni 
A Kiváló szervezetek kutatják, fejlesztik és fenntartják a 
különböző megbízható partneri kapcsolatokat, hogy 
biztosítsák a kölcsönös sikert. Ezeket a kapcsolatokat 
kialakíthatják többek között a vevőikkel, a társadalom-
mal, a kulcsbeszállítóikkal, oktatási intézményekkel vagy 
civil szervezetekkel. 
8. Felelősséget vállalni a fenntartható jövőért 
A Kiváló szervezetek beépítik szervezeti kultúrájukba az 
etikus gondolkodásmódot, egyértelmű értékrendet és a 
szervezeti viselkedés legmagasabb sztenderdjeit, ame-
lyek mindegyike képessé teszi a szervezetet a gazda-
sági, társadalmi és ökológiai fenntarthatóságra való tö-
rekvésre. 
3. Kritériumok 
Az EFQM Kiválóság Modell 2010 9 kritériuma 
Az új EFQM modell alapgondolata: a kiválóság és az 
innováció iránt elkötelezett vezetés a vevői és munka-
társi elégedettséget, a pozitív társadalmi hatást a straté-
gia megvalósításával és finomításával, valamint a mun-
katársak, az erőforrások, a partnerkapcsolatok és a fo-

lyamatok menedzselésével éri el, mely kiváló és hosszú-
távon fenntartható eredményekhez vezet.  
A modellben szereplő 9 főbb kritérium két csoportra 
osztható, az Adottságok és az Eredmények területére. 
Az Adottságok csoportba: a Vezetés (10%), az Emberek 
(10%), a Stratégia (10%), a Partnerkapcsolatok és Erő-
források (10%), és a Folyamatok, Termékek, Szolgálta-
tások (10%); 
az Eredmények csoportba pedig: a Vevői elégedettség 
eredmények (15%), a Munkatársi elégedettség eredmé-
nyek (10%), a Társadalmi eredmények (10%) és a szer-
vezet Kulcseredményei (15%) tartoznak..  ((22..  áábbrraa  aa  
kköövveettkkeezzőő  oollddaalloonn))  
Az ADOTTSÁGOK területén: 
1. Vezetés 
„A kiváló szervezetek vezetői alakítják a jövőt és a meg-
valósulásáért tevékenykednek, mindenkor követendő 
példát mutatnak az értékek és etikai alapelvek terén és 
megteremtik a bizalom légkörét. Rugalmasak, miközben 
képessé teszik a szervezetet, hogy a folyamatos siker 
biztosítása érdekében időben előrelásson dolgokat és 
reagáljon azokra.” 
A Vezetés témakörébe tartozó alkritériumok bemutatása 
tartalmazza a küldetés, jövőkép, értékrend bemutatását, 
az irányítási rendszer bevezetését és továbbfejlesztését, 
a vevőkkel, partnerekkel való együttműködést, a kiváló-
ság kultúra elterjesztését és a válságmenedzselést. 
2. Stratégia 
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„A kiváló szervezetek a küldetést és a jövőképet az 
érintettekre összpontosító stratégián keresztül valósítják 
meg. A stratégia megvalósulása érdekében irányvonala-
kat, terveket, célokat és folyamatokat dolgoznak ki és al-
kalmaznak.” 
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A Stratégia témakörébe tartozó alkritériumok bemutatása 
tartalmazza az érintettek igényeinek és elvárásainak 
megértését, felmérését, a szervezet képességeinek és 

teljesítményeinek ismeretét, a stratégia kidolgozását, 
bevezetését és aktualizálását, valamint kommunikálását 
és időszakonkénti monitorozását. 
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22..  áábbrraa  AAzz  EEFFQQMM  MMooddeellll  
  

3. Emberek 
„A kiváló szervezetek megbecsülik/értékesnek tartják a 
munkatársakat és olyan szervezeti kultúrát teremtenek, 
amely a szervezeti és személyes célok kölcsönösen elő-
nyös elérését támogatja. Fejlesztik a munkatársak ké-
pességeit, és támogatják a méltányosságot és az 
egyenlőségét. Olyan módon gondoskodnak a munkatár-
sakról, kommunikálnak velük, jutalmazzák őket és isme-

rik el a teljesítményüket, amely motiválttá és elkötele-
zetté teszi őket, és képessé válnak arra, hogy a készsé-
geiket és tudásukat a szervezet hasznára fordítsák.” 
Az Emberek témakörébe tartozó alkritériumok bemuta-
tása tartalmazza a stratégiát támogató emberi erőforrás 
terveket, a munkatársak képességfejlesztését, bevoná-
sát, felhatalmazását, a szervezeten belüli kommuniká-
lást, valamint a jutalmazást és elismerést. 
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4. Partnerkapcsolatok, és erőforrások 
„A kiváló szervezetek megtervezik és menedzselik a 
külső partnerkapcsolatokat, beszállítókat és belső erőfor-
rásokat a stratégia és irányelvek támogatása valamint a 
folyamatok hatékony működése érdekében. Gondoskod-
nak a szervezet környezeti és társadalmi hatásának ha-
tékony menedzseléséről.” 
A Partnerkapcsolatok és Erőforrások témakörébe tartozó 
alkritériumok bemutatása tartalmazza a partnerek és be-
szállítók, a pénzügyi erőforrások, az ingatlanok, a beren-
dezések, az erőforrások, a technológia, valamint az infor-
máció és tudás menedzselését. 
5. Folyamatok, termékek és szolgáltatások 
„A kiváló szervezetek megtervezik, menedzselik és fej-
lesztik folyamataikat, termékeiket és szolgáltatásaikat a 
vevők és további érintettek számára nyújtott értékek nö-
velése érdekében.” 
A Folyamatok, Termékek és Szolgáltatások témakörébe 
tartozó alkritériumok bemutatása a folyamatok tervezé-
sét, menedzselését, továbbfejlesztését, a termékek, szol-
gáltatások tervezését és fejlesztését és a vevői kap-
csolatok menedzselését tartalmazza. 
Az Adottságok kritériumainak bemutatása szöveges, a 
módszerek és azok továbbfejlesztését tartalmazza. 
Az EREDMÉNYEK területén: 
6. Vevőkkel kapcsolatban elért eredmények  
„A kiváló szervezetek teljesítménymutatókat és azokhoz 
kapcsolódó eredményeket határoznak meg a vevők igé-
nyei és elvárásai alapján, a stratégia és a támogató 
irányelvek sikeres megvalósítása érdekében; egyértelmű 
célokat tűznek ki a Kulcseredményekhez a vevők igényei 
és elvárásai alapján.” 

A Vevőkkel kapcsolatban elért eredmények témakörébe 
tartozó alkritériumok bemutatása a vevőktől, ügyfelektől 
származó elégedettség felmérés eredményeit, tendenci-
áit, célokat, összehasonlításokat, valamint a szervezet 
vevőkkel kapcsolatos belső mutatóit (pl. reklamációk 
száma) tartalmazza. 
7. Munkatársakkal kapcsolatban elért eredmények  
„A kiváló szervezetek teljesítménymutatókat és kapcso-
lódó eredményeket határoznak meg a munkatársak igé-
nyei és elvárásai alapján, a stratégia és a támogató 
irányelvek sikeres megvalósítása érdekében; egyértelmű 
célokat tűznek ki a Kulcseredményekhez a munkatársak 
igényei és elvárásai alapján.” 
A Munkatársakkal kapcsolatban elért eredmények téma-
körébe tartozó alkritériumok bemutatása a munkatársak 
által visszajelzett elégedettségi mutatók tendenciáit, cél-
jait és összehasonlító adatait, valamint az elégedettsé-
gükkel kapcsolatos belső mutatókat (pl. oktatásokon, 
továbbképzéseken való részvétel, belső elismerések, 
fluktuáció, hiányzások stb.) tartalmazza. 
8. Társadalmi eredmények 
„A kiváló szervezetek teljesítménymutatókat határoznak 
meg a fontos külső érintettek igényei és elvárásai alap-
ján, a társadalmi és ökológiai stratégia és a támogató 
irányelvek sikeres megvalósítása érdekében; egyértelmű 
célokat tűznek ki a Kulcseredményekhez a külső érin-
tettek igényei és elvárásai alapján.” 
A Társadalmi eredmények témakörébe tartozó 
alkritériumok bemutatása a társadalom, szűkebb környe-
zet (pl. város, megye, régió) megkérdezéséből származó 
visszajelzéseket, valamint a társadalmi elismeréseket (pl. 
köszönőlevelek, újságcikkek, oklevelek, díjak) tartal-
mazza. 
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9. Kulcseredmények 
„A kiváló szervezetek fő pénzügyi és nem-pénzügyi 
eredményeket határoznak meg a kulcsfontosságú érin-
tettek igényei és elvárásai alapján, a stratégia megvaló-
sítása érdekében; egyértelmű célokat tűznek ki a Kulcs-
eredményekhez a kulcsfontosságú érintettek igényei és 
elvárásai alapján.” 
Az Eredmények témakörének bemutatása számszerű 
eredményeket, összehasonlításokat, tendenciákat, grafi-
konokat, táblázatokat tartalmaz, minimális magyarázó 
szöveggel. 
A Kulcseredmények témakörébe tartozó alkritériumok 
bemutatása a szervezet kulcsfontosságú pénzügyi és 
nem pénzügyi eredményeinek, kitűzött céljainak, pro-
jektjeinek megvalósulását, tendenciáinak bemutatását 
tartalmazza. 
A Modell 9 kritériuma összesen 32 alkritériumra bont-
ható, az Adottságok kritériumok 4-5 alkritériumból, az 
Eredmények kritériumok 2-2 alkritériumból állnak. Min-
den egyes alkritérium bemutatásához az alpontokon ke-
resztül javasolt kifejtendő témaköröket ad meg a modell, 
mely segíti a szervezetet az önértékelés részletes kifej-
tésében. 
A kritériumok és alkritériumok összefüggésben állnak 
egymással. A Vezetés természetesen minden területre 
hatással van. A rendszeres önértékelés során az ered-
mények és a szervezeti működés önvizsgálatakor a 
szervezet és vezetése állandó tanulásban és folyamatos 
fejlődésben van a folytonos innovációk és fejlesztések 
következtében. 
Itt jegyezzük meg, hogy az új ISO 9004 önértékelési 
irányelv is 9 területet jelöl meg az önértékelésre, melyből 
az első 3 általános, a többi 6 terület pedig a konkrét te-

rülete az önértékelésnek. Az utóbbi 6 területből 4 meg-
egyezik az EFQM Kiválóság modell 4 kritériumával, va-
gyis itt is sok hasonlóság található az új ISO és EFQM 
megközelítésekben. 
4. Az ISO 9004 szerinti önértékelés témakörei: 

1 2 3 Alkalmazási terület, hivatkozások, kifejezések 
4 A szervezet tartós sikerének irányítása 
5 Stratégia és politika 
6 Gazdálkodás az erőforrásokkal 
7 Folyamatirányítás 
8 Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és átvizs-

gálás 
9 Fejlesztés, innováció, tanulás. 

Mind a kétfajta önértékelés esetén az önértékelést a ve-
zetés végzi, erősségeket és fejlesztendő területeket ha-
tároz meg, s intézkedési tervet dolgoz ki és valósít meg a 
fejlődés érdekében. 
Az önértékelést nemcsak szövegesen, hanem számsze-
rűen is elvégezheti az értékelő csoport. Az értékelés 
módszerében és számszerű meghatározásában az 
EFQM és az ISO önértékelés nagy eltérést mutat. 
 
5. A RADAR értékelés és változása 
A 9 kritérium követelményei alapján elkészített önfény-
kép, helyzetértékelési anyag összeállítását követően a 
szervezet saját maga és/vagy külső független értékelő 
csoport is elkészítheti az értékelést. 
Az értékelési folyamat: minden kritériumhoz/alkritérium-
hoz erősségek és fejlesztendő területek megfogalmazá-
sa, valamint a kritériumok/alkritériumok százalékos 
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értékelése tartozik, meghatározott értékelési szempontok 
alapján. 
Az értékeléshez az EFQM az un. RADAR mátrixot dol-
gozta ki, ahol az R(Result, azaz Eredmény), az A (App-
roach, azaz Megközelítés,vagy Módszer), a D(Dep-
loyment, azaz a Kiterjedtség), az A és az R(Assessment, 
azaz Értékelés és Review, azaz Felülvizsgálat) jelen-
téssel bírnak. Ezek a szempontok minden egyes alkri-
térium esetében értékelendők, vagyis minden területen 
értékelni kell az alkalmazott módszereket, azok kiter-
jedtségét, eredményességét, valamint a módszerek érté-
kelése és felülvizsgálata során tett fejlesztéseket, 
innovációt. 
Az értékelés részletes szempontjai: 
A szervezeteknél az értékelés során azt vizsgálják az ér-
tékelők, hogy a szervezet/vezetés 
• milyen szemlélettel valósítja meg a teljes körű minő-

ségirányítást 
• milyen széles körben alkalmazza a módszereket a 

szervezeten belül 
• hogyan, milyen rendszerességgel értékeli a módsze-

rek eredményességét, s finomítja az alkalmazott 
módszereket 

• másoktól, a legjobbaktól mit tanult és azt 
• hogyan, milyen kreatív és innovatív módon alkalmaz-

ta a folyamatos fejlesztés érdekében 
• mennyire kiválóak az eredményei 
• az eredmények mennyire terjedtek ki az egész szer-

vezetre 
• eredményei mennyire kiválóak másokhoz, vagy a leg-

jobbakhoz képest. 
A legfajsúlyosabb kérdések a szervezetek kulcseredmé-
nyei és a vevők elégedettsége az ideális szervezet 1000 

pontjából 300 pontot jelent, a többi 7 terület mindegyike 
egyaránt fontos, a maga 100-100 pontjával. 
A Kiválóság Modellben szereplő nyilak egy dinamikus, 
folyamatos fejlődést jelképeznek: a szervezet az Ered-
ményeit az Adottságain keresztül éri el. Eredményes-
sége azonban attól függ, mennyire hatásos módszereket 
alkalmaz. Az értékelések, elemzések és a PDCA logika 
segítségével a szervezetben kialakul egy folyamatos ja-
vítási, innovációs képesség az alkalmazott módszerek 
tökéletesítésére. Mindezek következménye a szervezet 
egyre sikeresebb működése, az eredmények folyamatos 
javulása. 
A fenti fejlődés egy „tanuló szervezet”-re jellemző, amely 
képes a folyamatos jobbítására, megújítására, a változó 
vevői igények folyamatos figyelésére és a vevők, partne-
rek, munkatársak elégedettségének növelésére. 
Gyengeség vagy Fejlesztendő? Nem véletlen, hogy az 
értékelésnél Erősségeket és Fejlesztendő területeket 
jelölünk meg. A SWOT analízis alkalmazása során is 
meghatározzuk Erősségeinket, Gyengeségeinket, Le-
hetőségeinket és Veszélyeinket. Az EFQM modellben a 
Gyengeség szót nem használjuk, az kissé negatív érze-
tet kelt, helyette Fejlesztendő területek megnevezést 
használunk, mert ez ad ösztönözési lehetőséget a szer-
vezeteknek a jobbításra. 
Példa a pontszámokra: a szervezetek az ISO rendszer 
bevezetését követően vagy az első önértékelésük során 
kb. 150-350 pontot tudnak elérni az ideális 1000 pontból. 
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem kiváló szer-
vezetek, hanem inkább csak annyit, hogy nem végeztek 
elégedettség méréseket évről évre, s nem azok alapján 
fejlesztették szervezetüket. A rendszeres önértékeléssel 
és a szisztematikus és folyamatos fejlesztéssel eredmé-
nyeiket évről évre 50-100 ponttal is tudják növelni, és a 
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fejlesztéshez minden esetben jó kiindulás a független 
értékelők által adott visszajelzés. 
Az európai legjobbak is mindösszesen max. 750-800 
pontot értek el. Olyan, tökéletesen működő, minden te-
rületen és időben a legkiválóbb eredményt nyújtó szer-
vezet, amelynek már nincsenek fejlődési lehetőségei, 
nem létezik. 
6. Hogyan lehet sikeresen elkezdeni a szervezeti ön-
értékelést? 
Egyre több szervezet döbben rá arra, hogy folyamatos 
fejlődéséhez hasznos módszer az EFQM modell alapú 
önértékelés, s ráadásul még elismerést is lehet szerezni. 
2003 óta ugyanis Magyarországnak is megadatott az a 
lehetősége -amióta az EFQM partner szervezeteként 
jogosítványt szereztünk a többszintű önértékelés elisme-
résére-, hogy az önértékelést és fejlesztést sikeresen 
végző szervezetek tevékenységük elismeréseként euró-
pai elismerő oklevelet szerezzenek. 
Igaz, ez a sikertörténet is nehezen indult. Az első három 
évben egyetlen pályázó sem akadt, aki az első szinten 
szeretett volna elismerést szerezni, mely az Elkötelezett-
ség a Kiválóságért szint. 
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület ezért 
2006-ban egyéves kísérleti csoportos felkészítést szer-
vezett az önértékelés és a fejlesztendő projektek sikeres 
megvalósításának elősegítése érdekében. Az első Kí-
sérleti Programban 10 szervezet vett részt. 
A program első három hónapjában oktatásokat és kon-
zultációt kaptak a szervezetek a modell, az önértékelés, 
a projektmenedzsment és az elégedettségmérés téma-
köreiből, s meglátogattak három Nemzeti Minőségi Díjas, 
vagy önértékelésben kiváló szervezetet, melyek legjobb 
önértékelési gyakorlatukat mutatták be. A módszertani 

alapok és jó gyakorlatok alapján a szervezetek könnyeb-
ben el tudták készíteni saját szervezetük önértékelését. 
Ezt követte az erős és fejlesztendő terület kiválasztása, 
majd priorizálása, melyhez módszertani segítséget kap-
tak. 
Néhány példa a szervezetek által kiválasztott fejlesztési 
területekre: 
o dolgozói, vevői, illetve ügyfél elégedettségi módsze-

rek kialakítása, felülvizsgálata és fejlesztése 
o folyamatok fejlesztése az érintettek igényei alapján 
o motivációs és értékelési rendszer fejlesztése 
o kulcsfolyamatok rendszerének meghatározása 
o teljesítmény-mutatórendszerek kifejlesztése 
o teljesítményértékelési módszerek adaptálása 
o fejlesztés mások legjobb gyakorlata által 
o belső kommunikációs és információs rendszer fej-

lesztése 
o partnerkapcsolatok fejlesztése 
o stratégia tervezés kialakítása 
o új szolgáltatás megtervezése, kialakítása. 

A kiválasztott projektek megvalósítását követően az ér-
tékelők helyszíni szemlén győződtek meg a program si-
keréről. Három sikeresen befejezett fejlesztés esetén az 
EFQM és Magyarországi Partnerszervezete, a Szövet-
ség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület európai okleve-
lét és a hozzá kapcsolódó Út a Kiválóságért Díjat kapták 
meg a szervezetek. 
A csoportos felkészítés előnye az volt, hogy az önérté-
kelésben kezdő szervezetek az év folyamán egymás jó 
gyakorlatából is sokat tanultak, s minden modellel kap-
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csolatos kérdésükre az alkalmazás során folyamatosan 
megkapták a választ. A szervezetek azonos időben való 
haladása sokszor húzóerőként hatott a szervezetekre. 
Az Elkötelezettség a Kiválóságért program előnyei voltak 
a résztvevők szerint: 

- mérhető fejlődés elérése a program végére, 
- mintaértékű cégek gyakorlatának mélyebb megis-

merése, 
- a munkatársak elkötelezettségének fokozása a fej-

lesztési projektekbe való bevonáson keresztül, 
- a stratégiai szemlélet kialakítása/erősítése a szer-

vezeten belül, 
- a projekt-menedzsment munkastílus megalapo-

zása, fejlesztése, 
- új partnerkapcsolatok kialakításának lehetősége, 
- a kapott európai elismerés marketing értéke. 

