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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
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Huszadik születésnapunkra To Our Twenties Birthday  

The Role of Quality in Production in Hungary and in 
Rumania Part 2. - Szász, Levente – 
Demeter, Krisztina

A minőség szerepe a termelésben Magyarországon és 
Romániában 2. rész - Szász Levente - Demeter Krisztina 

 

The Post-crisis Automotive Supplier Systems and 
Opportunities of Hungarian Suppliers – 
Mészáros, Ádám

A válság utáni autóipari beszállítói rendszerek és a hazai 
beszállítók lehetőségei - Mészáros Ádám 

 

Mit tekint a jövőben a fogyasztó minőségi 
szolgáltatásnak és ezen belül minőségi 
átvitelnek/elosztásnak? - Dr. Szörényi Gábor

What Does the Consumer Consider in the Future as 
Appropriate Quality Service, i.e Adequate 
Distribution/Transmission? - Dr. Szörényi, Gábor  

Tűz van! A minőségügy helyzete Magyarországon 2011-
ben - Rózsa András

Fire Is on! The Situation of Quality in 2011’s Hungary 
– Rózsa, András  

Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Gyöngy Istvánnal - 
Sződi Sándor

The Best among the Best – Interview with 
Gyöngy, István– Sződi, Sándor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

XX. Magyar Minőség Hét 20th Quality Week  

Beszámoló a Magyar Minőség Társaság 21. 
Közgyűléséről Report on the 21th General Assembly of the Society 
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Statisztika: szövetséges és hajtóerő 
Elmélet és bevált módszerek a versenyképességért

Statistics: Ally and Motive Power - Theory and 
Proved Methods Serving Competitiveness  

A szén-dioxid kibocsátás közzététele Közép- és Kelet-
Európában

Publishing of Carbon Disclosure in Central and 
Easter Europe  

A Mikulás is benchmarkol - 5” konferencia Santa Claus Is Benchmarking as Well  

Díjazták 2011 Legkiválóbb CSR Megoldását és az év 
Valóban Felelős Vállalatát

Best CSR Solution 2011 and the Year’s Really 
Responsible Corporate Award Granted  

Elhunyt Schleiffer Ervin Ervin Schleiffer Deceased  

Kanban a gyakorlatban Kanban for the Shopfloor  

Bolya Árpád új könyve: Six Sigma Six Sigma, a New Book from Árpád Bolya  

Közhasznúsági jelentés az ISO 9000 Fórum 2010. évi 
tevékenységéről

Common Benefit Report on 2010 Year’s Activity of 
ISO Forum  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagját! We Welcome the New Members to the Society  
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HHuusszzaaddiikk  sszzüülleettééssnnaappuunnkkrraa  
DDrr..  RRóótthh  AAnnddrrááss  

  
Amint arról már bizonyára értesültek, a Magyar Minőség 
Társaság, és vele együtt lapunk, a Magyar Minőség 
napjainkban ünnepelte huszadik születésnapját. 
Ez az évforduló késztet arra, hogy a lap főszerkesztője-
ként, egy lélegzetvétel erejéig visszatekintsek az elmúlt 
húsz évre, és -ha mégoly vázlatosan is- összefoglaljam, 
a lap küldetésének tekintett szerkesztési elvek alakulá-
sát, fejlődését. 
Az elmúlt 20 év alatt nagyjából 220 lapszám jelent meg, 
amelyek kb. 10000 oldal terjedelemben igyekeztek az 
olvasókat hírekkel és szakmai információkkal ellátni. 
A lap hírlevélként indult, azt tekintve feladatának, hogy a 
Társaság eseményeiről számoljon be tagságának, és 
csak lassanként, évek alatt alakult át szakmai lappá, 
mely e mellett, természetesen tájékoztat a Társaság, sőt, 
ha nem is teljes-körűen, a minőség-szakma híreiről, ren-
dezvényeiről, társadalmi eseményeiről. 
Közben, a két évtized alatt, a lap nemcsak tartalmában 
és terjedelmében, hanem szerkezetében és megjelené-
sében is sokat változott. 
 A külalak tekintetében történt változásokról és az elekt-
ronikussá válásról februári számunkban már részletesen 
beszámoltunk, most inkább a tartalmi változásokról szól-
nék néhány szót, túl azon, hogy e témát minden évben, a 
januári szám szerkesztőségi bevezetőjében rendszere-
sen áttekintjük. 
A lap tartalma elsősorban a minőségfogalomtól függően 
változott. 
Két évtizeddel ezelőtt a minőség kritériumai csak a ter-
mék vagy szolgáltatás jellemzőire szorítkoztak. Ezt kö-

vetően, fokozatosan kiegészültek a minőségbiztosítási, 
majd -irányítási rendszer követelményeinek való megfe-
leléssel. Rövidesen további követelmények is felléptek: 
konformitás a környezetirányítási rendszerekkel, az 
EMASZ-szal, az IT-biztonsággal, a termék jellegétől füg-
gően a szakmai rendszer követelményeivel (élelmiszer, 
jármű, egészségügy stb.), stb. 
Mindez a „szigorodás” folyamatosan, viszonylag rövid 
idő, alig egy-két évtized alatt következett be és ma már 
elérkezünk egy újabb, az eddiginél is jelentősebb lép-
csőfokhoz: hovatovább csak az a termék lesz piacképes, 
amely az előbbieken felül, teljesíti a fenntartható fejlődés 
követelményeit is. 
Maga a fenntartható fejlődés fogalma még nem tekint-
hető teljesen kikristályosodottnak, legtöbben úgy értel-
mezik, hogy a legfontosabb kritériumok a jövedelemter-
melés, tehát a versenyképesség, a bolygó, vagyis a kör-
nyezet kímélése, valamint az ember, tehát a külső és 
belső társadalmi követelmények kielégítése (lldd..  aazz  áábbrráátt) 

Viable
életképes

Sustainability
fenntarthatóság

Equitable
méltányos

Bearable
elviselhető
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AA  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáágg  kkrriittéérriiuummaaii  

Megjegyzés
A Magyar Minőség folyóirat főszerkesztője
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A lap tehát mindezekkel a tényezőkkel kellett, hogy fog-
lalkozzék, időben változó jelentőséggel. Az egyes lap-
számok tükrözik a szakma fejlődését, a súlypontok válto-
zását. Ez idő szerint a versenyképesség a súlypont, kü-
lönösen a KKV-k területén, hazánk gazdasági helyzeté-
vel, a kormányzati gazdaságpolitikával összefüggésben. 
Az is figyelemreméltó tendencia, hogy a társadalom 
egyre szigorúbb követelményeket támaszt a teljes ter-
melési-elosztási lánc etikus magatartásával szemben, 
amit ugyancsak a minőség szerves részének tekint, ezért 
ez is egyre inkább a minőségkultúra részévé válik. 
Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a szakma fejlődé-
sének lehetőleg minden szintjéről merítsünk, éppúgy is-
mertessünk kutatási eredményeket bemutató tanulmá-
nyokat, doktori disszertációkat, mint szélesebb körben 
felhasználható, gyakorlati tapasztalatokat, benchmarking 
ismereteket, önértékelési módszereket, tehát elősegítsük 
az egymástól tanulást. 
Kiemelkedően értékesnek tartjuk azokat a lapszámain-
kat, amelyek egy-egy tudományos műhely, mint pl. a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és 
legutóbb a Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intéze-
tének „termékeit” mutatják be. Jó kapcsolatunk van a Bu-
dapesti Corvinus Egyetemmel, mely gyakran megtiszteli 
lapunkat egy-egy, a minőséggel összefüggő, kutatási 
eredményeket tartalmazó tanulmányuk átengedésével. 
Szeretnék rámutatni a folyóirat egy további, fontos 
missziójára, ez a beszámolás a minőség-szakemberek 
érték-alkotásáról és társadalmi szerepléséről. Ez nem 
korlátozódik a Társaságra és annak tagságára, hanem 
kiterjed a minőség kérdéseivel foglalkozó társ-szerveze-
tekre, legfontosabb partnereinkre is. Ezek közül, a teljes-
ség igénye nélkül, említek néhányat, amelyek rendezvé-
nyeiről, fontosabb eseményeiről rendszeresen beszá-

molunk: EOQ-MNB, Szövetség a Kiválóságért, ISO 9000 
FÓRUM, IFKA-Minőségfejlesztési Központ. 
Nagy figyelmet fordítunk a fejlődést létrehozó, alkotó 
emberre. Ezt a célt szolgálja állandó rovatunk, a „Jók a 
legjobbak közül”, melyben már évek óta, szinte minden 
számunkban bemutatjuk a szakma egy-egy kiválóságá-
nak személyét, szakmai életútját és eredményeit. 
Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 
akik az elmúlt két évtizedben, vagy annak egy részében, 
közreműködésükkel segítették munkámat és ezzel a 
Magyar Minőség elektronikus folyóirat fejlődését. Első 
helyen említem a Társaság ügyvezető igazgatóját, a lap 
kiadóját, Takáts Albertet, aki a finanszírozás egyre nehe-
zebb feladatai mellett az elektronikussá alakulás terheit 
vállalta és a lap mindenkori formáját, „imedzsét” alakítja. 
Segédszerkesztőm, Turos Tarjánné munkájának ered-
ményeit minden egyes lapszámon lemérhetjük. Köszö-
nöm a Szerkesztőbizottság, ezen belül különösen a már 
említett „Jók a legjobbak közül” rovat gondozójának, 
Sződi Sándornak kreatív és lelkes közreműködését. Kö-
szönöm szerzőink önzetlen aktivitását, akiket név szerint 
minden év januári számunkban sorolunk fel. Végül, és 
egyáltalában nem utolsósorban köszönöm olvasóinknak, 
a Társaság tagságának és előfizetőinknek, hogy az 
utóbbi évek nehéz körülményei között is kitartottak mel-
lettünk és javaslataikkal, érdeklődésükkel lehetővé tették 
a folyóirat fennmaradását. Továbbra is szeretném kérni: 

formáljuk együtt a Magyar Minőséget! 
______________________________________________  
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AA  mmiinnőősséégg  sszzeerreeppee  aa  tteerrmmeellééssbbeenn  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  ééss  RRoommáánniiáábbaann  
22..  rréésszz  

SSzzáásszz  LLeevveennttee  --  DDeemmeetteerr  KKrriisszzttiinnaa  
  

4. Minőségfejlesztési programok és teljesítmény ala-
kulása 
A termelési stratégia legfontosabb eleme mindkét ország 
vállalatainál a termék minősége és a megfelelés a speci-
fikációknak. Így kutatásunk további részében arra keres-
sük a választ, hogy a minőségközpontú stratégiai szem-
léletet miként ültetik gyakorlatba a vállalatok, és ez ho-
gyan javítja működési, pénzügyi és piaci teljesítményü-
ket. Elsősorban azt vizsgáltuk, hogy milyen minőségfej-
lesztési programokat alkalmaztak az elemzett vállalatok 

az elmúlt 3 évben, és hogy az egyes fejlesztési projek-
tekbe mennyire intenzíven fektettek be pénzügyi, idő, 
emberi és anyagi erőforrásokat. 
A kérdőíveket kitöltő vállalatok egy 1-5-ös Likert skálán 
jelölték meg, hogy az egyes fejlesztési programokat mi-
lyen intenzíven alkalmazták az elmúlt 3 évben, ahol az 1-
es érték az adott fejlesztési program teljes mellőzését, 
míg az 5-ös érték a projektbe való magas szintű beruhá-
zást jelölte. 

 Magyaro. Románia 
Minőségfejlesztési és ellenőrzési programok 
(TQM programok, Six Sigma, minőségkörök) 2,72 3,67 

Gépek megelőző karbantartása, termelékenység növelése 
(pl. Total Productive Maintenance programok) 2,63 3,37 

Új, pontosabb mérési rendszerek bevezetése 
(pl. belső ellenőrzés, termelési folyamatok monitorizálása, 
benchmarking) 

2,54 3,26 

Termékek és folyamatok környezeti teljesítményének növelése 
(pl. környezetvédelmi tanúsítvány, design for environment) 2,56 3,67 

Termék minőségének biztosítása az ellátási láncban 
(pl. alapanyag tanúsítvány, beszállítói audit, disztribúciós elle-
nőrzés) 

3,28 4,33 

Az ellátási láncban levő partnerek társadalmi felelősségvállalá-
sának monitorizálása 
(pl. munkakörülmények ellenőrzése) 

2,44 3,81 

44..  ttáábblláázzaatt  AA  mmiinnőősséégg  ffeejjlleesszzttéésséérree  iirráánnyyuullóó  pprrooggrraammookk  aallkkaallmmaazzáássaa  aazz  eelleemmzzeetttt  vváállllaallaattookknnááll  
*** a két ország vállalatai közötti eltérés mindegyik fejlesztési program esetén szignifikáns (α = 0,01 szinten)

Megjegyzés
PhD hallgató, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Menedzsment tanszék, Magyar tagozat

Megjegyzés
Phd, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Vállalatgazdaságtan Intézet, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
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A felmérés eredményei alapján kijelenthető, hogy a ro-
mániai vállalatok úgy érzékelik, hogy sokkal intenzíveb-
ben ruháznak be minőségfejlesztési programokba, hi-
szen jóval magasabb értékeket jelöltek meg minden fej-
lesztési projektre a magyarországi vállalatoknál. Ez a 
különbség még akkor is szembetűnő, ha figyelembe 
vesszük azt a tényt, hogy a romániai vállalatok abszolút 
értelemben nagyobb hangsúlyt fektetnek a minőség 
stratégiai és rendeléselnyerő szerepére. A jelentős mér-
tékű és előzetesen nem várt abszolút különbségek 
(amelyek kivétel nélkül, minden esetben a romániai 
minta felé eltolódó, kedvezőbb értékeket mutatnak) 
ugyanakkor felvetik azt a kérdést, hogy jelen esetben 
nem a válaszadók eltérő attitűdjével állunk-e szemben, 
ami a Likert skálák esetén egy jellemzően előforduló hát-
rányos tényező lehet (Tourangeau et al., 2000). A Likert 
skálák ebbéli hiányosságát az üzleti tudományokban al-
kalmazott felmérések során nemrégiben Harzing (2006) 
is kimutatta, aki egy 26 országra kiterjedő elemzés alap-
ján azt találta, hogy a nemzeti, kulturális tulajdonságok 
hatással vannak a válaszadók attitűdjeire. Kelet-Európá-
ban például a válaszadók kedvezőbb értékek kiválasztá-
sára irányuló hajlamát mutatta ki, amely a nyugat-euró-
pai országokhoz képest lényegesen erőteljesebben je-
lentkezett. Mivel az említett felmérésben sem Magyaror-
szág, sem pedig Románia nem szerepelt, ezért a pozitív 

értékek választása felé irányuló nagyobb hajlandóságra 
vonatkozóan nem fogalmazhatunk meg egyértelmű kö-
vetkeztetéseket, de eredményeink értékelésénél ezt a 
lehetőséget is szem előtt kell tartanunk. 
Egy másik fontos megállapítás a minőségfejlesztési 
programokra vonatkozóan, hogy mindkét országban a 
legintenzívebben alkalmazott módszer az ellátási lánc-
ban szereplő partnerek (beszállítók, disztribúciós partne-
rek) ellenőrzése és a minőség biztosítása a termék le-
gyártásának és fogyasztóhoz való eljuttatásának minden 
fázisában, az alapanyagok beszerzésétől kiindulva egé-
szen a disztribúcióig. A vállalatok tehát a minőség szem-
pontjából körültekintően választják meg ellátási láncban 
szereplő partnereiket beszerzési és disztribúciós oldalon 
egyaránt. Bár ez a jelenség arra is utalhat, hogy az ellá-
tási láncban nagyobb gyengeségeket észlelnek, mint 
saját működésükben. 
A minőségfejlesztési programokba való beruházásokkal 
párhuzamban szükséges azt is megvizsgálni, hogyan 
változott az elemzett vállalatok teljesítménye az elmúlt 3 
évben a legyártott termékek minősége és előírásoknak 
való megfelelősége terén. Ennek felmérése érdekében a 
válaszadó vállalatoknak egy 1-5-ös skálán kellett meg-
adniuk, hogy az elmúlt 3 évben milyen teljesítményjavu-
lást értek el. 

  

Érték Változás 
1 a teljesítmény több mint 5%-al csökkent az elmúlt 3 évben 
2 a teljesítmény megközelítőleg azonos maradt az elmúlt 3 évben (-5%, +5%) 
3 a teljesítmény 5%-15%-al növekedett a 3 évvel ezelőtti szinthez képest 
4 a teljesítmény 15%-25%-al növekedett a 3 évvel ezelőtti szinthez képest 
5 a teljesítmény több mint 25%-al növekedett a 3 évvel ezelőtti szinthez képest 

55..  ttáábblláázzaatt  AA  tteelljjeessííttmméénnyyvváállttoozzáásstt  mméérrőő  sskkáállaa  éérrttéékkeeiinneekk  jjeelleennttééssee
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A kérdőívben nem csak a minőséggel, hanem más ter-
melési teljesítménydimenziókkal kapcsolatos fejlődést is 
lekérdeztünk. Ezek ismerete azért is lényeges, hogy a 
minőségbeli teljesítményváltozást ne csak önmagában, 
hanem más területekhez viszonyítva is elemezhessük. A 

közvetlenül a minőséghez kapcsolható teljesítményválto-
zást az ábra első két kategóriája szemlélteti, ugyanakkor 
számos más tényező (Vörös, 2010), pl. a kiegészítő 
szolgáltatások vagy a termék innovativitása szintén a 
minőség dimenzióinak tekinthetők. 

 
55..  áábbrraa  AA  tteerrmmeellééssii  tteelljjeessííttmméénnyy  ddiimmeennzziióónnkkéénnttii  vváállttoozzáássaa  aazz  eellmmúúlltt  33  éévvbbeenn  
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Az 55..  áábbrraa alapján megállapítható, hogy mindkét ország 
vállalatai általános fejlődést tapasztaltak az elmúlt 3 év-
ben, ugyanakkor a romániai vállalatok nagyobb mértékű 
teljesítményjavulásról számolnak be. A minőség terüle-
tén a romániai vállalatok teljesítményjavulása szignifi-
kánsan (α = 0,01) meghaladja a magyarországi vállala-
tok ugyanezen mutatóit, ami összhangban van a minő-
ségfejlesztési programokba való beruházás intenzitásá-
ban tapasztalt különbségekkel. A minőségfejlesztési 
programok alkalmazása és a javuló termelési teljesít-
mény közötti pozitív kapcsolatot nemzetközi empirikus 
kutatások is igazolják (pl. Maani et al., 1994, Sun, 2000). 
A további elemzésben és értelmezésben segíthet, ha 
megvizsgáljuk, hogy az intenzív minőségfejlesztés ho-
gyan járul hozzá a vállalatok pénzügyi és piaci teljesít-

ményének javulásához és milyen hasonlóságokat és 
különbségeket azonosíthatunk a két ország vállalatainál. 
A minőség pénzügyi teljesítményre gyakorolt hatásával 
már régóta foglalkoznak a kutatók, amelyet leggyakrab-
ban két csatornán keresztül vizsgálnak: a minőség árbe-
vétel-növelő hatása, valamint a minőség költségcsök-
kentő hatása (Rust et al., 2002). A minőségfejlesztés 
vállalati profitabilitásra gyakorolt hatásának egy lehetsé-
ges modelljét mutatjuk be a 66..  áábbrráánn (Schonberger & 
Knod, 1991). Más kutatók is hasonló modelleket alkottak, 
Gummerson (1993) például a két említett csatornán kívül 
azt is kiemeli, hogy a növekvő eladások és árbevétel a 
méretgazdaságosság következtében önmagában is hoz-
zájárulhat a termelési egységköltségek csökkenéséhez 
(Slack et al., 2007). 

 

Magasabb ár 

 
66..  áábbrraa  AAmmiinnőősséégg  hhaattáássaa  aa  vváállllaallaattookk  nnyyeerreessééggeessssééggéérree  
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A bemutatott modell, azaz a minőségfejlesztés és a 
pénzügyi mutatók (árbevétel, költségek, nyereség) kö-
zötti kapcsolat empirikus igazolására számos tanulmány 
született a 90-es években. Ezek nagy része igazolta a 
fent vázolt összefüggéseket (Maani et al., 1994, Forker 
et al., 1996), de léteznek olyan felmérések is, amelyek 
az ábrán bemutatott kapcsolat egyes elemeit fenntartá-
sokkal kezelik (Redman et al., 1995, Everett et al., 1997). 
A modellhez kapcsolódó vizsgálataink bemutatása előtt 
mindenképpen megjegyezzük, hogy a minőségfejlesztés 
nem az egyetlen tényező, amely jelentős hatást gyako-
rolhat az árbevételre és a termelési költségekre. Ennek 
megfelelően a minőség és az említett pénzügyi-piaci 
mutatók kapcsolatának elemzésekor szem előtt kell tar-
tani, hogy az árbevétel, piaci részesedés és vállalati pro-
fitabilitás alakulása csak részben magyarázható a minő-
ségfejlesztés hatásaival. 
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Elsőként a minőségfejlesztés és a termelési költségek 
kapcsolatát vizsgáljuk a két ország vállalatainál, külön 
kitérve a minőséggel kapcsolatos költségekre (lldd..  
66..  áábbrraa,,  11..  rréésszz). Feigenbaum szerint, aki elsőként defini-
álta a minőségköltség fogalmát (Feigenbaum, 1956), a 
vállalatok és üzleti egységek két alapvető költségkategó-
riát tekintenek a minőségköltség részének: a minőségel-
lenőrzés költségét (cost of control) és a minőségellenőr-
zés elégtelenségének, hibájának (cost of failure of cont-
rol) költségét. Mindkét fő költségkategória további két 
részre bontható, a minőségellenőrzés költségei tartal-
mazzák a megelőzés (prevention) és az értékelés, 
utólagos ellenőrzés (appraisal) költségeit, míg a minő-
ség-ellenőrzés elégtelenségének költségei a belső, 
illetve a külső hibák költségeiből (internal and external 
costs of failure) tevődnek össze (Feigenbaum, 1991). 
Kutatásunkban a minőség költségeinek megoszlását is 
vizsgáltuk az elemzett vállalatoknál, akiknek arra kellett 

választ adniuk, hogy a minőség teljes költségét 100%-
nak tekintve, milyen részarányt képvisel a négy 
minőségköltség-kategória (77..  áábbrraa). 

