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HAZAI ELJÁRÁS - VILÁGSZINTŰ

 

ELISMERÉS 

Tanúsítási szolgáltatások
Az MSZT az IQNet

 

(Nemzetközi Tanúsító

 

Hálózat) teljes jogú

 

tagja,

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

 

is megkapják.

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

 

Testület) és a SNAS (Szlovák Nemzeti Akkreditáló

 

Testület) akkreditálta.

Rendszertanúsítás
•

 

Minőségirányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ

 

EN

 

ISO

 

9001-es szabvány

 

szerint;
•

 

Környezetközpontú

 

irányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ EN ISO 14001-es szabvány

 

szerint;
•

 

A munkahelyi

 

egészségvédelem

 

és

 

biztonság

 

irányítási

 

rendszerének

 

(MEBIR) tanúsítása

 

az

 

MSZ 28001-es (BS OHSAS 18001) szabvány

 

szerint;
•

 

Élelmiszer-biztonsági

 

irányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ ISO 22000-es szabvány

 

szerint; 
•

 

Magyar Egészségügyi

 

Ellátási

 

Standardok

 

(MEES)

 

szerint

 

végzett

 

tanúsítás;
•

 

Információbiztonsági-irányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ ISO/IEC 27001-es szabvány

 

szerint;
•

 

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

 

Fordítási szolgáltatások MSZ EN 15038 szerinti tanúsítása; 
•

 

Környezetvédelmi adatok hitelesítése;
•

 

Integrált

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

(minőség-, környezetközpontú, munkahelyi

 

egészségvédelem

 

és

 

biztonság, élelmiszer-biztonsági, információbiztonsági

 

stb. 
irányítási

 

rendszerek).
Terméktanúsítás

• Termékek

 

és

 

szolgáltatások

 

szabványnak

 

való

 

megfelelőségének

 

tanúsítása;
• Normatív

 

dokumentumok

 

szerinti

 

terméktanúsítás;
• Játszótéri

 

eszközök

 

megfelelőségének

 

tanúsítása, ellenőrzése.

TANÚSÍTÁSI TITKÁRSÁG 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.

 
Telefon: 456-6928 Fax: 456-6940; e-mail: cert@mszt.hu

 
www.mszt.hu

TANÚSÍTÓ
NAT-4-044/2010
NAT-4-046/2010
NAT-4-050/2010
NAT-4-082/2010
NAT-4-086/2010

http://www.mszt.hu/
mailto:cert@mszt.hu
http://www.mszt.hu/
http://www.mszt.hu/


20 éves a Magyar Minőség Társaság 
 

Kaposváron működő, elektrotechnikai termékeket gyártó, nemzetközi tulajdonú társaság az alábbi 
munkakörbe keres vezető munkatársat 

 

MMiinnőőssééggbbiizzttoossííttáássii  ééss  kköörrnnyyeezzeettiirráánnyyííttáássii  vveezzeettőő  
 

Feladatok és felelősségek 
 

‐  Működtesse és fejlessze tovább a Társaság minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerét 
‐  Működjön közre a környezetvédelmi szakmai tevékenységekben: jelentések, hatósági bevallások készítése 
‐  Aktívan és folyamatosan vegyen részt a vállalati folyamatok fejlesztésében 
‐  Készítse fel a Társaságot a belső és külső auditokra, és az auditokon vegyen részt 
‐  Biztosítsa a vevői elvárásoknak való megfelelést 
‐  Készítse el a megfelelő jelentéseket a vevők és a vezetés felé 
‐  Kezelje a vevői reklamációkat, koordinálja a javítóintézkedéseket 

 
Elvárások 
 

‐  Felsőfokú műszaki végzettség 
‐  Legalább 3 éves szakmai tapasztalat a minőségirányítás területén 
‐  Vezetői tapasztalat, képesség önálló munkavégzésre 
‐  Kiváló kommunikációs készség 
‐  Legalább középfokú, aktív nyelvismeret 
‐  Precizitás, megbízhatóság, terhelhetőség 

 
Jelentkezés szakmai önéletrajz megküldésével „Minőségbiztosítási vezető” jeligére a 7400 Kaposvár, Pf.: 36. címen 

(Kérjük, hogy jelentkezésében hivatkozzon a Magyar Minőség Társaságra) 
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Kaposváron működő, elektrotechnikai termékeket gyártó, nemzetközi tulajdonú társaság az alábbi 
munkakörbe keres vezető munkatársat 

 

LLeeaann  //  ccoonnttiinnuuoouuss  iimmpprroovveemmeenntt  mmeenneeddzzsseerr  
 
Feladatok és felelősségek 
 

‐  A prioritások, erőforrások és eszközök rendelkezésre állását figyelembe véve építsen fel egy struktúrált 
folyamatos fejlesztési tervet  

‐  A személyzeti osztállyal együttműködve teremtse meg a személyzet bevonását  
‐  Biztosítsa a feltételeket a folyamatosan fenntartható teljesítmény eléréséhez  
‐  Vegyen részt a budget tervezésben 
‐  Biztosítsa a gyártósorok önálló fejlődését, a képességek átvitelét 
‐  Dolgozzon ki, és szervezzen tréningeket munkatársaknak és vezetőknek a lean alapelveiről és módszertanáról 
‐  Legyen a fejlesztési ötleteket elősegítő rendszer motorja 
‐  Vegyen észre fejlesztési lehetőségeket, és tegyen javaslatot új fejlesztési projektekre 

 
Elvárások 
 

‐  Felsőfokú műszaki végzettség 
‐  Legalább 3 éves szakmai tapasztalat  
‐  Vezetői tapasztalat, képesség önálló munkavégzésre 
‐  Kiváló kommunikációs készség 
‐  Legalább középfokú, aktív nyelvismeret 
‐  Precizitás, megbízhatóság, terhelhetőség 

 
Jelentkezés szakmai önéletrajz megküldésével „Lean vezető” jeligére a 7400 Kaposvár, Pf.: 36. címen 

(Kérjük, hogy jelentkezésében hivatkozzon a Magyar Minőség Társaságra) 
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXXX..  éévvffoollyyaamm  0066..  sszzáámm,,  22001111..  jjúúnniiuuss  
  

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Vállalatok társadalmi felelõsségvállalása –hatékonysági 
vonzatok - Matolay Réka

Corporate Social Responsibility: Gains and Losses of 
Efficiecy - Matolay, Réka  

Biogáz hasznosítása Miskolcon - Fignár Zoltán Making Use of Biogas at Miskolc – Fignár, Zoltán  

Fenntartható jólét Az Európai Bizottság új rendelete – 
Dr. Fazekas Éva Sustainable Welfare - A New EU.Decree – Fazekas, Éva 

 

A minőség szerepe a termelésben Magyarországon és 
Romániában 1. rész - Szász Levente - Demeter Krisztina

The Role of Quality in Production in Hungary and in 
Rumania Part 1.  - Szász, Levente – Demeter, Krisztina  

Jók a legjobbak közül Sződi Sándor  
Beszélgetés Dr. Veress Gáborral

The Best among the Best –Report with –Dr. Veress, 
Gábor - Sződi, Sándor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

XX. Magyar Minőség Hét 20th Quality Week  

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

Statisztika: szövetséges és hajtóerő 
Elmélet és bevált módszerek a versenyképességért

Statistics:Ally and Motive Power Theory and Proved 
methods Serving Competitiveness  

VIII. regionális Táv-hő konferencia Conference on Remote Heating  

Konferencia ajánlatunk Our Conference-advise  

Minőségügyi Világkongresszus Budapesten Quality World Congress - Budapest  

77 Elektronika Family Enterprise Received Millennium 
AwardMillenniumi díjat kapott a 77 Elektronika családi vállalkozás 

 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagjait! We Welcome the New Members to the Society  
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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 június 30-ig küldjék el címünkre: ujsag@quality-mmt.hu 

FFőősszzeerrkkeesszzttőő  
_______________________________________________________________________________________________  
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VVáállllaallaattookk  ttáárrssaaddaallmmii  ffeelleellőőssssééggvváállllaalláássaa  ––  hhaattéékkoonnyyssáággii  vvoonnzzaattaa  
MMaattoollaayy  RRéékkaa  

 
Az érintettekkel való együttműködésen alapuló vállalati 
társadalmi felelősségvállalás (corporate social 
responsibility, CSR) hatékonysági előnyökkel kecsegtet, 
ám a gyakorlat ugyanígy a hatékonyságromlás kocká-
zatával is jár. A szerző írásában összefoglalja, hogy me-
lyek lehetnek a felelős működés vállalati hozadékai. 
Elemzésében bemutatja, hogy a CSR értelmezésének és 
kommunikációs gyakorlatának milyen jellegzetességei és 
kihívásai érhetők tetten. 
Kulcsszavak: vállalati társadalmi felelősségvállalás, 
corporate social responsibility (CSR), érintettek, kommu-
nikáció, hatékonyság 
A vállalatok társadalmi felelősségvállalásától társadalmi, 
ökológiai javulást várunk el, és a vállalatok szintjén ez az 
igény az üzleti szempontok érvényesülésével, gazda-
sági, pénzügyi előnyök megszerzésével fonódik össze. A 
CSR szükségességének, vállalati megokolásának érv-
rendszere gazdag és sokrétű, a vállalatvezetők és a 
CSR teoretikusai egyaránt számos forrását, motivációját 
sorakoztatják fel. A vállalati gyakorlat szintjén az érintet-
tek elvárásai, nyomása és a cég működésében, eredmé-
nyeiben realizálható pozitívumok szerepelnek az érvek 
sorának élén. E hozadékok sorában hatékonysági szem-
pontok is felmerülnek. A hatékonyságot azonban nem 
csupán a vállalat berkeiben érdemes vizsgálni, legalább 
további két elemzési irány mutatkozik, ezeket foglalja 
össze az 11..  ttáábblláázzaatt. E vizsgálódási irányok közül e cikk 
az első kettő felvetés területén marad. Az írás első része 
azokat az üzleti, vállalati hatékonysági előnyöket 
összegzi, amelyeket a vállalatok a CSR-től remélnek, és 

rövid áttekintést ad e hasznok megvalósulásának kutatá-
sáról. A cikk második felében –elsősorban a Budapesti 
Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetének Dön-
téselmélet Tanszékén folytatott CSR-kutatásainkat alapul 
véve– olyan kihívásokra hívom fel a figyelmet, amelyek 
CSR-gyakorlatokból erednek, és amelyek a CSR alkal-
mazott koncepciójának, valamint gyakorta félreértel-
mezett, szűkített alkalmazásának következményei, a tár-
sadalmi, a környezeti és az üzleti haszonra, hatékony-
ságra vonatkozóan. 

A vizsgálódás 
lehetséges iránya 

Tartalma 

CSR → vállalati műkö-
dés 

Az érintetti kapcsolatokba ágyazott 
felelős működés hogyan hat a válla-
lat hatékonyságára, mely hatékony-
sági aspektusokban (például ökoha-
tékonyság, termelékenység stb.) je-
lenik meg? 

CSR → természeti és 
társadalmi környezet 

A felelős működés vajon hatékony 
választ ad-e ökológiai és társadalmi 
kihívásokra? Hogyan és mennyi-
ben? 

Vállalati hatékonyság 
→ CSR 

A vállalatban felmerülő hatékonysági 
elvárások milyen következménnyel 
járnak a felelős működésre, mennyi-
ben segítik, illetve korlátozzák a ki-
bontakozását, fennmaradását? 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  CCSSRR  ééss  aa  hhaattéékkoonnyyssáágg  öösssszzeeffüüggggéésséénneekk  
lleehheettssééggeess  vviizzssggáállaattii  iirráánnyyaaii  
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Megjegyzés
A cikk a Vezetéstudomány 2010. 7-8 számában megjelent tanulmány másodközlése

Megjegyzés
Egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaság tanszék A cikk közlését különösen időszerűvé teszi, hogy a szerző tagja volt a június 3.-án megnyílt CSR-Piac 2011 zsűrijének.A rendezvényről a júliusi számunkban bővebben beszámolunk.

Megjegyzés
A cikkben idézett média- és irodalom-feltárás „ A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának tendenciái Magyarországon” című OTKA (K68769) kutatási program keretében, a fókuszcsoportos vizsgálatok a BCE Vállalatgazdaságtan Intézetének „Versenyben a világgal” kutatási programjának támogatásával készültek.
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A CSR vállalati hozadékai 
Az etikus, felelős magatartás csökkenti a súrlódást a 
gazdaságban. Ez a közgazdasági Nobel-díjas Kenneth 
Arrow-nak tulajdonított állítás arra utal, hogy amennyiben 
a tranzakciókban részt vevő felek erkölcsi normákat kö-
vetnek, gazdasági kapcsolataikban etikusan, felelősen 
járnak el, akkor a tranzakciós költségek csökkennek. A 
monitorozás, a szerződések körbebástyázása stb. 
visszafogható, így spórolva a feleknek, s olajozottabbá 
téve kapcsolataikat. Ez végső soron a tranzakciók haté-
konyságának növeléséhez vezet. 
A CSR üzleti hasznait –azt, hogy a társadalmi felelős-
ségvállalás megéri, úgymond „üzletszámba megy” (busi-
ness case)– a gyakorlat és az irodalom elsősorban a ver-
senyelőny, a pénzügyi eredményesség, a kockázatkeze-
lés és az értékteremtés fogalmaival írja le. A lehetséges 
előnyök sora hosszú: az érintetti kapcsolatok olajozott-
ságának köszönhető tranzakciós költségek csökkenésé-
től az érintettekkel közös innováció hozta bevételig, nye-
reségig, tartós versenyelőnyig terjed. Az iménti mondat 
meglehetősen határozottan jelöl ki két végpontot. Ez –fi-
gyelembe véve a vállalati CSR előnyök teremtésének 
ezernyi módját és válfaját– meglehetősen esetlegesnek 
tűnhet. Azért választottam ezeket az előny-típusokat il-
lusztrációként, mert 

─ mutatják, hogy megtakarítás és bevétel egyaránt 
lehet a haszon forrása, 

─  negatívumok, kockázatok elkerülése és pozití-
vum teremtése egyaránt származhat a CSR-ből, 

─  nem jelölik ki az előnyök érintettjeit, azok 
ugyanis a stakeholderek széles köréből, valójá-
ban bármely érintett csoportból kikerülhetnek, és 

jelen esetben nem korlátozom példával a lehet-
séges érintettek gazdag táborát, 

─  bár az előnyök példájaként felhozott esetek egy-
aránt fontosak, képzelhetünk mögéjük egyszeri 
és egyszerű tevékenységet, és akár stratégiai, 
illetve a vállalati működés mindennapjaiba integ-
rált gyakorlatokat. Az érintetti kapcsolatokat bil-
lentheti helyre és spórolhat további költséget, 
például egy kis összegű zajcsökkentő beruhá-
zás, miáltal a környéken lakók bizalommal lesz-
nek a vállalat iránt, és felhagynak a feljelentge-
téssel a környezeti hatóságnál, a médiabeli lejá-
ratással stb. Közös innováció, termékfejlesztés – 
hogy a másik végpontról is szóljon példa – ötle-
tét a legkézenfekvőbb módon adhatja beszállító, 
fogyasztó, civil szervezet, de természetesen 
más érintett is. Érdemes lehet hozzá megte-
remteni a vállalat és az illető érintett csoport 
párbeszédének terepét. Ilyen lehet például a 
termék felhasználóinak és az azt gyártó munka-
vállalóknak a találkozása, a felhasználói tapasz-
talatoknak közvetlenül a terméket előállítónak, 
fejlesztőnek történő rendszeres visszacsatolása. 

Összességében a fenti skála azt kívánja illusztrálni, hogy 
előnyre –igaz, különböző mértékben, de– számos szeg-
mensben, valamennyi funkcionális területen, számtalan 
stakeholder révén, sokféle CSR-gyakorlattal tehet szert a 
vállalat. 
A hatékonyság növelése elsősorban a környezet óvását 
célzó tevékenységek mentén merül fel, itt ragadható meg 
a legközvetlenebb módon hatékonysági nyereség. Az 
ökohatékonyság a hozzáadott értékre, termék-szolgál-
tatási egységre számított anyag-, illetve energiafelhasz-
nálás csökkentését eredményezi, változatos módokon. 
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Forrása lehet egyszerű munkahelyszervezés, amikor a 
szelektív hulladékgyűjtő edényeket az alkalmazottak 
számára jól elérhető helyre helyezik, és ezzel a hulladék 
szétválogatott módon való gyűjtését és esetleg 
értékesítését e kényelmi szempont révén segítik. Winter 
(1997) az ilyen beruházást nem igénylő, ám környezeti, 
az így nyert hulladék értékesítésével pedig pénzügyi 
eredménnyel járó tevékenységeket nevezi olyan „mosott 
gyümölcsöknek”, amelyekért csak nyúlni kell. Az 
„alacsonyan csüngő gyümölcsök” ugyancsak gyors 
hatékonyságnövekedést ígérnek, ám rövidtávon meg-
térülő beruházást igényelnek, míg a „magasan csüngő 
gyümölcsök” leszedésének hátterében többnyire na-
gyobb léptékű és hosszabb távon megtérülő beruházá-
sok állnak. Az ökohatékonyság alapvetően nem a válla-
lati felelősségvállalás keretében merült fel: részévé azál-
tal vált, hogy a CSR mind inkább a környezeti hatásokat, 
az ökológiai fenntarthatóság kérdéskörét is magába fog-
lalta. 
A további közvetlen hasznok jelentős részének a vállalat 
pozitív megítélése a forrása, melynek előnyeit számos 
érintettel való viszonyában learathatja a cég. Beszállítói 
kapcsolataiban, vevőinek és fogyasztóinak a körében, 
alkalmazottai elkötelezettségét illetően, hitelezőinek, 
pénzügyi szolgáltatóinak kockázatészlelésére vonatko-
zóan, a helyi és állami hatóságok ellenőrző figyelmét 
tekintve, a befektetőinek, a környező lakosoknak és a 
civil szervezeteknek a bizalmában egyaránt eredmé-
nyezhet kedvező elmozdulást. (Az előnyök összegző 
felsorolását lásd például Győri [2008)] munkájában.) 
Az előnyök ugyanakkor nem csupán a vállalat megítélé-
sének következményeként realizálhatók. Ha nem is min-
den esetben egyszerűen, de szétválaszthatók az imázs 
javulás, a kedvező megítélés, az ennek alapján teremtett 

bizalom, valamint az ezektől függetlenül is megvalósuló 
vállalati hozadékok. Ezek körének részletes bemutatá-
sára e cikk nem vállalkozik, ám példáit azért kínálja. Nem 
a vállalati megítélésből, elsősorban nem az érintetti ész-
leléstől, véleménytől függ az a hatékonyságnövekedés, 
ami például az alkalmazotti képességeket, a munkacsa-
pat együttműködését fejlesztő tevékenységekből ered, a 
vállalat beszállítóitól, illetve vevőitől kapott visszajelzések 
alapján született innovációs ötletek, új megoldások. 
A 22..  ttáábblláázzaatt az előnyök végiggondolásához, mérlegelé-
séhez ad mankót oly módon, hogy felveti a vállalati ho-
zadékok feltárásának potenciális módjait és helyszíneit. 