Az első éves sikeres programot követően 2008-ban 
újabb csoportos felkészítési programot indítottunk 12 
székesfehérvári és 1 móri közoktatási intézmény ré-
szére. A Közoktatási Mintaprogramot az Önkormányzat 
támogatta, s az első éves csoportos programban sikere-
sen részt vett Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
szakmailag segítette. Az intézményekkel két oktatási és 
egy termelő szervezetet látogattunk meg tapasztalat-
csere céljából, s havonta szerveztünk szakmai konzultá-
ciókat. 
A projektben résztvevő intézmények vezetőinek vélemé-
nyeiből néhány: 
„A pályázat keretében a projektekkel rövid idő alatt haté-
kony fejlesztéseket végeztünk a szervezet érdekében.” 
(Tóvárosi Általános Iskola) 

„A dolgozók szemléletében erősödött a kiválóságra való 
törekvés, egy részük a sikeresség elérése érdekében 
jelentős többletfeladatot vállalt.” (Felsővárosi Óvoda) 
„Közös gondolkodásra, tudatosabb cselekvésre, na-
gyobb egymás iránti empátiára késztette a kollégákat.” 
(Zentai Úti Általános Iskola) 
„Erősítette a szervezeti belső kommunikációt, amely a 
fejlesztési igények irányába mozdították a szervezetet, 
ezáltal is növelve annak önbecsülését.” (József Attila Kö-
zépiskolai Kollégium) 
„Minden szervezet számára fontos, hogy rendelkezzen 
önértékeléssel, ami megmutatja az erősségeket és a 
fejlesztendő területeket. (Radnóti Miklós Általános Iskola) 
A Minta Program eredményeit nyitott konferencián osz-
tottuk meg másokkal, melyet követően újabb csoportos 
programot indítottunk, ezúttal vegyes összetételben, ok-
tatási, termelő és non-profit szervezeteknek közösen. 
2010-ben a székesfehérvári intézmények számára má-
sodik lépcsős, csoportos programot hirdettünk, s eköz-
ben elindítottunk egy budapesti közoktatási csoportos 
programot 4 óvoda és 4 általános iskola részére. 
A programban résztvevők legnagyobb erősségnek az 
egymástól és másoktól tanulást nevezték meg a novem-
ber végén tartott értékelő tapasztalatcserén, s minden 
szervezet fantasztikus innovációkról, fejlesztésekről és 
belső változásokról számolt be. 
Az eredmények elismerését 2008 óta a Parlamentben, a 
Nemzeti Minőségi Díjak átadásával egy időben kapják 
meg a szervezetek, mely igen nagy presztízst jelent szá-
mukra. 2010 év végére már 50 magyar szervezet érte el 
az „Elkötelezett a Kiválóságért” európai elismerést, s má-
ra igen népszerű lett ez a csoportos felkészítési forma. 
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2010 szeptemberében 18 civil szervezet számára indí-
tottuk el a Civil Kiválóság Programot. Szintén szeptem-
berben indult a legújabb csoportos programunk, a CSR 
Kiválóság Program, melynek során az önértékelés és a 
fejlesztések fókusza a fenntartható fejlődés és a társa-
dalmi felelősségvállalás. A CSR Programban többségé-
ben olyan kiváló szervezetek vesznek részt, amelyek 

Nemzeti Minőségi Díjat vagy IIASA-Shiba Díjat nyertek, s 
már korábban is sokat tettek a társadalomért. A csopor-
tos felkészítési programunk lényegét az első évben egy 
KKV vezetője, a Borsodi Műhely Kft. ügyvezetője, Hor-
váth Szabolcs a következőkben foglalta össze: „Nekünk 
a kiválóság jelenti a siker kulcsát, hiszen meggyőződé-
sünk, hogy csak a szervezeti kiválósággal érhetjük el, 
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hogy megrendelőink minél jobban meg legyenek elé-
gedve velünk. Ez az egyetlen olyan út, amellyel elérhető, 
hogy folyamatosan fejlődjünk. Azt gondoljuk, hogy a 
megrendelőink elégedettsége a fokmérője cégünk sike-
rének, és ez a módszer, az EFQM által nyújtott modell 
az, ami ennek elérésében elsősorban segíthet.” 
Az elmúlt 4 év tapasztalatai alapján tovább folytatjuk si-
keres csoportos felkészítési programjainkat, melyeket 
európai jó gyakorlatoknak ismert el az EFQM is. 

44..  áábbrraa  EEllkköötteelleezzeettttsséégg  aa  KKiivváállóóssáággéérrtt  eeuurróóppaaii  ookklleevvééll  
ááttaaddáássaa  aa  PPaarrllaammeennttbbeenn  aazz  AADDYY  LLeeáánnyykkoollllééggiiuumm  

iiggaazzggaattóójjáánnaakk,,  DDrr..  BBeenneeddeekk  IIssttvváánnnnaakk))  
2011 januárjában indítottuk az első csoportos Beszállítói 
Programot a Grundfos beszállítói részére, valamint újabb 
közoktatási intézmények számára szervezünk közös fel-
készülést, s a szállodák is részt kívánnak venni a cso-

portos együtt tanulásban, valamint az innováció és tu-
dásmenedzsment témában indítunk csoportos felkészí-
téseket az EFQM modell alkalmazásával. Reméljük, 
hogy 2011-ben, az EFQM modell magyarországi beve-
zetésének 15. évében egyre több szervezet válhat sike-
ressé és kaphatja meg méltó elismerését a szervezeti 
kiválóság terén tett erőfeszítéseiért a vevőitől és a társa-
dalomtól egyaránt. 
7. Az Európai Kiválóság Díj megnevezése és kategó-
riái 
Az EFQM által 1992-ben alapított Európai Minőségi Díjat 
a 90-es évek végétől Európai Üzleti Kiválóság Díjnak 
nevezték el. A minőség szót azért cserélték üzleti kiváló-
ságra, mert a díj a szervezet folyamatos fejlődését ismeri 
el minden területen. 
A 2000-es évek elején az üzleti szót elhagyták a díj 
megnevezéséből -Európai Kiválóság Díj- mivel ekkorra 
nemcsak az üzleti élet szereplői alkalmazták sikerrel az 
európai modellt, hanem oktatási, egészségügyi és más, 
nem profitorientált szférában működő szervezetek is. 
2006-tól EFQM Kiválóság Díjnak nevezték el az alapítók, 
nevében is utalva a kidolgozó szervezetre. 
A PDCA logika alapján a díj kategóriái is változtak. Kez-
detben csak ipari és szolgáltató szervezetek pályázhat-
tak, mivel e területeken vezették be a TQM-et, majd 
2000-től a közszolgálati területen működők és a szerve-
zetek önálló egységei is részt vehettek a versenyben. 
2007-től profitorientált és nem profitorientált, valamint 
nagyság szerint kis- és közepes-, és nagyméretű kategó-
riákban hirdetik meg az európai díjat. 
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Az elismerésnek 3 szintje van. Az EFQM Kiválóság Díj 
versenyben. 600-650 pont felett a példaértékű szerve-
zetek mindegyike döntős helyezést kap. Közülük azok a 
szervezetek, amelyek 650-700 pont közötti eredményt 
érnek el, Díjat nyernek. Az elmúlt 5 évben a díj elnyeré-
sekor azt is megjelölik, hogy kiemelt eredményeik az 
EFQM alapelvek közül mely területen számítanak példa-
értékűnek. Az egyes kategóriákban a legjobb pályázó, ha 
eredménye 750 pont feletti, akkor a Kiválóság Vándor 
Trófeát is elnyerheti. 

A 2009-es fejlesztéskor a modellfejlesztők javaslatára az 
EFQM vezetése az új 2010-es EFQM Kiválóság Modellt 
levédette, mellyel az a céljuk, hogy megakadályozzák a 
modell elferdítését és illetéktelen, licence nélküli hasz-
nálatát. 
 

 
66  áábbrraa  AAzz  eellssőő  mmaaggyyaarr  kkiissvváállllaallkkoozzááss,,  aa  BBuurrttoonn  AAppttaa  TTűűzz--
áállllóóaannyyaaggggyyáárrttóó  KKfftt..  vveezzeettőőii  aazz  eellnnyyeerrtt  eeuurróóppaaii  ttrróóffeeáávvaall  

  
77..  áábbrraa  AAzz  eellssőő  mmaaggyyaarr  nnaaggyyvváállllaallkkoozzááss,,  aa  TT  MMoobbiill  vveezzee--
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A HQTS CE létrehozásával egyedülálló, Ázsiát és Euró-
pát szorosan összekapcsoló minőségügyi híd született. 
Ügyfeleinknek olyan szakemberek állnak személyes ren-
delkezésükre, akik ugyanúgy gondolkoznak, kommuni-
kálnak, dolgoznak, Ázsiában európaiul, Európában ázsi-
aiul. Közös irodánk létrejötte véleményünk szerint párat-
lan lehetőségeket kínál a két ország közötti üzleti kap-
csolatok fejlesztésében, ami óriási gazdasági előny Ma-
gyarországnak azáltal, hogy a megbízható minőségi á-
zsiai beszerzések, és ázsiai beszállítók központjává 
válhat. 

20 éves a Magyar Minőség Társaság 
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1. Well-made in China 
Nos, ne gondoljuk azt, hogy Kínát nem érintette a gaz-
dasági válság, dehogynem, csakhogy voltak menekülési 
útvonalaik. Tudományos kutatásokra, fejlesztésekre köl-
töttek számunkra felfoghatatlan összegeket, hiszen be-
látták, hogy számukra egyetlen lehetőség van a válság 
elkerülésére: ez pedig nem más, mint a folyamatos fej-
lődés. (lásd Green China program, de ugyanez igaz nem 
csak a környezetvédelemre, a minőségügyre is) A társa-
dalom ezt nagyon komolyan gondolja, és amiben biz-
tosan különböznek más kultúráktól az éppen az, hogy 
amit komolyan gondolnak, azt véghez is viszik, nem be-
szélnek a dolgokról, hanem csinálják. Ennek eredmé-
nyeként a gyorsan fejlődő Kína ma már bármit, bármi-
lyen minőségben képes legyártani, nem ismerik a lehe-
tetlent. Kína, mint csupán olcsó alapanyag és olcsó 
munkaerő-forrás már a múlté. A jelen: vevői igényekhez 
igazodó minőség, akár csúcstechnológiákban is. Mivel 
egyre komplexebb és magasabb technológiai igényeket 

MMiinnddeenn  úútt  KKíínnáábbaa  vveezzeett  
BBaalloogghh  IIssttvváánn  

A címben szereplő mondatot írhattam volna kérdőjellel a 
végén is, de nem tettem. Ugyanis ez a helyzet: mára a 
világ súlypontja mind gazdaságilag, mind pénzügyileg 
áttevődött Ázsiára. Kína maga az erő, mely erő egyszer-
re táplálkozik céltudatosságból és alázatból. Hatalmas, 
mégis gyors, kicsit félelmetes, ugyanakkor lenyűgöző. O-
lyan, mint a képen látható sárkány, amely játszadozik a 
világgal. A kérdés csak az, hogy beengedjük-e ezt a 
sárkányt az ajtónkon, vagy megvárjuk, amíg betöri azt. 
Mi ezt az erőt, ezt a sárkányt választottuk társunknak, és 
büszkék vagyunk rá, hogy Budapesten együtt dolgozha-
tunk vele. A Közép-európában (Ausztria, Szerbia, Hor-
vátország, Szlovénia és Magyarország) első kínai-ma-
gyar minőségügyi képviselet Budapesten jött létre, amit 
ügyfeleink számának gyors növekedése tett szük-
ségszerűvé. 

 

  
A szerző előszava: 

Megjegyzés
A XIX: Magyar Minőség Héten elhangzott előadás szerkesztett változata

Megjegyzés
QMS vezető auditor, 10 éve, a HQTS Közép-európai képviseletének vezetője HYPERLINK  www.hqts.com
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is ki tudnak elégíteni, a kezdeti alapanyag-beszállító, 
összeszerelő és tömegtermelést végző ország eljutott 
odáig, hogy a gyártási folyamatok teljes skáláját lefedi. 
Mára olyan infrastrukturális háttér áll rendelkezésre Kí-
nában, amellyel könnyedén áthidalhatóak lettek a gyá-
rak közti távolságok, így a termékek szállítása nem okoz 
problémát a gyártó bázisok között. Emellett a kínai ex-
port stratégia is változott, és erősen elmozdult a nagy 
hozzáadott értéket képviselő, úgynevezett high-end ter-
mékek irányába. 
Arra is rájöttek, hogy csak akkor lehetnek sikeresek 
hosszútávon, ha a reputációjukon tudnak javítani, és 
megpillantva a feliratot egy terméken, mely szerint 
”Made in China” az emberekben az tudatosodik, hogy: 
Hmmm, it is well made in China! Azt hiszem, mindenki 
érzékeli a különbséget a két kifejezés között, pedig 
mindössze 4 betű a különbség. Vagy, hogy más szavak-
kal érzékeltessem a különbséget: „Kínai? Hmm, nem is 
látszik rajta!” 
Néhány tény annak alátámasztására, hogy milyen len-
dületben vannak: 
- A világ top 1000 gyártó cége közül ma már több mint 

900-nak van gyára Ázsiában; 
- Az utóbbi 8 hónapban az inspekciók, auditok és tesz-

telések száma 45 %-kal nőtt a kínai üzemekben; 
- A fejlődő ázsiai országokban (pl. Vietnám) ez a növe-

kedés több mint 100 %-os; 
- Alapanyagok (pl. ritka földfémek, stb.) visszatartása 

a hazai ipar számára (pl. hibrid technológia az autó-
iparban, elektronikai ipar, stb.) Kína nagyhatalom a 
ritka földfémek tekintetében, és eddig ezt szinte tel-
jes egészében exportálta, mára azonban rájött, hogy 

jobban jár, ha ezeket visszatartja, és saját maga 
használja fel, hiszen sok iparágban ezek nélkülöz-
hetetlenek. 

- Alapanyag lelőhelyek felvásárlása, kézbentartása; 
Tendencia, hogy a világon felvásárolják a fontosabb 
bányákat, így pl. Afrikában a bányák kb. 30 % mára 
már kínai kézben van, hogy uralhassák a csúcstech-
nológiák alapanyag készleteit. 

2. Ázsiai beszerzések legfőbb nehézségei 
Ha minden ilyen szép, akkor mi a gond? 
„Jó beszállító –jó eredmény; rossz beszállító– rossz e-
redmény.” Igen, a recept ilyen egyszerű, csakhogy ho-
gyan válasszuk ki ezt a jó beszállítót, ha olyan nehézsé-
gekkel találkozunk, mint a: 

• Térbeli távolság – ez adottság, nem változtatható 

• Kulturális távolság (üzleti kultúráé is) Sok megren-
delő nincs tisztában azzal, hogy a megrendelt első 
tétel jó beérkezése után a második szállítmánytól 
kezdve a beszállító mindenfélére hivatkozva (drá-
gább lett az Ő beszállítója, ezt a minőséget csak 
magasabb áron tudja adni, stb.) megpróbálja emelni 
az árakat. Ez egy helyi specialitás, (olyan, mint 
hogy az arab országokban, a bazárban illik alkudni) 
ezzel tisztában kell lenni, és a tárgyalásokon jó 
előre kizárni ennek lehetőségét. Emellett, tudni kell 
időben megállítani az ártárgyalásokat, a megállapo-
dás végén mindenkinek win-win pozícióban kell 
lennie, ellenkező esetben a beszállítónak nem ma-
rad elegendő profitja. Ez esetben a beszállító a 
megrendelés elnyerése érdekében bele megy az 
üzletbe, és elkezdődik a már említett huzavona és 
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egyezkedés az első tétel leszállítása után, hogy árat 
tudjon emelni. 

• Nyelvi nehézségek adottság, nem változtatható 
• Helyismeret hiánya adottság, nem változtatható 
• Erőforrás hiány (szűkös az erre fordítható idő, pénz, 

szakember) 
• IP védelem nehézségei Sokan nem fordítanak meg-

felelő figyelmet a szerzői jogok és a know–how vé-
delmének. Ajánlott kínai ügyvédet bevonni, hogy a 
szerződés minden szükséges részletre kiterjedt le-
gyen. 

• Motiváltság elérésének a nehézségei Azt mondják a 
szakértők, hogy első osztályú beszállítót találni Kí-
nában ma már nem probléma. Csakhogy ezeknek 
az árcédulája is első osztályú. Ezért az ügyes meg-
rendelők, az élbolynál kicsit gyengébben teljesítő, 
de jól átvilágított beszállítókat keresnek, akiket meg-
felelő támogatással ugyanarra a szintre tudnak hoz-
ni, mintha azt első osztályút választották volna, de 
sokkal gazdaságosabban. A kölcsönösen előnyös 
kapcsolat pedig megalapozhatja a hosszú távú, 
sikeres együttműködést. 

• Jogi előkészítés, jogi környezet nehézségei Nem 
fordítanak kellő figyelmet a probléma megelőzést 
szolgáló minőségügyi megoldásokra, túlságosan 
megbíznak a szerződésnek a nem megfelelő minő-
ségben történő beszállításra vonatkozó rendelkezé-
seiben. 

• A beszállító saját beszállítói láncának nehézségei 
Megszámlálhatatlan azon eseteinknek a száma, 
amikor a beszállítót auditálva az Ő kulcsfontosságú 
beszállítóira is sort kerítettünk volna, de ezt meg-
akadályozva és felesleges idő és pénzpazarlásnak 

minősítve inkább bevállalta annak kockázatát, hogy 
a termékkel probléma lesz. 

3. Ázsiai beszerzések kockázatai 
2008 és 2009 között 44000 cégen végeztek felmérése-
ket, és elemezték, hogy az ázsiai beszerzésük sikerte-
lenségének mi volt az oka, meglepőek az okok, ezek 
közül néhány: 
- Termék specifikáció félrefordítása Az egyik leggyako-

ribb kockázati tényező, hogy nem fordítanak megfe-
lelő hangsúlyt a termék specifikációk és tervek meg-
felelő értelmezésére és fordítására, holott ez már 
csak a nyelvi nehézségek miatt is kulcskérdés, hiszen 
az angolnak és a kínainak a nyelvi struktúrája telje-
sen más. Hogy érzékeltessük ennek a problémának a 
súlyát, gondoljunk arra, amikor egy kínai termék ma-
gyarra átültettet használati utasítását olvassuk. Nos, 
ugyanez a szituáció játszódik le a legtöbb esetben, 
amikor a kínai mérnök megpróbálja értelmezni a ter-
mékspecifikációkat, ha nem megfelelően lettek lefor-
dítva kínaira. Ezt a hibát aztán még a legnagyobb jó-
indulattal és motivációval rendelkező beszállító sem 
tudja korrigálni, és egyenes az út a nem megfelelő 
termékekhez. Ezért aztán minél többször használjunk 
képeket és rajzokat, azok mindig jobban értelmezhe-
tőek, mint a szövegek. 

- A megküldött mintadarab „túl szép, hogy igaz legyen” 
Nehezen garantálható, hogy a tesztelésre megküldött 
mintadarab valóban a termelésből származik, és nem 
az a minta, melyet a beszállító szeretne, ha tesztel-
nének! 

- A gyártó minőségügyi rendszerének nem ismert hiá-
nyosságai Nagyon fontos, hogy a beszállítók kivá-
lasztásakor a gyárban kíséretet adó tolmács ne a 
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hotelből legyen egy kissrác, hanem egy a szakmában 
jártas, megfelelő felsőfokú végzettséggel és magas 
szintű nyelvtudással rendelkező szakember, aki is-
meri a folyamatokat, az eljárásokat, a szakmai zsar-
gont, és folyamatosan részt vesz a tárgyalásokban. E 
nélkül nem lehet a megfelelő beszállítót megtalálni. 
Rá kell szánni az időt, minél többet töltünk el a poten-
ciális beszállítók felkutatásával, annál nagyobb az 
esélye annak, hogy megtaláljuk a megfelelőt, és elé-
gedettek leszünk vele az üzleti kapcsolat teljes ideje 
alatt. 

- Nem megfelelő termék leszállítása: vevői panaszok, 
termék visszahívás, veszteségek, költségek… Na-
gyon fontos, hogy a problémákat a korai szakaszban 
azonosítsuk. Egy probléma megoldásának a költsége 
a tervezési szakaszban lehet 1 Euro, de ha ezt akkor 
azonosítjuk, amikor már elhagyta a gyárat, akkor le-
het 100 Euro is. Ha pedig egy termék visszahívás 
eszkalálódik, akkor több ezerszerese is lehet. 

- Túlzott bizalom a szerződésben, kihasználatlan pro-
activ lehetőségek, nem megfelelően részletezett 
szerződések Nem fordítanak megfelelő hangsúlyt a 
helyi (local) technológiai és minőségügyi támogatást 
nyújtó szolgáltatásokra, ezeket nem megelőző, pro-
activ jelleggel veszik igénybe, a döntések meghoza-
tala előtt, hanem csak a problémák megjelenésekor. 

