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Jelen fejezet arra vállalkozik, hogy elsősorban az IMP kuta-
tóinak megközelítését alkalmazva megragadja a vállalatok 
közötti, ezen belül kiemelten a vevő-beszállító kapcsolat 
pontos jelentését, s részletesen tárgyalja a kapcsolat kiala-
kulásának szakaszait, ehhez kapcsolódóan leírja a kapcso-
lat egyes fejlődési fázisainak fő folyamatait, s bemutassa 
azok lényeges tulajdonságait. A vállalatok közötti kapcsolat 
vizsgálatával, jellemzőinek elemzésével számos kutató fog-
lalkozik, ám mégis kevés publikációban találunk konkrét és 
precíz definíciót a kapcsolat szó jelentésének megadására, 
értelmezésére. A legtöbb szerző evidensnek és egyértel-

AA  vveevvőő--bbeesszzáállllííttóó  kkaappccssoollaatt  eellmméélleettii  mmeeggkköözzeellííttéésseeii  ééss  eemmppiirriikkuuss  sszzeemmlléélltteettééssüükk  
11..  rréésszz  

BBóóddii--SScchhuubbeerrtt  AAnniikkóó  
  

A cikk célja, hogy bemutassa a vállalatok, ezen belül kie-
melten vevő és beszállító közötti kapcsolatok jelentéstartal-
mának elméleti megközelítéseit. Ehhez kapcsolódóan az 
írás két fő egységre tagolódik: az első szakaszban a vevő-
beszállító kapcsolat fogalmának kifejtésekor ismerteti azok 
kialakulásának, a tranzakciók szintjéről kiinduló fejlődésé-
nek lehetséges állomásait, továbbá egy elméleti vizsgálati 
keretet mutat be, amelynek segítségével a cikk fókuszában 
álló kapcsolatok elemezhetők, belső struktúrájuk feltárható. 
A vállalatok közötti kapcsolatok vizsgálatával, tartalmának 
elemzésével több elméleti irányzat foglalkozik. Jelen írás a 
vevők és beszállítók közötti kapcsolat definiálása és a felek 
közötti viszonyrendszert elemző elméleti megközelítések is-
mertetése során alapvetően az Industrial Marketing and 
Purchasing Group nemzetközi kutatócsoport által alkotott 
és elfogadott elméletekre támaszkodik, főként azok nem-
zetközi publikációkban ismertetett eredményeit szintetizálja. 
Az írás második tartalmi egységében az ismertetett elméle-
tek gyakorlatban való megjelenését, értelmezhetőségét 
esettanulmány szemlélteti. 
Kulcsszavak: vevő, beszállító, kapcsolat, interakció, epizód, 
tranzakció 
Az üzleti, ezen belül a vevő-beszállító közötti kapcsolatok 
vizsgálata nemcsak az egyes didaktikus kapcsolatok struk-
túrájának megértése szempontjából lényeges; a kapcsolat 
a hálózati gazdaságnak is kiemelt eleme, hiszen az egyes 
üzleti hálózatok felépítésének megértése, struktúrájának 
megragadása a „benne található” kapcsolatok segítségével 
lehetséges. Ahhoz, hogy részletesen tudjunk elemezni egy 
hálózatot, az egyes kapcsolatokra vonatkozóan pontos és 

alapos ismeretekkel, információkkal kell rendelkeznünk 
(Gelei, 2009). 
A cikk célja, hogy elsősorban irodalomkutatás eredményei 
alapján feltáró-rendszerező elemzést adjon a vevő-beszállí-
tó kapcsolat jelentéséről, kialakulásának fejlődési fázisairól, 
illetve a létrejött kapcsolatok struktúrájának elemzési kere-
téről. A kapcsolat vizsgálata során az írás elsősorban az In-
dustrial Marketing and Purchasing Group (továbbiakban 
IMP) megközelítésére támaszkodik majd, ám egyes helye-
ken más kapcsolódó elméleti iskolák, mint például a kap-
csolati szerződéselmélet nézeteit is bemutatja. Az írás ki-
tüntetett fogalmai közé tartozik a vállalatok közötti tranzak-
ció, interakció, kapcsolat és együttműködés jelentéstartal-
mának elemzése, illetve a már létrejött kapcsolat belső fel-
építését, tartalmát vizsgáló elméleti modellek bemutatása. 
A kapcsolat fejlődésére, illetve struktúrájának lehetséges 
leírására vonatkozó elméleti modelleket a cikk utolsó sza-
kaszában esettanulmány szemlélteti. 
A vállalatok közötti kapcsolat kialakulásának kitüntetett 
lépései az IMP megközelítésében 

Megjegyzés
A cikk a Vezetéstudomány 2011 2. számában megjelent tanulmány másodközlése

Megjegyzés
PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem
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műnek tekinti a kapcsolat értelmezését, ezért csak implicit 
leírásokkal él, s általában két vállalat értékteremtő céllal lét-
rejövő együttműködését érti alatta (Ellram – Hendrick, 
1996; Dyer, 1997; Bensaou, 1999; Cox 2001; 2004). 
Az elemzés fókuszában álló vevő-beszállító kapcsolat tar-
talmának pontos megértéséhez ismerni szükséges az üzleti 
kapcsolat létrejöttének fontosabb mérföldköveit. A kapcso-
latok kialakulásának kiindulópontját a vállalatok közötti cse-
re, vagy más néven tranzakció jelenti. A tranzakció fogal-
mát Ford és szerzőtársai (2007: 7. old.) szereplők vagy ak-
torok közötti egyszeri, lehatárolt, konkrét tartalommal bíró 
termék, szolgáltatás vagy pénztranszferként határozzák 
meg. A tranzakció egyfajta felek közötti mechanizmusként 
értelmezhető, amely az aktorok közötti ügylet bonyolításá-
nak idejére összeköti a szereplőket, ám önálló tartalma kor-
látozott. A transzfer kölcsönös, a szereplők szükségletein 
alapszik, de lebonyolítása nem igényli az aktorok jelentős, 
elmélyült egymásra hatását, az egymáshoz való alkalmaz-
kodást. A szereplők közötti csere sematikus folyamatát az 
11..  áábbrraa szemlélteti. 

 
11..  áábbrraa  AA  vváállllaallaattookk  kköözzööttttii  ccsseerree  vvaaggyy  ttrraannzzaakkcciióó  

Forrás: Ford et al. (2008, 8.o) 
Håkansson (1982) a vállalatok közötti egyedi, különböző 
tárgyú, egyszerű cserék, tranzakciók sorozatait epizódok-
nak nevezi. Az epizódok hangsúlyos eleme – a szerint a 
vállalatok közötti interakció folyamatai olyan jelentőségtel-
jessé válhatnak, hogy kvázi-szervezeti tulajdonságokat 
vesznek fel, s ezzel az interakció tovább intézményesülve 
vállalatok közötti kapcsolattá válik. Az interakció tranzakci-
ókhoz hasonlóan – a felek közötti termék- és szolgáltatás-

csere, amelynek jellemzőit alapvetően meghatározza, hogy 
jól körülírhatók-e a vevői igények, illetve a termékjellemzők 
mennyire komplexen definiálhatók. A termékeket kísérő in-
formációcsere az epizódok újabb összetevője, amely állhat 
formális és informális, jól és rosszul strukturált elemekből, 
illetve tartalmazhat jellemzően személyek közötti, továbbá 
szervezetközi elemeket. A termék- és szolgáltatáscserét 
pénzügyi teljesítési folyamat is követi, amelynek formája és 
feltételei sok esetben bizonytalansági tényezőit jelentik az 
epizódoknak. Az epizódok a felsorolt tranzakciók esetében 
már megjelent elemeken kívül szociokulturális tényezőket is 
tartalmaznak, amelyek olyan jellemzőket ötvöznek maguk-
ban, mint a felek közötti kulturális attitűdök, a kölcsönös bi-
zalom, illetve annak építésére való törekvés. A szociokultu-
rális elemek általában a legnehezebben definiálható, legpu-
hább elemei a kapcsolatoknak. Az egyes tranzakciókban és 
epizódokban, illetve azokhoz kapcsolódóan egyedi és köl-
csönös akciók (Holmund, 2004) zajlanak a vállalatok között, 
amelyek lehetnek operatív részletekről való egyeztetések, a 
rendelések feladásai és fogadásai, kiszállítások, vagy akár 
telefonhívások is. Az akciók tehát a felek önálló tevékeny-
ségeit foglalják magukban, amelyek egymáshoz való soro-
zatos kapcsolódása már magát az epizódot testesíti meg. 
A vállalatok közötti együttműködés folyamataihoz köthető 
az interakció jelensége, amely az aktorok közötti epizódok 
sorozata révén alakul ki, és olyan viszonyrendszert hoz lét-
re, ahol két szereplő között egy, a felek által alkotott, ám 
külön-külön nem kontrollálható és/ vagy irányítható struktú-
ra jön létre (Ford et al., 2008). Az aktorok közötti interakciót 
a 22..  áábbrraa illusztrálja, amelyen jól látható, hogy az interakció 
az együttműködés során kialakuló, a részt vevő feleken túl-
mutató, a felek közös akaratával irányítható komplex, füg-
getlen folyamathalmazt jelöl. Blois (1972) során a vállalatok 
közötti együttműködésben végbemenő akciókra adott vála-
szok és viszontválaszok legalább olyan fontosak, mint ma-
ga az eredeti akció (Mandják, 2005). Az interakció tehát a 

Magyar Minőség XX. évfolyam 12. 2011. december 7/69 oldal

Megjegyzés
Több szerző gyakran cseretranzakcióként említi, lásd Kapás (2002), Bárdos (2004).

Megjegyzés
A tranzakciós költségek elmélete ezeket az epizódokat nevezi cserének, lásd Williamson (1975, 1979) munkáit.
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vállalatok közötti együttműködésben a folyamatok szintjén 
értelmezhető, tudatosan menedzselt folyamatrendszer, 
amely hozzájárul az együttműködő felek közötti kapcsoló-
dási pontok intézményesüléséhez, a szereplők közötti szi-
lárd kapcsolatok kialakulásához. 

 
22..  áábbrraa  AA  vváállllaallaattookk  kköözzööttttii  iinntteerraakkcciióó  

FFoorrrrááss::  FFoorrdd  eett  aall..  ((22000088,,  99..  oo))  
Az IMP kutatóinak felfogásában (Håkansson, 1982; Ford et 
al. 1986) az epizódok ismétlésének sorozataként alakulnak 
ki az interakció folyamatai, amelyek révén az epizódok 
mindkét fél működésében beépülnek a szervezeti rutinok 
közé. A rutinok ahhoz segítik hozzá a szervezeteket, hogy 
az epizódok intézményesüljenek, ezáltal a kapcsolatok for-
malizálódnak, a tranzakciók költségei csökkennek, a felek 
közötti kötelékek létrejönnek, s tovább erősödnek, a felek 
kölcsönösen „kapcsolódottá válnak”. Ezt az intézményesü-
lést támogatja a fent említett interakció kialakulása, illetve 
az abban zajló folyamatok szervezetté válása. A másik fél-
lel szemben támasztott elvárások, a kapcsolatot jellemző 
rutinok, együttműködési gyakorlatok megszilárdulnak, s a 
jövőorientált szemléletmód és viselkedés jellemzi az együtt-
működést. Az interakció és a rutinok segítségével hosszú 
távú kapcsolatok alakulnak ki. A kapcsolat az interakcióhoz 
képest három fő paraméterben jelent szorosabb összekap-
csolódottságot (Holmund, 2004 alapján): 
1) idődimenzióval rendelkezik, azaz van „múltja”, amely-

nek tapasztalata beépül a rutinokba, 
2) egyértelműen intézményesült, azaz folyamatait szilárd, 

formalizált együttműködés jellemzi, amelyet gyakran 
keretszerződés alapoz meg,  

3) kölcsönös adaptáció alakul ki a folyamatok szintjén a 
felek közötti együttműködés során, 

4) jövőorientált, a múltból ered, de alapvetően „előre 
mutat”. 

Az IMP vállalatok közötti kapcsolatfelfogást jól összegzi ne-
ves kutatóinak -Anderson és Narus (1991: 98. old.)- vevő-
beszállító kapcsolatról alkotott definíciója: „A kapcsolat a 
vevő és beszállító vállalatok között létrejövő struktúra, 
amelyben a felek szociális, gazdasági és technológiai köte-
lékeket alakítanak ki azzal a céllal, hogy csökkenő költsé-
geket realizáljanak és/vagy növekvő értéket teremtsenek, 
miközben kölcsönös előnyökre tesznek szert.” 
A vevők és beszállítók közötti kapcsolat lényegi elemeinek 
kifejtésére Håkansson és szerzőtársai (Håkansson – 
Johansson, 1992; Håkansson – Snehota, 1995) az úgyne-
vezett A-R-A modellt alkalmazzák. A szerzők szerint a ve-
vők és beszállítók közötti kapcsolatok „összekapcsolódott-
ságát” három fő összekötő kapcsolódási szál fejezi ki: a 
kapcsolatot alkotó szereplők, a tevékenységek és a szerep-
lők által birtokolt erőforrások, innen ered a betűszavakkal 
rövidített modell elnevezése. A szereplők kapcsolódási szál 
a kapcsolatot alkotó felek közötti interperszonális viszonyo-
kat jeleníti meg, s azokat az attitűdöket, érzelmeket, normá-
kat tömöríti, amelyek alapján eldől a felek közötti bizalom, 
elkötelezettség, elismerés és befolyás mértéke. A tevé-
kenységek kapcsolódási szál a felek közötti kapcsolat so-
rán végbemenő folyamatok integráltságának, illetve közös 
koordinációjának a létét, megvalósulását fejezi ki. A kap-
csolat résztvevői között zajló anyagi folyamatok s az ezeket 
kísérő információs folyamatok (mint például a keresletme-
nedzsment, disztribúció, vevőkiszolgálás, dokumentumok 
kezelése) különböző mértékben lehetnek integráltak, s ez 
által a tevékenységek által generált „összekapcsolódottság” 
mértéke is különböző. A felek által birtokolt erőforrások 
egymáshoz való kölcsönös alkalmazkodása a felek közötti 
kapcsolatot meghatározó harmadik lényeges kapcsolódási 
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Megjegyzés
Mandják (2005) ezt a tényezőt érintettek néven fordítja magyarra.
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szál. A kapcsolatot alkotó felek egyes erőforrásai folyama-
tosan konfrontálódnak és/vagy alkalmazkodnak egymás-
hoz, amelynek eredményeként az összekapcsolódottságot 
elmélyítő közös erőforrások jöhetnek létre a kapcsolatok-
ban. Az említett három kapcsolódási szál sem független 
egymástól, hanem szoros kölcsönhatásban állnak: a tevé-
kenységek támogathatják, vagy éppen akadályozhatják az 
erőforrások egymáshoz való alkalmazkodását, az erőforrá-
sok limitálhatják vagy ösztönözhetik a tevékenységek kö-
zötti integrációt, és a szereplők felfedezhetik vagy elodáz-
hatják az erőforrások alkalmazkodásának és a tevékenysé-
gek közötti integráció elmélyítésének lehetőségeit. A sze-
replők, tevékenységek és erőforrások közötti kapcsolódási 
szálak nemcsak annak a konkrét kapcsolatnak az elemeit 
kötik össze egymással, amelyben léteznek, hanem ezek ál-
tal épülnek ki az adott kapcsolatot további kapcsolatokkal 
összekötő hidak is, így a nevezett három elemet az adott 
kapcsolatot körülvevő hálózat építőelemeinek is tekinthet-
jük. Ebből következően Mandják (2005) az üzleti kapcsola-
tot e három felsorolt kapcsolódási szál sajátos fonatának 
tekinti. 
A vállalatok közötti kapcsolat és együttműködés egyéb 
megközelítései 
Az IMP kutatóinak kapcsolat meghatározásai mellett termé-
szetesen több elméleti megközelítés is létezik az üzleti kap-
csolat tartalmának, fogalmának meghatározására. Jelen fe-
jezetben elsősorban a kapcsolati szerződéselmélet, illetve 
a logisztikai, ellátási képességek oldaláról kiinduló megkö-
zelítések legfontosabb megállapításainak összegzését te-
szem meg. Annak érdekében, hogy világos és pontos fo-
galmi képet kapjunk a vállalatok között kialakuló folyama-
tok, struktúrák jelentéstartalmáról, szükségesnek tartom 
meghatározni a vállalatok közötti együttműködés és a part-
nerkapcsolat jelentését, s ez által megadni az üzleti kap-
csolattól való elkülönítésüknek szempontjait. Gyakran elő-
fordul ugyanis, hogy ezeket a fogalmakat szinonimaként 

használják az üzleti kapcsolattal, ám -bár hasonló tartalom 
kifejezésére irányulnak- nem teljesen azonosan értel-
mezhető a három kifejezés. 
A vállalatok közötti együttműködés, kooperáció fogalmának 
meghatározására kevés az egzakt definíció az irodalomban. 
Számos forrás gyakorlatilag két vállalat között létrejövő, külön-
böző mértékben koordinált közös tevékenységet ért alatta 
(Andaleeb, 1995; Tietz 1993). Agárdi (2005) az együttműkö-
dést/kooperációt a vállalatok közötti közös cselekmények gyűj-
tőfogalmának tekinti, s a következő jellemzőket tartja rá érvé-
nyesnek: 
- vállalatközi megállapodáson alapul, amely azonban nem 

feltétlenül szerződésben ölt testet, jellemzően inkább rend-
szeresen ismételt tranzakciók (epizódokban) eredménye-
ként jelentkezik,  

- tulajdonjogilag független partnerek között megy végbe, 
- közös erőforrás-felhasználás és a részt vevő felek érde-

keinek kölcsönös figyelembevétele jellemzi. 
A vállalatok közötti együttműködés meghatározásában a 
rövid és hosszú távú orientáció, illetve az aktorok közötti te-
vékenység összehangoltsága és értékteremtő irányultsága 
közötti különbözőség jelenik meg Macneil (1980) kapcsolati 
szerződéselméletének, illetve ennek alapján Dwyer és 
szerzőtársainak (1987) megközelítésében is, akik a vállala-
tok közötti együttműködés két végpontját határozzák meg: 
a diszkrét, illetve kapcsolati tranzakciókat. A diszkrét tranz-
akciók egyszeriek, kismértékű kommunikáció és szűk, jól 
fókuszált paraméterekkel pontosan meghatározott tartalom 
jellemzi őket. A kapcsolati tranzakciók korábbi események 
és jövőbeli tranzakciók kontinuumába beágyazottan jelent-
keznek, explicit s implicit feltételezések, bizalom és közös 
tervezés jelenik meg bennük (Agárdi, 2005). A diszkrét és 
kapcsolati tranzakciók összehasonlítását az 11..  ttáábblláázzaatt  mu-
tatja be.  
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Az összehasonlítás szempontjai Diszkrét tranzakció Kapcsolati tranzakció 

Tranzakció időbeli jellemzői Rövid távú tranzakció, amely véget ér a 
szerződésben vállalt feladat befejezésével. 

A tranzakció egy folyamat része, korábbi 
megállapodásokhoz kötődik, jövőorientáció 
jellemzi. 

Partnerek száma Két partnerre korlátozódik 
A tranzakció folyamatában akár kettőnél 
több partner is részt vehet (hálózat kialaku-
lásának irányába mutat). 

Tranzakció tartalma és specifikus-
sága 

A tranzakció tartalmát egyszerű igény hatá-
rozza meg, a vállalt kötelezettségek stan-
dardizáltak, szokásokon és meggyőződése-
ken alapulnak. 

A kötelezettségek testreszabottak és rész-
letesek, tartalmukat és forrásukat a kapcso-
lat során tett ígéretek adják, amelyekhez a 
szokások és a jog is hozzáadódnak. 

A kapcsolatról megfogalmazott 
várakozások 

Célok közötti érdekkonfliktusok várhatók, 
nem jellemző a felek közötti egység 

A jövőbeni problémákat és várható érdek-
konfliktusokat a bizalomra és akarategy-
ségre támaszkodva próbálják kezelni. 

Személyes kapcsolatok jelentő-
sége 

Rutinszerű, sablonos kommunikáció és mi-
nimális személyes kontaktus jellemzi. 

Széles körű formális és informális kommuni-
káció, személyes kapcsolatok alakulnak ki, 
nem üzleti jellegű elégedettség keletkezik 

Szerződéses szolidaritás Alapvetően az önérdek a meghatározó elfo-
gadja és követi a társadalmi normákat. 

Az önszabályozás jelentősége növekszik, 
belső kapcsolati alkalmazkodás 

Jogok és kötelezettségek átruház-
hatósága 

Teljes mértékű átruházhatóság, irreleváns, 
hogy ki teljesíti a szerződést. 

Korlátozott átruházhatóság, a tranzakció 
nagyban függ a felek identitásától. 

Kooperáció (a közös tervezésre és 
teljesítésre irányuló erőfeszítések) Nem jellemző a kooperáció. 

A partnerek jelentős erőfeszítéseket tesznek 
a közös tervezésre és a közösen támasztott 
teljesítmények elérésére. 

Tervezési folyamat Koncentrálás az egyedi tranzakcióra, nincs 
jövőorientált tervezés. 

A jövőbeni tranzakciók részletes tervezése, 
változó célok megvalósítása, hangsúly az 
együttműködés folyamatán. 

Teljesítménymérés és specifikáció A teljesítmény egyértelműen mérhető, kevés 
figyelmet fordítanak a specifikációra. 

A teljesítmény minden aspektusának mé-
rése, specifikálása és számszerűsítése, 
amely a várható jövőbeli előnyöket is magá-
ban foglalja. 

Hatalom (mások befolyásolásának 
képessége) 

Csak szerződésszegés esetén releváns 
hatalmi befolyásolás 

A megnövekedett függőség a hatalom érvé-
nyesítéséhez vezet. 

Előnyök és hátrányok szereplők 
közötti megosztása 

Az előnyök és hátrányok egyértelműen szét-
választhatók, s a partnerekhez rendelhetők. 

Az előnyök és hátrányok nem rendelhetők 
partnerhez, a szerződés időtartama alatt 
törekszenek azok elosztására 

11..  ttáábblláázzaatt  DDiisszzkkrréétt  ééss  kkaappccssoollaattii  ttrraannzzaakkcciióókk  
Forrás: Dwyer et al. (1987: 13. o.) és Macneil (1980) alapján 
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A vállalatok közötti együttműködés és kapcsolat fogal-
mának részletes kibontása mellett fontos definiálni a 
partnerkapcsolat kifejezés jelentéstartalmát is. Annak el-
lenére, hogy a magyar nyelv -az angoltól eltérően, amely 
a kapcsolatot, illetve partnerkapcsolatot két teljesen elté-
rő kifejezéssel jelöli- közel azonosan nevezi őket, a két 
fogalom eltérő jelentéstartalmat tükröz. A vállalatok 
közötti partnerkapcsolat (partnership) meghatározására 
cikkemben Mohr és Spekman (1994: 135. o.) definícióját 
fogadom el, amely szerint: „a partnerkapcsolatok füg-
getlen vállalatok közötti, tudatos céllal létrehozott straté-
giai kapcsolatok, amelyekben a résztvevők összeegyez-
tethető célokkal rendelkeznek, kölcsönös előnyök eléré-
sére törekszenek, s tudomásul veszik a kapcsolat által 
kialakult erős kölcsönös függőséget”. A partnerkapcsolat 
definíciójához sorolható Ring és Van de Ven (1993: 5. o.) 
megközelítése is, akik formális jogi és informális szociál-
pszichológiai aspektusból vizsgálják a vállalatközi kap-
csolatokat, s a következőképp határozzák meg jelentésü-
ket: „a kapcsolat egy vállalatnak egy másik vállalattal tett 
közös és ismétlődő erőfeszítése arra, hogy szerződéses 
alapon idioszinkretikus beruházásokat hozzanak létre”. 
A fenti definíciókból jól érzékelhető, hogy a partnerkap-
csolat kölcsönös stratégiai azonosságot, hosszú távú 
elkötelezettséget s kapcsolat-specifikus beruházások 
létét tételezi fel az azt alkotó felek között, ezért a 
„szimpla” kapcsolathoz képest jóval szorosabb kölcsönös 
függőségi rendszert és tudatosabban menedzselt struk-
túrát jelöl. Így jelentése nagyon közel áll a kapcsolati 
szerződéselmélet által meghatározott kapcsolati tranzak-
ció leírásához és tartalmához. Az IMP kutatói megköze-
lítéséhez képest a partnerkapcsolat-definíciók egy 
komplexebb, elmélyültebb vevő-beszállító viszonyrend-
szerre utalnak, amely közelebb áll a vállalatok közötti 

együttműködést a logisztikai, ellátási képességek szem-
pontjából vizsgáló számos szerző (Bensaou, 1999; Cox, 
2004a, b; Ellram – Hendrick, 1995) kapcsolatfelfogásá-
hoz is, jóllehet ők publikációik során nem alkottak pon-
tos, egzakt definíciókat. 
A bemutatott üzleti kapcsolat megközelítések szinte-
tizálása és a kapcsolat fejlődése 
Cikkem e fejezetében ismertetem az eddig bemutatott 
elméletek szintetizálásának lehetőségeit, a megközelíté-
sükben tapasztalható hasonlóságokat és különbözősé-
geket, illetve a fejezet második szakaszában bemutatom 
az üzleti kapcsolat fejlődésének egy, szintén az IMP ku-
tatója által alkotott elméleti keretét. 
Az ismertetett üzleti kapcsolat megközelítések szinteti-
zálása 
Az IMP kutatóinak és a kapcsolati szerződéselmélet el-
fogadóinak a vállalatok közötti kapcsolatokról alkotott 
felfogásában több hasonlóságot fedezhetünk fel. A cse-
rék nyomán létrejövő epizódokat gyakorlatilag diszkrét 
tranzakcióknak tekinthetjük, míg a kapcsolati tranzakciók 
olyan kapcsolatokat jelölhetnek, amelyek -A-R-A modell 
szerinti- összekapcsolódottsága jelentősnek tekinthető. A 
két szemlélet közötti legfontosabb lényegi különbözőség, 
hogy az IMP felfogása megenged különböző „összekap-
csolódottsági” mértéket, azaz kevésbé szorosnak te-
kinthető együttműködést is kapcsolatként értelmez, ezzel 
szemben Macneil (1980), illetve Dwyer (1987) felfogá-
sában a kapcsolati tranzakciók már elmélyültebb, kiter-
jedt múltbeli tapasztalaton nyugvó, de jövőorientált szo-
ros köteléket tekintenek kapcsolatnak. Az értelmezésük 
szerinti kapcsolaton inkább a partnerkapcsolat jelentését 
„érhetjük tetten”. 
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Megjegyzés
A definíciót az idioszinkretikus beruházások miatt tüntettem fel a partnerkapcsolat meghatározásánál.

