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HAZAI ELJÁRÁS - VILÁGSZINTŰ

 

ELISMERÉS 

Tanúsítási szolgáltatások
Az MSZT az IQNet

 

(Nemzetközi Tanúsító

 

Hálózat) teljes jogú

 

tagja,

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

 

is megkapják.

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

 

Testület) és a SNAS (Szlovák Nemzeti Akkreditáló

 

Testület) akkreditálta.

Rendszertanúsítás
•

 

Minőségirányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ

 

EN

 

ISO

 

9001-es szabvány

 

szerint;
•

 

Környezetközpontú

 

irányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ EN ISO 14001-es szabvány

 

szerint;
•

 

A munkahelyi

 

egészségvédelem

 

és

 

biztonság

 

irányítási

 

rendszerének

 

(MEBIR) tanúsítása

 

az

 

MSZ 28001-es (BS OHSAS 18001) szabvány

 

szerint;
•

 

Élelmiszer-biztonsági

 

irányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ ISO 22000-es szabvány

 

szerint; 
•

 

Magyar Egészségügyi

 

Ellátási

 

Standardok

 

(MEES)

 

szerint

 

végzett

 

tanúsítás;
•

 

Információbiztonsági-irányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ ISO/IEC 27001-es szabvány

 

szerint;
•

 

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

 

Fordítási szolgáltatások MSZ EN 15038 szerinti tanúsítása; 
•

 

Környezetvédelmi adatok hitelesítése;
•

 

Integrált

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

(minőség-, környezetközpontú, munkahelyi

 

egészségvédelem

 

és

 

biztonság, élelmiszer-biztonsági, információbiztonsági

 

stb. 
irányítási

 

rendszerek).
Terméktanúsítás

• Termékek

 

és

 

szolgáltatások

 

szabványnak

 

való

 

megfelelőségének

 

tanúsítása;
• Normatív

 

dokumentumok

 

szerinti

 

terméktanúsítás;
• Játszótéri

 

eszközök

 

megfelelőségének

 

tanúsítása, ellenőrzése.

TANÚSÍTÁSI TITKÁRSÁG 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.

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

 
www.mszt.hu

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

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

A Magyar Minőség 2012. évi szerkesztési koncepciója 2012 Year’s Editorial Conception of Hungarian Quality  

A vevő-beszállító kapcsolat elméleti megközelítései és empirikus 
szemléltetésük 2. rész - Bódi-Schubert Anikó

Theoretical Approach of Costumer-Supplier Relation and Their Empirical 
View – Part 2 – Bódi-Schubert, Anikó  

Gyártási hatékonyság javítása a dolgozók teljes bevonásával - Pataki Csaba Impoving Production Efficiency by Drowing in Total Workforce – Pataki, 
Csaba

 

 

Hogy került virág a leves-porba, avagy miért vezette be a Knorr az IRIS-t? - 
Vincze Róbert

How Did Flower Get into the Dried Soup, or Why Knorr Implemented 
IRIS? – Vincze, Róbert  

Negatív érzelmek szerepe, hatása a mai Magyarországon - Szügyi György Role and Effect of Negative Sentiments in Today’s Hungary – Szügyi, 
György

 

 

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés - Szügyi Györggyel - Sződi Sándor The Best among the Best – Report with Szügyi György – Sződi, Sándor  

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  

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

Tegyünk együtt az energiahatékonyságért! – Fürjes Balázs Let Us Act Together to Increase Efficiecy in Energetics! - Fürjes, Balázs  

Néhány gondolat a Mikulás is benchmarkol 5. konferenciáról Some Thoughts on the Fifth Santa Claus Is BenchmarkingToo Conference  

Új magyar szabvány: Társadalmi felelősségvállalás az ISO 26000 szerint - 
Beck Lajos New Hungarian Standard: ISO 26000 Covering CRS - Beck, Lajos 

 

Balázs István nekrológ Obituary of Balázs, István  

Gábor Dénes-díj átadási ünnepség 2011. december 15. Celebration of Granting the Gabor Dennis Award,15th December 2011  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagjait! We Welcome the New Members to the Society  
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AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  22001122..  éévvii  sszzeerrkkeesszzttééssii  kkoonncceeppcciióójjaa  
 