Miből származik?  a vállalat megítéléséből adódó – 
attól függetlenül is megragadható 

Milyen érintettekre 
vonatkoznak, milyen 
érintetti kapcsolatok-
ból származnak az 
előnyök? 

külső – belső 
piaci –nem piaci 
aktív – passzív 
önkéntes – nem önkéntes 
a piaci működés szempontjából 
elsődleges – másodlagos 

Miben ragadható 
meg?  

pénzügyi, termelékenységi, kocká-
zatcsökkentési, erőforrás-felhasz-
nálási jellemzőkkel stb., közös inno-
váció, bizalom 

Milyen a mérhetőség 
szempontjából? 

formális – informális 
mérhető – nem mérhető, illetve 
kvalitatív módon megragadható 

22..  ttáábblláázzaatt  KKéérrddééssssoorr  aa  vváállllaallaattii  ttáárrssaaddaallmmii  
ffeelleellőőssssééggvváállllaallááss  eellőőnnyyeeiinneekk  ffeellttáárráássááhhoozz  

Összességében rendre felmerül a kérdés: valóban reali-
zálhatók ezek az előnyök? A válasz vegyes, számos té-
nyezőtől függ. Például az adott ország jellemzőitől. Míg 
például az angolszász országokban végzett kutatások 
széles körben érik tetten a munkavállalókra gyakorolt 
pozitív CSR-hatást (munkahelyválasztáskor vonzó szem-
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Megjegyzés
Ilyen tevékenységek hosszú hazai soráról lásd például a KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért szervezetnek az Ablakon bedobott pénz elnevezésű vállalati példagyűjteményét a www.ablakonbedobottpenz.hu honlapon.
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pont, fluktuációt csökkentő, munkaerő-megtartást segítő 
tényező a vállalat felelősségteljesnek ítélése), úgy Ma-
gyarországon ez nem mutatható ki egyértelműen. Az 
érintett csoportok nyomása, azaz az imént említett nye-
reségességi érvek másik oldala (ha nem tapasztal fele-
lősségteljes magatartást, akkor a fogyasztó, a beszállító 
elfordul, a helyi közösség protestál stb.) megint csak ke-
véssé érzékelhető. Amennyiben hazai érintetti motivációt 
kívánunk kiemelni, leginkább a versenytársak hatásáról 
számolhatunk be. Elsőnek lenni az iparágban örök érvé-
nyű szlogen marad (ezt például az első környezeti, illetve 
fenntarthatósági jelentést kibocsátó vállalatoktól senki 
nem veheti el, proaktivitásuk példájaként használhatják 
és használják is), utolsónak maradni alkalmasint vállal-
hatatlan. Ugyanígy izgalmas az a tendencia, amelyhez 
az egyéni boldogulás érvei adnak alapot. Az, amikor 
munkakör-gazdagítás, vagy éppen a munkahely megtar-
tásának biztosítékát látja a munkavállaló abban, ha CSR-
tevékenységbe kezd. Ugyanígy lehet vállalatvezetői vágy 
díjakkal megdicsőülni. Ezzel természetesen egy 
pillanatra sem kívánom leírni vagy kétségbe vonni a vál-
lalati CSR-felelősök és vállalatvezetők szándékait. A 
vállalati CSR-tevékenységek elindulásában, kiteljesedé-
sében elévülhetetlen a szerepe a vállalati úttörőknek, a 
CSR, illetve környezeti bajnokoknak, akiknek az egyéni 
elkötelezettsége, teremtő ereje és kreativitása fontos 
hajtómotor. Ám ha CSR-hozadékokról van szó -azaz a 
CSR mellett szóló instrumentális érveket sorakoztatjuk-, 
akkor az egyéni szint előnyeinek, érveinek is itt a helye, 
kiváltképp hazai kontextusban. 
A hatékonyság, megtérülés és eredményesség kérdése 
ugyanakkor a helyi specialitásokon túlmutat. Olyannyira, 
hogy az ezt firtató kutatások szinte feldolgozhatatlan 
mennyiségben születnek. A CSR és az üzleti teljesít-
mény kapcsolatát vizsgáló szakirodalmat igyekeztünk is 

a kutatásunk tárgyává tenni, és annak feltárásakor a mű-
vek dömpingjével szembesültünk (a kutatásról lásd 
Matolay – Wimmer, 2008). Jelen írásban kizárólag a több 
kutatást összegző elemzésekről lesz szó. Margolis és 
Walsh (2003) három évtized 127 tanulmányát, valamint 
13 olyan összegző cikket vizsgál, amelyek maguk is 
nagyszámú elemzést vetnek össze, De Bakker és szer-
zőtársai (2005) 30 év angol nyelvű szakirodalmának 
bibliometrikus elemzését, Van Beurden és Gössling 
(2008) közel negyven, 1990 után született kutatás ta-
pasztalatait tette közzé. 
A tanulmányok túlnyomó többsége pozitív kapcsolatot 
fedez fel a társadalmi és a pénzügyi teljesítmény között, 
akármelyik is szerepeljen független változóként a kutatá-
sokban. Az esetek többségében a társadalmi teljesít-
ményt, azaz a vállalat társadalmi hatásait, tevékenysé-
geit tekintik független változónak a pénzügyi teljesítmény 
előrejelzésében. Jóval kisebb hányadban léteznek 
ugyanakkor a kettő negatív összefüggésére, valamint 
bárminemű kapcsolatuk hiányára vonatkozó kutatási 
eredmények is (Margolis – Walsh, 2003). Ugyanezt erő-
síti Van Beurden és Gössling (2008) felmérése azzal a 
kiegészítő megállapítással, hogy a frissebb kutatások a 
korábbiaknál erőteljesebb kapcsolatot érzékelnek, azaz a 
CSR fejlődése az utóbbi időkben még inkább hozzájárul 
a pénzügyi hozadékok megteremtéséhez. 
A kép tehát inkább pozitív, mégis vegyes. Ezt erősíti az 
is, hogy noha számosságában rendkívül gazdag ez az 
empíria, bőven éri kritika. De Bakker és szerzőtársai 
(2005) azt róják fel, hogy ugyan a téma egyre inkább 
intézményesül, fogalmai –a CSR és a vállalati társadalmi 
teljesítmény (corporate social performance) rövidítése, a 
CSP– mind bevettebbek az irodalomban, a kutatások 
ahelyett, hogy elmélyülnének és egymásra építkezné-
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nek, puszta ismétlésekbe bocsátkoznak. Más iparágban, 
eltérő elemszámmal, néhány egyéb módosítással, de 
ugyanazokat az elemzéseket végzik (De Bakker et al., 
2005). Mindezt tetézi, hogy ezen ismételgetett kutatások 
ugyanazokat a módszertani hiányosságokat, megbízha-
tósági és érvényességi problémákat mutatják, aminek 
következtében felmerül, hogy a pénzügyi és társadalmi 
eredmények közti pozitív viszony megerősítése inkább a 
hasonló módszertannak, mintsem a valódi kapcsolatnak 
köszönhető (Margolis – Walsh, 2003). Jellemző, hogy az 
elemzések kevés dimenziósak, csupán egy vagy néhány 
szempontot ölelnek fel társadalmi és pénzügyi oldalon 
egyaránt, és míg az utóbbi esetében bevett piaci, szám-
viteli kategóriák állnak rendelkezésre, társadalmi oldalon 
a szempontok megválasztása jóval inkább kísérleti jel-
legű. Alkalmaznak e kutatásokban reputációs rangsoro-
kat, bizonyos CSR-tevékenység (főleg jelentés kibocsá-
tási) és ráfordítási adatokat (Beurden – Gössling, 2008), 
de a társadalmi hatásokat komplex módon nem mérik.  
Ez utóbbi a CSR társadalmi és környezeti hatásainak 
elemzéséig vezetne el, ám maradjunk az üzleti követ-
kezményeknél. Nyilvánvalóan egyéni elvárásokon is mú-
lik, hogy melyik üzleti döntéshozó, melyik eredményes-
ségi érvet tartja döntőnek. A hazai női CSR tanácsadók-
kal folytatott fókuszcsoportos beszélgetésünk3 egyik 
megállapítása ugyanakkor az volt, hogy bár a CSR-tevé-
kenység vállalati elindításánál igenis jelentős az üzleti 
döntéshozók igénye ezen eredményességi, megtérülési, 
hatékonysági érvekre, ám az elindított CSR-tevékenység 
hozadékait mérni, tesztelni, ellenőrizni már sokkal ke-
vésbé kívánják a vállalatok. 
CSR-kihívások 
Az alábbiakban olyan elemeket veszek sorra, amelyek a 
CSR alkalmazásának problémáira, korlátaira, alkalmasint 

negatív hatékonysági következményeire hívják fel a fi-
gyelmet. 
A CSR-közelítésmód 
Egy vállalat társadalmi felelősségvállalásról alkotott 
képe, nagyban befolyásolja, hogy annak keretében mit 
tesz, mire vállalkozik. Érdemes tehát megvizsgálnunk, 
hogy mi szerepel a CSR-értelmezésekben. Ennek kifej-
téséhez a hazai médiában végzett kutatásunk tapaszta-
latait idézem. A hazai gazdasági sajtó hat orgánumát 
vizsgáltuk. Két-két gazdasági napi- és hetilap, egy 
havilap és egy internetes portál internetes archívumából 
előzetesen tesztelt keresőszavak mentén épített adatbá-
zist elemeztünk. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan jelenik 
meg a vállalati társadalmi felelősség témája a hazai üz-
leti, gazdasági sajtótermékekben. 
Az első olyan cikk, amely a „CSR” vagy a „társadalmi 
felelősség” fogalmát tartalmazta, az archívumok tanú-
sága szerint 2001-ben íródott. További három évnek 
kellett ahhoz eltelnie, hogy immár valamennyi vizsgált 
sajtótermékben jelenjen meg ilyen tartalmú cikk. A téma 
felfutása e lapokban 2006-tól látható, ugyanakkor 2009 
végéig sem haladta meg e hat sajtótermékben a CSR-
cikkek száma az ötszázat. Összevetésképpen egyedül a 
Financial Times-ban már 2002-ben –abban az évben, 
amikor ott jelentékenyen megugrott ezen írások száma– 
több mint száz CSR-cikk jelent meg (Guhr – Gafström, 
2007). Az időbeli elcsúszás több tényezővel magyaráz-
ható. Vélhetően a CSR-koncepcióra és gyakorlatra ké-
sőbb vált fogékonnyá a hazai vállalati és sajtóközeg, ám 
ez korántsem kizárólagos ok. Vállalati társadalmi felelős-
ségvállalás témájú cikkek bizonyára 2001 előtt is szület-
tek a magyar gazdasági sajtóban, magam is írtam jó né-
hány ilyet. Ám nem pontosan e fogalommal kapcsolatba 
hozva, és kiváltképp nem annak angol rövidítését, a 
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Megjegyzés
Fókuszcsoportos interjúk sorát kezdtük meg 2009-ben a CSR-szakma képviselőivel. Kutatásunkban CSR-tanácsadók és vállalati CSR-felelősök csoportjaival járjuk körbe a CSR hazai alakulásának trendjeit. Az itt idézett fókuszcsoportban hét CS-Rtanácsadó cég 8 tanácsadója vett részt.

Megjegyzés
A kutatás az archívumok kezdeti időpontjától a 2009 végéig terjedő időszakot ölelte fel. A hat sajtótermék a következő: Napi Gazdaság, Világgazdaság, Figyelő, HVG, Piac és Profit, valamint az index.hu.
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A média által közvetített CSR-értelmezések feltárásához 
ugyanakkor azt is izgalmas vizsgálni, hogy mi az, ami 
nem jelenik meg a sajtóban. Azokról a vállalati esemé-
nyekről nem ejtenek szót a CSR-cikkek, amelyek sértik 
azt, amelyek problematikusak a felelősség, az etika, a 
normakövetés szempontjából. A média CSR-hírei a CSR 
alkalmazásáról szólnak. Gyakran olyan tevékenységeket 
mutatnak be, amelyeket önmagukban nem, vagy nem jó 
szívvel nevezünk CSR-nek. Hiányolhatnánk a CSR-tevé-
kenységek alapos megítélését, CSR és CSR közötti fi-
nom különbségtételt, de nem ez az, amit a fenti megálla-
pítás hangsúlyozni kíván. Hanem azt, hogy bár e sajtó-
termékekben a vizsgált időszakban születtek a cégek 
túlkapásait, etikátlan, felelőtlen, normaszegő tevékeny-
ségeit leleplező cikkek, ezeket soha nem hozták a CSR-
rel (illetve annak hiányával) összefüggésbe. A CSR al-
kalmazását és a felelős magatartás hiányát két külön 

CSR-t citálva. A nyelvi különbség az, hogy egy külföldi 
betűszót és annak többféle változatot megélt fordításait 
kerestük (hiszen itthon jó ideig nem volt stabil kifejezés-
tára, sikertelenül próbált meghonosodni például magyar 
rövidítése, a VTF), akadályozta a cikkek fellelését. Így 
bizonyára átcsúszott a kereső rostáján számos, ebbe a 
témakörbe utalható cikk, amely egyfelől szűkíti az adat-
bázist, másfelől viszont nem hiányzik a hazai CSR-felfu-
tás megértéséhez. Kutatásunk a CSR „divatjára” fóku-
szál, előzményeit, gyökereit nem keresi a korábbi idősza-
kokban. A 2006. évi fellendülést az az évi CSR-konferen-
cia dömping is segítette, és feltehetőleg hatással volt rá 
az a nemzetközi tendencia is, miszerint a vállalatok egy-
re inkább ráéreztek, melyik már meglévő tevékenysége-
iket sorolhatják az új név, a CSR alá. Ez nem magyar 
sajátosság, a nemzetközi médiakutatások ugyancsak 
felvetik ezen összefüggés lehetőségét (Barkemeyer et 
al., 2009). 
A cikkek tartalmi elemzéséből a következőket emelem ki 
(a kutatás további részleteiről lásd Matolay, 2009). A cik-
keknek a CSR témájához való hozzáállása szinte kivétel 
nélkül pozitív. Értendő ezalatt egyfelől az, hogy a cikkek 
jelentős része felelősnek ítélt vállalati példát mutat be. 
Másfelől pozitív a közelítésmód, mert a CSR-rel mint 
vállalatvezetési koncepcióval kapcsolatban a lehetséges 
nyertes-nyertes hatások jelenítődnek meg az, ahogy az 
érintettek és a vállalat számára egyaránt haszonnal, az 
utóbbinak reputációs, versenybéli előnyökkel szolgálhat. 
A vizsgált gazdasági médiában, tehát ha számosságá-
ban nem is egyértelműen, tartalmában mindenképp siker 
a CSR. 
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Amennyiben azt próbáljuk tetten érni, hogy milyen CSR-
értelmezést közvetít a média, az adatbázist számos ol-
dalról vizsgálhatjuk. Nézhetjük például, hogy milyen 