- Elsietett beszállító kiválasztás, alulmotivált beszállító 
A beszállítónak motiváltnak kel lennie. Ha túl kicsik 
vagyunk a beszállítónak, akkor könnyen a megren-
delői listájának a végére tolhatnak minket, ami azt 
jelenti, hogy a fókuszban nem a mi megrendelésünk 
minősége és szállítási határideje lesz. Ugyanez lehet 
a probléma, ha túl nagyok vagyunk a beszállítónak, 
ez esetben szeretné velünk elvitetni a teljes termelési 

kapacitását és minden problémáját. Az optimális hely 
a megrendelői listán valahol középen van - keressünk 
tehát olyan beszállítókat, akiknek se nem nagyok, 
sem nem kicsik vagyunk. 

- Szellemi tulajdon védelmének a kockázatai: ez csak 
lokális jogi támogatással valósítható meg. 

- Saját „otthoni” mérnök csapat, azok a kollégák, akik 
részt vesznek a beszerzési folyamatban Vajon mit 
gondolnak, melyik a legnagyobb kockázat? (ezt azért 
nem írtam ki, mert szerintem senki sem gondolta 
volna, hogy a legnagyobb gát, a sikertelenségek 
27%-ának az oka ez lenne. 

- A várható beérkezési idő (ETA) alulkalkulálása. 
Rossz megrendelés előkészítés miatt (érdemes leg-
alább egy hetet ráhagyni), 

- A termékspecifikációhoz nem szükséges rajzok, ada-
tok megadása a beszállítónak, melyek a szellemi tu-
lajdont károsították. Ugyanakkor túl sok szöveg, mely 
mindig hibaforrás, képek, rajzok helyett. 

- Túl sok alkatrész megvásárlása egy beszállítótól, túl-
zott függés egy beszállítótól. 

- Túl nagy design know-how-val rendelkező alkatré-
szek beszerzése. 

- Alacsony együttműködési készség, a partner lené-
zése, lekezelő magatartás, (ez csak egy kínai, szer-
vezetlen beszerzési csoport) 

- Elsietett beszállító kiválasztás, termékhez kapcsolódó 
kérdések tisztázatlansága, felelősségek tisztázatlan-
sága (pl. a csomagolóanyag gyenge minősége miatt 
keletkezett kár kit terhel) 
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Ugye megdöbbentő, és talán nem is szép ilyet mondani, 
de nézzünk körül először is a saját házunk táján, lehet, 
hogy e miatt nem működik jól az ázsiai beszerzésünk, 
lehet hogy a hiba nem is a beszállítóban, hanem a meg-
rendelőben van. 
Ezek után nézzük, hogy milyenek az arányok a beszer-
zéseknél a minőség ellenőrzésre vonatkozóan: Még ma 
is a beszerzéseknek mindössze 18%-ában kerül sor har-
madik fél általi minőségellenőrzésre. 48%-ban semmiféle 
ellenőrzésre nem kerül sor, 17 % odautazik és maga el-
lenőrzi a megrendeléseit, és 17 % saját quality control 
szervezetet tart fenn. 
Ha az Önök szervezete ezeket, a kockázatokat kezelni 
tudja, akkor nincs szükségük külsős QC szervezetre, 
minden más esetben viszont ennek bevonása javasolt. 
4. A helyi quality control szolgáltató bevonásának 
előnyei 
- helyismerete van, a megrendelő szemeként, meg-

hosszabbított karjaként felügyeli a gyártást, emellett 
csökkenti a kockázatát a nem megfelelő minőségnek, 
a raktározásból, csomagolásból és szállításból eredő 
károknak 

- Beszéli a nyelvet, zavartalanul kommunikál 
- Független, pártatlan 
- Iparági ismerettel, a potenciális beszállítók ismereté-

vel rendelkezik 
- Megfelelő végzettségű szakemberei vannak 
- Szakszerűen, objektíven és részletesen dokumentálja 

az ellenőrzéseket 
- Pro-aktiv jellegű, előre feltárja a hibákat 

- Igazolja a szerződéses követelményeknek való 
megfelelést 

- Megelőzhetőek a termékvisszahívások, visszaküldött 
áruk 

- Vevői panaszok minimalizálhatóak 
- Kiegyenlíti azon iparági különbségeket, melyek abból 

adódnak, hogy a különböző iparágakban hogyan elé-
gítik ki a különböző szabványokat (pl. az elektronikai 
iparban a nagy európai és japán hatás következtében 
viszonylag szigorúan betartják a cégek az előírásokat 
maguktól is, de pl. a textiliparban már sokkal kevés-
bé, ott a beszállítók inkább az árral versenyeznek, 
mint a minőséggel). 

5. Hogyan érdemes helyi QC szolgáltatót keresni? 
- ISO 17020 (General Criteria for the Operation of 

Various Types of Bodies Performing Inspection) és 
ISO 17025 (General Requirements for the 
Competence of testing and calibration laboratories) 

- IFIA tagság (Internal Federation of Inspection 
Agencies) http://www.ifia-federation.org/  

- Legyen tapasztalata abban az iparágban, és olyan 
méretű cégekkel, mint az Önöké 

- Legyenek olyan szolgáltatásai, mely a felsorolt kocká-
zatok megelőzésére és minimalizálásra szolgálnak 

- Nagy hálózattal rendelkezzen és felsőfokú végzett-
ségű szakemberekkel 

- Etikai kódexe kizárjon mindennemű összeférhetetlen-
séget 

- Legyen „customized quality program-”ja 
- Legyen helyi képviselete Magyarországon, egy nyel-

vet beszéljünk 
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6. Miben segíthet a jól megválasztott QC szervezet? 
- A megfelelő beszállító kiválasztásában 
- A brand védelmében 
- A minőséggel kapcsolatos követelmények meghatá-

rozásában 
- A termék minőségének ellenőrzésében a gyártás ill. 

kiszállítás különböző fázisaiban 
- Az import kockázatok minimalizálásában 
- A termék minőségét befolyásoló egyéb tényezők 

tesztelésében és tervezésében (pl. csomagolóanyag 
tesztek) 

- A környezetvédelmi előírások betartathatóságában 
- A termék specifikációk elkészítésében, érzékeny in-

formációk megőrzésében 
7. A kockázatok megelőzésének, minimalizálásának 
lehetőségei - szolgáltatások 
A beszállító kiválasztását támogató szolgáltatások: 
FACTORY AUDIT - A minőségügyi szempontból megfe-
lelő beszállító kiválasztásához 
Önnek, mint vevőnek, az a legfontosabb, hogy a megfe-
lelő beszállítókat válassza ki beszerzései során. Ha Ön 
olyan beszállítóktól szeretne vásárolni, akik az Önnek 
megfelelő minőségben tudnak szállítani, a megrendelt 
mennyiségben és a megállapodott szállítási határidőre, 
akkor ez megköveteli a beszállítóktól bizonyos minőség-
ügyi szabványok teljesítését tevékenységük során. A 
HQTS egy technikai audittal segít Önnek abban, hogy a 
beszállító kiválasztásából eredő kockázatokat csök-
kentse. Ez az audit hozzásegíti Önt ahhoz, hogy megis-
merje gyártó partnerének képességeit és adottságait, 
mielőtt az üzleti döntések megszületnének. 

Auditoraink menedzsment rendszerek terén szerzett ta-
pasztalatának és tudásának felhasználásával főként a 
következő szempontok szerint értékeljük ki a gyártókat: 

- Gyártó azonosítása és háttere, szervezeti felépí-
tése 

- Termelési folyamatok kölcsönhatásai 
- Munkaerő 
- Termelési képesség 
- Géppark, berendezések és eszközök, karbantar-

tás 
- Előállítási folyamatok és gyártósorok 
- Belső minőségellenőrzési rendszer, mint pl. a 

tesztelés és ellenőrzés 
- Tanúsítványok, export licencek 
- Beszállítói háttér, beszerzett alapanyagok, alkat-

részek  
- Irányítási rendszer és képesség 
- Vevői speciális követelményeknek való megfele-

lés 
- Munkakörnyezet 

SOCIAL COMPLIANCE AUDIT - Biztosítandó, hogy be-
szállítóink a társadalmi felelősségvállalásnak teljesen 
eleget tesznek, és a felépített ”BRAND”-at ne veszé-
lyeztesse semmi 
A beszerzés során a vevők aggódnak a termék minő-
sége, ára és a szállítási határidő miatt, de az utóbbi 
években a Társadalmi Megfelelés gondolatától vezérelve 
a vevők azt is igénylik, hogy beszállítóik megfeleljenek a 
társadalmi elvárásoknak. A HQTS Social Compliance 
Programja egy ésszerű és költséghatékony megoldás a 
vevők, nagykereskedők és gyártók számára, hogy elke-
rüljék a társadalmi megfelelési problémákat. Anyanyelv-
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ükön kommunikáló auditoraink interjúkat készítenek a 
dolgozókkal, ellenőrzik a feljegyzéseket és auditálják a 
gyár tevékenységét olyan nemzetközileg elfogadott 
irányelvek szerint, mint az SA8000, ETI, ICTI, stb. 
Általában a következő szempontok szerint végezzük a 
beszállítók auditjait: 
- Gyermek munkaerő foglalkoztatása 
- Kényszermunka 
- Diszkrimináció 
- Minimum kereset 
- Túlóra kereset 
- Munkaidő 
- Szociális juttatások 
- Biztonság és egészség 
- Munkakörnyezet 
- Környezetvédelem 
Termék ellenőrzés 
A minőség fontos paraméter, már csak azért is, mert a 
rossz minőség növeli a költségeket. Hogyan lehet e 
rossz minőségű termékeket kiszűrni? A termékellenőrzés 
egy fontos szempont a minőségbiztosításban. A termé-
kek vizsgálata a beérkező alapanyagokra, termelés köz-
ben, kiszállítás előtt és a tároló konténerek lezárása előtt 
az importáló részére nagymértékben csökkenti a kocká-
zatokat és az esetleges termékvisszahívások esélyét. Az 
inspekció alapelve tehát,hogy a hibákat már a kezdeti 
stádiumban felfedjük és ezáltal is támogassuk a termé-
kek időben történő kiszállítását. 
A minőség egyszerűen azért fontos, mert a rossz minő-
ség költségeket okoz. 

Gyártás előkészítő ellenőrzés (Pre-roduction Inspection, 
PPI) 
Ez a szolgáltatás egy korai felismerési lehetőséget jelent 
a nem megfelelő alapanyagok, tartozékok, kiegészítők, 
vagy egyéb termékek kiszűrésére és a gyors beavatko-
zásra. Legfőbb elemei: 
- Az üzem gyártósorai és ezek képessége 
- A gyár berendezései és felszerelése 
- Alapanyagok, fő alkotóelemek és tartozékok, adalé-

kok vizsgálata 
- Félkész termékek ellenőrzése 
- Néhány elkészült termék ellenőrzése 
Gyártásközi ellenőrzés (During Production Inspection, 
DPI) 
Ez a szolgáltatás biztosítja, hogy a termék minőségét az 
előállítás folyamán kézben tartsuk, és elősegítsük azon 
problémák azonosítását, amelyek a teljes tétel befejezé-
sét megelőzően korrekciót igényelnek. Legfőbb elemei: 
- A gyártás állapota az előállítási folyamat során 
- A félkész és késztermékek véletlenszerű vizsgálata 
- Gyártósorok és képességek 
- A csomag részletei és a csomagolóanyag 
Kiszállítást megelőző ellenőrzés (Pre-shipment 
Inspection, PSI) 
Ez a szolgáltatás arról biztosít, hogy az elkészült termé-
kek összhangban vannak a specifikációval. Legfőbb 
elemei: 
- Rendelkezésre álló mennyiség 
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- Cégnév, brand név és szín 
- Kivitelezés (külső megjelenés) 
- Működés és biztonság 
- Méretek ellenőrzése, ha szükséges 
- Csomag részletei 
- Szállítási jelzések 
100 %-os ellenőrzés (osztályozási ellenőrzés) 
Ez a szolgáltatás igazolja azt, hogy a termékek minden 
egyes darabja kielégíti a meghatározott minőségi köve-
telményeket. Amikor a termékek elkészültek, 100 %-os 
inspekció alá vetik őket a becsomagolás előtt vagy után, 
az Ön kérésének megfelelően. Inspektoraink ellenőriz-
nek minden egyes darabot a külső megjelenése, kidol-
gozása, funkciói, biztonságossága és az Ön által meg-
adott egyéb szempontok szerint, kiszűrve minden hibás 
terméke és a végén megjelölve az inspekción sikeresen 
szerepelt termékeket a HQTS matricájával. 
Rakodási felügyelet 
Ez a szolgáltatás biztosítja, hogy a konténerek jó álla-
potban vannak és a HQTS plombával lezárásra kerültek 
a berakodást követően, csökkentve ezzel a termékek 
helyettesítésének kockázatát. Legfőbb elemei: 
- Jegyzőkönyvben rögzítjük az időjárási körülménye-

ket/a konténer érkezési idejét/a konténer azonosító-
ját/a kamion azonosítóját.  

- Ellenőrizzük a konténer belső és külső állapotát, hogy 
van-e bármilyen serülés/nedvesség/lyukadás/szag. 

- Ellenőrizzük a termékek mennyiségét és jegyzőköny-
vezzük a külső csomagolás állapotát (gyűjtőkarto-
nok/raklapok). 

- Véletlenszerűen kiválasztunk és kibontunk kartono-
kat, hogy ellenőrizzük a termékek vevői követelmé-
nyeknek való megfelelését. 

- Felügyeljük a teljes rakodási folyamatot. 
- Lezárjuk a konténert a vevő és a HQTS pecsétjével. 
- Rögzítjük a jegyzőkönyvben a pecsétek azonosítóját 

és a konténer indulási idejét. 
Tesztelés 
Napjainkban a vevői követelmények egyre precízebbek. 
Sok ország saját biztonsági előírásokat adott ki, és a cé-
geknek biztosnak kell lenni abban, hogy a termékeikkel 
ki tudják elégíteni ezen előírásokat, mielőtt eladják a 
termékeiket ezen országokba. A HQTS laboratóriuma a 
CNAS által akkreditált és tagja az APLAC-nak is, így 
széles skálán tudja ajánlani a teszt szolgáltatásait e fo-
gyasztási cikkek gyártóinak. A nemzetközi módszereket, 
szabványokat, irányelveket követve, a HQTS támogatja 
ügyfeleit, legyenek azok gyártók, nagykereskedők, be-
szállítók vagy kereskedők, hogy erősíthessék hírnevüket, 
és felülkerekedjenek a világpiac bonyolultságán. 
Csomagolási tesztek 
Teszt laboratóriumunkban, melyet az ISTA akkreditált 
(International Safe Transit Association), a HQTS egysze-
rű, gyors és olcsó módon végez szállítási teszteket an-
nak érdekében, hogy a valós szállítási feltételek között is 
megfelelő védelmet nyújtó csomagolási módot dolgozzon 
ki. A HQTS felhasználja a legújabb követelményeket a 
TAPPI, ASTM, ISO and GB szabványok alapján is, hogy 
segítséget nyújtson annak biztosításában, hogy a termék 
csomagolása védelmet nyújt a mindennapi szállítási és 
disztribúciós folyamatok alatt is a várható kockázatoktól. 
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Játék és ajándék tesztek 
Legfőbb elemei: Mechanikai és fizikai tulajdonságok, 
Gyúlékonysági tesztek, Toxikus elemek és anyagok ana-
lízise, Elektromos biztonság  
Ajándéktárgy tesztek 
Legfőbb elemei: ASTM, ANSI, FDA, CAL PROP 65, 
CPSC, BIFM, EN, ISO, GB szerinti biztonsági megfelelés 
és direktívák, Racionális termék használhatósági érté-
kelés, Kémiai jellemzők vizsgálata, Fizikai tulajdonságok 
és szerkezet analízise, Tartósság és a termék teljesítmé-
nye (mutatóssága) 
Textil és ruházati tesztek 
Kínában a HQTS végez legrégebben textiltesztelési 
technológiákat. Legfőbb elemei: Szálösszetétel analízis, 
Anyag és ruházat szerkezeti analízis, Mérettartási teszt, 
Színtartóssági teszt, Fizikai teszt (beleértve a csavaró és 
húzófeszültséget is), Gyúlékonysági teszt, Kémiai tesz-
tek, Ecotextil-tesztek 
Reach tesztek 
Ez a szolgáltatás biztosítja azt, hogy a termelősorról le-
vett minták a REACH előírásokat maradéktalanul kielé-
gítik 
Minta begyűjtés 
Ez a szolgáltatás biztosítja azt, hogy a termelősorról le-
vett mintákat összehasonlítsák a prototípussal, illetve 
tesztelés alatt tartsák a gyártás közben 
Fémkeresés 
Azon termékeknél, melyek varrással készülnek, kérhető 
a fém elemek keresése, hogy meggyőződjünk arról, hogy 
nem maradtak törött tűk vagy fémszilánkok az anyagban, 

és megóvjuk a fogyasztókat a használat közbeni sérü-
léstől. Ilyen termékek pl. a táskák, ruhaneműk, törölkö-
zők, plüss állatok, ágyneműk, sálak, szőnyegek, eser-
nyők és egyéb varrt termékek. 
Termék-specifikáció készítése 
Egy közös munka, melynek végeredménye a minden fél 
által ugyanúgy értelmezet termék specifikáció. 
Gyárlátogatáshoz szakmai kíséret 
Mérnökünk/szakemberünk, aki az adott termékeket jól 
ismeri és folyékonyan beszél angolul, elkíséri Önt a teljes 
látogatás során, tolmácsol, válaszol a minőséggel kap-
csolatos kérdésekre, gondoskodik arról, hogy átfogó ké-
pet kapjon a gyári körülményekről, és igény szerint köz-
reműködik a gyárral folytatott tárgyalásokban. 
8. Hogyan reagálunk a minőségügy fejlődési iránya-
ira, és miért választják ügyfeleink a hqts-t? 
Ha Önnek egyszerűen arra van szüksége, hogy az elké-
szült termékeket egy csomagolási és általános megjele-
nést ellenőrző vizsgálat alá vegyék, akkor nincs szükség 
komoly, professzionális 3QC szervezetre. Ekkor elég egy 
végzetséggel nem rendelkező, papírral, tollal és fényké-
pezőgéppel ellátott inspektor, akinek azt kell leírni, hogy 
mit látott. 
Ennél bonyolultabb esetben azonban mára biztossá vált, 
hogy a kor ennél többet kíván meg a minőségügyi szer-
vezettől (más kontinenseken lehet hogy elegendő, hogy 
a tanúsító tanúsít, a tanácsadó tanácsot ad, az inspek-
ciós társaság minőséget ellenőriz, a labor tesztel, stb). 
De Ázsiában ez ma már nem működik technológiai ta-
nácsadás nélkül, technológiai szolgáltatások nélkül nincs 
sikeres minőségügyi szolgáltatás. Ázsiában a jövőben 
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olyan komplex minőségügyi és technológiai szolgáltatá-
sokat nyújtó cégekre van szükség, melyek: 
- Legalább ugyanakkora hangsúllyal kezeli a technoló-

giai segítségnyújtást is a kockázatok csökkentésére, 
mint a minőségügyit 

- A technológiai tudás birtokában az ügyfelekkel együtt 
készíti el a termékspecifikációkat, azok egyértelmű és 
közös értelmezéséig 

- Teljekörű laboratóriumi hátteret tud biztosítania meg-
rendelőinek, olyan különleges esetekben is, mint pl. a 
csomagolóanyag tesztek 

- A mintákat személyesen gyűjti be a termelésből, 
- Motiváltságot tud kialakítani a beszállítóban, hiszen 

segítségével és támogatásával fejlődik a beszállító, 
- megfelelő jogi hátteret tud biztosítani mindkét fél ré-

szére, lokális ügyvédi irodákkal 
- Gyorsan tud reagálni a minőségügy fejlődési irányaira 

(brand védelmének szerepe, social compliance 
audit;) 

- Customized quality program, szívesen vesszük fel a 
versenyt a többiekkel, 

- Van türelmünk és időnk az ügyfelekhez, nem a szol-
gáltatásaink különlegességére vagyunk a legbüsz-
kébbek, hanem a kollégáink hozzáállására, tapasztalt 
management, külföldi egyetemeken végzett Manage-
rek irányítják a céget 

- 15 év tapasztalat + 500 szakember + 48 irodából álló 
hálózat 

- Teljes ázsiai lefedettség 

- Minden iparágat lefed, és minden cég méretben van 
gyakorlata 

- ISO17020 & ISO17025 szerint akkreditált 
- IFIA tagság (Kínában az egyetlen) 
- Etikus, kizárólag felsőfokú végzettségű munkatársak 
- Versenyképes árak, statisztikák szerint min 15-

35%-os költségcsökkentés a cégek beszerzési költ-
ségeiben (olcsóbbak a tesztelések, mint itthon!) 