Megjegyzés
Mandják (2005) interaktív megközelítésként fordítja munkájában.
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Jelentéstartalmában az együttműködés az IMP kapcso-
latfelfogásában főként az interakcióhoz állhat közel, de 
nézőpontom szerint folyamatainak intézményesültsége 
és tudatos „menedzseltsége” jóval elmaradhat az inter-
akcióétól, akár már epizódszinten is észlelhetünk válla-
latok közötti együttműködést. A partnerkapcsolat egy 
szoros kapcsolati tranzakciót foglalhat magában, s az 
IMP kapcsolatfelfogásában „elhelyezve” egy rendkívül 

erős összekapcsolódottságot jelölhet, a felek közötti fo-
lyamatok magas szintű intézményesülését testesítheti 
meg. Az előzőekben bemutatott vállalatok közötti tranz-
akció, epizódkapcsolat, interakció és partnerkapcsolat 
meghatározásainak különböző jelentéstartalmát a 33..  áább--
rráávvaall illusztrálom. 
 

 

 
33..  áábbrraa  AA  vváállllaallaattookk  kköözzööttttii  kkaappccssoollaatt--mmeegghhaattáárroozzáássookk  rreennddsszzeerreezzééssee  

Forrás: saját szerkesztés 
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A 33..  áábbrráátt egy példával szemléltetve a következőképp 
értelmezhető a tranzakciók szintjétől a partnerkapcsolat 
létrejöttéig történő fejlődési folyamat: 
- egy győztes tender eredményeként egyszeri adásvé-

tel történik a vevő és a beszállító között ~ tranzakció 
szintje, 

- a vevő elégedett volt a termékkel és a kiszolgálással, 
így a tranzakció többször megismétlődik, ehhez kap-
csolódóan különböző akciók (megrendelések feladá-
sa, számlázás, munkatársak közötti egyeztetések) 
zajlanak a vállalatok között ~ epizód szintje, 

- az epizódok alatt a felek között pozitív személyes és 
formális kapcsolatok alakulnak ki, közösen töreksze-
nek növelni a termék forgalmát, például különböző 
promóciókat szerveznek, törekszenek a rendelés-fel-
adási és -teljesítési folyamat egyszerűsítésére, egy-
más működésének megértésére ~ interakció szintje, 

- a felek saját igényeikre szabott, hosszú távú keret-
szerződést kötnek, elmélyítik a kapcsolat közös és tu-
datos menedzselésére vonatkozó tevékenységüket 
(például együttes keresletmenedzsment: előrejelzé-
sek, kategóriamenedzsment, testre szabott választék 
kialakítása stb.) ~ kapcsolat szintje, 

- vevő és beszállító kapcsolat-specifikus beruházáso-
kat tesznek, például EDI-rendszert vezetnek be, s bi-
zalmas információkat is megosztanak egymással 
(készletadatok), közös termékfejlesztést hajtanak 
végre ~ partnerkapcsolat szintje. 

Az előző szakaszokban ismertetett fogalmi keretből kiin-
dulva, a vállalatok közötti kapcsolat definíciójára vonat-
kozóan az alábbi elemeket emelhetjük ki, mint a kapcso-
lat jelentésének letéteményeseit: 

- két vállalat kölcsönös, önkéntes és koordinált tevé-
kenysége, 

- hosszú távú orientáció, kölcsönös adaptáció és jelen-
tős, felek közötti összekapcsolódottság” jellemzi, a-
mely túlmutathat az egyes vállalatok szervezeti ke-
retein, 

- a felek által elfogadott, közös cél érdekében jön létre, 
- amelynek eredményeként kölcsönösen értéket terem-

tenek egymás számára. 
A kapcsolat kialakulása, fejlődési fázisai 
Tovább folytatva az IMP kutatóinak az üzleti kapcsolat 
jelentését, fejlődését tárgyaló publikációinak bemutatá-
sát, ebben az alfejezetben a vállalatok közötti kapcsolat 
kialakulásának lehetséges folyamatát ismertetem, össze-
foglalva Ford (1998) elméletét. 
A vevő-beszállító kapcsolatok kialakulását legtöbb szer-
ző időben elhúzódó, többlépcsős fejlődés eredményének 
tekinti. Ford (1998) egy négyfokozatú fejlődési skála e-
redményeként értelmezi a stabil vevő-beszállító partner-
kapcsolat létrejöttét, s felfogása szerint e kapcsolatok 
születése a 44..  áábbrraa segítségével illusztrált folyamatként 
írható le. 
Elő-kapcsolati állapotban a leendő partnerek mérlegelik, 
hogy érdemes-e kapcsolatba lépniük a másik féllel, 
milyen előnyöket és költségeket várhatnak a kezdemé-
nyezéstől. Ebben a szakaszban különböző tranzakciók, 
epizódok szintjén zajlik a felek közötti együttműködés, 
ám már fokozatosan megjelenik a közös jövőkép felvázo-
lása is. Miután a felek a kapcsolat kialakítása mellett 
döntöttek – azaz létrejön az interakció, a felek között erő-
södő kötelékek jönnek létre –, megkezdődik a kölcsönös 
tanulás, az egymással való együttműködés potenciális 
előnyeinek feltárása, a felek „összecsiszolódása”. 
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44..  áábbrraa  AA  vveevvőő--bbeesszzáállllííttóó  kkaappccssoollaattookk  sszzüülleettééssee  

Forrás: Ford, (1998: 29. o.) 
 

A fejlődési szakaszban a felek között zajló folyamatok 
mélyebb megértése és fejlesztése zajlik, kialakul az elkö-
telezettség és a bizalom, felerősödik az együttműködési 
folyamatokban tapasztalható adaptáció, hangsúlyossá 
válik az interakció folyamatainak intézményesülése. Sta-
bil állapotban a kapcsolat elmélyül, az együttműködés fo-
lyamatai rutinokká válnak, s jelentős mértékben intézmé-
nyesülnek. Ez utóbbi két fázisban az interakció folyama-
tai során fokozatosan mélyülnek a felek közötti kötelé-
kek, végül a rutinok kialakulásával az interakció megszi-
lárdul, a felek összekapcsolódottá válnak, s létrejön a 
kapcsolat. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az üzleti 
kapcsolat folyamatosan fejlődik, változik, nincs végső ál-
lapota. A stabilnak mondott kapcsolat történetében is 

bekövetkezhetnek hullámvölgyek, amelyek egy korábbi, 
fejlettebb állapothoz képest visszalépést eredményezhet-
nek. Természetesen ennek az ellentéte is tapasztalható, 
amikor a kapcsolat folyamatosan mélyül, s a felek közötti 
kötelékek tartósan erősödnek (Ford és szerzőtársai, 
2007). 
A vevő-beszállító kapcsolat rendszerének elemzése 
Cikkem jelen fejezetében bemutatom az IMP Group 
többéves nemzetközi kutatási eredményeit ötvöző elmé-
leti keretét, az interakció-megközelítést (Interaction 
Approach, továbbiakban IA), amely a vevő-beszállító 
kapcsolat rendszere elemzésének az egyik legkorábbi és 
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talán legkomplexebb megközelítését adja (Håkansson, 
1982). 
Az IMP Group a vállalatok közötti kapcsolatok elemzése-
kor a kapcsolatok hosszú távú orientációjára, illetve a 
kapcsolatokat jellemző dinamikára helyezi a hangsúlyt. A 
széles körű nemzetközi kutatás eredményeként konstru-
ált IA célja, hogy olyan átfogó fogalmi keretet teremtsen, 
amelynek segítségével a szervezetközi kapcsolatok, így 
különösen a vevő-beszállító kapcsolatok kialakulása, 
működése, fejlődése, fenntartása, illetve az ezeket a fo-

lyamatokat jellemző dinamika érthetővé és megragadha-
tóvá válik. Az IA legfontosabb pilléreit az üzleti kapcsola-
tokat létrehozó felek (személyek és szervezetek egya-
ránt); a közöttük kialakuló interakciós folyamatok; az at-
moszféra, amely a felekkel kölcsönhatásban áll, illetve a 
környezet, amely a feleket és folyamatokat „körbeveszi” 
jelentik. Az IA legfőbb elemeit, illetve azoknak egymás-
hoz való viszonyát az 55..  áábbrraa segítségével szemléltetem. 

 
55..  áábbrraa  AAzz  iinntteerraakkcciióó  mmooddeellll  
Forrás: Håkansson (1982: 32. o.) 

 
Az interakció folyamatai a felek közötti csereepizódokra 
épülnek, amely epizódoknak a cikk első fejezetében is-
mertetett négy fő típusát azonosítja Håkansson. 

Amint azt az első fejezetben, a vállalatok közötti kap-
csolatok meghatározásakor már bemutattam, az epizó-
dok sorozatos ismétlése folyamatokat alkot, létrejön az 
interakció, amelyeknek a szervezeteken belüli további in-
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tézményesülése erősödő kötelékeket alakít ki a felek kö-
zött, s megszületik a hosszú távú orientációjú kapcsolat. 
Az interakció folyamatait nemcsak az egyes epizódok 
tartalma, hanem a kapcsolatban szereplő felek tulajdon-
ságai is formálják, amelyek egyaránt kötődnek a szerve-
zetekhez és a személyekhez. A szervezetekhez köthető 
tulajdonságjegyek közül Håkansson a következőket 
emeli ki: a kapcsolat tárgyát képező termék technológiai 
tulajdonságai az egyik legfontosabb, legkritikusabb ele-
mét jelenthetik a kapcsolatnak. 
A termék előállításának komplexitása, vevői igényekhez 
való alakíthatósága, testreszabhatósága, fejleszthetősé-
ge, kiforrottsága mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy az 
interakció során a felek az együttműködés hosszú távú 
elmélyítése, vagy éppen felbontása mellett döntenek-e. 
Az együttműködő felek vállalatmérete szintén kulcsfon-
tosságú elem, amely a két szereplő hatalmi-függőségi vi-
szonyára, együttműködés iránti nyitottságára, illetve al-
kalmazkodóképességére, rugalmasságára is hatással 
van. A felek stratégiája és szervezeti struktúrája nyilván-
valóan befolyásolják az együttműködés konkrét folyama-
tait. Rövid-távon a szervezeti struktúrát az interakció ke-
retrendszerének tekinthetjük, amelyet azonban hosszú 
távon a kapcsolatok során felhalmozott eredmények és 
tapasztalatok átalakíthatnak. Az együttműködés folyama-
tában jelentős szerep jut nemcsak a szervezeteknek, ha-
nem a személyeknek is, akik jellemzően a beszerző, illet-
ve értékesítő pozíciókat töltik be az egyes vállalatoknál. 
A kapcsolatot kialakító személyek tudása, értékrendje, 
motivációja, kultúrája, egymással kapcsolatos személyes 
tapasztalatai és elvárásai beépülnek a szervezetek kö-
zötti interakciók folyamatába, s sokszor akár jelentős 
mértékben is befolyásolni tudják az együttműködést. 

Az interakció környezete azt a széles körű kontextust je-
lenti, amelyben az egyes kapcsolatok beágyazottan lé-
teznek. A piaci szerkezet, azaz a beszállítói és vevői ol-
dalon levő szereplők száma és koncentrációjának mérté-
ke markánsan befolyásolja az egyes kapcsolatok műkö-
dését, illetve a beszállítók és a vevők választási, váltási 
lehetőségeit. Ugyanilyen mély hatása lehet az egyes 
kapcsolatokra a vevői és beszállítói piacokat jellemző di-
namizmusnak is, amely alatt a szerző azt érti, hogy 
mennyire gyorsan fejlődik a piac, a már ismertetett piaci 
szerkezetek milyen mértékben változnak, jelennek-e 
meg új szereplők, termékek. A környezet további fontos 
eleme, hogy az adott didaktikus kapcsolatot alakító vevő 
és beszállító hol, milyen pozícióban helyezkedik el az el-
látási láncban, illetve milyen társadalmi viszonyrendszer, 
attitűd veszi körül a kapcsolatot. Ez utóbbi szociokulturá-
lis környezeten azokat a nemzeti, regionális vagy válla-
lat-specifikus hagyományokat, szokásokat, szemléletmó-
dot értjük, amelyek indirekt módon beépülnek az egyes 
szervezeteket jellemző folyamatokba is. 
A kapcsolatokat körülvevő atmoszféra a legnehezebben 
definiálható, megragadható eleme az együttműködés-
nek. Mindazon tényezők összességét értjük rajta, ame-
lyek hatással vannak az interakció folyamatainak kialaku-
lására és tulajdonságjegyeire, és emellett a szereplők és 
a szereplők közötti folyamatok -hosszú távon- maguk is 
befolyásolni tudják ezeket az elemeket. Az atmoszférát 
tehát az intézményesült partnerkapcsolati rutinok, illetve 
a partnerek jövőorientált világos elképzelései stabillá te-
szik. De ezzel együtt az atmoszféra egy dinamikus kör-
nyezet is, hiszen a technológiai fejlődés, a piaci szerve-
zeti változások s a partnerek epizódok során felhalmo-
zott tapasztalata -jellemzően hosszú távon- alkalmas ak-
tuális állapotának megváltoztatására. Az atmoszféra kie-
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melt elemei: a tranzakciós költségek, a hatalmi-függőségi 
viszony és (az erőforrások feletti) kontroll. A hatalmon 
Håkansson elsősorban befolyásolási képességet ért, a-
mellyel a hatalmat birtokló vállalat befolyásolni tudja egy 
másik vállalat döntéseit és cselekvéseit annak akarata, il-
letve beleegyezése nélkül, sőt sokszor azzal ellenében. 
A hatalom egy jelentős lehetőség birtokosa számára ar-
ra, hogy az interakció folyamatait irányítsa, a kapcsolat 
hasznának és költségeinek elosztását a szereplők között 
befolyásolja. Ám konkrét, kapcsolatokban való megjele-
nése attól függ, hogy a hatalom birtokosa mennyit érzé-
keltet saját erőfölényéből a másik féllel szemben. A két 
fél közötti összekapcsolódás szorossága szintén fontos 
eleme az egyes folyamatokat körülölelő atmoszférának. 
Håkansson megközelítése szerint minél több formális és 
informális kötelék létesül az együttműködő felek között, a 
kapcsolat irányításának tranzakciós költségei annál ala-
csonyabbak lesznek. A kontroll funkciója és megjelenési 
formája általában az érzékeltetett hatalom szintjétől függ. 
Az egymás folyamata, működése felett gyakorolt kontroll 
magasabb szintje hozzájárulhat a másik döntéseivel kap-
csolatos bizonytalanságok csökkenéséhez, s egyben 
meghatározza az egyes felek által birtokolt erőforrások, 
illetve a kapcsolat által teremtett értékek (hasznok) el-
osztását is. Fontos azonban megjegyezni, hogy a hatal-
mi-függőségi szituáció egyrészt mindig relatív, másrészt 
pedig semmiképpen sem állandó elem, hanem a tranz-
akciók során a felek bármelyike által -elsősorban hosszú 
távon- megváltoztatható. 
Az IMP Group és Håkansson (1982) az interakció-modell 
megalkotásával nagyon komplex és átfogó megközelíté-
sét adták a vállalatok közötti kapcsolatokat rövid- és 
hosszú-távon jellemző folyamatoknak, illetve az azokat 
befolyásoló tényezőknek. Korai modelljük a vevő-beszál-

lító kapcsolatok elemzésének egyik mérföldkövét jelenti, 
amely számos további publikáció és kutatás kiinduló-
pontját képezi az óta is. Az IA, bár több ponton törekszik 
a kapcsolatokra jellemző dinamizmust megragadni, alap-
vetően egy statikus pillanatfelvételt készít a vizsgált vál-
lalatok közötti kapcsolat rendszeréről. Elemzésében a 
vevők és beszállítók között kialakuló kapcsolatok megíté-
lésében a főszerepet főként – a tisztán racionális költ-
ség- (és működési) hatékonysággal szemben – olyan té-
nyezők kapják, mint a rugalmas alkalmazkodás, a szer-
vezeti és egyéni döntések alkalmával kifejezett együtt-
működési készség és a bizalom. Az IA magatartás-felfo-
gása nem opportunista: alapvetően kooperatív, és a kör-
nyezeti-társadalmi viszonyokhoz rugalmasan illeszkedő, 
azokat elfogadó magatartást tekinti sajátjának. 
Az elméletet ért kritikák a fenti megközelítést tartják túl-
ságosan általánosnak. Ford (1998) megjegyzi, hogy az 
adaptációra és kooperációra való törekvés mellett azt 
sem szabad elfelejteni, hogy az üzleti kapcsolatokban 
részt vevő felekre a saját érdekeik követése, és a konflik-
tusok vállalása, esetleg generálása szintén általánosan 
jellemző. A kooperatív vagy konfrontatív elemek közül 
azok kerülnek majd túlsúlyba magatartásukban, ame-
lyekkel úgy érzik, eredményesebbek lehetnek, feltéve 
persze, hogy jól ítélik meg a partnert és az üzleti szituá-
ciót. Az IA szemléletével, kiindulópontjával kapcsolatos 
további észrevétel, hogy nem feltétlenül biztos az sem, 
hogy a partnerkapcsolatokra mindig hosszú távú orientá-
ció a jellemző, hiszen vannak rövid távú és/vagy korláto-
zott időre szóló kapcsolatok, illetve a versengő irányítási 
stílus is jellemzően nem hosszú távú orientációjú szerző-
déses kapcsolatokat alkalmaz (Blomquist, 2002). 
Folytatása következik 

_________________________________________________  
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ÚÚtt  aa  DDííjjiigg  
A Szeged Határrendészeti Kirendeltség minőségfejlesztési tevékenysége 

IIASA-Díj 2011. június 22. 
ÉÉbbeerrhhaarrddtt  GGáábboorr  

 
Tisztelt Olvasó! 
Célul tűztem ki, hogy a tájékoztatómmal megismertes-
sem azt az utat, amit a Szeged Határrendészeti Kiren-
deltség az elmúlt esztendőkben megtett, a minőségfej-
lesztés területén megvalósított. 
Biztos vagyok abban, hogy vannak nálunk jobbak, haté-
konyabbak, eredményesebbek, de abban is biztos va-
gyok ennek a Kirendeltségnek a vezetőjeként, hogy a 
Szeged Határrendészeti Kirendeltség személyi állomá-
nya a kapott támogatással hazai és nemzetközi szinten 
példaértékű szakmai munkát folytat. 
A Kirendeltség szakmai fejlődését az arra hivatott szer-
vek, a civil társadalom figyelemmel kísérte, számos al-
kalommal pozitívan minősítette.  
A Shiba-Díj pályázat során ugyanakkor egy olyan külső, 
a Kirendeltség számára totálisan civil, rendészeti szak-
mai szempontból független, objektív átvilágítás találta azt 
méltónak a Díj elnyerésére, melyre méltán lehet büszke 
annak valamennyi tagja. 
A Szeged Határrendészeti Kirendeltség 
Az alegység 2004. június 15-én kezdte szakmai felada-
tainak ellátását a jelenlegi szervezeti rendszerében. 
A direkt előd-határőr szervezeti egységekre 
(Tiszasziget-, Szeged-, Mórahalom Határőrizeti és Sze-
ged Határforgalmi Kirendeltség) épülve, nem csak az 
ország, hanem egész Európa egyik legnagyobb Határ-
rendészeti Kirendeltsége jött létre azon a napon. A sokat 
megélt szervezeti elem és annak állománya, aktív alanya 

volt a 2007. december 22.-i Schengen övezethez történő 
csatlakozásnak, majd 2008. január 1-jén a rendészeti 
integrációnak, 2009. december 19-én az ún. vízum libe-
ralizáció hatásainak, a legális határforgalom egyre nö-
vekvő számainak, az illegális migráció kezelési felada-
tainak. 
Az állomány a jogszabályokban és belső normákban 
rögzítettek szerint látja el feladatait az illetékességi terü-
letén elhelyezkedő öt határátkelőhely határforgalmának, 
valamint a Szerbia Köztársasággal szomszédos, mintegy 
62 km-s határszakasz és tíz település közigazgatási te-
rületének ellenőrzésével. 
A feladatok végrehajtása során a Szeged Határrendé-
szeti Kirendeltség a helyi lakosság, civil és önkormány-
zati szervek, gazdasági társaságok, rendészeti szervek 
hazai és nemzetközi támogató együttműködésével 
„Schengen kapujaként” Európában, valamint a tenge-
rentúlon is elismert „zászlóshajóvá” vált. 
A Szeged Határrendészeti Kirendeltség (a továbbiakban 
Kirendeltség) a Magyar Köztársaság Rendőrségének a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság közvetlen alá-
rendeltségében működő, önálló jogi személyiséggel nem 
rendelkező, önálló feladatkörrel felruházott helyi szerv. 
A Kirendeltség állomáshelye: Szeged, Moszkvai körút 
12-18. Szerbiai viszonylatban az E-373 – F-170 határje-
lek között, 61170 m határszakaszon -melyből 4000 m 
vízi határszakasz- őrzi a Magyar Köztársaság államhatá-
rát. Szomszédos Kirendeltségek a Bács-Kiskun Megyei 
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Rendőr-főkapitányság Kelebia Határrendészeti Kiren-
deltsége, valamint a CSMRFK Kiszombor Határrendé-
szeti Kirendeltsége. 
A Kirendeltség több alárendelt szolgálati helyet működ-
tet, így a Röszke Autópálya Határátkelőhelyen, Tiszaszi-
get Közúti Határátkelőhelyen, Mórahalom Kihelyezett 
Szolgálati Helyen, ideiglenesen Röszke Vasúti Határát-
kelőhelyen, Szeged Vízi- és Szeged Légi Határátkelő-
helyeken. 
A Határrendészeti Kirendeltség a Rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény, az államhatárról szóló 2007. 
évi LXXXIX. törvény, a Rendőrség Szolgálati Szabály-
zatáról szóló 62/2007. (XII.23.) IRM rendelet, valamint a 
törvényekhez kapcsolódó egyéb jogszabályok alapján, 
illetékességi területén ellátja a határőrizettel, határforga-
lom ellenőrzéssel, az államhatár rendjével, valamint a 
külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos feladatait. Végre-
hajtja az idegenrendészeti, államigazgatási, szakható-
sági feladatokat, továbbá rendészeti jogkörében a rend-
őrség feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben első fo-
kon jár el, ha a jogszabály másként nem rendelkezik. 
Minőségfejlesztési célunk 
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szakirányítá-
sával, a Kirendeltség vezetői, valamint a teljes személyi 
állomány arra törekszik, hogy: 
• összhangban a rendőri esküjével, 
• eleget tegyen a normatív és társadalmi elvárásoknak, 
• megőrizze és fejlessze azokat az elért eredményeket. 
Ezekre méltán lehetünk büszkék, erősítve a Rendőr-
ségbe vetett bizalmat, a közterületek, a határterület 
rendjét, a szubjektív és közösségi biztonságérzetet. 
A vezetői elvárások között szerepel, hogy a tevékenysé-
günk minden esetben jogszerű, szakszerű, objektív, ará-
nyos legyen, törekedjen a biztonságra és kulturált, gyors 

intézkedésre, ne okozzon jogtalan hátrányt, sérelmet, 
vagy kárt. Több, a Határrendészeti Kirendeltség állomá-
nyának hivatástudatát, elkötelezettségét kifejező gondo-
latokat, mottókat teljesítendő kötelmünknek érezzük, 
mint például: „… nem problémák, megoldandó feladatok 
vannak!” 
Céljaink elérése érdekében szoros és hosszú távú 
együttműködést alakítottunk ki a hazai valamint külföldi 
szakmai és civil együttműködőkkel (különösen a helyi 
önkormányzatokkal, azok szerveivel, lakossággal, társa-
dalmi szervezetekkel, médiával). Olyan ügyfél-centrikus 
gondolkodásmód kialakítására törekszünk, mely a bürok-
rácia lehetséges kizárásával gyors és hatékony ügyinté-
zést tesz lehetővé.  
A minőségfejlesztés segítségével egy megújuló, ebből 
kifolyólag gazdaságos és eredményes rendőrségi szer-
vezeti elemet kívánunk kialakítani, azt működtetni. 
A folyamatos fejlődéshez szükséges a munkavégzés 
mérése, ezért hatékonyan alkalmazzuk a személyre 
szabott cél- és feladat meghatározó, motivációs rend-
szert. 
A minőségfejlesztés bevezetésének lépései 
Előzmények – Határőrség (elődszervezet) 
A 2008. január 1-jén, a Magyar Köztársaság Rendőrsé-
gébe integrálódott elődszervezet, a Magyar Köztársaság 
Határőrsége (továbbiakban: Határőrség) fegyveres rend-
védelmi szervként az Alkotmányban meghatározott leg-
főbb feladata az államhatár őrzése, rendjének fenntar-
tása volt. 
A Határőrség központi (Határőrség Országos Parancs-
noksága), területi (10 Határőr Igazgatóság), helyi (51 
Határrendészeti Kirendeltség, 26 Bűnügyi Felderítő 
Szolgálat, 15 Határvadász Század, 6 Idegenrendészeti 
Központ) szervekre tagozódott és 2.242,5 km-es határ-
szakaszon 112 határátkelőhelyet üzemeltetett. Szorosan 
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együttműködött a honi rendvédelmi szervekkel, hatósá-
gokkal, a Magyar Honvédséggel, a civil szerveződések-
kel, a határbiztonságban érintett EU biztonsági szervek-
kel és hatóságokkal, a szomszédos határbiztonsági 
szervezetekkel. 
Küldetés 
A Határőrség mérhető szerepet kívánt betölteni a komp-
lex nemzeti és európai biztonság fenntartásában, az ille-
gális migráció kezelésében. Az európai és a térségi ha-
tárbiztonság összehangolásában kezdeményező, koor-
dinációs szerepet vállalt fel, nemzetközi missziós és tér-
ségi biztonság erősödését segítette. 
Megfogalmazott jövőkép 
A Határőrség folyamatosan és tervszerűen megújuló, 
egymásra épülő rendszer-keretben működő, nemzetközi 
szakmai kapcsolatait bővítő, minőségi alapon fejlődő, 
integrált rendvédelmi szervként, önálló szolgálati ági be-
sorolásban látta el feladatait. 
Főbb eredmények 
A minőségközpontú szemlélet nem előzmény nélküli volt 
a Határőrségnél. Erre jó példával szolgált az 1995 máju-
sában Siófokon a III. Nemzetközi Határrendészeti konfe-
rencián kihirdetett ún. „Siófoki-elvek” – biztonság, kultu-
ráltság, gyorsaság vagy a tevékenységi filozófia érvé-
nyesítése a „Törvényesség, szakszerűség, hatékonyság” 
jegyében. 
A Határőrség a szervezeti minőségkultúra meghonosí-
tása érdekében 2004-ben intézményi minőségfejlesz-
tésbe kezdett, és a 22/2004 (VI.29.) OPK. Intézkedéssel 
meghirdette minőségfejlesztési és innovációs program-
ját. 
A minőségfejlesztési tevékenység megkezdése előtt, egy 
szervezetnek fel kell tennie a kérdést: milyenek vagyunk, 
hol tartunk, mik az adottságaink, lehetőségeink, hova 
akarunk eljutni és hogyan? Ezen általános helyzetkép 