  
77..  áábbrraa  AA  mmiinnőőssééggkkööllttsséégg  sszzeerrkkeezzeettee  aazz  eelleemmzzeetttt  

vváállllaallaattookknnááll  
* a két ország vállalatai közötti eltérés statisztikailag egyik esetben 
sem szignifikáns 

Bár az eltérés a két ország vállalatai között egyik minő-
ségköltség-típus esetén sem szignifikáns, az eredmé-
nyek mégis érdekes következtetések megfogalmazására 
adnak lehetőséget. Az eredmény értelmezéséhez azon-
ban először tekintsük az egyes költségtípusok egymás-
hoz viszonyított arányának változását a minőségfejlesz-
tés következményeként (88..  áábbrraa). A szerzők többsége 
egyetért abban, hogy a minőségfejlesztés következtében 
a külső és belső hibák költségének arányának drasztiku-
san csökkennie kell, amely együtt járhat a minőségbizto-
sítási költség kisebb mértékű emelkedésével (Stebbing, 
1993, Parker, 2001). 
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88..  áábbrraa  AA  mmiinnőőssééggffeejjlleesszzttééss  hhaattáássaa  aa  mmiinnőőssééggkkööllttssééggeekk  

sszzeerrkkeezzeettéérree  
Forrás: Parker, 2001 

Bár a bemutatott modell nem tér ki a belső és külső hi-
bák költségének alakulására, az azonban mindenképpen 
nyilvánvaló, hogy egy vállalatnak a minőségfejlesztés so-
rán arra kell törekednie, hogy a hibák költségén belül is a 
külső hibák költségét csökkentse minél nagyobb mérték-
ben. A külső minőség költsége ugyanis nagyobb károkat 
tud okozni a vállalat számára, hiszen a hiba kijavításá-
nak költsége mellett számolni kell a vállalati imázs rom-
lásával, a fogyasztói hűség meggyengülésével és az 
esetleges jövőbeli elveszett kereslet költségével. A mi-

nőségköltségek arányának vizsgálatakor az a hüvelykujj 
szabály követhető, miszerint a minőségbeli hibákat minél 
előbb azonosítja és kiszűri a vállalat (megelőzés – ellen-
őrzés - belső hiba - külső hiba sorrendben), annál kisebb 
költséget okoz a vállalatnak. 
A bemutatott elméleti háttér tükrében a minőségköltsé-
gek struktúrájára vonatkozó kutatási eredmények ellent-
mondásosnak tekinthetők. Bár a romániai vállalatok mi-
nőségfejlesztési programokba történő beruházása inten-
zívebbnek bizonyult, a többlet-erőfeszítés nem mutatko-
zik meg költségoldalon jobb eredményességben, a mi-
nőségköltségek struktúrájában nincs szignifikáns eltérés. 
A hibaköltségek aránya a két ország vállalatainál nagyon 
hasonló, sőt a külső hibák költsége inkább a romániai 
vállalatoknál képvisel nagyobb részarányt. Ez a romániai 
kérdőívek alapján jelentett intenzívebb minőségfejlesztés 
és nagyobb minőségjavulás tükrében meglepő ered-
ménynek tekinthető. Hasonlóan ellentmondásos ered-
ményre jutunk, ha a megelőzési és ellenőrzési költségek 
arányát vizsgáljuk meg. Az intenzívebb minőségfejlesz-
tés következtében azt várnánk, hogy a romániai vállala-
toknál a megelőzési költségek nagyobb arányt képvisel-
nek az ellenőrzési költségekhez viszonyítva, ennek elle-
nére nem tapasztalhatunk szignifikáns különbséget a két 
ország között, sőt az arány inkább a magyarországi vál-
lalatoknál kedvezőbb. Természetesen, ha ismernénk a 
minőségköltségek alakulásának időbeli dinamikáját a 
romániai vállalatoknál, akkor valószínűleg a költségek 
arányában valamiféle javulást tapasztalnánk, de ez lát-
hatóan még mindig elmarad a magyarországi vállalatok 
minőségköltség-szerkezetétől. Mivel azonban ez az első 
ilyen jellegű felmérés Romániában, ezért erre vonatko-
zóan csak feltételezésekkel élhetünk. A teljes termelési 
költség terén ugyanakkor a romániai vállalatok is javulás-
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ról számoltak be (lldd..  55..  áábbrraa), ez azonban nem tükröző-
dik a minőség költségeinek szerkezetében. 
Összefoglalva tehát, bár a romániai vállalatok intenzí-
vebb minőségfejlesztési beruházásokról és magasabb 
minőségjavulásról számoltak be, a minőség költségeinek 
szerkezete még mindig elmarad a magyarországi válla-
latokétól, akik átlagosan a minőséghibák jelentős hánya-
dát (86,7%-át) még a gyárkapun belül kiküszöbölik, míg 
a romániai vállalatoknál ugyanez az érték 82,4%. Ha-
sonlóképpen, a magyarországi vállalatok utólagos minő-
ségellenőrzésre fordított költségaránya mindössze 7,9 
százalékponttal nagyobb, mint a megelőzési költségek 
aránya, míg ez a különbség a romániai vállalatoknál több 
mint a duplája (16,1 százalékpont). 
A továbbiakban kitérünk a 66..  áábbrráánn bemutatott összefüg-
gések 2. ágának elemzésére, azaz megvizsgáljuk az ár-
bevétel, piaci részesedés, valamint a nyereségességi 
mutatók alakulását az elmúlt 3 évben. A pénzügyi és a 
piaci teljesítmény változásának mutatóit ugyanolyan 1-5-
ös skálán mértük, mint a termelési teljesítmény alakulá-
sát (lldd..  55..  ttáábblláázzaatt). Az ezen mutatók alakulását befolyá-
soló tényezők közül a minőségfejlesztési programok ter-
mészetesen csak egy kategóriát képeznek és elemzé-
sünkből számos olyan tényezőt kénytelenek vagyunk ki-
hagyni, amelyek szintén döntő mértékben befolyásol-
hatják a felsorolt pénzügyi és piaci teljesítménymutatók 
alakulását. A termelési költségeken belül az IMSS kér-
dőív külön részt tartalmazott a minőséggel kapcsolatos 
költségek elemzésére. Az árbevétel, piaci részesedés és 
nyereségesség oldalán azonban számos tényezőt adat-
hiány miatt nem tudunk beépíteni az elemzésbe. Ennek 
ellenére az eredmények alapján ugyanolyan irányú és 
előzetesen nem várt következtetéseket tudunk megfo-
galmazni, mint a termelési és minőségköltségek esetén.  

  
99..  áábbrraa  PPéénnzzüüggyyii  ééss  ppiiaaccii  mmuuttaattóókk  eellmmúúlltt  33  éévvbbeellii  

aallaakkuulláássaa  aazz  eelleemmzzeetttt  vváállllaallaattookknnááll  
*** a két ország vállalatai közötti eltérés szignifikáns (α = 0,01 szinten) 

A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a 
magyarországi vállalatok a gazdasági válság és a ke-
vésbé intenzív minőségfejlesztési beruházások ellenére 
az árbevétel és piaci részesedés kismértékű növekedé-
séről számoltak be. Ezzel szemben a romániai vállalatok 
teljesítménye az árbevételek alakulása szempontjából je-
lentősen elmarad a magyarországi vállalatokétól, a ro-
mániai minta szereplői összességében a mutató csökke-
néséről számoltak be. A magyarországi vállalatok nem 
csak a piaci részesedés, hanem az árbevétel-arányos és 
eszközarányos nyereség mutatóiban is kismértékű növe-
kedést jeleztek, ami szintén igaz a romániai vállalatokra, 
de a romániai növekedés mindegyik mutatóban elmarad 
a magyarországi vállalatok által produkált növekedési 
ütemtől. 
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Így tehát megállapítható, hogy nem csak a minőségkölt-
ségek, hanem az árbevétel, a piaci részesedés és a vál-
lalati nyereség alakulása sem mutatja a romániai minta 
vállalatait jellemző jóval intenzívebb minőségfejlesztés 
eredményét, sőt a kapcsolat ellentétes előjelűnek tűnik. 
A magyarországi vállalatoknál, ahol a minőségfejlesztési 
programokba kevésbé intenzíven ruháznak be, a fej-
lesztések eredményessége mind költség, mind pedig ár-
bevétel és profit oldalon erőteljesebben jelentkezik. A ro-
mániai vállalatoknál a helyzet fordított: bár intenzív minő-
ségfejlesztési beruházásokról számolnak be, ezek 
eredménye (a magyarországi vállalatok eredményéhez 
viszonyítva) nem mutatkozik meg sem a minőségköltsé-
gek kedvezőbb alakulásában, sem pedig az árbevétel 
vagy vállalati profit mutatóinak jelentős növekedésében. 
5. Következtetés és lehetséges kutatási irányvonalak 
Kutatásunkban az elemzett vállalatok minőséghez való 
viszonyulását három szinten vizsgáltuk: (1) a minőség 
stratégiai szerepe, (2) minőségfejlesztés a termelési 
gyakorlatban, valamint (3) a minőség hatása a vállalatok 
termelési, pénzügyi és piaci teljesítményére. 
1. A minőség stratégiai szerepét tekintve mindkét or-

szágban a minőség a leglényegesebb rendeléselnye-
rő kritérium. Magyarországon a minőség mellett kie-
melkedő szerepet kap még az ár/költség, míg a ro-
mániai mintában a minőséget a szállítási idő követi a 
rangsorban. A magyarországi vállalatok jobban össz-
pontosítanak a leglényegesebb versenycélokra (köz-
tük a minőségre), míg a romániai vállalatoknál a stra-
tégiai fókusz jobban megoszlik a termelési verseny-
célok között. 

2. Számottevő a különbség a termelésben végrehajtott 
minőségfejlesztési programokban a két ország válla-
lati mintája között. Eredményeink azt mutatják, hogy 
a romániai vállalatok jóval intenzívebben alkalmazzák 

az egyes minőségfejlesztési programokat és jelen-
tősebb erőforrásokat fordítanak ezek végrehajtására. 

3. A minőségfejlesztési programokban azonosított je-
lentős különbség a vállalati teljesítmény oldalán már 
nem jelentkezik egyértelműen. Míg a minőség és 
egyéb termelési területeken mindkét ország vállalatai 
teljesítményjavulásról számolnak be az elmúlt 3 évre, 
addig a minőségköltségek, valamint az árbevétel, a 
piaci részesedés és a profitabilitás mutatóinál meg-
fordul a helyzet. A látszólag kisebb mértékű fejlesz-
tések ellenére az említett teljesítmény és eredmé-
nyesség mutatókban a magyarországi vállalatok 
összességében jobban teljesítenek és az árbevétel 
alakulását tekintve statisztikailag is szignifikáns kü-
lönbség mutatható ki. 

Összességében tehát, míg a minőség stratégiai szintű 
megközelítésében nincsenek szembetűnő eltérések a 
két ország elemzett vállalatai között, addig a minőségfej-
lesztés területén a romániai vállalatok jóval intenzívebb 
beruházásokról számolnak be, ez azonban az ered-
ményváltozókban nem tükröződik egyértelműen, sőt e-
zek inkább a magyarországi vállalatok magasabb teljesít-
ményét mutatják. Ezeknek a -szakirodalomnak látszólag 
ellentmondó- eredményeknek az értelmezése és magya-
rázata további kutatásokat igényel, azonban a lehetsé-
ges magyarázó tényezők között az alábbiakat említjük 
meg: 
• A gazdasági fejlettség és versenyképesség, valamint 

az ezeket meghatározó környezeti tényezőkben je-
lentkező különbségek a két ország között (ld. 
Schwab, 2010) intenzívebb erőforrás-lekötésre és be-
fektetésekre kényszeríthetik a romániai vállalatokat 
(lldd..  55..  áábbrraa), melyeknek eredményességét ugyanezen 
környezeti-piaci tényezők negatívan befolyásolhatják. 
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• A minőségfejlesztési programokba való intenzívebb 

beruházást (lldd..  44..  ttáábblláázzaatt) magyarázhatja az is, hogy 
a felmérésben résztvevő válaszadók (termelésme-
nedzserek) esetleg hajlamosak kedvezőbb színben 
feltüntetni a vállalatok minőségfejlesztés iránti elköte-
lezettségét. Ez egy létező torzító tényező a kérdőíves 
felmérésekben, melyet a nemzeti kultúra sajátosságai 
jelentős mértékben befolyásolhatnak (Harzing, 2006). 

• A termelési teljesítmény változásában azonosított je-
lentős különbségekre (lldd..  55..  áábbrraa) adhat magyaráza-
tot, hogy kérdőívünkben a termelési teljesítmény idő-
beli alakulását kérdeztük le, míg a teljesítmények ab-
szolút szintjéről nem rendelkezünk teljes körű infor-
mációkkal. Így az az eset is előfordulhat, hogy a ro-
mániai vállalatok egy alacsonyabb abszolút szintről 
indulva erőteljesebb termelési teljesítménynöveke-
dést voltak képesek elérni a magyarországi vállala-
tokkal szemben, és ezzel pusztán lemaradásuk szint-
jét csökkentették. Ezt az okfejtést támaszthatja alá a 
minőségköltségek jelenlegi szerkezete is (amely egy 
pillanatképet mutat a vállalatokról), melynek alapján a 
magyarországi minta vállalatai a minőségköltségek 
szempontjából egy magasabb abszolút fejlettségi 
szinten helyezhetők el (lldd..  77..  áábbrraa). Egy 2007-ben 
végzett kutatás, mely a magyarországi feldolgozóipari 
vállalatok termelési teljesítményét vizsgálta az eu-
rópai vállalatok színvonalával összehasonlítva, ha-
sonló eredményekre jutott. Míg a magyarországi vál-
lalatoknál a minőség fejlesztése érdekében felhasz-
nált termelési programok, valamint a minőség terüle-
tén a megelőző 3 évben elért fejlődés mértéke meg-
haladta az európai vállalatokét, addig a termelési tel-
jesítmény abszolút színvonala még mindig messze 
elmaradt az európai színvonaltól (Demeter, 2007). 

• A romániai vállalatok termelésben azonosított maga-
sabb teljesítménynövekedését (55..  áábbrraa), de kisebb 
mértékű pénzügyi-piaci teljesítményváltozását (99..  áább--
rraa) magyarázhatja az a tény is, hogy a minőségfej-
lesztésbe történő intenzív beruházás az árbevételben 
és egyéb pénzügyi mutatókban csak később jelenik 
meg. Azaz a közelmúltban végrehajtott befektetések 
hatása a termelési teljesítmény alakulásában már tet-
ten érhető, de a pénzügyi mutatókban a beruházások 
hozama csak késleltetve csapódik le. A magyarorszá-
gi vállalatoknál fordított a helyzet: a termelési teljesít-
mény javulása nem annyira jelentős mértékű, de a 
pénzügyi mutatók alakulásában már hangsúlyosab-
ban megmutatkozik a korábbi befektetések hozama. 

• A pénzügyi és piaci mutatók (árbevétel, piaci része-
sedés, profitabilitás) fejlődésének magyarázatát min-
den esetben elővigyázatosan kell értelmezni, hiszen 
a minőségfejlesztés mellett még számos más (külső 
és belső) tényező befolyásolhatja e mutatók alakulá-
sát. 

• Az eltérő eredményességet magyarázhatja az a tény 
is, hogy a magyarországi vállalatok jobban fókuszál-
nak a minőségre, mint a romániai vállalatok (lldd..  
33..  ttáábblláázzaatt). A minőségfejlesztési programok 
megvalósításának stratégiai támogatása szintén 
eredményezheti azt, hogy kevésbé intenzív erőforrás-
felhasználás mellett is magasabb teljesítményt 
érjenek el a vállalatok. 
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A kutatás eredményei rávilágítanak arra a tényre is, hogy 
a fejlesztési programok intenzív alkalmazása önmagá-
ban -legalábbis rövidtávon- nem képezi a vállalati siker 
kulcsát és csak a tudatos stratégiai fókusz részeként 
megvalósított minőségfejlesztési programok hozhatják 
magukkal a vállalat eredményességi mutatóinak javulá-
sát. 
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AA  vváállssáágg  uuttáánnii  aauuttóóiippaarrii  bbeesszzáállllííttóóii  rreennddsszzeerreekk  ééss  aa  hhaazzaaii  bbeesszzáállllííttóókk  lleehheettőőssééggeeii  
MMéésszzáárrooss  ÁÁddáámm  

 
A gazdasági válság az autóipart különösen mélyen érin-
tette. Nem csupán a nagymértékű visszaesés gyakorol 
hatást a beszállítókra, a beszállítói rendszer mélyebb át-
alakulásának is szemtanúi vagyunk. Várhatóan tovább 
fog növekedni az ágazat koncentrációja, mélyülni fognak 
a beszállítói kapcsolatok, nagyobb lesz a különböző 
együttműködések szerepe, illetve előtérbe kerülnek a 
környezetvédelmi szempontok, és a várhatóan ismét ma-
gassá váló energiaárak miatt bekövetkezik egy jelentős 
technológiai váltás. Mindezek változásokat generálnak a 
ma alapvetően toyotista elvek szerint működő beszállítói 
rendszerekben. Kulcsfontosságú az a kérdés, hogy a 
magyar beszállítók meg tudják-e őrizni pozícióikat a 
megváltozott környezetben. 
A Suzuki beszállítóit vizsgáló, mélyinterjús kutatáson ala-
puló klaszterelemzés a magyarországi beszállítók négy 
csoportját különítette el. A „hazai kisvállalkozások”, a 
„heterogén hazai középmezőny”, a „külföldi nagyválla-
latok” és a „megfiatalodott dinoszauruszok” csoportja 
várhatóan eltérő módon fog beilleszkedni a megváltozott 
értékláncba, ahol elsősorban a vállalati méret, a techno-
lógiai együttműködésben való részvétel képessége válik 
egyre fontosabb versenyelőnnyé. 
Kulcsszavak: válság, autóipar, beszállítói hálózatok 
A közvetlen külföldi beruházások és a beszállítói kapcso-
latok ágazati, makro- és mikro-szintű elemzése a külföldi 
szakirodalom slágertémája (lásd például Dyer, 1996; 
Aller, 1999; Hirschman, 2000; Lipsey, 2002; UNCTAD 
2001). Hazánkban a problémakör – párhuzamosan a kül-
földi tőkére erőteljesen támaszkodó modernizációs stra-

tégia megvalósulásával – az 1990-es évek második felé-
től vált a közgazdasági diskurzus fontos elemévé, a be-
szállítókról szóló empirikus kutatások jelentős részben ez 
után készültek (ezek összefoglalóit lásd többek között: 
Árva, 1997; Sass-Szanyi, 2004; Mészáros, 2004; Sass et 
al., 2006). 
A hazai beszállítókról szóló tucatnyi kutatás közül azon-
ban csak néhány olyan volt, amely a beszállítókat tipi-
zálta volna, amely az igen heterogén beszállítók között 
csoportokat különített volna el. Sőt, a külföldi vállalatok 
importhányadát, a hazai beszállítók szerepét, az integ-
ráltságot, a külföldi vállalatok elvárásait és a hazai be-
szállítók versenyképességét vizsgáló kutatások egy ré-
sze kezdetben nem különböztette meg a magyar tulaj-
donú vállalatokat a hazánkban működő vegyes tulajdon-
ban levő, illetve külföldi vállalatoktól (Farkas, 2001). Más-
részt a kutatások egyáltalán nem vizsgálták meg az első 
vonalbeli beszállítók beszállítóit, vagyis az értékláncban 
hátrább levő vállalatokat sem (Mészáros, 2009). Empiri-
kus kutatásom többek közt azt tűzte ki célul, hogy az 
első- és másodvonalbeli beszállítók között elkülönítse a 
hazai beszállítók különböző csoportjait. 
Előzmények 
A beszállítókat tipizáló, különböző csoportokba soroló 
tanulmányok közül Árva és Diczházy 1990-es évek végé-
re vonatkozó kutatása emelhető ki, mely szerint a hazai 
tulajdonú beszállítói cégeknek három fő csoportja volt 
megkülönböztethető (Árva – Diczházy, 1998). Az első 
csoportba az egykori állami, privatizált nagyvállalatok 
tartoztak, amelyek elvesztették piacaikat, pénzügyileg 

Megjegyzés
A cikk a Vezetéstudomány 2010. 10. számában megjelent tanulmány másodközlése

Megjegyzés
Egyetemi Tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

Magyar Minőség XX. évfolyam 07. 2011. július 19/62 oldal

leépültek, ugyanakkor infrastruktúrájuk, munkaerejük ja-
va megmaradt. Itt a külföldi partner alapvetően bérmunka 
jellegű kooperációt valósít meg, az anyagokat, alkat-
részeket a partner adja, a piacot is biztosítja, átadhat 
technológiát is. A második jellegzetes csoportba olyan 
középvállalatok tartoznak, amelyeknek múltjuk miatt 
megfelelő referenciájuk van, és így a legjobb lehető-
ségük van kedvező beszállítói pozíciók szerzésére. A 
harmadik, igen hátrányos helyzetű csoport olyan magán-
vállalkozóké, amelyek megfelelő referencia hiányában 
még viszonylagos rugalmasságuk és gyorsaságuk elle-
nére sem tudnak jó pozíciókhoz jutni.  
Egy másik hazai kutatás (UK Know How Fund, é. n.) a 
hazai vállalatokat SWOT-analízis segítségével három 
csoportba osztotta, melyek rendezőelvei a piaci pozíció 
és a piaci kilátások voltak. Az első, gyenge piaci pozíció-
ban levő csoportba azok a kis- és középvállalatok tartoz-
nak, amelyek beszállítói tradíció nélkül, alacsony tech-
nológiai színvonallal, komolyabb menedzsment-ismere-
tek, illetve kapcsolatok nélkül próbálnak belépni a piacra. 
A közepes piaci erővel bíró vállalatoknak van beszállítói 
tapasztalata, felkészültek, és viszonylag jók a kapcsola-
taik. Az erős piaci pozíciójú csoport cégei komoly be-
szállítói tradíciókkal rendelkeznek, magas technológiai 
színvonalat képviselnek, kapcsolataik stabilak. Az idézett 
kutatás a lehetséges felvevőpiacok osztályozását is el-
végezte: nagy piacnak tekinti a multinacionális összesze-
relő vállalatokat, illetve közvetlen beszállítóikat. Ez a piac 
nem csupán nagy, hanem viszonylag zárt is, mivel a sze-
replők kapcsolatai kialakultnak tekinthetők, az elvárások 
pedig igen magasak. A közepes piacok kevésbé zártak, 
a közvetlen beszállítók, a magyar összeszerelők, illetve a 
magyar integrátorok találhatók ebben a csoportban. Az 
elvárások itt is magasak, azonban itt már könnyebb be-
szállítóvá válni. A kis piacok (például hazai részegység 

gyártók) közepes elvárásaikkal közepesen nyitottak, 
azonban méretük miatt csak lokális, regionális szinten je-
lenthetnek húzóerőt a kis- és közepes magyar vállala-
toknak. 
Mint látni fogjuk, az autóipari átalakulások egyik hatása 
az, hogy a jelenleg viszonylag zárt piacok némileg nyi-
tottá, majd az új kapcsolatok megszilárdulásával ismét 
zárttá válnak. Másik hatás, hogy megváltozik a piac mé-
rete. Nem csupán arról van szó, hogy a válság nagy-
mértékben szűkíti a piacot, és előbb-utóbb megindul egy 
újabb fellendülés, hanem arról is, hogy a vállalati kon-
centráció és a készülő modellek szélesebb vagy szűkebb 
skálája határozza majd meg a vállalatok számára rele-
váns piac méretét. Az idézett kutatás a kis- és közepes 
vállalatok lehetőségeit a lehetőségek mátrixában foglalta 
össze az 1. táblázatban. Ezek a megállapítások nem-
csak azért fontosak, mert a beszállítók csoportjai és azok 
jellegzetességei ma is relevánsak lehetnek, hanem azért 
is, mert a piac (pontosabban a partnerek) elvárásainak 
rendszerbe emelésével rávilágítanak arra, hogy a be-
szállítók erősségei csak bizonyos környezetben, bizo-
nyos partneri elvárások mellett használhatók ki, s más 
piacon az elvárások is módosulnak, más vállalatok le-
hetnek csak sikeresek. 
A fenti megállapítások egybecsengenek Sass Magdolna 
és Szanyi Miklós (2004) összegzésével. Ezek szerint a 
helyi beszállítások szintjét a következő tényezők hatá-
rozzák meg: a beruházás típusa (zöldmezős beruházás, 
privatizált vállalat, egyesüléssel, összeolvadással létre-
jött vállalat), a szektorális jelleg, az exportorientáltság 
szintje, a beruházó országa, a hazai és a külföldi vállalati 
szektor közötti különbség, a potenciális hazai beszállítá-
sok minősége és mennyisége, 
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a külföldi vállalatok globális stratégiája, a hazai leány-
vállalatnak a multinacionális vállalat termelési hálózatá-
ban elfoglalt helye. 
Tanulmányom célja pedig épp annak meghatározása, 
hogy a magyarországi beszállítók különböző csoportjai 
milyen helyet foglalhatnak el a válság hatására megvál-
tozó termelési láncban. 
A beszállítók csoportjai 
Az általam végzett felmérés alapján létrehozott vállalat-
csoportok alkalmasabbak az előző alfejezetben idézett 
kutatásoknál arra, hogy megpróbáljam meghatározni a 
válság utáni rendszerben elfoglalt helyüket. Ennek oka 
nemcsak az, hogy kutatásom jóval frissebb az idézettek-
nél, hanem az is, hogy a kutatás célja nem csupán az 
egyes beszállítói csoportok elkülönítése volt, hanem az 
is, hogy a beszállítói hálózat jellemzőit, valamint a válla-
latok abban elfoglalt helyét meghatározza. 
Az empirikus kutatás alapját, a Suzukit, illetve a Suzuki 
első- és másodvonalbeli beszállítóit vizsgáló mélyinter-
júim jelentették, melyek keretében 30 vállalatvezetőt ke-
restem fel. Az interjúk a válság előtt (zömében 2007-ben) 
készültek, az eredményeknek azonban a válság, ponto-
sabban a válság után kialakuló új rendszer különös je-
lentőséget ad. A 29 vállalatból álló minta elemzéséhez, a 
vállalati csoportok kialakításához a klaszteranalízis mód-
szerét használtam. A statisztikai elemzés módszertani 
részleteitől e helyütt eltekintek, csupán annyit jegyeznék 
meg, hogy a klaszteranalízis során az árbevétel, az al-
kalmazotti létszám és a jegyzet tőke nagysága, a válla-
latok kora és a külföldi tőke aránya jelentették a bevont 
változókat. Az így kapott négy klaszter a Magyarorszá-
gon működő Suzuki-beszállítók négy jól megkülönböz-
tethető csoportját jelenti. 