- Rugalmas és testre szabott szolgáltatások 
- 100% on-line ügyintézés, ellenőrzés 3 napon belül, a 

jelentés 12 órán belül elérhető. 

www.hqts.com 
______________________________________________  
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BBaarraaccssii  MMáárriiaa  

 
1. Absztrakt 
A klaszter-alapú gazdaságfejlesztési stratégiák és 
klaszter-politikák széles körével találkozhatunk ma Euró-
pában, melyek nemzeti és regionális szinten egyaránt a 
klaszter-típusú együttműködések előmozdítását tűzték ki 
célul. A gazdaságfejlesztési stratégiák kialakítását meg-
alapozott elemzések és kutatások előzik meg, melyeket 
az Európai Unió 2007-től kezdődően szisztematikusan 
és rendszer-szemléletben végez. Az elemzések és adat-
gyűjtések eredményeképpen. 2010 szeptemberében az 
Európai Unió, ezen belül a Vállalkozási és Ipari Főigaz-
gatóság bejelentette, hogy megkezdte az Európai Unió 
számára érvényes Klaszter-stratégia kialakítását, mely-
nek célja az egyes nemzeti és regionális klaszter-politi-
kák összefogása. A stratégia egyedülállónak tekinthető 
az Unió gazdaságfejlesztési stratégiái körében, mivel 
korábban semmiféle stratégiai dokumentum nem foglalta 
egységes rendszerbe az eltérő nemzeti klaszter-politiká-
kat és stratégiákat és nem fogalmazott meg Közösségi 
szintű célokat tagállamai számára. A stratégia-alkotási 
folyamat első lépésének a primer és szekunder elemzé-
sekre építő Európai Klaszterfigyelő Központ tekinthető, 
mely az Európában működő klaszterek feltérképezésé-
hez, valamint teljesítményük feltárásához nyújt hatékony 
diagnosztikai eszközt, különös tekintettel a tagállamok 
regionális és nemzeti gazdaságában betöltött szerepére. 
 A jelen tanulmány célja a jelenlegi klaszter-térképezési 
módszerek áttekintése, valamint az észak-magyaror-

szági régió klaszteresedése számára hasznosítható ta-
pasztalatok és módszertani ajánlások kialakítása. Ezek 
alapul szolgálhatnak a régió számára is -a klasztereknek 
a gazdaságfejlesztésben játszott szerepének figyelembe 
vétele mellett- a későbbiekben kialakítandó klaszter-tér-
képezési módszertan, valamint klaszter-alapú gazda-
ságfejlesztési stratégia kidolgozására. 
2. Klaszterek szabatos meghatározása 
A szakirodalomban a mai napig számos, egymásnak 
sokszor ellentmondó klaszter-definícióval találkozhatunk, 
melynek legfőbb oka az eltérő értelmezésekben, illetve 
alkalmazási területekben keresendő. A közhiedelemmel 
ellentétben a koncepció maga régi, a tanulmányozása 
során arra a következtetésre juthatunk, hogy a klaszterek 
számos jellemző tulajdonsága és ismertetőjegye részle-
teiben vagy egészében [Pro-INNO Europe, 2008] több 
neves közgazdász, Marshall, Schumpeter, Becattini, 
Weber és Porter munkáiban is megtalálható. A klaszte-
rek legelső formáival Marshall (1890) munkásságában 
találkozhatunk -eltérő elnevezéssel- iparági körzetekként 
meghatározva. Később Weber híres telephely-elmélete 
újabb értelmezést adott a költségmegtakarítások 
elérésében központi szerepet játszó agglomerációs 
előnyöknek. A korai definíciók arra engednek követ-
keztetni, hogy a gazdasági élet szereplői már a XIX. szá-
zad végén felismerték a hatékony és sikeres 
együttműködésben rejlő erőt. A klaszterek ismételt elő-
térbe kerülésére, úgy nevezett újrafelfedezésére azon-
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ban Marshall munkáit követően közel egy évszázaddal 
később, az 1980-as évek végén került sor, amikor 
Michael Porter kutatásai ismét ráirányították a kutatók és 
ezzel párhuzamosan a politikai döntéshozók figyelmét a 
klaszterekben rejlő gazdasági potenciálra. 
Korunk leghíresebb és a bemutatott klaszter-térképezési 
és benchmark módszerek alapja a Porter-féle definíció, 
mely szerint a klaszterek: "Földrajzilag egymáshoz közel 
elhelyezkedő vállalatok és kapcsolódó intézmények 
meghatározott gazdasági területen együttműködő cso-
portja, melyeket hasonlóságuk és egymást kiegészítő 
mivoltuk köt össze." [Porter, 1998]. A nemzetközi szak-
irodalomban a sok hasonló, elemeiben mégis eltérő le-
határolás miatt a mai napig nincs teljes egyetértés a 
klaszter formális definícióját illetően. A legtöbb szakértő 
úgy definiálja, mint kapcsolódó vagy kiegészítő gazda-
sági tevékenységek földrajzilag közeli koncentrációját, 
amelyek aktív csatornákon, például üzleti tranzakciókon, 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak össze, meg-
osztva a specializálódott infrastruktúrát, a munkaerőpia-
cot és egyéb szolgáltatásokat a közös lehetőségek ki-
használására, valamint a nehézségekkel való együttes 
szembenézésre. [Rosenfeld, 2002] Európán belül is ta-
lálkozhatunk eltérő értelmezésekkel. A klaszter fogalmá-
nak tisztázása már rávilágít az értelmezésbeli különbsé-
gekre is, hiszen, amíg pl. Olaszországban iparági kör-
zetnek, Franciaországban lokális termelési rendszernek 
nevezik őket, addig az angolszász országokban és a 
nemzetközi szervezetekben a „cluster” kifejezés terjedt 
el. [Lengyel-Deák, 2002]. 
Az EU értelmezésében a klaszter-fogalomnál Porter de-
finíciójához nyúltak vissza, és azt egészítették ki 
[European Commission, 2003]. E szerint a klaszterek 

vállalatok és kapcsolódó intézmények olyan csoportjai, 
amelyek: 

• Együttműködnek és versenyeznek; 

• Földrajzilag koncentráltan helyezkednek el egy vagy 
néhány régióban, habár globális kiterjedésű klaszter 
is lehetséges; 

• Egy bizonyos területre specializálódtak, amelyet kö-
zös technológiák és szakismeret köt össze; 

• Tudományos alapú vagy hagyományos; 

• A klaszterek lehetnek intézményesítettek (van saját 
klasztermenedzserük) vagy nem intézményesítettek; 

A fenti definíció összefoglalja a korábbiak lényeges ele-
meit (földrajzi koncentráció, szakterületi specializáció, 
tudományos megalapozottság), azonban nem tartalmaz 
utalást a klaszterek egyazon értéklánc mentén történő 
szerveződéséről (beszállítói kapcsolatok), valamint a 
hatékonyság szempontjából alapvető kritikus tömeg vo-
natkozásában sem. A későbbiekben bemutatott Európai 
Klaszterfigyelő Központ elemzéseit és adatgyűjtéseit 
részben a fenti definíciónak megfelelően alakították ki, 
ahol a klaszterek specializáltság-foka és a kritikus tömeg 
paraméterek is megjelennek az eredmények összefog-
lalásában [European Cluster Observatory]. 
3. A klaszterek szerepe a gazdaságfejlesztésben és 
további lehetőségeik 
A klaszterek ma központi szerepet játszanak valamennyi 
gazdaságban. Így az Európai Unió tagállamaiban is. A 
klasztereket alkotó KKV-k kulcsfontosságúak Európa 
növekedése szempontjából, hiszen az Európai Unióban 
működő vállalatok több mint 99%-a KKV (magán szek-
torbeli vállalkozásokat tekintve). Ezek az európai GDP 
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2/3 %-át termelik meg, a munkahelyek 66 %-át adják (75 
millió munkahely), valamint az adók 80 %-át fizetik be 
[Vállalkozásfejlesztési és Ipari Főigazgatóság]. Mindezt 
felismerve a 2000-ben kialakított Lisszaboni Stratégia azt 
a célt tűzte ki az Unió számára, hogy „a világ legver-
senyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdasá-
gává váljon 2010-re”, mely cél eléréséhez kutatási erőfe-
szítéseit az EU GDP-jének 3 %-ára kell növelnie és job-
ban ki kell használnia kapacitásait ezen a területen, a 
tudományos eredményeket új termékek, folyamatok és 
szolgáltatások létrehozására használva. Időközben 
azonban egyre világosabbá vált, hogy az Unió nem ké-
pes GDP-jének 3%-át kutatás-fejlesztésre fordítani, le-
maradása Japánhoz és az USA-hoz képest tovább nőtt. 
A Lisszaboni Stratégia felülvizsgálatai [Barcelona-jelen-
tés, 2002], [Aho-jelentés, 2005]; [Az ismeretek átültetése 
a gyakorlatba - Széleskörű innovációs stratégia az EU 
számára, 2006] rávilágítottak, hogy bár a 3%-os GDP 
célérték teljesítése valamennyi tagállam számára nehéz-
ségeket okoz, mindamellett ismételten a klaszterek gaz-
daságfejlesztési szerepét és lehetőségeit erősítette meg. 
A legtöbb klaszter ugyanis erős innovációs potenciállal 
rendelkezik, hiszen a közös kutatás-fejlesztési tevékeny-
ségek költség-hatékony megvalósítását teszik lehetővé 
az együttműködésben résztvevő vállalatok számára, 
melyek önállóak, de nem rendelkeznének megfelelő tő-
kével a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek 
megvalósításához. Az EU 2020 Stratégia megerősítette 
a 3%-os GDP célt, valamint további intézkedéseket irá-
nyoz elő a tagállamok számára. A stratégia prioritásai 
között kiemelten szerepel a regionális KKV-k támoga-
tása, hálózatosodási tevékenységük és nemzetközivé 
válásuk előmozdítása. A unió klaszterekkel és innováci-
óval kapcsolatos elképzeléseit az Innovation Union, azaz 
az Innovatív Unió Stratégia foglalja össze. 

4. Szakirodalmi ajánlások és modellek a klaszterek 
teljesítményének értékelésére 
A klaszterek hatékonyságának elemzésére vonatkozó 
első ajánlás a The Cluster Policies White Bookban talál-
ható [Andersson, Serger, Sörvik, Hansson, 2004], mely 
négy módszertani ajánlás alapján végzi a klaszterek fel-
térképezését. 
 Első módszer: ipari statisztikák alapján határozza 

meg a húzóágazatot, valamint a kapcsolódó vállala-
tok körét. Az adatgyűjtés vállalati szintű (bevétel, 
foglalkoztatottak száma). 
 Második módszer: input-output elemzés a releváns 

iparágak közötti kapcsolatok azonosítására 
 Harmadik módszer: kvantitatív elemzés kérdőíves 

lekérdezés alapján. 
 Negyedik módszer: szakértői véleményen alapuló 

módszer, mely az alábbi kritériumokra épül: 
a) vállalatok (vállalatok és kapcsolatrendszerük); 
b) birtokolt kompetenciák (tudományos, technológi-

ai); 
c) teljesítmény adatok (jövedelemszint és egyéb 

mutatók); 
A klaszterek teljesítményének értékelésére alkalmas 
főbb mutatók: 

Tagvállalataik száma, foglalkoztatottak száma, ter-
melés mennyisége, export mennyisége, teljesítmény, 
valamint e változók bázishoz viszonyított elmozdu-
lása. 
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Új alapítású vállalatok száma, az output növekedése, 
profit és export növekedése, az együttműködés ke-
retében kialakított új innovációk száma stb. 

A klaszterpolitika hatásának mérésére alkalmas: 
A fenti mutatók mind alkalmazhatóak, kiegészítve a 
politikai eszközök kedvezményezettjeinek elégedett-
ség mérésével, habár a politikák értékelése még a 
mai napig nem teljes körű. 

The Cluster Initiative Greenbook-ban a Klaszter-kezde-
ményezések Teljesítmény Modellje (Cluster Initiative 
Performance Model – CIPM) [Sörvell, Linsqvist, Katals, 
2003] található, mely a klaszterek teljesítményét három 
tényező köré csoportosítja, ezek a az innováció és nem-
zetközi versenyképesség, a klaszter növekedése vala-
mint a cél elérésének mértéke. 
5. Európai Klaszterfigyelő Központ – a klaszter-térké-
pezés módszertana és gyakorlata. Minősítésük 
A klaszterek feltérképezésére irányuló módszertani 
ajánlások sorából kiemelkedik a Vállalkozásfejlesztési és 
Ipari Főigazgatóság CIP -Versenyképességi és Innová-
ciós Keretprogram Pro-INNO kezdeményezése kereté-
ben kialakított az European Cluster Observatory- Európai 
Klasztermegfigyelő Központ, mely elsőként foglalta 
egységes rendszerbe az egymástól elszigetelten és 
alulról-felfelé szerveződő klasztereket és klaszter-kez-
deményezéseket, lehetőséget adva nemzeti és regi-
onális elemzésekre és lekérdezésekre. Az értékelő rend-
szer ma az unióban található 270 NUTS2-es szintű régi-
óból 259 NUTS 2-es régiót lefed. A klaszterek teljesít-
ményét a foglalkoztatási adatok alapján értékeli, mivel az 
Unión belül ez az egyetlen összehasonlítható adat. A 
módszertan felülvizsgálata során (2009) a korábbi 
foglalkoztatási adatok mellett megjelent a bérszínvonal, 

mint indikátor (munkavállalói bérszínvonal). A jelenlegi 
indikátor-rendszer az alábbi mutatókat foglalja magában: 

• Az adott régióban/iparágban foglalkoztatottak száma; 

• a foglalkozatási ráta növekedése; 

• az átlagos foglalkoztatott létszám; 

• a régió/iparág vállalatainak száma; 

• a vállalatok növekedési rátája; 

• a munkavállalói átlag-bérszínvonal; 
A legjobb teljesítményű klaszterek három „csillag”-os 
minősítéssel jellemezhetőek, mely több összetevő és 
hatékonysági mutató alapján történő rendszer-
szemléletű osztályozás eredményeként alakul ki. Itt tel-
jesen hiányzik az életciklus-elemzés, az értékelés figyel-
men kívül hagyja a különböző életciklushoz kapcsolódó 
teljesítmény-szinteket. A kialakított adatbázis hasznos 
eszköz a politika-alkotók számára a régiós és nemzeti 
klaszterek feltérképezésére és benchmarkingjára. Telje-
sen elkülönül a klaszterek teljesítményére vonatkozó, va-
lamint a nem klaszter-specifikus üzleti környezet elem-
zése irányuló rész. A módszertan a klaszterek telje-
sítményét a foglalkoztatás alapján vizsgálja, míg a nem 
klaszter-specifikus üzleti környezetet az innovációs index 
(magas innovációs teljesítményű régióban található-e a 
klaszter), az export-import adatok elemzésével adja meg. 
A módszertan lényege abban rejlik, hogy a klaszterek 
teljesítményének értékelése során különböző szektorok 
esetében eltérő adatokat vesz figyelembe, pl. a szekto-
rok eltérő méretét. A „csillag” minősítést három kritérium 
együttesen adja. 
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Az alkalmazott kritériumrendszer: 

• Első kritérium: méret, mely a foglalkoztatáshoz kap-
csolódik. Megmutatja, hogy mely klaszterek találha-
tóak az európai felső 10%-ban egyazon 
klaszterkategória vonatkozásában. A felső 10%-ba 
tartozó klaszterek egy „csillag”-ot kapnak.  

• Második kritérium: a specializáció, mely az iparági 
szereplők koncentrációjának mértékére utal. 
Amennyiben a kapott mutató értéke nagyobb. mint 2, 
a klaszter „csillag” minősítést kap. A szakirodalom 
hasonló alternatív megközelítésként a Gini-együttha-
tót szokás alkalmazni, mely a foglalkoztatás koncent-
rációjának kifejezésére alkalmas jelen vizsgálati fel-
tételek mellett. Tehát a fókusz-mutató szorosan 
összefügg a specializáció-mutató értékével. 

• Harmadik kritérium a fókusz, mely azt fejezi ki, hogy a 
regionális gazdaság mennyire koncentrálódik a 
klaszter kategóriába tartozó iparágban. Vagyis a 
klaszterben foglalkoztatottak számára arányosítja a 
régiós teljes foglalkoztatáshoz. 

Az első és a harmadik kritérium esetében a felső 10%-ba 
tartozó vállalatok szereznek „csillag” minősítést. Azon-
ban, ha a klaszter által foglalkoztatottak száma nem éri 
el az 1000 főt, a klaszter egyáltalán nem kaphat „csillag” 
minősítést a rendszer paramétereit figyelembe véve, 
függetlenül egyéb teljesítmény-mutatóitól. A klaszter fel-
térképező rendszer a fenti megkötéssel küszöböli ki a 
túlságosan kisméretű elemek (klaszterek) mintatorzító 
hatását. 
Az értékelés eredményeképpen kategóriánként 1-1 „csil-
lag” osztható ki, tehát a legjobb eredményeket felmutató 
klaszterek három „csillag”-gal jellemezhetőek. Az elem-
zés Európában 1300 egy-csillagos, 500 két-csillagos és 

150 három-csillagos klasztert mutatott ki [European 
Cluster Alliance, 2009]. 
6. Cluster Mapping Project (US) 
Michael E. Porter, a Harvard Egyetem professzora 2003-
ban felkérést kapott az Amerikai Egyesült Államok terü-
letén működő klaszterek feltérképezésére. A vizsgálat 
során 41 iparág azonosítása történt meg három fő kate-
góriába rendszerezve a klasztereket: államilag kialakított, 
hagyományos iparágak köré szerveződő valamint 
metropolitan területeken működő klaszterek. 
7. A Mapping módszerek feltárt hiányosságai 
Az európai gazdaságfejlesztési politikák és stratégiák 
„mainstream” irányai új iparágak kialakulásával jártak, 
ilyenek a kreatív iparágak, az öko-innováció és a design 
köré szerveződő klaszterek köre, melyek új kihívások elé 
állítják a klaszter-feltérképező és - minősítő elemzéseket, 
hiszen teljesen hiányoznak a hagyományos értelemben 
vett iparági lehatárolásokból (NACE nómenklatúra). Az 
ismert és alkalmazott térképezési és benchmark mód-
szerek összefoglaló táblázata azonosíthatóvá és vizs-
gálhatóvá teszi az amerikai (USA), európai (Európai 
Klaszterfigyelő Központ, Globális Monitoring klaszter 
adatbázis) módszertan főbb vonásait, illetve megalapoz-
hatja az Észak-Magyarországi Régió hasonló célú vizs-
gálódásait is. A főbb ismert klaszter-térképezési rendsze-
reket az 11..  ttáábblláázzaatt foglalja össze, melyben az egyes 
módszertanok főbb jellegzetességei, adatszolgáltatásuk 
célja, módszerei és a feltárt klaszterek kerülnek bemu-
tatásra.
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Klaszter-mapping 
adatbázis 

European Cluster 
Observatory Mapping 

Database (EU) / Európai 
Klaszterfigyelő Központ 

adatbázisa (EU) 

Cluster Mapping Project (US) 
/ Klaszter-térképező projekt 

(USA) 

Monitor Global 
Cluster Mapping 
Database (EU) / 

Monitoring Globális 
Klaszter-térképező 

adatbázis (EU) 

Russian Cluster 
Mapping Initiative 
Database / Orosz 

Klaszter-térképezési 
Kezdeményezés 

adatbázisa 
Kialakítás éve 2007 2003 2004  

Vizsgált országok 
száma (darab) 

Európai Unió 27 tagállama 
5 Unión kívüli ország 

(Izland, Norvégia, Svájc, 
Törökország, Izrael) 

Amerikai Egyesült Államok 
50 állama 

59 ország Oroszország 

Klaszterek 
meghatározása 

Michael E. Porter klaszter-
definíciója alapján 

Michael E. Porter klaszter-
definíciója alapján 

Micheal E. Porter klasz-
ter definíciója alapján 

 

Módszertan alapja Kapcsolódó iparágak 
foglalkoztatási sűrűsége 

Klaszterek statisztikai 
lehatárolása,  

 

Klaszterek és klaszter-
kezdeményezések; 

 

Adatbázis célja Klaszterek azonosítása 
(diagnosztikai eszköz), 
politikai döntéstámogatás 

• Mapping 
• Benchmarking 

Politikai döntéshozók és válla-
latok tájékoztatása a regionális 
erősségekről; 

• Versenyképesség, 
• Regionális gazdasági 
teljesítmény 
• Regionális gazdaság 
összetétele 

Input szolgáltatása a 
klaszter-politika szá-
mára, diagnosztikai 

eszköz; 

Klaszterek azonosí-
tása; 