meghatározásához a rendvédelmi környezetre adaptált 
CAF önértékelési módszert alkalmazta. 
A rendvédelmi CAF alapú önértékelés a Belügyminiszté-
rium Közigazgatás-szervezési és Közszolgálati Hivatalá-
val szorosan együttműködve szinte napi kapcsolat révén 
valósult meg, ezzel is biztosítva a folyamatos szakmai 
támogatást és iránymutatást. A folyamat BM szinten is 
egyedülálló formában valósult meg a Határőrségnél, 
mert 2001-től valamennyi szervezeti egységre, elemre 
kiterjedt. 
2004-ben végrehajtásra került a Rendvédelmi CAF ön-
értékelés. Ennek keretében a határterületi önkormány-
zatok, a határterületi lakosság, az ügyfelek (utasok) és a 
saját állomány körében reprezentatív elégedettségi vizs-
gálat történt, amelynek eredményeit az intézkedési ter-
vekbe építettük be. 
Az erőfeszítések mintegy elismeréseként 2005 áprilisá-
ban 76 szervezeti egység és elem kapott „Módszertani 
igazolást”, 2005. április 28-án kiadásra került a Határőr-
ség Minőségpolitikai Nyilatkozata, a második félévben 
megtörtént a központi és a területi szervek szintjén az 
EFQM önértékelés.  
A Határőrség Országos Parancsnokságán 2006-ban a 
szakirányító munkában kiépítették, működtették és tanú-
síttatták az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási 
rendszert, amely a 2007-es feladattervben szerepelt a 
területi szerveknél történő kiépítésre.  
Két év elteltével, 2006. második felében megismételték a 
rendvédelmi CAF önértékelést, az elégedettségi vizsgá-
latokat (külső-belső), amely kiegészült egy problématér-
képpel is. Az önértékelést 71 szervezeti egység és elem 
hajtotta végre a teljes szervezetre vonatkozóan. 
A Határőrség minőségfejlesztési koordinátori hálózatot 
tartott fenn, amely minden vezetési szintre kiterjedt. A 
minőségügy stratégiai kérdésként, rendszerszemlélet 
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alapján, komplex rendszerben valósult meg. A minőség-
ügyi tevékenységbe a teljes állomány részt vett, a tevő-
legesen (önkéntesen) közreműködők aránya 10 % fölé 
emelkedett. Fontos eredményként kezeltük a minőség-
ügyi szemlélet és gyakorlat beépülését a szervezeti kul-
túrába, a vezetés-irányításba és a gyakorlati tevékeny-
ségbe. A Határőrség honlapján külön minőségügyi rovat 
működött. 
A környezeti változások ellenére javult a Határőrség 
külső megítélése. Az anyagi források beszűkülése mel-
lett is kimutatható az egyértelmű hatékonyságra, minő-
ségre és az elvárásoknak való megfelelésre való törek-
vés. Már az is fontos eredmény, hogy a munkatársak 
természetes dologként fogják fel a CAF önértékelést, 
egyre többen tudatosan készülnek rá és jelzik az esetle-
ges észrevételeiket. 
Az eredményekhez vezető út az elődszervezetben 
A CAF önértékelésre a környezeti változások, az elvárá-
sok teljesítésének fokozott kényszere következtében, a 
stratégiai célok elérése érdekében került sor. A közép-
távú szakstratégiában fogalmazódott meg a minőségfej-
lesztés üteme. Sokat tanultunk más rendvédelmi szer-
vektől, de szükségesnek tűnt, hogy rendszerszemléle-
tűen, a teljes szervezetre terjesszük ki az önértékelést.  
Az elégedettségi vizsgálatot önkéntes alapon végeztük, 
az eredetileg tervezett 10 %-os reprezentativitást meg-
haladtuk. A koordinátorok és vezetők részére módszer-
tani segédletet kaptunk, amely „step-by-step” támogatta 
az egységes tevékenységet. A konszenzusos megbe-
szélések segítették a szervezeti elemek összekovácso-
lását. 
Egységes értékelés alapján tekintették át, országos 
szinten összesített jelentés készült, a minőségfejlesztési 
tevékenység az éves és féléves értékelések elemévé 
vált. A vezetők részére külön segítséget nyújtottak az 

egyes mozzanatok kezeléséhez. A minőségügyi helyze-
tünk minden vezetői értekezlet állandó napirendi pontja-
ként szerepelt. A Határőr Magazin rendszeresen közölt 
publikációkat a határőrségi minőségügyi eredményeiről. 
A CAF a gyakorlatban 
A tevékenység módszertani felkészítés alapján, önkén-
tesség szerint, vezetői támogatással folyt, megtörtént a 
csoportos felkészítés és tájékoztatás.  
Kontroll-csoportokat alakítottunk ki állomány-kategória, 
hierarchikus szint, szakmai tagozódás, életkor és nem 
szerinti összetétel képviselete alapján (max. 20 fő). A 
felmérést, illetve értékelést 2 évente hajtottuk végre, 
amely az elégedettségi vizsgálatokkal együtt 3 hónapot 
vett igénybe. Sikerült elérni, hogy a szolgálati idő terhére 
valósuljon meg minden CAF tevékenység. A koordináto-
rok munkaköri leírásában szerepelt a minőségfejlesztés. 
A CAF intézkedési tervek teljesítését rendszeresen ve-
zetői fórumokon értékeltük, szükséges esetben a be-
avatkozásra ellenőrizhető és számon kérhető módon 
került sor. 
Mindez külön anyagi ráfordítást nem igényelt, a napi 
munka részeként, megfelelő szervezéssel és a szerve-
zeti kultúrába való illesztéssel hasznos megoldásként 
kezeltük. 
Következtetések 
A fegyelmezett, önkéntes, tudatos megvalósítás ellenére 
sok formális elem épült a rendszerbe. A motiváció szintje 
meghatározó elemként jelentkezett. Az önértékelést kö-
vető pozitív változások növelték a támogatók körét. Az 
első lépés a siker felé a vezetés elkötelezettsége és kö-
vetkezetes, szakmai megvalósítás demonstrálása alap-
ján valósult meg. 
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Minőségfejlesztés az integrált szervezetben 
Az elődszervezet Határőrség működésében kialakított 
minőségfejlesztési munka az integrációt követően is 
folytatódott. 
A Rendőrség a különböző módszereket magába foglaló 
RKM (Rendőrségi Kiválósági Modell)-t alkalmazta. Ezt 
követte a kor elvárásainak jobban megfelelő, azt meg-
valósító EFQM, majd a Rendőrség is a Rendészeti CAF-t 
kezdte el alkalmazni. 
A Szeged Határrendészeti Kirendeltség helyzete a minő-
ségfejlesztés tekintetében is különlegesnek értékelhető, 
hiszen az alkalmazott módszerek nem voltak ismeretle-
nek számára, annak egyik rendszerét az integráció előtt 
alkalmazta. A befogadó szervezet szakmai tevékenységi 
rendszere alakult át, kezdte el alkalmazni a már ismert 
módszereket. 
Rendészeti szervként helyi szinten hajtottuk végre azo-
kat a feladatokat, amelyek központi szinten kerültek 
megfogalmazásra, területi szinten koordinálva, és ame-
lyek az alegység számára időarányosan jelentkeztek. 
Út a Shiba-Díj felé 
A központosítás, a célok megfogalmazása, a meghatá-
rozott követelmények teljesítési rendszere nem ismeret-
len a civil szférában sem, legfeljebb más következmé-
nyekkel jár, amennyiben a kitűzött célok nem valósulnak 
meg.  
A Rendőrség helyi szerveként, maximált pénzügyi lehe-
tőségek között, központilag biztosított létszámmal, a ren-
delkezésünkre bocsájtott eszközparkkal és annak kar-
bantartási lehetőségeivel, nem a klasszikus értelemben 
alkalmazható ügyfél-centrikus tevékenységet látunk el. 
Így egyértelmű feladatként fogalmazódott meg egy olyan 
minőségfejlesztési rendszer alkalmazása, amely kellően 
flexibilis és megfelelő alternatívákat kínál a szerveze-
tünknek. 

Ennek az elvárásnak prof. Dr. Shoji Shiba 7 lépéses lo-
gikai rendszere felelt meg, amely a Kirendeltség minő-
ségfejlesztési tevékenységének vezérfonalává vált. 
Céljaink megvalósítását nagyban segítette a területi, 
elöljáró szervezetünk, annak minőségfejlesztés területén 
elkötelezett vezetője. Ugyanez a vezetői elkötelezettség, 
személyes példamutatás megjelent és megmutatkozott a 
Kirendeltség vezetői, közép-vezetői, majd a feladataik 
elhivatott teljesítőiként a végrehajtó állomány vonatkozá-
sában is. 
Jelentős motivációs elemként jelent meg, hogy felettes 
szervünk a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
2004. október 14-én szintén már elnyerte a Díjat, példa-
ként megjelenve az egész rendészeti szerv számára. 
Szintén erősen motiválta az állományt az a tudat, hogy 
helyzetünkből adódóan a teljesítményünk nemzetközi 
szinten is gyakran megmérettetésre kerül. Ösztönzőleg 
hatott az az elhivatottság, amely szerint a céljainkat nem 
csak elérni, hanem megtartani, sőt túl is kell teljesíteni. 
Tekintettel arra a tényre, hogy rendészeti szervként látjuk 
el jogszabályokban rögzített feladatainkat, figyelembe 
kellett vennünk és a best practice elvét követve kerültek 
tervezésre, alkalmazásra, ellenőrzésre, szabványosí-
tásra azok a módszerek, amelyek elsődlegesen a civil 
társadalom, a gazdasági versenyszféra szereplői részére 
alkalmazhatóak. 
A Kirendeltség vezetői állománya szisztematikus tevé-
kenységének eredményeként egy költséghatékonyságá-
ban egyedülálló szervezet fejlődött fel, amely eredmé-
nyességi mutatóit folyamatosan növelte, alkalmazva a 
benchmarking elemeit nemzeti és nemzetközi viszony-
latban. 
A Szeged Határrendészeti Kirendeltség a stratégiai cél-
jait és feladatait 26 pontban fogalmazta meg, összhang-
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ban a Főkapitányság által összeállított 21 ponttal, annak 
helyi szintű teljesítési lehetőségeit rögzítve. 
Taktikai célként olyan területek kerültek kiemelésre és 
lettek hozzárendelve megvalósítási feladatok, melyek a 
szervezet életében nem voltak elvárható színvonalúak, 
továbbfejlesztésük indokoltnak tűnt, új kihívásként jelent 
meg. 
Ilyen célként fogalmaztuk meg a szolgáltató rendőrség 
jellegének megerősítése érdekében: 
• panaszok, rendőri intézkedések elleni panaszok 

száma 1 % alá csökkenjen; 
• lakossági bizalom visszaszerzése, megerősítése, 

minimálisan évi 52 munkánkat segítő állampolgári 
bejelentés; 

• idegennyelv-tudás az állomány 50 %-nál; 
• évente legalább 52 lopott gépjármű felfedése; 
• minimálisan évi 2500 találat elérése a Schengen 

Információs Rendszerben (SIS). 
Az opcionális minőségfejlesztési módszerek kiválasztá-
sát követően kidolgoztuk azokat a helyi projekteket, 
amelyek a kívánt célok elérését hivatottak szolgálni: 
• Intézkedési kultúra fejlesztése érdekében: „mosoly-

gós határ-rendész” 
o A rendszer szemléletű alkalmazás eredményeként 

a vizsgált időszakban 300 fő körüli létszámmal 
ellenőriztünk több, mint 11,5 millió államhatáron 
átlépő utast és 3,8 millió járművet. Az esetükben a 
hatályos normakörnyezetnek megfelelően erre a 
komplex feladatrendszerre átlagosan fél-másfél 
perc állt rendelkezésre utasonként a szolgálati 
személyeknek. 

o Jogsértő cselekmény észlelése miatt szankcioná-
lási kényszer jelentkezett közel 21 ezer személy 
esetében. 

o Fenti intézkedési számokkal szemben 36 panasz, 
illetve rendőri intézkedéssel szembeni panasz mi-
att indult hatósági vizsgálat, melyek közül mind-
összesen 3 esetben állapította meg a bejelentés 
teljes körű, vagy részbeni megalapozottságát. 

• A határterület biztonsága érdekében: „együtt egymá-
sért” 
o A módszeresen alkalmazott minőségfejlesztési 

munka eredményeként a fogadott bejelentéseink 
száma a vizsgált időszakhoz képest jelentős nö-
vekedést mutat, eléri a heti 5-10 alkalmat. Éves 
szinten több száz olyan lakossági jelzést biztosít a 
Kirendeltség számára, melyet követően foganato-
sított intézkedések alapján erősödik a helyi lakos-
ság biztonságérzete, a lakossági közbizalom és 
nyugalom, kerülnek elfogásra jogsértő személyek, 
illegális határátlépők. 

o A Kirendeltség Röszke Autópálya Határátkelőhe-
lyén működik a vevőközpontúság elvét erősítve a 
Focal Point Office (FPO), ahol Schengen-övezeti 
rendőrök látnak el szolgálatot és támogatják a 
szakmai tevékenységünket, kerülnek direkt kap-
csolatba a magyar nyelvet nem beszélő külföldi-
ekkel. 

• Az állomány tudásának fejlesztése érdekében: „tanul-
junk, hogy tudjunk” 
o A prioritást élvező cél a nyelvtudás, a külföldi ügy-

felekkel történő kommunikációs készség fejlesz-
tése. 

o A képzési rendszerünk 4 fő összetevőből (intézke-
dés taktika, lő kiképzés, általános szakmai isme-
retek, konfliktuskezelő tréning), valamint további 
négy kiegészítő elemből (gépjármű vezetéstech-
nikai tréning, fizikai és pszichológiai felmérés, idő-
szakos orvosi vizsgálat) épül fel. 
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o A határrendészeti szakterületen jelentkező speciá-
lis elvárások teljesítése érdekében az állományból 
a vizsgált időszakban a képzéseknek kö-
szönhetően 131 fő (48,3 %) – angol, német, fran-
cia, szerb, horvát, szlovén, orosz, román, lovári 
nyelvből 164 (60,5 %) A-B-C típusú alap, közép, 
illetve felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, ami 
azért is igen fontos, mert… Európa kapuját őriz-
zük! 

• Az illegális migrációt elkövetők elfogása mellett jelen-
tős feladatként hárul az állományra a lopott, tisztá-
zatlan tulajdonjogú járművek államhatáron átlépésé-
nek megakadályozása, lefoglalása: „nem minden az, 
aminek látszik” 

A vizsgált időszakban a korábbi időszakhoz képest, több 
mint 30%-s hatékonyság növekedés mellett lefoglalásra 
került közel 150 jármű, ami mintegy 400.000.000 forint 
értékű kármegtérülést takar. 
• A schengeni övezet külső határaként egyik fő felada-

tunk a biztonság erősítése érdekében a személyek, 
járművek, okmányok, egyéb tárgyak adattári ellenőr-
zésének végrehajtása. 

Ezen feladat a tagállami jogviszonyt megelőző időszak-
ban is kötelező jelleggel élt, szigorú szabályok között 
megfogalmazva. A 2007 decemberében bekövetkezett 
csatlakozást megelőzően a Kirendeltség a rendelkezé-
sére álló nemzeti adatbázisokban történő ellenőrzések 
eredményeként havi 5-10 intézkedést, elfogást foganato-
sított. 
Ez a szám a csatlakozást követő időszakban a nemzet-
közi adatbázisok alkalmazásával már elérte a havi 120-
150 találatot is. 
A minőségfejlesztési tevékenységünk eredményeként a 
vizsgált időszakban az állomány az ellenőrzés alá vont 

körből havi 280-330 intézkedést, találatot realizál, ami 
nemzetközi szinten is kimagasló eredmény. 
A vezetés szerepe a minőségfejlesztési tevékeny-
ségben 
A Kirendeltség személyi állománya bírva a területi veze-
tés támogatását, az aktív helyi felső-középvezetői kör 
elhivatottságát, meg- és elismerve, kellően motiválttá vált 
ahhoz, hogy megerősítve a személyes példamutatással, 
olyan költséghatékony feladatellátást valósít meg, ami 
hazai és nemzetközi viszonylatban is példaértékű.  
A szakmai fejlődést támogatja a területi szerv által dekla-
rált Minőségpolitikai Nyilatkozat, melyet a Kirendeltség is 
alkalmaz, valamint kötelező normaként a FEUVE (Fo-
lyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőr-
zési rendszer). 
A megfogalmazódó célok megvalósítása érdekében tu-
datos vezetői és végrehajtói kockázatkezelői tevékeny-
séget valósítunk meg. 
Belső szemléletváltás 
A minőségfejlesztés teljes körű bevezetéséhez szerve-
zetünknél igen jelentős szemlélet- és gondolkodásmód 
váltásra volt szükség. Természetes reakcióként, szinte 
minden ember tart a változástól, kisebb-nagyobb mér-
tékben, ami az elmúlt esztendőkben erősödő, általá-
nossá váló megélhetési nehézségek fokozódása miatt 
meg is érthető.  
A Kirendeltség állományában ugyanakkor jelentős 
arányban vannak rendkívül rugalmas, az újra nyitott kol-
legák és vannak kisebb arányban kevésbé kezdemé-
nyező-készek, konzervatívak. Megfelelő oktatással és a 
fejlesztés lényegének, várható hatásainak megvilágítá-
sával támpontot tudunk adni az új szemléletmód kialakí-
tásának megkönnyítéséhez, a szemlélet, a gondolko-
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dásmód változtatásához, az új igénylésére, kialakítására, 
befogadására. 
A tájékoztatások és oktatások segítették elő leghatéko-
nyabban az új kultúra elterjedését. Az előadások során 
-a minőségfejlesztés céljának meghatározásán túl- olyan 
csoporttechnika is bemutatásra került (ötletroham és az 
ötletek súlyozása), melynek segítségével például meg-
határozhattuk, milyennek kell lennie az ideális határ-
rendész rendőrnek, aminek eredményeként az állomány 
azonosulni tudott a céllal, feladattal. 
Külső és belső terjesztés 
A civil társadalom, a szervezet ügyfelei irányába nyúj-
tandó tájékoztatás kiemelt feladatként jelentkezik a Ki-
rendeltség életében. Ezt a tevékenységet vezetői szinten 
koordináltan, illetve ügyeleti szinten a területi szerv Saj-
tószolgálatának bevonásával hajtjuk végre folyamatos 
jelleggel, az írott és elektronikus média teljes vertikumá-
ban. 
A Kirendeltség állományának belső, folyamatos tájékoz-
tatása érdekében mindenki számára elektronikus levele-
zési címet biztosítottunk. Az információ jellegéből ere-
dően felhasználói csoportok, vagy a teljes állomány irá-
nyába továbbítjuk a szükséges tájékoztatókat, feladat 
meghatározásokat. 
A belső számítógépes hálózat segítségével olyan adattá-
rolási rendszert alakítottunk ki, ami a felhasználói cso-
portok igényeinek megfelelően kerül feltöltésre. 
A mai felgyorsult, digitalizált világban ugyanakkor a Ki-
rendeltség vezetése továbbra is nagy hangsúlyt fektet az 
állománnyal, ügyfelekkel történő direkt kontaktokra, a 
legkülönbözőbb megvalósítási lehetőségek alkalmazá-
sával. 

Továbbfejlesztés 
A szakmai feladataink teljesítése, a minőségfejlesztési 
munkánk során a IIASA-Shiba Díj pályázat önmagában 
is olyan új tudást biztosított, ami tovább ösztönzi az ál-
lományt és a vezetést is arra, hogy még jobbá váljunk, 
hogy még eredményesebb, költséghatékonyabb legyen a 
szervezetünk. 
A pályázat során szembesültünk azzal, hogy a Kirendelt-
ség által alkalmazott módszerek a mindennapi munká-
ban jelen vannak, de ezek közül is kiemelkedik a 
brainstorming, best practice és a benchmarking alkalma-
zása. 
Nemzetközi szakmai szinten jelentős és példaként al-
kalmazott módszereink között szerepel az áttöréses fej-
lesztés, valamint „egységben az erő” alapon, a team 
munka. 

 
… megmérettünk és megfeleltünk! 

_________________________________________________   

Magyar Minőség XX. évfolyam 12. 2011. december 25/69 oldal



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

Magyar Minőség XX. évfolyam 12. 2011. december 26/69 oldal

AA  ppaarrttnneerrsséégg  úújj  ddiimmeennzziióójjaa  aa  KKiivváállóóssáágg  KKuullttúúrraa  aallaappjjaaiinn  
GGrruunnddffooss  BBeesszzáállllííttóóii  KKiivváállóóssáágg  PPrrooggrraamm  22001100..  
SSzzaabbóó  KKáállmmáánn  --  NNyyeessttee  ZZssoolltt  --  SSiimmoonn  GGyyöörrggyy  