CSR-akciókról is számoltak be, vagy mely érintett cso-
portoknak jut hely a médiában. Ezekről e cikkben nagyon 
röviden, és ezért szükségképpen némileg leegyszerűsítő 
módon szólok. A CSR-tevékenységekből az újságokban 
a konkrét akciók kerülnek előtérbe, de nyilván bizonyos 
események könnyebben jeleníthetők meg így, mint egy 
stratégia- vagy kultúraváltás a vállalatban. Noha több 
cikk, sőt már igen korán, felhívja a figyelmet arra, hogy a 
CSR nem merülhet ki adományozásban, az ilyen tevé-
kenységek nem állhatnak kizárólagosan a fókuszban, a 
megjelenített ügyek között az adományozás kiemelkedő 
számban van jelen. Ha tehát a stakeholderek oldaláról 
vizsgálódunk, az előbbinél érettebb képet kapunk, 
amennyiben – a korábbi kutatásokban általában klasszi-
kusan említett érintettekhez (fogyasztó, alkalmazott, tu-
lajdonos, természeti környezet) képest rendkívül szerte-
ágazó és sokféle csoport kap helyet a vizsgált gazdasági 
sajtóban. 
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paradigmaként kezelik, a felelőtlen és a felelősségteljes 
magatartás nem egy és ugyanazon skálán mérendő eb-
ben az értelmezésben! A felelősségteljes és az etikus 
magatartás ily módon két, egymással nem érintkező ka-
tegóriává válik. S ha most elmozdulunk a koncepciók és 
értelmezések szintjétől a valós gyakorlatokig, akkor en-
nek példáit is látjuk. A következő idézetek hazai CSR-ta-
nácsadók körében folytatott fókuszcsoportos beszél-
getésünkből származnak: „Egyszerre történik durva tör-
vénysértés és CSR.” „Az összes munkavédelmi, környe-
zeti, korrupcióellenes szabályt kőkeményen grandiózus 
mértékben nemhogy megsértik, de nagyon sok helyen a 
működés alapja a normasértés.” (A normasértő maga-
tartás hatékonysági következményeiről lásd Wimmer, 
2010.) Hasonló megállapításokra jutott a „Családbarát 
munkahely” pályázat hátterét feltáró kutatás. Kreatív, 
innovatív megoldások egyszerre vannak jelen a pályázók 
működésében azzal, hogy a törvényileg előírt szabadsá-
got sem adja ki a vállalat (Fiona, 2007). 
Ez a kétélűség tulajdonképpen csak első látásra meg-
lepő. Nagyon is jól tükröz bizonyos CSR-felfogásmódot. 
Azt, amikor is a társadalmi felelősséget a vállalat az 
érintettek iránti önkéntes vállalásaként értelmezi. Az Eu-
rópai Bizottság CSR-koncepciója szerint a vállalatok ön-
kéntes alapon társadalmi és környezeti megfontolásokat 
építenek be üzleti tevékenységeikbe (Európai Bizottság, 
2001). E definícióban az önkéntesség azt hangsúlyozza, 
hogy ez a terület nem kíván szabályozást, azt ne köz-
pontilag írja elő a vállalatok számára semmilyen hatóság. 
Ez a CSR-közelítésmód a szokásos üzleti gyakorlatot 
mintegy „megfejeli” potenciális felelősségvállalási tevé-
kenységekkel. Ebben egyértelműen fogalmaz az irány-
mutatás, azt viszont, hogy milyen a szokásos üzleti gya-
korlat, nem írja körül. Minthogy a CSR pluszvállalás, fel-
tételezi, hogy a vállalat a kötelező előírásoknak eleget 

tesz, a normákat betartja, amit CSR-keretben tesz, az a 
fölött, azon túl foglal helyet. Ha ez így van, akkor koránt-
sem meglepő, ha a média a CSR, illetve a felelősség 
hiányáról nem ír. 
Következésképpen ez a CSR-értelmezés egyfelől fi-
gyelmen kívül hagyja a normatív alapokat (jogi és erköl-
csi normák betartása), másfelől nem kíván meg sziszte-
matikus – a vállalat valamennyi tevékenységét és érin-
tettjét figyelembe vevő – felelősségi mérlegelést. Ily 
módon egy olyan instrumentális menedzsmentgyakorla-
tot erősít, amely legfeljebb a vállalati előnyök maximálá-
sát tartja szem előtt -már ha ez szisztematikus feltárás 
híján lehetséges-, a CSR lényegét, azaz a társadalmi-
ökológiai hatásokat optimalizálni nem tudja, ezek a ki-
menetek esetlegesek. 
A CSR-kommunikáció 
A következő kihívást a CSR egyik lehetséges előnye rejti 
magában. A CSR a vállalati imázs és hírnév építésének 
alkalmas eszköze, így ez az egyik oka, amiért is a CSR 
kommunikációja a vállalati gyakorlatoknak és az iroda-
lomnak is központi témája. A kettő viszonyának megha-
tározása ellentmondásos: van szerző, aki siet leszö-
gezni, hogy miért is szükséges kettéválasztanunk a 
CSR-t és a PR-t (lásd például Clark, 2000); más szá-
mára éppen annak a bizonyítása a fontos, hogy a CSR 
marketingeszköz a javából (lásd például Asongu, 2007) 
Jómagam itt azt foglalom össze, hogy milyen szerepet 
játszhat a kommunikáció a felelős gyakorlatok elmélyíté-
sében, alátámasztva a kommunikáció és a CSR kap-
csolatának fontosságát. Ugyanakkor bemutatom azt, 
ahogy a CSR-kommunikáció –sokszor félreértelmezet-
ten, túlhajtottan, ámde nagyon hatásosan– a CSR elle-
nében hat, ezzel hatékonysági problémákat is felvetve. 
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Az érintetti, intézményi környezetük elvárásaira történő 
válaszadás nem a CSR-tevékenységek előtérbe kerülé-
sével jelent meg a menedzsmentirodalomban. A vállalati 
legitimáció mibenlétét szervezetelméleti iskolák sora fir-
tatta korábban is, többük egybecsengő álláspontja sze-
rint az adott társadalmi közeg értékeivel, normáival és 
elvárásaival harmonizáló működést vár el a vállalattól. A 
legitimáció elnyeréséhez ugyanakkor több út vezet. 
Asforth és Gibbs (1990) két általános irányt fogalmaz 
meg a legitimáció elnyerésére, melyeket szubsztantív és 
szimbolikus menedzsmentnek neveznek. A kettő közti 
különbségtétel lényege abban áll, hogy szubsztantív me-
nedzsment esetén a szervezet valódi változásokon megy 
keresztül a legitimáció megszerzése érdekében: például 
átalakítja szervezeti struktúráját, megváltoztatja szerve-
zeti céljait és/vagy alapfolyamatait. A szimbolikus me-
nedzsment ezzel szemben arra törekszik, hogy olyan 
látszatot keltsen, mintha a szervezet megfelelne az in-
tézményi környezet elvárásainak. Ez utóbbi esetben nem 
a tényleges tevékenységüket, hanem azok értelmét 
igyekeznek alakítani, elfogadhatóvá, vonzóvá tenni az 
érintettjeik számára. Azt számos szerző megfogalmazza, 
hogy a vállalatvezetőknek sokszor könnyebb a vállalat 
arculatának szimbolikus jelentéstartalmát megváltoztat-
niuk a legitimáció elnyerése (vagy éppen megtartása, 
illetve visszaszerzése) érdekében. Ezt egyszerűbb kivi-
telezni, mint a szervezet céljait, outputjait, vagy alapvető 
folyamatait átalakítani az elvártnak megfelelő módon. A 
környezeti jelentések és vállalati események összefüg-
géseinek vizsgálata nyomán az 1990-es években jelenik 
meg az az irány, amely -az iménti szóhasználattal élve- a 
jelentéseket inkább a szimbolikus cselekedetek közé 
sorolja. Legitimációs elméletként futott rövid pályát az 
irodalomban, mely irányt a CSR és fenntarthatósági je-
lentések terjedése, a jelentéseknek a CSR-eszköztár 

részévé válása a 2000-es években háttérbe szorította, 
érdemes ugyanakkor feleleveníteni központi gondolatát. 
A környezeti jelentéseket túlnyomórészt a megtépázott 
renomé, az elvesztett legitimáció helyreállításának esz-
közeként értelmezték, és szinte valamennyi szerző 
Lindblom azon előadását idézi, amelyben kifejezetten és 
kizárólagosan szimbolikus lépéseket, az ő megfogalma-
zásában legitimációs stratégiákat javall: 

1) az érintettek tájékoztatása az általuk észlelt problé-
mák területén a vállalat által véghezvitt javulásról, 

2) az érintetteknek az adott ügyre, problémára vonat-
kozó észlelésének megváltoztatása, 

3) figyelemelterelés az esetről, 
4) az adott területen az érintettek teljesítmény el-

várásainak megváltoztatása (Lindblom, 1994 idézi 
Clarke – Gibson-Sweet, 1999). Ezek közül az első-
ben érhető tetten valódi változtatást célzó tett, ám a 
hangsúly itt is annak kommunikációján van. 

Lindblom az elvesztett, megtépázott legitimáció, reputá-
ció visszaszerzésének instrumentális kommunikációs 
módozatairól beszél. Akár erre, akár másra irányuljon is, 
a CSR-kommunikációt folytató cégek körében is felfe-
dezhető e szimbolikus fókuszú irány. Az ún. „talk the 
talk” típusú vállalati CSR-működés szubsztantív elemet 
nélkülöz, kizárólagosan a kommunikációra fókuszál. 
Schmidheiny és szerzőtársai (idézi Tóth, 2007) ezen an-
gol kifejezés frappáns felhasználásával csoportosítják a 
vállalati gyakorlatokat a CSR-tartalom és annak kommu-
nikálásának arányai alapján. Ezen első kategória válla-
latai a zöldre, illetve kékre festés gyakorlatát folytatják. A 
valódi tetteket és változásokat nem kell, hogy látszatkel-
tés kísérje, ugyanakkor a CSR-akciók megmutatása, 
kommunikálása gyakori tevékenység, sokszor nem is 
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csupán kísérőjelenség, hanem a megmutathatóság a 
tényleges viselkedésnek az alapvető célja, kritériuma. A 
„walk the talk” kategóriába azok a cégek tartoznak, 
amelyek a kommunikációjukkal összhangban cseleksze-
nek, amilyen felelős magatartást hirdetnek magukról, és 
azt követik a gyakorlatban is. A kifejezést ebben a kon-
textusban használta például a The Body Shop egyik ala-
pítója, Gordon Brown a cég 1993-as éves jelentésében. 
A „talk the walk” típusú vállalatra az a jellemző, hogy 
CSR-cselekedeteit kivitelezi, és azokról ezt követően 
számol be, azaz a szubsztantív tartalmat követi a kom-
munikáció. 

Mindez arra is rávilágít, hogy bár a CSR-kommunikációt 
könnyű kritizálni, az nem eleve eretnek gondolat. Szá-
mos mai bevett CSR-tevékenységnek az elődjét igen 
következetes módon használó (és egyébként kitaláló, 
meghonosító vállalat) tartozik a gyakran kommunikáló 
társaságok közé. Az említett The Body Shop vagy a 
vermonti fagylaltgyártó Ben & Jerry’s számára egyaránt 
fontos volt a közlés. Kiemelendő azonban, hogy mindkét 
cégben -kiváltképp működésük korai szakaszában- 
hangsúlyos elem volt egyfajta civil hozzáállás: a nagy-
vállalati gyakorlattól eltérően (emberi jogi, környezetvé-
delmi, helyi gazdaságfejlesztési stb.) ügyek felkarolása, 
cselekvési tervek kitalálása, propagálása nem a szoká-
sos vállalati úton, hanem jóval inkább civil szervezetsze-
rűen: vezetőik, az alkalmazottjaik a vállalat boltjaiban, sőt 
az utcán is demonstráltak az adott ügyért. Megtestesí-
tették ugyanakkor a kommunikációnak a másik irányát is, 
és ez az, ahol a CSR és kommunikáció valódi viszonya 
kezdődik. Nem csupán mondandójuk volt, a közlés mel-
lett (vagy éppen előtt) hallgatni, befogadni kellett, figyelni 
az érintettek elvárásaira. Mindez közvetlen előzménye 
annak, amit ma a stakeholderek bevonásának nevezünk. 

A CSR-nek az érintettekkel való kommunikáció inherens 
része. Korántsem a kifelé irányuló, hanem a véleménye-
ket és elvárásokat az érintettektől számos eszközzel, 
nagy figyelemmel becsatornázó (az érintetti részvételről 
lásd pl. Matolay – Pataki, 2008). Így maga a kommuniká-
ció is a CSR szubsztantív elemévé válik! 

Mindez a másik oldalon azt is jelenti, hogy kommunikáció 
híján nem lehetséges lényegi, tartalmas CSR-tevékeny-
séget folytatni. Ugyanakkor érdemes idézni azt a kiegé-
szítést, amelyet Tóth (2007) tett Schmidheinyék fenti 
kategóriáihoz: „just walk”. Ezzel azokra a vállalatokra 
utal, amelyek csak teszik a dolgukat, nem élnek a CSR-
kommunikáció vállalati előnyeivel, felelős tevékenységü-
ket nem maguk számára kívánják ily módon kamatoz-
tatni. Felelős vállalati kultúra kiépítését, a felelősség tár-
sadalmi, környezeti kérdéseinek az operatív döntésho-
zatalba történő beágyazását célozza a vállalat, ez napi 
tevékenységének része, s nem érzi úgy, hogy ezt nagy-
dobra kellene vernie. Ezt a kommunikációban hívő vál-
lalatok gyakran úgy értékelik, mint a CSR lényegét nem 
értő gyakorlatot, jóllehet a szubsztantív elemek éppen 
hogy megvannak, míg a szimbolikusokból nem kér a 
vállalat. 

Ha káros gyakorlat elfedéséről, a hírnév szimbolikus 
eszközökkel való helyreállításáról van szó, könnyen mér-
leget vonhatunk: a CSR-kommunikáció nem helyénvaló, 
CSR-tartalom nélkül való, általa társadalmi, ökológiai 
javulás kevéssé tételezhető. Ezáltal valós alapot nélkülö-
ző információkkal igyekszik a vállalat imázst építeni, az 
érintettekkel bizalmi kapcsolatot teremteni. Ez informáci-
ótorzuláshoz vezet. 

Ám ugyanígy lehetnek a példamutatás szándékával kö-
zölt tevékenységeknek hátulütői. A CSR-kommunikációt 

Magyar Minőség XX. évfolyam 06. 2011. június 16/53 oldal



20 éves a Magyar Minőség Társaság 
előtérbe helyező vállalatok érvei között gyakorta szerepel 
az, hogy maga a kommunikáció is felelősségteljes, hi-
szen meg kell mutatni a helyes gyakorlatokat ahhoz, 
hogy azok a vállalati szektorban tovaterjedjenek. Mint-
hogy a CSR folyamatos tanulási folyamat, a vállalati mű-
ködés fejlesztését, alakítását is jelenti, így mások előre-
lépésének, CSR-találmányainak megismerése valóban 
segíthet. Fennállnak azonban veszélyei is. Következmé-
nyei lehetnek egyen-megoldások, az egyszerűek gyors 
másolása és terjedése, amit a hazai szaporodó önkéntes 
munkák sorában egyértelműen fel lehet fedezni. Ez 
ugyanakkor nem (csak) a kommunikáló, hanem a másoló 
felelőssége. További hátránya lehet, hogy a valóban 
egyedi, saját stakeholderekre szabott, s mint ilyen, ke-
véssé másolható gyakorlatok lényege, az a bizonyos 
személyre szabott megoldás másodlagosnak, kevéssé 
divatosnak tűnhet a hangosan bemutatott megoldások-
hoz képest. Ez frusztráló lehet, mint ahogy az is, ha nagy 
erőforrás-, illetve ráfordítás igényű gyakorlatok válnak 
példává, s az nyomasztó -mint ahogy tapasztalható is– 
az amúgy izgalmas CSR-tevékenységeket végző kkv-k 
számára. 

A vállalati CSR-tevékenységek értékelésére számos út 
kínálkozik. Összességében, ha a vállalati kommunikációt 
vesszük szemügyre, és annak alapján kívánunk egy 
adott cég CSR-tevékenységéről véleményt alkotni, nem-
csak azt érdemes firtatni, hogy a tényleges tevékenység 
és a kommunikáció aránya milyen, erre pusztán az utób-
biból nem is lehetséges mérleget vonni. Árulkodó lehet 
azt vizsgálni, hogy mi a kommunikáció iránya (milyen 
érintettekkel, csak közöl vagy kérdez is), és hogy a CSR-
tevékenységek végrehajtásához képest mikor kerít rá 
sort a vállalat. 

Ez a cikk arra tett kísérletet, hogy felvázolja a vállalatok 
társadalmi felelősségének, valamint a hatékonyságnak az 
alapvető összefüggéseit, lehetséges vizsgálati irányait. A 
CSR vállalati terjedését ösztönző érvek túlnyomó része 
vállalati előnyöket, s köztük hatékonyságnövekedést 
ígér. A CSR lényege szerint a vállalat környezetének 
ökológiai és társadalmi javulást hoz, ezenközben 
természeti és társadalmi erőforrások hatékonyabb fel-
használását eredményezi. A cikkben azt mutattam be, 
hogy ezen előnyök megvalósulása nem független attól, 
hogy miként értelmezi a vállalat a CSR-t. Noha ez elmé-
leti, netán elméletieskedő kérdésnek tűnik, a CSR-felfo-
gásmódnak mégis közvetlen következményei vannak a 
CSR-tevékenységek és -eredmények körére. Amennyi-
ben a felelős tevékenységekkel párhuzamosan –még ha 
azok tartalmasak, és a szubsztantív CSR-nek értékel-
hetők is– normasértésre kerül sor, az aláássa a cikk 
elején idézett arrow-i gondolatot, és a hatékonyság elle-
nébe, a súrlódáscsökkentés kárára megy. 

Felhasznált irodalom 
Ashforth, B.E. – Gibbs, B.W. (1990): The Double-edge of 
Organizational Legitimation, Organization Science, 1:2. 
szám, 177–194. o. 
Asongu, J.J. (2007): The Legitimacy of Strategic 
Corporate Responsibility as a Markeing Tools, Journal of 
Business and Marketing Policy, 1. szám, 1–12. o. 
Barkemeyer, R. – Figge, F. – Hahn, T. – Holt, D. (2009): 
What the Papers Say: Trends in Sustainability. A 
Comparative Analysis of 115 Leading National 
Newspapers 
Worldwide, Journal of Corporate Citizenship, 33. szám, 
69–86. o. 
Clapp, J. (2008): Illegal GMO Releases and Corporate 
Responsibility: Questioning the Effectiveness of 

Magyar Minőség XX. évfolyam 06. 2011. június 17/53 oldal



20 éves a Magyar Minőség Társaság 
Voluntary Measures; Ecological Economics, 66. szám, 
348–358. o. 
Clark, C.E. (2000): Differences Between Public Relations 
and Corporate Social Responsibility: An Anlysis, Public 
Relations Review 3. szám, 363–380. o. 
Clarke, J. – Gibson-Sweet (1999): The Use of Corporate 
Social Disclosures in the Management of Reputation and 
Legitimacy: A Cross Sectoral Analysis of UK Top 100 
Companies, Business Ethics: A European Review, 1 
szám, 5–13. o. 
De Bakker, F. G. A. – Groenewegen, P. – Den Hond, F. 
(2005): A Bibliometric Analysis of 30 Years of Research 
and Theory on Corporate Social responsibility and 
Corporate Social Performance, Business and Society, 
44. szám, 283–317. o. 
Európai Bizottság (2001): Zöld könyv a CSR-ről  
FIONA (2007): Férfibeszéd: családról és munkáról. 
Kutatási beszámoló 
Gond, J-P. – Crane, A. (2008): Corporate Social 
Performance Disoriented – Saving the Lost Paradigm? 
Business and Society, doi:10.1177/0007650308315510 
Guhr, H. – Grafström, M. (2007): The Making of Meaning 
in the Media: The Case of Corporate Social 
Responsibility in the Financial Times, in: den Hond, 
Frank – de Bakker, Frank G. A. – Neergaard, Peter 
(szerk): Managing Corporate Social Responsibility in 
Action – Talking, Doing, Measuring; Ashgate Publishing 
Ltd, Aldershot, Hampshire, England, 15–31. o. 
Győri, Zs. (2008): A CSR-en innen és túl, Ph-isszertáció 
tervezet, Budapesti Corvinus Egyetem 
Margolis, J. – Walsh, J.P. (2003): Misery Loves 
Companies: Rethinking Social Initiatives by Business, 
Administrative Science Quaterly, 48. szám, 268–305. o. 