 A beszállítói piac mérete 

Kkv-k felkészültsége nagy  közepes kicsi 

gyenge gyenge  gyenge közepes 

közepes gyenge közepes kedvező 

erős közepes kedvező kedvező 

11..  ttáábblláázzaatt  KKiiss--  ééss  kköözzeeppeess  vváállllaallaattookk  bbeesszzáállllííttóóvváá  vváálláá--
ssáánnaakk  lleehheettőőssééggeeii  

Forrás: UK Know-how Fund: Összefoglaló jelentés és javaslatok 
megfogalmazása a kkv-szektor lehetőségeinek fejlesztésére.  

Hazai kisvállalkozások 
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Az első (11 vállalatot tartalmazó) klaszterben döntően 
magyar tulajdonú, nagyon kis részben vegyes tulajdonú 
vállalatok találhatók, döntő többségük az 1990-es, illetve 
1980-as években alakult, egy részük tipikus családi vál-
lalkozásként. Tulajdonjogilag függetlenek, nem állnak 
anyavállalatok irányítása alatt. A vállalatok mintegy fele 
nem első vonalbeli beszállító, csak a Suzuki partnereivel, 
beszállítóival állnak kapcsolatban, így a vertikális lánc-
ban a második sorban helyezkednek el. A gyártott ter-
mék és a tevékenységtípus szerint ez a klaszter igen 
heterogén, hiszen találhatunk csupán forgalmazással 
foglalkozó vállalatot éppúgy, mint alacsony hozzáadott-
értékű termékek gyártásával, fröccsöntéssel, préselt al-
katrészek gyártásával foglalkozót, de akad köztük szer-
számgyártásra, prototípusgyártásra, egyedi célgépek 
gyártására, műszaki fejlesztésre és tanácsadásra szako-
sodott vállalat is. Tehát korántsem állítható, hogy az 
ebbe a klaszterbe tartozó cégek csak alacsony hozzá-
adott-értékű, bérmunkaszerű tevékenységeket végezné-
nek. Erre utal, hogy néhányuk esetében a vállalat meg-
alakításának oka kifejezetten a szaktudás, mérnöki tudás 
hasznosítása volt. Kis részüknél haladja csak meg a Su-

Megjegyzés
Bár a minta elemszáma viszonylag kicsi, ennek ellenére nem egyedülálló hasonló módszerek használata (lásd Csendes, 2004). A minta viszonylag kis elemszámának oka részben a teljes sokaság korlátozott nagysága. A Suzuki mintegy 60-70 első vonalbeli beszállítóval rendelkezik, a vertikális lánc rövid volta, a magas importhányad (lásd Mészáros, 2009) miatt azonban nehéz volt másodvonalbeli cégeket felkeresni. A kis mintanagyság másik oka a vállalatok elzárkózása.
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zukinak történő közvetlen és közvetett beszállítások ará-
nya az 50%-ot, az egyoldalú függés csak a csoport egy 
részére jellemző. Kis- és közepes vállalkozások, az ár-
bevétel egy cég esetében sem haladja meg az egymilli-
árd Ft-ot, alkalmazotti létszámuk nem nagyobb 80 főnél. 
A heterogén hazai középmezőny 
A második (hat vállalatot tartalmazó) klaszter cégei (egy 
vegyes vállalat kivételével) tisztán hazai tulajdonban 
vannak. Ezek egy része egykori állami nagyvállalat volt, 
más részük az 1990-es években jött létre hazai kisvállal-
kozásként, ezután dinamikusan növekedett. Előbbi cso-
port jó része viszonylag sikeresen átalakult egykori ál-
lami vállalat, illetve annak része, utóbbi csoport pedig 
egyértelműen sikeres, eredetileg is magántulajdonú ha-
zai vállalkozás. Mindkét csoport a duálisnak mondott 
(Hamar, 2001; Hamar – Nagy, 2001) hazai gazdaság 
magyar tulajdonú középvállalata, némiképp ellent-
mondva a dualitás tételének. Tevékenységét tekintve a 
csoport igen heterogén. A cégek nagy részére nem jel-
lemző, hogy túl nagy lenne a Suzuki aránya az árbevé-
telben, az egyoldalú függőség ebben a csoportban in-
kább kivételes. Árbevételük többségében kétmilliárd Ft 
körüli, illetve feletti, egy részük nagyvállalat, döntő több-
ségük nagyobb középvállalat (250-től nem sokkal elma-
radó foglalkoztatott létszámmal), viszonylag magas a vál-
lalatok jegyzett tőkéje, sok esetben meghaladja a 
százmillió Ft-ot. 
Külföldi nagyvállalatok 
A harmadik klaszter hét tagja egy (többségében külföldi 
tulajdonban levő) vállalat kivételével kizárólagos külföldi 
tulajdonban levő, zöldmezős beruházással vagy privati-
zációval az 1990-es évek elején létrejövő, külföldi anya-
céggel rendelkező vállalat. Tevékenységük heterogén, 

magas technológiai színvonalat képviselő, a Suzuki 
szempontjából stratégiai terméket éppúgy találunk, mint 
fröccsöntést vagy kereskedelmet. Többségük első vonal-
beli beszállító, közvetlenül kapcsolódnak a Suzukihoz, ők 
helyezkednek el a beszállítói piramis tetején. A vállalatok 
többségének éves árbevétele kétmilliárd Ft felett van, 
van közöttük több 250 fő fölötti nagyvállalat, egy kivételé-
vel száznál több alkalmazottjuk van, s többségük a vál-
ság előtt a vállalat dinamikus növekedéséről számolt be. 
Megfiatalodott dinoszauruszok 
A klaszteranalízis által külön csoportba sorolt négy nagy-
vállalat méretét (árbevétel, alkalmazotti létszám, jegyzett 
tőke) tekintve a minta legnagyobb cégei között van. Kö-
zülük két vállalat igen nagy múltra tekint vissza, míg a 
másik kettő megalakulása az 1960-as évek iparosítási 
hullámának eredménye. Utóbbiak tisztán magyar tulaj-
donban levők, az előbbiek közül egyik vegyesvállalat, 
másik tisztán külföldi tulajdonban van. A négyből három 
vállalatot a Suzuki keresett meg, s kérte fel őket beszál-
lítónak még 1992-ben. Látszik, hogy a Suzuki bízott a 
hagyományos nagyvállalati körben, ez az 1990-es évek 
elejének épp csak formálódó hazai kis- és középvállalati 
szektorát tekintve érthető. A Suzuki mindegyik vállalat 
fontos vevője, de csak az egyik esetben haladja meg a 
részesedés az 50%-ot. A több lábon állás és a kisebb 
kiszolgáltatottság feltétlenül nagy előnyt jelent. Közülük 
két vállalat is volt már az Év Beszállítója. 
A beszállítók pozíciója a válság előtt 
A versenytársakat és a versenyhelyzetet a vizsgált vál-
lalatok igen eltérően ítélték meg. A szolgáltatással, spe-
ciális termékek gyártásával foglalkozók közül több is be-
számolt arról, hogy alig akad versenytársa, ennek oka, 
hogy a vállalat igen speciális terméket gyárt, illetve hogy 
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Megjegyzés
Az elnevezés Voszka Éva nagyvállalati átalakulást elemző műveiben olvasható metaforára utal (lásd például Voszka, 1997)
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a sikeres kapcsolat kialakításában sokat számít a föld-
rajzi távolság. A nagyobb értékű terméket gyártó válla-
latok esetében jellemző volt a globális verseny, míg a 
műanyagipari és fémipari cégek nagy része hazai, illetve 
regionális versenytársakról számolt be, nemritkán a 
mintában szereplő más vállalatok némelyikét konkrétan 
is megnevezve. Ez utóbbi kategóriákban mind a globális, 
mind a regionális, mind a hazai versenyt erősnek és nö-
vekvőnek nevezték. 
 A verseny a vizsgált vállalatok mintegy fele szerint ár-
verseny. Kell egy adott minőséget nyújtani, de a szintet 
teljesítők között az ár az egyetlen kritérium. A minőséget, 
a pontosságot viszonylag kevés vállalat említette, ezek 
kis része a műanyagipari, de többségük speciális termé-
ket gyárt, illetve szolgáltatást nyújt. Néhány vállalat meg-
említette az informális kapcsolatok fontosságát is. A be-
szállítók egy része kizárólagosan felelős egy adott ter-
mékért. Véleményem szerint egy ilyen helyzetben mind-
két fél számára fontos a megbízhatóság és a hosszú 
távú gondolkodás. S mivel akár egy termék hiánya is ké-
pes zavarokat okozni a termelésben, a megrendelő szá-
mára a partner megtartása kulcsfontosságú. Ezt igazolja 
a ritkán ugyan, de előforduló minőségi hibák kezelése is: 
ezek nem feltétlenül jártak a kapcsolatok megszakadá-
sával. 
Összességében úgy tűnik, a vállalatok nagy része a vál-
ságot megelőző időszakban stabilan őrizte pozícióját, a 
Suzuki állandó partnere volt. A versenyelőnyt firtató nyi-
tott kérdésre azonban rendkívül sokféle, ám a vállalatok-
ról kialakult képet nagyrészt alátámasztó választ kaptam, 
ezek a következők voltak. 
A külföldi tulajdonú cégek leányvállalatai közül több a 
hozzáértést, a tőkeerőt és a méretgazdaságosságot, az 
anyacég globális kapcsolatait említette versenyelőny-

ként, egy-egy vállalat a márkanevet, a terméktervezés-
ben megmutatkozó előnyeit, az értéknövelt szolgáltatás 
nyújtásának képességét, a K+F előnyöket hozta fel. 
A magyar tulajdonú kis- és közepes, újonnan alakult 
vállalkozások (tehát a heterogén középmezőny és a ha-
zai kisvállalkozások) közül többen említették a kis mére-
tet, a rugalmasságot, a versenyképes árat, egy-egy cég 
a központi vezetés előnyeit, a hozzáértést, a szellemi tő-
két, a kis piaci szegmens megcélzását, az egyedülálló 
technológia alkalmazását, a kapcsolatrendszert, a meg-
bízhatóságot, a minőséget, a tőkeerőt, a növekedést. A 
megfiatalodott dinoszauruszok mindegyike a tapasztala-
tot, az iparágba történő korai belépést és a méretnagy-
ságot, kisebb arányban a sikeres átalakulást, a japán 
minták átvételét, az alacsony vidéki munkabéreket tar-
totta fontosnak. 
A legfontosabb kérdés az, hogy ezeket a versenyelőnyö-
ket, illetve a fent már ismertetett erősségeket a vállalatok 
az új környezetben, az új elvárásokkal szembesülve ho-
gyan lesznek képesek kihasználni. 
A megkérdezett vállalatok már a válság előtt is számos 
olyan veszélyt, illetve gyengeséget említettek, amelyek a 
helyzetüket negatívan befolyásolhatják. Az egyik legna-
gyobb veszélyt a fokozódó árverseny jelenti, amelynek 
oka nemcsak a szaporodó versenytársakban keresendő, 
hanem abban is, hogy a cégek az egyik vállalatvezető 
szavaival élve „kettős prés” alá kerültek. Ez egyrészt a 
növekvő alapanyagáraknak, másrészt a megrendelők 
kemény és versenyeztető árpolitikájának volt köszönhető 
– a válságról szóló amerikai elemzése kiemelik, hogy ez 
a válság hatására sem enyhült (US Department of 
Commerce, 2009). 
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Súlyos problémát jelent még ezen kívül több cég eseté-
ben a kiszolgáltatottság, a legfontosabb partner nagy 
súlya az árbevételben. Ezen már a válság előtt is több 
cég változtatni szeretett volna, de ez épp a kapacitás-
korlát és a tőkehiány (mint a növekedést és a termelés 
diverzifikációját akadályozó tényezők) miatt nem könnyű. 
A konjunktúra-érzékeny, a többi szektornál, illetve a 
GDP-nél volatilisebb autóipart (OECD, 2009) a válság a 
többi iparágnál is érzékenyebben érintette (IMF, 2009). 
Az egy lábon állás, a kiszolgáltatottság jelentős hát-
ránnyá vált, a kereslet visszaesése miatti termelés-
csökkenés rendkívül gyorsan végigfutott a vertikumon. A 
válság hatásai azonban túlmutatnak egy erőteljes cikli-
kus visszaesésen, és hosszabb távon is meghatároz-
hatják a beszállítói rendszer jövőjét. 
Az autóipari beszállítói hálózatok átalakulása a vál-
ság előtt 
Az autógyártás -szervezeti, termelésszervezési szem-
pontból- igen innovatív iparág. Az 1900-as évek legele-
jén az autóipar kisipari termelési rendszere a részegysé-
geket gyártó független vállalkozókon, illetve a termelés 
folyamatát technológiai, szervezési szempontból átfogni 
képtelen autógyártókon alapult. Majd a fordizmus egy 
technológiai rendszerbe illesztette a teljes gyártási fo-
lyamatot. Ennek fontos eszköze a részegységek szab-
ványosítása, standardizálása volt: a kisipari termelési 
rendszer pontatlan, sok esetben utólagos megmunkálást 
igénylő alkatrészeit felváltották a standard, egymáshoz 
pontosan illeszthető, egyszerűen összeszerelhető alkat-
részek. A beszállítók nem vettek részt a termékek terve-
zésében, a tervezés területén az együttműködés isme-
retlen volt. A kicsi, könnyen lecserélhető beszállítók 
egymással ár-alapú versenyt folytattak (Turnbull – Oliver 
– Wilkinson, 1992; Hudson, 1994; Streeck, 1998). 

A toyotizmus alapjaiban változtatta meg a beszállítói 
rendszert: a rugalmasan helyettesíthető, rövidtávra al-
kalmazott partnerek helyett a japán, illetve a toyotizmus 
elveit átvevő autógyárak megpróbáltak hosszabb távú 
kapcsolatokat kialakítani beszállítóikkal. A közvetlen be-
szállítók számát radikálisan csökkentették, a nagyobb, 
megbízható partnereket részesítették előnyben. Az így 
kialakuló kapcsolatok mindkét 
fél részéről növelték a függőséget, ezért a partnerek ki-
választása elődleges fontosságúvá vált (Turnbull – Oliver 
– Wilkinson, 1992). 
A kapcsolatok megszilárdultak, egyre szorosabbá váltak, 
a partnervállalatok már nem csupán alvállalkozók, kisebb 
egységek beszállítói, hanem egyre komplexebb részegy-
ségek gyártói lettek, amelyeket az autógyártók ösztö-
nöztek a növekedésben, stabil és növekvő volumenű 
megrendelésekkel láttak el. A tömegtermelést felváltó 
tömeges személyre szabás a beszállítók részéről is na-
gyobb rugalmasságot, magasabb fokú technológiai 
együttműködést kívánt meg. A vertikális láncban így 
nagy különbség alakul ki az autógyár stratégiai, techno-
lógiai partnereinek tekintett első vonalbeli (közvetlen) be-
szállítók, illetve ezek beszállítói, a másodvonalbeli be-
szállítók, illetve az őket kiszolgáló harmadik stb. vonal-
beli beszállítók között. 
Az első vonalbeli beszállítók egyre inkább stratégiai 
partnerré váltak, amelyek sok esetben részt vettek a 
termékek tervezésében is. Ők már nem alkatrészeket, 
hanem részegységeket, teljes rendszereket szállítottak 
be. A toyotizmus rendszerében az első vonalbeli beszál-
lítók integrátorként működnek: egy-egy vállalat több tucat 
alvállalkozóból, beszállítóból álló hálózatot fog össze: a 
vertikális láncot ő irányítja. Az alsóbb szinteken lehetővé 
válik a specializáció, egy-egy kisebb vállalat csupán 
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Másrészről a vállalatok közötti (tulajdoni összefonódás-
sal nem összefüggő) együttműködések szerepe is nö-

meghatározott, egyszerű műveletekkel foglalkozik, igen 
szabályozott keretek között (Futó – Hurton, 1997, Hud-
son, 1994, Fujita – Hill, 1995; Humphrey – Memedovic, 
2003). 
A fenti folyamatok ellenére sem állítható azonban, hogy 
az autóipari beszállítói rendszerek teljes egészében 
toyotistákká váltak volna, inkább egyfajta konvergencia 
volt megfigyelhető az európai és amerikai, fordizmus je-
gyeit még jobban magukon viselő struktúrák és a 
klasszikus toyotizmus beszállítói rendszere között (Kim – 
Michell, 1999), a vállalatok rendszerei ugyanakkor to-
vábbra is különböznek egymástól (Bensaou – 
Venkatraman, 1995). Az autóipar az ezt megelőző vál-
ságokra is strukturális átalakulással reagált (Somai, 
2009), s most is az a fő kérdés, milyen változások men-
nek végbe, pontosabban, hogy a válság alatt, illetve a 
válság után kialakuló új rendszerben mi lesz a szerepe 
az beszállítóknak, folytatódik-e a toyotista struktúrák tér-
hódítása? 
A beszállítói hálózatok átalakulása 
Mivel a magyarországi (és térségbeli) autó-összeszere-
lők szinte mindegyike, illetve a beszállítók jelentős része 
is multinacionális vállalatcsoport tagja, így a nemzetközi 
trendek a magyar piacon is érezhetők, illetve érezhetőek 
lesznek. Az, hogy mindezek milyen mértékben, illetve 
sebességgel érvényesülnek, természetesen függ többek 
között a vállalatcsoport centralizációjának mértékétől, a 
döntéshozatali mechanizmusoktól, a vállalat stratégiájá-
tól, valamint a hazai vállalati környezettől is. 
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 A beszállítói rendszerek szempontjából véleményem 
szerint a vállalati méret, illetve a koncentráció növeke-
dése, a kapcsolatok mélyülése, valamint a (környezetvé-
delmi szempontok és a jövőbeli magas energiaárak miatt 

bekövetkező) technológiai váltás lehetnek azok a ténye-
zők, amelyek a beszállítói hálózatok működését 
hosszabb távon is befolyásolják. Természetesen 2010 
legelején végleges következtetéseket nem lehet még le-
vonni, a legfrissebb ágazati adatokból a fontosabb tren-
dek azonban már kirajzolódnak. Az egyik legfontosabb 
kérdés, hogy a válság milyen hatást gyakorol a koncent-
rációra, illetve a felvásárlások és összeolvadások dina-
mikájára. Az ágazatra már a válság előtt is növekvő kon-
centráció volt jellemző. Az autóipari (összeszerelőket és 
alkatrészgyártókat érintő) felvásárlások lendülete a vál-
ság hatására mind értékben, mind a tranzakciók számát 
tekintve megtört, azonban világszinten még 2008-ban is 
meghaladta a 31 milliárd dollárt a felvásárlások és 
összeolvadások összértéke, számuk pedig 2007-hez ké-
pest alig csökkent (604-ről 549-re). (PWC, 2009a). 2009-
es összesített adatok még nem állnak rendelkezésre, 
azonban valószínűsíthetjük, hogy a felvásárlások lendü-
lete (már csak a csődök és az ezzel összefüggő felvá-
sárlások miatt sem) tört meg teljes mértékben, ez pedig 
a piaci koncentráció további növekedését okozhatja. To-
vábbi érdekes jelenség, hogy mivel az autóipari beszál-
lítók az autógyártók szempontjából kulcsfontosságúak, 
és a válság hatására előbbiek stabil működése ve-
szélybe került, az autógyártók különböző eszközökkel 
maguk is ösztönzik beszállítóik koncentrációját. Átviszik 
szerszámaikat egy másik, stabilabb helyzetben levő be-
szállítóhoz, ráveszik beszállítóikat, hogy vásárolják fel a 
gyengébbeket, esetleg saját maguk vásárolják fel őket 
(Somai, 2009). Hosszabb távon a válság tehát csak mér-
sékelten törte meg a koncentráció növekedésének len-
dületét, vagyis az várhatóan a válság alatt és annak el-
múltával növekedni fog. 
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vekszik. Ahogy Sergio Marchionne, a Chryslerrel 2009 
elején megállapodást kötő Fiat vezetője fogalmazott: 
„Ebben az iparágban a függetlenség többé már nem 
fenntartható. Többé már nem lehetséges, hogy saját 
magunk gyártsuk az autókat”. (Marchionne, 2009) Az 
USA-ban a három autóipari óriás (Detroit 3) is mélyebb 
együttműködésre törekszik, különösen a kutatás-fejlesz-
tés, a design, a termelés területén (US Department of 
Commerce, 2009). Az iparági elemzések azt mutatják, 
hogy valószínűleg a beszállítói ipar is követni fogja a 
stratégiai szövetségek, technológiai és más együttműkö-
dések irányába mutató trendeket (PWC, 2009b). 
Rendkívül fontosak a beszállítói hálózatokat is nagy-
mértékben érintő technológiai változások. A megfelelő 
technológia birtoklása, illetve a technológiai váltás ké-
pessége a dinamikusan változó környezetben verseny-
előnnyé válhat. A szigorodó környezetvédelmi előírások 
(a károsanyag-kibocsátási szintek csökkentése), vala-
mint a válság elmúltával valószínűleg magassá váló olaj-
árak miatti energiatakarékossági kényszer technológiai 
váltást kényszerít majd ki (Deloitte, 2009; PWC, 2009b) 
Egy olyan piacon, ahol a felvásárlások és összeolvadá-
sok, valamint a válság hatására bekövetkező csődök 
nagymértékben megváltoztatták a piac strukturális jel-
lemzőit, a technológiai váltás kényszere további változá-
sokat indíthat el. Jó példa erre, hogy 2009 végén a Su-
zuki és a Volkswagen olyan együttműködési megállapo-
dást írt alá, melynek célja energiatakarékos és kis szén-
dioxid-kibocsátású autók piacra dobása – ráadásul a ter-
vek szerint a Volkswagen valószínűleg megvásárolja a 
Suzuki részvényeinek 19,9%-át (Suzuki, 2009). 
A technológiai váltás szükségessége, az új modellek pi-
acra dobása tehát megnöveli az autógyártók és a be-
szállítók közötti együttműködés jelentőségét. Az új tech-