A Magyar Minőség, mint a Magyar Minőség Társaság 
havonta megjelenő, elektronikus formátumú folyóirata, a 
Társaság tagságát valamint a lap előfizetőit, a szakma 
iránt érdeklődőket kívánja folyamatosan tájékoztatni 
azokról az eseményekről, fejlesztésekről, ismeretekről, 
elért eredményekről, amelyeket szervezetük versenyké-
pességének javítására képesek hasznosítani. 
Az ez évi koncepció megfogalmazása előtt -a teljesség 
igénye nélkül- tekintsük át, hogy a múlt évben mennyire 
sikerült a célokat elérni. 
Talán a legteljesebben az a feladat valósult meg, hogy a 
minőség-szakma újabb és a kevésbé ismert, de több 
szervezetben bevált eljárásait, módszereit propagáljuk, 
bizonyos mértékig teljesítve azt az óhajt, hogy ismertes-
sük a konferenciákon, rendezvényeken elhangzó szín-
vonalas előadásokat azok számára is, akik ott nem ve-
hettek részt. 
Ezen a téren azonban voltak kudarcaink is: erőfeszíté-
seink ellenére nem sikerült néhány megismert, kiemel-
kedően jó előadást cikk formájában közreadni. Csak né-
hányat említek ezek közül: a MOL nemzetközi CSR ta-
núsításáról és ennek hátteréről, továbbá az ISO Fórum 
9000 FÓRUM szeptemberi rendezvényén a minőség-
szakma helyzetéről szóló, érdekes beszámolók. 
Sikeresnek tekinthető az a törekvésünk, hogy népszerű-
sítsük az élenjáró szervezeteket, és az eredmények lét-
rehozásában közreműködő személyeket (Jók a legjob-
bak közül állandó rovatunk, melyet Sződi Sándor, szer-
kesztőbizottságunk tagja gondozott). A színvonalas 
sorozatból kiemelkedik a Dr. Topár Józseffel készített 
riport, mely az eredeti célon túl, a minőségszakma, 

benne a Lean Menedzsment, a tanúsítás, stb. fejlődésé-
ről és prognózisáról is fontos adalékokkal szolgál. 
Eredménynek tekinthető, hogy részletesen és sokolda-
lúan foglalkoztunk egy egyre erősödő tendenciával a már 
említett CSR-rel, mely a fenntartható fejlődés egyik 
eleme. 
A lap szerkesztési koncepciójának része és ma már ha-
ladó hagyománya, hogy időről-időre egy-egy számát a 
hazai felső-oktatás kiemelkedő intézményeinek szenteli, 
hogy bemutassák azokat az eredményeket, melyeket a 
kutató műhelyekben, a színvonalas diplomamunkákban, 
az oktatásban, a hallgatók pályakövetésében, speciális 
erősségeikben stb. elértek. Bár a témák fókusza a minő-
ségfejlesztés, de a tematika jóval szélesebb kört ölel fel, 
kiterjed a vezetéstudományra, a fenntartható fejlődésre, 
stb. 
Ezzel az akcióval kettős célt kívánunk elérni: egyrészt 
olvasóinkat a megszokottnál magasabb elméleti szintű 
ismeretekkel, kutatási eredményekkel kívánjuk ellátni, 
másrészt az oktatási intézmények munkatársait hozzá-
segíteni, hogy nevüket és munkájuk eredményét olyan 
körben is megismerjék és elismerjék, ahová szellemi 
termékeik egyébként nem, vagy csak esetlegesen jutná-
nak el. 
Úgy tűnik, hogy ez a szerkesztési elv visszhangra talált 
potenciális partnereink körében. Májusban a Miskolci 
Egyetem Vezetéstudomány Intézete, novemberben az 
Óbudai Egyetem számára, szeptemberben pedig Elkö-
telezettség a CSR Kiválóságért címmel a Szövetség a 
Kiválóságért KHE. felkérésére szerkesztettünk külön-
számot. 



 

Fontos mérföldkőnek tekinthetjük a lap életében A Ma-
gyar Minőség Legjobb Szerzője Díj életre hívását és első 
odaítélését Dr. Jenei István Minőségfejlesztés és folya-
matszemlélet az egészségügyben c. cikkérért. 
Ismétlem, hogy e lista távolról sem teljes. Szeretnénk 
megismerni olvasóink véleményét, visszajelzéseit, hogy 
felhasználhassuk további munkánkban. 
A lap szerkesztésének ez évi koncepciója lényegében 
nem tér el a múlt évitől, talán csak annyiban, hogy -a 
súlyos gazdasági helyzetre tekintettel- még az eddigiek-
nél is nagyobb mértékben igyekszünk ellátni olvasóinkat 
olyan információkkal, amelyeket versenyképességük, 
gazdasági pozíciójuk erősítésére hasznosíthatnak. 

Főszerkesztő 

________________________________________________________________________________________________   

AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  22001111..  éévvffoollyyaammáátt  
mmeeggttiisszztteellttéékk  sszzaakkmmaaii  cciikkkkeeiikkkkeell  

Almási Gyula, 
Dr. Balaton Károly, Balázs István, Dr. Balogh Albert 
Baracsi Mária, Dr. Berényi László, Bódi-Schubert Anikó, 
Bognárné Laposa Ilona, Borsi Balázs, 
Csiszér Tamás, Czigler Éva, Czuppon Rita, 
Dankó Viktória, Dr. Deák Csaba, Demeter Krisztina, 
Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, 
Éberhardt Gábor, 
Fábián Zoltán, Dr. Fazekas Éva, Fehér Hajnal, Fignár 
Zoltán, 
Galla Jánosné, Dr. Gáti József, Gláser Tamás, 
Göndör.Vera, Dr. Gregász Tibor, 
Dr Hajnal Miklós Pál, Dr Harangozó Zsolt, Dr Horváth 
Zsolt, 
Illés Balázs, 