Matolay, R. – Pataki, Gy. (2008): Részvételi döntési 
technikák, in: Esse B. – Gáspár J. – Könczey K. – 
Matolay R. – Pataki Gy. – Szántó R. – Topcu K. – Tóth 
F. – Wimmer Á. Zoltayné Paprika Z.: Döntési technikák, 
BCE, Budapest (második, bővített kiadás), 10. fejezet, 
261–289. o. 
Matolay, R. – Wimmer, Á. (2008): Corporate Social and 
Business Performance, in: Csutora M. – Marjainé 
Szerényi Zs. (szerk.): EMAN-EU Conference (2008. 
október 6–7.): Sustainability and Corporate 
Responsibility Accounting – Measuring and Managing 
Business Benefits, Proceedings, Budapest, 39–42. o. 
Matolay, R. (2009): A hazai írott sajtó a vállalatok 
társadalmi felelősségéről; Erdei Ferenc V. Tudományos 
Konferencia, Kecskemét, 2009. szeptember 3–4. 
Konferenciakötet II. 654–658. o. 
Tóth, G. (2007): A valóban felelős vállalat – A 
fenntarthatatlan fejlődésről, a vállalatok társadalmi 
felelősségének (CSR) eszközeiről és a mélyebb 
stratégiai megközelítésről; Budapest: Környezettudatos 
Vállalatirányítási Egyesület 
Van Beurden, P. – Gössling, T. (2008): The Worth of 
Values – A Literature Review on the Relation Between 
Corporate Social and Financial Perform nce, Journal of 
Business Ethics, 82. szám, 407–424. o 
Wimmer, Á. (2010): A piaci normák sérülése, üzleti 
döntések és a vállalati hatékonyság; Vezetéstudomány, 
XLI. évf. 7–8. sz. 16–24. o. 
Winter, G. (1997): Zölden és nyereségesen – Útmutató a 
környezettudatos vállalat-irányításhoz; Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest 
______________________________________________

Magyar Minőség XX. évfolyam 06. 2011. június 18/53 oldal



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

Magyar Minőség XX. évfolyam 06. 2011. június 19/53 oldal

A társadalmi felelősség vállalásának jelentős példája. A 2010. évi Innovációs Díj bírálóbizottsága a szervezet 
kollektívájának teljesítményét kiemelt elismerésben részesítette 

BBiiooggáázz  hhaasszznnoossííttáássaa  MMiisskkoollccoonn  
FFiiggnnáárr  ZZoollttáánn  

  
Hulladékból értéket teremtettünk 
A borsodi régió komoly problémája volt a kilencve-
nes években a Miskolcon, és a környező települé-
seken keletkező kommunális hulladék szakszerű 
elhelyezése, a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer kialakí-
tása. 
2006. évben 37 település közreműködésével, az 
EU-s ISPA program keretében Hejőpapi község 
határában megépült az új, korszerű, központi regi-
onális hulladékkezelő létesítmény, mely 100 tele-
pülés szilárd hulladékait fogadja. 
1973-tól 2006-ig Miskolc külterületén, a Bogáncs 
utcai hulladéklerakóban 22 hektáron kb. 5 millió 
tonna kommunális hulladék került elhelyezésre. A 
hulladéklerakó bezárását követően a szeméttelep 
lefedése, rekultivációja megtörtént. A lezárt hulla-
déklerakóban természetes kémiai folyamat útján, 
anaerob körülmények között depóniagáz fejlődik, 
melynek 70%-a metán. Ez a gáz, a szén-dioxidnál 
hat-hétszer károsabb az üvegházhatása miatt. 
Éppen ezért, még az ISPA program keretében -az 
érvényben lévő 20/2006 KvVM miniszteri rendelet 
szerint- kiépítettek egy elszívó rendszert és egy 
úgynevezett fáklyát, mellyel a keletkezett depónia-
gáz ártalmatlanítását kellett biztosítani. 

A Bogáncs utcai hulladéklerakó ma Magyarország legnagyobb 
rekultivált telephelye, ez adta az ötletet a MIHŐ Miskolci Hő-
szolgáltató Kft.–nek, hogy a folyamatosan képződő depónia-
gázt érdemes lenne a távhőszolgáltatás céljára hasznosítani. 
Tanulmány készült a biogáz hasznosításáról 
A MIHŐ Kft. megvizsgáltatta, hogy a rekultiváció során kiépített 
84 db gázkúton keresztül kinyerhető gáz, milyen mennyiségben 
és milyen minőségben áll rendelkezésre. A vizsgálat megállapí-
totta, hogy a felszabaduló depóniagáz (továbbiakban: biogáz) 
alkalmas hőtermelésre, illetve gázmotorok üzemanyagaként 
villamosenergia-termelésre is. 
Pályázatot nyertünk az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
keretei között  
A biogáz hasznosításához szükséges beruházást a MIHŐ Kft. 
részben saját, részben KEOP pályázati forrásból történő 
finanszírozással megvalósította meg. 
A pályázat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezetvé-
delem és Energia Operatív program keretében pályamunkát 
készítettünk 
„A Miskolci Hőszolgáltató Kft. Futó utcai kazánházában biogáz-
motoros erőtelep és kazánkorszerűsítés létesítése, a rekultivált 

Bogáncs utcai hulladéklerakóból történő biogáz-ellátása” 
címmel, melyet az Energia Központ Kht. 196 millió 727 ezer fo-
rint összegű vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek 
ítélt.  
A beruházás teljes költségvetése 500 millió 69 ezer 555 forint. 
A tervek szerint a beruházás két ütemben valósult meg. 

Megjegyzés
Hőszolgáltatási üzemvezető, MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
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A biogáz beruházás megvalósításának első 
üteme 
A projekt első ütemében a Bogáncs utcai hulla-
déklerakó és a Futó utcai fűtőmű között kiépült a 
biogáz szállítására alkalmas, mintegy 2.050 méter 
hosszú gázvezeték, majd új, korszerű, biogáz 
égetésére alkalmas égővel felszerelt kazán került 
beüzemelésre. A beüzemelést követően, a biogáz 
tüzelésű kazán biztosítja a hejőcsabai lakótelepen 
319 db lakás fűtés- és használati melegvízellátá-
sát. A fűtőműben lévő két földgáztüzelésű kazán 
továbbra is megmaradt a fokozott üzembiztonság 
céljából. 
A beruházás saját költsége három év alatt 
megtérül 
A projekt első üteme sikeres volt, elérte célkitűzé-
seit. A lezárt, rekultivált hulladéklerakóból 2009. 
évben 600.000 m3 biogáz kitermelése valósult 
meg, melyből a MIHŐ Kft. 550.000 m3 mennyisé-
get hasznosított a távhőszolgáltatásban. Az 
550.000 m3 biogáz az eltérő fűtőértéke miatt, 
357.500 m3 földgáz-felhasználást váltott ki. A pro-
jekt első ütemének megvalósítása 90 millió Ft sa-
ját beruházási költségbe került, ugyanakkor az el-
ső évben 32 millió Ft energia-megtakarítást ered-
ményezett. Ennek megfelelően az I. ütem beruhá-
zási önerejének költsége várhatóan 3 év alatt 
megtérül. 
Miért volt szükség a beruházás második üte-
mére? 
Azért, mert a hulladéklerakóban a biogáz képző-
dése folyamatos. A kitermelt gáz mennyisége a téli 
fűtési szezonban hasznosításra kerül, azonban a 
nyári időszakban a használati melegvíz előállítá-

sához kevesebb gázra van szükség. Azért, hogy a nyári 
időszakban képződött „többlet” biogáz is hasznosuljon, 
szükséges volt egy villamosenergia-termelésre alkalmas gáz-
motor telepítésére. A gázmotor folyamatos kiszolgálása érdeké-
ben a már telepített 84 db gázkút mellé további 67 db kút kiépí-
tésére került sor. 
Megújuló bázisú villamosenergia-termelés 
A villamosenergia-termelésre alkalmas gázmotor telepítési 
munkálatait követően 2010. július 1.-jén megindult annak 
kereskedelmi üzeme. Az előállított villamos energiát a MIHŐ 
Kft. az Elmű – ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. rendszerén ke-
resztül értékesíti. A MIHŐ Kft. számításai szerint, a megújuló 
bázisú villamosenergia-termelés várhatóan, évente mintegy 50-
60 millió forint árbevétel többletet fog eredményezni. 
A beruházás képekben az 11--66.. áábbrráákkon látható. 

  
Metán tartalom: 65-70%; Fűtőérték: ~ 22 MJ/m3; Gázhozam: 250 m3/h 
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22..  áábbrraa  GGáázzffáákkllyyaa  aa  BBooggáánnccss  úúttoonn  
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Magyarországon egyedülálló innovatív megoldás, hogy távfelügyelttel működtetett biogáz-üzemű kazán, illetve megújuló 
bázisú villamosenergia-termelés, azaz biogáz-motor szolgáltatja kapcsoltan a paneles lakótelep hő-ellátását. A 
helyszínen kezelő személyzet nem tartózkodik. A távfelügyelet sémaképeit a 77--1111..  áábbrráákk mutatják. 
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A biogáz termelés időbeni lefutása
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Mintaértékű megoldás a miskolci távhőszolgáltatásban 
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Versenyképesség, társadalmi szerepvállalás és kör-
nyezetvédelem 
Az évek óta felmerülő gázár vita miatt időnként bizonyta-
lanná válik Európa gázellátása. A kiszolgáltatottság 
csökkentése, a biztonságos energiaellátás igénye arra 
ösztönözte a MIHŐ Kft.-t, hogy az üzembiztonság érde-
kében egyre nagyobb mértékben forduljon az alternatív, 
valamint a megújuló energiaforrások kiaknázása felé. 
A miskolci táv-hőellátás lakossági és egyéb felhasználói 
érdekeinek képviselete, a távhőszolgáltatás piaci pozíci-
ójának erősítése megköveteli a társaságtól az ellátási 
színvonal emelését és a gazdaságosság javítását bizto-
sító folyamatos műszaki fejlesztést. 
A projekt célja a táv-hőellátás primeroldali energiahaté-
konysági korszerűsítése, a megújuló energiafelhasználás 
fokozása, fosszilis energiafelhasználás csökkentése, 
kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés megvalósítása, 
valamint a földgázfelhasználás csökkenésének követ-
keztében az égéstermék/káros anyag kibocsátás csök-
kentése. 
A biogáz hasznosításával a Futó utcai fűtőmű földgázfel-
használása kiváltható, jó hatásfokú, biogáz tüzelésű 
kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés valósult meg. 
Miskolcon a távfűtés hő-előállításának 61%-a kapcsolt 
energiatermeléssel történik, melyhez hozzájárul a Futó 
utcai biogázmotoros-erőmű is. 
A MIHŐ Kft. stratégiájának kiemelt célkitűzése a zöld-
energia hasznosítása, mely nemcsak a versenyképes 
távhőszolgáltatást biztosítja, hanem nemzetgazdasági 
szinten, az üvegházhatást okozó emisszió kibocsátást is 
csökkenti. A beruházás élettartama alatt a levegő terhe-
lése, várhatóan 58.000 tonna széndioxiddal csökken. Az 
üvegházhatású gázok kibocsátása alapvető elvárás a 

tagországokkal szemben, az Európai Unió újabb, tíz évre 
szóló stratégiája szerint. 
Az elmúlt időszak időjárással összefüggő természeti ka-
tasztrófái minden felelős vezetőt arra figyelmeztetnek, 
hogy ennek megelőzése érdekében fokozottan védeni 
kell környezetünket. Az integrált minőségirányítási rend-
szerünk fejlesztése a projekt előrehaladásával szinkron-
ban valósult meg. A már meglévő eljárásainkat a válto-
zásokhoz igazítottuk, az új eljárásokat beillesztettük a 
működő rendszerünkbe. Az érintett eljárások a követke-
zők: 

 Depóniagáz szabályozás 
 Kapcsolt villamosenergia-termelés és elszámolás 
 Szállító értékelése 
 Talaj és felszín alatti vizek 
 Vállalkozók értékelése 
 Víz- és szennyvízkezelés 

A megvalósítás feltételei 
A biogáz hasznosításához szükséges beruházást a 
MIHŐ Kft. 60%-ban saját, 40%-ban KEOP pályázati for-
rásból, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet-
védelem és Energia Operatív program keretében való-
sította meg. A számított teljes megtérülési idő 10,7 év. 
A projekt jogi hátterét elemezve megállapítottuk, hogy a 
megvalósítás jogszabályi környezete szakmai és ener-
giapolitikai szempontból biztosított. 
A beruházás személyi feltételei egyrészt társaságon be-
lül rendelkezésre állnak, másrészt a kivitelezés végrehaj-
tásába külső partnerek bevonására került sor. Az üze-
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meltetést a MIHŐ Kft. saját maga végzi a távfelügyeleti 
rendszeren keresztül, képzett szakembergárdával. 
2004. és 2006. években Műszaki Megvalósíthatósági 
Tanulmánytervek alapozták meg a biogáz beruházási 
projektet. A 2006. évi tanulmány meghatározta a biogáz-
képződés időbeni alakulását, a biogáz várható összeté-
telét, hasznosítási lehetőségeit, az éves hőigény várható 
alakulását, a gázmotorok alkalmazásának lehetőségét, 
azok méretét. A tanulmány külön foglalkozott a beruhá-
zás várható költségeivel, valamint annak megtérülésével. 
A beruházás lebonyolítása több közbeszerzési pályázat 
útján történt. 
A feladat elvégzéséhez időrendi ütemezés készült, 
melynek tartásához rendszeresen kéthetente koordiná-
ciós értekezletet tartott a MIHŐ Kft. a projektben részt-
vevő partnerek bevonásával. 
Partnerség a megvalósításban 
A megvalósításban különböző szakterületek képviselői 
működtek együtt társaságunkkal, közel húsz szakmai 
partner vállalkozás segítette a projekt megvalósulását. A 
feladat végrehajtása során korrekt szakmai együttműkö-
dés valósult meg. A feladat határidőre történő elkészü-
lése érdekében a kivitelezés során adódott problémákat 
rugalmasan oldották meg. A résztvevők szakértelmének, 
együttműködésének köszönhetően a feladat határidőre 
elkészült, az előirányzott költségkereten belül. 
A projekt előmeneteléről a média folyamatos tájékozta-
tást adott az érintett lakosság és a szakmai közvélemény 
részére. 
 
 

Társadalmi felelősségvállalás, társadalmi szerepvál-
lalás 
A MIHŐ Kft. a projekt indítása előtt 2008. évben közvé-
lemény kutatás végzésére adott megbízást a biogáz 
hasznosító projekt ismertségére, fogadtatására az érin-
tett lakossági felhasználók körében. A kutatás eredmé-
nyeképpen megállapítható, hogy az érintett lakosok 
rendkívül fontosnak tartják a földgáz felhasználás kivál-
tására indított programot, az e célt szolgáló fejlesztések 
megvalósítását (1122,,  1133,,  1144..  áábbrráákk). 
 