Összehasonlítási 
lehetőség az ameri-
kai, EU-s és kanadai 

klaszterekkel; 
Politikai döntéstámo-

gatása (regionális 
erősségek, beavat-
kozási területek); 

Vizsgált területi 
egységek száma és 

típusa 

259 darab NUTS 
nomenklatúra szerint 

(NUTS 2-es régió) 

Állami, hagyományos ipar-
ágakra épülő, metropol terüle-
teken szerveződő klaszterek 

4 228 régió  

Iparági lehatárolás US SIC iparági lehatárolás 
összehangolása az euró-

pai NACE iparági 
lehatárolással 

US SIC iparági lehatárolás 4-jegyű iparági 
besorolás alapján 

(NAICS, NACE, JSIC) 

 

Klaszter-kategóriák 
száma (darab) 

38 41 40 ipari, 26 helyi, 5 ter-
mészeti erőforrásokra 

épülő klaszter 
kategória, 

40 

Aggregált adatok Elérhetőek Elérhetőek (kapcsolatfelvétel 
az Institute for Strategy and 

Competitiveness) 

Elérhetőek Elérhetőek 

Részletes adatok Nem elérhetőek Korlátozottan elérhetőek 
(megvásárolhatóak) 

Korlátozottan elérhető-
ek (megvásárolhatóak); 

Közeljövőben kerül 
kialakításra 
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Térképen bemutatott 

klaszterek száma 
(darab) 

1 000 klaszter 
(foglalkoztatási 

koncentráció alapján) 

Lekérdezhető adatok Lekérdezhető adatok  

Hozzáférhetőség szabadon és ingyenesen 
elérhető (honlap) 

Részletes adatok nem 
elérhetőek a felhasználók 

számára; 

Online elérhetőség kié-
pítése a közeljövőben, 

feliratkozásos 
rendszerben; 

Interneten keresztül 

Minősítés Csillag-rendszer 
Klaszter-kategóriák feltér-
képezése és összehason-
lítása; 

Klaszterek és klaszter-kezde-
ményezések feltérképezése, 
összehasonlítása és értéke-

lése; 

Klaszter-kezdeménye-
zések értékelése bázis-
hoz viszonyítva, fejlő-

dés és értékelés; 

Nincs 

Indikátorok Teljesítmény adatok 
• Foglalkoztatás; 
• Nem-klaszter 
specifikus üzleti 
környezet; 
• Innovációs index 
• Export adatok 

Teljesítmény adatok: 
• Foglalkoztatás; 

Bérszínvonal; 

200 indikátor (12 fő 
politikai terület 

lehatárolása, 40 
alkategória); 

 

Időtáv 
(statikus/dinamikus) 

Statikus elemzés (2004) Dinamikus (1998-2007) Dinamikus (1991-1999); 
Kialakítás óta három-

szor frissített adatbázis, 

Nincs adat 

Adatgyűjtés és 
feldolgozás módja 

Szisztematikus Szisztematikus Szisztematikus  

Adatgyűjtés 
módszertana 

Statisztikai adatgyűjtés, 
lekérdezések 

Statisztikai adatgyűjtés, 
lekérdezések 

Statisztikai adatgyűjtés, 
lekérdezések 

Statisztikai adatgyűj-
tés, lekérdezés; 

Adatforrás EUROSTAT 
(foglalkoztatási adatok); 

International Cluster 
Competitiveness Project 

(export adatok); 
European Regional 

Innovation Scoreboard 
(innovációs-index); 

Hivatalosa statisztikák; Regionális és nemzeti 
statisztikai ügynökség-

ek, szervezetek; 
86 kérdéses kérdőív 
(klaszterek és régiók 

üzleti környezete 
vizsgálatára a világon) 

illetve 120 kérdéses 
kérdőív (politikák 
azonosítására, 27 

országra és 42 régióra 
kiterjedően); 

Hivatalos statisztikák; 

11..  ttáábblláázzaatt  Forrás: Saját adatgyűjtés  
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8. Húzóágazatok definiálása a regionális hálózatoso-
dás és klaszteresedés folyamatának előmozdítására 
az Észak-Magyarországi Régióban 
Észak-Magyarország, valamennyi európai régióhoz ha-
sonlóan nagy lendülettel látott a klaszterek kialakításá-
nak és fejlesztésének, mely eredményeképpen a 2009 
évi klaszterpályázatra 36 pályázat érkezett. A jelen fel-
mérés egy 2009-ben készült tanulmány része, melynek 
célja a régió klaszter-stratégiájának szakmai megalapo-
zása volt. Az adott témakört a vizsgálódást megelőzően 
is több publikáció, szakmai kiadvány érintette, azonban a 
megjelentetett adatsorok sok esetben korábbi klaszter-
pályázatok adatainak feldolgozásán alapultak, amelyek 
nem regionális szinten kezelve a kérdést, jó szándékú, 
bár félrevezető információkat mutattak.[NORRIA, 2009]. 
A felmérés alapját a NORDA Észak-Magyarországi Re-
gionális Fejlesztési Ügynökségnél hozzáférhető klaszter-
pályázatok adták, melyek a vizsgálat teljes körű lefolyta-
tásához felhasználható, a mai napig egyetlen hiteles és 
valós forrás. 
Az Uniós és nemzetközi gazdaságfejlesztési stratégiák 
és azonosított jó gyakorlatok eredményei azt mutatják, 
hogy az „új gazdaság” körülményei között egyértelműen 
a hálózatok és a klaszterek képezik a nemzetgazdasági 
és a regionális gazdaságfejlesztés egyik alapját. Ezt fel-
ismerve mind az Európai Unió, mind Magyarország a 
központi gazdaságfejlesztési irányelvei között hangsú-
lyosan szerepelteti a klaszter szerveződések különböző 
formájú támogatását. Az Észak-magyarországi régió a 
korábbi években a többi régióhoz képest elmaradt a 
klaszteresedés folyamatában (A 2002-ben meghirdetett 
minisztériumi pályázaton Észak-magyarországról egyet-
len klaszter sem nyert támogatást, ezért éveken keresz-
tül a statisztikák a régióban egyetlen egy működő klasz-

tert sem mutattak ki). Ezt a tendenciát a 2006-ban kiírt 
pályázatok változtatták meg, amikor kezdetét vette a 
régió klaszteresedése. A folyamat hátterében a pályázati 
rendszer átalakításán és a megfelelő források rendelke-
zésre bocsátásán túl a környező országokban elinduló 
intenzív klaszteresedés áll, mely Csehországban és 
Szlovákiában nagy lendületet vett. Ennek a folyamatnak 
eredménye és sikere a mai napig érezhető, számos, eu-
rópai szinten ismert és elismert klaszter alakult a fenti 
országokban 2002-2006 között. 
A régió első, átfogó klaszter-feltérképezésére 2009-ben 
került sor azzal a céllal, hogy rendszerszemléletű átte-
kintést adjon, valamint lehatárolja a regionális gazda-
ságfejlesztés számára fontos és növekedési potenciállal 
rendelkező gazdasági együttműködéseket. A 2009-es 
felhívás keretében 36 klaszter pályázatot nyújtottak be, 
melyek közül 19-t fogadtak el. A feltérképezés során a 
klasztert alkotó vállalatok száma, a klaszterek ágazati 
besorolása, a klaszter menedzsment szervezet székhe-
lye, a pályázott és elnyert támogatási összeg, a klaszter 
víziójában megjelölt célok, a saját tőke aránya, valamint 
a tevékenységi területet jelző TEÁOR kódok kerültek 
felmérésre. A tanulmány nem terjed ki a klaszterek valódi 
gazdasági potenciáljának értékelésére, a foglalkoztatot-
tak számának, illetve a klaszterek innovációs képessé-
geinek bemutatására. A vizsgálat szempontjából elsőd-
leges információforrásként a nyertes klaszterek tekint-
hetőek, melyek a pályázati időszak két évében minden 
valószínűséggel működnek majd, illetve megvalósítják a 
klaszter stratégiájában foglalt célokat és feladatokat. 
(22..  ttáábblláázzaatt) 
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Borsod-Abaúj-

Zemplén 
megye 

Heves megye Nógrád megye Összesen Alakulás 
éve 

Db % db % db % db % 
2006 1 7,6     1 5,3 
2007 6 46,2 1 16,7   7 36,8 
2008 6 46,2 5 83,3   11 57,9 
2009         

Összesen: 13 100 6 100 0 0 19 100 
22..  ttáábblláázzaatt  NNyyeerrtteess  kkllaasszztteerr--ppáállyyáázzaattookk  22000066--22000099  kköözzöötttt  

Forrás: saját adatgyűjtés, publikálva 2009-ben az Észak-Magyarországi Régió klaszteresedési folyamatát elemző, szakértői jelentésben 
(NORRIA)

Látható hogy a nyertes pályázatok között nem alakult ki 
a régió megyéi közötti egyensúly, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye klaszterei dominálnak az újonnan kialakult 
klaszterek között, és Heves megyével nagyjából párhu-
zamos az arányok alakulása, Nógrád megye teljes mér-
tékben kiesett. 

A klaszterek számának alakulásán túlmenően további 
információkkal szolgál a klaszterek ágazati bontás sze-
rinti meghatározása. A fejlesztési dokumentumok által 
megjelölt irány, vagyis a szolgáltató és ipari területek 
dominanciája jól érezhető a klaszterek kialakításában. 
(33..  ttáábblláázzaatt))  

 
Ipari 
db 

Szolgáltató 
db 

Idegenforgalmi 
db 

Egészségügyi 
db 

Egyéb 
db Összes 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
megye 12 8 3 2 1 26 

Heves megye 6  1   7 
Nógrád 
megye  1 2   3 

Összesen: 18 9 6 2 1 36 
33..  ttáábblláázzaatt  KKllaasszztteerreekk  áággaazzaattii  bbeessoorroollááss  sszzeerriinntt 

Forrás: saját adatgyűjtés, publikálva 2009-ben az Észak-Magyarországi Régió klaszteresedési folyamatát elemző, szakértői jelentésben 
(NORRIA 
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A két szektor 75%-os arányt képez a megalakult összes klaszterhez viszonyítva. Említést érdemel az idegenforgalmi 
tevékenységet folytató klaszterek (6 db), valamint az egészségügyi klaszterek (2 db) száma is. (44..  ttáábblláázzaatt) 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
megye 

Heves 
megye 

Nógrád 
megye 

Egyéb 
terület Összes: Működési forma 

db % db % db % db % Db % 
Vállalkozások 

száma 180 92,7 51 89,5 29 96,7 83 95,4 343 93,2

Egyetem/Intézmény 
száma 14 7,3 6 10,5 1 3,3 4 4,6 25 6,8 

Összesen: 194 100 57 100 30 100 87 100 368 100 
44..  ttáábblláázzaatt  KKllaasszztteerreekk  mműűkkööddééssii  ffoorrmmaa  sszzeerriinnttii  ccssooppoorrttoossííttáássaa  

Forrás: saját adatgyűjtés, publikálva 2009-ben az Észak-Magyarországi Régió 
 

A 44..  ttáábblláázzaatt  szemlélteti, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye nemcsak a klasztertagok száma tekintetében áll 
vezető helyen, hanem a klasztertagokat alkotó vállalko-
zások számában is. A 36 benyújtott klaszter pályázat 
közül a 194 borsodi klasztertagjából 180 a vállalkozás. 
Ez több mint háromszorosa a Heves megyében 
klasztertagokat alkotó vállalkozások számának és kb. 
hatszorosa a Nógrád megyében klasztert alkotó vállalko-
zások számának. 
A táblázatban megjelenő „Egyéb” kategória más, Észak-
magyarországi Régión kívüli megyéket takar. Látható, 
hogy arányaiban meglehetősen magas a nem az Észak-
magyarországi régióból kikerülő klasztertagok száma. Ez 
a klasztereknek egy régiók közötti kapcsolatrendszerére 
utal, vagyis megkezdődött a tematikus ágazati kategóri-
ákban a régióhatárok átlépése. 
 
 

9. Javaslatok az Észak-Magyarországi Régió 
Klasztereinek értékelésére 
Az Észak-Magyarországi Régióban található klaszterek 
legnagyobb hibája, hogy nem rendelkeznek azzal a kriti-
kus tömeggel, mely mellett már gazdasági értelemben 
realizálhatóvá válna a klasztertagság valamennyi ismert 
előnye (közös infrastruktúra, közös fejlesztések, erőfor-
rások, mobilitási és rugalmassági előnyök, képzett mun-
kaerő). A feltérképezett klaszterekbe tömörülő vállalatok 
és egyéb intézmények száma 5 és 35 között mozog, 
mely messze elmarad a hasonló méretű európai régiók-
ban tapasztalható koncentráció mértékétől. Ez a tény 
egyben azt is igazolja, hogy a régiós vállalatok még nem 
ismerték fel a klaszterek kialakításában és a klaszter-
tagságban rejlő valódi piaci lehetőségeket. 
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között, és nincs valódi koncentráció egy-egy kijelölt hú-
zóágazat körül. 
Az Új-Magyarország Fejlesztési Terv - Észak-magyaror-
szági Regionális Operatív Programjában stratégiai fon-
tosságú ágazatokat és technológiai területeket, húzó-
ágazatokat jelölt ki a régió számára, melyek a regionális 
gazdaságban (adottságok és lehetőségek függvényé-
ben) alapvető szerepet játszanak, ezek: 

• vegyipar 
• mechatronikai ipar 
• környezetipar 
• nanotechnológia. 
A 2008. évben elfogadott Észak-Magyarországi Regio-
nális Innovációs Stratégia ezeket a területeket kiegészí-
tette az 

• anyagtudományokkal 
• megújuló energiaforrásokkal 
• információtechnológiával 
• élelmiszerbiztonsági technológiákkal 
• szilikátiparral 
• gép- és járműiparral. 
Mint látható, a 2008-as Észak-Magyarországi Regionális 
Innovációs Stratégiában meghatározott fő húzóágazatok 
tekintetében mindössze a környezetipar-energetika pá-
ros váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Kiugró értéket 
képvisel a turizmus illetve az egészségügy, míg vi-
szonylag magas az üzleti szolgáltatásokat nyújtó klasz-
terek száma és az infokommunikációs klaszterek aránya. 
A fenti szektorális lehatárolásból azonban nem tűnik ki 
az anyagtudomány és az autógyártás, mechatronika kie-
melkedő szerepe annak ellenére, hogy ezekben a 
klaszterekben, Magyar Anyagtudományi és Nano-

technológiai Klaszter tagvállalatainak száma 17, a Gép-
gyártó Klaszteré 11, addig az Észak-Magyarországi Au-
tóipari Klaszteré 62. A számokból jól érzékelhető az 
egyes iparágak közötti aránytalanság. A harmadik kérdé-
ses területet pedig a klaszterek lehatárolása adja, mivel 
a Porter-féle definíció földrajzilag egy területi egységen 
elhelyezkedő, egy értéklánc mentén szerveződő vál-
lalkozásokat tekint klaszternek. A földrajzi lefedettség te-
kintetében valamennyi észak-magyarországi klaszter 
megfelel a kritériumnak, azonban az egy iparág illetve 
kapcsolódó, egymást kiegészítő iparágak már árnyalják 
a képet. Itt az Észak-magyarországi KKV Innovációs 
Szolgáltató Klasztert célszerű kiemelni, melyben számos 
különféle iparág szereplője képviselteti magát, megkér-
dőjelezve a szektorális kritériumot, illetve bonyolulttá és 
átláthatatlanná téve a klasztertagságból realizálható kö-
zös előnyöket (11..  áábbrraa). 

 
11..  áábbrraa  A magyarországi és észak-magyarországi 

klaszterek iparágak szerint 
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10. Következtetések és a jövőbeli klaszter-térképezés 
fő irányvonalai 
Az Európai Klasztermegfigyelő Központ adatgyűjtésének 
és módszertanának figyelembe vétele mellett az alábbi 
ajánlások fogalmazhatóak meg az Észak-Magyarországi 
Régió klasztereinek teljesítményértékelő rendszerének 
kialakításához: 
A. Közös ismérv kialakítása a klaszterek teljesítményé-

nek mérésére illetve teljesítményük összehasonlít-
ható vételéhez 

Az uniós ajánlás a foglalkoztatási adatokat tekinti rele-
váns közös ismérvnek, mellyel egzakt módon meghatá-
rozható egy-egy klaszter regionális foglalkoztatásban 
betöltött szerepe. Annak érdekében, hogy a regionális 
klaszterek összehasonlíthatóak legyenek bármely euró-
pai régió klasztereivel a regionális klaszterek foglalkoz-
tatásban betöltött szerepének vizsgálata elengedhetet-
len. Erre eddig egyetlen felmérésben sem került sor. 
B. Innovációs index alkalmazása 
A régióban működő klaszterek innovációs kapacitásának 
és potenciáljának értelmezéséhez szükséges az innová-
ciós index fogalmának bevezetése, mely az Európai Re-
gionális Innovációs Értékelő rendszer 7 indikátora alap-
ján minősíti az innovatív klasztereket. A mutató a humán 
erőforrásra, termelésben foglalkoztatottakra, a kutatás-
fejlesztési kiadásokra és a szabadalmak számára helyezi 
a hangsúlyt. 
C. Export-import adatok – nemzetközivé válás vizsgálata 
A finn Centre of Expertise, azaz a Kiválósági Központok 
értékelésében az OECD évente publikált adataira ala-
pozva határozza meg a finn klaszterek erősségeit és a 
nemzetközivé válás mértékét [Johan Walsberg, interjú]. 

Az OECD jelentések iparágak szerint mérik az export-
import tevékenységet. Hasonló szemlélet kialakítása cél-
szerű lenne az Észak-Magyarországi Régióban is. 
D. Bérszínvonal 
Az egyesült államokbeli klaszter-térképezés alapját a 
foglalkoztatási adatok mellett a bérszínvonal vizsgálata 
adja, mely abból a feltételezésből indul ki, hogy a terme-
lékeny, magasabb hozzáadott értéket, egyben nagyobb 
hatékonyságú iparágakban realizálható bérszint megha-
ladja a kevésbé kedvező kilátásokkal rendelkező ipar-
ágak bérszínvonalát, egyúttal kitűnő iránymutatást ad a 
befektetők számára is, hogy mely iparágakba érdemes 
befektetni és melyekbe nem. 
E. Kulcsiparágak meghatározása 
A kulcsiparágak meghatározásának fő eszköze a hozzá-
adott érték meghatározása, mely a hazai adatgyűjtés 
(GDP regionális felosztása) gyakorlata miatt nehézkes. 
Ebben az esetben célszerű kiterjeszteni a vizsgálódást a 
munkamegosztás, az értéklánc-rendszerek vizsgálatára, 
melyhez a gazdasági koncentráció feltérképezésénél 
használatos input-output elemzés és a gráf-elemzés 
módszere alkalmazható az OECD által is ajánlott mód-
szertani skála részeként (Roelandt–den Hertog 1999). A 
szakirodalmi hivatkozások széles körben elismerik a 
módszer alkalmazhatóságát (Hunyadi 2000, Rechnitzer 
1984, 1994, Pearce 1993, Hoen 2000, DeBresson–Hu 
1999, Peneder 1999, Armstrong–Taylor 2000, 
Luukkainen 2001, Simon 1984). 
11. Összefoglalás 
A klaszterek feltérképezésére és teljesítményük megha-
tározására számos módszertan alkalmas, melyek segít-
ségével közép- és hosszútávon mérhető a regionális 
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gazdaságfejlesztés kulcstényezőjének tekinthető klasz-
terek teljesítménye. Az észak-magyarországi régióban a 
mai napig nem alakult ki egységes gyakorlat és szem-
lélet a régió növekedésének és gazdasági megerősödé-
sének támogatására, melyben a kialakult klaszterek a 
későbbiekben fontos szerepet tölthetnek be. Rendszer-
szemléletű és több éves, dinamikus vizsgálatok kiala-
kítását lehetővé tevő módszertan nélkül azonban nehéz-
kes a további klaszter-fejlesztési lépések meghatározá-
sa, valamint a régió gazdaságfejlesztési stratégiájának 
kialakítása. A feltárt és bemutatott nemzetközi gyakorla-
tok elemeit átvéve, valamint a klaszterek feltérképezését 
a régió adottságaihoz igazítva célszerű a foglalkoztatási 
adatokból kiindulni, majd feltárni a bérszínvonal alakulá-
sát. Ez jelzi, hogy a klasztert alkotó vállalatok ténylege-
sen magasabb bérszínvonalat tudnak-e biztosítani mun-
kavállalóiknak, illetve létezik-e és ha igen, milyen sziner-
gia és együttműködés a klasztert alkotó vállalatok között. 
A szinergia-térkép és a kompetenciák meghatározásán 
túl nagy hangsúlyt kellene fektetni a klaszterek között 
megvalósuló tudás- és technológia transzfer feltérképe-
zésére, mely egyértelműen bizonyíthatja, hogy a régió 
klaszterei rendelkeznek-e innovációs potenciállal. 
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Jelentős segítséget kaptak a társadalmi felelősségükkel 
törődő szervezetek a 2010. november elsején megjelent 
ISO 26000 szabvány formájában. Akár profitorientált 
gazdálkodó szervezetek, akár társadalmi, civil szerve-
zetek, akár állami, kormányzati szervezetek veszik 
kézbe, hasznos útmutatást kapnak felelős működésük 
kialakításához. A szabványalkotók a kormány-hivatalokra 
is, mint feladatokat ellátó, munkatársakkal és kapcsola-
tokkal rendelkező szervezetekre gondolnak, azaz nem 
jogalkotó funkciójukhoz, hanem a működésükhöz. kíván-
nak segítséget nyújtani. 
A szabvány tartalma általános; bármilyen nagyságú, pro-
filú és földrajzi elhelyezkedésű szervezet megtalálhatja 
benne a neki szóló tartalmat, ami, ami az ő helyzetében 
lényeges a társadalmi felelősség szempontjából. Ebből 
következően az alkalmazó szervezet nem kerülheti el a 
saját helyzetére történő értelmezés munkáját, épp úgy, 
ahogy ezt más, hasonló ISO szabványok kapcsán már 
megszokhattuk. 
Az ISO 26000-es szabvány nem tartalmaz követelmé-
nyeket, ezért nem is lehet azoknak „megfelelni”, azaz 
nem képezheti tanúsítás alapját. Útmutatásait azonban 
lehet alkalmazni, tanácsait, megfontolásait figyelembe 
lehet venni. 
A szabvány címe is erre utal: ISO 26000:2010 A társa-
dalmi felelősségvállalás irányelvei. 