nológiák és eljárások forrásai lehetnek ezen túl olyan in-
novatív beszállító vállalatok is, amelyekkel az autógyártó 
magasabb szintű együttműködést alakít ki (természete-
sen nem zárható ki azok felvásárlása sem). 
 A beszállítók úgy próbálják megőrizni pozícióikat, hogy 
újabb és újabb feladatköröket vállalnak át, legyen szó 
teljes modulok gyártásáról, vagy épp termékfejlesztésről. 
Azok a vállalatok, amelyek ezt nem teszik meg, egyre 
nagyobb versenynek vannak kitéve mind a versenytár-
sak számát, mind az árakat tekintve. Az együttműködés 
magasabb foka hatást gyakorol a vállalatok közötti föld-
rajzi távolságra is: ez a térbeli koncentrációt növelő té-
nyező (US Department of Commerce, 2009). Ezzel pár-
huzamosan természetesen a méretgazdaságosság fon-
tos versenyelőny lesz a jövőben is. 
Mindezek a trendek azt jelentik, hogy egyre koncentrál-
tabb piacon, egyre nagyobb beszállítók alakítanak ki 
mélyebb együttműködéseket az egymással is egyre job-
ban együttműködő autógyártókkal. 
Lehetőségek és veszélyek: a hazai beszállítói cso-
portok további differenciálódása? 
A válságot túlélő, s néhány éven belül megnövekedett 
kereslettel (az előrejelzéseket és szcenáriókat lásd pél-
dául Harvey, 2009; PWC, 2009b) szembesülő beszállí-
tóknak a fent elemzett új környezetben kell majd helytáll-
niuk. Azok a jelenlegi autóipari beszállítók, amelyek tő-
keerősebbek, alkalmasak technológiai együttműködésre, 
valószínűleg sikeresen tudnak részt venni az újabb mo-
dellek részegységeinek beszállításáért folyó, várhatóan 
igen nagy versenyben. Számukra az új rendszer hatal-
mas lehetőségeket jelent majd. A külföldi nagyvállalatok 
sorsa nagyrészt hazai anyacégeik kezében lesz, önma-
gában nehéz lenne a leányvállalatok jelenlegi helyzeté-
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Megjegyzés
3 Csak egy példa: 2010 elején, az autóipari recesszió közepén is növekedett a lítiumos akkumulátorok iránti kereslet, az amerikai autóipari beszállító, a Cellgard pedig új üzemet létesít ezek gyártására. Igaz, szerepe volt ebben az US Department of Energy által nyújtott 49 millió dolláros, technológiaváltást és munkahelyteremtést ösztönző támogatásnak is (Autonews, 2010). A gazdaságpolitika támogatása a technológiai váltást jelentősen fel fogja gyorsítani.
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ből következtetéseket levonni, ceteris paribus (fenti erős-
ségeiket tekintve) azonban ez a csoport az átalakulás 
nyertesévé válhat. 
A megfiatalodott dinoszauruszok csoportja, valamint a 
nagyobb, tőkeerősebb, fejlettebb technológiával rendel-
kező heterogén hazai középmezőny nevű klaszter tagjai 
szintén alkalmasak lehetnek arra, hogy a megváltozott 
környezetben, az új elvárások mellett is beszállítók ma-
radjanak. Ennek oka, hogy technológiájukat, tapasztala-
tukat, méretüket várhatóan ki tudják majd használni az új 
környezetben is. 
Azok a vállalatok azonban, amelyek nem tudnak megfe-
lelni az új technológiai követelményeknek, illetve árban 
nem tudnak versenyezni az egyre koncentráltabbá és 
nemzetközibbé váló piacon, ki fognak esni az első vo-
nalbeli beszállítók közül. Ez a veszély a hazai kisvállal-
kozásokat és a heterogén hazai középmezőny kisebb, 
alacsonyabb technológiai színvonalat képviselő tagjait 
fenyegeti. Azok a vállalatok tehát, amelyek nem képesek 
mélyebb technológiai együttműködésre, amelyek mére-
tük révén nem tudnak majd megfelelni a növekvő 
mennyiségi igényeknek, ki fognak szorulni a piacról. A 
heterogén hazai középmezőny tagjai tehát differenciá-
lódhatnak: azok a vállalatok, ahol a szaktudás volt eddig 
is a versenyelőny, képesek lehetnek az új technológiai 
kihívásokhoz alkalmazkodni, s ha nem jelent számukra 
hátrányt a kapacitáskorlát, talán helyt tudnak állni az új 
környezetben is  
A hazai kisvállalkozások csoportjára leselkedő legna-
gyobb veszély a piac növekvő koncentrációja, hiszen ők 
szembesülnek leginkább a kapacitáskorláttal, s egyre na-
gyobb cégekkel kell majd versenyezniük, valamint egyre 
nagyobb sorozatnagyságot igénylő vállalatok megrend-
eléseit kell majd teljesíteniük. Természetesen vannak 

tevékenységek (például prototípusgyártás, mérnöki 
tanácsadás), amelyek egyedi jellegüknél fogva kedvez-
hetnek a kis, rugalmas vállalatoknak. 
A lezajló technológiai váltás, az új modellek megjelenése 
mindenképpen fel fogja borítani a kialakult struktúrákat, 
új beszállítókat von majd be, régiek esnek ki a verseny-
ből. Az autóipari átalakulások egyik hatása éppen az, 
hogy a jelenleg viszonylag zárt piacok (Csonka, 2009) 
némileg nyitottá, majd az új kapcsolatok megszilárdulá-
sával ismét zárttá válnak. Mivel az autóipari beszállítói 
szerződések hosszú távra (akár7-10 évre, egy-egy mo-
dell gyártásának időtartamára) szólnak, a már kialakult, 
konszolidálódott struktúrába kívülről belépni igen nehéz 
lesz: szűkülni fog az esetlegesen piacra lépő magyar kis- 
és közepes vállalatok lehetősége arra, hogy az első be-
szállítói vonalba bekapcsolódjanak. Épp ezért lehet 
sorsdöntő az elkövetkező néhány év a hazai vállalatok 
számára. 
Ebben az esetben az újonnan belépő, illetve az első vo-
nalból kieső vállalatok (zömében a hazai kisvállalkozá-
sok és a heterogén hazai középmezőny csoportjának 
tagjai) számára a másodvonalbeli beszállítás jelenthet 
lehetőséget. Hogy mekkora ez a lehetőség, már részben 
technológiai kérdés: függ attól, milyen termékeket gyárta-
nak majd az első vonalbeli rendszerintegrátorok, mennyi-
re lesz széles a készülő modellek skálája, mennyire válik 
globálissá a verseny a második vonalban, mekkora lesz 
a különböző szinteken a koncentráció mértéke, mekkora 
lesz a piac nagysága. Mivel egy új modell kifejlesztése 2-
3 év (Liker, 2008) -így a 2010-ben piacra kerülő 160 új 
modell fejlesztését (Autonews, 2010b) még a válság előtt 
kezdték el-, a fenti kérdésekre nehéz lenne most választ 
adni. 
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Az alacsonyabb technológiai színvonalat képviselő 
(részben a hazai kisvállalkozások csoportjába tartozó, 
illetve részben a heterogén hazai középmezőny tagjai 
közül kikerülő) vállalatok előtt két út áll: proaktív stratégi-
ával talán el lehet érni, hogy az első vonalbeli beszállítók 
részére fontos kiegészítő terméket gyártva, azokkal szo-
rosan együttműködve a vállalat, illetve annak terméke 
nehezebben váljon helyettesíthetővé (ennek lehetőségei 
természetesen igen korlátozottak). Másik lehetőség a 
növekedés: az áralapú versenyben a méretgazdaságos-
ság előnyeinek kihasználása a fellendülő környezetben 
ismét fontossá válhat. Erre viszont a válságban meg-
gyengült, kevésbé tőkeerős vállalatoknak kevés esélyük 
lehet. 
Az ágazat növekvő koncentrációja, a mélyülő beszállítói 
kapcsolatok és a technológiai váltás miatt tehát ketté-
szakadhat a jelenleg igen heterogén hazai vállalati kör, 
hiszen a hazai beszállítók többségének kapacitás- és 
technológiai korlátai a kialakuló új rendszerben nyilván-
valóvá válnak, míg a vállalatok egy része remélhetőleg 
sikeresen helyt tud állni a megváltozott környezetben is. 
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DDrr..  SSzzöörréénnyyii  GGáábboorr  
 

Ahhoz hogy megítéljük, hogy vajon mit tekint a fogyasztó 
a jövőben minőségi villamosenergia-szolgáltatásnak és 
ezen belül különösen a hálózatos tevékenységek az át-
vitel és elosztás tekintetében, elemeznünk kell a jelenlegi 
fogyasztói elvárásokat és bele kell gondolnunk, hogy 
milyen is lesz a jövőbeni fogyasztó és milyen elvárásai 
lesznek,és ezek mennyiben változnak meg. Ezekhez a 
megváltozott elvárásokhoz kell illeszteni a felkészülést, 
nemcsak az energetikai társaságoknak, hanem magának 
a szabályozó hivatalnak, mint amilyen ma a Magyar 
Energia Hivatal. A változó elvárásokhoz illeszkedő ösz-
tönző rendszereket, árszabályozást és minőségszabá-
lyozást kell kialakítania. 
Fogyasztói elégedettség 
Ha azt vizsgáljuk, hogy ma a fogyasztók mennyire elé-
gedettek az ellátás minőségével, folyamatosságával, ak-
kor legegyszerűbb, ha megnézzük a 13 éve folyamato-
san, évente elemzett fogyasztói elégedettség vizsgálati 
eredményeket. Ekkor általánosságban azt tapasztaljuk, 
hogy a fogyasztók a villamosenergia-szolgáltatással más 
közmű-szolgáltatáshoz képest viszonylag elégedettek. 
Azonban, ha a folyamatosan változó és egyre igénye-
sebb szolgáltatást elváró követelményeikhez illesztjük a 
mért eredményeket, akkor már azt tapasztalhatjuk, hogy 
a fogyasztók mindkét csoportja, vagyis azok a csoportok 
ahol mérjük a fogyasztói elégedettséget (lakossági fo-
gyasztók, nem lakossági fogyasztók) elsősorban az 
áramszolgáltatás folyamatosságát, a jó minőséget, va-
gyis az ingadozásoktól mentes feszültséget várják el a 

szolgáltatóktól. Ezekért a jellemzőkért tulajdonképpen 
nem a kereskedők, ill. az egyetemes szolgáltató felelős, 
hanem a hálózatos társaság, vagyis elosztó és átviteli 
társaságok. A másik fontosabb elvárás: a hiba bekövet-
kezte utáni gyors hiba-elhárítás. 
Fogyasztói elvárás 
Ha az elégedettséget elemezzük, akkor azt látjuk, hogy a 
fogyasztói szolgáltatás viszonylag gyakori sérülése miatt 
az elégedettség értékek egyes jellemzőket tekintve 
csökkennek, ha nagyon kis mértékben is. Ez valószínű-
leg abból adódik, hogy vélhetően a klímaváltozás hatá-
sának betudhatóan, több magyarországi térségben egyre 
gyakoribbak a szélsőséges időjárási viszonyok és ezek 
megjelenése esetén több olyan körülménnyel találja 
szemben magát a hálózatos társaság, amire nincs a há-
lózat üzemeltető, karbantartó személyzet kellően felké-
szülve; a hálózatok méretezési elvei, határértékei ki-
egyenlítettebb időjárási viszonyokra készültek. 
A feszültségingadozás mindkét felhasználói csoportnak 
gondot okoz. E mellett a nem lakossági felhasználók a 
hosszabb áramszüneteket nehezményezték leginkább; 
vagyis a szélsőséges időjárási viszonyok miatt bekövet-
kező, akár 1-2 napig elhúzódó helyreállítást. Mindkét fo-
gyasztói csoport elégedetlen volt a hálózati hiba beje-
lentésének lehetőségeivel és a hibajavítás -megítélésük 
szerinti- vontatottságával. Ahhoz hogy megítélhessük, 
hogy a több mint tízezer fogyasztó évenkénti megkérde-
zésével végzett felmérés objektív válaszokat ad-e, meg 
kell, hogy vizsgáljuk, olyan fogyasztók minősítették-e 
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elégedettségüket az üzemszünetekkel, akik maguk is át-
éltek ilyen üzemszüneteket, vagy csak „érzésből” vála-
szoltak. Amennyiben ezt vizsgáljuk, látható, hogy a rövid 
áramszüneteket a választ adó fogyasztók több mint 50%-
a, hosszú áramszüneteket pedig a fogyasztók több mint 
40%-a élt át. Ennek megfelelően úgy ítélhetjük meg, 
hogy mértékadó és mindenképp elgondolkodtató a fo-
gyasztói elégedettség-mérés ilyen jellegű eredménye. Ez 
azonban a mai fogyasztói elvárás és az ehhez illeszkedő 
fogyasztói elégedettség. 
Energetikai paradigma-váltás 
Vajon ugyanez az elvárása-e a jövő fogyasztójának, mint 
a ma fogyasztójának a jövőben? Ehhez célszerű átte-
kinteni a szakirodalomban megjelenő, és sok energetikai 
szakértő által felvázolt energetikai paradigmaváltást, ami 
jellemezheti a századunkat. Ennek főbb eleme a követ-
kező. A XX. században integrált villamos-energetikai tár-
saságok által tervezett és felépített ellátó rendszer mű-
ködött, ennek hálózatát tervezték, optimálták és üze-
meltetik ma is. A XXI. században viszont vélhetően az 
erőművek egy része nem a központi teherelosztó által 
vezérelt módon, hanem véletlenszerűen, az időjárástól 
(pl. szél, nap) függően, vagy pedig a fogyasztók által, a 
helyi igényeiknek megfelelően, esetleg általuk vezérelten 
fog termelni. A XX. században központilag tervezett, 
központilag irányítható nagy erőművek a felhasználói 
igényektől független, távoli telephelyeken létesültek. A 
jövőben viszont, várhatóan a fogyasztás egy része az 
intelligens hálózatokon (smart grid) keresztül lesz be-
vonható a szabályozásba. Ugyanez jellemző lesz a helyi 
elosztott, fogyasztókhoz közel lévő, az elosztóhálózatra 
illeszkedő termelők esetében is. 
Korábban központosított energiatárolás valósult meg, 
mint pl. tározós vízerőművek és más hasonló jellegű, 

nagyteljesítményű tárolók. A jövőben az elosztott ener-
gia-tárolás is jelentőséggel bír majd a több MW teljesít-
ményű energiatárolók és az elektromos autók -rendszer-
irányító által tölthető és kisüthető- akkumulátorai révén. 
A termelő egységek, erőművek egy része, mint pl. a ten-
geri szélfarmok már ma is a kontinens fogyasztóitól távol 
helyezkednek el, azonban üzemük mindenképp hatással 
lesz az európai kontinens rendszereinek szabályozására 
is. 
A jövőben az elosztott termelők, vagyis a kisebb teljesít-
ményű, a fogyasztók közelben lévő erőmű-egységek és 
maguk a fogyasztói berendezések is bevonhatók a sza-
bályozásba, ez azonban sokkal komplexebb szabályo-
zást igényel. A múltban egyirányú energiaáramlásra kel-
lett számolni. A hálózatokat makro-gazdasági adatok 
alapján becsült fogyasztói csúcsigényekre tervezték a. A 
jövő sokkal komplexebb képet mutat. A villamosenergia-
hálózat optimálási folyamata változik. Kétirányú áramlá-
sokra kell felkészülni: több helyszíni erőművi betáplá-
lásra a megújuló és háztartási méretű kis termelők, ill. 
egyéb elosztott termelők fogyasztó-közeli létesítése 
folytán, és amiatt, hogy a fogyasztói berendezések és 
ezek a kistermelők is nagyobb mértékben bevonhatók 
majd a rendszerszabályozásba. Tehát egy rugalmasabb 
tervezésre és rendszer-üzemeltetésre kell felkészülni, az 
ehhez szükséges mérőberendezésekkel (okos mérés, 
smart metering) és intelligens hálózatok révén. 
Ez a paradigmaváltás alapvetően érinti a villamosener-
gia-rendszer hálózatos társaságait (szállítás, elosztás), 
ugyanis a termelésen (szolgáltatáson) alapuló fogyasz-
tás koncepciója helyett a „fogyasztás-vezérelt” termelés 
és szolgáltatás alapelveit célszerű figyelembe venni. 
Megnő a valós-idejű kiegyenlítés súlya és fontossága, ill. 
vélhetően megjelennek olyan kereskedők, olyan szabá-
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lyozási központok, amelyek összefogják a kisebb és 
közepes méretű termelőket és fogyasztókat, és a 
nevükben részt vesznek a villamosenergia-rendszer sza-
bályozásában, kiegyenlítésében és magában a ke-
reskedelemben. A hierarchikus irányítási struktúra is 
megváltozhat, és az átviteli rendszerirányítási szerepe 
mellett megnőhet az elosztótársaságok ilyen szerepe is. 
Fogyasztói igények 
E mellett a paradigmaváltás mellett célszerű azt is meg-
vizsgálni, hogy milyen mértékű fogyasztói igényekre kell 
a villamosenergia-rendszernek (kapacitás, termelés, ha-
tárkeresztező vezetékek tekintetében) felkészülni. Ma 
még nehéz megbecsülni, hogy a pénzügyi, gazdasági 
válság mennyire húzódik el, és ez milyen mértékben 
befolyásolja majd a jelenlegi, viszonylag alacsony, leg-
alábbis a 2-3 évvel ezelőtti értékhez képest csökkent vil-
lamosenergia-fogyasztást. Az azonban valószínű, hogy a 
pénzügyi válságot követően a finanszírozó intézetek, 
bankok megnövekedett kockázat-érzékenysége megvál-
toztatja a finanszírozási gyakorlatukat és csak a kis koc-
kázattal terhelt, jó projekteket fogják finanszírozni nem 
csak az energetikában, hanem a fogyasztói oldalon is, 
tehát azok a létesítmények, amelyek a jövőben jelentő-
sen megnövelik, megnövelhetik a villamosenergia-fo-
gyasztást, esetleg mérsékeltebb ütemben valósulnak 
meg. 
A háztartási fogyasztás tekintetében több együttes hatás 
kell, hogy érvényesüljön egy időben. Egyrészt a demog-
ráfiai változások befolyásolják a fogyasztói igényeket 
összességében, másrészt a magyar háztartások vi-
szonylag alacsony háztartási gép ellátottsági szintje azt 
vetíti előre, hogy ezen a téren fogyasztás-növekedésre 
számíthatunk. De óhatatlanul figyelembe kell vennünk a 
hatalmas energiatakarékossági potenciált, másképp 

szólva energiahatékonyság növelési potenciált, amelyet 
kihasználva egy jól célzott energiahatékonysági támo-
gatási programmal hatalmas energia-megtakarításokat 
érhetünk el a háztarságokban. Igaz, hogy ez leginkább a 
fűtésre és a földgáz-felhasználási igények alakulására 
lesz hatással, de a pazarló villamos háztartási készülé-
kek cseréje miatt, vagy pedig a villamos fűtés, a villamos 
meleg víz bojlerek lecserélése kapcsán bizonyos mér-
tékű háztartási megtakarítással is számolhatunk. Ezt a 
két tendenciát együtt vizsgálva a szakemberek továbbra 
is villamos energia-igény növekedéssel számolnak a vál-
ságból kilábalást követően, azonban az igény-növekedés 
üteme nehezebben becsülhető, mint korábban. 
Erőművi kapacitások 
A Kormány megújuló-energia cselekvési programja és 
energiahatékonysági programja, továbbá az ehhez kap-
csolódó beruházás- és működés-támogatási ösztönző 
rendszer a foto-voltaikus villamosenergia-termelés (nap-
energia felhasználás) terjedését is eredményezheti, mind 
a közintézmények, mind a háztartások esetében. Vannak 
olyan európai tagállamok, ahol ennek mértéke nagyon 
jelentős lehet. (Európában 2009-ben üzembe helyezett 
naperőművek összes teljesítménye 4200 MW, ami több 
mint fele a hazai beépített erőművi kapacitásnak.) A 
villamosenergia-rendszer kapacitás egyensúlyának, va-
gyis a hazai termelés és import lehetőségek és a fo-
gyasztás alakulásának vizsgálatakor nemcsak a fo-
gyasztói igények alakulását kell elemezni, hanem azt is, 
hogy a hazai erőművek és az importot biztosító határke-
resztező vezetékek üzemzavara esetén milyen tartalé-
kokkal kell rendelkeznünk. Ennek elemzésekor nem fel-
tétlenül a mai tartalék-tartási szabályokból célszerű kiin-
dulni, mert hisz a következő évtizedet semmiképp sem 
egy „elszigetelt” nemzeti villamosenergia-rendszer fogja 
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jellemezni, hanem először csak a közép-kelet európai 
régió 7 nemzeti piacának összekapcsolásával, később 
-remélhetőleg minél hamarabb- a teljes európai 
villamosenergia-rendszer összes nemzeti piacának 
összekapcsolódásával egy egységes európai piac mű-
ködésére kell felkészülnünk. Ezen -a hazainál jóval na-
gyobb- energiapiacon a tartalékok, a kiegyenlítő energia 
igénybevétele sem ismer majd határokat, így a szom-
szédos országok jelentős tartalékkapacitásait, rugalmas 
tárolóit, mint pl. az osztrák tározós vízerőműveket is fel 
lehet majd használnunk a saját rendszerünk szabályozá-
sában, és mindez viszonossági alapon természetesen az 
egységes piacon, a mi erőműveink tartalékkapacitásaink 
is értékesítési lehetőséget jelent és ezen keresztül Eu-
rópa összes fogyasztójának javát szolgálja majd. 
Energetikai jövőkép 
Amikor magunk elé képzeljük a 2020-as évek 
villamosenergia-rendszereit, akkor -véleményem szerint- 
arra kell felkészülni, hogy jelentős számban tengerparti 
szélerőművek, óriási teljesítményű szélparkok létesülnek 
Európa szélén, a tengerparttal rendelkező országokban. 
Az alapterhelés fedezésére folyamatos üzemet biztosító 
atomerőművek üzemelnek majd szerte Európában. A 
többi -pl. a meglévő gáztüzelésű és a tisztaszén techno-
lógiával, vagy legalábbis a kibocsátott füst-gáz tisztításá-
val, tisztítóberendezésekkel és CO2 „megfogással” ren-
delkező széntüzelésű- erőművek a változó terheléseket 
fedezik majd azokban az időszakokban, amikor a szél-
erőművek nem tudnak kellő kapacitással rendelkezésre 
állni. Ezek a nagyteljesítményű erőművek kapcsolódnak 
majd a szállítóhálózatra, ami az európai kontinensen ke-
resztül-kasul szállítva juttatja el a villamos energiát a fo-
gyasztókhoz. Emellett nagy jelentőséggel, nagy rész-
aránnyal termelnek majd kisebb teljesítményű erőművek 