 
  

1122..  áábbrraa  KKöözzvvéélleemméénnyy  kkuuttaattááss  aa  kköörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm  
ffoonnttoossssáággáárróóll  
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1133..  áábbrraa  KKöözzvvéélleemméénnyy  kkuuttaattááss  aa  ffööllddggáázz  kkiivváállttáássrróóll  
  

  

 
  

1144..  áábbrraa  KKöözzvvéélleemméénnyy  kkuuttaattááss  aa  pprroojjeekktt  hhaasszznnoossssáággáárróóll  

  
A MIHŐ Kft. 

tudatos energetikai-és környezetvédelmi stratégiájában megfogalmazott alapérték 
a földgáz-függőség csökkentése, a klímavédelem és fenntartható fejlődés, 

melynek bizonyítéka a biogáz felhasználás mellett 
a geotermikus energia hasznosítására irányuló fejlesztések, 

valamint a biomassza tüzelésű kazánüzem kitűzött megvalósítása. 
_______________________________________________________________________________________________  
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FFeennnnttaarrtthhaattóó  jjóólléétt  
Az Európai Bizottság új rendelete a vertikális megállapodásokról és összehangolt magatartásokról 

FFaazzeekkaass  ÉÉvvaa  
 

„A magyar társadalom a rendszerváltásban mindenekelőtt a jóléti társadalom eljöttét, anyagi gyarapodásának új lehető-
ségét látta, és nem foglalkozott egy teljesen új társadalmi látásmód kimunkálásával. Ezzel az értékválasztással rövidesen 
a nyakunkba szakadtak a fogyasztói társadalom mellékhatásai – fokozott környezeti terhelés, társadalmi polarizáció, em-
beri elidegenedés, a verseny felerősödése a szolidaritás rovására.” 
(A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács összefoglaló jelentése, 2009) 

 
Változnak az idők 
A rendszerváltás és az uniós csatlakozás sokak által 
nem várt mellékhatásai a termelés és a kereskedelem 
területén is jelentkeztek. Nagyvállalatokba koncentráló-
dott szakembereink kezéből a kül- és belkereskedelem 
részben e területen képzetlen és gyakorlatlan vállalkozók 
kezébe került, „vadkeleti” országunkat pedig az állami 
irányítás egyébként is csak szűk körben tudta megvédeni 
a befektetők által állított csapdáktól. Időközben a nem-
zetközi piac is megváltozott, felerősödött a konkurencia-
harc, s mindez valóban számos nemkívánatos hatással, 
tisztességesnek nem mondható piaci magatartással járt, 
mint például egymás márkáinak bitorlása, túlzott piaci 
koncentráció, vagy éppen a kereskedelmi feltételek e-
gyeztetése révén aránytalanul magas vételárak elérése. 
A versenyellenes magatartások torzítják a piaci mecha-
nizmusokat, akadályozzák a fejlesztést, és hátrányos 
helyzetbe hozzák a fogyasztókat, számuk növekedésé-
vel ezért erősödött a versenyellenesnek ítélt magatartá-
sok jogszabályi és hatósági kezelése, tilalma is. A piaci 
automatizmusok szabad működése érdekében azonban 

egyes magatartásokat vagy termékeket -egyéb pozitív 
hatásuk miatt- már mentesíteni kellett. Így születtek meg 
az úgynevezett egyedi mentesítési lehetőségek, például 
az adott ügyletek jelentéktelen piaci szerepe, vagy ked-
vező piaci vagy műszaki hatása miatt, s végül letisztult a 
mentesítés szükségessége a piaci szereplők, illetve ter-
mékek egyes nagyobb, egységesen kezelhető csoportja-
ira is. Ilyen például a kutatás-fejlesztés vagy a gépjármű 
ágazat, és részben ilyenek lehetnek a címben említett 
úgynevezett vertikális megállapodások is. 
A kartell fogalma ma 
A kartellnek sokféle fogalma ismeretes, lényege azonban 
mindenkor a piaci verseny korlátozása, kiküszöbölése. A 
kartellt akkor kell tiltani, ha hatása akadályozza a fenn-
tartható fejlődést, gátolja a társadalmi elégedettséget 
szolgáló természetes versenyt. Az egyes államok ver-
senyjogi hatóságai, így a magyar Gazdasági Versenyhi-
vatal is, üldözik és büntetéssel sújtják a tiltott kartelle-
zést, öltsön az bármilyen formát is (szerződés, e-mail-
váltás, szóbeli vagy telefon-megbeszélés, egységes 
megjelenés). 
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Manapság kartell alatt versenytárs vállalkozások megál-
lapodását vagy összehangolt magatartását értjük az 
egymás közti verseny korlátozására anélkül, hogy ennek 
műszaki, szociális vagy más, össztársadalmi szinten is 
kimutatható előnyei lennének. A versenykorlátozó ma-
gatartás irányulhat az árak vagy más forgalmazási felté-
telek egyeztetésére, a piac területének vagy a vevőkör-
nek a felosztására, a fejlesztés korlátozására, de szó 
lehet súlyosabb esetben közbeszerzési összejátszásról 
vagy egyes piaci résztvevők kiszorításáról is. 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
versenyellenes magatartásokat szabályozó alaprendel-
kezései közül a versenykorlátozó megállapodások és 
összehangolt magatartás tilalmára, valamint a tilalom a-
lóli mentesülés feltételeire 2009. december 1. óta a 101. 
cikk vonatkozik. Ez a cikk a korábbi híres 81. cikk he-
lyébe lépett, azzal zömében azonos, alkalmazásának 
szabályai azonban a mintegy tíz évvel ezelőtti megalko-
tása óta a történt gazdasági változások hatására sokban 
módosultak. 
Az EUMSZ 101. cikke 
(1) A belső piaccal összeegyeztethetetlen és tilos min-

den olyan vállalkozások közötti megállapodás, vál-
lalkozások társulásai által hozott döntés és össze-
hangolt magatartás, amely hatással lehet a tagál-
lamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja 
vagy hatása a belső piacon belüli verseny megaka-
dályozása, korlátozása vagy torzítása, így különö-
sen 

(a) a beszerzési vagy eladási árak, illetve bármely 
egyéb üzleti feltétel közvetlen vagy közvetett rögzí-
tése; 

(b) a termelés, az értékesítés, a műszaki fejlesztés 
vagy befektetés korlátozása vagy ellenőrzése; 

(c) a piacok vagy beszerzési források felosztása; 
(d) egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételek alkal-

mazása az üzletfelekkel szemben, ami által azok 
hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek; 

(e) a szerződések megkötésének függővé tétele olyan 
kiegészítő kötelezettségeknek a másik fél részéről 
történő vállalásától, amelyek sem természetüknél 
fogva, sem a kereskedelmi szokások szerint nem 
tartoznak a szerződés tárgyához. 

(2) Az e cikk alapján tiltott megállapodás vagy döntés 
semmis. 

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától 
azonban el lehet tekinteni, az olyan esetekben, 
amikor 

 • vállalkozások közötti megállapodás vagy megálla-
podások csoportja; 

 • vállalkozások társulásai által hozott döntés vagy 
döntések csoportja; 

 • összehangolt magatartás vagy összehangolt ma-
gatartások csoportja hozzájárul az áruk terme-
lésének vagy forgalmazásának javításához, illetve 
a műszaki vagy gazdasági fejlődés előmozdítá-
sához, ugyanakkor lehetővé teszi a fogyasztók 
méltányos részesedését a belőle eredő előnyből 
anélkül, hogy: 

(a) az érintett vállalkozásokra olyan korlátozásokat ró-
na, amelyek e célok eléréséhez nem nélkülözhetet-
lenek; 

(b) lehetővé tenné ezeknek a vállalkozásoknak, hogy a 
kérdéses áruk jelentős része tekintetében meg-
szüntessék a versenyt. 
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A csoportmentesítési rendelet 
Az Európai Bizottság 330/2010/EU sz. alatt 2010. június 
6-ával új, tizenkét évig érvényes rendeletet (a továbbiak-
ban: rendelet) léptetett életbe (a korábbi 2791/1999/EK 
rendelet helyébe) az úgynevezett vertikális megállapo-
dások és összehangolt magatartások egyes csoportjai-
nak mentesüléséről, és egyidejűleg új irányelveket 
(2010/C 130/1) is kiadott a rendelet alkalmazásáról. A 
csoportmentesítési rendelet a vertikális szerződések, 
azaz a gyártási és forgalmazási láncolat különböző lép-
csőin elhelyezkedő vállalkozások valamennyi fajtáját 
(például gyártó szállít a nagykereskedőnek, nagykeres-
kedő a kiskereskedőnek) felöleli, és kijelenti, hogy a cso-
portba tartozó megállapodások, magatartások megfelel-
nek az EUMSZ 101.§ (3) bekezdésének, és így nem til-
tottak. 
A 330/2010/EU rendelet bevezetésének (3) pontja ha-
tározza meg a tilalom alól mentesíthető csoportok 
fogalmát: 
A megállapodások azon csoportja, amely úgy tekinthető, 
mint amely általánosságban eleget tesz a Szerződés 
(EUMSZ) 101. cikke (3) bekezdésében megállapított 
feltételeknek, magában foglalja az áruk és szolgáltatások 
vételére, illetve eladására irányuló vertikális megállapo-
dásokat, amennyiben ezek a megállapodások nem ver-
senytárs vállalkozások között, vagy árukat értékesítő 
kiskereskedők egyes társulásai között jöttek létre. Magá-
ban foglalja továbbá azokat a vertikális megállapodáso-
kat is, amelyek a szellemi tulajdonjogok átruházására 
vagy hasznosítására vonatkozó járulékos rendelkezése-
ket tartalmaznak. A „vertikális megállapodások” kifeje-
zésnek szükséges magában foglalnia a megfelelő 
összehangolt magatartásokat is. 

Kivételek 
Maga a rendelet az alapvető fontosságú 4. és 5. cikké-
ben határozza meg azokat a súlyosan versenyellenes 
megállapodásokat és magatartásokat, amelyek megléte 
esetén a csoportos mentesítés ellenére is megállapí-
tandó a tiltott kartellezés. Az új szerződések megkötése 
során és a régiek átvizsgálásánál különösen ezekre a 
rendelkezésekre kell figyelmet fordítani, megszegésük 
ugyanis semmisséggel és adott esetben büntetéssel jár. 
Az ügyletben, illetve termékben rejlő okok miatt is létre-
hoz a rendelet kivételeket az automatikus mentesítés 
alól. Hiába tartoznának ezek a rendelet hatálya alá, fon-
tos tudni, hogy automatikusan nem mentesülnek a tila-
lom alól, mert vagy külön rendeletek vonatkoznak rájuk, 
vagy egyedi megítélés alá tartoznak. Ilyen kivételek a 
következők: 

 • Bagatellnek, jelentéktelennek minősül a megál-
lapodás versenyjogi szempontból, ha a résztvevők 
piaci részesedése nem éri el a 15 százalékot (de-
minimis szabály), kivéve, ha a megállapodás a 
rendelet 4. cikkében meghatározott lényegi korlá-
tozást tartalmaz, mert ekkor a kis jelentőség elle-
nére sem vonatkozik rá a csoportos mentesség, 
hanem egyedi vizsgálat alá lehet csak vonni. 

 • A kereskedelmi ügynökök szintén nem tartoznak a 
versenyjog hatálya, így a csoportmentességi ren-
delet hatálya alá sem, ha nem viselnek gazdasági 
kockázatot (például nincs raktár- vagy marketing-
költségük, nem viselnek felelősséget).  

 • Azok a beszállítói szerződések, amelyeknél a be-
szállító kizárólag a megrendelője részére annak 
technológiája alapján gyárt, egy másik rendelet 
hatálya alá esnek. 

Magyar Minőség XX. évfolyam 06. 2011. június 32/53 oldal



20 éves a Magyar Minőség Társaság 
 • A gépjárművek forgalmazása és javítása ugyan-

csak másik rendelet hatálya alá tartozik. 
 • A szellemi tulajdonokról is másik rendelet szól, ez 

a rendelet csak akkor szabályozza, ha a szellemi 
tulajdon közvetlenül áruhoz kapcsolódik. 

A gyakorlatban igen nagy jelentőséggel bír a rendelet 
által bevezetett úgynevezett második piaci részesedési 
küszöb. A korábbi szabály szerint a csoportos mentes-
ség akkor volt alkalmazható, ha a gyártó vagy a szállító 
részesedése nem haladta meg a 30 százalékot. Az új 
szabály a forgalmazót is bevonja a vizsgálandó körbe, 
vagyis csak akkor vonatkozik a mentesség a megállapo-
dásra, ha a forgalmazó piaci részesedése sem haladja 
meg a 30 százalékot. Ezzel a szabállyal a piacon meg-
határozó értékesítési, kiskereskedelmi láncolatok is el-
lenőrizhetővé váltak, ami korábban nem volt lehetséges. 
Különösen súlyos korlátozások 
Ha egy megállapodás összességében a rendelet hatálya 
alá tartozik, feltételezendő, hogy az jogszerű. Ha viszont 
annak egyes rendelkezései bármilyen módon is a ren-
delet egyes szabályaiba ütköznek, a megállapodás rész-
ben vagy egészében semmisnek minősül. Különbség 
van a 4. és az 5. cikk szabályainak megsértése között 
annyiban, hogy míg a 4. cikkben foglalt különösen súlyos 
korlátozások megsértése a teljes szerződést érinti, az 5. 
cikk sérelme csak az adott kikötést teszi semmissé. A 4. 
cikk megsértése esetén a teljes szerződés a csoportos 
mentesítési rendelet hatályán kívül kerül. Figyelmet ér-
demel, hogy ha nincs a szerződésnek olyan rendelke-
zése, amely szerint a felek a semmis rendelkezés nélkül 
a szerződést nem kötik meg, akkor a teljes szerződés 
egyenesen semmisnek minősül. 

A különösen súlyos és a kereskedelmi életben gyakran 
előforduló korlátozások és engedmények a 4. cikk szerint 
azok, amelyeknek a célja a következő: 

 • A szállító nem írhatja elő vevőjének a tovább el-
adási árat vagy minimál-árat. Megengedett azon-
ban a legmagasabb ár előírása és a nem kötelező 
jellegű árjavaslat.  

 • A szállító nem korlátozhatja, hogy a vevő milyen 
területen, illetve milyen vevőkör számára értéke-
sít. Ily módon azonban csak az aktív értékesítés 
korlátozható, az úgynevezett passzív értékesítés 
viszont nem. Megengedett gyakorlat tehát, hogy a 
vevő a szállító számára fenntartott, vagy más ve-
vő kizárólagos területéről, vagy más kizárólagos 
vevő ügyfélköréből fogad el hozzá érkező meg-
rendelést, felszólítás nélkül érkező levelekre vá-
laszt ad, illetve a saját területén kívül marketing 
tevékenységet fejt ki. Ugyancsak nem vonatkozik 
a korlátozás tilalma a végső felhasználó részére 
történő értékesítésre, ha a vevő nagykereskedő 
és a beépítés céljára szállított alkatrészek konku-
rencia részére történő értékesítésére vonatko-
zóan. 

 • Súlyos, megengedhetetlen korlátozásnak minősül 
szelektív forgalmazási rendszerben egy kiskeres-
kedő tag által végső felhasználó részére történő 
akár aktív, akár passzív értékesítés, valamint a 
rendszeren belüli keresztszállítások korlátozása. 

 • Végül nem korlátozható az alkatrészszállítás kí-
vülálló végső felhasználók vagy javítóműhelyek 
részére sem. 
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Nem mentesülő korlátozások 
A súlyos korlátozásoktól elválasztandók a rendelet 5. 
cikke szerinti, az úgynevezett nem mentesülő, tehát 
egyedi versenyhivatali elbírálás alá tartozó korlátozások. 
Ilyen alapon nem mentesülnek automatikusan az öt évet 
meghaladó és a szerződés megszűnése utáni időre 
szóló korlátozások, valamint néhány kivételtől eltekintve 
a szállítói márkák közötti választásra irányuló korlátozás, 
kivéve ez utóbbi esetben azt is, ha a kötelezettség idő-
tartama az egy évet nem haladja meg. Az érvénytelen-
ség ebben az esetben csak az egyes pontokra vonatko-
zik, tanácsos azonban a szerződésben erre tekintettel is 
úgy rendelkezni, hogy az érvénytelenség a szerződés 
többi részének érvényességét nem érinti, és a felek az 
érvénytelen rész helyébe a versenyjoggal konform új 
rendelkezést vesznek fel.  
Internet: versenyjogi szabályozás 
A korábbi rendelet 2000. évi megalkotása óta eltelt idő-
ben az internet jelentősége rohamosan nőtt, és szüksé-
gessé vált ennek versenyjogi szabályozása is. A szabá-
lyozásra nem magában a rendeletben, hanem az irány-
mutatás keretében került sor, tehát alapvetően a rendelet 
4. és 5. cikke alkalmazandó a súlyosan versenyellenes 
magatartásokra. Az iránymutatás kimondja azt is, hogy a 
szállító nem korlátozhatja forgalmazóját abban, hogy 
termékeit az interneten árulja, és az internetes forgalma-
zást a passzív forgalmazás körébe sorolja még akkor is, 
ha az ügyfél választására a forgalmazó küld értesítést, 
és ez vezet az értékesítéshez, vagy az ügyfél nyelvet 
választhat. Az iránymutatás példálózó jelleggel meghatá-
rozza, mi az a négy magatartás, amelyet a forgalmazó 
különösen súlyos korlátozásának ítél. 

 • Tiltott a megállapodás kizárólagos forgalmazóval 
arról, hogy más területen belüli ügyfeleket elzár 
weboldalának megtekintésétől, vagy a szállító, 
vagy más forgalmazó bannerjének elhelyezését 
megtiltja. 

 • Tilos annak kikötése is, hogy más területen lévő 
címről érkező ügyfelek ügyletei megszakítandók. 
Az ügyfelek így nem átirányíthatók, ami korábban 
kifejezett árdrágításhoz vezetett. 

 • Nem korlátozható szelektív forgalmazás esetén az 
internetes értékesítés teljes értékesítésen belüli 
aránya sem, az viszont lehetséges, hogy -az 
online értékesítés korlátozása nélkül- a szállító a 
vevő fizikai értékesítési pontjairól minimálisan ér-
tékesítendő mennyiséget, vagy értéket akár ve-
vőkre specializált módon is! 

 • Végül tilos a megállapodás abban, hogy a forgal-
mazó magasabb árat fizessen az interneten ke-
resztül értékesíteni kívánt termékekért. Ez azon-
ban nem zárja ki a szállító és a vevő megállapo-
dását egy rögzített, nem változó díjról a vevő 
online vagy hagyományos értékesítési tevékeny-
ségének támogatására.  