 
2010 decemberében egy új, a Kiválóság kultúra térnye-
rését támogató program vette kezdetét. A Szövetség a 
Kiválóságért Közhasznú Egyesület, valamint a Grundfos 
Magyarország Gyártó Kft. partnerség keretében indította 
útjára a Grundfos Beszállítói Kiválóság Programot. A 
kezdeményezés a maga nemében egyedülálló, ezért is 
gondoltuk, hogy a lap hasábjain szeretnénk kicsit rész-
letesebben bemutatni az érdeklődő szakemberek szá-
mára. A cikk felépítéséből látható, hogy szem előtt tar-
tottuk a „szólaltassék meg minden érintett!” elvet.” Bí-
zunk benne, hogy a kezdeményezésünk jó például 
szolgál, és minél többen találják követésre alkalmasnak. 
A Grundfos Beszállítói Kiválóság Program – a szer-
vező szemével 
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület mű-
ködésének elmúlt 5 évében számos kezdeményezést 
indított el, hogy az EFQM Kiválóság Modellt és egyben a 
Kiválóság kultúrát minél szélesebb körben megismer-
tesse a hazai szervezetekkel, és segítse annak elterje-
dését, alkalmazását. Az Egyesület igen kis létszámú 
csapata bizonyára képtelen lenne ezt a feladatát teljesí-
teni, ha nem jönnének létre olyan partneri együttműkö-
dések, melyek a fenti célt támogatják. Természetesen 
nem nézhetjük kizárólag a saját érdekeinket, kiemelten 
fontosnak tartjuk, hogy ezek az együttműködések mindig 
a „győztes-győztes” elv mentén formálódjanak. 
Ilyen partnerségi együttműködés jellemezte az elmúlt év 
végén meghirdetett Grundfos Beszállítói Kiválóság Prog-
ramot is. Nincs két egyforma kiválóság program (pedig 

már legalább hatot indítottunk el), nincsenek sémák és 
sablonok, jól bevált receptek. Minden új program elindí-
tása egy új kihívás, viszont ami állandó, és mindig szem 
előtt kell tartanunk, az a vevő(i)nk igényei és elvárásai. 
Ebben az esetben a Grundfos Magyarország Gyártó Kft 
részéről elvárásként fogalmazódott meg, hogy jöjjön létre 
egy olyan program, mely képes megszólítani a beszállítói 
kört, képes motiválni a minél magasabb szintű vevői el-
várásoknak való megfelelést, és egyben legyen képes 
egy olyan menedzsment eszközt megismertetni, melyet 
a résztvevő beszállító cégek hatékonyan alkalmazhatnak 
versenyképességük jövőbeni fejlesztésére is. 
A fenti elvárások mentén a Grundfos Beszállítói Kiváló-
ság Program három fontos pillérre épül. Módszertani tá-
mogatással megvalósított szervezeti helyzetfelmérés 
(önértékelés), a működési bizonytalanságok, hiányossá-
gok megszüntetését megcélzó fejlesztések (legalább 
három projekt), valamint a teljes programon átívelő tudás 
és jó gyakorlat megosztás lehetősége. Ami pedig ezt a 
hármast keretbe foglalja, az egy európai elismerési 
szintre való pályázás folyamata (EFQM, Elkötelezettség 
a Kiválóságért). A program sikeres megvalósításának 
eredményeként a résztvevő beszállító cégek európai 
szintű elismerést is átvehetnek. 
Annak ellenére, hogy az első meghirdetés kísérleti jelle-
gűnek volt tekinthető, a program több eleme esetében 
pontosan tudtuk, hogy mit akarunk elérni. Ilyen volt a 
szakmai együttműködő partnerek körének kiválasztása 
is. Ezek a Borsodi Műhely Kft, mely egy kis családi vál-
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lalkozásból mára repülőgép-ipari beszállítóvá nőtte ki 
magát, A Dunapack Zrt, mely 2001-ben Nemzeti Minő-
ségi Díjas, 2009-ben pedig a Grundfos Magyarország 
Gyártó Kft „Év beszállítója” díját kapta meg, valamint a 
Macher Kft, mely a maga kategóriájában egyedülálló 
módón már két alkalommal vehetett át a Nemzeti Minő-
ségi Díjat (2000, 2009). Mindhárom cégben egyértel-
műen tetten érhetőek azok az értékek, melyekre ma fel-
tétlenül szüksége van egy sikeresen működni kívánó 
beszállító vállalkozásnak. 
Ha a partnerség fontosságáról beszélünk, feltétlenül ki-
emelésre érdemes a Grundfos viszonyulása a program-
hoz. Egyértelmű célként fogalmazódott meg a program 
elindításakor, hogy a cég mérhető eredményt szeretne 
látni a beszállítók oldalán, melyek jótékony hatást gyako-
rolhatnak a beszállítói teljesítményre, és támogatják a 
vevői elvárások teljesülését. De ezzel együtt a vezetés 
deklarálta, hogy a cég hajlandó aktív szerepet vállalni a 
beszállítóknál elindult fejlesztések tervezésében (célok 
és eszközök), illetve azok megvalósításában, azaz tu-
dást és erőforrást ajánl fel számukra. 
Az első Grundfos Beszállítói Kiválóság Program szá-
munkra bebizonyította, hogy valóban létrejöhet egy olyan 
partnerség, amelyben egyaránt megtalálja a saját hasz-
nát a multinacionális vevő, a magyar tulajdonú kkv be-
szállító, és az együttműködést katalizálni képes nonprofit 
szervezet. Bízunk benne, hogy ez a partnerségi modell 
jó példát adhat mások számára is, és a követőkre már 
nem kell sokat várnunk. 
A Grundfos Beszállítói Kiválóság Program – vevői 
szemmel 
Nagy kihívás olyan programról írni, amiben az ember 
nap, mint nap benne van és természetesnek tartja. Szá-

momra ilyen a Beszállítói Kiválóság Program. Ez a kez-
deményezés egy olyan szemlélet megvalósulása, ami –
állítólag- nem mindennapi, de a mögöttes filozófia szám-
unka természetes. Közhelynek számít immár, hogy egy 
szervezet önmagában nem lehet sikeres, csak az azt 
körülvevő világgal együtt. Ennek talán a legvilágosabb és 
mindenki által ismert megfogalmazása a vevőkkel kap-
csolatos. Ha a vevőm sikeres, akkor én is az vagyok, 
illetve fordítva, csak akkor mehet jól az üzlet számomra, 
ha a vevőmnek is fut a „szekér”. A mai világban -ahol a 
flexibilitás igényét felváltotta az agilitásé- már nem elég 
önmagában csak a vevőkkel foglalkozni. A fenntartható 
sikerhez az értékteremtő lánc eleje is ugyan olyan fon-
tossággal bír, mint az azt követő- és támogató elemek. 
Az eddig elhangzottaknak semmi köze sincs az Üzleti 
Kiválósághoz, illetve annak modelljéhez. Ez egy felelő-
sen gondolkozó vállalat értékrendje. Illetve kellene, hogy 
legyen. Természetesen, ezt a felismerés nem bennünk 
született meg elsőként. Az EFQM modell nyolc alapér-
téke, illetve a modell kritériumrendszere ezt sugallja és 
hivatott hirdetni. 
A Grundfosnál az elmúlt 10 évben folyamatosan lokali-
záltuk a beszerzésünket, és támaszkodtunk a magyaror-
szági beszállítóinkra, míg növekedtünk. Gyakran szem-
besültünk azzal, hogy a lokális beszállítók küszködnek a 
nagyvállalati elvárások ismeretének a hiányával, illetve 
azzal a törekvéssel, hogy meg akarják mutatni mire ké-
pesek valójában. Ez a két tényező együtt a lehetőségek 
végtelen tárházát nyitotta meg számunkra. Az, hogy fej-
leszteni szeretnénk őket világos volt, csak a módszer volt 
kétséges. Ekkor jött kapóra az EFQM modell és mód-
szertan, míg a többi már szinte ment magától. Szeren-
csénkre, partnerre találtunk a Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesületben, amely a szakmai támogatást 
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(Benchmarking látogatások szervezése, módszertan, 
helyszíni értékelések) nyújtotta. 
A program indulásakor elsőként le kellett győznünk fé-
lelmeinket -ez közös volt mindannyiunkban-, ami a be-
szállítóknak az EFQM modell ismeretének hiányából fa-
kadt, illetve abból, hogy ilyet még mi sem tettünk koráb-
ban. Tartottunk attól, hogy nem lesz jelentkező a 
felhívásunkra, illetve attól is, hogy túl sok lesz, ami lehe-
tetlenné tette volna egymás szisztematikus látogatásait. 
A program során nagy hangsúlyt szenteltünk a közös 
munkának, aminek keretében lehetőség nyílt egymás 
megismerésére és az egymástól való tanulásra is. A 
legmeglepőbb számomra a résztvevők aktivitása, és az 
alaposság volt, ahogy/amivel elkészítették a pályázati 
anyagukat. Mindez azt mutatta nekem, hogy a résztve-
vők is meglátták a programban a lehetőséget és a hoz-
záadott értéket. 
Akik ilyenben gondolkoznak (azt üzenem, hogy), ne le-
gyenek illúzióik, nekünk sem voltak. Ez a program nem 
alkalmas arra, hogy a szállítási pontosságot azonnal 
10%-kal növelje. Arra sem alkalmas, hogy telefonjainkat 
az első csörgés után felvegyék. Arra viszont alkalmas, 
hogy hosszútávra megalapozza a partnerek fejlődését, 
velünk együtt. Ez egy befektetés, befektetés a jövőbe. A 
program önértékelés része rávilágít azokra a fejlesz-
tendő területekre, amik -ha áttételesen is- de segítik őket 
fenntartható pályán maradni. És számunkra ez volt a 
fontos. 
Hogy mi lesz a folytatás? Biztosan nem állunk meg ezen 
a ponton. A partneri kapcsolatok fontosságán túlmenően 
a folytatást a programban résztvevő vállalatok pozitív 
visszajelzései is indukálják. Szeretnénk tovább fejlesz-

teni a beszállítóink egymástól való tanulását és ehhez 
szisztematikus platformot kívánunk létrehozni. 
A Grundfos Beszállítói Kiválóság Program – beszállí-
tói szemmel 
HAJDU Autótechnika Zrt minden évben képviselteti ma-
gát a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. -már hagyo-
mányosnak mondható- „Beszállítói Nap”-ján, legutóbb 
2010. december 1-én. 
A rendezvényen áttekintésre kerültek a Grundfos straté-
giai céljai, a várható fejlesztések és természetesen a 
beszállítók teljesítményének értékelése és a velük 
szemben támasztott követelményekben bekövetkező 
változások is. 
A Grundfos-Hajdu kapcsolatok évekre visszanyúló idő-
szakában jellemző volt, hogy a Grundfos -magas minő-
ségi és szállítási pontosságra vonatkozó elvárásai- min-
dig párosultak olyan (ingyenes) segítő programokkal, 
mint pl. rajzok értelmezésével és 3D-s méréstechnikával 
kapcsolatos oktatások, szakmai egyeztetések stb. 
Azt azonban kijelenthetem, hogy a „Beszállítói nap”-on 
tett bejelentésével, -mely szerint évente ismétlődő jelleg-
gel el kívánja indítani a „Grundfos Beszállítói Kiválóság 
Program” programot-, a Grundfos mondhatni „felülírta” 
önmagát. 
A program alapvető célja a hazai beszállítók versenyké-
pességének fejlesztése, s elindítása és segítése a 
Grundfos által már járt fenntartható fejlődés útján, tartal-
mat adva a minőségügyi rendszerszabvány „kölcsönö-
sen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal” alapelvének. 
Mindehhez olyan szakmai segítséget is biztosított, mint a 
szervezetfejlesztés, a Szövetség a Kiválóságért Köz-
hasznú Egyesület bevonása. 
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Kicsit meglepett azonban az a tény, hogy a Grundfos 
300 cégre tehető beszállítói köréből mindössze 3 cég 
jelentkezett a programra. Társaságunk a HAJDU 
Autotechnika Zrt. örömmel vette a lehetőséget, hisz lát-
tuk a lehetőséget működésünk hatékonyságának to-
vábbfejlesztésére, stratégiai vevőnkkel való partneri kap-
csolatunk erősítésére. 
A program során EFQM modell szerinti szervezeti önér-
tékelést kellett elvégeznünk, mely, -mivel társaságunk 
ilyen típusú értékelés elég régen végzett-, igen hasznos 
tükörnek bizonyult. Rámutatott olyan neuralgikus, fej-
lesztendő elemekre, melyeknek a tapasztalt mértékű hi-
ányosságát a napi tevékenységek során nem észleltük. 
A program során három olyan szervezethez volt alkal-
munk ellátogatni, melyek elkötelezettsége a minőség és 
a fenntartható fejlődés iránt példaértékű. Az igen kötetlen 
hangvételű találkozók jó lehetőséget adtak a jó gyakorlat 
megismerésére, a fejlődés útjainak, eszközeinek kivá-
lasztásához. 
A program kiírása alapján három projektet kellett kivá-
lasztanunk és megvalósítanunk, melyek leginkább szol-
gálták/szolgálják társaságunk fejlődését. Ehhez rendkívül 
jó alapokat kaptunk az önértékelés és a referencia he-
lyek látogatása alapján. A Grundfosnak volt csak egy ki-
kötése volt, az, hogy a projektnek a résztvevő és 
Grundfos szállítói kapcsolatának fejlesztésére kell irá-
nyulni. 
A projekttervek készítését és a projektek kivitelezését 
végig kísérte a Grundfos figyelme, az elméleti és gya-
korlati konzultáció folyamatos lehetősége. Jó keretrend-

szert nyújtott ehhez a Szövetség a Kiválóságért Köz-
hasznú Egyesület által nyitott és működtetett Google fe-
lület. 
Külön ki kell emelnem a programnak azt a személyes, 
(de főleg a napi a munkában kamatozható) hozadékát, 
hogy igen jó szakmai és szinte barátinak mondható kap-
csolatrendszer alakult ki a résztvevő cégek képviselői 
között. 
Ezt mutatja az is, hogy a program során a résztvevők 
még felül is írták a Grundfos által a program elején a le-
folytatásra összeállított folyamatot, s öntevékenyen meg-
szervezték a programban résztvevő cégek kölcsönös, 
tapasztalatszerző látogatását. 
A projektek lezárásához közeledve, bevont munkatársa-
inkkal egyetemben egyértelműen kijelenthetjük, hogy az 
elvégzett projektek eredményei, de főleg az azokhoz ve-
zető út, annak tapasztalatai által látjuk saját fejlődésün-
ket, és biztosak vagyunk abban, hogy a fenntartható jö-
vőért felelősséget tanúsító, úttörő beszállítói kiválóság 
program folytatása elő fogja segíteni a Grundfos hosszú 
távú sikereit – beszállítóinak sikeressége által is. 
A programban való részvételt javaslom minden Grundfos 
beszállítónak, hisz saját fejlődésükhöz kapnak olyan se-
gítséget, mely bár sok munkát jelent, de hozadéka első-
sorban saját cégének és a team-munkákban résztvevő, 
személyek fejlődését szolgálja. 
Befejezésként szeretném felajánlani minden jövőbeni 
résztvevőnek, hogy készek vagyunk megosztani az ér-
deklődőkkel a program során szerzett tapasztalatainkat. 

____________________________________________________________________________________________________  
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LLooggiisszzttiikkaaii  vváállllaallkkoozzáássookk  éérrttéékkeellééssee  ((EECCSSLL))  
FFeehhéérr  HHaajjnnaall  

 
1. A fejlesztés célja 
A globalizáció és a társadalmi tudatosság egyre erősödő 
hatásainak köszönhetően új piaci követelmények ala-
kultak ki. A globalizáció hatására az egész világ a piacok 
színterévé vált. Az egyes szereplők helyett az ellátási 
láncok között folyik a verseny. Az erősen versenyző pia-
con az a vállalat kerül előnybe, amely egy ellátási lánc 
tagjaként minőségi termékkel/szolgáltatással képes 
megjelenni, belső folyamatai hatékonyságának növelése 
mellett. Ma már a termékminőség, a vevői elégedettség, 
a vevőnek nyújtott új érték alapkövetelménynek számíta-
nak a versenyképes üzleti folyamatokban. Az ellátási 
láncok legnagyobb kihívása hatékonyságuk növelése és 
az ellátási láncban érintettek (a vevők, szállítók, tulajdo-
nosok, alkalmazottak) elvárásainak kielégítése. Ehhez 
azonban számos tényező együttes megléte szükséges. 
Ezek közül kettő elengedhetetlen feltétel: 
1) a megfelelően kiépített stratégiai partnerkapcsolatok 

a vevőkkel, melyek lehetővé teszik a gyors reagálást 
az új vevői igényekre; 

2) az alkalmazottak képességének és készségének fo-
lyamatos fejlesztése a gyorsan változó környezeti 
feltételekhez való alkalmazkodás érdekében. A pia-
con tehát újabb igény jelentkezett a versenyelőny-for-
rás megszerzésére. 

A hatékonyság és annak növelése érdekében általános 
tendencia, hogy a vállalkozások az alapvető képessége-
ikre (core competence) koncentrálnak, és támogató fo-
lyamataikat kiszervezik. A logisztikai tevékenységek ki-
szervezése, vagyis az outsourcing az 1990-es évek ele-

jén kezdődött és vált általános tendenciává 
Magyarországon. Egymás után jelentek meg a 3PL 
(Third Party Logistics) szolgáltatók, akik a hagyományos 
fuvarozáson, raktározáson túlmenően egyre komple-
xebb, sokrétűbb szolgáltatásokat nyújtottak ügyfeleiknek 
(pl. beszállítás, raktározás, készletgazdálkodás, komissi-
ózás, disztribúció, átcsomagolás, vevőszolgálat) több-
nyire hosszabb távú partnerkapcsolat formájában. Az 
elmúlt néhány évben az outsourcing-piac konszolidáló-
dott, ahol a kínálati piacon már nem az ár, hanem a mi-
nőség a legfőbb szempont. A 3PL szolgáltatókat hamar 
felváltották az úgynevezett 4PL (Fourth Party Logistics) 
szolgáltatók, akik ellátásilánc-koordinátor-integrátori sze-
repet látnak el az ellátási láncban, megtervezik, mene-
dzselik és kontrollálják az ellátási lánc folyamatait fel-
használva saját és az ellátási láncban működő többi cég 
erőforrásait és képességeit. 
Számos előnye mellett azonban a kiszervezés jelentős 
kockázatokat is hordoz magában, hiszen a tevékenysé-
gek kihelyezésével nő a szereplők egymástól való füg-
gősége és kiszolgáltatottsága. A szállító-kiválasztásról 
szóló számos tanulmány is alátámasztja annak fontos-
ságát, hogy egy stratégiai partnerkapcsolat hogyan, és 
milyen szempontrendszer alapján szülessen meg a vevő 
és a szállító között. Egy megalapozott szállító-kiválasz-
tási döntéshez nélkülözhetetlen némi kockázatvállalás és 
bizalom a vevő részéről. Az ellátási láncot fenyegető sé-
rülések elkerülése érdekében követhető legjobb stratégia 
a proaktív kockázatkezelési stratégia. A kockázatok 
megelőzésére számos módszer létezik. Azonban, ha a 
vevő nem rendelkezik kellő iparági analógiákkal és múlt-
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beli adatokkal, akkor alapos kutatást kell végeznie a 
megfelelő döntéshozatal érdekében. Ehhez nyújthat se-
gítséget egy olyan értékelési szempontrendszer, amely 
célzottan a logisztikai folyamatokat – és így a beszállító-
kat – minősíti, és amely adott esetben az összehasonlí-
tás objektív, minőségi kritériuma is lehet a szállító-kivá-
lasztási eljárásban. 
Két hazai szervezet felismerve a látens piaci igényeket, 
stratégiai együttműködésben kifejlesztett egy olyan érté-
kelési és tanúsítási kritériumrendszert logisztikai vállal-
kozások részére, amely szakmai alapon összehasonlít-
hatóvá teszi a logisztikai szolgáltatókat és azokat a vál-
lalatokat, amelyek jelentős logisztikai rendszerrel 
rendelkeznek. Az ECSL (Evaluation and Certification 
System for Logistic Enterprises) figyelembe veszi a nem-
zetközi és hazai irányelveket, valamint szabványokat és 
ezeket kombinálja a két vállalat tapasztalatával és szol-
gáltatásuk portfoliójával. 
Az ECSL célja, hogy létezzen hazai és nemzetközi szin-
ten egy olyan tanúsítvány, amely szakma specifikusan a 
logisztikai tevékenységet végző vállalatokat minősíti, ga-
rantálja a megrendelő igényeinek, elvárásainak teljesülé-
sét, valamint a logisztikai szolgáltatások minőségének 
megbízhatóságát és a szolgáltatások minőségének ál-
landó fejlesztését. Továbbá alap a piaci szereplők 
összehasonlíthatóságára és nem utolsó sorban verseny-
előny-forrás. Az ECSL értékelési rendszerrel szemben 
támasztott elvárás, hogy ösztönzőleg hasson az alkal-
mazott logisztikai teljesítménymutatók (SLA) használa-
tára, mérhetővé tegye a vevői elvárásokat. A szolgálta-
tásnak és a folyamatok minőségének, a főbb teljesít-
ménymutatóknak megbízhatónak és állandónak kell 
lennie a javuló tendencia mellett. Elvárás továbbá, hogy 
egységesítse és bővítse ki az alkalmazott szabványokat, 

a különböző megrendelői és az egyéb biztonsági és 
szakmai követelményeket, azokkal legyen kompatibilis, 
valamint mutasson objektív képet a működés színvonalá-
ról. 
2. A rendszer lényege 
Az ECSL értékeli a vállalatok logisztikai teljesítményét. 
Az ECSL a vállalati társadalmi felelősségvállalás kon-
cepcióján alapszik és célozza a szervezetek széles körű 
üzleti és társadalmi szerepvállalását az értékteremtés-
ben. A 10 dimenziós minősítő kritériumrendszer a szer-
vezet teljesítményét elemzi, és ennek eredményeit egy 
öt-csillagos értékelő rendszerben összegzi. A rendszer 
előnye, hogy testre szabható: amennyiben valamely mo-
dul nem illeszkedik az adott vállalat profiljához, azt az 
értékelés során figyelmen kívül hagyja. Az ECSL plat-
form lehetővé teszi az összehasonlítást más, az értéke-
lésben részt vett vállalatokkal, illetve viszonyítási pont-
ként a minősítések átlagával. Az értékelés és a minősí-
tés alapja a helyszíni látogatás során megszerzett 
adatok, amelyek a felsővezetőkkel és a kérdésben érin-
tett alkalmazottakkal folytatott interjúkból, a vállalati 
stratégiából és folyamatokból származnak. A helyszín és 
a folyamatok megismerése segítséget nyújt az 
auditoroknak a pontos értékeléshez, melynek szerves 
részeként a vállalat kap egy átfogó értékelést erősségei-
ről és fejlesztendő területeiről is. 
3. Az értékelés szempontjai 
A fenntartható teljesítmény egyik alappillére az a szisz-
tematikus menedzsment megközelítés, amelyet a szer-
vezet minden területen követni kíván. Ugyanakkor az 
ellátási lánc -különösen a direkt beszállítók- mindig szer-
ves részét képezik a vállalat ezen tevékenységeinek (pl.: 
szerződéses kötelezettség, ellenőrzési mechanizmusok, 
közös fejlesztések). Az ECSL értékelő modulja két fő 
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részből tevődik össze: egy általános és egy logisztika 
specifikus modulból. Mindkét rész további öt al-modulból, 
összesen 10 dimenzióból épül fel az alábbiak szerint. 
A Vállalatirányítás modul érinti a szervezet küldetését, 
értékeit és az irányítási struktúrát. A kulcskérdés az, 
hogy miképpen valósul meg a szervezet irányítása, sza-
bályozása és ellenőrzése. A magas szintű vállalatirányí-
tás biztosítja a hatékony, magas etikai normákat és az 
integritást az egész szervezeten keresztül.  
A Társadalmi felelősségvállalás modul minden szem-
pontból tekintetbe veszi a munkaviszonyokat. A modul 
megvizsgálja, hogy a szervezet megfelel-e a nemzetközi 
és hazai emberi jogi és munkaügyi kívánalmaknak (pl.: 
gyermek- és kényszermunka, munkahelyi megkülön-
böztetés mellőzése, megfelelő díjazás kérdései). 
A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási 
Rendszer modul a munkafolyamatokba bevont és a fog-
lalkoztatott személyek biztonsági, egészségügyi és jóléti 
kérdéseivel foglalkozik. Ez vonatkozik a balesetek meg-
előzése érdekében alkalmazott technikai- és menedzs-
mentintézkedésekre, valamint az egészségügyi és szo-
ciális jólét munkahelyi környezetből származó közép- és 
hosszú távú következményeire és kockázataira is. 
A Környezetvédelem modul értékeli, hogy a szervezet 
milyen módon kezeli a környezetvédelmi szempontokat. 
A vállalat tevékenysége következtében ugyanis felmerül-
hetnek káros vagy előnyös, nem szántszándékkal oko-
zott hatás(ok), amely(ek) piaci ellentételezés nélkül be-
folyásolhatják a környezet, vagy egy másik gazdasági 
szereplő helyzetét. 
Az Információbiztonság Irányítási Rendszer modul min-
den szempontból megvizsgálja az információk/adatok 
biztosítását és védelmét. Ez nem csupán a számítógé-

pes rendszerekre és az elektronikusan tárolt informáci-
ókra terjed ki, hanem az üzleti titkok megőrzését és az 
információ integritását és elérhetőségét is vizsgálja. 
A Rendelésfelvétel modul megvizsgálja a vevői rendelé-
sek felvételének folyamatát, amely igen fontos eleme a 
kereskedelmi műveleteknek. Egy jól működő rendelés-
felvétellel ugyanis növelhető a vevői elégedettség és a 
valós idejű ügyfélkiszolgálás is, amellyel jelentős mér-
tékű erőforrás takarítható meg. 
A Beszállítás számos folyamatot integrál, úgy mint a 
nyomon követés, áruellenőrzés, árufogadás, amelyek 
nagy hatással vannak a logisztikai műveletekre. A be-
szállítás milyensége ugyanis jelentős erőforrásokat taka-
ríthat meg a felhasználónál, (ismételt rakodások, egység-
rakomány képzések-bontások elmaradása, egyértelmű 
áruazonosítás, rugalmasság, tervezési biztonság, az 
újrabeszerzési idő és a készletek csökkentése stb.). A 
megfelelő áruellenőrzéssel és árufogadással azonnal 
felismerhetők a tévesen leszállított vagy túlszállított áruk, 
így a hibák időben bekerülnek a vállalat információs 
rendszerébe. 
A Raktározás a logisztikai rendszer egyik kiemelt folya-
mata, mely működésén keresztül közvetlenül és erőtelje-
sen befolyásolja a teljes logisztikai rendszer, illetve még 
tágabban értelmezve az ellátási lánc működését. Ma már 
egyre gyakoribb, hogy a raktártól nem csak a termékek 
tárolását és a termékkel kapcsolatos információ-szolgál-
tatást várják el, de számos esetben korábban nem jel-
lemző, vagy kisebb hangsúlyt kapó áru-manipulációs, ún. 
érték növelő tevékenység elvégzését is (komissiózás, 
felcímkézés, átcsomagolás stb.). 
A Disztribúció modul nem csupán a disztribúció szűken 
értelmezett fogalmát vizsgálja, hanem azokat a módsze-
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reket is, amelyekkel az eljutás módját kialakítják, meg-
valósítják, irányítják és ellenőrzik. A disztribúciós folya-
matok integrálják az árufeladás, járműkövetés, áruellen-
őrzés feladatköréhez tartozó alfolyamatokat is. Az 
értékelési rendszer a 7M-elv alapján vezérelt logisztikai 
rendszer koncepcióján alapszik. 
A Beszerzés áll az anyagáramlási folyamatok kezdeté-
nél, amely biztosítja azokat a bemeneti készleteket, 
amelyek a termelés (vagy tágabb értelmezésben 
szolgáltatás) elvégzéséhez szükségesek. Minél nagyobb 
a beszerzési költségek aránya, annál nagyobb fontossá-
got kap a vállalatban a beszerzés. Nagyon fontos, hogy 
más szervezeti egységekkel integráltan szülessen meg a 
döntés, és ne képezzen más logisztikai egységektől el-
különült funkciót. Emiatt különösen értékes mind a válla-
laton belüli (a szükségletek tekintetében), mind a vállala-
ton kívüli (a kínálatok tekintetében) beszerzéshez köt-
hető információk szerepe. 

4. Az értékelés folyamata 
Tervezés – A szervezetről rendelkezésre álló információk 
alapján az auditorok megtervezik a helyszíni látogatást 
az ügyfél igényeinek figyelembevételével. További elő-
készítés nem szükséges. 
Helyszíni látogatás – Az auditorok interjúkat folytatnak a 
felső vezetéssel és a kérdésekben érintett alkalmazot-
takkal, meglátogatják a létesítményeket és felülvizsgálják 
a szükséges dokumentumokat.  
Értékelés – A helyszíni látogatás után az auditorok 
összegzik tapasztalataikat egy független helyen és el-
végzik az értékelést. 
Tanúsítvány kiállítása – Az ügyfél kap egy tanúsítványt, 
amely tartalmazza a végső minősítés eredményeit, va-
lamint egy kiegészítő dokumentumot a vállalat erőssé-
geiről és fejlesztendő területeiről. 
Az értékelési pontrendszer százalékos értékelést ad a 
vállalatról. Ez alapján az értékelésben részt vett szerve-
zet hat kategóriába sorolható az alábbi táblázat szerint: 

Érték (%) Osztályozás Rangsorolás Szöveges értékelés 

96% ≤ x ≤ 100% ����� Kifogástalan, kiemelkedő Kategóriájában a legjobb. 