Fő fejezetei -a szokásos előszó és bevezetés után- a 
következőképpen alakulnak: 

1. Alkalmazási terület 
2. Szakkifejezések és meghatározásuk 
3. A társadalmi felelősség értelmezése 
4. A társadalmi felelősség alapelvei 
5. A társadalmi felelősség elismerése és az érdekelt 

felek bevonása 
6. Útmutató a társadalmi felelősség alapvető 

tárgyköreihez  
7. Útmutató a társadalmi felelősség integrálásához a 

szervezeten belül 
A melléklet (tájékoztatás) Példák a társadalmi 

felelősségvállalás önkéntes kezdeményezéseire 
és eszközeire 

B melléklet (tájékoztatás) Rövidített kifejezések 
Irodalomjegyzék 

A szabvány rendeltetése az, hogy segítse a szervezete-
ket abban, hogy maximálisan hozzá tudjanak járulni a 
fenntartható fejlődéshez. Értve ez alatt a fenntartható 
fejlődés mindhárom pillérét (11..  áábbrraa), azaz az ökológiai, a 
társadalmi és a gazdasági vonatkozásokat egyaránt (ld. 
6. fejezet tárgykörei). 

Megjegyzés
Osztályvezető, TÜV Rheinland InterCert Akadémia

Megjegyzés
Oktató, TÜV Rheinland InterCert Akadémia
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11..  áábbrraa  AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss  hháárroomm  ppiilllléérree  

A 2. fejezetből az érdeklődő szervezet tisztázott fogal-
makat kap a társadalmi felelősséggel kapcsolatban (át-
láthatóság, elszámoltathatóság, etikus magatartás, stb.). 
A fejezet ráirányítja a szervezet figyelmét a közvetlen 
célterületre az érintett felek fogalma által. E felekkel való 
kapcsolatot nem kommunikációs, hanem érdekkapcso-
latként definiálja, mely akkor is fennállhat, ha az pillanat-
nyilag sem a szervezetben sem az érintett félben nem 
tudatosul (22..  áábbrraa). Az 5. fejezet világossá teszi, hogy a 
társadalmi felelősség vállalása éppen ezeknek a kap-
csolatoknak a feltárásával, tudatosításával és elismeré-
sével kezdődik.  

 
22..  áábbrraa  AA  sszzeerrvveezzeett  kkaappccssoollaattrreennddsszzeerree  

A szabvány a cselekvési terepet a befolyási övezet fo-
galmával világítja meg a szervezet számára. Ez a kör 
jellemzően az érdekelt feleknek az a része, melynek 
döntéseit, vagy tevékenységét a szervezet befolyásolni 
képes (3. ábra). Kiemelt figyelmet érdemelnek közülük 
azoknak a szállítói és értékláncoknak a szereplői (szállí-
tói és vevői körök), melyekben a szervezet maga is részt 
vesz; akikkel együttműködésben a legtöbbet teheti a 
fenntarthatóság érdekében. A befolyási övezet legfonto-
sabb szereplője a szervezet számára a saját munkatársi 
köre, mely érdekelt félként, és a felelős szervezeti ma-
gatartás megvalósítójaként egyaránt szerephez jut. 
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33..  áábbrraa  BBeeffoollyyáássii  öövveezzeett  

A 3. fejezetnek köszönhetően a szervezetnek rálátása 
lesz a társadalmi felelősség eszméjének kialakulására és 
mai, korszerű tartalmára. 
A 4. fejezetben szembesül azzal a 7 viselkedési alapelv-
vel, melyekhez minden felelősen működő szervezet 
számára kötelező az igazodás. Ezeknek kell áthatni a 
működést, legyen szó akár termelési-szolgáltatási, akár 
környezetvédelmi, akár szociális kérdésekről: 

• elszámoltathatóság; 
• átláthatóság; 
• etikus magatartás; 
• az érintett felek érdekeinek figyelembe vétele; 
• a jogrend figyelembe vétele; 
• a nemzetközi magatartási normák figyelembe vétele; 

• az emberi jogok figyelembe vétele. 
Az 5. fejezetben a szervezet arra nézve kap útmutatást, 
hogy milyen megfontolásokkal éljen, amikor a 6. fejezet-
ben felsorolt tárgykörök témái közül a saját helyzete, 
működése szempontjából fontos kérdéseket kiválasztja. 
A kiválasztáshoz -azaz a saját társadalmi felelősség 
tényleges tartalmának felismeréséhez- megkerülhetetlen 
az érdekelt felek azonosítása, az érdekkapcsolatok feltá-
rása és az érdekelt felek bevonása. 
A 6. fejezet átfogó képet ad a szervezeti tevékenységek-
nek arról a 7 tárgyköréről, amellyel minden szervezetnek 
foglalkozni kell, ha társadalmilag felelősen akar működni, 
azonban az ezek alatt felsorolt 36 téma már különböző 
súllyal eshet latba a különböző profilú, más-más földrajzi 
elhelyezkedésű, eltérő társadalmi környezetben működő 
szervezeteknél. A társadalmi felelősségvállalás fő tárgy-
körei: 

• vállalatirányítás (hogyan működjünk, mint szervezet); 
• emberi jogok (hogyan bánjunk a velünk kapcsolatba 

kerülő emberekkel; munkatársakkal, vevőkkel, alvál-
lalkozónk alkalmazottaival, társadalmi szervezetek 
képviselőivel, a szomszéddal); 

• munkaügyi gyakorlat (milyenek legyünk, mint munka-
hely); 

• környezet (mire törekedjünk a környezetre gyakorolt 
hatásainkat illetően); 

• tisztességes működési gyakorlat (hogyan viszonyul-
junk a velünk kapcsolatba kerülő szervezetekhez); 

• fogyasztókkal kapcsolatos témakörök (hogyan bán-
junk fogyasztóinkkal, hogy termékeink, szolgáltatá-
saink igénybe vétele a lehető legnagyobb társadalmi 
haszonnal járjon);  
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• társadalmi részvétel és fejlesztés (hogyan vegyünk 

részt a szélesebb társadalom életében, hogy az 
hasznos legyen a fenntarthatóság szempontjából). 

A 7. fejezet bemutatja azokat a lépéseket, melyeket vé-
gigjárva egy szervezet beépítheti a napi működésébe, 
szervezeti kultúrájába a társadalmilag felelős magatar-
tást (44..  áábbrraa). Kitér a szervezet tervezési, megvalósítási, 
átvizsgálási és fejlesztési tevékenységeire, valamint arra, 
hogy az érintett felek milyen szerepet játszanak ezekben 
a fázisokban. 

Társadalom és környezet

Szervezet

Érintett felek

Átvizsgálás Társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos stratégia, 

cselekvési terv, 
integráció, kommunikáció

Bevonás

Fejlesztés

A társadalmi 
felelősségvállalás 

elismerése
(Alapvető tárgykörök,

témák, elvárások)

Hozzájárulás a 
fenntartható
fejlődéshez

Társadalom és környezet

Szervezet

Érintett felek

Átvizsgálás Társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos stratégia, 

cselekvési terv, 
integráció, kommunikáció

Bevonás

Fejlesztés

A társadalmi 
felelősségvállalás 

elismerése
(Alapvető tárgykörök,

témák, elvárások)

Hozzájárulás a 
fenntartható
fejlődéshez

 
44..  áábbrraa  A társadalmi felelősségvállalás integrálása a 

szervezet működésébe  
Ebben a fejezetben megjelennek ugyan az irányítási 
rendszerekben szokásos eszközök is (stratégia, átvizs-
gálás, fejlesztés, stb.), a szabvány maga mégsem egy 
társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos irányítási 
rendszert ír le, azaz nem irányítási követelményszab-
vány. 
A 7. fejezet kitér az eredményes kommunikáció alapel-
veire és leggyakoribb eszközeire is, valamint azokra a 
módszerekre, melyekkel a kommunikáció hitelessége 

növelhető az érintettek számára. A kommunikáció kriti-
kus szerepet játszik a társadalmi felelősségvállalás szá-
mos funkciójában, többek között segít: 

• tudatosítani a szervezet stratégiáit és céljait, a társa-
dalmi felelősségvállalással kapcsolatos terveit, telje-
sítményét és kihívásait mind a szervezeten belül, 
mind azon kívül; 

• kinyilvánítani a társadalmi felelősségvállalás 4. 
fejezetben leírt alapelveinek tiszteletben tartását; 

• bevonni az érintett feleket és kialakítani a velük való 
párbeszédet; 

• kezelni a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos 
adatszolgáltatás jogi és egyéb követelményeit; 

• megmutatni, hogy a szervezet hogyan teljesíti a 
társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos kötele-
zettségvállalását, és hogy hogyan reagál az érintett 
felek érdekeire és az általános társadalmi elvárá-
sokra; 

• információt nyújtani a szervezet tevékenységeinek, 
termékeinek és szolgáltatásainak hatásairól, többek 
között arról, hogy hogyan változnak idővel ezek a 
hatások; 

• elkötelezni és ösztönözni a munkavállalókat és máso-
kat arra, hogy támogassák a szervezet társadalmi 
felelősségvállalással tevékenységeit; 

• elősegíteni a társszervezetekkel való összehasonlí-
tást, ami ösztönzően hathat a társadalmi felelősség-
vállalás terén nyújtott teljesítményre; és 

• emelni a szervezet jó hírét a társadalmi szempontból 
felelős tevékenység, nyíltság, integritás és elszámol-
tathatóság terén, ami erősíti az érintett felek bizalmát 
a szervezet iránt. 
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A közreadott információk hitelességét elsősorban azzal 
növelheti a szervezet, hogy érdekelt feleit (szállítók, 
munkatársak, ügyfelek, társadalmi szervezetek, stb.) kö-
rültekintően és elkötelezetten vonja be az őket érintő 
problémák kezelésébe, így a közlések tartalma is ellen-
őrzöttebbé válik. Emellett szóba jöhet a közzétett jelen-
tések, adatok belső és/vagy külső független felekkel 
történő felülvizsgáltatása, hitelesíttetése is. 
Az A melléklet különösen hasznos azoknak a felelőssé-
güket kifejezni, megvalósítani és kommunikálni kívánó 
szervezeteknek, amelyek szeretnék át- tekinteni -a leg-
gyakrabban előforduló- önkéntes kezdeményezéseket, 
melyekhez ez idáig csatlakozhattak. Az ISO 26000 nem 
óhajt e kezdeményezések helyébe lépni, inkább kiegé-
szíti azokat a maga útmutatásaival. 
Az irodalomjegyzék felsorolja azokat a nemzetközi do-
kumentumokat, irányelveket, szabványokat, melyeken a 
társadalmi felelősség tartalma alapul, illetve, amelyek 
alkalmazása hozzásegíti a szervezetet a társadalmilag 
felelős működés valamely területének a megvalósításá-
hoz. A mozgalmat tápláló forrásdokumentumokról nyer-
hetünk itt áttekintést. 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a szabvány abban 
segíti az érdeklődő szervezeteket, hogy a lehetőségek 
közül jól tudják kiválasztani, leginkább mivel járulhatnak 
hozzá a társadalmi felelősség viseléséhez, és ez által a 
fenntartható fejlődéshez. Lehet, hogy ehhez unalomig 
ismert dolgokat kell tenniük (pontosan teljesíteni a szer-
ződésben foglaltakat; korrekten kezelni a vevői reklamá-
ciót, megbecsülni a munkatársakat). Lehet, hogy „balek-
nak” kell mutatkozni, és betartani az érvényes jogszabá-
lyokat akkor is, amikor azt még a környezet sem követeli 
meg. Lehet, hogy ennél is tovább kell menni, és nem 

megtenni olyat, amit a törvény ugyan nem tilt, de erköl-
csileg aggályos lehet. 
Vannak szervezetek, amelyeknél az innováció erősítése 
válik leginkább a társadalom hasznára (technológiák a 
megújuló energiaforrások kiaknázására). Lehet, hogy a 
szűkebb-tágabb környezetben végzett oktató, felvilágo-
sító munka mutatkozik különösen hasznosnak (fogyasz-
tók tájékoztatása, termékek címkézése, munkatársak 
képzése). Gyakran áttörést jelent a társadalmi támoga-
tottságban az érintett felek értő, figyelmes meghallga-
tása, problémáik tudomásul vétele a szervezet részéről 
(fórumok, találkozók, megbeszélések). Ennél is több kö-
zös haszonnal járhat (és ezzel együtt több eltökéltséget 
igényel) a tényleges, tartalmi együttműködés az érdekelt 
felekkel az őket érintő kérdésekben (közös fejlesztések, 
tudásmegosztás, egyeztetett döntések, ellenőrzési le-
hetőség biztosítása). Szóba jöhetnek társadalmilag 
hasznos tevékenységként a nyomásgyakorlás bizonyos 
módszerei („csak környezetközpontú irányítási rendszert 
működtető alvállalkozóval szerződünk”). Végül pedig 
adakozhat, szponzorálhat, támogathat a szervezet arra 
érdemes partnereket, pénzzel, természetbeli adomá-
nyokkal, társadalmi munkával. 
A szervezetek számára egyidejűleg többféle megnyilvá-
nulási forma is hiteles és eredményes lehet, de a szab-
vány arra ösztönöz, hogy minden szervezet találja meg 
azt a cselekvési terepet, melyen a profiljából, méretéből, 
kapcsolatrendszeréből adódó lehetőségeket legjobban 
képes kamatoztatni a közösség javára. A társadalmi 
hasznosság a kapun belül kezdődik; a látványos külső 
akciók csak akkor válnak hitelessé, ha mögöttük az 
érintettek jogos igényeire kiegyensúlyozottan reagáló, 
hosszú távú szervezeti teljesítmény áll. 
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 „… Szakmai életutam szerint elsősorban a 
termékbiztonság az, amit az alapvető 

minőségi követelménynek tartok.” 
 
 

Lazur Lajos 
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Lazur Lajossal 

 
- Kedves Lajos! Amikor manapság bemutatkozik, milyen 

titulust használ? 
- Lazur Lajos nyugdíjas: Nemzetközi témákban az 

„IECEE volt elnöke” szignót teszek (IECEE, a Nemzet-
közi Elektrotechnikai Bizottság IEC szabványoknak való 
megfelelőség értékelés nemzetközi rendszere, a villa-
mos-ipari és elektronikai szabványok szerinti műszaki 
vizsgálat, megfelelőség tanúsítás és gyártásellenőrzés 
területén), ha pedig valamilyen szakmai témában írás-
ban adok véleményt, akkor az „okleveles villamosmér-
nök és okleveles gazdasági mérnök”, vagy a „MEEI volt 
igazgatója” aláírást használom. 

- Idén ünnepeljük a Magyar Minőség Társaság megalapí-
tásának 20. évfordulóját. Az alapító tagok egyike volt. 
Ez önmagában is aktuálissá teheti beszélgetésünket. 

Nosztalgiázzunk egy kicsit. Miként emlékszik a 
kezdetekre? 

- Még 1989-ben merült fel a minden iparágra kiterjedő 
magyar minőségügyi szervezet megalakítása. Akkori-
ban a Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Minőség-
irányítási Szakosztályának voltam az elnöke. A szak-
osztály titkára, Pákh Miklós úr szervezésében a MEEI 
(Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet) igazgatói 
szobájában jöttünk össze néhányan egy első megbe-
szélésre, amelyen dr. Aschner Gábor úr a textilipar, dr. 
Balogh Albert úr a híradástechnikai ipar, Pákh Miklós úr 
és jómagam a gépipar és a villamos-ipar részéről vet-
tünk részt, és akik a szakterület minőségügyi feladatai-
val, problémáival jól ismert szakértőként foglalkoztak. 
Sikerült az ügynek megnyerni a Magyar Szabványügyi 
Hivatal akkori elnökét, Pónyai György urat és 1990-ben 

Megjegyzés
Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ
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a MEEI könyvtárszobájában mintegy ötven minőség-
üggyel foglalkozó szakértő részvételével előzetesen 
megállapodtunk egy ilyen minőségügyi hazai szervezet 
megalapításában és az egyesületi törvény szerinti eljá-
rások megindításában. Ez után került sor a hivatalos 
megalakulásra és az első közgyűlésre, amelyen elnök-
nek Pónyai György urat választották meg. Két ciklusban 
voltam a Magyar Minőség Társaság alelnöke, utána 
újabb két ciklusban a Felügyelő Bizottság elnöke, majd 
tagja. 

- Amennyiben gazdag életútja fontosabb állomásai iránt 
érdeklődnék, melyeket emelné ki?  

- Nehéz valamit is kiemelni. Több mint 48 évet dolgoztam 
a MEEI-ben, kezdetben vizsgáló mérnökként. Rövide-
sen csoportvezető, majd osztályvezető, főosztályvezető, 
műszaki igazgató lettem, legvégül 25 éven át, nyugdíjba 
vonulásomig, a MEEI privatizálásáig az intézet igazga-
tója voltam. 
Alapító tagja és három ciklusban az EUROLAB Hungary 
(Hungarolab), két ciklusban az EOTC Hungary 
(European Organization for Testing and Certification) 
első elnöke voltam. 1985-től 11 évig az IECEE Tanúsí-
tási Testületének alelnökeként, majd 3 évig elnöki funk-
cióban dolgoztam. Alelnökként számos, az IECEE 
rendszerben részt venni kívánó országban több mint 
harminc alkalommal vezettem ellenőrző csapatokat a 
nemzeti laboratóriumok és tanúsító szervezetek felké-
szültségének kiértékelésére, így például az NSZK-ban, 
az Egyesült Államokban, Japánban, Kanadában, Íror-
szágban. Több országban előzetes felkészültségi ellen-
őrzésre (preassessment) kértek fel a nemzeti vizs-
gáló/tanúsító szervezetek, így például Ausztráliában, 
Kínában, Szlovéniában, Szerbiában. 
Magyarország és az EK (Európai Közösségek) közötti 
un. „Európai Megállapodás” aláírása után 1990-től az 

EK, illetve az EU műszaki-jogi szabályozásainak hazai 
bevezetésében, harmonizálásában vettem részt. Az 
első EU direktíva (kötelező irányelv) honosítása, az un. 
„kisfeszültségi direktíva” bevezetése a MEEI közremű-
ködésével történt, a hazai jogszabály szövegének kidol-
gozása és a minisztériumokkal való jogszabály egyez-
tetés volt a feladatom. Részt vettem az un. EMC (Elekt-
romágneses összeférhetőség) direktíva bevetésében is. 
Minisztériumi megbízás alapján kidolgoztam az EU di-
rektíváknak való megfelelőség értékelésben résztvevő 
hazai vizsgáló laboratóriumok és tanúsító szervezetek 
kijelöléséhez illetve az EU-ban való bejelentéséhez 
(notifikálásához) szükséges felkészültség ellenőrzés 
követelmény- és eljárási rendszerét. 
Több országban EU szakértőként tartottam szeminári-
umot az EU műszaki-jogi szabályozásáról, erről szóló 
nemzeti jogszabály tervezeteket véleményeztem. 