az elosztóhálózatra. A mainál jóval nagyobb mértékben 
csatlakoznak majd megújuló és hulladék tüzelőanyagot 
felhasználó erőművek és kisebb helyi szélparkok, nap-
erőművek, biogáz, biomassza energiát felhasználó erő-
művek és jó hatásfokú kombinált ciklusú kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelő egységek. A fogyasztók pedig 
az okos, intelligens mérőkön és hálózatokon keresztül 
olyan berendezéseket fognak használni, amelyek figye-
lembe veszik a pillanatnyi villamos energia árat és ahol 
lehet, optimálják majd saját fogyasztásukat, ill. részt 
vesznek a villamosenergia-ellátás szabályozásában. 
E mellett vélhetően megjelennek az elektromos autók is, 
amelyek mind a garázsokban, mind különböző parkoló-
helyeken hálózatba kapcsolva az elosztóhálózati-rend-
szer részesévé válva részt vesznek a csúcs- és völgy-
időszak kiegyenlítésében és aktív szerepük lesz a rend-
szeregyensúlyban. Ezeknek a tendenciáknak jellemzé-
sére álljon itt néhány példa: 2009-ben Európában létesí-
tett új erőművi kapacitások megoszlása a következő: 
10163 MW szélerőmű, 6630 MW gázalapú erőmű, 4200 
MW foto-voltaikus erőmű, 2406 MW szénerőmű, 581 
MW biomassza erőmű. 
Amennyiben elfogadjuk, hogy azokat a hálózatokat, azo-
kat a hálózati berendezéseket, nyomvonalas létesítmé-
nyeket, amelyeket 20-30-40 éves időtartamra létesítünk, 
már ma is célszerű úgy megtervezni, felépíteni, a háló-
zatba beépíteni, hogy a jövő fogyasztójának igényeihez 
illeszkedjen. Egyúttal azt is meg kell néznünk, hogy a pa-
radigmaváltás mennyiben érinti a fogyasztói szokásokat, 
felhasználói elvárásokat? 
Változó fogyasztói elvárások 
A jövő fogyasztóinak szolgáltatási színvonallal kapcso-
latos elvárásait elemezve meg kell vizsgálnunk, hogy mi 
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befolyásolhatja a szemléletüket, igényüket, elvárásaikat. 
Először nézzük meg milyen környezetben élnek, nevel-
kednek a jelen és a jövő fogyasztói. Interaktív elektroni-
kus játékokkal, digitális kijelzőkkel, internetes játékokkal 
találkozunk nap-mint nap. Mobiltelefonon különféle in-
formációkat kapunk, amik SMS, MMS és egyéb más 
formátumban érkeznek és a vásárlási szokásainkat pró-
bálják befolyásolni - egyelőre még más iparágakban, 
nem az energiaiparban. Folyamatos, intenzív, több irá-
nyú információáramlás jellemzi a mindennapi életünket, 
ahol is SMS-ben, interneten válaszolunk, szavazunk, el-
mondjuk fogyasztói elvárásainkat, szokásainkat. Megje-
lentek az energiahatékonyság-növelési tanácsok és a 
„tiszta energia”, mint üzleti érték. Tágabb környezetünk-
ben lévő hatásokat elemezve azt látjuk, hogy egyre szé-
lesebb körben elfogadott a környezettudatos szemlélet. 
Egyre több családban jelenik meg a szelektív hulladék-
gyűjtés, a környezetért való aggódás, a klímaváltozási 
hatások megelőzési céljaival való azonosulás, tehát a 
fogyasztók készek azonosulni ezekkel a célokkal, készek 
tenni is ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében. 
Egyre jobban terjed az energiahatékonyság-növelési, 
energiatakarékossági szemlélet. A családok költségve-
tésében viszonylag nagy részarányt képviselnek az 
energiaszámlák és főként a magas olajárak, valamint a 
gazdasági válság hatásaként jobban rákényszerülnek ar-
ra, hogy az energiaszámláikat -ha tudják- csökkenő 
irányban befolyásolják. Ezért minden olyan lehetőséget, 
ami segítheti őket ebben a törekvésükben, igyekeznek 
kihasználni. Egyre többen észlelik környezetükben, hogy 
a szomszédok új szigeteléssel, a régi, energiapazarló 
berendezések lecserélésével, próbálnak takarékoskodni. 
Ezek a példák, az energiahatékonysági kormányzati 
program keretében remélhetőleg megvalósuló kommuni-
káció „rásegítésével” –vélhetően- ragadósak lesznek. 

E mellett a fogyasztók egyre szélesedő demokratikus és 
piaci szemlélete, vagyis a fogyasztói jogokkal való élés, 
a választás lehetősége és ennek gyakorlásához szüksé-
ges információ igénye egyre szélesebb körben fog elter-
jedni. 
Melyek azok a várható változások, amelyek még kihat-
nak az energiaellátási lánc szereplőire és befolyásolják a 
fogyasztói elvárásokat? 
Megjelennek az elosztott termelők, mely berendezések a 
fogyasztók közelében helyezkednek el,és akár a fo-
gyasztók közvetlen igényei alapján befolyásolt módon 
termelnek. Megjelennek olyan háztartási berendezések, 
amelyek fogyasztását, ill. bekapcsolásuk időpontját a fo-
gyasztó vezérelheti, attól függően, hogy megtakaríthat-e 
ezzel vásárolt villamos energiát vagy költséget. 
Amennyiben bevezetésre kerül az időben változó fo-
gyasztói tarifa, akkor ez jelentős hatással lehet a beren-
dezések egy részének használatára. Természetesen 
nem a tv készüléket fogják éjjel az olcsó villamos energia 
időszakában használni, de lesznek olyan berendezések, 
mint mosó-, szárító-gépek vagy más készülékek, ame-
lyeknek működését lehet majd vezérelni. Nemzetközi 
elemzések azt mutatják, hogy a klímaváltozás megaka-
dályozását célzó nemzetközi vállalások indirekt módon 
előtérbe helyezik majd az elektromos autókat a CO2 ki-
bocsátás csökkentése érdekében. Ezek megjelenése és 
töltése abban a napszakban, amikor olcsóban lehet vil-
lamos energiához „jutni”, vagy pedig a ezeket az „elosz-
tott tárolókat”, vagyis autó akkumulátorokat használva a 
rendszerszabályozó anyagi előnyökhöz tudja juttatni a 
fogyasztót, jelentősen átalakítja majd a szolgáltatóval 
szembeni elvárásukat. 
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nálatának költség-hatásáról, össze tudja vetni majd a 
saját fogyasztását az előző időszak fogyasztásával. A 
napon belüli változó tarifa megjelenésével a készülék-
használatot időben optimálisan fogja ütemezni és vélhe-
tően egy általános energiatakarékossági szemléletet 
erősítő befolyás is megjelenik. Az intelligens hálózatok 
megjelenésével ezek a hálózatok közvetíteni tudják 
mindkét irányba az okos mérőkön megjelenő válaszüze-
neteket, információkat és ezek az intelligens hálózatok 
lehetővé tudják tenni, hogy a fogyasztók környezetében 
lévő termelő-berendezések és „elosztott tárolók”, ill. fo-
gyasztási készülékek a rendszerszabályozáshoz illesz-
kedő módon üzemeljenek. 
Azok az interaktív, internetes és egyéb játékok, mobilte-
lefonok, PDA-k, amelyeket a fogyasztók nap mint nap 
használnak, és egyre elterjedőbb mértékben fognak 
használni, meghatározzák azt a minimális kommuniká-
ciós szintet, amelyhez a fogyasztók hozzászoktak és 
amelyeket a villamos energia- és földgáz-szolgáltatás 
kapcsán is elvárnak majd és amelyekhez okos mérők és 
intelligens hálózatok révén juttatni kell őket. Tehát vél-
hetően a fogyasztókat nem fogja kielégíteni, ha havonta 
egyszer becsült fogyasztás alapján kapnak egy energia-
számlát, hanem annál sokkal több információt tartal-
mazó, folyamatos informáltság-szintet igényelnek majd. 
E mellett a villamosenergia-piac likviddé válásával, fő-
ként a kiskereskedelmi piac megerősödésével és a szol-
gáltató-váltási gyakoriság növekedésével és általános 
gyakorlattá válásával a fogyasztók egyre jobban igénylik 
majd azokat az információkat, amelyek a szolgáltató-
váltás előnyeit mutatják be számukra, illetve amelyek ré-
vén a szolgáltató váltás kockázatait is felmérhetik.  
Mindezek alapján úgy vélem, hogy az okos mérés és az 
intelligens hálózatok elterjedését nemcsak abból a 

szempontból kell vizsgálnunk, hogy ez mekkora költ-
ségterhet jelent az elosztótársaságokra, a meglévő me-
chanikus mérők többmilliós mérőparkjának lecserélése 
révén jelentkező többletköltségekkel, hanem annak mind 
a szolgáltatók és fogyasztók számára megjelenő előnyeit 
is számba kell venni, mind pedig azt a fogyasztói elvárá-
sokhoz illeszkedő magatartásként kell értékelni. Az intel-
ligens hálózat ugyanis ahhoz kell, hogy a fogyasztók 
energiatakarékossági, szolgáltató-váltási és környezettu-
datos viselkedéséhez hozzásegítő információkat szol-
gáltassa. Tehát a tyúk-tojás probléma megoldásaként 
vélhetően először az infrastrukturális lehetőségeket kell 
biztosítani a fogyasztóknak, hogy utána ezen az új inf-
rastruktúrán keresztül hozzájuk „érkező” információk bá-
zisán dönteni tudjanak. 
A Magyar Energia Hivatal -külső tanácsadók és külső fi-
nanszírozási forrás bevonásával- felmérte a lehetséges 
-okos mérési rendszerre vonatkozó- működési modelle-
ket. Vizsgálatai során alapelvnek tekintette 

• az új mérési, adat-továbbítási, információs rendszer 
bevezetésének minél kisebb fogyasztói terhét, 

• a villamos és földgáz elosztó társaságok elkötele-
zettségét a hálózatok (és ezen belül a mérőbe-
rendezések) biztonságos üzemeltetése terén, 

• a telekommunikációs iparág innováció képességét 
és tőkeerejét. 

Az okos mérési rendszerek lehetséges modelljei közüli 
választás előtt fontosnak tartunk olyan jelentős méretű 
üzemi próbákat (Pilot Project), amelyek igazolhatják a 
választandó rendszer előnyeit. Mindennek a jogszabályi 
feltételei remélhetőleg hamarosan létrejönnek. 
______________________________________________  
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TTűűzz  vvaann!!  
A minőségügy helyzete Magyarországon 2011-ben 

RRóózzssaa  AAnnddrrááss  
 
Naponta tapasztaljuk, hogy az utóbbi években a bevezetett minőségirányítási rendszerek veszítettek értékükből, jelentős 
mértékben devalválódott az ISO fogalma, egyre jobban beszűkül a minőségüggyel foglalkozók hatásköre. A megtorpa-
násban nagy szerepet játszanak a tanácsadói és tanúsítói szféra felhígulása, a szakmaiságot felváltó pénzszerzési haj-
sza, a nagyszámú és nem egy irányba húzó minőségügyi szervezetek versengése és nem utolsó sorban a kormányzati 
támogatás hiánya. 

 

Megjegyzés
Az ISO 9000 FÓRUM elnöke
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A fenti fotót -mely az ISO 9000 FÓRUM 2001. évi Nem-
zeti Konferenciáján készült- elemezve állapítható meg, 
hogy egyre többen vannak, akik már nem foglalkoznak a 
minőség ügyével, nem tevékenykednek a minőségügy 
berkeiben. 
Több hónapos kutatást végezve állapítottam meg, hogy 
az 1987-től a minőségügyben foglalkoztatott személyek 
közel 60%-a napjainkra eltávolodott e területtől nyugdí-
jaztatás, elhalálozás, szakmai profilváltás és egyéb okok 
miatt. 
Az is figyelemre méltó, hogy az utóbbi három évben az 
ISO 9000 FÓRUM által szervezett Nemzeti Konferenciá-
kon közel 20%-ban új arcok, fiatalok jelentek meg. 
Úgy gondoltam, hogy -a teljesség igénye nélkül- segítsé-
get nyújtva a fiataloknak próbálok visszatekinteni a mi-
nőségügyben eltöltött két évtizedre, felsorolva a pozitív 
és kevésbé pozitív eredményeket, eseményeket, a tisz-
telt olvasókban gondolkodást és cselekvést ébresztő 
szándékkal. 
A jelen cikk címe már néhány éve foglalkoztat, hiszen 
egyre több negatív vélemény hangzik el szakmai körök-
ben a minőségügy helyzetéről, illetve egyre több negatí-
vummal találkozunk a mindennapi gyakorlatban. 
Tapasztalataimat a mindennapokból gyűjtöttem: húsz és 
egynéhány éve foglakozom a minőségügyi problémák-
kal, úgy is mint rendszert kialakító és működtető mene-
dzser, mint szervezeti önértékelő és pályázó, mint a mi-
nőségi díjak értékelője, bizottsági tagja, tréner, oktató, 
illetve külső és belső auditor. 
Remélem, hogy gondolataimhoz mások is fognak csatla-
kozni és az ágazatban jelenleg ténykedő fiatalok konkrét 
lépéseket tesznek a minőségügy presztízsének visszaál-
lításáért. 
 

 
Címszavakban említem meg az elmúlt 24 év minőség-
ügyének fontosabb állomásait: 
1987: ISO 900X szabványok megjelenése 
1987: TQM (ÁMR) eszköztár alkalmazása 
1989-től: ISO 900X MB Rendszerek kialakítása, tanúsí-

tása 
1992-től: TQM eszközök, KAIZEN módszer alkalmazása 
1992: EFQM Modell megjelenése (EQA Díj) 
1994: EFQM szervezeti önértékelések kezdete Magyar-

országon 
1996: Nemzeti Minőségi Díj pályázatok 
1998: ISO 14001 KIR, BS 8800 MEBIR rendszerek be-

vezetése, tanúsítása 
1998: Integrált Irányítási Rendszerek (IIR) kialakítása 
2000: Nemzeti Minőségfejlesztési Program (tervezet) el-

készítése kormányzati felkérésre 
2001: ISO 9001:2000 új MIR kialakítása, tanúsítása 
2001: HACCP, Információbiztonsági rendszer beveze-

tése 
2005: MSZ EN ISO 9000:2005 MIR Alapok és szótár 
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2005: EFQM 2005+ változat, új típusú értékelés és hely-
színi szemle 

2005: Kaizen, Six Sigma, Lean, FMEA, Toyota, stb. 
módszerek alkalmazása 

2008: MSZ EN ISO 9001:2009 MIR rendszer kialakítsa 
2008: MSZ 28001:2008; MEBIR (BS OHSAS 

18001:2007) rendszer továbbfejlesztése 
2010: Új EFQM 2010 modell megjelenése 
2010: MSZ EN ISO 9004:2010. szabvány - A szervezet 

tartós sikerének irányítása 
2010: ISO 26000:2010; Útmutató a társadalmi felelős-

ségről 
A ’90-es évek (a „hőskor”) jellemzői 

- A tanúsított szervezetek számának gyors növeke-
dése 

- A minőségügyi társadalmi szervezetek (EOQ 
MNB, MMT, ISO 9000 FÓRUM) taglétszámának 
gyarapodása 

- A minőségügyi szakmai rendezvények, tréningek, 
képzések növekvő látogatottsága 

- Mindenki (tanácsadók, tanúsítók, megrendelők) 
„boldog” volt és „sikeresnek” érezte magát 

- 1987 és 2007 között rendszeresen meghirdették 
az IIASA-SHIBA Díjat 

- 2000-ben Magyarország nyerte el az Európai 
Minőségügyi Kongresszus rendezési jogát. 

- 2000-ben a USA székhelyű Nemzetközi Minőség-
ügyi Akadémia Herenden tartotta szakmai ülését. 

Az irányítási rendszerek bevezetését követően, illetve a 
TQM eszközök alkalmazásának elterjedésével termé-
szetes volt, hogy a következő években a magyarországi 
vállalkozások és intézmények szép sikereket értek el az 
Európai Minőségi Díjak versenyében. Így 2009-re Ma-
gyarország lett az ötödik legsikeresebb ország Európá-
ban az EFQM ranglistáján. Ez a siker elsősorban a 

nyertes szervezetek, és az ügyért dolgozó számos szak-
ember érdeme. 
Visszahatás 
Sajnos túl hamar, azaz 2003-2005. után már szembesül-
nünk kellett a folyamat kevésbé pozitív következményei-
vel, ami az alábbiakban mutatkozott/mutatkozik meg: 

• A társadalmi szervezetek taglétszáma jelentősen 
csökken 

• Szakmai rendezvények látogatottsága is csökken 
• Képzéseken, tréningeken a részvétel csökkenő 
• A társadalmi minőségügyi szervezetek között 

hiányzik az őszinte együttműködés 
• Nincs Nemzeti Minőségpolitika 
• Nincs Nemzeti Minőségfejlesztési Program 
• Hiányoznak a minőségfejlesztéshez, a TQM esz-

köztár bevezetéséhez, az EFQM modell, a Lean, 
Kaizen módszerek alkalmazásához kapcsolódó 
pályázati lehetőségek. 

• Minden gazdasági/ipari miniszterváltást követően 
indokolni kell -több, kevesebb sikerrel- a minőség-
ügy fontosságát, ennek szerepét a nemzetgazda-
ság versenyképességének növelésében. 

• 2011 júniusában még nincs kihirdetve a 2010. évi 
Nemzeti Minőségi Díj eredménye, illetve még nin-
csen meghirdetve a 2011. évi Nemzeti Minőségi 
Díj. 

• A regionális minőségdíjak és Minőség-klubok -1-2 
kivétellel- elsikkadtak, nem lettek meghirdetve. 

• Néhány éve nincsen meghirdetve -az addig sike-
resnek tekintett- Közoktatás Minőségéért Díj, il-
letve a Magyar Közigazgatás Minőségéért Díj. 

• A Felsőoktatási Minőségi Díj esetében több éve 
hiányzik az egységes pályázati, illetve értékelői 
kritérium rendszer. 
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• A minőségügy Magyarországon nagy részben el-
vesztette hitelét, ami 2005-ig az erőssége volt. 
Hitelesség és kiszámíthatóság nélkül pedig nem 
beszélhetünk minőségről, minőségügyről. 

Magyarországon a minőségirányítási rendszer-tanúsítá-
sok (ISO 9001) száma jelentősen visszaesett. Amíg a 
tanúsítások száma a világ vezető országaiban, illetve a 

közép-kelet európai régióban elég jelentős növekedést 
mutatnak, addig Magyarországon szembe tűnő a vissza-
esés. Ennél már csak az furcsább, hogy az EOQ hon-
lapja szerint Magyarország a 2009. évre nem is közölt 
adatokat. Az előbbieket igazolja az alábbi táblázat. 

ISO 9000 FÓRUM: 2010. dec.4.

ISO 9001 TANÚSÍTÁSOK SZÁMA
(The ISO Survey - 2009.)
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Próbáltam megkérdezni minden illetékes szervezetet, 
hogy ez kinek lenne a feladata, de nem sikerült elfogad-
ható választ találni. 
A tanúsítások számának visszaesése kapcsán fontosnak 
tartom megemlíteni, hogy amíg régebben 50 százalékos 

pályázati támogatást lehetett elérni a minőségirányítási 
rendszerek bevezetésére és továbbfejlesztésére, addig 
az utóbbi öt évben már nincsenek ilyen lehetőségek. Je-
lenleg Magyarországon a több mint 30 százalékos 
visszaesés egyik oka az, hogy nincs lehetőség a kiépített 
rendszerek továbbfejlesztésének pályázati támogatá-
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sára. Úgy vélem, hogy segíteni kellene azokat a szerve-
zeteket a továbbfejlődésben, amelyek másfél-két évti-
zede működtetnek minőségirányítási rendszereket és 
szeretnék a teljes körű minőségirányítási (TQM) eszkö-
zöket alkalmazni. 
Miért jutottunk idáig? 
Egyértelműen következik ez a kérdés. Talán az alábbiak 
miatt: 

• Túlzott bürokrácia beépítése a szabványrendsze-
rekbe (már az ISO kifejezés is sokakat ingerel). 

• Sajnos csak ritkán tudtuk számszerűsíteni, hogy 
mennyire hatékony és milyen hasznot hoz a vál-
lalatoknak egy jól működő minőségirányítási rend-
szer. Napjainkban mindenkinek érdeke, hogy mi-
nél nagyobb profitot termeljen, emiatt a MIR rend-
szerek működtetését sokan többletköltségnek te-
kintik. 

• A tanácsadók és tanúsítók elszaporodása (a szak-
értelem felhígulása). 

• Auditori túlkapások (nincsen hozzáadott érték). 
• A erkölcsi/morális válság a minőségügyet is elérte 

(esetenként „vásárolni” lehet a tanúsító okirato-
kat). 

• A minőségügy belterjes és folyamatosan szűkül a 
piac, azaz a torta mérete folyamatosan csökken, 
de azoknak a száma nem, akik szelni szeretnének 
belőle. 

• Egyes minőségügyi társadalmi szervezetek „kap-
csolt szolgáltatásokat” ajánlanak. Ennek szelle-
mében az érdekeltek csak akkor vehetnek részt 
tájékoztatókon, képzéseken, oktatásokon, pályá-
zaton, ha belépnek tagnak a szervezetbe. 

• A vállalkozások, szervezetek első számú vezetői 
ritkán vagy egyáltalán nincsenek jelen a minőség-
ügyi rendezvényeken. 

• Nincsen egyértelműen kommunikálva és tudato-
sítva, hogy az adott minisztériumban mely mun-
kakört betöltő személy felelős a minőségügy  tá-
mogatásáért. 

• Az őszinteség hiánya a kommunikációban. Sokan 
hívták már fel figyelmemet, hogy ezt vagy azt nem 
szabad mondani, hiszen megharagszik az a sze-
mély, akitől a segítséget, támogatást várjuk. Itt 
főleg kormányzati hivatalok képviselőiről van szó. 

A helyzetet tovább rontotta a gazdasági válság, amely 
2008-2011. között számos vállalatot sújtott Magyaror-
szágon is. A válság kezdetekor több vezető reakciója a 
költségek csökkentésében (létszámcsökkentés, bérek 
befagyasztása, mindenfajta fogyasztás csökkentése, 
stb.), a beszállítói megbízások visszavonásában, és a 
beruházások felfüggesztésében nyilvánult meg. 
Szerencsére az említett intézkedések nem voltak általá-
nos jellegűek és számos vállalat vezetése a helyes utat 
kereste és a válságból való kilábalási lehetőséget fe-
dezte fel, a válságból való kitörést a gyors intézkedések 
és az előre menekülés segítette leginkább. 
Ha már felvázoltam a magyarországi minőségügy 
-szubjektív véleményem szerinti- helyzetét, adódik a kér-
dés: Mit kellene tenni a minőségügy presztízsének hely-
reállításáért? 
Válaszként lenne néhány ötletem, de semmiképpen sem 
vállalkozom a személyes és szakmai kompetenciámat 
jelentősen meghaladó tippelésekbe. A felvetett problé-
mák megoldása számos minőségügyi és szakmai szer-
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vezet, illetve az illetékes kormányzati szervek hatáskö-
rébe tartozik. 
Záró gondolatként néhány pozitív dolgot szeretnék meg-
említeni Az általános tapasztalat az, hogy a cégek piaci 
kényszerből (beszállítói státusz) vagy presztízsből ve-
zetnek be minőségirányítási rendszereket. Szerencsére 
vannak olyan szervezetek is, amelyek azért vezettek be 
minőségirányítási rendszert, mert úgy gondolták, hogy az 
valóban fontos vezetői eszköz. 