90% ≤ x < 96% ���� Kiváló A szükségesnek ítélt tényezők tökéletesítése a 
még jobb teljesítmény érdekében. 

80% ≤ x < 90% ��� Nagyon jó A szükségesnek ítélt tényezők tökéletesítése a 
még jobb teljesítmény érdekében. 

70% ≤ x < 80% �� Jó Fejlesztés javasolt. 

60% ≤ x < 70% � Kielégítő Fejlesztés erősen javasolt. 

x < 60% Nem adható csillag Értékelhetetlen Fejlesztés erősen javasolt. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Termel%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szolg%C3%A1ltat%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lts%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BCks%C3%A9glet
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%ADn%C3%A1latok&action=edit&redlink=1
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A minősítő rendszer biztosítja, hogy az egyes területek 
és a vállalat egészének működési színvonala könnyen 
azonosítható legyen a kapott csillagok számának segít-
ségével. A 10 modul egyenként, és összegezve is (teljes 
vállalat) besorolásra kerül valamely csillag-kategóriába. 
5. Az ECSL előnyei 
Az értékelés azonosítja az adott szervezet erősségeit és 
fejlesztendő területeit, így nyújtva átfogó értékelést a 
vállalatról. Ez lehetővé teszi a fejlesztendő területek 
megerősítését és a folyamatos fejlődést. A fejlesztések 
eredményeként a termelés és a szolgáltatás szabályo-
zottabbá, az irányítás és a munkavégzés hatékonyabbá 
válhat. A potenciális vevők és a befektetők csökkenthetik 
kockázatukat, ha partnerkapcsolati döntéseik során fi-
gyelembe veszik az ECSL minősítést, ösztönző hatást 
gyakorolva ezzel a beszállítói körre. A minősítő rendszer 
lehetőséget ad a teljesítményértékelésben részt vett 
vállalatok differenciálására, amely segítségével növel-
hető a versenyelőny, erősíthető a bizalom az üzleti part-
nerek és az érintettek között. A minősítés hitelességét a 
független harmadik fél biztosítja. A harmadik fél általi 
értékelés a belső fejlesztési irányok kijelölésének és a 
szervezeti képességek folyamatos javításának alapjául 
szolgálhat. Hosszú távon csak azok a vállalatok lehetnek 
sikeresek, akik elfogadják a tényeket, miközben törek-
szenek a folyamatos fejlődésre. 
________________________________________________  

________________________________________________  
Szomorú hír: 

Balázs István 

 
november 28-án elhunyt 

 
________________________________________________  
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AA  ffeellssőőffookkúú  llooggiisszzttiikkaaii  ookkttaattááss  hhoosssszzúú--ttáávvoonn  ffeennnnttaarrtthhaattóó  mmiinnőőssééggii  jjeelllleemmzzőőiirrőőll  
((GGyyaakkoorrllóó  llooggiisszzttiikkaaii  rreennddsszzeerrtteerrvveezzőőii  ttaappaasszzttaallaattookk  aallaappjjáánn))  

LLuukkoovviicchh  GGáábboorr  
 

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája” 
Szent-Györgyi Albert 

„Ha nem találtad meg a választ, az nem azt jelenti, hogy 
a válasz nem létezik” 

Hamvas Béla 
Amennyiben igaz az állítás, hogy az ország -részben 
földrajzi adottságaiból következő- egyik hosszú távú kitö-
rési lehetősége a logisztika, valamint az ezt szolgáló lo-
gisztikai infrastruktúra, úgy ebből az is következik, hogy 
az e lehetőségek realizálásához szükséges feltételek is 
stratégiai fontosságúak. 
Az ehhez szükséges logisztika infrastruktúrájának kiala-
kítására vonatkozó környezet-szabályozási előírások 
(Építészeti, Terület-szabályozási előírások, Tűzvédelmi 
Törvény, stb.) korszerűségén túl további kulcsfontosságú 
feltétel a felsőfokú logisztikus-képzés hosszú távon 
fenntartandó versenyképessége. 
A felsőfokú logisztikai képzés stratégiai szintű újragon-
dolásának jelentőségét a világ-gazdaság működésének, 
ill. a gyártási/elosztási hálózatok hosszú-távon várható 
átalakulása, illetve az ezen megváltozott igények kiszol-
gálásához szükséges új innovatív logisztikai rendszer-
megoldások kifejlesztésének igénye is indokolja. A terü-
let fontosságán túl az a körülmény, hogy a logisztikai 
felsőoktatásban dolgozó majd minden második ve-
zető/oktató a tanterv „megújításán” is dolgozik, a téma 
aktualitását támasztja alá. 

A fentiekből következően a felsőfokú logisztikai oktatás 
hosszú-távon fenntartható versenyképessége/minősége 
a magyar gazdaság egyik stratégiai fontosságú oktatás-
ügyi kérdése, ennek megfelelően az oktatásban közvet-
lenül részt vevőkön túli, széles körű szakmai összefogás 
alapján lehet reális esély arra, hogy ne tüneti módon és 
ne rövidtávú érdekek szerint történjen az ennek megfe-
lelő oktatási tematika újrastrukturálása. A cikk terjedelmi 
korlátok miatt sem törekedhet teljességre, megfelelő 
mélységű kifejtésre még kevésbé, inkább a közös újra-
gondolás szándékával született, mely talán arra is lehe-
tőséget teremt, hogy kiinduló vitairatként szolgáljon a 
téma szempontjából befolyással bíró/döntési helyzetben 
lévő gyakorló szakemberek, illetve oktatók számára. 
Bevezető alapvetések 
A logisztikai rendszermegoldások kialakítására, működé-
sére, illetve az azokkal szemben elvárt környezeti igé-
nyekre vonatkozó általános alapjellemzők: 

• Komplexitás, a logisztika „interdiszciplináris jellege”, 

• Rendszerszemlélet, illetve a logisztikai rendszerinteg-
ráló helyzete és az ebből következő szerepe, 

• Folyamatos és intenzív változás, illetve ennek megfe-
lelő innováció. 

A fentiek alapján a felsőfokú logisztikai oktatással szem-
ben megfogalmazható általános követelmények, illetve 
„kimeneti igények” az alábbiakban foglalhatók össze: 
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I. A logisztika komplexitásából következő igények. 
A logisztika komplex jellege miatt a logisztikai rendszerek 
fejlesztéséhez, megvalósításához, illetve rendszermű-
ködtetéséhez szükséges szakmai ismeretek élesen nem 
különíthetők el, illetve jellemzően nem szegmentált isme-
reteket igényelnek. Ennek megfelelően alapvető igény az 
átfogó és megfelelő mélységű, egymásra épülő szakmai 
műveltség. 
1./ Komplexitás, illetve a komplex ismeretek fő terü-
letei 
Cél: Komplex mérnöki „rendszereszköz-ismeretek” meg-
szerzése 
Az oktatás során az alábbi mérnöki területek „komplex 
ismerete” szükséges: 

• Rendszerkiszolgáló/szállító/anyagmozgató/emelő 
eszközök/berendezések 

• Szállító/kiszolgáló/anyagmozgató, valamint a tárolási 
rendszer-megoldások 

• Raktárépületek, ill. a logisztikai működést szolgáló 
rendszerelemek, 
o pl. rámpák, rakodókapuk, rámpa-kiegyenlítők 

megoldási alternatívái 

• Raktárépületek környezetének kialakítására vonat-
kozó rendszerfeltételek, 
o pl.: rakodóudvar, a kapcsolódó közlekedési utak 

kialakítási jellemzői 

• IT rendszertámogatás rendszerelemei/eszközei és 
rendszerjellemzőik 

Cél: Komplex társtudományi ismeretekben való jár-
tasság 
Az oktatás során az alábbi társ-szakterületek átfogó is-
merete szükséges: 

• Makro/mikro-szintű gazdasági, közgazdasági ismere-
tek 

• Környezetgazdálkodási, a „fenntartható gazdálko-
dásra” vonatkozó ismeretek 

• Lokális/globális rendszer-ismeretek, pl.: hálózatok 
működési jellemzői 

Ezen komplex ismeretek elsajátításához szükséges 
alapelvek: 
Folyamatos, „egymásra épülő” ismeretek, valamint 
a Hallgatók tanulmányainak végzésekor ezen ismeretek 
teljes-körű „komplementer” ismeret-állapotának elérése. 
2./ Rendszer-, illetve folyamat-szemlélethez tartozó 
ismeretek fő területei 
Cél: az IT rendszermegoldások komplex alkalmazás 
szintű ismerete 
Az oktatás során az alábbi IT rendszertámogatások al-
kalmazás szintű ismereteinek elsajátítása szükséges: 

• IT rendszereszközök alkalmazásának/használatának 
ismerete, 
o AutoCAD, Visual Basic és alkalmazási területei, 

stb. 

• IT rendszermegoldások alkalmazási/felhasználási is-
merete 
o Rendszer-szimulációs alkalmazások és eljárások, 
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Cél: a logisztikai rendszermegoldások komplex ismerete 
Az oktatás során az alábbi logisztikai rendszermegoldá-
sok átfogó ismerete szükséges: 

• Lokális logisztikai rendszermegoldások kialakításá-
nak, működésének és üzemeltetésének átfogó isme-
rete, pl.: 
o Termelés-ellátó/kiszolgáló rendszermegoldások, 

pl.: e-kan-ban, stb. 
o Raktári rendszerkiszolgáló megoldások, 
o Konténerkezelési rendszermegoldások 

• Globális logisztikai rendszermegoldások kialakításá-
nak, működésének és üzemeltetésének átfogó isme-
rete, pl.: 
o Hálózatos rendszerkiszolgáló megoldások, 
o Logisztikai központok, intermodális rendszermeg-

oldások 
o Inverz logisztikai rendszermegoldások 
o Zöld logisztikai rendszermegoldások, 
o CITY Logisztikai megoldások 

Ezen rendszermegoldások megismeréséhez szükséges 
feltételek pl.: 

• Folyamatos eredmények, publikációk pl. szakfolyó-
iratok nyomon követése 

• Kiválasztott publikációk Hallgatók által történő folya-
matos feldolgozása. 

 
 

3./ A folyamatos innováció oktatásba épülésének le-
hetséges módszerei 
Célok: a folyamatos innováció eredményeinek átfogó 
ismerete, 

• megvalósult innovációs eredmények tematikába tör-
ténő átemelése 

A folyamatos innováció-megismerésének, tematikába 
történő beemelésének lehetséges módszerei, pl.: 

• Külföldi és hazai szakfolyóiratok Hallgatói követése 
o a javasolt/kiválasztott szakcikkek aktív feldolgozá-

sának tanrendbe illesztése, 

• Az aktuális, tematikába illeszthető innovatív, működő 
rendszermegoldások szakmai látogatása 
o Éves, illetve féléves gyakorisággal/rendszeres-

séggel 

• Gyakorlati tapasztalattal is rendelkező szakemberek 
által tartott „eset-tanulmányok” közös feldolgozása pl. 
szaktárgyi alapon, pl.: 
o rendszer-szimuláció oktatása esettanulmányok 

feldolgozása alapján, 
o rendszeres, illetve egyedi innovatív esettanulmá-

nyok alapján, pl. féléves gyakorisággal 
II. A logisztika oktatásának folyamatos környezeti- 
valamint az innovációs változásokra való nyitottsága 
Célok: a szakterületre jellemző folyamatos innováció mi-
att fontos alapelv a teljes szakmai életpálya során tör-
ténő tanulás, illetve az erre történő nyitottság/motiváció 
kialakítása. 
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1./ Az oktatási tematika folyamatos visszacsatolás 
alapján történő aktualizálása 
Az oktatatott szaktárgyak tematikájának interaktív 
visszacsatolással történő folyamatos aktualizálása az 
alábbi módon: 

• Végzett, többéves gyakorlattal rendelkező Hallgatók 
reprezentatív minta alapján történő kiválasztása, cél-
zott e-kérdőíves felkeresése, 
o a Hallgatók által „érzékelt”, valós gazdasági kör-

nyezet igényeinek, illetve igényváltozásainak 
felmérése, 

o az igényváltozások nyomon-követése megfelelő 
gyakorisággal 

• Kijelölt Logisztikai szolgáltatást nyújtó/igénylő repre-
zentatív mintát jelentő Szakcégek felkeresése 
o az általuk aktuálisnak ítélt, illetve prognosztizált 

igényeinek, illetve igényváltozásainak célzott fel-
mérése, 

o az igények változásainak folyamatos nyomon kö-
vetése 

• Ezen igények értékelése alapján az aktuális szignifi-
káns igényváltozásoknak megfelelő tematika kiegé-
szítése/módosítása 

2./ Minőségbiztosítás, oktatás hatékonyságá-
nak/versenyképességének mérése 
Az Egyetemi/Tanszéki oktatás minőségének, illetve ver-
senyképességének folyamatos „mérése” az alábbi, pl. 
háromféle értékelés eredményéből képzett komplex 
mutatószám alapján: 

• Aktuálisan végzett Hallgatók által adott utólagos 
minősítés „gördülő” több éves gyakorlati tapasztalata 
alapján, 

• Az aktuális Egyetemen/Tanszéken végzett Hallgató-
kat foglalkoztató Vállalkozások/Cégek által adott mi-
nősítés, valamint a 

• Az Egyetem/Tanszék által végzett alap, és/vagy al-
kalmazott kutatás, innovációs K+F tevékenység 
mennyisége/minősége. 

III. Oktatás-metodikai javaslatok 
Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított, a logiszti-
kai szaktárgyak oktatás-metodikájára vonatkozó általá-
nos javaslatok, pl.: 

• Az „Alapozó” (BSc) képzés során az elsődlegesen 
javasolt cél a fentiekben vázolt tematika megalapozó 
szintű „teljes-körűsége”, jellemzően rendszer-üze-
meltetési, illetve rendszerműködtetési céllal 

• A „Mesterszintű” (MSc) képzés során ezen ismeretek, 
szakirányok szerint történő elmélyítése, illetve szak-
irányok szerinti specializálódás 

• A képzés időben történő előre-haladásával párhuza-
mosan egyre nagyobb arányban legyen jellemző: 
o a Hallgatóknak az oktatás folyamatába történő ak-

tív bevonása, 
 pl. szakcikkek önálló feldolgozása, ismerte-

tése/prezentációja, 
o az interaktív módon történő közös téma-feldolgo-

zás, 
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 esettanulmányok/feladatok csoportos megol-
dásra történő kiadása 

• A pályaorientáció segítése érdekében a kötelező 
gyakornoki rendszer több évfolyamra történő kiter-
jesztése, 
o a gyakornoki feladatok aktuális tematikába történő 

illesztése, 
 pl.: működő logisztikai rendszermegoldások 

működésének Hallgató által végzett mérései 
alapján történő elemzése 

o ezen gyakornoki időszak alatt végzett feladatokról 
történő kötelező, a szakmai szempontból érintett 
Hallgatók számára tartandó nyilvános prezentáció 
megtartása, és közös feldolgozása 

 pl.: közös, Hallgatói Benchmarking 

• A Diploma védésének az oktatási folyamatba történő 
integrálása 
o A Hallgatók prezentációs készségének fejlesz-

tése, valamint közvetlen tapasztalat-szerzése ér-
dekében a Diplomaterveknek a szakirányú évfo-
lyamok, valamint a végzős Hallgatók előtt történő 
nyilvános ismertetése, védése és értékelése. 

Fentiek alapján a „Mesterszintű” (MSc) képzés temati-
kájához javasolt néhány konkrét témakör pl.: 

• EXCEL, Visual Basic programozási gyakorlat, pl.: 
o Készletmodellezési gyakorlat, 

o Centrum-nyomozás, illetve járattervezési gyakor-
lat 

• Harmadik generációs, pl. Plant Simulation szimulá-
ciós szoftverrel történő modellezési gyakorlat 

• „Learning by doing” elv aktív/tudatos alkalmazása, 
o erre alkalmas oktatási környezet/eszközök kidol-

gozása 
Záró gondolatok 
A logisztikai szolgáltatásoknak az ország általános gaz-
daságába történő beágyazottsága, valamint a logisztika 
kiemelt gazdaság-stratégiai szerepe miatt szükséges a 
műszaki logisztika általános, illetve szakma-specifikus 
ismertetését a logisztikai szolgáltatásokhoz periférikus 
módon kapcsolódó, pl. Városépítész-, illetve Közgaz-
dász-logisztikus, Marketing stb. szakterületek hallgatói-
nak oktatási tanmenetébe is beilleszteni, az ezen isme-
retek hiányából fakadó hátrányos következményei miatt. 
Ennek módjai lehetnek pl.: 

• külső gyakorló szakemberek által tartott, megvalósult 
esettanulmányokon keresztül történő szakma-specifi-
kus tematika szerinti ismeret és információ-átadás, 
és/vagy 

• megvalósult, működő műszaki logisztikai rendszer-
megoldások szakmai látogatásai, és/vagy 

• a „Learning by doing” elvnek megfelelő, kötelező mű-
szaki logisztikai gyakornoki feladatvégzésen keresztül 
történő ismeretszerzés, stb. 

____________________________________________________________________________________________________  
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DDrr..  MMoollnnáárr  PPááll  
  

Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) több mint fél-
évszázados történetében immár harmadszor jutott az a 
megtisztelő feladat Magyarországnak, hogy 2011. június 
20-23. között Budapesten rendezhette meg a szervezet 
éves kongresszusát. Ez egyben a magyar tagszervezet, 
az EOQ MNB tevékenységének nemzetközi szinten tör-
ténő elismerését is jelenti. A kongresszus egyúttal Minő-
ségügyi Világkongresszus is volt, amely 3 évente fel-
váltva az Egyesült Államokban, Európában és Japánban 
kap helyszínt. Mivel ugyanebben az időszakban Magyar-
ország töltötte be az Európai Unió Tanácsának elnöki 
tisztét, az ez évi Minőségügyi Világkongresszus jelentő-
ségét emelte, hogy annak hivatalos rendezvény-naptá-
rában is helyet kapott. A rendezvénysorozat jelentőségét 
tovább növelte, hogy annak keretében a világ minőség-
ügyi szervezeteinek képviselői találkozót tartottak, és a 
kongresszust követő napon került sor a Nemzetközi Mi-
nőségügyi Akadémia tisztújító közgyűlésére is. 
A rendezvénysorozat általános ismertetése 
A 3 elő-kongresszusi szimpóziumot, 5 workshop-ot, 27 
szekciót és számos bizottsági ülést magában foglaló Mi-
nőségügyi Világkongresszus iránt már a kezdetektől 
fogva igen nagy érdeklődés mutatkozott. Elismert minő-
ségügyi szakemberek összesen közel 300 előadási ja-
vaslatot küldtek be, s ez kiemelkedően nagy szám az 
EOQ kongresszusok történetében. Végül is az összesen 
44 országból elfogadott 149 előadásból 146 előadás 
hangzott el az elő-kongresszusi szimpóziumokon, a nyitó 
ünnepi, plenáris és a záró plenáris üléseken, valamint a 
24 párhuzamos szekcióban (11..  ttáábblláázzaatt). 32 magyar elő-

adás mutatta be a hazai minőségügy eredményeit, de a 
szimpózium- és a szekcióelnökök között is számos ma-
gyarországi szakember működött közre. 
Ami a résztvevők számát illeti: 61 országból csaknem 
620 fő regisztrált és tisztelte meg jelenlétével a rendez-
vénysorozatot (22..  ttáábblláázzaatt). A budapesti EOQ Kong-
resszuson helyreállt a korábbi évek nemzetközi jellege: a 
külföldi résztvevők aránya megközelítette az 50%-ot. 
Sokan jöttek Kínából, Oroszországból, Németországból, 
Japánból és Norvégiából. A Kongresszuson valamennyi 
földrész képviseltette magát. 
A kongresszusi rendezvénysorozat sokrétű témái a kö-
vetkezők szerint csoportosíthatók: 
• Az innováció és a minőség kapcsolata. 
• A minőség oktatása – az oktatás minősége. 
• A minőség új szerepe a gyártói gyakorlatban. 
• Minőségmenedzsment és a menedzsment minősége. 
• Vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a fenntart-

hatóság. 
• Minőségjavító módszerek, Hat Szigma és Lean. 
• Munkatársak bevonása és motiválása. 
• A minőség helyzete az egyes szakágazatokban (agrár-

gazdaság, 
• egészségügy, közigazgatás, gyógyszeripar, autógyár-

tás, építőipar, 
• szolgáltatás, turizmus). 
Az agrárgazdaság, az egészségügy és a közigazgatás 
elő-kongresszusi szimpóziumok formájában 2011. június 
20-án kerültek lebonyolításra az workshop-pal együtt. A 
kongresszusi szekcióülésekre 2011. június 21-22-én ke-

Magyar Minőség XX. évfolyam 12. 2011. december 40/69 oldal

Megjegyzés
Dr. Molnár Pál egyetemi tanár, az EOQ MNB elnöke
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rült sor. 
A Kongresszus szakmai programját a nyitó fogadás 
(2011. június 20.), a kulturális program és gálavacsora 
(2011. június 21.) egészítette ki. A nyitó ünnepi ülést kö-
vetően Szenthelyi Miklós Kossuth-díjas hegedűművész 
és Faludi Judit Liszt-díjas csellóművész adott rövid kon-

certprogramot, amit a résztvevők nagy tetszéssel fogad-
tak. A Gödöllő melletti Lázár Lovasparkban megtartott, 
kissé rendhagyó gálavacsorát megelőzően pedig lovas-
parádé, majd a vacsora alatt cigányzenekar szórakoztat-
ta a közönséget, ami szintén nagyon kedvező fogadta-
tásban részesült. 

 
Ország Elő-kongresszus Kongresszus Összesen Ország Elő-kongresszus Kongresszus Összesen

Argentína 0 1 1 Koszovói Köztársaság 0 1 1 

Ausztrália 0 1 1 Magyarország 10 22 32 

Ausztria 0 3 3 Marokkó 0 1 1 

Belgium 2 3 5 Németország 4 6 10 

Bosznia-Hercegovina 0 1 1 Norvégia 0 3 3 

Brazília 0 1 1 Olaszország 1 0 1 

Ciprus 0 1 1 Oroszország 1 6 7 

Csehország 0 4 4 Portugália 0 4 4 

Dél-Afrikai Köztársaság 0 1 1 Románia 0 1 1 

Egyesült Királyság 2 3 5 Spanyolország 0 1 1 

Egyiptom 1 0 1 Svájc 1 2 3 

Finnország 0 3 3 Svédország 1 4 5 

Franciaország 0 1 1 Szaúd-Arábia 1 0 1 

Fülöp-szigetek 3 2 5 Szerbia 0 2 2 

Görögország 0 1 1 Szingapúr 0 1 1 

Hollandia 1 2 3 Szlovákia 0 1 1 

Horvátország 0 3 3 Thaiföld 0 1 1 

India 1 3 4 Törökország 0 1 1 

Irán 0 1 1 Új-Zéland 0 1 1 

Izrael 0 3 3 Ukrajna 0 2 2 

Japán 5 4 9 USA 5 5 10 

Kína 0 2 2     

Kazahsztán 1 0 1 Összesen 40 109 149 

11..  ttáábblláázzaatt  AAzz  eellőő--kkoonnggrreesssszzuussii  ééss  kkoonnggrreesssszzuussii  eellőőaaddáássookk  sszzáámmaa  oorrsszzáággoonnkkéénntt  
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A táblázatban az elő-kongresszusi és kongresszusi részve-
vők külön-külön vannak feltüntetve; így a résztvevők egy je-
lentős része kétszer szerepel, ami főként a magyar résztve-
vők virtuális létszámát növelte meg. Ezt is figyelembe véve 
megjegyzendő, hogy a rendezvények rendkívül kedvező 
belvárosi helyszíne is igen sok résztvevőt más irányú idő-
töltésre „csábított”, ami által a szekcióülések résztvevőinek 
számában igen nagy volt a szóródás. 

Együttműködve a VSL Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel, 
széles körű résztvevői elégedettségi felmérésre is sor ke-
rült. Említést és elismerést érdemel, hogy az egyes rendez-
vényeken a résztvevők 30-60%-a töltötte ki az értékelő la-
pokat, ami által a kapott értékelések szinte kivétel nélkül 
reprezentatívnak tekinthetők. 

A rendezvénysorozat általános megítélését jelző értékeket 
a 33..  ttáábblláázzaatt tartalmazza. 

Értékelési szempontok Átlag 

55. EOQ Kongresszus globális indexe 4,34 

Kongresszusi helyszín 4,47 

Szolgáltatás (regisztráció, ebéd, kávé stb.) 4,40 

Kulturális és szociális programok 4,41 

A kongresszus lebonyolítása 4,31 

Kongresszusi előkészületek (információ, 
kapcsolattartás) 4,34 

Szakmai program színvonala  4,29 

33..  ttáábblláázzaatt  AA  KKoonnggrreesssszzuuss  áállttaalláánnooss  éérrttéékkeellééssee  
Az előadók, szekcióelnökök és a résztvevők visszajelzése, 
valamint a nagyszámú helyszíni és utólagos gratulációk 
alapján megállapítható, hogy az 55. EOQ Kongresszus, 
mint Minőségügyi Világkongresszus rendkívül sikeres volt. 
Az elhangzott előadások túlnyomó része magas színvona-
lon adott számot a minőségügy adott területeinek jelenlegi 

helyzetéről a világon. Talán a kritikus értékelés volt a kelle-
ténél kissé halványabb. A Nemzetközi Minőség Akadémia 
Közgyűlése a budapesti rendezvénysorozatot az elmúlt 10 
év legsikeresebb minőségügyi rendezvényének minősítette. 

A rendezvénysorozat kedvező megítélését segítette az 
összesen 11 kiállító, valamint a Herendi Porcelánmanufak-
túránál, a Grundfos Hungary Gyártó Kft.-nél és a Dreher 
Sörgyárban tett szép számú résztvevővel lebonyolított 
üzemlátogatás. 

A kongresszusi rendezvénysorozat fő üzenetei, követ-
keztetések és ajánlások 
A valóban sikeres 55. EOQ Kongresszus, mint Minőségügyi 
Világkongresszus rendkívül gazdag anyaga még hosszabb 
értékelési periódust vesz igénybe, de a fő üzenetek megfo-
galmazására már most kísérletet lehetett tenni, mivel a ren-
dezvénysorozat szinte minden részletében a jövőt célozta 
meg. A csaknem valamennyi előadást tartalmazó CD kiad-
ványon megjelentetett anyagok részletes elemzése a jelen-
leg megfogalmazható ajánlásokat és az azokból levezethe-
tő feladatokat még szintén jelentősen bővíteni fogja. 