A tilalmak és mentességek jelentősége 
Mind az európai, mind a magyar gazdaságban nagy sze-
repe van a franchise megállapodásoknak. Ezek a meg-
állapodások a vázolt kartelljogi szempontok miatt nemrit-
kán teljes egészükben érvénytelenné válhatnak. A verti-
kális forgalmazási szerződések általában is csak akkor 
állhatnak biztos alapokon, ha a felek lemondanak az 
olyan rendelkezésekről, amelyek a rendelet 4. cikke sze-
rint súlyos korlátozásnak minősülnek, és lehetőség sze-
rint azokról is, amelyek a rendelet 5. cikkébe ütköznek. 
Ugyanakkor kihasználhatják a felek a rendelet adta le-
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hetőségeket is, például forgalmazási stratégiájuk kiala-
kításakor, illetve az új, kettős részesedési küszöb miatti 
engedélyezés során arra, hogy lebírják a piacvezető ke-
reskedők esetleges túlkapásait. 
Az Európai Bizottság alelnöke és versenypolitikai biz-
tosa, Joaquin Almunia szerint a versenyszabályok vilá-
gos és kiszámítható alkalmazása a szállítási és forgal-
mazási megállapodások vonatkozásában elengedhetet-
len a fogyasztói jólét biztosításához. Az elfogadott 
szabályok Almunia szerint megadják a lehetőséget a for-
galmazóknak ahhoz, hogy szabadon döntsenek, milyen 
módon kívánják kielégíteni a fogyasztói igényeket, és a 
piaci erővel nem rendelkező cégek is az általuk legjobb-
nak tartott módon szervezzék meg hálózatukat, ezáltal a 
fogyasztók is a legelőnyösebb elérhető áron vásárolhas-
sanak. 
A hatályos magyar jogban a tisztességtelen piaci maga-
tartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. törvény tartalmazza a tisztességtelen verseny, így 
11. §-ában a gazdasági versenyt korlátozó magatartás, a 
kartellezés tilalmára és a tilalom alóli mentesülésre vo-
natkozó rendelkezéseket, az 55/2002. (III. 26.) Korm. 
rendelet pedig a csoportmentesítések közül a vertikális 
megállapodásokra vonatkozókat. A törvényhozók vizs-
gálják, hogy az új EU rendelet függvényében szükséges-
e a magyar jogszabály módosítása, a gyakorlat minden-
esetre nem térhet el az EU új rendelkezéseitől sem. 
A magyar piaci viszonyok ismeretében nem várható, 
hogy rövid idő alatt átütő eredményt ér el a rendelet, 
mégis szükséges, sőt érdemes foglalkozni a változások-
kal, és kihasználva a türelmi időt, alaposan átvizsgálni a 
már megkötött szerződéseket is. Szükséges azért, hogy 
a Magyarországon is igen elterjedt franchise rendszerek 
és más forgalmazói, együttműködési megállapodások 

várható tömeges hatósági felülvizsgálata során ne ke-
rüljön sor szerződések megszüntetésére és bünteté-
sekre, és érdemes azért, hogy a kissé megnövekedett 
biztosítékokra és lehetőségekre támaszkodva, a vertiká-
lis megállapodások helyes mederben tartása is hozzáse-
gítsen a jólét, de legalábbis a lét fenntartásához. 
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AA  mmiinnőősséégg  sszzeerreeppee  aa  tteerrmmeellééssbbeenn  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  ééss  RRoommáánniiáábbaann  
11..  rréésszz  

SSzzáásszz  LLeevveennttee  --  DDeemmeetteerr  KKrriisszzttiinnaa  
 
Kivonat 
Tanulmányunkban a minőség termelésben betöltött sze-
repét vizsgáltuk a magyarországi és romániai fémfeldol-
gozó-, valamint gépipari vállalatoknál. Kutatásunk célja 
nem csak a két ország termelő vállalatai között a minő-
ségmenedzsment területén fennálló különbségek és ha-
sonlóságok azonosítása volt, hanem annak vizsgálata is, 
hogy a minőség -stratégiai és operatív szinten- hogyan 
járul hozzá az elemzett vállalatok termelési, pénzügyi és 
piaci teljesítményének javításához. Ennek megfelelően 
az elemzett vállalatok minőséghez való viszonyulását 
három szinten vizsgáltuk: a minőség stratégiai szerepe, 
minőségfejlesztés a termelési gyakorlatban, valamint a 
minőség hatása a vállalatok termelési, pénzügyi és piaci 
teljesítményére. Tanulmányunk eredményeire alapozva 
olyan további kutatási irányvonalakat fogalmaztunk meg, 
melyek hozzájárulhatnak a minőségmenedzsmentben 
azonosított eltérések okainak részletes feltárásához és 
az elemzett vállalatok teljesítményének növeléséhez. 
1. Bevezetés 
A minőség termelési versenycélként ma már szinte min-
den vállalatnál kiemelt szerepet kap a termelési stratégia 
és a termelési gyakorlat kialakításakor, és nagymérték-
ben befolyásol(hat)ja a termelő vállalatok teljesítményét 
és eredményességét is. A minőség fogalmát legtöbbször 
a fogyasztók termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
igényeihez és elvárásaihoz szoktuk kapcsolni, márpedig 
minden termelő vállalatnál jelentős szempont lehet azon 

képességek kialakítása, amelyek segítségével elnyerheti 
a piacon levő potenciális fogyasztók megrendeléseit. 
Kutatásunkban a minőség szerepét vizsgáltuk magyaror-
szági és romániai termelő vállalatoknál. Jelen tanulmány-
nak célja nem csak a két ország termelő vállalatai között 
fennálló különbségek és hasonlóságok azonosítása a 
minőségmenedzsment területén, hanem annak vizsgá-
lata is, hogy a minőség, mint stratégiai szintű versenycél 
és a minőség növelése, mint a termelési fejlesztések 
célja hogyan járul hozzá az elemzett vállalatok termelési, 
pénzügyi és piaci teljesítményének javításához. 
Kutatásunk során kérdőíves felmérést végeztünk a két 
ország termelő vállalatai körében. Ennek megfelelően 
tanulmányunk a mintavételezés és a kutatásban részt 
vevő vállalatok általános jellemzőinek bemutatásával 
indul, mely után részletesen elemezzük a minőség ter-
melésben játszott szerepét a felmérésben részt vevő 
vállalatoknál, majd kitérünk a minőség vállalati eredmé-
nyességre gyakorolt hatásának elemzésére is mindkét 
ország vonatkozásában. 
2. A kutatás leírása 
A kutatásban felhasznált adatokat az International 
Manufacturing Strategy Survey (nemzetközi 
termelésistratégia-kutatás, IMSS) nemzetközi kutatóhá-
lózat kérdőíve segítségével gyűjtöttük mindkét ország-
ban. Az IMSS kutatóhálózat 1992-ben kezdte meg mű-
ködését és legfőbb célkitűzése az ipari vállalatok terme-
lési stratégiájának és termelési gyakorlatának nemzet-
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közi szintű feltérképezése és elemzése. A hálózatnak ma 
már több mint 20 ország tagja. Az IMSS kérdőívet 
Magyarországon a 2009-es év végén ötödik alkalommal 
kérdezték le (Matyusz & Demeter, 2010), míg Románia 
2010-ben először vett részt ebben a felmérésben. 
A kutatás vállalatai a két ország fémfeldolgozó, gép- és 
elektronikai ipari, valamint gépjármű- és alkatrész gyártó 
vállalatai (ISIC kód 28-35, TEÁOR kód 25-30) közül ke-
rültek ki. A kérdőíveket a felkeresett vállalatok termelés-
menedzsere (vagy ezen pozíciónak megfelelő feladatkör-
rel rendelkező, vezető beosztású alkalmazott) töltötte ki. 
Megjegyezzük, hogy a begyűjtött kérdőívek egyik or-
szágban sem szolgáltatnak statisztikai értelemben repre-
zentatív eredményeket az említett iparágakra, de az 
alapsokaságot képező vállalatok körültekintő kiválasz-
tása biztosítja, hogy a kutatásban megfogalmazott ered-
mények és következtetések értékes és releváns informá-
ciót nyújtsanak a két ország elemzett iparágainak jellem-
zőiről. 

 Magyar-
ország Románia Teljes minta

Adatgyűjtési 
periódus 

2009 
szept.-nov. 

2010 máj.-
aug. 2009/2010 

Megcélzott 
vállalatok száma 486 300 786 

Kiküldött 
kérdőívek 

száma 
313 185 498 

Érvényes 
kérdőívek 

száma 
71 31 102 

Válaszadási ráta 22,68% 16,76% 20,48% 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  mmiinnttaavvéétteelleezzééss  jjeelllleemmzzőőii  
 

A felmérésben részt vevő vállalatokat, fő tevékenységük 
alapján, három csoportba soroltuk: fémfeldolgozó válla-
latok (TEÁOR 25), gépeket és elektronikai eszközöket 
gyártó vállalatok (TEÁOR 26-28), valamint gépjármű 
gyártó vállalatok (TEÁOR 29-30). A grafikon csak azon 
vállalatokat tartalmazza, amelyek az iparágra vonatkozó 
kérdésre érvényes választ adtak (a továbbiakban minden 
kimutatás csak az érvényes válaszadók körét tartal-
mazza). Az elemzett vállalatok nagyon hasonló eloszlást 
mutatnak iparági besorolás szempontjából a két ország-
ban. Mindazonáltal a romániai mintában a fémfeldolgozó 
vállalatok, míg a magyarországi mintában a gép- és elek-
tronikai ipari vállalatok dominálnak. 

 
11..  áábbrraa  AA  mmiinnttáábbaann  sszzeerreeppllőő  vváállllaallaattookk  iippaarráágg  sszzeerriinnttii  

mmeeggoosszzlláássaa  
A mintában szereplő 31 romániai vállalat alkalmazottai-
nak átlagos száma 336 fő, míg ugyanez a szám a ma-
gyarországi mintában szereplő vállalatoknál 444 fő. A 
romániai vállalatok kisebb átlaglétszáma annak tükrében 
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is értelmezendő, hogy az adatokat az válság miatti elbo-
csátások után, 2010 nyarán gyűjtöttük össze, míg a ma-
gyarországi adatok már egy fél évvel korábban (2009. 
november) rendelkezésre álltak. A vállalatméret szerinti 
megoszlás ugyanakkor nem mutat jelentős különbsége-
ket az egyes mintákban, mindkét országban a közepes 
méretű vállalatok teszik ki a minta legnagyobb részét és 
a nagyvállalatok is jelentős arányban szerepelnek (a 
mintában 50 főnél kevesebb alkalmazottal rendelkező 
kisvállalat nem szerepel, kivétel egyetlen kisvállalat, 
amely egy korábbi kutatási fordulóban részt vett). 

 
22..  áábbrraa  AA  mmiinnttáábbaann  sszzeerreeppllőő  vváállllaallaattookk  aallkkaallmmaazzoottttaakk  

sszzáámmaa  sszzeerriinnttii  mmeeggoosszzlláássaa  
Az éves árbevételben már jelentős eltérések fedezhetők 
fel a két ország elemzett vállalatai között. A magyaror-
szági vállalatok átlagos árbevétele számottevően meg-
haladja a mintában szereplő romániai vállalatok árbevé-

telének átlagát (az összehasonlításhoz a 2009-es év át-
lagos euró árfolyamát vettük alapul mindkét országban). 
A különbség egy része az időbeli eltolódással és a gaz-
dasági válság hatásaival is magyarázható, másrészt a 
megoszlást szemléltető ábrán az is megfigyelhető, hogy 
a legnagyobb ár-bevételű vállalatok aránya a romániai 
mintában jóval kisebb, mint a magyarországiban. 

 Románia 
(2009) 

Magyaror-
szág 

(2009) 
Teljes minta

Átlag 
10,17 millió €

43,92 millió 
€ 33,35 millió € 

Minimum 0,47 millió € 0,70 millió € 0,47 millió €
Maximum 36,37 millió € 600 millió € 600 millió €
Érvényes 
válaszok n = 31 n = 68 n = 99

22..  ttáábblláázzaatt  AAzz  eelleemmzzeetttt  vváállllaallaattookk  áárrbbeevvéétteell  sszzeerriinnttii  
jjeelllleemmzzééssee  

  
33..  áábbrraa  AA  mmiinnttáábbaann  sszzeerreeppllőő  vváállllaallaattookk  áárrbbeevvéétteell  sszzeerriinnttii  

mmeeggoosszzlláássaa  
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3. A minőség stratégiai szerepe a termelésben 
A termelési stratégiának lényegi eleme, hogy a vállalatok 
-eltérő üzleti stratégiájukból kifolyólag- különböző teljesít-
ménycélokat határozhatnak meg a termelési funkció szá-
mára (Skinner, 1969). E teljesítménycélok a legtöbb ku-
tató szerint négy alapvető kategóriába sorolhatók: terme-
lési költség/ár, minőség, gyorsaság és rugalmasság 
(Wheelwright, 1984, Krajewski et al., 2007). Ezen kate-
góriák természetesen részletesebben szétbonthatók, Mil-
ler és Roth például 11 eltérő termelési versenycélt azo-
nosít (Miller & Roth, 1994), illetve kiegészíthetők további 
olyan -napjainkban egyre inkább középpontba kerülő- di-
menziókkal, mint az eladás utáni szolgáltatások nyújtása 
(Chase et al., 2006, Zhao et al., 2006) vagy a környezet-
tudatosság (Burgos, 2001). 

 
44..  áábbrraa  AA  vveerrsseennyyccééllookk  ffoonnttoossssáággaa  aazz  eelleemmzzeetttt  vváállllaallaattookknnááll  
Az egyes termelési teljesítménycélok vagy versenyelőny 
források általában nem azonos súllyal szerepelnek egy 

vállalat stratégiájában (Voss, 2005), sőt a versenyelőny 
források egymáshoz viszonyított szerepe időben is vál-
tozhat (Grössler, 2007). Az egyes teljesítménycélok fon-
tossága közötti megkülönböztetésre használható Hill 
(1993) modellje, amely a termelési stratégia leglényege-
sebb céljait rendeléselnyerő kritériumoknak (order 
winning criterion) nevezi, míg azon versenyelőny forrá-
sokat, amelyekben a vállalatnak elégséges egy elfogad-
ható szintet nyújtania ahhoz, hogy versenyben maradjon 
a piacon, minősítő kritériumoknak (qualifying criterion) 
hívja.Kutatásunkban megvizsgáltuk, hogy a két ország 
vállalatainál az egyes versenyelőny források, köztük a 
minőséghez kapcsolódó célok, milyen súllyal 
szerepelnek a vállalat stratégiájában. Az egyes 
kritériumok fontosságát a vállalatoknak egy 1-5-ös Likert 
skálán kellett megítélniük annak függvényében, hogy 
mennyire fontos szerintük az adott tényező a 
megrendelések elnyerése szempontjából. 
Megfigyelhető, hogy mindkét ország vállalatainál az a 
legfontosabb rendeléselnyerő kritérium, hogy a termék 
megfeleljen az előírásoknak, specifikációknak. Hason-
lóan lényeges szempont a legyártott termékek minősége. 
A minőséghez kapcsolható versenyelőny források tehát 
lényeges szerepet játszanak a rendelések elnyerésében 
mindkét ország vállalatainál. Abszolút értelemben a mi-
nőséghez kapcsolható versenycélok (termékminőség, 
megfelelés az előírásoknak) a romániai vállalatoknál va-
lamivel fontosabbak, bár ez a különbség statisztikailag 
nem szignifikáns. 
A minőség, mint rendeléselnyerő kritérium abszolút és 
relatív fontosságát a két ország elemzett vállalatainál a 
többi versenycéllal összevetve is érdemes megvizsgálni 
(33..  ttáábblláázzaatt). Ehhez az egyes kritériumokat átfogóbb ka-
tegóriákba csoportosítottuk. Ezután minden vállalatra 
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meghatároztuk az adott kategória abszolút fontosságát, 
valamint relatív fontosságát a többi kategóriához viszo-
nyítva. Végül ezen értékeket átlagoltuk a két ország 
szintjén. Például, ha egy vállalat a minőséghez kapcso-
lódó versenycéloknak 4-es fontosságot, míg az összes 
többi versenycélnak 1-es fontosságot tulajdonít, akkor a 
minőség abszolút fontossága 4, és relatív fontossága is 
4/1=4. Annál a vállalatnál, ahol a válaszadó mindkét mi-
nőségcélnak ötöst adott, és minden másnak négyes 
fontosságot tulajdonított, ott a minőség abszolút fontos-
ságának értéke 5, míg a relatív fontosság mutatója 
5/4=1,25. Az átfogóbb kategóriákat az alábbi módon ala-
kítottuk ki a lekérdezett versenycélok alapján: 

• Költség: eladási ár (ami a termelésben a termelési 
költség minimalizálását jelenti) 

• Minőség: termékminőség, megfelelés az előírá-
soknak 

• Szállítási idő: gyors szállítás, megbízható szállítás 
• Rugalmasság: termékválaszték rugalmassága, 

gyártási volumen rugalmassága 
• Innováció: gyakori új termékek, innovatív termé-

kek 
• Szolgáltatások: eladás utáni szolgáltatások 
• Társadalmi célok: környezettudatosság, társadal-

mi felelősségvállalás 
 

 Abszolút fontosság Relatív fontosság 
 Magyaro. Románia

Eltérés 
szign. Magyaro. Románia

Eltérés 
szign. 

Költség 4,1831 3,8966 0,204 1,2610 1,0172 0,008*** 
Minőség 4,2113 4,4310 0,189 1,2729 1,1372 0,011** 
Szállítási idő 3,9859 4,2586 0,137 1,1977 1,0822 0,064* 
Rugalmasság 3,1812 4,0714 0,000*** 0,8912 1,0445 0,008*** 
Innováció 3,0224 3,3929 0,177 0,8340 0,8185 0,813 
Szolgáltatások 3,2090 3,8929 0,015** 0,9124 0,9689 0,437 
Társadalmi 
célok 

2,8768 4,0000 0,000*** 0,7830 0,9936 0,000*** 

* a két ország vállalatai közötti eltérés szignifikáns (α = 0,1 szinten) 
** a két ország vállalatai közötti eltérés szignifikáns (α = 0,05 szinten) 
*** a két ország vállalatai közötti eltérés szignifikáns (α = 0,01 szinten) 

33..  ttáábblláázzaatt  AA  vveerrsseennyyccééllookk  sszzeerreeppéénneekk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  

  
A versenycélok abszolút és relatív fontosságának 
együttes összevetése lényeges információkkal szolgál a 
minőség szerepéről. Míg abszolút értelemben a romániai 
minta vállalatai nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a 

minőségnek, mind a többi kategóriához, mind pedig a 
magyarországi vállalatokhoz viszonyítva, a relatív fon-
tosságok tekintetében más a helyzet. Bár mindkét or-
szágban a minőség a legkiemelkedőbb versenycél, a 
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magyarországi vállalatoknál közel azonos fontossággal 
bír a termelési költség minél alacsonyabb szinten tar-
tása. A romániai vállalatoknál ezzel szemben a minősé-
get a szállítási idő követi a rangsorban. A relatív fontos-
ságok értékeiből az is kitűnik, hogy a magyarországi 
vállalatok erőteljesebben fókuszálnak az igazán fontos 
rendelésnyerő kritériumokra. A minőségnek például a 
magyarországi vállalatok 1,2729, míg a romániai válla-
latok csak 1,1372 relatív fontosságot tulajdonítanak. A 
magyarországi vállalatoknál fennálló erősebb fókuszra 
utal a relatív fontosságok közötti eltérések erős 
szignifikanciája is, hiszen míg a magyarországi vállalatok 
jóval inkább kiemelik a minőséget (és a termelési költsé-
get), mint versenycélt, addig a romániai vállalatok inkább 
próbálják szétosztani a stratégiai fókuszt több rendelés-
nyerő kritérium között (a hét kritériumcsoport közül négy 
1-nél nagyobb, míg egy további kritérium 1-hez közeli 
relatív fontosságot kap). 
Összességében tehát a két ország vállalatainál a minő-
ség szerepét a termelési stratégia célrendszerében hár-
mas megközelítésben szemlélhetjük: 

• Mindkét ország vállalatainál a minőség a leglénye-
gesebb rendeléselnyerő kritérium. 