„SIKERÜNK KULCSA A MIN
„Egy minőség - egy standard mind
egyformán vonatkozik ez a termé

munkafolyamatok, a szolgáltatások
folyamatok színvonalára.

ŐSÉG”
enütt”
kek és 

 és az üzleti 

 
Az ISO 9000 szabványsorozat (ISO 9000, ISO 9001 és 
ISO 9004) első kiadása (1987) után számos változáson 
ment át két évtized folyamán. A tavalyi évben megjelent 
MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány teljesen új célkitűzést 
jelöl meg, szélesebb kitekintést nyújt a minőségirányí-
tásra és szervesen kapcsolódik az ISO 9001 minőség-
irányítási szabványhoz. 
Foglalkozik minden vonatkozó érdekelt fél szükségletei-
vel és elvárásaival, és útmutatást ad a szervezet teljes 
működésének módszeres és folyamatos fejlesztésére. 

Az ISO 9004:2010 szabvány a szervezetek újabb esz-
közként alkalmazhatják a szervezeti önértékelésre, a 
szervezet érettségi szintjének meghatározására a fenn-
tartható (tartós) siker elérése érdekében. 
Paradigmaváltás kell 
A vállalkozások élére került új vezetői generáció szak-
mailag jól felkészült, de más világnézettel rendelkezik és 
számos esetben nem érzi annak fontosságát, hogy ko-
molyabban foglalkozzon a minőségirányítási rendszerek-
kel, TQM eszközök alkalmazásával, legfeljebb csak az 
auditok előtti időszakban. Holott egy minőségirányítási 
rendszernek be kell épülnie a szervezet mindennapi mű-
ködésébe. 
Előadásaimban és cikkeimben már több alkalommal em-
lítettem, hogy paradigmaváltásra van szükség a minő-
ségszemléletben, azaz másképpen kell gondolkodni a 
minőségről. Új szemléletre van szükség:a tanácsadók, 
tanúsítók, minőségügyi társadalmi szervezetek, vezetők, 
vállalkozók és munkavállalók, illetve a kormányzati sze-
replők részéről is! 
Magyarországon számos vállalat és szervezet van, 
amely szép sikereket ért el annak következtében, hogy a 
tanúsított rendszereket vezetői eszközként alkalmazzák 
és a jól kialakított, dokumentált folyamatok képezik a 
teljes körű minőségmenedzsment alapját. 
A gyakorlat megerősíti, hogy az összes Nemzeti Minő-
ségdíjas vállalat ma is működteti a különféle irányítási 
rendszereket, attól függetlenül, hogy a szervezeti kiváló-
ság tekintetében már a legmagasabb szinten működnek. 
Mi lehet a titka ezeknek a sikeres szervezeteknek? 
Véleményem szerint az, hogy szervezetenként sajátos 
módon, de egyértelműen tudták megfogalmazni, elfo-
gadtatni és tudatosítani a MINŐSÉG fogalmát. 
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Például a Herendi Porcelánmanufaktúra kultúráját a 
Herend Alapelvek jellemzik: 

H igiénia, tisztaság 
E redményesség 
R endtartás 
E tika 
N aprakészség 
D olgosság, fegyelem 

Ebből a „rendezettséget” tartjuk nagyon fontosnak, ami-
nek értelmében rendnek kell lenni a fejekben, a doku-
mentumokban és a környezetünkben. És ki az aki ezeket 
megvalósítja? Az ember, a minőségszemlélettel rendel-
kező ember. Tehát a személyi minőség fontossága meg-
határozó a szervezet életében. 
Ismételten felhívom a minőségüggyel foglalkozók figyel-
mét arra, hogy ne hagyjuk kárba veszni az elmúlt húsz 
év munkáját. A 90-es években az alapokat raktuk le, a 
módszereket alakítottuk ki és ezekre épültek a „minő-
ségházak”. Ezt követték a TQM eszközök, a minőségdíj 
modellek, a Hat szigma, a Kaizen és a Lean szemlélet. 
Sződi Sándor (IFKA-MIK ügyvezető igazgató) az egész-
ségügyben uralkodó passzivitás kapcsán nyilatkozta a 
2011. évi DEMIN Konferencián „Tapasztalataim szerint a 
pénztelenséget, a leterheltséget és érdektelenséget kel-
lene elsősorban legyőzni. Legyünk optimisták és tegyünk 
a folyamatos fejlesztésért, hiszen a minőség önmagában 
kevés! Helyezzünk hangsúlyt a szervezeti kiválóságra!” 
Bernáth Lajost idézve (Qualimed Csoport vezérigaz-
gató): „Nincs megállás -eppur si muove- a változás min-
den területen folyamatos és csak az a szervezet tud si-
keres maradni, amely képes követni a változásokat.” 
Véleménye szerint Magyarországnak létérdeke a fejlő-
dés, aminek egyik eszköze a kiválósági modell lehet. 

Minden szakembernek, és szervezetnek össze kell fogni 
annak érdekében, hogy az alkalmazott különféle minő-
ségügyi modellek és eszközök a gazdaság fejlődését 
szolgálják. 
Természetesen sokat lendítene a hazai minőségügyön, 
ha a szervezetek támogatást kaphatnának az Új Szé-
chenyi Tervből a TQM eszköztár, a szervezeti önértéke-
lés és egyéb versenyképességet növelő eszközök alkal-
mazására. 
Az ISO 9000 FÓRUM XVIII. Nemzeti Konferenciáját a 

„Versenyképesség – tervezzük újra a jövőt” 
gondolatok jegyében szervezzük meg 

2011. szeptember 15-16. között Balatonvilágoson, 
ahol reményeink szerint a 40 előadó és a kerek-asztal 
beszélgetések részben választ fognak adni a cikkben 
felmerült kérdésekre, a résztvevők érdeklődésének, 
illetve az aktuális gazdasági élet kihívásainak 
megfelelően. Szeretettel várjuk Önöket az „egymástól 
tanulás konferenciáján! 
Felhasznált források 
Dr. Balogh Albert: „ISO 9004:2009 – A fenntartható (tar-
tós) siker irányítása” cikk a Minőség és Megbízhatóság 
folyóiratban-2010. 
Bernáth Lajos: „Gondolatok a Nemzeti Minőségi Díjról” 
EOQ: The ISO Survey -2009. 
Rózsa András: „Szükséges és ésszerű paradigmaváltás 
a minőségszemléletben” cikk az MMT folyóiratban-2010. 
Sződi Sándor: „Falra hányt borsó” előadás a DEMIN 
Konferencián-2011. 
Dr. Veress Gábor: „Minőség és erkölcs – a műszaki ér-
telmiség felelősség-vállalása”-MTESZ Konferencia-2009. 
______________________________________________  
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Gyöngy Istvánnal 

 

 „„A minőség-szakma nem csak szakma. 
Annál több -hivatás, elkötelezettség- és egy 
sor olyan jut még eszembe, ami az életünk 

része, és mind a minőséggel összefügg.” 
 

Gyöngy István 
 

- Beszélgetésünk elején egy rövid szakmai önéletrajzot 
szeretnék kérni. Milyen pályát futottál be addig, amíg az 
ÉMI-TÜV SÜD Kft.-hez kerültél? 

- A Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Ka-
rán végeztem 1976-ben, mint okleveles gépészmérnök, 
de elég gyorsan pályaelhagyó lettem. Már egyetemista 
koromban a gépgyártás-technológia vonzott – amit az 
akkori „Lettner” tanszék tanárainak köszönhetek. Gya-
korlatilag a 17 év iparban eltöltött évem konstrukciós 
tervezés, technológia területen folyt, mellette olyan dol-
gokkal, mint szerszámgyártás, karbantartás -mint mű-
szaki osztályvezető, műszaki vezető- ezeket átfogóan 
kellett gyakorolnom. Imádtam az „olajat”, nem volt ritka, 
hogy hétvégén a cégnél szerszámgépeket javítottam, 
szereltem. A fő területem mellett foglalkoztam ková-
csolással, hőkezeléssel – ebben sokat tanulva édes-
apámtól, aki kovácsmester volt. Munkahelyeimen legin-
kább járműgyártás, járműalkatrész-gyártás, szerszám-
gyártás volt a jellemző, de a 80-as években a magyar-
országi mechanikus szorítású esztergatokmányok 
gyártói is voltunk. Volt egy kisebb kitérőm, még nem 

voltam 30 éves, amikor rövid két évig a Szentendrei Vá-
rosi Tanács tervcsoportvezetője voltam, a város beru-
házásainak integrálásával, „tulajdonosi irányításával” 
foglalkoztam. 
(Munkahelyeim: MHD, ERGÉP, PEFÉM/Dobos Kft., 
Lakatosipari szövetkezet). Minőségbiztosítással 1991-
ben kezdtem foglalkozni, amikor cégünk Hamburgba 
szállított járműalkatrészeket. 
Az ÉMI-TÜV SÜD Kft.-nél 1994. március 1 óta dolgo-
zom, 2005. január óta a Management Service osztály 
vezetőjeként. 1998-ban a Budapesti Műszaki Egyetem 
Természet és Társadalomtudományi Karán okl. mene-
dzser gazdasági mérnöki diplomát szereztem. 

- A Kft.-n belül mivel foglalkozik az általad irányított 
Management Service Osztály? 

- Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. ellenőrző, vizsgáló és tanúsító 
hely, amely ma Magyarországon a legtöbb ilyen jellegű 
jogosultsággal bíró szervezet az akkreditációk, 
notifikációk, kijelölések szempontjából a jogi szabályo-
zott és szabályozatlan területeken. 

Megjegyzés
Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ
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Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Management Service osztálya a 
jogilag nem szabályozott területen fejti ki tevékenységét 
a menedzsment rendszerek tanúsításával, illetve hitele-
sítésével foglalkozik. Nemzeti (NAT) akkreditációval 
rendelkezünk az ISO 9001 (MIR), az ISO 14001 (KIR), 
az MSZ 28001/ OHSAS 18001 / SCC (biztonságtech-
nika) a MEES (Magyar Egészségügyi ellátási Standar-
dok) tanúsítási illetve az EMAS hitelesítés területein. 
Anyavállalati akkreditációink lehetővé teszik tanúsítvány 
megszerzését is, ugyanezen szabványok szerint nem-
zetközi valamint még az alábbi területekre: ISO TS 
16949 (autóipari beszállítók), ISO 22000, BRC, 
GLOBALG.A.P (élelmiszerbiztonság), ISO/IEC 27001, 
ISO/IEC 20000 (IT biztonság és szolgáltatás) EN 16001 
(energiairányítás). 

- Mit jelent számodra a minőség? 
- 20 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy Claudia 

Schiffer. De komolyra véve (munkánk jellegéből faka-
dóan): szakmailag a legjobbat adni a Vevőnek, és egy-
ben elvárni azt, hogy az én Vevőm is a legjobbat adja a 
megrendelőjének, partnereinek és környezetének. Ez 
egyszerű megközelítésnek tűnik, de azt hiszem, ha ez a 
lánc jól működik, jobb lesz a világ is. 

- Az utóbbi időben a minőség presztizsének csökkenése 
figyelhető meg. Véleményed szerint mit lehetne tenni a 
folyamat megállításáért esetleg megfordításáért? 

- Mondhatnám erre, hogy a jelenlegi tendenciák nem 
kedveznek a minőségügynek, de azt hiszem semmilyen 
ügynek. A hosszan elnyúló válság negatívan befolyá-
solja a tevékenységünket. Ez egy egyszerű megközelí-
tés, de csak a napi problémákról szól. Kicsit bővebben: 
véleményem szerint azok a nagyszerű elvek, a minő-
ségnek az a széles körű értelmezése, és a cél (amely 
miatt ezek a szabványok létrejöttek) -mint az élet min-
den területén- a piac áldozatává váltak. Mondok egy 

példát: sokfajta 42-es cipő kapható, de ami kényelmes, 
hordható, tetszetős, megfelelő élettartamú, esőben nem 
válik le a talpa, stb. olyan nem sok van – és annak ára 
van. A menedzsment rendszerekkel is így vagyunk – 
lehet olcsón építeni, olcsón tanúsítani, érdemtelenül 
oklevelet kiadni, de ez nem is működik. Pedig a dolgo-
kat arra találják fel, hogy megbízhatóan működjenek, ki-
szolgáljanak, az életünket megkönnyítsék. Sajnos a 
szakma elsekélyesedett. Nézd meg a szakmai konfe-
renciákat, szimpóziumokat, komolyabb szakmai össze-
jöveteleket – mindenütt ugyanazokat az arcokat látod. 
Nekik mondod, hogy mit kellene tenni, hogyan kellene 
javítani, de azok, akikhez szólnunk kellene, nincsenek 
ott. 
Nem igazán tudom, mit lehetne tenni. Azt hiszem, hogy 
vissza kellene nyúlni a gyökerekhez, a szabványt meg 
kellene (alaposan) reformálni, és alapvetően a jól mű-
ködő rendszer jól működő folyamatainak hatékonyságát 
és értékteremtő voltát kellene hangsúlyozni. Azt, hogy 
ez úgy működik, mint a vállalkozás – a jó befektetés 
értéket termel, a rossz meg csak a pénzt viszi. Az al-
kalmazó ilyen értelmű felismerése a szakmát is meg-
szabadítaná a dilettantizmustól. Természetesen az ér-
telmes rendszerépítés és a minőségtudatos, alapos 
szakmai képzés támogatása rendkívül fontos lenne. 

- Hogyan ítéled meg a minőség-szakma jövőjét? Miként 
motiválod fiatal munkatársaidat? 

- A minőség-szakma nem csak szakma. Annál több 
-hivatás, elkötelezettség- és egy sor olyan jut még 
eszembe, ami az életünk része, amely mind a minőség-
gel összefügg. Az életünk minősége, amelyet jelentősen 
befolyásol minden, amivel kapcsolatba kerülünk, a kör-
nyezet, amiben élünk. Azt gondolom nagy a felelőssé-
günk, hogy ez a gondolkodás mindenhová eljusson, és 
mindenkit úgy találjon meg, hogy el is gondolkodjon 
rajta. Amint az előző kérdésednél is utaltam, sajnos 
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most éppen nem támogató a környezet, a tendenciák. 
Forrásban vagyunk, de úgy gondolom, ez olyan, mint a 
bornál – ha kiforr, tiszta lesz. Remélem a szakma is. Ha 
valaki beteg, akkor gyógyítani kell. A mi szakmánk is 
beteg, de most a terápia kevés. Nagyműtét kell. Az or-
vost Tisztességnek, asszisztenseit Tudásnak és Alázat-
nak hívják. Aki, és ami nem odavaló, azt el kell távolí-
tani. Sürgősen. Ennek az országnak, és a szakmának 
ma erre van szüksége. 
Kéthavonta tartok auditor kollégáim számára osztályér-
tekezletet, mely egyben szakmai továbbképzés is. 
Ezekről a dolgokról ott is beszélünk. Sajnos a kollégák 
egymás után sorolják a rossz tapasztalatokat, amelyek-
kel munkájuk során találkoznak, de továbbra is azt 
mondom, hosszú távon jobb a tisztesség. 

- Tudod mérni saját hatékonyságodat? Mikor vagy elé-
gedett? 

- Hátulról kezdem: általában sohasem. Az elégedett em-
ber hátradől, és nem akar már semmit elérni. Termé-
szetesen a jól elvégzett munka örömmel tölt el, és azért 
olyankor jólesik egy kicsit hátradőlni, egyet szusszanni, 
de aztán tovább… 

- A másik kérdés -saját hatékonyságom- elég nehéz rá 
válaszolni. Még nem találtam rá mérőszámot, de azt tu-
dom, hogy folyamatosan időzavarban vagyok. 

- Hogyan bővíted szakmai ismereteidet? 
- Megvannak azok a konferenciák, amelyeken minden 

évben részt veszek, szakmai anyagokat, folyóiratokat 
rendszeresen olvasok. Nagyon szerencsés ember va-
gyok, nem vagyok a televízió rabja ezért több az időm 
is, amit értékesebb dolgokra tudok fordítani. A szerve-
zetünk nem nagy, ez azt jelenti, hogy kevés munkatárs-
sal kell megoldani a nagyon sokirányú szakmai munkát, 
tehát igyekszem folyamatosan minden szakmai terüle-
ten képben lenni, hogy ügyfeleinknek mindig aktuális 

válaszokat tudjunk adni. Sok kérdés érkezik be hoz-
zánk, és partnereink választ várnak nemcsak a tanúsí-
tással, hitelesítéssel kapcsolatos kérdéseikre, de gaz-
dasági, szakmai, metrológiai, stb. kérdéseikre is. Part-
nereinknek ez szinte természetes, hogy bármivel hoz-
zánk fordulhatnak, és mi segítünk, igyekszünk mindenre 
választ adni, illetve felmerült problémáikat megoldani. 
Ez a bizalom nagyon fontos számunkra – és ezzel mi is 
újabb és újabb ismeretekre teszünk szert. 

- Biztosan vannak további terveid. Megosztanád azokat 
Olvasóinkkal? 

- Természetesen vannak terveim. Tevékenységünk olyan 
jellegű bővítését tűztem ki célul a 2011-es évre, amely 
részben a jelenlegi partnereink igényeit igyekszik kielé-
gíteni, illetve szeretnénk a „piacon” olyan szolgáltatás-
sal is megjelenni, amely szervezetünknél még újdon-
ság. Nyilván ügyfeleink körét is szeretném bővíteni, eh-
hez az alkalmas marketingeszközök kialakítása folya-
matban van. Részleteket ezekről még nem szeretnék 
mondani. Partneri kapcsolatainkat a minőségügy szak-
mai szervezeteivel, társadalmi szervezetekkel szintén 
szeretnénk magasabb szintre emelni. 

- Marad időd kikapcsolódásra? Milyen hobbid van? 
- Sajnos kevés az időm, de igyekszem, azt hatékonyan 

kihasználni. Heti egy alkalommal megszokott baráti kör-
rel teniszezem, és heti 3-4 alkalommal esténként úszni 
járok. Televíziót ritkán nézek, jobban szeretem a jó 
könyveket és a zenét. Sokat autózom, ezért adja magát 
a rádió, és ott a kedvenceimet a Klasszik és a Bartók 
rádiót hallgatom. A színház és koncert sajnos nem 
olyan gyakori, mint ahogy szeretném. De azért köszö-
nöm, jól vagyok. 

- Én köszönöm válaszaidat. További munkasikereket és 
jó egészséget kívánok! 

______________________________________________  
Magyar Minőség XX. évfolyam 07. 2011. július 44/62 oldal



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

Magyar Minőség XX. évfolyam 07. 2011. július 45/62 oldal

  
AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  

  
  

  XXXX..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  
22001111..  nnoovveemmbbeerr  22--55..  

  
TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  

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

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

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22001111..  
  

TTeerrvveezzeetttt  eesseemméénnyyssoorroozzaatt::  
KKoonnffeerreenncciiaa--ssoorroozzaatt  aa  mmiinnőősséégg  aakkttuuáálliiss  kkéérrddéésseeiirrőőll  

  

AA  
PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  

ééss  aa  
MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  eelleekkttrroonniikkuuss  ffoollyyóóiirraatt  lleeggjjoobbbb  sszzeerrzzőőjjee  DDííjj  22001100..  

üünnnneeppééllyyeess  ááttaaddáássaa  
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BBeesszzáámmoollóó  aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  2211..  KKöözzggyyűűlléésséérrőőll  
22001111..  mmáájjuuss  2255..  

  
  

A Magyar Minőség Társaság elnöke, Pónyai György: üd-
vözlését követően megválasztották a Közgyűlés tiszt-
ségviselőit. Az Elnök köszöntötte a társszervezetek kép-
viselőit, Rózsa Andrást, az ISO 9000 Fórum elnökét, va-
lamint Sződi Sándort, az Iparfejlesztési Közalapítvány 
Minőségfejlesztési Központ ügyvezető igazgatóját, aki 
más elfoglaltsága miatt írásban kimentette magát, hang-

súlyozva az IFKA és a MMT közötti kiváló együttműkö-
dést. 
A Közgyűlés napirendjét, a beszámolót, a terveket e-
mailben, illetve postán a tagság előzetesen megkapta és 
utólag nem kívánt rajta változtatni. 
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A közgyűlés napirendje a következő volt: 
1. Az MMT 2010. évi tevékenységéről szóló beszá-

molójának elfogadása. 
2. Az MMT 2010. évi mérlegnek és eredmény-kimu-

tatásának jóváhagyása. 
3. Az MMT 2011. évi pénzügyi terve főbb előirányza-

tainak jóváhagyása. 
4. Az MMT 2011. évi szakmai munkatervének jóváha-

gyása. 
5. Egyebek 

1. Az MMT 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
A Magyar Minőség Társaság távmunka kialakítása 2009. 
év nyarán megkezdődött. 2009 őszétől a Társaság táv-
munkában végzi tevékenységét. 
A Társaság 1992 óta évenként Magyar Minőség Hét né-
ven rendezvénysorozatot tart.  
A soron lévő XIX. Magyar Minőség Hét Konferenciát 
2010. november 2-4. tartották. 
2010. évben, immár XIX alkalommal a Magyar Minőség 
Hét szerepe az volt, hogy áttekintse a minőségirányítás 
aktuális problémáit és várható fejlődési irányait. A konfe-
rencia célja az is, hogy –a többi szakmai szervezettel kö-
zösen– a szakma és a nagyobb nyilvánosság számára 
összefoglalja és megvitassa a tárgyévben elért fejlődést, 
valamint a szélesebb közönséget is érintő kérdéseket. 
Ennek megfelelően lett kiválasztva a 2010. évi Minőség 
Hét rendezvénysorozat témája, mely. „Az aktualitások 
jegyében…” mottót kapta. 
A konferencia talán legfontosabb üzenete, hogy a humán 
erőforrás minősége, tehát fejlesztése meghatározó. Ez 
azt jelenti, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni az ezt 

szolgáló módszerek jelentőségét (csoportos tanulás és 
tudásmegosztás, egyedi, testreszabott fejlődés, 
benchmarking, interaktív webes felület a tapasztalatok 
megosztásához és a folyamatos tanuláshoz, stb.), vala-
mint a munkatársak megfelelő motivációját, elégedettsé-
gét. Minden szervezet számára a humán erőforrás fej-
lesztése a legfontosabb hajtóerő, és egyúttal a fenntart-
ható fejlődés előfeltétele. 
A Magyar Minőség Hét rendezvénysorozat harmadik 
napja az Oktatási Nap volt. 
A Magyar Minőség Hét rendezvénysorozathoz kapcsoló-
dóan a Társaság pályázatot hirdetett „Az Év Irányítási 
Rendszermenedzsere 2010.”, „Magyar Minőség Portál 
Díj 2010.”, „Magyar Minőség e-oktatás Díj 2010.”, Minő-
ség Szakirodalmi Díj 2010.” névvel. 
A konferencia összes előadása díjmentesen volt megte-
kinthető az Interneten. Az élő (online) videó és hang 
közvetítésével lehetőséget kívánt adni azon érdeklődők-
nek, akik nem tudtak a Társaság rendezvényén szemé-
lyesen részt venni, ezzel is hozzájárulva a határon túl és 
a világban távol élő magyarok anyaországgal való kap-
csolatának erősítéséhez. Ez nagyban elősegítette azok 
számára az információhoz való jutást, akiknek nem állt 
módjában részt venni a konferencia előadásain. 
Az előadások -előadó által engedélyezett- video 
anyagai- megtekinthetők –bizonyos feltételek mellett- a 
Társaság honlapjára látogatók számára. 
A Társaság a Magyar Minőség Hét rendezvénysorozata 
mellett tartott kisebb -1 napos- rendezvényeket is. 
A Minőségszakemberek Találkozóját a Társaság 2010. 
február 13-án tartotta „Minőségügyi szervezetek 2010. 
évi tervei, programjai” címmel, melynek résztvevői -a 
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meghirdetett témának megfelelően- tanácsadó és tanú-
sító cégek neves képviselői, valamint gyakorló, vállalati 
szakemberek voltak. 
NAT Szakmai Nap 2010. május 6. 
A nemzeti akkreditálás számára az elmúlt év a korábbi 
éveknél is több és nagyobb jelentőségű változást hozott. 
Ezek közül kiemelkedik a Nemzeti Akkreditáló Testület 
európai szakértői értékelése az európai és nemzetközi 
kölcsönös elismerési megállapodásokhoz csatlakozás 
megteremtésére. A Nemzeti Akkreditáló Testület és a 
Magyar Minőség Társaság Szakmai Napot szervezett, 
„Hogyan tovább nemzeti akkreditálás?” címmel. 
A Magyar Minőség Társaság éves közgyűlése 2010. 
május 19. 
A közgyűlés fő témája a Magyar Minőség Társaság 
2009. évi beszámolójának és a 2010. évi terv jóváha-
gyása, valamint tisztújítás volt. 
Szaktanácsadási kerekasztal 2010. július 2. 
„A felsőoktatás minőségügye tanácsadó szemmel” 
Az Országos Felnőttoktatási Intézet, a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség és a Magyar Minőség Társaság közös 
szervezésében került megrendezésre. 
A kerekasztal beszélgetés célja hogy a TÁMOP 4.1.4, 
„Minőségfejlesztés a felsőoktatásban” c. kiemelt projekt 
keretei között több ízben megrendezésre kerülő fórumot 
lehessen kialakítani, mely lehetőséget teremt a magyar 
szaktanácsadási szféra és a felsőoktatás kapcsolatának 
javítására, tapasztalataik megosztására, valamint annak 
megvitatása, hogy a tanácsadói szféra milyen lehetősé-
geket, feladatokat lát a Felsőoktatási Intézmények minő-
ségfejlesztésének területén. 