A Kongresszuson elhangzottakat a nemzetközi és nemzeti 
minőségügyi szervezetek különböző formában napirendre 
fogják tűzni, mint ahogy a Nemzetközi Minőségügyi Akadé-
mia már tisztújító Közgyűlésén közvetlenül a Kongresszust 
követően megtette azt. Miután a Világkongresszust az el-
múlt év legjobb minőségügyi rendezvényének minősítette, 
annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a legfonto-
sabb következtetések egyre inkább visszhang fognak talál-
ni, és bizonyára valamilyen mértékben hozzá is fognak já-
rulni korunk gazdasági és szociális problémáinak megoldá-
sához. Rámutatott, hogy a gazdasági vállalkozások, az in-
tézmények és valamennyi más szervezet tevékenységében 
a fenntarthatóságnak és a társadalmi felelősségnek döntő 
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szerepet kell kapnia, és a minőséget is ezekből az aspektu-
sokból kell a jövőben kezelni. 

Bár a Világkongresszuson nem nyilatkoztatták ki, az előa-
dások jelentős része azt sugallta, hogy csak a társadalom 
erősödő minőségi szemlélete és gondolkodása, valamint az 
ENSZ, a regionális szervezetek és a kormányok minőségo-
rientált tevékenysége fogja remélhetően kedvező módon 
megoldani a jövő sokasodó problémáit: a gyorsuló globali-
zációból, valamint a növekvő népességszámból, az élelme-
zési válságból, a szűkülő nyersanyagforrásokból, a növek-
vő vízhiányból, a klímaváltozásból stb. adódó feladatokat. A 
pénzügyi válságot csak hatékony intézkedésekkel lehet le-
küzdeni, azután a jövőben megelőzni, amihez a korszerű 
minőségtechnikák figyelembevétele elengedhetetlennek lát-
szik. Mindebben az alapos minőségügyi ismeretekkel ren-
delkező vezetők és a felkészült minőségügyi szakemberek 
várhatóan meghatározó szerepet fognak betölteni. 
A Világkongresszuson még inkább nyilvánvalóvá vált, hogy 
a minőség fogalma egyre tágabban értelmezendő, mivel a 
társadalom, a gazdaság és a kulturális szféra minden szer-
vezetének működését, de az emberek mindennapi életét a 
termékek és szolgáltatások minősége alapvetően befolyá-
solja. Ez a hatás kölcsönös, mivel a másik oldalról a vevői 
(vásárlói) tudatosság, ami az internetes ismeretszerzés ál-
talánossá válása következtében csak erősödni fog, a minő-
ség jövőképét jelentős mértékben meg fogja határozni. U-
gyanis az egyre tudatosabb vevő/vásárló/fogyasztó a feltar-
tóztatatlanul globalizálódó világban a legkedvezőbb ár/mi-
nőség arányú termékeket, szolgáltatásokat, kulturális és tu-
risztikai kínálatokat fogja választani, illetve előnyben része-
síteni. 
Több előadásban kifejezésre jutott az is, hogy a minőség 
elsősorban nem költségtényező, hanem a 
• takarékosság (elsőre jól, elsőre hibamentesen, a lehető 

legcsekélyebb veszteséggel, hulladékkal stb.), valamint a 

• vállalatok és szervezetek, de az országok, sőt régiók 
versenyképességének 

kiemelten fontos tényezője. Ez utóbbi azt jelenti, hogy csak 
a jó minőségű a vevői/felhasználói igényeket kedvező áron 
kielégítő termékeknek és szolgáltatásoknak lesz piaca, illet-
ve azok előállítói számíthatnak növekvő piaci részesedés-
re. Az első tényező kiteljesülését elsősorban a pontos hiba- 
és veszteségmentes munka, a másodikét az innováció, a 
jövőbe látó stratégia, a minőségorientált menedzsment és 
tulajdonosi kör, valamint a jogi és gazdasági szabályozók 
milyensége határozza meg. Mindezek döntően meghatá-
rozzák az országok és régiók pozícióját a nemzetközi ver-
senyben, s ezzel nagymértékben befolyásolják a lakosság 
jövedelmét, életszínvonalát, az élet minőségét. 
Megemlítendő az is, hogy az egészségügy és a hozzá szo-
rosan köthető gyógyszeripar minőségi kérdéseivel foglalko-
zó előadások nem csak egy önálló szimpóziumot töltöttek 
ki, hanem az utóbbi egy egész napos workshopként is be-
kerültek a programba. Ugyanakkor a területtel összefüggő 
több ilyen témájú előadás más szekcióban is elhangzott. Ez 
összefügghet az idősödő lakosság egészségügyi és szociá-
lis problémáival, az orvostudomány és technikai feltételek 
hihetetlenül gyors fejlődésével és az ezzel kapcsolatos költ-
ségek gyors növekedésével, valamint az emberek az e-
gészségügy minőségére növekvő mértékben összpontosu-
ló figyelmével. Nagyon sajnálatos, hogy a világhírű előadók 
sem váltották ki a magyar egészségügyi és gyógyszeripari 
szakemberek kellő érdeklődését és ennek következtében 
elvárható számú részvételét ezeken a rendezvényeken. 
Megfigyelhető volt a Kongresszuson az is, hogy az ázsiai 
országok (Japán, Kína, India) a korábbiakhoz hasonlóan je-
lentős számú részvétellel tűntek ki, de a korábbiaknál sok-
kal több magas színvonalú előadással is szerepeltek mind 
az elő-kongresszusi szimpóziumokon, mind a kongresszusi 
szekcióüléseken. Bár előadásaik tartalmában nem annyira 
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az új módszerek és technikák domináltak, hanem sokkal in-
kább az alkalmazás széles körűsége, szakmaspecifikussá-
ga és nagyfokú fegyelmezettsége tűnt ki. A szép számú a-
merikai előadás szintén ilyen irányú tendenciáról és a kivá-
lóságra való törekvésről tett tanúbizonyságot. 
Az előzőekben körvonalazott általános érvényű mondaniva-
lókon és üzeneteken túlmenően több következtetés is le-
vonható a rendezvénysorozat megvalósított programja a-
lapján. 
A Kongresszus első következtetéseként az vonható le, 
hogy a színvonalas előadások többsége világviszonylatban 
reális helyzetképet adott a minőségügy helyzetéről és a mi-
nőségirányítás jelenlegi állapotáról az adott szakágazatban 
vagy egyes területein. Sok esetben jól megfogalmazódtak 
vagy levezethetők a közeli vagy távolabbi jövő operatív és 
stratégiai feladatai. Közzétételük a magyar minőségügyi 
szakfolyóiratokban is jelentős közérdeklődésre számíthat, 
ezért a leközlésükhöz szükséges fordítások pénzügyi forrá-
sát meg kell teremteni. 
A Kongresszus második következtetéseként az vonható 
le, hogy a feltörekvő országok közül India és Kína hatalmas 
erőfeszítéseket tesz a minőség fejlesztése terén. India ese-
tében Shoji Shiba oktatói közreműködése széles vezető 
szakember-csoportok minőségügyi ismereteinek bővülését 
jelenti, ami erőteljes kormányzati támogatást élvez. Kíná-
ban a kormány már hosszabb idő óta központi kérdésként 
kezeli a minőséget, de az erős kormányhivatalok mellett tá-
mogatja a civil minőségügyi szervezetek tevékenységét, 
valamint az egyetemeken és főiskolákon folyó minőségügyi 
képzést is. Ez világ „minőség-térképének” átrajzolódását 
vetíti előre.  
A Kongresszus harmadik következtetéseként az az álta-
lános felismerés fogalmazható meg, hogy a minőség ma 
már valóban nem csak a gazdasági életben a versenyké-
pesség egyik legfontosabb eleme, hanem a társadalom e-

gészét érinti. Erre többek között az utal, hogy az előadások 
nagyobb hányada az egészségügyet, az oktatást, a közi-
gazgatást, a szolgáltatást, a turisztikát, valamint kiemelten 
a fenntartható fejlődést és a vállalatok társadalmi felelős-
ségvállalását érintette. Nem szabad azonban figyelmen kí-
vül hagyni, hogy a fejlett minőségtechnikákat továbbra is 
legelterjedtebben az iparban alkalmazzák, s onnan kerül-
nek át lépésről-lépésre az említett területekre, amit célszerű 
elősegíteni. 
A Kongresszus negyedik következtetéseként eldőlni lát-
szik a régóta vitatott kérdés, hogy a minőség menedzs-
mentje vagy a menedzsment minősége a meghatározó. Mi-
vel a szervezeteknek valójában mindig csak egyféle irányí-
tási rendszere van (amely kedvező esetben integrált rend-
szerként működik), annak minősége határozza meg a szer-
vezet működését, teljesítményét és pozícióját az egyre job-
ban globalizálódó nemzetközi versenyben. A kongresszusi 
előadások nem kis hányada azt igazolta, hogy az a kedve-
ző helyzet, ha a szervezet irányítási rendszerén belül a mi-
nőségirányítás kiemelt helyet foglal el. Ebből az is követke-
zik, hogy tovább kell haladni a minőségmenedzsmenttől a 
menedzsment minősége irányába, azaz a minőségirányítás 
alapelveit egyre inkább az átfogó irányítási rendszer alkotó-
eleméivé kell tenni. 
A Kongresszus ötödik következtetéseként az fogalmaz-
ható meg, hogy a humán erőforrás képzettségi szintje, ké-
pességei, kompetenciája és elkötelezettsége a legfőbb dif-
ferenciáló tényező a vállalatok és szervezetek teljesítmé-
nye és versenyképessége között. Az oktatás és képzés 
fontosságának hangsúlyozása mellett a munkatársak bevo-
nása és motiválása szinergikus hatást vált ki, amit nem 
szabad figyelmen kívül hagyni. Ezzel összefüggésben né-
hány előadásban utalás volt a vállalkozók, a vezetők és a 
vezető munkatársak túlterheltségére a fokozódó minőségi 
versenyben, ami növekvő mértékben munkaképességüket, 
egészségüket és életminőségüket is veszélyezteti, és ami-
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nek ellensúlyozására a kiválóságra való törekvés fenntartá-
sával átgondolt intézkedések szükségesek. 
A teljes körűségre való törekvés nélkül a kongresszusi üze-
netekből és következtetésekből levonható ajánlások jelen-
leg a következők szerint fogalmazhatók meg: 
• A Kongresszuson elhangzottakból levezethető megálla-

pításokat nemzetközi és nemzeti keretek között egya-
ránt hasznosítani kell a minőség ügyének további nép-
szerűsítése érdekében. 

• Felül kell vizsgálni az Európai Bizottság és az egyes 
tagországok kormányainak álláspontját a minőségügy 
vonatkozásában, hogy az foglalja magában a minőség 
szerepének erősítését a fejlesztési stratégiákban a ver-
senyképesség tényezői között, beleértve a szervezeti 
kiválóság elismerésének újszerű megközelítését is. 

• Az EOQ éves kongresszusai legyenek a jövőben még 
inkább mind szakmai tartalomban, mind a résztvevők 
számát tekintve Európa meghatározó minőségügyi ren-
dezvényei, a szakmai tapasztalatcserék közkedvelt fó-
rumai. 

• Az EOQ kongresszusokon kapjanak megfelelő helyet az 
általános minőségügyi és módszertani témakörökön kí-
vül a szakágazatok minőségügyi kérdései is, amihez 
meg kell erősíteni a szakbizottsági munkát, illetve az 
együttműködést az illetékes szakmai szervezetekkel 
mind nemzetközi, mind nemzeti szinten. 

• Az EOQ nemzeti tagszervezeteinek egyéni és jogi tagjai 
különféle intézkedések eredményeképpen tekintsék 
egyre inkább magukat az Európai Minőségügyi Szerve-
zet tagjainak, és ennek megfelelően érezzék az eddigi-
eknél jobban sajátjuknak az EOQ éves kongresszusait 
is. 

• Budapesten sikerült leltárt készíteni a Minőségügyi Vi-
lágszövetség (WAQ, azaz World Alliance for Quality) el-

múlt 3 évben elért eredményeiről és a világon jelenleg 
betöltött szerepéről. Ezek az eredmények további fej-
lesztésre szorulnak, ha a WAQ a következő években 
küldetését be kívánja tölteni. 

• Az 55. EOQ Kongresszuson a korábbiakhoz képest 
még egyértelműben megmutatkozott a minőséggel kap-
csolatos szakterületek tudományos fejlődése. Megálla-
pítható, hogy a minőségtudomány szintetizáló tudo-
mány, amelyben a főbb tudományágak közül elsősor-
ban a műszaki, a gazdasági és a vezetési tudományok 
a meghatározók, de valamilyen szinten több más tudo-
mányág is képviselve van. Ezt a tudományos irányzatú 
fejlődést kell a minőségügyi szervezeteknek figyelem-
mel kísérni, lehetőségeik szerint abban aktívan részt 
venni és a minőségtudomány új eredményeit mindenna-
pos munkájuk során hasznosítani. 

• Az 55. EOQ Kongresszuson nagy teret kapott a minő-
ség és a szolgáltatások kapcsolata, valamint a turisztika 
minőségi kérdései. Az ilyen témájú előadásokat a részt-
vevők nagy többsége igen pozitívan értékelte. Ezért tö-
rekedni kell ezek hasznosítására az EOQ MNB jövőbeni 
tevékenységében. 

• Mivel a kongresszusi rendezvénysorozat valamennyi ré-
szén senki sem tudott részt venni, célszerűnek látszik 
egy nemzeti kongresszusi utórendezvényen az érdeklő-
dők számára az elhangzottakat, a fő üzeneteket, a kö-
vetkeztetéseket és az ajánlásokat közkinccsé tenni. 

Befejezésül köszönet illeti mindazokat, akik támogatták, se-
gítették a Kongresszus előkészítését, és közreműködtek a 
sikeres lebonyolításban. Külön köszönet a magyar szekció-
elnököknek, társelnököknek és a közreműködőknek, akik 
beszámolóikkal lehetővé tették az elemzés és e cikk össze-
állítását. 

_________________________________________________   
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„… Szerintem a minőség: elkötelezettség az 
igényesség mellett. Aki önmagával szemben 

igényes, a környezetére is hatással van, 
megkérheti másoktól is az igényességet” 

 
 

Fignár Zoltánnal 
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Fignár Zoltánnal 

-  A „távhős szakmában” és „minőségügyi körökben” 
sokan ismernek. Kezdjük mégis egy rövid bemutatko-
zással! 

- 1972-ben Nyíregyházán a Zrínyi Ilona Gimnáziumban 
érettségiztem általános tagozaton, amely megala-
pozta a szélesebb érdeklődési kört. A Miskolci Egye-
temen 1977-ben szereztem a kohómérnöki karon 
diplomát. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1986-ban 
energetikai szakmérnökként végeztem. Kezdő mér-
nökként öntödék tervezésével foglalkoztam. Több 
mint 30 éve a távhőszolgáltatás műszaki üzemeltetési 
területén dolgozom. Működtetünk kazánházakat, 
gázmotorokat, fűtőműveket, távfűtési vezetékhálóza-
tot, hő-központokat, épületeket. Tíz évig oktattam a 
napi munka után különböző helyeken kazánkezelést. 
Az egyéni képzést soha nem hanyagoltam el, papír-
jaim szerint végezhetek kovácsolást, kazánkezelést, 
gáz-és olajtüzelő berendezések égő szervizét, épület-

energetikai auditálást (épületek zöldkártyájának ki-
adása) és természetesen a mérnöki munkát, melyre 
az üzemvezetői beosztásom bőven nyújt lehetőséget. 
A minőség iránti érdeklődésem viszonylag új keletű, 
és talán azért keletkezett, mert a műszaki területen 
már kevés újdonságot találtam. 

- Hol és hogyan fertőzött meg a minőség? 

- A Miskolci Hőszolgáltató Kft. előtt álló kihívások a 
műszaki gondolkodástól idegen megoldásokat kí-
vántak. Szükség volt a másfajta gondolkodás elsajá-
títására, melyet eleinte véletlenszerűen, később tu-
datosan kerestem az EFQM modell segítségével.  A 
véletlenszerű esetek közé sorolnám a 90-es évek kö-
zepén a vezetéssel összefüggő tréningeket, kezdeti 
stratégiai tervezéseket. Az EFQM modell megismeré-
sekor még nem sejtettem, hogy elkötelezettje leszek 
a minőségügynek. 

Megjegyzés
Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ
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A kiválósági kultúra logikus, természetes megközelí-
tést jelent a folyamatokhoz, melyeknek működtetése 
napi feladatunk. A műszakiak racionalitásával, a 
2x2=4 egyszerűségével megközelítve a folyamatokat, 
azok kezelhetősége, valamint a napi és a hosszú 
távú sikerek elérhetősége mind-mind egy-egy impul-
zust jelent a továbblépéshez. Ez vezetett az akkredi-
tált önértékelési szakértő képzésen való részvét-
elemhez is 2011 májusában. 

- Mit tartasz minőségnek? Mi a véleményed a minőségi 
munkavégzésről? 

- Szerintem a minőség elkötelezettség az igényesség 
mellett. Aki önmagával szemben igényes, a környe-
zetére is hatással van, megkérheti másoktól is az 
igényességet. Kialakítható megfelelő fogadó közeg-
ben a munkatársak, valamint a partnerek segítségé-
vel a kölcsönös elégedettség, ami gyakorlatilag 
egyenlő a minőségi munkavégzéssel. 

- 2008-ban a Miskolci Hőszolgáltató Kft. Nemzeti Minő-
ségi Díjat nyert. A pályázat felelőse voltál. Mi a véle-
ményed a rangos elismerésről? 

- Az elismerés kivívása borzasztó nagy munkát igényel 
a szervezettől. Át kell állítani a gondolkodást egy mi-
nőségileg új megközelítésre. A kiválóság kultúra el-
terjesztése társaságon belül egy csapásra nem kö-
vetkezik be, hosszadalmas folyamatként kell kezelni, 
ami rengeteg türelmet és példamutatást kíván. Élen 
járó szereplők ebben a tekintetben a cég vezető be-
osztású munkatársai, akik a legnagyobb befolyással 
tudnak lenni a vállalati kultúrára. A belső fékek és el-
lenállások leküzdésére fordított energiát az elért 
eredmények visszaigazolják. A Nemzeti Minőségi Díj 
presztízst adott a cégnek, a „brandja” ugrásszerűen 

megnövekedett, a pályázat visszajelzésében megfo-
galmazott fejlesztendő területeket a stratégiánkba 
beépítettük. 

- Mi történt Nálatok 2008 óta? Tart a lendület, vagy 
kicsit megpihentetek? Lesz-e folytatás? 

- Az egyébként is erősségünknek számító innováció 
területén a megújuló energiák hasznosításában ran-
gos elismerésekben részesültünk. A város szélén ta-
lálható, rekultivált szeméttelep depónia- gáz haszno-
sítását távfűtési célra megoldottunk. A képződő gáz-
zal villamos energiát termelünk, illetve a hejőcsabai 
paneles lakótelepet látjuk el fűtési hőenergiával. Az 
alkalmazott megoldásunkkal a Magyar Minőség Háza 
2010 Díjat, az Észak-magyarországi Regionális Mi-
nőségi Díjat, a Minőségi Nagydíj Pályázaton a bíráló 
bizottság kiemelt elismerését érdemeltük ki 2011. 
március 29-én. Társadalmi elismerésként értékeljük a 
Biomassza Bajnokságon kiérdemelt külön díjat, me-
lyet 2011. május 11-én adtak át. Elindított fejleszté-
seink vannak a geotermikus energia, illetve a bio-
massza hasznosítására. 
A stratégiánkba beépült a kiválóság kultúrája, az 
EFQM modell szellemében fejlesztjük folyamatainkat. 
A fejlesztendő területeinkre projekteket indítottunk, a 
társaságunkkal szembeni vevői elégedettség növe-
kedett, ez pénzügyi eredményességgel párosult. Ilyen 
tekintetben mi folyamatosságról beszélünk, a pályá-
zás tekintetében a kérdés egyelőre nyitott. 

- Kit tekintetek belföldön benchmark partnernek. 
Változtak-e benchmarking módszereitek az évek so-
rán? 
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- A távhőszolgáltatás területén a szakterületi társcégek 
a benchmark partnereink. Igény mutatkozott a ha-
sonló profilú társaságok részéről is módszereink és 
eredményeink kölcsönös megismerésére. A távhő-
szolgáltatás szakmai szervezetén keresztül kialakul-
tak azok a kezdeti csirák, amelyek nélkül már nehe-
zen tudnánk elképzelni a hosszú távú együttműkö-
dést. 

- Minőség szemszögéből hozott-e változást a hol-
dinggá alakulás? A NMD jelent-e presztízst a na-
gyobb szervezeten belül? 

- A Holding elkötelezettje a minőségnek, elvárás a tag-
vállalataival szemben a megmérettetés. Inspirálja a 
szervezeti egységeket a független szakértők által ta-
núsított elismerési formákon való részvételre. A tag-
vállalatok az elvárásoknak igyekeznek megfelelni, és 
nem múlik el év, hogy valamelyik szervezet a minő-
ségügy területén valamilyen szintű elismeréshez ne 
jusson. Társaságunk elsőként ért el Nemzeti Minő-
ségi Díjas elismerést a holdingon belül, amellyel erő-
sítette a már addig is meglévő élcsapat imázsát. 

- Rengeteget dolgozol. Hogy viseli a család? Miként 
akkumulálódsz? Van-e kedvenc hobbid? 

- A munka és a magánélet közti egyensúlyra kényesen 
ügyelek. A családot igyekszem a sok munkából ki-
zárni. Közösen járunk a Miskolci Jegesmedvék min-
den hazai jégkorong meccsére, bérletünk van a szín-
házba, és a hobbikertben rendezem a gondolataimat. 
A családon belüli ünnepeket, összejöveteleket – ez 
lehet egész hétvége is – kivétel nélkül együtt töltjük. 

 

Milyen további terveid vannak? 

- Amíg tehetem célom az új ismereteket elsajátítani, a 
fiatalokat menedzselni, később pedig szakmai jellegű 
könyveket írni és szerkeszteni. Mind a műszaki, mind 
a minőségügyi szakterületen találkoztam pótolandó 
témákkal. A szakértői munka sohasem állt távol tő-
lem, tervezem a megszerzett képesítések hasznosí-
tását, ehhez rendelkezem kamarai tagsággal is. 

- Megköszönve a beszélgetést azt kívánom, hogy mun-
kaszereteted és tenni akarásod jó egészséggel fel-
vértezve segítse terveid végrehajtását! 

________________________________________________  
________________________________________________  
 

ÁÁllllááss  kkeerreessééss  
Nagyvállalati és autóipari beszállítói minőségügyi 
gyakorlattal állást keres gyártástechnológus üzemmér-
nök. PPAP, FMEA, Control Plan, R&R, SPC, belső 
auditor, TQM és egyéb minőségjavító technikák, angol 
nyelv kommunikációs szintű ismerete. 
Tel: 30 724 94 42. 