- Voltak-e példaképei? Kiktől és mit tanult? 
- Első felettesemmel kezdeném a sort a MEEI-ből. A villa-

mos-ipari szakmában akkor jól ismert Deák Pál mérnök 
úrról van szó. Pali bácsinak nagyon sokat köszönhetek, 
mert mint kezdő mérnököt megtanított arra a műszaki 
kultúrára, amely a korábbi Technológiai és Anyagvizs-
gáló Intézet (1883) Elektromos osztályán közel 100 év 
alatt kialakult. Meg kell említenem Réti József urat, a 
MEEI egyik korábbi igazgatóját, aki a Kohó- és Gépipari 
Minisztériumban Híradásipari Főigazgató volt, és akit 
1957-ben a Minisztériumból kitettek, mert 56-ban meg-
választották a munkástanács elnökének. Tőle embersé-
ges vezetési és döntési módszereket sajátítottam el. 
Nem hagyhatom ki Björn Folcker urat sem, a SEMKO (a 
svéd MEEI) volt műszaki igazgatóját, akinek mindig 
csodáltam nemzetközi konferenciák, értekezletek elnö-
keként gyakorolt kiváló ülésvezetési és döntéshozatali 
stílusát. Folcker urat nem véletlenül nevezték az „IEC 
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utazó nagykövetének”, mert a SEMKO-ban ritkán volt 
otthon. Szakmai vonalon nagyon becsültem Don Mader 
urat, az UL (Underwriter’s Laboratories, USA), volt mű-
szaki igazgatóját, akinek szakmai precizitása, angol 
nyelvű szövegek helyes értelmezése nagy hatást gya-
korolt rám. 

- A magyar minőségügy egyik meghatározó személyisé-
gétől szeretném megtudni: mit jelent Önnek a minőség? 

- Nos, a válasz egész tanulmányt érdemelne. Szakmai 
életutam szerint elsősorban a termékbiztonság az, amit 
az alapvető minőségi követelménynek tartok. Magyar-
országon korábban még a jogszabályokban is állan-
dóan csak a minőségről, a rossz minőségű termékről 
írtak és beszéltek, manapság pedig még az élelmiszer-
iparban is a „élelmiszerbiztonság” a bevett fogalom, 
nem véletlenül. A minőség szerintem piaci verseny ka-
tegória, a biztonság nem az. Nagyon fontosak az un. 
minőségi szabványok, mint például az ISO 9000 soro-
zatok és társaik, de a termékminőséget nemcsak szer-
vezeti és szervezési tényezők, hanem sok más az, ami 
alapvetően meghatározza, befolyásolja, így a felhasz-
nált anyagok, alkatrészek minősége és megfelelősége, 
a versenyképes konstrukció kialakítása, a gyártási 
technológia fejlettsége, a gyártási előírások, a műszaki 
ellenőrzések mikéntje és mások. Csak szervezeti kiala-
kítás, szervezési eljárás és azok ellenőrzése nem elég-
séges. A felhasználók, fogyasztók olcsó, piacképes és 
versenyképes minőségű termékekkel való ellátása a 
cél. Természetesen fontos a termék mutatóssága, az 
emberi és a műszaki tényezők a gyártásban, a csoma-
golásban, a raktározásban, a szállításban, a forgalma-
zásban, amíg a termék eljut a vásárlóhoz. 

- Milyen ötletei és javaslatai vannak a minőség 
presztizsének javítása érdekében? 

- A minőség presztizsének javításához sajnos nem tudok 
ötleteket adni. Szerintem a termék minőségét a vásárlók 
magától értetődőnek tartják, akármit is vesznek meg. 
Talán ez az oka annak, hogy az olcsó, bóvli, gyenge 
minőségű termékeknek is van piaca. Ha például egy 
drága kompakt fénycső élettartama stabilan tízszerese 
egy olcsó típusénak, akkor ne csodálkozzunk, ha ötöd-
áron megveszi a vásárló az olcsó, nagy élettartam-szó-
rású fénycsövet, és csodálkozik, ha gyorsan tönkre-
megy. És akkor még nem beszéltünk a fénycső egyéb 
jellemzőiről, azok változásairól a használat során, a 
csökkenő fényerőről, a fénycső öregedéséről és más 
jellemzőkről. A minőségnek ára van, az előző vála-
szomban felsorolt gyártási műszaki felkészültség el-
érése nagyon drága. És még nem is említettem, hogy 
egy új, olcsó gyártási technológia, eljárás elavulttá te-
heti a korábbit és a versenyképesség szertefoszlik. 

- Kitüntetései közül melyekre a legbüszkébb és miért? 
- Sok kitüntetést kaptam. A legbüszkébb a legutolsóra 

vagyok, 2005. augusztus 20-án Sólyom László elnök úr 
a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést 
adományozott részemre. 

- Elismeréséhez tiszta szívből gratulálok! Befejezésül azt 
szeretném megkérdezni, hogy mi okoz Önnek kikap-
csolódást, mi a hobbija? Hogyan telnek nyugdíjas évei? 

- Digitális filmeket és fényképeket készítek és szerkesz-
tek unokáimról, a családról, közeli ismerőseimről. A vá-
gás, a zene beillesztése jó mulatság. Sajnos az internet 
is hobbim, gyakran napi 2-3 órát is eltöltök vele. És a 
számítógépes sakk. Annakidején, még az ötvenes 
években a Budapest bajnokságban játszottam, első 
osztályú besorolással. 

______________________________________________  
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FFooggllaallkkoozzzzuunnkk  ttööbbbbeett  aa  mmiinnőőssééggüüggyyii  sszzaakkkkiiffeejjeezzéésseekk  mmaaggyyaarr  hhoonnoossííttáássáávvaall  ééss  éérrtteellmmeezzéésséévveell!!  
DDrr..  BBaalloogghh  AAllbbeerrtt  

 
A következőkben vázolt eszmefuttatásra az késztetett, 
hogy január végén az egyik egyetem szakmérnöki állam-
vizsgáján a kiválóan felkészült hallgató diplomamunkájá-
nak bemutatása (nem prezentációja!) során, váratlanul 
egy ábrára hivatkozott és azt nem magyarul tette, hanem 
kifogástalan angolsággal chart-ként nevezte meg. Meg-
említem, hogy saját oktatási tapasztalataim is azt mutat-
ják, hogy a külföldi vállalatoknál dolgozó minőségügyi 
szakemberek dolgozataikban szívesen használják az 
angol szakkifejezéseket. Szükségesnek láttam ezért, 
hogy a Minőség és Megbízhatóság következő szerkesz-
tőbizottsági ülésén kezdeményezzem, szervezetünk, az 
EOQ MNB, legyen elindítója a többi, minőséggel foglal-
kozó szervezettel együttműködve, egy olyan mozgalom-
nak, amelynek célja a minőségügyi szakkifejezések ma-
gyar megfelelőjének helyes meghatározása és meghatá-
rozásuk helyes értelmezése. 
A következő okok eredményezték –szerintem- az ide-
gen-nyelvű szakkifejezések elterjedését: 
1. Az oktatásban és a szakfolyóiratokban nem fordítunk 

elég gondot a helyes magyar kifejezések elterjeszté-
sére. 

2. A külföldi vállalatoknál dolgozó fiatal szakemberek 
rendszerint angolul ismerik meg a minőséggel kap-
csolatos alapfogalmakat. 

3. Hiányzik -az ismert pénzügyi hiányok miatt- a 
nemzetközi szabványok honosítása. 

4. Sokszor található a szakkifejezések eltérő megneve-
zése és értelmezése a különböző szakterületeken. 

5. Több esetben nem világos -még a meghatározás 
ismeretében sem- a szakkifejezés valódi jelentése és 
magyarázatra szorul helyes értelmezése. 

A teendők megfogalmazásához csak ajánlásokat teszek. 
Szükséges ezek megvalósításához a többi érdekelt 
szervezet támogatása is. Megemlítem, hogy együttmű-
ködési szándékát fejezte ki mind a MTESZ elnöke (a mi-
nőségügy kiváló szakértője), mind a Magyar Minőség 
folyóirat szerkesztősége (ezért közvetve a Magyar Minő-
ség Társaság) is. 
Javaslataim a következők: 
1. A minőséggel foglakozó szakemberek (tanácsadók, 

oktatók, tanúsítók, iparági és szolgáltatás ágazati 
mérnökök) számára hozzunk létre fórumot a szakfo-
lyóiratokban, amelyen javaslatokat lehet megvitatni a 
legújabb angol szakkifejezések magyar fordítására 
vonatkozóan. 

2. Együttműködést kell megteremteni mind a minőség-
gel foglalkozó szervezetek (MTESZ, MSZT MMT, 
EOQ MNB, ISO 9000 Fórum, Minőségfejlesztési 
Központ, Szövetség a Kiválóságért, Magyar TQM 
Szövetség), mind pedig a minőséggel közvetlenül és 
közvetve foglalkozó szervezetek között. 

3. Az együttműködés hatékonyságának növelése 
érdekében konferenciák szervezése is szükséges, 
amelyeken számítanunk kell a nyelvtudományok 
szakértőinek részvételére is. 
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4. Megfontolandó, hogy az egyes magyarázatot igénylő 

szakkifejezésekről külön értelmező cikkek, esetleg ki-
adványok jelenjenek meg. 

5. Célszerűnek látom, hogy az MSZT -egyetértése ese-
tén- minden anyagi ráfordítás nélkül tegye lehetővé a 
szakemberek egyeztető értekezletét egyes fonto-
sabb, angol nyelven bevezetett szabványok fogal-

mainak magyar megnevezése és értelmezése érde-
kében. 

Végezetül megemlítem, hogy az angoloknak nem kell 
lefordítani angolra a szakkifejezéseket, de nekik is van 
bajuk önmagukkal a statisztikai kifejezések területén. 
Ugyanis a statisztikai szakkifejezés értelme más a sta-
tisztikában és a köznyelvben. Ezt mutatja egy táblázat 
részlete. 

 
 
Ez azonban már legyen az Ő gondjuk. A magyar 
nyelvben egyelőre erre még gondolni sem merek. 
Lapunk szerkesztősége mindig is szívügyének tekintette 
a szakmai nyelv ápolását, ezért örömmel tesz eleget a 
szerző felhívásának. Szívesen vállalkozunk arra is, hogy 

vitafórumot vagy állandó rovatot nyissunk a témának. 
Ehhez kérjük szerzőink és főleg olvasóink véleményét és 
aktív közreműködését 

Főszerkesztő 
______________________________________________  
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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--55..  
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  

AA  PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  
ééss  aa  

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  eelleekkttrroonniikkuuss  ffoollyyóóiirraatt  lleeggjjoobbbb  sszzeerrzzőőjjee  DDííjj  22001100..  
üünnnneeppééllyyeess  ááttaaddáássaa  
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FFeellhhíívvááss  aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  oollvvaassóóiihhoozz  
TTaannuulljjuunnkk  eeggyymmáássttóóll!!  

 
Kérjük a Tisztelt Olvasókat, hogy írják meg a saját ma-
guk által kidolgozott, vagy a másoktól részben, vagy tel-
jes egészében átvett és a gyakorlatban bevált megoldá-
saikat, módszereiket. Főként azokra gondolunk, melyek 
hozzásegítették vállalkozásukat a versenyképesség nö-
veléséhez és a minőségkultúra fejlődéséhez. 
Célunk, hogy az Önök módszerei ismertté váljanak és 
mások érdeklődését is felkeltsék bevezetésük iránt. 
Maximum két gépelt oldalnyi terjedelmű anyagokat vá-
runk. A legjobbakat lapunkban is publikáljuk. Az írásos 
szöveg mellé, természetesen ábrát, diagramot, vagy fo-
lyamatábrát is mellékelhetnek (ezek terjedelme is maxi-
mum két oldal lehet). 
A legjobb három írás beküldőjének az Iparfejlesztési 
Közalapítvány Minőségfejlesztési Központja 1-1 VIP be-
lépőt biztosít a 2011. december 2-i „A Mikulás is 
benchmarkol-5.” Konferenciára! A legjobb szerzőket a 
szerkesztőbizottság választja ki. 
Írásukat 2011. szeptember 30-ig, folyamatosan várjuk az 
ujsag@quality-mmt.hu email címre. 
Az eredményhirdetés novemberi számunkban lesz. 
Legyen a munkatársunk! 

Szerkesztőbizottság 
______________________________________________  

 
Örömmel értesítjük tisztelt Olvasóinkat, hogy a kö-
vetkező, májusi számunkban eleget tehetünk a Mis-
kolci Egyetem Vezetéstudományi Intézete felkérésé-
nek: az Intézet kutatási műhelymunka eredményeit 
fogjuk bemutatni. Megtiszteltetésnek tekintjük, hogy 
részesei lehetünk ismereteik elterjesztésének. 
  
______________________________________________  

  

KKöösszzöönnttjjüükk  
aa  

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  
úújj  ttaaggjjaaiitt!!  

 

KKVVAALLII––CCEENNTTEERR  KKfftt..  
PPiilliissccssaabbaa  

  

JJáávvoorrsszzkkyy  FFeerreenncc  
BBuuddaappeesstt  

______________________________________________
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MMiinnőőssééggüüggyyii  VViilláággkkoonnggrreesssszzuuss  BBuuddaappeesstteenn  
22001111..  jjúúnniiuuss  2200--2233..  

 
Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) 2011. évi 
Kongresszusa és az ezzel egy időben tartandó Minőség-
ügyi Világkongresszus előkészületei igen kedvezően 
alakulnak. A közel 200 bejelentett előadás-javaslat átte-
kintése után az elő-kongresszusi és kongresszusi prog-
ram összesen 135 előadást és 12 tartalék-előadást, il-
letve posztert tartalmaz. A kongresszus iránt megmutat-
kozó, minden várakozást felülmúló érdeklődést és 
figyelmet többek között az is jelzi, hogy az elfogadott 
előadások a világ valamennyi kontinensét képviselő 42 
országból származnak. A legtöbb előadást és tartalék-
előadást a várakozásoknak és a hagyományoknak 
megfelelően a rendező ország, azaz Magyarország ja-
vaslatai közül sikerült elfogadni (szám szerint 18-at). Ja-
pán előreláthatóan 9, Németország 8 és az USA 7 elő-
adással fog a programban szerepelni. Az előadók jelen-
tős része tagja a Nemzetközi Minőségügyi Akadémiának 
(IAQ), amelynek 100 főben behatárolt tagja közül már 
eddig közel 60 (ha nem is mind előadóként, hanem 
szekcióelnökként vagy résztvevőként) jelezte részvételét, 
ami minden eddigi IAQ-részvételi rekordot felülmúlhat. 
A tervezett program fő elemei időrendi sorrendben: 
2011. június 20. (hétfő) 

„Agrifood” (elő-kongresszusi szeminárium) 
Minőség az egészségügyben (elő-kongresszusi 
szeminárium) 
Minőség a közigazgatásban (elő-kongresszusi 
szeminárium) 
Elő-kongresszusi workshop-ok: 

- Minőségbiztosítás a gyógyszeriparban 
- A statisztikai gondolkodás fejlesztése a 

proaktív minőségbiztosítás érdekében 
- Munkahelyi együttműködés a termelékenység 

és a minőség javításához 
Nyitó fogadás 

2011. június 21. (kedd) 
Reggel: Ünnepélyes megnyitó 
 Nyitó plenáris ülés 
Délután: 6 párhuzamos szekcióülés 
Este: Bankett 

2011. június 22. (szerda) 
Reggel: 6 párhuzamos szekcióülés 
Délután: Záró plenáris ülés 
 Kitüntetések, elismerések 
 A kongresszus ünnepélyes bezárása 

2011. június 23. (csütörtök) 
Üzemlátogatásra előreláthatóan a Herendi Porce-
lánmanufaktúrában, a Dreher Sörgyárakban, a 
Grundfos Magyarország Gyártó Kft.-ben és a SPAR 
Magyarország valamelyik kereskedelmi egységé-
ben lesz lehetőség. 
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Plenáris előadók: 

Charles Aubrey, az Anderson Pharmaceutical 
Packaging an AmerisourceBergen 
Company (USA) elnökhelyettese 

Alan Bryden, a Nemzetközi Szabványügyi 
Szervezet (ISO) korábbi elnöke 
(Franciaország) 

Lepsényi István, a Knorr Bremse Kft. 
vezérigazgatója (Magyarország) 

Shoji Shiba, a Tsukubai Egyetem volt professzora 
(Japán) 

Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség 
elnöke, a Szegedi Egyetem rektora 
(Magyarország) 

Gregory H. Watson, a Nemzetközi Minőségügyi 
Akadémia (IAQ) elnöke és Igazgató 
Tanácsának ügyvezető elnöke (Finnország) 

Kiemelt előadók: 
Juhani Anttila, a Finn Telecom és a Sonera Co. volt 

alelnöke, (Finnország) 
Robert E. Cole, a Doshisha Business School, Kyoto 

(Japán) és a Kaliforniai Egyetem, Berkeley 
professzora (USA) 

Tito Conti, a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia 
korábbi elnöke (Olaszország) 

Kostas N. Dervitsiotis a Piraeus-i Egyetem 
professzora (Görögország) 

Roland K. Jahnke, a Deutsche Post DHL 
igazgatója, (Németország) 

Nyikos Györgyi, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium 
helyettes államtitkára, (Magyarország) 

Sister Mary Jean Ryan, az SSM Health Care St. 
Louis-i kórházholding elnöke és ügyvezető 
igazgatója (USA) 

Török László, a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. 
ügyvezető igazgatója, (Magyarország) 

Jürgen Varwig, a Német Minőségügyi Társaság 
elnöke (Németország) 

Támogatók: 
Nemzeti főszponzorok: 

Nemzeti Innovációs Hivatal 
B. Braun Avitum Hungary Zrt. 

Arany szponzor: 
GRUNDFOS Hungary Gyártó Kft. 

Ezüst szponzor: 
GS1 Magyarország, Közhasznú Zrt. 

Bronz szponzor: összesen 6 
A nagy nemzetközi érdeklődést kiváltó rendezvénysoro-
zatra a világ minden tájáról összesen 600 résztvevőt vá-
runk. A Minőségügyi Világkongresszust követően – a 
tervek szerint – sor kerül a Minőségügyi Világszövetség 
(WAQ) tagszervezetei csúcstalálkozójára és a Nemzet-
közi Minőségügyi Akadémia (IAQ) tisztújító Közgyűlésére 
is. 
Folyamatos tájékoztatás a www.eoq.hu/2011 weboldalon 

Dr. Molnár Pál 
a Szervező Bizottság elnöke 

______________________________________________
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CCSSRR  PPiiaacc  ––  aahhooll  aa  ttaappaasszzttaallaattccsseerree  ééllmméénnnnyyéé  vváálliikk!!  
 