Magyar Minőség, a Társaság folyóirata 
A Magyar Minőség című havi folyóirat 1991-ben jelent 
meg először. A folyóirat az elmúlt években országosan, 
széleskörűen ismertté és népszerűvé vált a szakembe-
rek és a minőségirányítás iránt érdeklődők körében. 
Tartalma és szerkezete folyamatosan fejlődött 2008. ja-
nuártól elektronikus formában jelenik meg. Célja válto-
zatlan: szakmai információval, ellátni olvasóit és ezzel 
minél szélesebb körben terjeszteni a minőségkultúrát. A 
lap elsősorban színvonalas szakcikkeket tartalmaz, e 
mellett ismerteti a szakma nemzetközi és hazai esemé-
nyeit, továbbá a Társaság életének híreit is. 
Elektronikus Értesítő levelek 
Témák: 

- rendezvényeinkre, pályázatainkra, aktuális esemé-
nyekre felhívás 

- társ szervek és tagvállalataink rendezvényeire, ese-
ményeire, pályázataira felhívás 

- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívásai 
Google naptár 
MINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS RENDEZVÉNYEK, 
ESEMÉNYEK  
A Magyar Minőség Társaság 2008 júniusa óta működteti 
ezt -az országos koordinálást megkönnyítő- naptárt, a 
Google Calendar–ban. A Társaság célja az volt a naptár 
létrehozásakor, hogy az érdeklődők egy helyről kapjanak 
információt a minőséggel kapcsolatos rendezvényekről, 
másrészt a gyakori –sokszor elkerülhetetlen– program-
átfedések lehetőségek szerinti csökkentése. 
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Megújult a Weboldal 
A hatékony, gyors és tartalmas elektronikus kommuniká-
ciót a régi Weboldal már nem tudta biztosítani ezért 
2010. évben a Társaság portálját teljesen megújítottuk. 
Új felület, új üzembiztosabb szerver, folyamatosan újuló 
tartalom. 

- naprakész statisztikai adatok, 
- on-line programfüzetek megjelentetése. 

Összefoglalásként: a Magyar Minőség Társaság Alap-
szabályában rögzített célja szerint segítette a minőség-
politika formálását, a tudomány fejlődését és annak elis-
mertetését, hogy a minőség meghatározó tényező a 
gazdasági siker elérésében. Ebben a Magyar Minőség 
Társaság a jövőben is elkötelezett.  
A Közgyűlés a 2010. évi tevékenységről szóló beszá-
molót egyhangúlag elfogadta. 
2. Az MMT 2010. évi mérlegének és eredmény-kimu-
tatásának jóváhagyása. 
Boczák Erzsébet, a Pénzügyi Felügyelő Bizottság elnöke 
arról számolt be, hogy a számviteli iratokat a Pénzügyi 
Felügyelő Bizottság megvizsgálta és a számviteli törvé-
nyeknek megfelelőnek találta. Javasolta 2.058 eFt mér-
leg főösszeggel és 1.474 eFt tárgyévi nyerséggel elfo-
gadni a beszámolót. 
A Közgyűlés az MMT 2010. évi mérleg és eredmény-ki-
mutatását egyhangúlag elfogadta. 
3. Az MMT 2011. évi pénzügyi tervét 19 951 500 Ft 
nettó árbevétellel és 0 Ft  eredménnyel egyhangúlag 
elfogadta. 
4. Az MMT 2011. évi szakmai munkaterve 
Minőségszakemberek Találkozója 2011. február 12. 

A szaktalálkozó témája volt: „20 éves a Magyar Minőség 
Társaság” A jubileumi közgyűlés szakmai programjának 
előkészítése – megvitatása 
Jubileumi Közgyűlés - 20 éves a Magyar Minőség Társa-
ság - 2011. május 25. 
2011 évi pályázatok meghirdetése 
„Magyar Minőség Háza Díj 2011.” „Az Év Irányítási 
Rendszermenedzsere 2011.”, „Magyar Minőség Portál 
Díj 2011.”, „Magyar Minőség e-oktatás Díj 2011.”, Minő-
ség Szakirodalmi Díj 2011.”, „A Magyar Minőség Leg-
jobb Szerzője Díj” névvel. 
XX. Magyar Minőség Hét Konferencia 
2011. november 2-5. 

- Fő témaköre: jubilál a Magyar Minőség Társaság. 
- Konferencia-sorozat a minőség aktuális kérdéseiről 
- Pályázati Díjak ünnepélyes átadása a gálavacsorán 

Magyar Minőség elektronikus folyóirat 
- Különszám megjelentetése 

Rendezvények, kommunikáció 
- A Magyar Minőség Társaság által meghirdetett 

pályázatok kibővítése 
- A Társaság működési területén belül és azon kívül 

is (pl. határon túli magyarság) több, vidéki önkor-
mányzattal és vidéki szervezetekkel, csoportokkal, 
közösségekkel való szorosabb kapcsolat kiépítés 
és hatékonyabb kommunikációszervezés 
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A Közgyűlés az MMT 2011. évi szakmai munkatervét 
egyhangúlag elfogadta.
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20 éves a Magyar Minőség Társaság 
A Közgyűlést követően a Magyar Minőség Társaság El-
nöke ünnepélyes keretek között emléklapot nyújtott át a 
Társaság alapító, 20 éven át kitartó,alább felsorolt tag-
jainak. Majd pezsgővel és tortával ünnepelték meg az 
évfordulót. 

Egyéni alapító tagok 
Balázs Tamás Bende Ede dr. 
Berkes István Csiky Gyula 
Dankovics József dr. Darvas Zoltán dr. 
Házkötő Béla Hernádvölgyi István 
Katona Péter dr. Lazur Lajos 
Mikula László dr. Németh József Ernő dr. 
Pákh Miklós Pálos Emil 
Pónyai György Révész József 
Róth András dr. Rózsa István 
Szentiványi Ede Szűcs Barna dr. 
Veress Gábor Prof. dr.  

Jogi alapító tagok 

BKV Zrt. BME Mérnöktovábbképző In-
tézet 

Debreceni Egyetem Műszaki 
Főiskolai Kar 

ÉMI Építésügyi Minőségellen-
őrző Innovációs Nonprofit Kft. 

GE HUNGARY Kft. GTE Gépipari Tudományos 
Egyesület 

HNS Műszaki Fejlesztő Kft. Kaloplasztik Műanyag és Gu-
miipari Kft. 

Magyar Hegesztéstechnikai és 
Anyagvizsgálati Egyesülés 

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal 

Mátrametál Kft. Metalcontrol Kft. 

MOM Vízméréstechnikai Zrt. MVM ERBE Energetika Mér-
nökiroda Zrt. 

Ózdi Acélművek Kft. Paksi Atomerőmű Zrt. 
RATIPUR Kft. ROTO ELZETT CERTA Kft. 
Szenzor Gazdaságmérnöki Kft.  

 

 
___________________________________________________  
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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. 
______________________________________________

mailto:nagyzs@ifka.hu
mailto:mik@ifka.hu
http://www.mik.hu/
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AA  sszzéénn--ddiiooxxiidd  kkiibbooccssááttááss  kköözzzzééttéétteellee  KKöözzéépp--  
ééss  KKeelleett--EEuurróóppáábbaann  

2011. április 20-án zajlott a Carbon Disclosure Project 
(CDP) közép- és kelet-európai projektrészének 2010-es 
felmérése alapján elkészített jelentés sajtóbemutatója, 
valamint az ehhez kapcsolódó workshop.  
A Carbon Disclosure Project egy független, non-profit 
szervezet, mely az elsődleges vállalati éghajlat-változási 
információk legnagyobb adatbázisát birtokolja. 10 éve 
Londonban indult útjára azzal a céllal, hogy elősegítse az 
éghajlatváltozást csökkentő megoldások keresését az-
által, hogy az erre vonatkozó információkat az üzleti, po-
litikai és befektetési döntések középpontjába helyezi. A 
vállalatok, a befektetők és a politikai vezetők egyesített 
erejének kihasználásával arra törekszik, hogy erősítse az 
éghajlatváltozással kapcsolatos egységes fellépést. 
Mára a világ 60 országának mintegy 3000 szervezete 
méri fel és hozza nyilvánosságra az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását és éghajlat-változási stratégi-
áját a CDP-n keresztül. Ezek az adatok széles körben 
hozzáférhetők. Az információk megismerésében főként 
az intézményi befektetők, vállalatok, politikai döntésho-
zók és tanácsadóik, valamint az, állami és kormányzati 
szervek, kutatók érdekeltek, de a közvélemény érdeklő-
désé is számottevő. 
Az Iparfejlesztési Közalapítvány 3 éve a CDP közép- és 
kelet-európai partnerszervezete. E projektrész keretében 
feladatunk a régió cégeinek támogatása jelentésük elké-
szítésében, és a klímaváltozás hatásainak stratégiai ter-
vükbe történő beépítésében. 
Rendezvényünkön bemutattuk a régió 100 legnagyobb 
vállalatára vonatkozó 2010-es felmérése alapján elké-
szített jelentést, valamint technikai információt nyújtot-

tunk a jelentéstételre felkért vállalatoknak a kérdőív ki-
töltéséhez.  
További információ a projekttel kapcsolatban: 
http://ifka.hu/hu/euprom/futo_projektjeink/carbon_disclos
ure_project/ 
______________________________________________  
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ ISO 9000 FÓRUM 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL 
 

2011. április 07. Rózsa András: elnök 
 

Az ISO 9000 FÓRUM közhasznú társadalmi szervezet 2010. évi közhasznúsági 
jelentése tartalmazza: 
(1) a kettıs könyvvitelt vezetı társadalmi szervezet közhasznú beszámolójának 

Mérlegét (I. sz. Melléklet); 
(2) a kettıs könyvvitelt vezetı társadalmi szervezet közhasznú beszámolójának 

Eredménykimutatását (II. sz. Melléklet). 
1. Számviteli beszámoló 2010. évrıl 

A mérleg hitelesített fıösszege 27.669 eFt (Mérleg 11. és 24. sora egymással 
egyezıen). A tárgyévi közhasznú tevékenységbıl (alaptevékenységbıl) 
származó eredmény -701 eFt (Mérleg 17. sora). A vállalkozásból származó 
tárgyévi eredmény 875 eFt (Mérleg 18. sora). Az összesített 
mérlegeredmény 174 eFt.  

2. Vagyonfelhasználás alakulása 
A saját tıke a 2009. évi 26.585 eFt-ról a tárgyévben 26.759 eFt-ra változott, 
azaz 174 eFt összeggel nıtt. (Mérleg 12. sora). 

3. Költségvetési támogatás  
Költségvetési támogatás tárgyévben nem volt (Eredménykimutatás 4. sora). 

4. Egyéb szervezetektıl kapott közhasznú támogatás 
A FÓRUM NCA támogatást igényelt a szervezet mőködésének támogatására 
és stratégia készítés támogatására az ESZA Kht.-hez. Pályázatunk sikertelen 
volt, a támogatás mértéke nulla Ft (Eredménykimutatás 7. sora), noha egyik 
legjobb pályázati tanácsadó céget fogadtunk fel a pályázat elkészítésében. 

5. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások 
A választott vezetı tisztségviselık feladataikat önkéntes munkavégzés 
formájában látják el, s ezért juttatásban nem részesülnek. 

6. Cél szerinti juttatások. Cél szerinti juttatás a tárgyévben nem volt. 
7. A 2010. éves SZJA 1%-a 
8. A személyi jövedelemadóból ezen a címen származó bevételünk 0 Ft (nulla 

Ft) volt (Eredménykimutatás 6. sora). 
Az ISO 9000 FÓRUM a TEÁOR ’08 struktúra szerinti 9499 - M.n.s. egyéb 
közösségi, társadalmi közhasznú tevékenységet végez. A közhasznú 
társadalmi szervezet tevékenységének részletezése: 

� Hatékony, gyakorlati fejlesztéseket támogató tapasztalatcsere programok 
rendezése, képességfejlesztés a minıségszemlélet és minıségkultúra 
fejlesztése érdekében a tagság és partnereink körében. 

� A szervezetek versenyképességét elısegítı szakértıi, oktatási tevékenység. 
� A Nemzeti Konferencia rendszeres megrendezése évente. 
� Szervezetek két- és többoldalú együttmőködésének támogatása. 
� Együttmőködés minden olyan szervezettel, ami elımozdítja az ISO 9000 

FÓRUM céljainak megvalósítását. 
� Tanúsított cégek szakmai érdekeinek képviselete a országos minıségügyi 

társadalmi civil, illetve szakmai szervezeteknél. 
 
Az ISO 9000 FÓRUM 2010-ben 12 közhasznú rendezvényt szervezett összesen 
813 résztvevıvel.  Továbbá 3 konferencia szervezésében vettünk részt más 
minıségügyi szervezettel együtt. Hét alkalommal szerveztünk térítésmentes 
tapasztalatcsere látogatást minıségdíjas, illetve kiváló szervezeteknél: Herendi 
Porcelán Zrt., Grundfos Kft., Audi Motor Hu. Kft., Continental Kft., ISD 
Dunaferr Zrt., HAJDU Autotechnika Zrt., Pannon-Work Zrt. Két alkalommal 
szerveztünk jótékony célú szakmai konferenciát. 2010. július 2-án a felsızsolcai 
árvízkárosultak támogatására, míg november 16-án a kolontári vörösiszap 
károsultak megsegítésére. A két rendezvényen közel 200 fı vett részt és a 
bevételbıl 2.250 eFt-tal támogattunk 13 családot. 
A saját szervezéső XVII. Nemzeti Konferencia közel 300 résztvevıvel és 43 
elıadóval kiemelkedıen sikeres volt. A résztvevık átlagos elégedettsége 89,55 
%-os volt, míg a szakmai programok 90,66 % elismerést kaptak.  A konferencián 
elhangzó elıadásokat a multimédiás CD tartalmazza, amit a résztvevık is megkaptak. 
Sikeres volt a Herendi Porcelánmanufaktúrában tartott térítésmentes évzáró 
kulturális rendezvény is, melyen 68 személy vett részt a tagság részérıl. A 
résztvevık Orosz Zoltán harmonika mővész és Horváth Kornél világhírő 
ütıhangszeres mővész koncertjét csodálhatták. 
2010-ben az elismerési rendszer gyakorlata folytatódott és az áprilisi Taggyőlés 
alkalmával ünnepélyes keretek között került sor a 2009. évi elismerések 
átadására: „A MINİSÉGÉRT” egyéni vándordíjat egy személy nyerte el, három 
fı részére Ágazati Egyéni minıség oklevél, „A konferencia legjobb elıadója” 
négy személy részére, míg a „FÓRUM kiváló támogatója” elismerést két 
szervezet kapta. A „FÓRUM örökös tagja” elismerést eddig 12 személy kapta 
meg.  
A Magyar Minıség Társasággal, a MTESZ-el, az EOQ MNB-vel és a  
Minıségfejlesztési Központtal együttmőködve is rendezünk gyakorlatban jól 
alkalmazható, a tudás növelésére alkalmas szakmai napokat, tréningeket, 
szakmai fórumokat.   
A rendezvények alkalmával vevıi elégedettség mérést végeztünk és ezek  
eredményeit széles körben publikáljuk. 

A honlapunkon rendszeres tájékoztatást adunk programjainkról, képekben 
számolunk be rendezvényeinkrıl, illetve a tagszervezeteink általi a 
minıségfejlesztésben elért eredményekrıl. Rendszeresen tájékoztatjuk a tagságot 
a pályázati lehetıségekrıl, a kis- és középvállalatok számára hasznos 
információkról. 

S.sz. A tétel megnevezése 2009. év 2010. év 
a b c d 
1. A. Befektetett eszközök (2.-4. Sor) 4 127 348 
2. I.     Immateriális javak 0 0 
3. II.   Tárgyi eszközök 4 127 348 
4. III.  Befektetett pénzügyi eszközök    
5. B. Forgóeszközök (6.-9. Sor) 22 938 26281 
6. I.    Készletek 1 114 464 
7. II.   Követelések  1 863 1321 
8. III.  Értékpapírok 19 459 23052 
9. IV.  Pénzeszközök 502 1444 
10. C. Aktív idıbeli elhatárolások 167 1040 
11. Eszközök (aktívák) összesen (1.+5.+10. Sor) 27 232 27669 
12. D. Saját tıke (13. – 18. Sor) 26 585 26759 
13. I.    Induló tıke 3 3 
14. II.   Tıkeváltozás 26 444 26582 
15. III.  Lekötött tartalék   
16. IV.  Értékelési tartalék   
17. V.   Tárgyévi eredmény - (kh. tev.-bıl) -1 313 -701 
18. VI.  Tárgyévi eredmény – vállalk. tevék.-bıl  1 451 875 
19. E. Céltartalék   
20. F. Kötelezettségek (21. – 22. Sor) 647 910 
21. I.    Hosszú lejáratú kötelezettségek   
22. II.   Rövid lejáratú kötelezettségek 647 910 
23. G. Passzív idıbeli elhatárolások   
24. Források (passzívák) összesen (12.-

19.+20.+23. Sor) 27 232 27669 

I. sz. melléklet: 2010. évi Mérleg (Adatok eFt-ban) 
 

S.sz. A tétel megnevezése 2009. év 2010. év 
A B C D 
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 

(1.+2.+3.+4.+5. Sor) 
18 113 25413 

2. 1. Közhasz. célra, mőködésre kapott támogatás 0  
3.     A.) Alapítótól   
4.     B.) Központi költségvetéstıl   
5.     C.) Helyi önkormányzattól   
6.     D.) Egyéb, ebbıl 1%  0  
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 100  
8. 3. Közhasznú tevék.-bıl származó bevétel 9 725 9888 
9. 4. Tagdíjból származó bevétel 7 594 7521 
10. 5. Egyéb bevétel 694 8004 
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 1 451 875 
12. C. Összes bevétel (A.+B.) 19 564 26288 
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 

(1.+2.+3.+4.+5.+6) 
19 426 26114 

14. 1. Anyagjellegő ráfordítások 16 041 16741 
15. 2. Személyi jellegő ráfordítások 2 226 2643 
16. 3. Értékcsökkenési leírás 813 780 
17. 4. Egyéb ráfordítások 246 3683 
18. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai   
19. 6. Rendkívüli ráfordítások 100 2276 
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

(1.+2.+3.+4.+5.+6) 
0  

21. 1. Anyagjellegő ráfordítások 0  
22. 2. Személyi jellegő ráfordítások   
23. 3. Értékcsökkenési leírás   
24. 4. Egyéb ráfordítások   
25. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai   
26. 6. Rendkívüli ráfordítások   
27. F. Összes ráfordítás (D.+E. Sorok) 19 426 26114 
28. G. Adózás elıtti eredmény (B-E) 1 451 875 
29. H. Adófizetési kötelezettség   
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 1 451 875 
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -1 313 -701 
32. Tárgyévi eredmény (I.+J.) 138 174 

II. sz. melléklet: 2010. évi Eredmény-kimutatás (Adatok eFt-ban) 
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AA  MMiikkuullááss  iiss  bbeenncchhmmaarrkkooll  --  55””  kkoonnffeerreenncciiaa  
A konferencia bevezetőjeként Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán ál-
lamtitkár áttekinti a magyar gazdaságstratégia aktuális kérdé-
seit, és ezzel támpontot nyújt a gazdaság szereplőinek saját 
terveik kidolgozásához. 
A rendezvény további programja két súlypontra épül. Az 
egyikben az előadók megosztják tapasztalataikat arra nézve, 
hogy hogyan voltak képesek a válság közepette is jelentős 
mértékben fejleszteni szervezetüket és ez milyen kockázatok-
kal járt? Ez a kérdéskör különösen időszerű, tanulságos és 
igazi benchmarking téma. 
A konferencia másik súlypontja a kockázatkezelés -a múltban 
kissé elhanyagolt- témakörében szolgál további ismeretekkel, 
beleértve az információ biztonságát és az FMEA által nyújtott 
sokoldalú, változatos lehetőségeket. 
A gazdag programot színesíti a vezetők hajszolt életmódjának 
ellensúlyozását szolgáló rekreációs lehetőségekről, továbbá a 
támogatott banki finanszírozási lehetőségekről elhangzó tájé-
koztatás. 
A részvételt ajánljuk mindazon szervezetek vezetőinek és mi-
nőségügyi megbízottjainak, amelyek szembesültek a válság 
és kezelésének kínzó problémáival. 
A konferencia védnöke: Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán Stra-
tégiai államtitkár – Nemzetgazdasági Minisztérium 

Program 
09.00–09.30 Regisztráció 
09.30–09.40 Megnyitó: Dr. Bárdos Krisztina általános ügyve-

zető igazgató – Iparfejlesztési Közalapítvány 
09.40–09.50 „A Mikulás is benchmarkol-4” konferencia leg-

jobb előadója díj átadása 
09.50–10.10 A magyar gazdaságstratégia aktuális kérdései 
 Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán Stratégiai államtitkár – Nem-

zetgazdasági Minisztérium 
10.10–10.30 JABIL és a növekedés kockázatai  
 Király Zoltán ügyvezető igazgató – Jabil Circuit Ma-

gyarország Kft. 
10.30–10.50 Fejlődés válság közepette 

 Gerber András ügyvezető igazgató – VIDEOTON 
Elektro-Plast Kft. 