• A romániai vállalatoknál a minőség abszolút érte-
lemben nagyobb értékkel szerepel a versenycélok 
között, mint a magyarországi vállalatoknál, de az 
eltérés nem szignifikáns. 

• A minőség a magyarországi vállalatoknál inkább 
fókuszban áll (1,2729), mint a romániai vállalatok-
nál (1,1372). 

 
Folytatása következik 

______________________________________________  

 
 
 
______________________________________________  
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Dr. Veress Gáborral 

 

  
„A piaci minőség tehát a piacon találkozó 
termelő és fogyasztó termelési és fogyasztási 
folyamatai során az érdekelteknek átadott 

érték.„ 
 

Dr. Veress Gábor 
 

- Régóta készülök már erre a beszélgetésre, de az alábbi 
hír felgyorsította elhatározásomat: „Prof. Dr. Veress 
Gábor egyetemi tanár személyében új elnököt választott 
a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szö-
vetsége, a MTESZ.” Jól gondolom, hogy ez egy újabb 
szakmai elismerése munkádnak? 

- Hazánk legnagyobb műszaki-természettudományos 
társadalmi szervezete, a MTESZ az elmúlt 60 évben 
nagyon sok szakmai sikert ért el, de ma komoly nehéz-
ségei vannak. A szervezet nem tudott kellőképpen al-
kalmazkodni a megváltozott körülményekhez, pénzügyi 
nehézségekkel küzd, ezért a szakmai munkája háttérbe 
szorult és az ingatlan vagyonát sem tudja gazdaságo-
san működtetni. Ebben a helyzetben kértek fel és vá-
lasztottak meg elnöknek. Valószínűleg azért esett rám a 
választás, mert egyrészt nagyon sok társadalmi szerve-
zetben töltöttem már be vezető tisztséget és több nagy 

létszámú szervezetnek voltam vezetője, másrészt azért, 
mert sokan azt is tudják, hogy vállalom a megszállott-
ságot igénylő nehéz kihívásokat. Én azért vállaltam el 
ezt az elnöki tisztséget, mert tudom, hogy a MTESZ sok 
nagyon értékes, rendes, lelkes szakemberből áll, akik 
megfelelő körülmények között örömmel, lelkesen vé-
geznek komoly szakmai munkát. 

- Kérlek, tiszteld meg lapunk olvasóit azzal, hogy MTESZ 
elnöki elképzeléseidet felvázolod! 

- Célom, hogy a pénzügyi és ingatlan problémák megol-
dása mellett a magyar műszaki és természettudomá-
nyos értelmiség képviseletében a MTESZ hatékonyan 
segítse elő hazánk kulturális, erkölcsi és szakmai fel-
emelkedését, biztosítva ezzel gyermekeink, unokáink 
boldogabb életét. A MTESZ feladata továbbá a műszaki 
és természettudományos ismeretek fontosságának és 
művelőinek az elismertetése. 

Megjegyzés
Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ
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- Amennyiben gazdag életutad legfontosabb állomásai 
iránt érdeklődnék, melyeket emelnéd ki? 

- Engedd meg, hogy életutam kezdetét sajátos módon 
mutassam be. A budai Szent Imre Városban születtem 
és nevelkedtem, ahol a lakosok többsége keresztény 
értékrendű középosztálybeli ember volt. Nemcsak a 
szüleim voltak csodálatosan rendes, becsületes, dolgos 
emberek, hanem majdnem minden tanító, tanár, barát, 
szomszéd is ilyen volt, így a Szent Imre Városban a sok 
jó példa láttán könnyű volt rendes, jó diáknak, becsüle-
tes fiatalnak lenni. 
A Budapesti Műszaki Egyetemen élelmiszer és gyógy-
szer szakirányon vegyészmérnöki oklevelet kaptam, de 
végzés után munka mellett tovább is tanultam, az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetemen alkalmazott matema-
tikus oklevelet szereztem. Munkámat 1961-ben kezd-
tem el. A Gyógyszerkutató Intézetben analitikusként, 
majd a több mint 700 dolgozót alkalmazó intézet tudo-
mányos titkáraként dolgoztam. 1968-tól az MTA Szá-
mítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetében tu-
dományos osztályvezető helyettes voltam, majd 1974-
től 1988-ig a Budapesti Műszaki Egyetem Általános és 
Analitikai Kémiai Tanszékén főmunkatársként a Tan-
szék MTA Számítástechnikai Kutatócsoportját vezet-
tem. Eközben a vegyipari folyamatok irányítása téma-
körben kandidátusi fokozatot, ezt követően pedig az 
analitikai kémiai folyamatok egységes matematikai mo-
dellezése témakörben a kémiai tudomány doktora címet 
szereztem. Ezen időszakban több analitikai kémiai mű-
szer számítógépesítését irányítottam, több vállalati in-
formációs rendszert terveztünk és vezettünk be. Ezek 
közül kiemelem a gyógyszeripari minőségbiztosítási in-
formációs rendszert, amelyet majdnem minden nagy 
gyógyszergyár bevezetett és sok évig használt. 

1988-ban elvállaltam az akkori legnagyobb hazai 
gyógyszergyár, a Kőbányai Gyógyszeráru Gyár minő-
ségbiztosítási vezetői tisztségét, ahonnan Pungor Ernő 
miniszter úr, korábbi műegyetemi főnököm 1990-ben 
áthívott az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságba, 
ahol elnökhelyettesként a műszaki fejlesztési pályázati 
rendszer működtetését és a minőségügy kormányzati 
tevékenységeit irányítottam. Minden igyekezetem elle-
nére nem sikerült ekkor elérnem azt, hogy a kormány 
megalkossa a nemzeti minőségpolitikát, de ezzel min-
den további kormány azóta is adós maradt. Az irányítá-
sommal hirdettük meg 1994-ben az EU-EFTA-Phare 
Nemzeti Minőségi Díjat, amely a Nemzet Minőségi Díj 
rendszer bevezetését alapozta meg. 
1994-ben meghívtak a Veszprémi Egyetemre, ahol tan-
székvezető, később intézetvezető voltam, majd ezekről 
két év múlva lemondtam és ezután egyetemi tanárként 
elsősorban a minőségügy oktatásával foglalkoztam. 
1994-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen habilitáltam 
és megkaptam az egyetemi tanári címet. Nyugdíjba vo-
nulásom után még két évig a Debreceni Egyetemen 
voltam tanszékvezető egyetemi tanár. 

- Idén ünnepeljük a Magyar Minőség Társaság megalapí-
tásának 20. évfordulóját. Az alapító tagok egyike voltál. 
A kezdeti lépések közül mire emlékszel legszíveseb-
ben? 

- A minőségüggyel 1974 óta foglalkozom és hiszem, 
hogy minőségügyi ismeretek nélkül az emberek gondol-
kodásmódja szegényesebb és a minőségügy széles-
körű elterjesztése nélkül hazánk nem lehet versenyké-
pes. Nagyon örültem ezért minden minőségüggyel kap-
csolatos kezdeményezésnek, így örömmel támogattam 
az EOQ-MNB átalakulása mellett a Magyar Minőség 
Társaság és az ISO 9000 FÓRUM megalakulását is. 
Remélem, hogy azt is nagyon sokan tudják, hogy alap-
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vető célom a többféle minőségügyi szervezet együttmű-
ködése és nem a versenyeztetése. Számomra nagyon 
nagy élmény volt a Minőség Társaság megalakulásának 
első éveiben a sok lelkes szervező munkája, akik közül 
külön kiemelem Pákh Miklós hatalmas, ügyes szervező 
munkáját, és remélem: nem csak az én számomra je-
lentettek nagy élményt a külföldiek részvételével szer-
vezett Minőségi Hét rendezvények. 

- Kik voltak példaképeid? Kiknek figyeltél a szavára, kiktől 
tanultál? 

- Egész életem során szerencsém volt, mert nagyon sok 
embert tekinthettem példaképnek, akiktől igyekeztem 
minél többet tanulni. Nem sorolhatok fel mindenkit, de itt 
is az ifjúságommal kell kezdenem, így különösen édes-
apámmal, továbbá Simon László lelki atyámmal, Szen-
tes Ervinné osztályfőnökömmel. Persze minden bará-
tomtól, osztálytársamtól is tanulhattam valamit. Azt 
mondhatom, hogy minden vezetőm egyben példaképem 
is volt. Számomra meghatározó volt Gál Sándor taná-
rom munkaszeretete, munkafegyelme és nyugalma, 
Mizsei Antal példamutató emberséges vezetői maga-
tartása, Láng Tibor és Pungor Ernő kemény vezetői kö-
vetkezetessége, Pallai Iván okos, figyelmes, segítőkész 
vezetése. 
Nagyon nehéz felsorolni azt, hogy a minőségügyben ki-
ket tekintek példaképnek, mert nyilván sokan megsér-
tődnek azok, akiket véletlenül vagy tudatosan kihagyok. 
A sort az édesanyámmal kezdem, aki a lelkiismeretes-
ségre, a rendre és a pontosságra tanított meg. Remé-
lem, hogy senkit sem sértek meg azzal, hogy eredmé-
nyeik alapján értékelő sorrend nélkül szubjektív véle-
ményem alapján megemlékezzek itt Parányi Gyurkáról, 
Varga Lajosról, vagy Nyiredi Szabolcs nagyon tartalmas 
gyógyszeripari munkájáról. A ma élők közül kiemelem 
Balogh Albertet, Balázs Istvánt, Répási Jánost, Rózsa 

Andrást és a „tanítványaim” közül Kovács Karcsit és 
Birher Nándort. Persze a sort folytatni kellene többek 
között Földesi Tamással, Róth Andrással, Koczor Zol-
tánnal és még sok más szakemberrel. Bocsánat, ha 
valaki méltánytalannak tarja, hogy éppen Őt hagytam ki. 
Külön ki kell emelnem még Tomcsányi Pál akadémikus 
urat, aki nemcsak kiváló minőségügyi tudós, hanem 
csodálatos ember is. 

- Szakmai irányításoddal indult be a Veszprémi Egyete-
men a minőségügyi szakmérnöki képzés. Ezek után kü-
lönösen érdekelne, hogy értelmezésedben mit jelent a 
minőség? 

- Számomra szinte rejtély, hogy a minőségügy olyan ne-
ves szervezetei, mint például az ISO, vagy az EFQM, 
de országon belül is a Nemzeti Minőségi Díj kezelői és 
a különböző minőségügyi műhelyek képesek arra, hogy 
a minőségről, a minőségügyről úgy beszéljenek, írjanak, 
hogy ezt az alapvető alapfogalmat pontosan nem hatá-
rozzák meg. Úgy érzem, hogy ezzel hatalmas káoszt és 
a minőségügynek jelentős károkat is okoznak. 
A minőségügy hatalmas irodalmának (részleges) feldol-
gozása és hosszú minőségügyi életpályám alapján ér-
telmezésem az alábbi. A minőség filozófiai, köznapi ér-
telmezése mellett a minőségügyi szakemberek a kapi-
talista piacgazdaság „piaci” minőség fogalmával 
foglalkoznak, amely értelmezésünk szerint az alábbi. A 
termelési és a fogyasztási folyamatokból álló un. piaci 
igény-kielégítési folyamat minősége a folyamatban ér-
dekeltek, így elsősorban a fogyasztók, a termelők, a be-
szállítók és a társadalom értékítélete arra vonatkozóan, 
hogy a folyamat mennyire elégíti ki az érdekeltek igé-
nyeit, azaz az igényeik kielégítése során az érdekeltek 
mennyi értéket kapnak. A piaci minőség tehát a piacon 
találkozó termelő és fogyasztó termelési és fogyasztási 
folyamatai során az érdekelteknek átadott érték. 

Magyar Minőség XX. évfolyam 06. 2011. június 44/53 oldal



20 éves a Magyar Minőség Társaság 
A minőségügy fenti „piaci” minőség fogalma összhang-
ban áll a minőségügyben használatos legtöbb minőség 
fogalommal. A minőség, mint a vevő igénye, elégedett-
sége ennek a fogalomnak a szűkítése, értelmezésünk 
szerint ugyanis nem csak a vevő elégedettségét kell fi-
gyelembe venni. A minőség fenti értelmezése teljes 
összhangban van például a Nemzeti Minőségi Díj ér-
telmezésével is, hiszen ez a vevő elégedettsége mellett 
értékeli a dolgozók, a társadalom és a „kulcseredmé-
nyeken” keresztül a tulajdonos és a vezetés elégedett-
ségét is. Eddig még nem találkoztam olyan minőségügyi 
minőség értelmezéssel, amely ellentétben állna e fenti 
értelmezéssel. Kérem, hogy jelentkezzen nálam az, aki 
a minőség olyan értelmezését sikerrel használja, amely 
nincs összhangban a fenti értelmezéssel. 
A minőség fenti értelmezése mellett azonban fel kell 
hívni a figyelmet arra is, hogy a minőségügynek a minő-
ség mellett fontos segédfogalma a megfelelőség is. Egy 
adott követelményrendszer szempontjából megfelelő 
egy termék, rendszer, objektum, ha az objektum mért 
tulajdonság-értékei kielégítik az adott követelményrend-
szer követelményeit. Megfelelőség követelményrend-
szerre példa a Gyógyszerkönyv, az Élelmiszerkönyv, 
stb. Sok probléma és félreértés adódik abból, hogy so-
kan összekeverik a minőség és a megfelelőség fogal-
mát. 

- Kitüntetéseid közül melyekre vagy a legbüszkébb és 
miért? 

- Sokféle, bár általában nem túl magas rangú kitüntetést 
kaptam, bevallom, hogy mindegyik jól esett. Minden-
esetre büszke vagyok a Köztársasági Elnök és a Mi-
niszterelnök által átadott Magyar Köztársasági Érdem-
rend Tiszti Kereszt kitüntetésre és jóleső érzés volt a 
Köztársasági Elnököktől átvenni az egyetemi tanári cí-
meimet.(Itt megjegyzem, hogy nekem kétszer kellett 

pályáznom és kétszer adtak egyetemi tanári címet, 
mind a Veszprémi Egyetemre, mind a Debreceni Egye-
temre, azóta ezt már megváltoztatták, ma már elegendő 
egyszer megszerezni ezt a címet.) 
De be kell vallanom, hogy ezeknél a kitüntetéseknél 
mindig jobban örültem annak, amikor a tanítványaim 
köszönték meg munkámat. Sok tanítványom volt hálás 
azért, mert olyan új világot tártam fel az ő számukra, 
amelyről eddig nem is gondolták, hogy létezik. 

- Mi okoz számodra kikapcsolódást és mi a hobbid? 
- Furcsa talán azt mondani, hogy nekem nincs szüksé-

gem kikapcsolódásra, mert a szellemi munka számomra 
kikapcsolódás. Természetesen kellenek olyan percek, 
amikor az ember nem a külső zajokat figyeli, hanem a 
belső hangokat hallgatja. Nagyon fontos a templomok 
csendje. Nagyon fontos a szép kilátás, panoráma. De jó 
kikapcsolódás egy-egy szép hangverseny, gyönyörű 
versmondás, vagy színdarab, opera is. Igazi kikapcso-
lódás a meleg tengerparti nyaralás, vagy a bridzs lenne, 
de ezekre sajnos nincs mód, nincs idő. 
Sajátos kikapcsolódást jelent az öt nagyon jólelkű gye-
rekemmel és a tíz unokával eltöltött sok nagy családi 
összejövetel is, melyek szervezéséért nagyon hálás va-
gyok a feleségemnek. 
Nem tudom, hogy hobbinak tekinthető-e, de ma már azt 
látom, hogy a legnemesebb és legjobb időtöltés az em-
berekért, a társadalomért dolgozni, a békét, a megbo-
csátást és a szeretetet hirdetni. 

- Köszönöm a beszélgetést! Kívánok jó erőt és egészsé-
get, a MTESZ elnökeként szakmailag is tartalmas mun-
kasikereket! 

 
______________________________________________  
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SSttaattiisszzttiikkaa::  sszzöövveettssééggeess  ééss  hhaajjttóóeerrőő  
Elmélet és bevált módszerek a versenyképességért 

A szakmai tudás minden mesterség eredményességének 
alapfeltétele, szükséges, hogy ismerjük annak egészét, elmé-
leti hátterét és gyakorlati tapasztalatait. Szakmai tevékenysé-
günk azonban jóval sikeresebb lehet, ha tudatosan felhasz-
náljuk a statisztika nyújtotta lehetőségeket is. Ezek jóval szé-
lesebb körűek, mint általában feltételezik. 
Erről szeretnénk meggyőzni a részvevőket, oly módon, hogy 
néhány statisztikai alapvetést követően, egyszerű példák útján 
mutatjuk be, hogy mennyire jól használható és eredményes a 
statisztikai megközelítés, a számok mélyebb elemzése útján 
mennyivel több információhoz juthatunk, és ezeket felhasz-
nálhatjuk munkánk minőségének javítására. 
Reméljük, sikerült felkelteni érdeklődésüket rendezvényünk 
iránt, és résztvevőként üdvözölhetjük. 
Program 
08.25–08.55 Regisztráció 
09.00–09.05 Megnyitó 
 Sződi Sándor – ügyvezető igazgató, 
 IFKA Minőségfejlesztési Központ 
09.05–09.35 A matematikai statisztika alapfogalmai 
 Dr. Kemény Sándor – egyetemi tanár, 
 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 
09.35–10.05 Statisztikai folyamatszabályozás a versenyké-

pesség katalizátora 
 Tóth Csaba László – ügyvezető, 
 Thot Quality Management Kft. 
10.05–10.35 Az FMEA mint a hibaelhárítás hatékony 

eszköze – PFMEA: hibafeltáró eszköz 
 Toldi Árpád – MIR vezető, 
 VIDEOTON Elektro-Plast Kft. 