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért 2011. 
június 2-án, Magyarország EU-elnöksége hivatalos kísérő-
rendezvényeként rendezi meg a félév legjelentősebbnek 
ígérkező hazai CSR rendezvényét. A Piac lehetőséget ad a 
vállalatoknak arra, hogy a társadalmi felelősségvállalás 
terén elért eredményeiket interaktív szakmai kiállítás kere-
tében mutassák be. 
A CSR Piac a brüsszeli központú CSR Europe által 2005-
ben útjára indított kezdeményezés, ahol a vállalatok a 
társadalmi felelősségvállalás terén megoldandó kihívásai-
kat, problémáikat és az azokra bevezetett megoldásokat 
mutatják be az érdeklődőknek. A rendezvényre látogatók 
tanulhatnak a kiállító cégek sikeres CSR esettanulmányai-
ból, kapcsolatokat építhetnek, megoszthatják sikereiket, 
kudarcaikat, valamint együttműködést kezdeményezhetnek 
a kiállító szervezetekkel. 
A KÖVET Egyesület a CSR Europe magyar tagjaként 2009 
tavaszán rendezte meg először a CSR tapasztalatcserét 
középpontba állító innovatív kiállítást. Az érdeklődés a 
szervezet minden várakozását felülmúlta, hiszen 41 vállalat 
67 CSR intézkedésével és „valóban felelős” vállalatvezetési 
elveivel ismerkedhettek meg a kiállítás látogatói. 
„A vállalatok társadalomhoz fűződő viszonya megváltozott 
az utóbbi években. A tömegtermelés és az óriáscégek 
idején egyre többen szervezeti szinten is megoldásokat 
keresnek a felelős működésre, az ember, mint legfőbb ér-
ték hangsúlyozására. A KÖVET Egyesület a CSR Piac ke-
retében lehetőséget biztosít mindennek bemutatására.” – 
nyilatkozta Bodroghelyi Csaba, a KÖVET Egyesület ügyve-
zető igazgatója a kiállítás szükségességéről. 
A CSR kiemelt területe az EU „Európa 2020” stratégiájá-
nak, illetve az elnökségi trió programjában is helyet kapott. 
A rendezvény fővédnöke 2011-ben Dr. Navracsics Tibor 

miniszterelnök-helyettes, aki személyében is elkötelezett a 
CSR iránt. A válság idején a felelős vállalati működés se-
gíthet visszaállítani a társadalom vállalatok iránti bizalmát, 
ami elengedhetetlen Európa egészséges piacgazdaságá-
nak újjáépítéséhez. 
Dr. Navracsics Tibor szerint „a vállalatok társadalmi felelős-
ségvállalása, annak ösztönzése és támogatása az állam jól 
felfogott érdeke. Egy fenntarthatóan működő piac hosszú 
távon terheket vesz le a kormányzat válláról, és szolidári-
sabb társadalomhoz, közösségekhez vezet.” 
Ki jelenhet meg a CSR Piacon? Hazai vállalatok, intézmé-
nyek, szervezetek pályázati úton juthatnak kiállítási lehető-
séghez. A pályázati űrlap letölthető a www.csrpiac.hu oldal-
ról, a beküldési határidő 2011. március 25. Pályázni két 
kategóriában lehet: CSR Intézkedések és Valóban Felelős 
Vállalat. A pályázati anyagokat a KÖVET által felkért szak-
értő zsűri bírálja el. A zsűri egyrészt eldönti, hogy mely 
vállalatok milyen esettanulmányokkal jelenhetnek meg a 
Piacon, másrészt a legkiválóbb intézkedéseket és vállalat-
vezetési filozófiákat két fődíjjal és négy különdíjjal jutal-
mazza. A rendezvényre látogatók szavazatai alapján leg-
jobbnak bizonyuló megoldás kapja a közönségdíjat. Az 
Önkéntesség Európai Évéhez kapcsolódóan a 2011-es 
kiállításon a vállalati önkéntesség területén tevékenykedő 
civil szervezetek is bemutatkozási lehetőséget kapnak. 
A rendezvényen bemutatott társadalmi és környezeti prob-
lémákra kínált CSR megoldásokat a június 2-i kiállítás 
helyszínén kiadvány formájában is megkapják a résztve-
vők, valamint a CSR Piac honlapján kereshető adatbá-
zis formájában bárki számára elérhetőek lesznek. 
______________________________________________

http://www.csreurope.org/
http://www.csrpiac.hu/
http://www.csrpiac.hu/csr_adatbazis.html
http://www.csrpiac.hu/csr_adatbazis.html
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1100  nnaappooss  aakkkkrreeddiittáálltt  öönnéérrttéékkeellééssii  sszzaakkéérrttőő  kkééppzzééss  
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Nap Modul Időpont Előadó 
1.  

Minőség 
TQM 
ISO 
Vevői elégedettség 

1. 

Önértékelési szakértő 

2011.04.28. 
9:00-17:00 

Iparfejlesztési 
Közalapítvány 
Sződi Sándor  

2. 
2. TQM technikák ( 5S, Benchmarking, FMEA, Folyamatábra, Hatlépéses 

problémamegoldás, OK-okozati elemzés, Pareto digram, SWOT).  

2011.04.29. 
9:00-17:00 

Iparfejlesztési 
Közalapítvány 
Sződi Sándor  

3 
Minőségi Díj modellek 
Önértékelési módszerek 
Az EFQM modell kritérium rendszere 
Díjak és pályázási lehetőségek 

3. 

Benchmarking politika, gyakorlati benchmarking 

2011.05.05. 
9:00-17:00 

Szövetség a 
Kiválóságért 
Közhasznú 
Egyesület 
munkatársa 

4. 
Az értékelés módszere - RADAR értékelő mátrix 

4. 
Az RADAR értékelés mátrix gyakorlati alkalmazása 

2011.05.06. 
9:00-17:00 

Szövetség a 
Kiválóságért 
Közhasznú 
Egyesület 
munkatársa 

3. 
A Nemzeti Minőségi Díj hasznossága / győztesek véleménye 
A vezetés meghatározó szerepe 5. 

NMD győztes pályázat alkritériumainak feldolgozás egyéni és 
csoportmunkában 

2011.05.12. 
9:00-17:00 

Iparfejlesztési 
Közalapítvány 
Sződi Sándor  

3. 
Önértékelést és pályázatírást segítő javaslatok 
Felkészülés a helyszíni szemlére 
Pályázatírás projekttervének elkészítése 
A Nemzeti Minőségi Díjak értékelésének tapasztalatai / általános hibák 
Az EFQM modell két alkritériumának komplett értékelése 

6. 

Visszajelzések készítése 

2011.05.13. 
9:00-17:00 

Iparfejlesztési 
Közalapítvány 
Sződi Sándor 

5. 
Projektmenedzsment 7. 
Stratégiai alkotás folyamata 

2011.05.19. 
9:00-17:00 

ISO 9000 FÓRUM 
Rózsa András 

5. 
Változásmenedzselés 8. 
Csapatépítés 

2011.05.20. 
9:00-17:00 

ISO 9000 FÓRUM 
Rózsa András 

3. 
9. 

Látogatás Nemzeti Minőségi Díjas szervezetnél 
2011.05.26. 
9:00-17:00  

5. 
Forráskeresés, pályázási lehetőségek 10. 
Vizsga 

2011.05.27. 
9:00-17:00 

Iparfejlesztési 
Közalapítvány 
Vadovics Kristóf 
Sződi Sándor 

JJeelleennttkkeezzééssii  llaapp  aa  kköövveettkkeezzőő  oollddaalloonn  
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Jelentkezési lap 
10 napos akkreditált önértékelési szakértő képzésre 

 

Modul Dátum Időpont 
1-2. 2011. április 28-29. 

3-4. 2011. május 05-06. 

5-6. 2011. május 12-13. 
7-8.  2011. május 19-20. 

9-10.  2011. május 26-27. 

9:00 – 17:00 

 
 

Jelentkezési határidő: 2011. április 21. 

 

Cégnév:______________________________________________________________ 

 

Cím:    _______________________________________________________________ 

 

Név:    _______________________________________________________________ 

 

Telefon: ___________________Fax: ________________E-mail: _________________ 

 

Részvételi díj: 200 000 Ft 
 
Az ár tartalmazza a tréning anyagot, az ebédet, a napközti üdítőt, kávét, valamint a vizsga díjat. 
Az ár szállásköltséget nem tartalmaz! 

 
Oktatási helyszín: IFKA oktatóterem - 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16. 

 
Közalapítványunk és képzésünk akkreditált, így a képzési díj ÁFA tárgyi adó mentes, a cégek számára a szakképzési hozzájárulás terhére 

elszámolható. 
 

További információkkal e-mail-en, telefonon szívesen állunk rendelkezésére. 
 

Kontakt személy: Sződi Sándor, Nagy Zsuzsanna 

e-mail: szodi@ifka.hu, nagyzs@ifka.hu 
telefon:+36 1 332-0362, fax: +36 1 332 0787 

 
A jelentkezési lap megküldése egyben fizetési kötelezettséggel is jár, ezért a részvételi díjat a számla kézhezvétele után a számlán megjelölt időpontban, a 

megjelölt számlaszámra átutalással kell befizetni. 
 
 
 
 

Dátum: ............................................................................  Cégszerű aláírás: 

 
 ................................................................................................... 

___________________________________________________________________________________________________  
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AAzz  OOnnlliinnee  SSzzaabbvváánnyykköönnyyvvttáárr  ssiikkeerreess  iinnddííttáássaa  
  

Az Online Szabványkönyvtár 2011. március 1. óta mű-
ködik a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) honlap-
ján. 
A magyar nemzeti szabványok gyors és teljes körű elér-
hetősége érdekében a Magyar Szabványügyi Testület 
(MSZT) többéves előkészítő munkával, információs 
rendszerének fejlesztésével létrehozta és 2011. március 
1-jétől működteti a magyar nemzeti szabványok Online 
Szabványkönyvtárát. 
Az Online Szabványkönyvtár egy virtuális könyvtár, ahol 
a szabványinformációk, a szabványok szövege (bele-
értve a szabványmódosításokat és az előszabványokat) 
és az aktuális Szabványügyi Közlöny kizárólag képer-
nyőn való olvasásra nyithatók meg, tehát nem nyomtat-
hatók és nem tölthetők le. 
Az Online Szabványkönyvtár tartalma: 

• Online Szabványjegyzék – a magyar nemzeti 
szabványok összes bibliográfiai adata interaktív 
formában, továbblépési lehetőséggel a kiválasz-
tott szabvány szövegére 

• A magyar nemzeti szabványok szövege képer-
nyőn való olvasásra 

• A Szabványügyi Közlöny aktuális száma – az 
MSZT havonta megjelenő hivatalos lapja a szab-
ványosítással kapcsolatos legfrissebb és legfon-
tosabb információkkal 

Az Online Szabványkönyvtár fő előnyei: 
• Bárki számára, bárhonnan elérhetők a 

szabványinformációk  
• Naprakész információ 

• Egyszeri, alkalomszerű vagy szabványvásárlás e-
lőtti tájékozódási lehetőség 

• A vásárlási kényszer megszűnése 
• A saját szabványtár fenntartási kényszerének 

megszűnése 
• Interaktív kapcsolat a szabványalkotóval 
• A műszaki és szakmai nyelv megfelelő szinten va-

ló használatának fenntartása 
• Igazolás a szabványok rendelkezésre állásáról 

(akkreditálás, auditálás) 
Előfizetési díj (1 jelszó ára egy évre): 29 500 Ft + áfa / 
jelszó / év  
Csak egyéves előfizetésre van lehetőség. Az előfizetési 
időszak nem kötődik naptári évhez, az előfizetés az elő-
fizetési díj befizetésének időpontjától érvényes és 1 évig 
tart, tehát áthúzódhat a következő naptári évre is.  
Technikai feltételek: 
Az alkalmazás platform- és böngésző-független. A kor-
rekt működéshez csak az szükséges, hogy a Java 
Runtime Environment legyen installálva a gépen, mivel a 
szabványok szövegének megnyitásához ez a program 
szükséges (ingyenesen letölthető a www.java.com web-
helyről).  
Ajánlott böngészők: 

• Firefox 
• Google Chrome 
• Safari 
• Internet Explorer 

Ajánlott felbontás: 1280 x 1024, de minimum: 1024 x 768 
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A fentiektől eltérő technikai megoldások használata ese-
tén az Online Szabványkönyvtár tartalmainak/anyagai-
nak megjelenítési minősége jelentősen eltérhet az opti-
málistól. 
Egyéb információk a Szabványkönyvtárról 
A megrendelés és az előfizetés módja/menete 

1. Töltse ki az online megrendelőlapot! A megrende-
lőlap megtalálható a www.mszt.hu weboldalon. 

2. A megrendelőlapon a szokásos megrendelői 
adatokon kívül meg kell adni, hogy hány jelszót 
(felhasználói helyet) vásárol. 

Figyelem: az online szabványkönyvtárba ugyanazzal 
a jelszóval egyidejűleg csak egy olvasó léphet be! 
3. Küldje el a megrendelőlapot! 
4. A megrendelőlap elküldésének pillanatában felvil-

lan a képernyőn egy visszaigazoló ablak. 
5. Az MSZT a megrendelőlap beérkezéséről e-mai-

len visszaigazolást küld. 
6. Az MSZT kiállítja és postázza a megrendelésnek 

megfelelő összegről kiállított díjbekérőt. 
7. Amikor az előfizetési díj átutalása megtörtént (a 

díjbekérőn szereplő összeg megérkezik az MSZT 
számlájára), az MSZT postázza a megrendelésre 
vonatkozó számlát, valamint a megrendelőlapon 
megadott e-mail címre (kapcsolattartó e-mail 
címe) megkapja az „egyedi cégazonosító kód”-ot. 

8. A cégazonosító kódot tartalmazó e-mailhez csa-
tolva kap egy linket, amelyre kattintva megjelenik 
egy regisztrációs űrlap, amelyen a cégazonosító 
kód beírása után saját maga adhatja meg a kívánt 
felhasználói név/jelszó párost, amellyel a szolgál-
tatást használhatja. 

9. A regisztrációs űrlapot annyiszor kell kitölteni, 
ahány jelszót (felhasználói helyet) vásárolt (termé-
szetesen más-más felhasználói név/jelszó párost 
kell megadni). A sikeres felhasználói név/jelszó 
regisztrálása után felvillan a képernyőn egy 
visszaigazoló ablak. 

10. A megvásárolt jelszavak száma a cégazonosító 
kódhoz kötődik, így csak annyi felhasználóhoz le-
het jelszót regisztrálni, ahányat megvásárolt. 

Fontos! 
A szabványok szerzői jogi védelem alatt állnak. Az 
Online Szabványkönyvtárban az olvasásra rendelke-
zésre bocsátott szabványok és kiadványok a Magyar 
Szabványügyi Testület (MSZT) tulajdonát képezik, tehát 
az Online Szabványkönyvtár szolgáltatásainak igénybe-
vételével a vonatkozó szabványokat és kiadványokat az 
előfizető felhasználó nem vásárolja meg.  
A szabványok és kiadványok szövegének felhatalmazás 
nélküli másolása, sokszorosítása, illetve a szerzői jogok 
bármilyen módon való megsértése jogszabálysértő ma-
gatartás, amelynek összes következményét a jogsértést 
elkövetőnek kell viselnie. 
Az MSZT fenntartja a jogot, hogy a rendeltetésszerű 
használattól való eltérés esetén, az MSZT engedélye 
nélküli használat vagy bármely jogsértés észlelésekor 
megtegye a szükséges lépéseket.  
A szabvány(ok) saját, hiteles példány(ok)kén)t (digitális 
vagy nyomtatott formában) való beszerezésére a Szab-
ványboltban vagy a Webáruházban van lehetőség. 
A többi online szolgáltatás, amelyeket az MSZT már 
évek óta sikeresen működtet, változatlan formában és 
tartalommal áll az előfizetők rendelkezésére. 

Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 
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2011. március 29-én, az Országház Főrendiházi Termé-
ben megrendezett díjátadási ünnepséget Szabó Gábor, 
a Magyar Innovációs Szövetség elnöke nyitotta meg. 
Köszöntőbeszédet mondott Jakab István, az Országgyű-
lés alelnöke, majd Závodszky Péter, a Magyar Innováci-
ós Alapítvány elnöke köszöntötte az ünnepség több mint 
400 résztvevőjét. 
A 2010. évi pályázatról Matolcsy György, nemzetgazda-
sági miniszter, a bírálóbizottság elnöke beszélt. 
A Magyar Innovációs Alapítvány által meghirdetett XIX. 
Magyar Innovációs Nagydíjra azok a Magyarországon 
bejegyzett vállalkozások jelentkezhettek, amelyek a 
2010. évben kiemelkedő innovációs teljesítménnyel je-
lentős üzleti hasznot értek el. 
A 2011. február 9-i határidőre 37 pályázat érkezett be a 
Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára. Minden e-
gyes pályázatot 2-2 zsűritag -szakértők bevonásával- 
részletesen tanulmányozott, és a következő szempontok 
szerint előzetesen pontozta: 

• eredetiség, újszerűség, innovativitás (az innováció 
jellege: új, másoló, követő, továbbfejlesztő stb.) 0-25 p. 

• 2009-ben a pályázónál elért többleteredmény vagy többlet 
árbevétel és egyéb előny 0-50 p. 

• társadalmi hasznosság (közvetett, közvetlen előnyök) 0-
20 p. 

• egyéb (pl. piaci részesedés növelése, új piacok 
megszerzése, kiemelkedő export teljesítmény stb.) 
eredmény 0-5 p. 

A zsűri egyes tagjai szóban is értékelték a pályázatokat, 
és a testület megvitatta az értékeléseket, melyeket 
összegezve, a 18 tagú bírálóbizottság testületileg hozta 
meg a döntéseket – minden esetben többségi döntéssel. 
A bírálóbizottság a formai és a tartalmi szempontokat is 
alaposan mérlegelve 36 pályázatot minősített 2010-ben 
megvalósult, eredményes és sikeres innovációnak. 
A bírálóbizottság részletekbe menő vitát és értékelést 
követően 9 pályázatot választott ki és a három értékelési 
szempont szerint titkos szavazással rangsorolta ezeket a 
pályázatokat. A legjobb pályázat 1 pontot kapott, a má-
sodik legjobb 2 pontot stb. 
A titkos szavazás eredményeképpen a zsűri döntése 
értelmében a 2010. évi Magyar Innovációs Nagydíjban a 
MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft. ré-
szesült az általa kifejlesztett NanoPET/CTTM kisállat-
vizsgáló rendszerért. 
A XIX. Magyar Innovációs Nagydíjat Schmitt Pál, köztár-
sasági elnök és Matolcsy György a zsűri elnöke adta át 
Bagaméry Istvánnak a MEDISO Orvosi Berendezés Fej-
lesztő és Szerviz Kft. ügyvezető igazgatójának. 
További díjazottak: 
A 2010. évi Ipari Innovációs Díjban (NGM) a Műszer Au-
tomatika Kft. részesült, „Az elektronikus útátjáró-fedező 
berendezés” komplex rendszerének megvalósításáért. 
A 2010. évi Agrár Innovációs Díjban (VM) a Pharmatéka 
Bt. részesült „A sertés dizentéria kialakulásának megelő-
zésére kifejlesztett költségkímélő, hatékony készítmé-
nyéért”. 
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A 2010. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjban (VM) a 
Pharmatéka Bt. részesült „A sertés dizentéria kialakulá-
sának megelőzésére kifejlesztett költségkímélő, haté-
kony készítményéért”. 
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2010. évi Innováci-
ós Díjában a Ferrobeton Zrt. részesült „Előre-gyártott 
vasbeton hídgerenda-család” kifejlesztéséért. 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évi Innová-
ciós Díjában a NI Hungary Software és Hardware Gyártó 
Kft. részesült „A hordozható egyszemélyes laboratórium 
fejlesztéséért”. 
Az Iparfejlesztési Közalapítvány 2010. évi Szervezeti In-
novációs Díjában a NI Hungary Software és Hardware 
Gyártó Kft. részesült „A hordozható egyszemélyes labo-
ratórium fejlesztéséért”. 
A Magyar Innovációs Szövetség 2010. évi, a legeredmé-
nyesebb, újonnan alapított innovatív kisvállalkozásnak 
járó Innovációs Különdíjában az AsiaNet Hungary Kft. ré-
szesült ”AS-T70 2 tengelyes mozgatású Solar Tracker” 
kifejlesztéséért és gyártásáért. 
A bírálóbizottság által kiemelt elismerésben részesített 
innovációs teljesítmények: 
- Biogáz távhő célú hasznosítása Miskolcon, megvaló-

sító: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (Miskolc) 
- Moduxin® MR 35 mg retard tabletta - új magyar 

gyógyszerkészítmény előállítása, megvalósító: Rich-
ter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (Budapest) 

- Humánmeteorológiai szolgáltatási rendszer kifejlesz-
tése az egészségmegőrzésért (Meteo Klinika prog-
ram) és a környezettudatos életért (Környezeti Moni-

toring program), megvalósító: ICI Interaktív Kommuni-
kációs Zrt. (Budapest)  

Magyar Innovációs Szövetség 
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Az EFQM Kiválóság Modell 2010 - Sugár Karolina The EFQM Excellence Model 2010 – Sugár, Karolina 

Minden út Kínába vezet - Balogh István All Ways Lead to China – Balogh, István 

Klaszterek minősítő rendszerei az Európai Unióban - Baracsi Mária 

Qualification Systems of Clusters in the European Union – 
Baracsi, Mária 

A társadalmi felelősségvállalás irányelvei. Megjelent az ISO 26000 
szabvány - Czigler Éva, Pappné Buzás Erika 

Guidance on Social Responsibility - ISO 26000 Standard 
Edited - Czigler, Éva - Pappné Buzás, Erika 

Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Lazur Lajossal - 
Sződi Sándor 

The Best among the Best – Interview with Lazur, Lajos – 
Sződi, Sándor 

Foglalkozzunk többet a minőségügyi szakkifejezések magyar 
honosításával és értelmezésével! – Dr. Balogh Albert 

Let Us Deal More with the Hungarian Interpretation of 
Technical Terms of Quality - Dr. Balogh, Albert 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Közgyűlés 
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