10.50–11.10 Szünet 
11.10–11.30 A legújabb Best Practice Benchmarking felmé-

rés tapasztalatai 
 Dr. Németh Balázs ügyvezető – Kvalikon Vezetési ta-

nácsadó és Rendszerfejlesztő Kft. 
11.30–11.50 A kockázatkezelés fókuszai a paksi atomerő-

műben 
 Puskás László osztályvezető – Paksi Atomerőmű Zrt. 
11.50–12.10 Kockázatok és kezelésük egy kétszeres Nem-

zeti Minőségi Díjas cég gyakorlatában 
 Macher Endréné ügyvezető igazgató – Macher Gépé-

szeti és Elektronikai Kft. 
12.10–12.30 Kockázatkezelés és tanúsítás 
 Karászi Zoltán ügyvezető igazgató – TÜV Rheinland 

InterCert Kft. 
12.30–12.50 N.I. Hungary a szervezeti innovációért 
 Pataki Csaba minőségirányítási vezető – NI. Hungary 

Software és Hardware Gyártó Kft. 
12.50–13.40 Ebéd 
13.40–14.00 Null hiba elv alkalmazása a P - FMEA -ban 
 Vincze Róbert minőségbiztosítási vezető – KNORR 

BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Kft. 
14.00–14.20 Biztonságot az információknak! 
 Dr. Horváth Zsolt ügyvezető igazgató – INFOBIZ Kft. 
14.20–14.40 Rekreációs lehetőségek a vezetők hajszolt élet-

módjának ellensúlyozására 
 Szügyi György elnök-vezérigazgató – Euromenedzser 

Tanácsadó és Képzési Központ 
14.40–15.00 Támogatott banki finanszírozási lehetőségek 
 Németh László igazgató – K & H Bank Zrt. KKV mar-

keting főosztály 
15.00–Zárás, kérdések 

További információ: www.mik.hu 
______________________________________________
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A KÖVET Egyesület második alkalommal rendezte meg 
a CSR Piac kiállítást június 2-án, a Millenáris Nagycsar-
nokban. A kiállítás keretében 40 cég összesen 65 külön-
böző CSR intézkedésével és Valóban Felelős Vállalati 
modelljével jelent meg. 
A CSR Piac (CSR MarketPlace) a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásáról a CSR Europe által 2005-ben út-
jára indított kezdeményezés, mely informális környezet-
ben biztosít lehetőséget a vállalatok felelős vállalatirá-
nyítás terén elért eredményeik, jó gyakorlataik megosz-
tására. A piactér különféle témakörök köré szerveződő 
standokból épül fel, melyekben a vállalatok a CSR terü-
letén megoldani kívánt problémáikat és az azokra beve-
zetett innovatív megoldásaikat mutatják be  A rendez-
vény – jellegéből adódóan – kiváló lehetőséget nyújt a 
személyes tapasztalatcserére, ötletszerzésre, új lehető-
ségek, megoldások megismerésére a társadalmi felelős-
ségvállalás területén. 
A CSR Piac díjátadó gáláján 5 szakmai és egy közön-
ségdíjat adtak át: 

a 2011 Legkiválóbb CSR Megoldása Díjat az ELMŰ-
ÉMÁSZ-MÁSZ Társaságcsoport Energiapersely-
Energiasuli programja kapta, 
az év Valóban Felelős Vállalata címet pedig a MagNet 
Magyar Közösségi Bank Zrt. érdemelte ki. 

A szakmai zsűri három további díjat is kiosztott: 
a KKV különdíjat a szekszárdi Ízlelő Családbarát Étte-
rem kapta, 
az Önkéntesség Különdíjat a Coca-Cola HBC Magyar-
ország Kft., 

a Skanska Property Hungary Kft-t pedig a Környezettu-
datos Vállalatirányítás Különdíjjal jutalmazták.  

A CSR Piac látogatói is dönthettek egy díj sorsáról, sza-
vazhattak kedvenc CSR intézkedésükre. Idén  

a Közönségdíjat a Szegedi Tudományegyetem József 
Attila Tanulmányi és Információs Központ Igazgatósá-
gának Zöld kommandó elnevezésű CSR intézkedése 
vihette el. 

 
A zsűri tagjai voltak: 

Boda Zsolt, a Védegylet alapító és vezetőségi tagja, 
Böszörményi Nagy Gergely, a KIM Kormányzati Kom-
munikációért Felelős Államtitkárság, Stratégiai kommu-
nikációs főosztályának főosztályvezető-helyettese, 
F. Tóth András, az Önkéntes Központ Alapítvány ügy-
vezetője, 
Fóris Ferenc, az Állami Autópálya Kezelő Zrt. műkö-
désirányítási vezetője,  
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Matolay Réka, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunk-
tusa, 
Petrik Ida, a KÖVET Egyesület CSR szakértője 
Tóth Gergely, a KÖVET Egyesület főtitkára 

Az idei CSR Piacot Magyarország EU-elnöksége hivata-
los kísérőrendezvényeként rendezték meg. Dr. 
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, a rendezvény 
fővédnöke, megnyitó beszédében hangsúlyozta: „ A vál-
lalatok társadalmi felelősségvállalása, annak ösztönzése 
az állam jól felfogott érdeke. Egy fenntarthatóan működő 
piac hosszú távon terheket vesz le a kormányzat válláról, 
és szolidárisabb társadalomhoz, erősebb közösségekhez 
vezet. Felelős vállalatok nélkül nincs felelős társadalom, 
az üzleti kultúra megújítása nélkül a mindennapok kultú-
rájának megújítása sem sikerülhet.” 
„Megfigyelhető volt, hogy a 2009-es CSR Piac pályáza-
taihoz képest sokkal nagyobb arányban érkeztek jelent-
kezések az önkéntesség, a közösségi programok és a 
személyügy területéről. Néhány pályázatban pedig a 
bemutatott projekt szorosan kapcsolódott az adott válla-
lat alaptevékenységéhez, ami azt mutatja, hogy egyre 
több vállalat értelmezi helyesen a CSR fogalmát.” – érté-
kelte a pályázatokat a zsűri nevében Dr. Tóth Gergely, a 
KÖVET főtitkára. A zsűri kritikával is illette a vállalato-
kat:„Örvendetes lett volna több kreativitás, új ötletek, sok 
ismétlődő intézkedéssel találkoztunk. Idén is kevés olyan 
pályázat érkezett, mely átfogóan kezelné a CSR-t.” 
A CSR Piacon 16 civil szervezet is bemutatkozási lehe-
tőséghez jutott. Azok a non-profit szervezetek kaptak 
meghívást a Piacra, melyek széleskörű tapasztalattal 
rendelkeznek a vállalatokkal való együttműködés terén. 
Az Önkéntesség Európai Évének jegyében a szervezők 
kiemelt figyelmet fordítottak a civilek által koordinált vál-
lalati önkéntességi programok bemutatására. 

A rendezvény szakmai tartalmát nemzetközi és hazai 
szakértők bevonásával megtartott műhelybeszélgetések 
is gazdagították, melynek témái voltak: a CSR helyzete 
Európában illetve Magyarországon, a vállalati önkéntes-
ség és az Enterprise 2020, a jövő vállalkozása kezde-
ményezés. 
A június 2-i rendezvényre a szervezők valódi piaci han-
gulatot varázsoltak, a Millenáris Nagycsarnokot a kiállítók 
színes, interaktív standjai mellett bio- és alternatív gaz-
dálkodásból származó zöldségekből, gyümölcsökből, 
lekvárokból, rétesekből, sajtokból és mangalica termé-
kekből, valamint pástétomokból kóstolhattak és vásárol-
hattak a látogatók. A szakmai és gasztronómiai „cseme-
gézésben” megfáradt vendégek felfrissüléséről pedig 
irodai masszőrök gondoskodtak egész nap. 
A CSR Piacon kiállító vállalatok intézkedéseit, a Valóban 
Felelős Vállalati modelleket és a vállalati önkéntes prog-
ramjaikkal részt vevő civil szervezeteket mutatja be a 
CSR Piac Katalógus, amely megrendelhető a KÖVET 
Egyesületnél. A www.csrpiac.hu honlapon pedig a közel-
jövőben elektronikus adatbázisban is elérhetőek lesznek 
a CSR intézkedéseik és a Valóban Felelős Vállalati mo-
dellek. 
Héttagú szakértő zsűri döntötte el, hogy az év elején 
meghirdetett pályázatra benyújtott 95 esettanulmány kö-
zül melyek voltak azok az intézkedések és Valóban Fe-
lelős Vállalati modellek, amelyek megjelenhettek az inte-
raktív kiállításon. A példaértékű jó gyakorlatok kiválasz-
tásának szempontjai között szerepet játszott a kreativi-
tás, az innováció és a más vállalatra adaptálhatóság. 
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2011. május 30-án nagy veszteség érte a minőségügyi 
társadalmat. Elhunyt Schleiffer Ervin, a hódmezővásár-
helyi Burton Apta Tűzállóanyaggyár volt igazgatója, aki 
elsőként vezetett magyar szervezetet az Európai Üzleti 
Kiválóság Díj legmagasabb szintjéig, a Fődíjig, melyet 
2000-ben nyertek el. 
Schleiffer Ervin 1943. május 24-én Esztergomban szü-
letett. Gépésztechnikusként végzett Pécsett, s 1967-ben 
kezdett dolgozni művezetőként az Alföldi Porcelángyár 
Égetési Segédeszköz Gyárában. Műszaki tehetsége és 
kreativitása korán megmutatkozott. Néhány hónapos 
németországi tanulmányútjának hatására a 80-as évek-
ben új technológiát vezettek be, a korábbi préselés he-
lyett az öntési technológiát. A technológia fejlesztésével 
a szervezet is fejlődött, kialakították a kereskedelmi és a 
fejlesztési részlegeket is. 
1979-ben a gyáregység vezetőjének helyetteseként leg-
fontosabb feladata az önálló gyártmányfejlesztés megte-
remtése lett. 
1981-ben a gyáregység vezetőjévé nevezték ki, később 
-1983-ban- az átszervezések és a feladatok bővülését 
követően a gyárrá alakult egység gyárigazgatója lett. 
1990-ben az egyszemélyes Kft-vé alakított társaságnál 
az általános ügyvezető feladatkört kapta meg. Részt vett 
és irányította a gyár privatizációját. 
1991-től a minőségügy felügyelete is hatáskörébe tarto-
zott. Már a 80-as évek második felében a Finomkerámia 
iparban elsőként vezették be az Operatív Minőségsza-
bályozási Rendszert, s a Shiba professzor által elindított 
TQM programot, az Átfogó Minőségvezetési Rendszert. 
A 90-es évek elején az elsők között szerezték meg az 

ISO 9001-es tanúsítványt, 1993-ban kapott a gyár IIASA-
Shiba Díjat, 1994-ben EU-EFTA PHARE Magyar Minő-
ség Díjat, s az első évben, 1996-ban nyerték el a Nem-
zeti Minőségi Díjat, melyet a Parlamentbe vehettek át. 
„Hihetetlenül nagy volt az öröm, a büszkeség feszített 
bennünket. Emlékszem a Parlament Aulája volt beren-
dezve az ünnepi aktusra, az a rész ahol ma a Korona 
van kiállítva. Az első sorban ültünk munkatársaimmal, 
egy sorban a többi kitüntetettel, Sugár Andrással, a 
Westel Mobil Távközlési Rt. Vezérigazgatójával, Hercz 
Endrével, a Westel nagytapasztalatú minőségügyi veze-
tőjével, Kovács Józseffel, a Herendi Porcelán Manufak-
túra vezérigazgatójával, Rózsa Andrással, a Manufaktúra 
minőségügyi vezetőjével, aki ma is aktív, az ISO Fórum 
elnöke. Nagy cégek, nagy nevek igazi büszkeség volt 
közéjük tartozni. Fülembe csengenek a kellemes hangú 
TV bemondó nő méltató szavai és arra gondolok, mun-
kánk, kitartásunk eredményeképpen, milyen messzire 
jutott az Apta törekvő kollektívája innét a viharsarok 
széléről, szakmai ismeretlenségből. 
A magyar Nemzeti Minőségi Díj boldogsággal, örömmel 
töltötte el a Burton-Apta teljes kollektíváját, jó volt ekkor 
Apta munkatársnak lenni. Meggyőződésűnk volt, hogy a 
magyar gazdaság jövője a minőségügyhöz való viszo-
nyán fog függeni!” – írta Schleiffer Ervin idén tavasszal a 
15 éves Nemzeti Minőségi Díjra való visszaemlékezésé-
ben. 
A Burton Apta. 1997-től európai szinten is megmérettette 
magát, 1998-ban döntős, 1999-ben díjazott, 2000-ben 
pedig Fődíjas lett az Európai Üzleti Kiválóság Díj ver-
senyben. Schleiffer Ervin 2001-ben a Nemzeti Minőségi 
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Díj Nagykövete elismerést és az Eötvös Lóránd Díjat, 
2003-ban a Magyar Gazdaságért Díj kitüntetést vehette 
át. 
2007-ben ünnepelték a Burton Aptánál eltöltött 40 éves 
sikeres munkásságát. 
2008-tól, nyugdíjba vonulásakor sem állt meg. Shiba-féle 
„Áttöréses vezetőként” megszállottan dolgozott azért, 
hogy városában felépítse az első szállodát, a Ginkgo 
Sas Hotelt. Természetesen a szálloda időben elkészült, 
2010 augusztusában adták át, s 2011 tavaszán a szál-
loda a Best Western Szállodalánc Európai Minőség Díját 
nyerte el. 
Vezetői tevékenysége során mindig nagy hangsúlyt he-
lyezett az emberek elismerésére, megbecsülésére és 
motiválására, a team munka kultúra kialakítására, a 
partnerségre, a tökéletes és igényes munkára és a krea-
tivitásra. Fáradhatatlanul dolgozott szűkebb közössége, 
Hódmezővásárhely jobbításáért, fejlesztéséért, valamint 
az országos minőségügy fejlesztéséért. Alapító tagja és 
Elnökségi tagja volt a Szövetség a Kiválóságért Köz-
hasznú Egyesületnek, az EFQM Magyarországi Partner-
szervezetének. 
2011. június 3.-án több mint 500 ember búcsúzott Tőle, 
fejet hajtva önfeláldozó, kitartó munkájáért, emberségé-
ért, bátorságáért, szerénységéért, példamutatásáért. 
Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy Ervint posztumusz 
IIASHA-Shiba Díjjal tüntették ki. 
Ervin! Köszönjük, hogy lelkesedéseddel, a tökéletesség-
ben, kiválóságban vetett hiteddel utat mutattál, a fáklyát 
tovább visszük! 

Sugár Karolina, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 
Egyesület elnöke 
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A Kvalikon Kft. kiadásában megjelent a Kanban a gya-
korlatban kézikönyv. 
A Shopfloor Series részei már a világ számos országá-
ban megjelentek. Ezen könyvekben sikerült összefoglalni 

a témáról tudni érdemes alapvető ismereteket, még-
hozzá könnyen érthető formában. 
A tanulás folyamatát a szöveg közben feltett kérdések 
segítik, melyek alapján az olvasó elgondolkodhat az ol-
vasottak alkalmazásának lehetőségéről a saját területén. 
A fejezetek végén az addig olvasottak összefoglalása 
található, a könyv végén, pedig az egész könyv össze-
foglalója is megtalálható. 
A Kanban a gyakorlatban útmutatást ad a kanban rend-
szer tervezésével, bevezetésével és működtetésével 
kapcsolatban. 
Az első fejezetben megismerkedhetünk az alapfogal-
makkal. A második fejezetben, a kanban rendszer funk-
ciójáról és működtetésének szabályairól, valamint a kan-
ban típusairól van szó. A harmadik fejezetből megtud-
hatjuk, hogyan kell a kanbanok számát meghatározni, itt 
a gyártáskiegyenlítés, vagyis a heijunka fogalmával is 
megismerkedünk. A negyedik fejezetből a kanban rend-
szer bevezetéséhez tudunk meg sok fontos információt, 
itt kerülnek tárgyalásra a szupermarketek, az anyagszál-
lítók és a körjárat is. Az ötödik fejezetben az is kiderül, 
hogy a kanbanokat hogyan használhatjuk termelési 
rendszerünk fejlesztésére. A hatodik fejezetben, pedig 
két oldalon összefoglalva megtaláljuk a kanban rendszer 
bevezetéséhez szükséges tudnivalók összefoglalóját. 
Reméljük, sok hasznos információt talál majd a könyv-
ben! 

ISBN: 9789630810081 Megjelenés: 2011. 06. 14. Formátum: 168 x 
238 mm Terjedelem: 112 oldal  

Megrendelés: http://www.leanforum.hu/ 
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BBoollyyaa  ÁÁrrppáádd  úújj  kköönnyyvvee::  SSiixx  SSiiggmmaa 

  
Six Sigma – Projektmenedzsment kézikönyv címmel jelent 
meg Bolya Árpád könyve a Révai Digitális Kiadó gondozásá-
ban. A kötetet 2011. június 16-án a szerző mutatta be a Nap-
pali Kávéházban. A könyv a hat szigma minőségfejlesztési 
módszerről, pontosabban a projektek sikeres végrehajtásáról 
szól. 
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a logisztikai és minőségügyi 
szakmérnök szerző nagy fába vágta a fejszéjét, amikor úgy 
döntött, hogy a minőségfejlesztés területén eltöltött évek után 
mindenki számára érthetően összefoglalja, mit érdemes tud-
nunk arról a Six Sigma projektmenedzsmentről, amely sikere-
sen alkalmazható nemcsak a sorozatgyártásban, hanem filo-
zófiája révén a kis- és közepes méretű vállalatoknál is a minő-
ség fejlesztésére, javítására. 
Magyar nyelven mindeddig nem jelent meg erről a módszerről 

efféle összefoglalás. A hiánypótló könyv egyik legnagyobb ér-
deme, hogy a szerző gyakorlati tapasztalatait olyan olvasmá-
nyos és közérthető formában ismerteti, ami ritkaságszámba 
megy a magyar nyelvű minőségügyi szakirodalomban; ráadá-
sul helyenként humorral fűszerezve mutatja be a projektek so-
rán tapasztalható, mindennapi helyzeteket, amelyekről eddig 
nem olvashattunk hasonló elemzést. 
A kézikönyvből megismerhetjük a Six Sigma minőségfejlesz-
tési koncepciót, az egyes projektfázisokban elvégzendő fel-
adatokat, illetve a leggyakoribb módszereket és eszközöket, 
amelyeket sikerrel lehet alkalmazni az üzleti életben is. Mind-
ezt a gyakorlatban felhasználható, kitűnő mellékletek illuszt-
rálják. 
„A titok egyébként sem a módszerben, hanem az azt alkalma-
zók hozzáállásában kell, hogy kódolva legyen” – vallja Bolya 
Árpád. A tapasztalt szakember meggyőződése szerint a siker 
előfeltétele az a gondolkodásmód, amely a minőségügyi 
szemléletre és nézőpontra összpontosít. Mivel az eredménye-
sen lezárt minőségfejlesztő projektek jórészt az azokban 
résztvevő emberek hozzáállásán múlnak, ezért a könyv tár-
gyalja a siker olyan tényezőit is, mint az emberek motiválásá-
nak szerepe a projektek végrehajtása során. Ez a fejezet kü-
lönösen gondolatébresztő lehet a vállalati felsővezetők és 
menedzserek tevékenysége során. 
A projektmenedzsmentet tárgyaló kézikönyv nem csodaszer, 
nem ad gyógyírt minden minőségügyi problémára – nem is ez 
a célja. Sokkal inkább az, hogy elolvasása után minden minő-
ségügyi vagy egyéb területen dolgozó szakember gondolja 
végig: a saját vállalatánál mit és hogyan lehetne javítani, fej-
leszteni a Six Sigma filozófiája segítségével termékeik, illetve 
folyamataik terén. 
A könyv megvásárolható a Nappali Kávéház könyvgalériáján, 
a Libri könyvesboltokban, továbbá megrendelhetik kedvezmé-
nyesen a Könyvzabáló webshopban www.konyvzabalo.hu 
______________________________________________
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Huszadik születésnapunkra To Our Twenties Birthday  

A minőség szerepe a termelésben Magyarországon és 
Romániában 2. rész - Szász Levente - Demeter Krisztina

The Role of Quality in Production in Hungary and in 
Rumania Part 2. - Szász, Levente – 
Demeter, Krisztina 

 

A válság utáni autóipari beszállítói rendszerek és a hazai 
beszállítók lehetőségei - Mészáros Ádám

The Post-crisis Automotive Supplier Systems and 
Opportunities of Hungarian Suppliers – 
Mészáros, Ádám 

 

Mit tekint a jövőben a fogyasztó minőségi 
szolgáltatásnak és ezen belül minőségi 
átvitelnek/elosztásnak? - Dr. Szörényi Gábor

What Does the Consumer Consider in the Future as 
Appropriate Quality Service, i.e Adequate 
Distribution/Transmission? - Dr. Szörényi, Gábor  

Tűz van! A minőségügy helyzete Magyarországon 2011-
ben - Rózsa András

Fire Is on! The Situation of Quality in 2011’s Hungary 
– Rózsa, András  

Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Gyöngy Istvánnal - 
Sződi Sándor

The Best among the Best – Interview with 
Gyöngy, István– Sződi, Sándor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

XX. Magyar Minőség Hét 20th Quality Week  

Beszámoló a Magyar Minőség Társaság 21. 
Közgyűléséről Report on the 21th General Assembly of the Society 
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Statisztika: szövetséges és hajtóerő 
Elmélet és bevált módszerek a versenyképességért

Statistics: Ally and Motive Power - Theory and 
Proved Methods Serving Competitiveness  

A szén-dioxid kibocsátás közzététele Közép- és Kelet-
Európában

Publishing of Carbon Disclosure in Central and 
Easter Europe  

A Mikulás is benchmarkol - 5” konferencia Santa Claus Is Benchmarking as Well  

Díjazták 2011 Legkiválóbb CSR Megoldását és az év 
Valóban Felelős Vállalatát

Best CSR Solution 2011 and the Year’s Really 
Responsible Corporate Award Granted  

Elhunyt Schleiffer Ervin Ervin Schleiffer Deceased  

Kanban a gyakorlatban Kanban for the Shopfloor  

Bolya Árpád új könyve: Six Sigma Six Sigma, a New Book from Árpád Bolya  

Közhasznúsági jelentés az ISO 9000 Fórum 2010. évi 
tevékenységéről

Common Benefit Report on 2010 Year’s Activity of 
ISO Forum  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

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