________________________________________________  
________________________________________________  
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Január 
A Magyar Minőség 2011. évi szerkesztési koncepciója  
A közszféra innovációinak támogatása minőségirányítással. A 
Jósa András Oktatókórház példája az oktatási szektor szá-
mára - Borsi Balázs 
A vevői jövedelmezőség elemzése, mérése és értékelése 1. 
rész - Dr. Balogh Albert 
A fogyasztóvédelem új irányvonalai - Czuppon Rita 
Káosz-elmélet és minőség az elektronikai iparban - Tarnóczky 
Magdolna 
A Mikulás is benchmarkol 4. konferenciáról - Dr. Róth András 
Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Dr. Topár Józseffel - Sződi 
Sándor 
Február 
A vevői jövedelmezőség elemzése, mérése és értékelése 2. 
rész - Dr. Balogh Albert 
Nyereségérdekeltség és társadalmi felelősség - Dr. Veress 
Gábor 
A belső piaci szolgáltatások minőségbiztosítása és etikája - 
Pákh Miklós 
A humánerőforrás munkaidőben megvalósított munkahaté-
konysági és szabadidőben végzett rekreációs tevékenysége, 
I. rész - Szügyi György 
Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Dr. Koczor Zoltánnal - 
Sződi Sándor 
Március 
Kockázatmenedzsment és kockázatértékelés – Dr. Balogh 
Albert 
A kockázatkezelés alkalmazási területei – Dr. Horváth Zsolt 
Kockázatok kezelése a kontrolling gyakorlatban -Szlávik Péter 
A technológiai és minőségkockázatok csökkentési módszerei 
a gyógyszeriparban - Nagy Péter József, Kőhegyi Imre PhD 
Kockázatok csökkentése az autóiparban – Balázs István 

A kockázatkezelés fókuszai a Paksi Atomerőműben - Puskás 
László 
Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Dr.Gutassy Attilával - 
Sződi Sándor 
Április 
Az EFQM Kiválóság Modell 2010 - Sugár Karolina 
Minden út Kínába vezet - Balogh István 
Klaszterek minősítő rendszerei az Európai Unióban - Baracsi 
Mária 
A társadalmi felelősségvállalás irányelvei. Megjelent az ISO 
26000 szabvány Czigler Éva, Pappné Buzás Erika 
Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Lazur Lajossal - Sződi 
Sándor 
Foglalkozzunk többet a minőségügyi szakkifejezések magyar 
honosításával és értelmezésével! - Dr. Balogh Albert 
Május 
Intézeti bemutatkozás 
Alapvető képesség: a szervezeti és az egyéni képesség fej-
lesztése - Veresné dr. Somosi Mariann 
A Miskolci Egyetem minőségirányítási rendszeréhez kapcso-
lódó DPR vizsgálatok tapasztalatai – Dr. Szintay István – 
Marciniak Róbert 
Az elméleti megalapozottság és a gyakorlati relevancia 
együttes érvényesítése a vezetéstudományi kutatásokban - 
Dr. Balaton Károly 
Felderítés és vadászat: A paradigmaváltás új fókusza – a 
technomenedzsment térhódítása - Dr. Szakály Dezső – Kása 
Richárd 
Coaching a minőségért - Dr. Kunos István 
Az innovációs projektek sajátosságai - Dr. Deák Csaba 
A környezettudatosság hátterében – Környezeti attitűdök az 
OTKA PD71685 kutatás eredményeinek tükrében – 
Dr. Berényi László – Réthi Gábor – Illés Balázs 
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Kompetencia-fejlesztés SAP támogatással - Lates Viktor – 
Harangozó Zsolt 
Kompetenciamenedzsment a felsőoktatás szolgálatában - 
Veresné dr. Somosi Mariann – Tóthné Kiss Anett – Leskó 
Anett Katalin – Ráczkövi Ágnes 
Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Veresné Dr. Somosi 
Mariannal - Sződi Sándor 
Június 
Vállalatok társadalmi felelõsségvállalása –hatékonysági von-
zatok Matolay Réka 
Biogáz hasznosítása Miskolcon Fignár Zoltán 
Fenntartható jólét Az Európai Bizottság új rendelete – 
Dr. Fazekas Éva 
A minőség szerepe a termelésben Magyarországon és Ro-
mániában 1. - rész Szász Levente -Demeter Krisztina, 
Jók a legjobbak közül Sződi Sándor Beszélgetés Dr. Veress 
Gáborral 
Július 
Huszadik születésnapunkra  
A minőség szerepe a termelésben Magyarországon és Ro-
mániában 2. rész - Szász Levente - Demeter Krisztina 
A válság utáni autóipari beszállítói rendszerek és a hazai be-
szállítók lehetőségei - Mészáros Ádám 
Mit tekint a jövőben a fogyasztó minőségi szolgáltatásnak és 
ezen belül minőségi átvitelnek/elosztásnak? - Dr. Szörényi 
Gábor 
Tűz van! A minőségügy helyzete Magyarországon 2011-ben - 
Rózsa András 
Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Gyöngy Istvánnal - Sződi 
Sándor 
Augusztus-szeptember 
A magyar mikro-, kis- és középvállalatok versenyképességé-
nek mérése és vizsgálata 1. rész - Szerb László 
A lean menedzsment kórházi alkalmazása - külföldi tapaszta-
latok Jenei István 
Hat Szigma – lehetőségek az egészségügyben is? - Fábián 
Zoltán 

Hat Szigma: szemlélet, vezetési stílus, szervezeti kultúra, 
módszer? Lehetőség az egészségügyi szolgáltatók fejleszté-
sére!? - Dr. Topár József  
Falra hányt borsó - Egészségügy és a szervezeti kiválóság - 
Sződi Sándor: 
Belső audit – másképpen - Új módszer a kórházi folyamatok 
felügyeletére - Bognárné Laposa Ilona - Tompa Lászlóné 
Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Dr. Gődény Sándorral - 
Sződi Sándor 
Szeptember Különszám 
A főszerkesztő előszava 
Elkötelezettség a CSR Kiválóságért – egy új eszköz a vállalati 
felelősségvállalás hatékony fejlesztéséhez – Urbán Katalin - 
Szabó Kálmán 
Budapest Airport: cél a kiválóság - Fókuszban a felelősség és 
a környezettudatosság – Szarvas Gábor 
Erősebb gazdaszellem, színesedő partnerkapcsolatok  – 
Radicsné Szerencsés Terézia 
Értékteremtés felelősséggel – Kállai Tamás 
A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. részvétele a 2010-2011. 
évi CSR projektben – Dr. Ködmön István 
Felelősségvállalás minden területen a Jabil-nél - Dankó 
Viktória - Monok Kinga 
Munka, család, környezet, vagyis az NI Hungary Kft. társa-
dalmi felelősségvállalás projektjei  - Pataki Csaba 
Testre szabott társadalmi felelősségvállalás – Matyasovszkiné 
Buri Adrienn 
Nagy lehetőség, sok kis projekttel a CSR kiválóság felé – 
Pálfyné Huszka Ágnes 
Október 
A magyar mikro-, kis- és középvállalatok versenyképességé-
nek mérése és vizsgálata - 2. rész - Szerb László 
Statisztikai megközelítés, mint a minőségfejlesztés motorja - 
Tóth Csaba László 
Információbiztonság a járóbeteg-ellátásban - Dr. Hajnal Miklós 
Pál 
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Védekezés a márkahamisítás ellen - Almási Gyula – Gláser 
Tamás 
Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Sándor Istvánnal - Sződi 
Sándor 
November 
Óbudai Egyetem: a tudományért és a jövőért - Dr. Gáti József 
Minőségügyi eszközök alkalmazása a tervezés és a tervezés-
sel összefüggő adatbázisok területén - Dr. Koczor Zoltán - 
Némethné Dr. Erdődi Katalin - Kertész Zoltán - Göndör Vera 
Folyamatfejlesztés DMAIC eljárással - Molnár Lajos - 
Dr. Drégelyi-Kiss Ágota 
Az élettartam elemzések adatainak felhasználása a „garan-
ciatartalék” pontosabb meghatározására - Dr. Gregász Tibor - 
Pataki Márta - Molnár Alexandra 
Mérésmódszertani értékelések és az eredmények felhaszná-
lása a DPR felmérése kapcsán - Dr. Koczor Zoltán - Göndör 
Vera 
Matematikai statisztikai módszerek jelentősége a minőség-
biztosítás oktatásában - Dr. Drégelyi-Kiss Ágota - Galla 
Jánosné - Tóth Georgina Nóra 
Az aperiodikusan alkalmazott berendezések megbízhatóság 
vizsgálata - Neszveda József 
Jók a legjobbak közül Beszélgetés Némethné Dr. Erdődi 
Katalinnal - Sződi Sándor 
Felsőoktatási marketing támogatása minőségügyi eszközökkel 
- Dr. Gáti József - Dr. Koczor Zoltán - Göndör Vera 
A kockázati események közötti összefüggések vizsgálata há-
lózatelemzéssel - Csiszér Tamás 
December 
A vevő-beszállító kapcsolat elméleti megközelítései és empiri-
kus szemléltetésük - 1. rész - Bódi-Schubert Anikó 
Út a Díjig. A Szeged Határrendészeti Kirendeltség minőség-
fejlesztési tevékenysége IIASA-Díj 2011. június 22. - 
Eberhardt Gábor 
A partnerség új dimenziója a Kiválóság Kultúra alapjain - 
Szabó Kálmán - Nyeste Zsolt - Simon György 
Logisztikai vállalkozások értékelése (ECSL) - Fehér Hajnal 

A felsőfokú logisztikai oktatás hosszú-távon fenntartható mi-
nőségi jellemzőiről - Lukovich Gábor 
Az EOQ 55. Kongresszusa Budapesten. A Kongresszus üze-
netei – Dr. Molnár Pál 
Jók a legjobbak közül - Sződi Sándor - Beszélgetés Fignár 
Zoltánnal 
A Magyar Minőség 2011 évi szakcikkeinek tartalomjegyzéke 

Contents of 2011 Year’s Professional Articles in 
Magyar Minőség 

January 
22001111  YYeeaarr’’ss  EEddiittoorriiaall  CCoonncceeppttiioonn  ooff  HHuunnggaarriiaann  QQuuaalliittyy    
Supporting Public Sector Innovation with the Help of Quality 
Management: The Example of the Jósa András Hospital for 
the Education Sector - Borsi, Balázs 
Customer Profitability Analysis, Measurement and Evaluation 
Part 1 - Dr. Balogh, Albert 
New Trends in Costumer Protection – Czuppon, Rita 
Theory of Chaos and Quality in the Electronic Industry – 
Tarnóczky, Magdolna 
Ideas on Conference Santa Claus is Benchmarking as well - 
Dr. Róth, András 
The Best among the Best –Interview with Dr. Topár, József - 
Sződi, Sándor 
February 
Customer Profitability Analysis, Measurement and Evaluation 
Part 2 - Dr. Balogh, Albert 
Profit-interest and Social Responsibility - Dr. Veress, Gábor 
Quality Assurance and Ethics of Internal Market Services - 
Pákh, Miklós 
Activity of Human Workforce for Enhancement of Work 
Efficiency in Working Time and Recreation Activity in Leisure 
Time, Part 1 – Szügyi, György  
The Best among the Best –Interview with Dr. Koczor Zoltán - 
Sződi, Sándor 
March 
Risk Management and Risk Assessment – Dr. Balogh, Albert 
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Application Fields of Risk Management – Dr. Horváth, Zsolt 
Risk Management in Controlling Practice – Szlávik, Péter 
Methods of Reducing Technological and Quality Risks In the 
Pharmautical Industry – Nagy, Péter József - Kőhegyi, Imre 
PhD 
Reduction of Risk in the Automotive Industry – Balázs, István 
Focuses of Risk Management at the Nuclear Power Plant 
Paks - Puskás, László 
The Best among the Best –Report with Dr. Gutassy, Attila - 
Sződi, Sándor 
April 
The EFQM Excellence Model 2010 – Sugár, Karolina 
All Ways Lead to China – Balogh.István 
Qualification Systems of Clusters in the European Union – 
Baracsi, Mária 
Guidance on Social Responsibility - ISO 26000 Standard 
Edited – Czigler, Éva - Pappné Buzás, Erika 
The Best among the Best – Interview with Lazur, Lajos – 
Sződi, Sándor 
Let Us Deal More with the Hungarian Interpretation of 
Technical Terms of Quality - Dr. Balogh, Albert 
May 
About the Institution 
Basic Capability: Development of Organizational and 
Individual Capabilities – Veresné, dr. Somosi Mariann 
Experiences on DPR Trials Related to the Quality 
Management System of the University of Miskolc - Dr. Szintay, 
István – Marciniak, Róbert 
The Joint Validation of Theoretical Merits and Practical 
Relevance in Management Research – Dr. Balaton, Károly 
Reconnaissance and hunting: New Focus of Paradigm Shift – 
The Spread of Techno Management - Dr. Szakály, Dezső – 
Kása, Richárd 
Coaching for Quality - Dr. Kunos, István 
The Characteristics of Innovation Projects –Dr. Deák, Csaba 

Beyond environmentalism: Environmental attitudes in the light 
of the results of research OTKA PD71685 - Dr. Berényi, 
László – Réthi, Gábor – Illés, Balázs 
Competency Development with SAP Support – Lates, Viktor – 
Harangozó, Zsolt 
Competency Management Attached in Higher Education – 
Veresné, dr. Somosi Mariann – Tóthné, Kiss, Anett – Leskó, 
Anett Katalin – Ráczkövi, Ágnes 
The Best among the Best – Interview with Veresné, Dr. 
Somosi, Mariann - Sződi, Sándor 
June 
Corporate Social Responsibility: Gains and Losses of Efficiecy 
– Matolay, Réka 
Making Use of Biogas at Miskolc – Fignár, Zoltán 
Sustainable Welfare - A New EU.Decree – Fazekas, Éva 
The Role of Quality in Production in Hungary and in Rumania 
Part 1. - Szász, Levente – Demeter, Krisztina 
The Best among the Best – Report with Dr. Veress, Gábor - 
Sződi, Sándor 
July 
To Our Twenties Birthday  
The Role of Quality in Production in Hungary and in Rumania 
Part 2. - Szász, Levente - Demeter, Krisztina 
The Post-crisis Automotive Supplier Systems and 
Opportunities of Hungarian Suppliers – Mészáros, Ádám 
What Does the Consumer Consider in the Future as 
Appropriate Quality Service, i.e Adequate 
Distribution/Transmission? - Dr. Szörényi, Gábor 
Fire Is on! The Situation of Quality in 2011’s Hungary – Rózsa, 
András 
The Best among the Best – Interview with Gyöngy, István– 
Sződi, Sándor 
August- September 
To Our Twenties Birthday  
The Role of Quality in Production in Hungary and in Rumania 
Part 2. - Szász, Levente – Demeter, Krisztina 
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The Post-crisis Automotive Supplier Systems and 
Opportunities of Hungarian Suppliers – Mészáros, Ádám 
What Does the Consumer Consider in the Future as 
Appropriate Quality Service, i.e Adequate 
Distribution/Transmission? - Dr. Szörényi, Gábor 
Fire Is on! The Situation of Quality in 2011’s Hungary – Rózsa, 
András 
The Best among the Best – Interview with Gyöngy, István – 
Sződi, Sándor 
October 
The Post-crisis Automotive Supplier Systems and the 
Opportunities of Hungarian Suppliers Part 2 - Szerb, László 
The Statistical Approach, An Engine to Quality Development - 
Tóth, Csaba László 
Information Security in Out-patient Service - Dr. Hajnal, Miklós 
Pál 
Defence against Brand-forgery - Almási, Gyula – Gláser, 
Tamás 
The Best among the Best – Report with Sándor, István – 
Sződi, Sándor 
November 
Óbuda University: for Science and for the Future Dr. Gáti, 
József 
Application of quality tools in development and associated 
data bases - Dr.Koczor, Zoltán - Némethné Dr.Erdődi, Katalin 
- Kertész, Zoltán, Göndör, Vera 
Process development using the DMAIC method - Dr. Drégelyi-
Kiss, Ágota - Molnár, Lajos 
Application of the data of life span analyses for the more 
appropriate determination of „guaranty reserves” - Dr. 
Gregász, Tibor - Pataki, Márta - Molnár Alexandra 

Evaluation of testing methodologies and application of the 
results in surveying DPR - Dr. Koczor, Zoltán - Göndör, Vera 
Significance of the matematical statistical methods in the 
education of quality assurance - Dr Drégelyi-Kiss, Ágota - 
Galla, Jánosné - Tóth, Georgina Nóra 
Reliability testing of aperiodically used equipment - Neszveda, 
József 
The Best among the Best – Report with Dr. Erdődi, Katalin – 
Sződi, Sándor 
Supporting higher education marketing with quality 
management tools - Dr. Gáti, József - Dr. Koczor, Zoltán - 
Göndör, Vera 
Assessment of connections among process risks with network 
analyses – Csiszér, Tamás 
December 
Theoretical Approach of Costumer-Supplier Relation and Their 
Empirical View – Part 1 - Bódi-Schubert, Anikó 
The Way of the Szeged Border Police to the IIASA-Shiba 
Award Eberhardt, Gábor 
A New Partnership Dimension Based on Excellence Culture – 
Szabó, Kálmán – Nyeste, Zsolt – Simon, György 
Evaluation and Certification System for Logistic Enterprises – 
Fehér, Hajnal 
High Grade Logistic Education on Long Lasting Sustainable 
Development – Lukovich,Gábor 
EOQ 55th Congress in Budapest – Messages of the Congress 
- Dr. Molnár, Pál 
The Best among the Best – Report with Fignár, Zoltán – 
Sződi, Sándor 
Contents of 2011 Year’s Professional Articles in Magyar 
Minőség 
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22001122..  ffeebbrruuáárr  1111..  
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AAzz  aakkttuuaalliittáássookk  jjeeggyyéébbeenn  
BBeesszzáámmoollóó  aa  XXXX..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  kkoonnffeerreenncciiáárróóll  

22001111..  nnoovveemmbbeerr  22--55..  
 
Mint minden évben, Társaságunk ez-úttal huszadik al-
kalommal, rendezvénysorozat keretében tekintette át a 
szakma aktuális problémáit, várható fejlődési irányait és 
a minőségügy társadalmi szerepét. 
Plenáris ülés 
Pónyai György, a Társaság elnöke, bevezetőjében arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az év folyamán 150 ország-
ban, köztük hazánkban is elfogadták a vállalkozások tár-
sadalmi felelősségről (CSR) szóló, ISO 26000 jelzetű 
szabványt, mely lehetővé teszi a szervezetek tanúsítását 
is e kritériumok alapján. Ez arra utal, hogy a társadalmi 
mozgások jóval nagyobb szerephez jutnak a vállalkozá-
sok megítélésében, munkájuk értékelésében. 
Csizmadia Norbert, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
gazdaságtervezési helyettes államtitkára az eddigi 
eredményekről és a Tárca jövőképéről tartott előadást. 
Dr. Toldi Ottó, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fő-
osztályvezető-helyettese áttekintést adott a Kormány 
által október 3.-án elfogadott nemzeti energia-stratégiá-
ról. 
Gyaraky Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosz-
tályvezetője, az élelmiszergazdaság sajnálatosan sa-
nyarú helyzetéről és a feljavítására irányuló stratégiáról 
számolt be. Előadására -melynek sok, minőségre vonat-
kozó kitétele volt- szándékaink szerint visszatérünk. 
Kisfaludy László András, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium főosztályvezető-helyettese előadásában a 

Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program főbb 
vonásait ismertette. A programnak az a lényege, hogy a 
stratégiai tervezés hiánya miatt bekövetkezett válságból 
kivezesse az országot. Azt kell elérni, hogy a közigaz-
gatás valóban ügyfélnek tekintse azt, aki ügyes-bajos 
dolgában hozzá fordul. 
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A hagyományoknak megfelelően a plenáris ülést követő-
en a rendezvény a Magyar Minőség Háza® 2011. Díjak 
ünnepélyes átadásával folytatódott. Ebben az évben a 
bíráló bizottság öt pályázónak ítélte meg ezt a rangos 
díjat. A nyertesekről bővebben a Társaság portálján ol-
vasható: www.quality-mmt.hu 

 
Az ISO 9000 Fórum szervezésében megtartott „Aktuáli-
san a Lean-ről” szekcióban 5 előadást hallhattak a részt-
vevők. A szekció tematikája felölelte a Lean területet, 
bemutatva annak mind tanácsadói, szakértői szempont-
ból aktuális témáit, mind a gyakorlati, az ipar területéről 
vett, hasznos és tanulságos példáit, majd az összefog-
laló előadásból megismerhettük Rózsa András által 
megfogalmazott gondolatokat is.  

Az első előadást, melynek címe: „Mitől működik a Lean?” 
volt, Mátrai Norberttől hallottuk. A KAIZEN Institute-
BANOR Kft. vezető tanácsadója ismertette mindazon 

elemeket, melyek megléte egy szervezetben elenged-
hetetlenül szükséges a Lean alapokon nyugvó fejlesztési 
rendszer működőképességéhez. 

A második prezentáció a „Minőségmenedzsment és 
Lean elemek a támogató folyamatokban” címet viselte, 
Kocsis Sándor operációs és minőségügyi igazgató (Rába 
Futómű Kft.) előadásában, aki konkrét ipari tapasztalatok 
birtokában értelmezte és mutatta be a minőségügyi, ki-
emelten a Lean eszközök gyakorlati alkalmazhatóságát a 
futó-műgyártó vállalatnál. 

Szolgáltató cégeknél alkalmazható hasznos folyamatfej-
lesztési eszközökkel ismertette meg a jelenlevőket 
Sződy Noémi, ügyvezető, Six Sigma szakértő, 
International Business Consulting. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy a termelő vállalatoknál működő minőségügyi 
módszerek a szolgáltatásban is sikeresen alkalmazha-
tók. 

Részletes előadást hallottunk Kozári Zoltán műszaki és 
Lean vezető (GE Hungary Kft.) előadásában a GE Lean 
elemeket átfogóan alkalmazó gyártási rendszeréről, 
„Lean Management System a gyakorlatban” címmel. 

A szekció záró előadását Rózsa András (elnök, ISO 
9000 Fórum) tartotta, „Szükséges összhang a minőség-
szemlélet és a Lean között!?” címmel. Ismertette a rend-
szertanúsítási trendek alakulását, majd a minőségügy 
paradigmaváltásának szükségességére hívta fel a fi-
gyelmet, és lehetséges megoldásokat is adott a szemlé-
letváltás megvalósítására, kiemelve olyan értékek, mint 
az erkölcs és az ember fontosságát a minőségügyben. 

A szekciót lezáró kerekasztal beszélgetést jó hangulatú 
szakmai viták, jobbító szándékú észrevételek színvona-
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las érvelésekkel történő megvitatása jellemezték, iparban 
dolgozó, szakértő, oktatással és tanácsadással foglal-
kozó minőségügyi szakemberek együtt gondolkodásával. 

 

Szintén a hagyományoknak megfelelően az esti gálava-
csorán átadták a rendezvényhez kapcsolódó pályázati 
díjakat. 
Az Év Minőségirányítási Rendszermenedzsere 2011 cím 

nyertese Simone Smolinska 
minőségirányítási és folyamatos fejlesztési vezető, Le 
Belier Magyarország Formaöntöde Zrt. A díjat Pónyai 
György a Magyar Minőség Társaság elnöke, az oklevelet 
Várkonyi Gábor az EOQ-MNB ügyvezető titkára adta át. 

A Magyar Minőség Legjobb Szerzője Díj 2011 első 
nyertes: Jenei István 

egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Vál-
lalatgazdaságtan Intézet 

 
A Minőség Világnapján a Menedzserek Fórumán, az 
előadók aktuális témákat, vállalati gyakorlatokat, alkal-
mazási tapasztalatokat ismertettek. 
Meleg Edit, a WOLF PLASTICS Kft. minőség vezetője a 
minőség új szerepét a gyártói gyakorlatban mutatta be, 
felhasználva a 2011. június 20-22. között budapesti 
MINŐSÉGÜGYI VILÁGKONGRESSZUS statisztikai 
workshop, és ipari gyártói szekciók tapasztalatait. Átte-
kintést adott arról, hogy hogyan értelmezik a minőséget, 
hova helyezik, mire használják a világ egymástól távol 
eső helyein. A bemutatott előadások összefoglalása sze-
rint ma a minőség a szabványelemek elvárásain túl, a 
hatékonyságjavításról, a folyamatokról, a termékbizton-
ságról szól, a felsővezetők irányítási eszközévé vált. 
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Simon György, a HAJDU Autotechnika Zrt. minőség- és 
környezetirányítási vezetője „A munka minőségének biz-
tosítása munka kultúrával” c. előadásában a HAJDU Au-
totechnika 5S és eseti belső audit rendszerét, valamint a 
vállalati kultúra fejlesztés elemeit mutatta be. Az 5S 
sikerességének kulcsszempontjai között szerepelt a 
rendszer tudatosításának fontossága, minden munka-
vállaló bevonása, és a rendszer fenntartásának rendsze-
res ellenőrzésén túl az eltérések szisztematikus keze-
lése, az eltérések megszüntetésének visszaellenőrzése. 
A rendszer iránti elkötelezettség fenntartásának eszköze 
annak az érdekeltségi rendszerhez kapcsolása. Az „Eseti 
belső auditok” rendszere az érintett felek bevonásával 
végzett szabványosítást, a feltételek biztosítását és az 
oktatást követően a működés során a vezetői ellenőrzé-
seket jelenti. A tapasztalt eltérések szisztematikus meg-
szüntetése és a megszüntetés minél szélesebb körű el-
lenőrzése a siker kulcsa. 
Meg kell ismerni a munkatársak véleményét, ehhez is-
mertetni kell az alkalmazott technika (felmérés) célját, 
módszerét és fontosságát. Biztosítani kell, hogy a vá-
laszadás önkéntes és névtelen legyen, illetve, hogy az 
eredményeket a munkatársak megismerhessék. A siker-
hez elengedhetetlen a felmérés rendszeres megismét-
lése. 
Dr. Kollath Bernadett, a Herendi Porcelánmanufaktúra 
Zrt., technológiai és gyártásfejlesztési osztályvezetője, 
„Szubjektivitás mérése – minőségellenőrző rendszer fej-
lesztése a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt-nél” című 
előadásában kifejtette, hogy korábban a cég mázas, ún. 
fehér áru termékeinek festés előtti minősítésében több 
bizonytalanság mutatkozott, ami a hibák azonosítási ne-
hézsége mellett az osztályba sorolási kategóriák egyér-
telmű eldöntését is jelentette. Mivel a minőségellenőrök 

bizonytalansága kihatással volt a minőségi mutatók ala-
kulására, a beavatkozás/fejlesztés szüksége elkerülhe-
tetlen volt. A nagyfokú szubjektivitás miatt nehéz volt 
megbízható és következetes módszert találni, végül a jól 
ismert és bevált R&R módszer sajátos átdolgozását al-
kalmazták, ahol a jelenlegi minősítési rendszer ismétel-
hetőségi és reprodukálhatósági képességét igyekeztek 
felmérni. 
A vizsgálat során húsz ellenőr mindegyike, külön-külön 
egy húsz darabos, véletlenszerűen kiválasztott tételt né-
zett át és minősített. A minősítési folyamatot minden el-
lenőr háromszor végezte el, egy-két napos eltéréssel, 
ahol a cél az volt, hogy ugyanazon személy, ugyanazon 
termék, ugyanazon körülmények közötti többszöri minő-
sítése hogyan változik, vagyis a személy mennyire kö-
vetkezetes önmagához képest, illetve az egyes szemé-
lyek egymáshoz képest mennyire eltérően-egyezően 
minősítenek. 
Az értékelés tehát a személyre bontott -ismételhetőségi 
és a csoportos- reprodukálhatósági mutatókat vizsgálta. 
A rendszeres havi tesztelés kiértékelése ennek megfe-
lelően kétféle szempont szerint történt, részben a teljes 
egyezőség mérésében, mely az egyén termékenkénti 
következetességét, részben pedig a szórás mérésében, 
mely az egyén teljes vizsgálatra vonatkozó következe-
tességét mutatja. Az előadás a 2009-ben megkezdett 
ellenőrzést és annak alkalmazását mutatta be, felhívva a 
figyelmet a visszacsatoló oktatás folyamatos szükséges-
ségére 
Sipos Gáborné, az Izotóp Intézet, minőségirányítási ve-
zetője arról számolt be, hogy az ISO 9001:2000 kiadása 
után a gyógyszeripar -amely addig csak a GMP irányel-
vek betartására összpontosított- ráébredt a minőségirá-
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nyítási koncepció előnyeire. Az Izotóp Intézet Kft. négy 
meglehetősen eltérő profilú üzletága közül az egyik 
gyógyszergyártással foglalkozik. A GMP rendszeren kí-
vül a cég egészére vonatkozó tanúsított ISO 9001 rend-
szer, az in vitro diagnosztikumokra ISO 13485 rendszer 
működik. A GMP nagy részben önálló rendszerként él, a 
szabályozás meglehetősen bonyolult. Az előadás be-
mutatta egy felhasználóbarát, mégis minden jogszabályi 
követelménynek megfelelő rendszerre történő áttérés 
indulását, a kapcsolódó kihívásokat, az első eredménye-
ket és a további terveket. 
Dr. Török Bálint, a TNT Express Hungary Kft., minőség-
irányítási vezetője arról szólt, hogy a TNT Express Hun-
gary Kft. 1999 óta a TQM filozófiája szerint alakítja, fej-
leszti vállalati kultúráját. A működés folyamatos fejleszté-
séhez, az egyre megbízhatóbb szolgáltatás 
megvalósításához -a MIR-KIR-MEBIR integrált rendszer 
szabványos elemein túl- jól szervezett hibafeltáró-folya-
matjavító módszert, az EFQM modellen alapuló külső és 
belső (ön)értékelést alkalmaz. A munkatársak együttmű-
ködését, bevonását kiterjedt, alapos és rendszeres kép-
zés, tájékoztatás teszi lehetővé. 
2010 óta a Lean szemléletű gondolkodás is része a cég-
kultúrának, fontos feladat volt a TQM és a Lean végső 
céljában meglévő hasonlóság hangsúlyozása, s ezzel az 
alkalmazottak fejében a folyamatosság biztosítása. A 
TQM és a Lean tevékenységek összehasonlításából ki-
derült, hogy a gyakorlatban mindkét megközelítés szerint 
ugyanazokat a tevékenységeket végzik. 
Almássy Erika, MOL Nyrt., KTD, US IMRF, szabályozási 
és folyamatmenedzsment szakértő, az ISO 9004 szerinti 
önértékelési módszertan gyakorlati alkalmazásáról szólt. 
Az előadás aktualitását a Magyarországon 2010-ben 