10.35–11.00 Szünet 
11.00–11.30 Sokszínű FMEA a KNORR-BREMSE Vasúti 

Jármű Rendszerek Hungária Kft. gyakorlatában 

 Vincze Róbert – Minőségirányítási vezető, 
 K-B Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. 
11.30– Konzultáció az előadókkal 
Jelentkezés 

Időpont: 2011. szeptember 29. (csütörtök) – 09.00 - 12.00 
óráig 

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

A jelentkezéseket 2011. szeptember 23-ig kérjük az IFKA 
Minőségfejlesztési Központba az 

(1) 332 - 0787-es faxszámra, a nagyzs@ifka.hu vagy 
mik@ifka.hu e-mail címre küldjék vissza. 

Cégnév: …………………….………………………………… 
Cím: ..…………………………………………………………. 
Név: …………………………………………………………… 
beosztás: ………….…………………………………….…… 
Telefon: ……………………….fax:………………..………… 
e-mail: …………………………… 
Részvételi díj: 10 000 Ft + ÁFA / fő 

Dátum: ................................... Aláírás ..................................... 

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

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

A jelentkezési lap kitöltése és részünkre való megküldése 
megrendelésnek minősül, és fizetési kötelezettséget von 
maga után. Lemondást 3 napon belül írásban fogadunk el. 
______________________________________________  
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VVIIIIII..  rreeggiioonnáálliiss  TTáávv--hhőő  kkoonnffeerreenncciiaa  
A NYÍRTÁVHŐ Kft. szervezésében Nyíregyházán megrendez-
ték a VIII. regionális konferenciát. Az eseményre „A távhőszol-
gáltatás aktuális kérdései 2011” címmel 2011. április 21-én 
került sor a Hotel Pagony konferencia termében. A konferen-
cia megrendezésére az idén 45 éves nyíregyházi táv-hő rend-
szerről szóló események első kiemelkedő rendezvényeként 
került sor 
A rendezvényen a szakma elismert elméleti és gyakorlati 
szaktekintélyeinek előadásaiból hasznos információkat kap-
hattak az érdeklődők a távhőszolgáltatás jogi szabályozásá-
nak aktualitásai között a KÁT -a villamos energiatermelés kö-
telező átvételi rendszere- változásának várható hatásairól, az 
egyes táv-hőszolgáltatók közelmúltban elért eredményeiről, 
fejlesztési irányairól, a költségosztás tapasztalatairól. 

A konferencia témái az alábbiak voltak: 

- A KÁT változás hatása a hőtermelés költségeire és az e-
nergiamérlegre 

- A debreceni táv-hő rendszer keringetési villamos ener-
gia- felhasználásának csökkentése 

- A távhőszolgáltatás regulációjának aktuális kérdései 
- Miskolc távhőszolgáltatásának környezetbarát fejleszté-

se a város komplex energetikai koncepciójához illeszke-
dően  

- Rendszerállapot és ellátásbiztonság összefüggései Pé-
csett  

- Létesítmények táv-hő ellátása termálvízzel, mérési ered-
mények értékelésének tükrében 

- Az energia audit szerepe a termelő és szolgáltató cégek 
gazdálkodásában 

- ENEREA, mint az energetikai együttműködések és infor-
máció központja 

- A fűtési költségmegosztás nemzetközi gyakorlata és ha-
zai tapasztalatai 

______________________________________________  

KKoonnffeerreenncciiaa  aajjáánnllaattuunnkk  
December 2-án, immáron 

5. alkalommal 
rendezi meg az 

Iparfejlesztési Közalapítvány 
Minőségfejlesztési Központja 

az 

Országos Benchmarking Konferenciát. 
Új helyszínen, a budapesti Benczúr Hotelben adnak ran-
devút egymásnak a gazdaság szereplői, hogy a minő-
ségügyben nélkülözhetetlen módszer legjobb gyakorla-
taiból kaphassanak ízelítőt. 
A konferencia nyitó-előadására és a védnöki szerepre 
Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium Stratégiai államtitkára vállalkozott. 
A társszervezők, a MIK régi partnerei: EOQ MNB, TÜV 
Rheinland InterCert Kft., ISO 9000 FÓRUM, Magyar Mi-
nőség Társaság, TQM Szövetség. A konferencián tucat-
nyi előadás hangzik el. 

További információk 
„A Mikulás is Benchmarkol-5.”Konferenciáról 

(program és jelentkezési lap) 
a 

www.mik.hu 
honlapon találhatók. 

 

Kérjük, jegyezzék fel naptárukba a rendezvényt, 
őszintén ajánljuk! 

______________________________________________  
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MMiinnőőssééggüüggyyii  VViilláággkkoonnggrreesssszzuuss  BBuuddaappeesstteenn  
2011. június 20-23. 

Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) több mint fél-
évszázados történetében immár harmadszor jut az a 
megtisztelő feladat Magyarországnak, hogy 2011. június 
20-23. között Budapesten rendezheti meg a szervezet 
éves kongresszusát. A kongresszus egyúttal Minőség-
ügyi Világkongresszus is lesz, amely 3 évente felváltva 
az Egyesült Államokban, Európában és Japánban kap 
helyszínt. Mivel ugyanebben az időszakban Magyaror-
szág tölti be az Európai Unió elnöki tisztét, az ez évi Mi-
nőségügyi Világkongresszus jelentőségét emeli, hogy 
annak hivatalos rendezvény-naptárában helyet kapott. A 
rendezvénysorozat státuszát tovább növeli, hogy annak 
keretében a világ minőségügyi szervezeteinek képviselői 
tartanak találkozót (WAQ Meeting), és a kongresszust 
követő napokon kerül sor a Nemzetközi Minőségügyi 
Akadémia (IAQ) tisztújító közgyűlésére, az új tagok fel-
vételére és székfoglaló előadásaira. 
A tervezett program fő elemei időrendi sorrendben: 

2011. június 20. (hétfő) 
„Agrifood” (elő-kongresszusi szimpózium) 
Minőség az egészségügyben (elő-kongresszusi 
szimpózium) 
Minőség a közigazgatásban (elő-kongresszusi 
szimpózium) 
Elő-kongresszusi workshopok (összesen 5): 

- Minőségbiztosítás a gyógyszeriparban 
- A statisztika a proaktív minőségirányítás ér-

dekében 

- Munkahelyi együttműködés a minőség javí-
tásához 

- A „Minőség kihívása” angol projektbemu-
tató 

- Globális teamek indító értekezletének lebo-
nyolítása 

2011. június 21. (kedd) 
Délelőtt:  Ünnepélyes megnyitó 

Nyitó plenáris ülés 
Délután:  6 párhuzamos szekcióülés 

2011. június 22. (szerda) 
Reggel: 6 párhuzamos szekcióülés 
Délután: Záró plenáris ülés 

2011. június 23. (csütörtök) 
Üzemlátogatásra a Herendi Porcelánmanufaktú-
rában, a Dreher Sörgyárakban, a Grundfos Ma-
gyarország Gyártó Kft.-ben és a SPAR Magyaror-
szág valamelyik kereskedelmi egységében lesz 
lehetőség. 

Plenáris előadók: 
Charles Aubrey, az Anderson Packaging, Inc. an 

AmerisourceBergen Company (USA) minő-
ségügyi alelnöke 

Zacharias Bilalis, az Európai Bizottság minőségpoliti-
káért felelős főmunkatársa 
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Alan Bryden, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 

(ISO) korábbi főtitkára (Franciaország) 
Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium 

stratégiai államtitkára 
Lepsényi István, a Knorr Bremse Kft. vezérigazgatója 

(Magyarország) 
Shoji Shiba, a Tsukubai Egyetem volt professzora 

(Japán) 
E. David Spong, az Ameriki Minőségügyi Szervezet 

(ASQ) elnöke és a Boing Aerospace Support 
korábbi elnöke 

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) 

Che Wenyi, a Kinai Tanúsítási és Akkreditációs 
Adminisztrációjának elnökhelyettese 

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) 

A Kongresszus (június 21-22) fő témái közül kieme-
lendő a minőség fogalmának új szerepbe helyezése a 
gyártói gyakorlatban. Többek között kiemelt érdeklődésre 
tarthat számot a stratégiai minőségmenedzsment újra-
értelmezése a modern kihívásoknak való megfelelés 
céljából, a Zéro Defekt Stratégia, a zárt minőségellenőr-
ző hurkok tervezése a stabil gyártórendszerek részére, a 
minőségmenedzsment költség- vagy versenyképesség-
növelő szerepe, a menedzsmentrendszerek integrálása 
és ezzel összefüggésben a minőség fogalmának újraér-
telmezése. 
A minőségmenedzsment és a menedzsment minősége 
témakör is számos aktuális témát tartalmaz, így például 
előadások hangzanak el következő témakörökben: a ve-
zetés megújulásának szükségessége, a stratégiai gon-
dolkodás és tervezés, a teljesítménymérés rendszere a 
mérnöki gyakorlatban, az ISO 9000 szabványok alkal-
mazásának lehetősége a top menedzsment vezetői ha-
tékonyságának javításában. 
A fentieken kívül is még számos szakterület, egymástól 
nagyon különböző ágazatok minőséggel kapcsolatos té-
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mája kerül megtárgyalásra a Kongresszus során. A 
teljesség igénye nélkül említhető a közigazgatás, az in-
nováció, az oktatás, a társadalmi felelősség és a fenn-
tartható fejlődés, az akkreditáció, a tanúsítás, a szabvá-
nyosítás, a kockázatmenedzsment, a Hat Szigma és 
Lean Menedzsment, a vevőkkel való kapcsolat stb. 
Az előadók kivétel nélkül a saját szakterületük nemzet-
közi szinten elismert képviselői, többen kiemelkedő sike-
reket elért cégek vagy nagypresztízsű szervezetek ve-
zetői. 
Így például az első kézből kapunk tájékoztatást (Francis 
Fray) az Európai Bizottság ún. „minőségcsomagjáról”, 
amelyről éppen az előadás napján fognak szavazni az 
Európai Parlamentben. A mezőgazdasági termékek és 
élelmiszerek minőség szerinti védjegyeztetése és a kap-
csolódó európai szintű szabályozások adnak iránymuta-
tást a jövőre vonatkozóan e területen. 
Az innováció témakörének tárgyalása során az FP6 ke-
retprogram elért eredményeinek bemutatására magyar 
előadás vállalkozik (Sebők András). Bepillantást kapunk 
az Európai Innovációs Fejlesztéspolitikát javító kutatá-
sokba (Dietrich Knorr) és a következő FP7 keretprogram 
részleteibe (Dirk Pottier). 
A minőségirányítás jelenlegi és jövőbeni szerepének 
körvonalazásán túlmenően (Popp József és Hans 
Busser) a legfontosabb és legújabb minőségfejlesztési 
irányok ismertetése is helyet kapott a programban: nyo-
mon követés (Fekete Balázs; Surányi József); „Hat 
Szigma” az élelmiszeriparban (Detert Brinkman); érzék-
szervi kiválóság (Eija Piispa; Milflora M. Gatchalian); 
kockázatmenedzsment (Brigitte Petersen). 
Az egészségügy területén az St. Louis-ban működő 20 
kórházból álló Egészségügyi Központ elnök-főigazgatója, 

Mary Jean Ryan, a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia 
Igazgató Tanácsának tagja beszámol a Malcolm Baldrige 
Nemzeti Minőség Díj 2002 évi elnyeréséhez vezető útról 
az első számú vezető szemszögéből. A stratégiai fej-
lesztésért felelős senior alelnök Paula Friedman részle-
tesen kifejti az egészségügyi kiválósághoz vezető utat, 
amely a – vezetés – stratégiai tervezés – a betegre fóku-
szálás – a mérés, elemzés és tudásmenedzsment – a 
humán erőforrásra való összpontosítás – a folyamatme-
nedzsment – úton keresztül vezetett a világszínvonalú 
gyógyítási eredményekhez. 
A japán Deming díjas Iizuka professzor által vezetett 
team bemutatja az egészségügy számára kidolgozott 
szocio-technológia koncepcióját, a klinikai folyamatok 
strukturális modelljét és a kidolgozott minőségirányítás 
rendszerét. A szocio-technológiai modellt már több kór-
házban bevezették, melynek az egészségügyi minőségre 
és biztonságra gyakorolt hatásairól, valamint általános 
eredményességéről részletesen beszámolnak. 
Több amerikai és japán előadás foglalkozik az egész-
ségügyi oktatás minőségi és biztonsági kérdéseivel. 
Többéves gyakorlati tapasztalat alapján részletezik azt a 
minőségorientált tudásanyagot, amit az orvostan-hallga-
tóknak, a rezidenseknek és gyakorló orvosoknak feltétle-
nül el kell sajátítani és a hatékony gyógyítás érdekében 
alkalmazni. 
A közigazgatás területén Tito Conti, a Nemzetközi Mi-
nőségügyi Akadémia korábbi elnöke elemző előadást fog 
tartani azokról az akadályokról, amelyek nehezítik a mi-
nőségorientált működés kialakítását a közigazgatásban. 
A világhírű olasz szakember számos javaslatot tesz, és 
tapasztalatot közöl azok leküzdésére. A német közigaz-
gatás teljes keresztmetszetében -a szövetségi miniszté-
riumoktól a kistelepülésekig- vizsgálták a minőségirá-
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nyítás bevezetésének és kiteljesítésének lehetőségeit és 
lépéseit. A felmérés eredményeinek bemutatásán 
túlmenően az első –kedvező- tapasztalatok is 
ismertetésre kerülnek (Wolfgang Kaerkes). A „Minőség-
ügyi Városok” európai hálózatáról számolnak be az ala-
pító svéd kisváros, Umea vezetői (Jan Bjoring; Johan 
Gammelgard). A rendkívül kedvező tapasztalatok alapján 
javaslatot tesznek a hálózat bővítésére és a rendszeres 
tapasztalatcserére, ami által az életminőség is jelentősen 
javulhat. 
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 8 
A nagy nemzetközi érdeklődést kiváltó rendezvénysoro-
zatra a világ minden tájáról összesen 600 résztvevőt vá-
runk. A Minőségügyi Világkongresszust követően -a ter-
vek szerint- sor kerül a Minőségügyi Világszövetség 
(WAQ) tagszervezetei csúcstalálkozójára és a Nemzet-
közi Minőségügyi Akadémia (IAQ) tisztújító Közgyűlésére 
is. 

Folyamatos tájékoztatás a weboldalon: 
www.eoq.hu/2011 

Dr. Molnár Pál 
a Szervező 

Bizottság elnöke 
______________________________________________  

MMiilllleennnniiuummii  ddííjjaatt  kkaappootttt  aa  7777  EElleekkttrroonniikkaa  
ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzááss  

A szellemi tulajdonjog védelméért kapott elismerést a 
teljesen magyar tulajdonban lévő 77 Elektronika családi 
vállalkozás. 
Az ENSZ által meghirdetett szellemi tulajdon világnap 
alkalmából kiosztották a szellemitulajdon-védelemben 
élen járóknak a Millenniumi díjakat. Az iparjogvédelmi 
tudatosság érvényesítése és a szellemi tulajdon védel-
mében tett erőfeszítéseiért az idei évben a 77 Elektro-
nika Kft. is megkapta az elismerést. 
A teljes mértékben magyar tulajdonú családi vállalkozás 
közlése szerint közel negyven iparjogvédelmi bejelentés 
tett, portfóliójában több megadott szabadalom és mint-
egy húsz érvényes védjegy szerepel. 
Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika Kft. ügyvezető igazga-
tója az átadón azt mondta: "saját fejlesztésű vércukor-
mérő és vizeletelemző készülékeinket betegek ezrei, la-
boratóriumok százai használják nap, mint nap. Szá-
munkra ez a bizonyítéka annak, hogy egy jó ötlettel és 
sok befektetett munkával a hazai szabadalmakból idővel 
piacképes és nemzetközileg is versenyképes termékek 
születhetnek." 
A 77 Elektronika Kft. 1996. óta tagja a Magyar Minőség 
Társaságnak. 2006-ban a DCont Personal Optimum és 
DCont Personal Optimum Plusz egyéni vércukormérő 
családdal és HandUReader vizeletmérő készülékkel, 
valamint 2001-ben a D Cont personal egyéni vércukor-
mérő készülékkel és a Vision 2000 vizeletanalizátorral 
Magyar Minőség Háza díjat nyertek. 
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Vállalatok társadalmi felelõsségvállalása –hatékonysági 
vonzatok - Matolay Réka 

Corporate Social Responsibility: Gains and Losses of 
Efficiecy - Matolay, Réka 

Biogáz hasznosítása Miskolcon - Fignár Zoltán Making Use of Biogas at Miskolc – Fignár, Zoltán 

Fenntartható jólét Az Európai Bizottság új rendelete – 
Dr. Fazekas Éva 

Sustainable Welfare - A New EU.Decree – Fazekas, Éva 

A minőség szerepe a termelésben Magyarországon és 
Romániában 1. rész - Szász Levente - Demeter Krisztina 

The Role of Quality in Production in Hungary and in 
Rumania Part 1.  - Szász, Levente – Demeter, Krisztina 

Jók a legjobbak közül Sződi Sándor  
Beszélgetés Dr. Veress Gáborral 

The Best among the Best –Report with –Dr. Veress, 
Gábor - Sződi, Sándor 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

XX. Magyar Minőség Hét 20th Quality Week 

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

Statisztika: szövetséges és hajtóerő 
Elmélet és bevált módszerek a versenyképességért 

Statistics:Ally and Motive Power Theory and Proved 
methods Serving Competitiveness 

VIII. regionális Táv-hő konferencia Conference on Remote Heating 

Konferencia ajánlatunk Our Conference-advise 

Minőségügyi Világkongresszus Budapesten Quality World Congress - Budapest 

Millenniumi díjat kapott a 77 Elektronika családi vállalkozás 

77 Elektronika Family Enterprise Received Millennium 
Award 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagjait! We Welcome the New Members to the Society 
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