kiadott új MSZ EN ISO 9004:2010 fejlesztési szabvány 
adta. Az 1994 óta működtetett MOL Nyrt. Kutatás-ter-
melés Divízió Integrált Irányítási Rendszerének (ISO 
9001; OHSAS 18001; ISO 17025) fejlesztéséhez külön-
böző minőségügyi technikákat alkalmaztak az évek so-
rán. Ezek alapján évről évre akciókat határoztak meg és 
fejlesztették a rendszert. A nemrég kiadott 9004-es 
szabvány ajánlása szerinti önértékelés pilot elemzését a 
belső szakmai csoporttal az irányítási rendszerre vonat-
kozóan végezték el. A pilot célja főként a módszer meg-
ismerése, a teljes-körű, a vezetőséggel közösen vég-
zendő önértékelés előkészítése, és a módszertan szük-
séges mértékű testre szabása volt. Az előadás magát az 
ISO 9004:2009 szabvány szerinti önértékelést, az első 
tapasztalatokat mutatta be, és javaslatokat adott a mód-
szer könnyebb értelmezéséhez, alkalmazásához. 
Pálfyné Huszka Ágnes, a Sinergy Energiaszolgáltató, 
Beruházó és Tanácsadó Kft., EBK vezetőjének vélemé-
nye szerint növekszik azok tábora, akik felismerték, és 
magukévá tették a társadalmi felelősség vállalás elvét. A 
Sinergy Kft. is ezen elvek szerint végzi tevékenységét. 
Annak érdekében, hogy képet kapjanak sikereikről és 
fejlesztési lehetőségeikről, az üzleti kiválóság modelljé-
nek való megfelelést vizsgálták a CSR tevékenység mé-
résére és fejlesztésére. A tevékenységnek keretet, az 
„Elkötelezettség a CSR kiválóságért” pályázathoz való 
csatlakozás adott. A program során lehetőség nyílt az 
EFQM modell alapkritérium rendszerére épülő CSR 
szempontú önértékelés elvégzésére, ez alapján az erős-
ségek és a fejlesztési területek meghatározására, vala-
mit az indítandó projektek priorizálására is. A fejleszté-
sek közül négy projekt került kiválasztásra, figyelembe 
véve azon szempontokat, hogy a kiválasztott projektek 
szolgálják a társaság céljait, politikáját, jövőképét, legye-
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nek hatással a kulcsteljesítményeinkre, valamely műkö-
dési elem hiányát pótolják, fejlesszék a működési folya-
matainkat és az érdekelt feleink elégedettségét is növel-
jék. 
A projektek során elsőként kidolgozták az üzleti stratégia 
alkotás eljárásrendjét, ez alapján -a CSR szempontok 
figyelembe vételével- megfogalmazták a stratégiát. A 
második projekt a benchmark folyamataikat fejlesztette, 
egy mini kiválóság program megvalósításával, ahol 
összehasonlították a telephelyeik karbantartási gyakor-
latát. A társaság évek óta készít, illetve készíttet dolgozói 
elégedettség felmérést, a harmadik projekt során elvég-
zett fókuszcsoportos felmérés eredményei alapján kidol-
gozásra került egy intézkedési terv a dolgozói elégedett-
ség növelésére. Az irodai tevékenységük környezeti ha-
tásainak csökkentése érdekében részt vettek a 
Budapesti Központi irodával a KÖVET Egyesület által 
meghirdetett Zöld Iroda Programban, bevetve az 
ökolábnyom számítást is. A CSR kiválóság pályázat si-
keres megvalósításával, az elért eredményekkel sokat 
fejlődött CSR tevékenységük, megalapozva ezzel to-
vábbi üzleti sikereiket is. 
Pónya Gábor, a Magyar Telekom Nyrt., minőségirányí-
tási osztályvezetője szerint iparági sajátosság és a je-
lenlegi recessziós környezet kettős hatása több kis és 
nagy- vállalatot hoz abba a kényszerhelyzetbe, hogy a 
tulajdonosi elvárások teljesítése és befektetői ösztönzés 
érdekében a működési hatékonyságának átfogó felül-
vizsgálatát és fejlesztését végezze el. Az előadás a fo-
lyamat és költség- hatékonysági programnak egy lehet-
séges módszertani megközelítését, alapelveit mutatta 
be, amelyet a Magyar Telekom gyakorlatában jelenleg 
alkalmaznak. 

 
Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA) szekció 
Sződi Sándor, a Minőségfejlesztési Központ vezetője 
köszöntőjében örömének adott kifejezést, hogy az Ipar-
fejlesztési Közalapítvány első ízben kapott önálló szek-
ciót a rendezvényen. 
Dr. Bárdos Krisztina, az IFKA általánosa ügyvezető igaz-
gatója a TÜV Rheinland InterCert Kft.-vel közösen kifej-
lesztett ECSL (Evaluation and Certification System for 
Logistic Enterprises) tanúsítványról tartott tájékoztatót. 
Kifejezte azon reményét, hogy a logisztikai irányultságú 
tanúsítvány iránt a cégek érdeklődni fognak és az elis-
merés tovább növeli az érdekeltek vevői elégedettségét. 
Mondovics János, a Logisztikai Fejlesztési Központ ve-
zetője a minőségmenedzsment a logisztika kölcsönhatá-
sát emelte mondandója középpontjába. A két terület 
összefonódásának illusztrálása mellett a logisztikában 
alkalmazott minőségtechnikákról is tájékozódhattunk. 
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Viszlay Zsuzsanna, a REPROWIS (Reducing Production 
Waste by Industrial Symbiosis) projekt menedzser kérte 
a jelenlévőknek: termelési hulladékukat csökkentsék az 
ipari szimbiózis elveinek alkalmazásával. Felajánlotta, 
hogy az IFKA szívesen vállal közreműködést az erőfor-
rások feltérképezésében és a szinergiák kialakításában. 
Dr. Virág Annamária, a NISP (National Industrial Symbi-
osis Programme) projekt menedzsere a program résztve-
vőinek szemszögéből elemezte a lehetséges előnyöket. 
Megismerkedhettünk szinergia-ötletekkel és konkrétan 
megvalósított megoldásokkal. 
Sződi Sándor utolsó előadóként a szervezeti kiválóság 
fontosságát hangsúlyozta. Megismerkedtünk a hatékony 
szervezeti önértékelés követelményeivel és a sikeres 
végrehajtás néhány buktatójával. A Nemzeti Minőségi 
Díjasok tapasztalatainak felvillantása bizonyára sokak 
számára bátorítólag. hatott az elinduláshoz, a munka 
elkezdéséhez. 
 

 

Folyamatos tanulással a fenntartható fejlődésért és a 
szervezeti kiválóságért szekció (Szövetség a Kiváló-
ságért KHE) 
Pataki Csaba, a National Instruments Magyarország Kft. 
minőségirányítási vezetője előadásában arról szólt, hogy 
az önkéntesség, az ovi program és a CSR hogyan ágya-
zódik be a cégstratégiába. 
A Nyírségvíz Zrt. képviseletében Molnár József és 
Dobosi Tamás közös előadásukban részletesen kifej-
tették, hogy a fenntartható fejlődés és a kiválóság kulcsa 
a folyamatos belső képzés. 
A Beszállítói Kiválóság Program első évének tapaszta-
latairól Nyeste Zsolt, Grundfos Magyarország Gyártó Kft, 
az ipari támogató folyamatok vezetője számolt be. 
Radicsné Szerencsés Terézia, a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Kiskőrösi Közoktatási Intézményének 
igazgatója a Civil és a CSR Kiválóság Program eredmé-
nyeit ismertette. 
A szekció befejezéseként Monok Kinga, EFQM vezető 
(Jabil Magyarország Kft.) előadása hangzott el. Ismertet-
te, hogyan lett nemzetközi jó gyakorlat az Elkötele-
zettség a CSR Kiválóságért két, egyedülálló projektje: az 
Esélyegyenlőség és Sokszínűség, megváltozott munka-
képességűek alkalmazása és a Mentor program. 
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Összegzés 
Mint minden jelentős szakmai rendezvény alkalmával, 
most is a krónikás feladata áttekinteni és összegezni az 
elhangzott előadások végső kicsengését. 
Amint azt a konferencia egyik előadója megállapította, és 
több más előadásból is kicsengett, a jelenlegi recessziós 
környezet több kis és nagy- vállalatot hoz abba a kény-
szerhelyzetbe, hogy -a tulajdonosi elvárások teljesítése 
és a befektetői ösztönzés érdekében- átfogóan felülvizs-
gálja és fejlessze működési hatékonyságát  
Ez a tendencia abban is megnyilvánul, hogy a minőség-
irányítási rendszer iránti elkötelezettség fenntartásának 
eszköze annak kapcsolása a szervezet érdekeltségi 
rendszeréhez. Az előadások összefoglalása szerint ma a 
minőség a szabványelemek elvárásain túl, a hatékony-
ságjavításról, a folyamatokról, a termékbiztonságról szól, 
és ezzel a felsővezetők irányítási eszközévé vált. 
Ez azt jelenti, hogy az un. minőségtechnikák közül azok 
bizonyulnak életképesnek és olyan mértékben, amennyi-
re az érdekeltségi rendszert, a versenyképességet, stb. 
szolgálják. E technikák közül kiemelkedik a Lean 
Management, amelyről megállapították, hogy. a TQM 
tevékenységekkel összehasonlítva a gyakorlatban 
mindkét megközelítés szerint ugyanazokat a tevékeny-
ségeket végzik. 
A Lean -ha helyesen alkalmazzák- a termelékenység 
növelésének, a költségek csökkentésének a veszteségek 
kiküszöbölésének, a vevői igények maximális kielégíté-
sének egyik fontos eszköze. 
Az ISO 9004:2009 és az EFQM 2010-es Modelljében 
közös, hogy az önértékelés vezetői eszköz a folyamatos 
fejlesztéshez, segít az Erősségek és Fejlesztendő terü-
letek meghatározásában és a fejlesztési prioritások 
megfogalmazásában. Az innováció, a tanulás és a krea-

tivitás fontos a fejlődéshez, de csak önértékeléssel, in-
tézkedési terv megvalósítása nélkül nincs előrelépés. Az 
ISO Minőségirányítási Rendszer kiépítése és az önérté-
kelés együtt alapozza meg a szervezetek TQM alapú 
működését és a kiválóság kultúra kifejlesztését. 
Hasonlóképpen nagy jelentőséget tulajdonítottak az elő-
adók az önellenőrzés, a benchmarking, a Kiválóság-mo-
dell és az 5S módszer alkalmazásának. Az 5S sikeres-
ségének kulcsszempontjai között szerepelt a rendszer 
tudatosításának fontossága, minden munkavállaló bevo-
nása, és a rendszer fenntartásának rendszeres ellenőr-
zésén túl az eltérések szisztematikus kezelése, meg-
szüntetésük „visszaellenőrzése”. 
Új elemként jelent meg a konferencián, hogy a CSR ho-
gyan ágyazódik be a cégstratégiába. 
Ha nem is egészen új, de erősödő tendencia, hogy sza-
porodnak a speciális tanúsítási lehetőségek, mint pl. a 
logisztikai szakmában az ECSL (Evaluation and 
Certification System for Logistic Enterprises) valamint a 
Beszállítói Kiválóság Program. 
Végül, de nem utolsó sorban, kiemelésre kívánkozik, 
hogy a konferencia a minőségügy paradigmaváltásának 
szükségességére hívta fel a figyelmet, és lehetséges 
megoldásokat is adott ennek megvalósítására, kiemelve 
olyan értékek, mint az erkölcs és az emberi erőforrás 
fontosságát. 
A konferencia talán legfontosabb üzenete, hogy a humán 
erőforrás minősége meghatározó. Nem lehet eléggé 
hangsúlyozni az ezt fejlesztő módszerek (csoportos ta-
nulás és tudásmegosztás, egyedi, testreszabott fejlődés, 
minőségkörök, benchmarking, interaktív webes felület a 
tapasztalatok megosztásához és a folyamatos tanulás-
hoz stb.), valamint a munkatársak megfelelő motiváció-
jának, elégedettségének jelentőségét. Minden szervezet 
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számára a humán erőforrás fejlesztése a legfontosabb 
hajtóerő, és egy úttal a fenntartható fejlődés eszköze és 
előfeltétele. 
A Konferencia szekcióvezetőinek, Papp István Róbert, 
minőségirányítási vezető, Fővárosi Gázművek, Somogyi-
né Alabán Ildikó US IMRF vezető MOL Nyrt. Kutatás-ter-
melés Divízió, Sződi Sándor ügyvezető igazgató, IFKA 
Minőségfejlesztési Központ, beszámolójának felhaszná-
lásával összeállította Dr. Róth András. 
Az „Oktatási Nap”-nak ebben az évben is a Gábor Dé-
nes Főiskola adott otthont. A rendezvény az Oktatásku-
tató és Fejlesztő Intézet Minőségfejlesztés a felsőokta-
tásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 kiemelt projektje 
keretében került megrendezésre. Terveink szerint az 
eseményről későbbi lapszámunkban külön cikkben fo-
gunk beszámolót adni. 

 
A XX. Magyar Minőség Hét konferencia záró rendezvé-
nye a Jubileumi Nap volt. Megható volt Skype-n beszél-
getni régi munkatárssal, Révész Józseffel, aki betegsége 
miatt személyesen nem tudott megjelenni. A baráti be-

szélgetésen a résztvevők visszaemlékeztek az elmúlt 20 
év eseményeire: a Társaság megalakítására, a Magyar 
Minőség Hét konferenciákra, a Magyar Minőség Háza Díj 
megalapítására, a Magyar Minőség folyóirat fejlődésére, 
az oktatási tevékenység alakulására, rendezvényekre, 
konferenciákra. 
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KKiioosszzttoottttáákk  llaappuunnkk  lleeggjjoobbbb  sszzeerrzzőőjjee  22001100  DDííjjaatt  
 
Nem könnyű és ugyanakkor felelősségteljes feladat volt egy 
szakmai újság egész évi terméséből, úgy nagyjából 70-80 cikk 
közül kiválasztani azt az egyet, amelyet a 2010 évi 

A Magyar Minőség Legjobb Szerzője  
Díjra méltónak ítéltünk. Hiszen e cikknek –a kiírás értelmében- 
számos követelménynek (a cikk újdonság-tartama, szakszerű-
sége, közérthetősége, hasznossága) kell megfelelni. Ezért már 
a kiválasztás módjában arra törekedtünk, hogy minél több 
szakember véleményét vehessük figyelembe. 
A főszerkesztő -az olvasók véleményét is kikérve- írásbeli 
javaslatot tett a szerkesztőbizottságnak az általa legjobbnak 
tartott cikkekre, illetve szerzőjére. A szerkesztőbizottság, 
elfogadva az első helyen kiemelt javaslatot, egyhangú sza-
vazással döntött múlt év 6. sz. lapunkban megjelent, 

Dr. Jenei István 
Minőségfejlesztés és folyamatszemlélet az egészségügyben 

című cikke mellett. Ebben bizonyára szerepet játszott a téma 
időszerűsége, ez egészségügyi rendszerek minőségének 
kiemelkedő jelentősége. 
Az egészségügyi rendszerek azért is különös figyelmet érde-
melnek, mert az állami kiadásoknak nem csak jelentős, de 
egyre növekvő részét teszik ki, így különösen nagy hatással 
lehetnek olyan makrogazdasági mutatókra, mint pl. az állam-
háztartási hiány alakulása. Az egészségügyi kiadások növe-
kedése olyan, a fejlett országokra általánosan jellemző tren-
dek következménye, mint az elöregedő társadalom, amely 
miatt az ellátottak köre folyamatosan szélesedik, vagy a tu-
dományos fejlődés eredményeinek alkalmazása, mely egyre 
drágább eljárások, eszközök, gyógyszerek felhasználását 
jelenti. 
Részben az egyre növekvő egészségügyi ráfordításokkal 
összefüggésben került középpontba az egészségügyi ellátás 
minőségének kérdése is. Az egész szektort jellemző gyenge 
minőség és pazarló működés figyelhető meg a világ számos 

országában. Amennyiben ezek a vélemények a valóságot 
tükrözik, úgy a társadalom részéről jogos elvárás a szolgálta-
tókkal szemben a pazarlások csökkentése és az ellátás ered-
ményeinek javítása. 
Ez indította lapunkat arra, hogy a témakörnek egy szélesebb 
kitekintésű sorozatot indítson. A díjazott cikk a sorozat tagja, 
mely egy kutatás számos eredménye közül két területtel, a 
folyamat-szemlélettel és a szervezeti kultúrával foglalkozik. 
Arra mutat rá, hogy ez a két terület kiemelkedően fontosnak 
bizonyult a minőség fejlesztése szempontjából is. Az egyik 
annak felismerése és bizonyítása, hogy 
• a folyamatok a minőség lényeges összetevői. 
• A másik pedig az, hogy a szervezeti kultúra, amely a 

dolgozóknak a problémákhoz, a változásokhoz, más osz-
tályokon dolgozó kollégáikhoz való viszonyát határozza 
meg, meghatározó jelentőségű a változások megvalósítá-
sakor. 

Ez úton is gratulálunk a szerzőnek újabb szakmai elismerésé-
hez. 

Főszerkesztő 
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AA  mmiinnőősséégg  sszzaakknnyyeellvvee  ––  aa  sszzaakknnyyeellvv  mmiinnőőssééggee  
Országos Minőségügyi Konferencia, november 16. 

 
A MTESZ Minőségügyi Bizottsága, az SZVT Kutatási és 
Fejlesztési Központ és az EOQ Magyar Nemzeti Bizott-
ság a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából igen nagy 
érdeklődéssel kísért Konferenciát tartott a MTESZ szék-
házában. 
A konferencia rendezői és előadói hitet tettek a mellett, 
hogy az anyanyelvi műveltség az általános, egyetemes 
műveltség kiszakíthatatlan része. A magyar nyelv 
ugyanolyan alkalmas teremtő gondolatok világos kifeje-
zésére, mint Európa, sőt a világ bármelyik nagy nyelve. 
Nyelvünk gazdagságának, tisztaságának, kifejező erejé-
nek megőrzése az eredeti magyar gondolkodásmód ér-
tékeinek megőrzése. Nélküle mindennapi munkánk és 
életvitelünk minősége silányabb. 
A rendezvény azt szorgalmazta, hogy beszédünk és írá-
sunk magyar legyen, és erre környezetünket is vegyük 
rá. Törekedjünk arra, hogy az idegen szavak és kifejezé-
sek helyett a megfelelő magyar szóval fejezzük ki ma-
gunkat. 
Tekintettel arra, hogy az egyes szakterületek ismeretei 
egyre gyorsabban kerülnek át a köznyelvbe, és arra, 
hogy anyanyelvünk ápolása, tisztaságának megőrzése 
fontos számunkra, ezért a közérthető, szabatos fogalmak 
és fogalmazás elterjesztését követeljük a szaknyelvek-
ben is. 
A konferencia megszólította a szakmai szervezeteket, 
hogy fordítsanak kiemelt figyelmet szakmájuk nyelveze-
tének magyarságára a szóhasználatban és a nyelvi 
szerkezetben (fogalmazásban) egyaránt. 

A rendezvény céljával messzemenően egyetértve meg-
ismételjük lapunk ez év áprilisi számában Balogh Albert 
cikkével kapcsolatos felhívásunkat (Foglalkozzunk többet 
a minőségügyi szakkifejezések magyar honosításával és 
értelmezésével!), amely szerint 
„Lapunk szerkesztősége mindig is szívügyének tekintette 
a szakmai nyelv ápolását, ezért örömmel tesz eleget a 
szerző felhívásának. Szívesen vállalkozunk arra is, hogy 
vitafórumot vagy állandó rovatot nyissunk a témának. 
Ehhez kérjük szerzőink és főleg olvasóink véleményét és 
aktív közreműködését 

Főszerkesztő” 
_________________________________________________  
_________________________________________________  

  

  
_________________________________________________  
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SSttaattiisszzttiikkaa::  sszzöövveettssééggeess  ééss  hhaajjttóóeerrőő  

  
Idei második „mini konferenciáját” rendezte az Iparfej-
lesztési Közalapítvány Minőségfejlesztési Központja 
szeptember 29-én az Alapítvány székházában. 
Sződi Sándor a Minőségfejlesztési Központ ügyvezető 
igazgatója bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a statiszti-
kai módszerek népszerűsítésével a magyar vállalkozá-
sok versenyképességének fokozása volt a cél. Ennek 
érdekében a téma kiváló elméleti kiválóságai mellett a jó 
gyakorlatok megvalósítóinak nyújtottak előadási lehető-
séget. 
Nyitányként a matematikai statisztika alapfogalmairól 
Dr.Kemény Sándor egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemről tartott nagyszerű 
előadást. 
Tóth Csaba László a Thot Quality Management Kft. ügy-
vezetője prezentációjában a Statisztikai folyamatszabá-
lyozást a versenyképesség katalizátorának nevezte. 
Toldi Árpád a VIDEOTON Elekro-Plast Kft. MIR vezetője 
bizonyította, hogy cégüknél az FMEA a hibaelhárítás 
hatékony eszköze. 
Vincze Róbert a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek 
Hungária Kft. minőségirányítási vezetője gyakorlati pél-
dákkal igazolta az FMEA sokszínűségét. 

Az előadások megtalálhatók az Alapítvány www.mik.hu  
honlapján. Egyes előadásokat lapunk a jövő évben szak-
cikk formájában is közreadni szándékozik. 

____________________________________________________________________________________________________  
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

A vevő-beszállító kapcsolat elméleti megközelítései és 
empirikus szemléltetésük - 1. rész - Bódi-Schubert Anikó

Theoretical Approach of Costumer-Supplier Relation and 
Their Empirical View – Part 1 - Bódi-Schubert, Anikó  

Út a Díjig. A Szeged Határrendészeti Kirendeltség minőségfej-
lesztési tevékenysége IIASA-Díj 2011. június 22. – 
Eberhardt Gábor

The Way of the Szeged Border Police to the IIASA-Shiba 
Award - Eberhardt, Gábor 

 

A partnerség új dimenziója a Kiválóság Kultúra alapjain - 
Szabó Kálmán - Nyeste Zsolt - Simon György

A New Partnership Dimension Based on Excellence Cul-
ture – Szabó, Kálmán – Nyeste, Zsolt – Simon, György  

Evaluation and Certification System for Logistic 
Enterprises – Fehér, HajnalLogisztikai vállalkozások értékelése (ECSL) – Fehér Hajnal 

 

A felsőfokú logisztikai oktatás hosszú-távon fenntartható 
minőségi jellemzőiről - Lukovich Gábor

High Grade Logistic Education on Long Lasting 
Sustainable Development - Lukovich, Gábor  

Az EOQ 55. Kongresszusa Budapesten 
A Kongresszus üzenetei – Dr. Molnár Pál

EOQ 55th Congress in Budapest – Messages of the 
Congress - Dr. Molnár, Pál  

Jók a legjobbak közül - Sződi Sándor - Beszélgetés Fignár 
Zoltánnal

The Best among the Best – Report with Fignár, Zoltán– 
Sződi, Sándor  

Contents of 2011 Year’s Professional Articles in Magyar 
MinőségA Magyar Minőség 2011 évi szakcikkeinek tartalomjegyzéke 

 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Minőség Szakemberek Találkozója 2012 
Közgyűlés 
XXI. Magyar Minőség Hét

Meeting of Quality Professionals in 2012 
General assembly 
21th Quality Week  

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

In the Spirit of Timelyness - Report on the 20th Quality 
Week Conference –Dr. Róth, András  

Kiosztották a lapunk legjobb szerzője 2010 Díjat „The Best Article of Our Journal in 2010” Award Granted  
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RREEPPOORRTTSS  

Elhunyt Balázs István  István Balázs Deceased 

A minőség szaknyelve - a szaknyelv minősége 
Országos Minőségügyi Konferencia, november 16.

Professional Language of Quality - Quality of the 
Professional Language (Conference 16th November)  

Statisztika: szövetséges és hajtóerő Statistics: Ally and Motive Power  

  

  

MMiinnddeenn  KKeeddvveess  OOllvvaassóónnaakk  

BBéékkééss,,  KKeelllleemmeess  KKaarrááccssoonnyyii  ÜÜnnnneeppeekkeett  
ééss  

SSiikkeerreekkbbeenn  GGaazzddaagg  BBoollddoogg  ÚÚjj  ÉÉvveett  KKíívváánn  
aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzeerrkkeesszzttőőbbiizzoottttssáággaa!! 
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