Dr. Jenei István, 
Kállai Tamás, Kása Richárd, Kertész Zoltán, 
Dr. Koczor Zoltán, Dr. Ködmön István, Kőhegyi Imre 
PhD, Dr. Kunos István, 
Lates Viktor, Leskó Anett Katalin, Lukovich Gábor, 
Marciniak Róbert, 
Matolay Réka, Matyasovszkiné Buri Adrienn, Mészáros 
Ádám, Molnár Alexandra, Molnár Lajos, Dr. Molnár Pál, 
Monok Kinga, 
Nagy Péter József, Némethné Dr. Erdődi Katalin, 
Neszveda József, Nyeste Zsolt, 
Pákh Miklós, Pálfyné Huszka Ágnes, Pappné Buzás 
Erika, Pataki Csaba, Pataki Márta, Puskás László, 
Ráczkövi Ágnes, Radicsné Szerencsés Terézia, 
Réthi Gábor, Rózsa András, 
Simon György,  Szabó Kálmán, Dr. Szakály Dezső, 
Szerb László, Dr. Szörényi Gábor, Szarvas Gábor, 
Szász Levente, Sződi Sándor, Dr. Szintay István, 
Szügyi György, Sugár Karolina, 
Tarnóczky Magdolna, Tompa Lászlóné, Dr. Topár József 
Tóth Csaba László, Tóth Georgina Nóra, Tóthné Kiss 
Anett, 
Veresné dr. Somosi Mariann, Urbán Katalin, Dr. Veress 
Gábor. 
A szerkesztőség ez úton is köszönetet mond a szerzők-
nek, magas szakmai színvonalú írásaikért. 
________________________________________________________________________________________________
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BBóóddii--SScchhuubbeerrtt  AAnniikkóó  
  

Esettanulmány 
A cikk e fejezetében esettanulmányon keresztül szem-
léltetem a vevő-beszállító kapcsolat kialakulásának és 
további fejlődésének az elemzett vállalatok között kiala-
kult, tapasztalt folyamatát, illetve a bemutatott IA elem-
zési modell segítségével értékelem a vizsgált kapcsolat-
ban végbement változások kapcsolatra gyakorolt hatá-
sát. A feltáró jellegű, kvalitatív kutatási technika 
alkalmazását a következő szempontok alapján tartottam 
indokoltnak választani s kutatásom folyamán alkalmazni: 
- Bár a vállalatok közötti kapcsolatok -ezen belül ki-

emelten a vevő-beszállító kapcsolatok- struktúrájával, 
folyamataival, jellemzőivel számos publikáció foglal-
kozik, mégis inkább az mondhatjuk, hogy az adott 
témakör vizsgálatának nem alakult ki szilárd, általá-
nosan elfogadott szempont- és fogalomrendszere. In-
kább azzal a megállapítással élhetünk, hogy -az iro-
dalomkutatás eredményeinek ismertetése során már 
bemutatott, részben egymás eredményeire támasz-
kodó, részben azoknak ellentmondó- kutatási irányok 
és megközelítések párhuzamosan léteznek a me-
nedzsmentirodalomban. E szilárd definíciós struktúra 
hiánya a feltáró jellegű, a valóság mélyebb megisme-
rését lehetővé tevő kutatási technika alkalmazásának 
relevanciáját támaszthatja alá. 

- A legtöbb, jelen cikkben is ismertetett elméleti megkö-
zelítés általánosan elfogadottnak tekinti azt az állás-
pontot, hogy a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok 
elemei, az üzleti partnerek közötti együttműködés fo-

lyamatai mindig csak az adott kapcsolat-specifikus 
kontextusban elemezhetők, vizsgálhatók (Håkansson, 
1982; Mohr – Spekman, 1994; Möller – Wilson, 
1995). Így a nevezett kapcsolatspecifikusság egyér-
telműen végigkíséri a kutatás folyamatát és eredmé-
nyeit, s előrevetíti a kutatás megbízhatóságával kap-
csolatban várhatóan felmerülő problémákat is. 

Az esettanulmány alanya egy olyan üzleti kapcsolat, 
melyben egy hazai multinacionális élelmiszer-ipari válla-
lat a beszállítói pozícióban, illetve egy magyar tulajdo-
nosi háttérrel rendelkező nagykereskedő a vevői pozíci-
óban található. Az esettanulmány kilenc vállalati mélyin-
terjú segítségével készült, amelyek közül ötöt a 
beszállító kereskedelmi vezetőjével, illetve értékesítési 
munkatársaival, négyet pedig a vevő ügyvezetőjével, 
beszerzési vezetőjével, illetve beszerzési munkatársaival 
végeztem el, mert a vevő-beszállító kapcsolat szem-
pontjából a nevezett pozíciókat betöltő személyek voltak 
a releváns interjúalanyok, hiszen elsősorban „rajtuk ke-
resztül”, az ő irányításukkal zajlanak a vállalatok közötti 
együttműködés folyamatai. 
A kutatás eredményeinek értékelhetőségére megítélé-
sem szerint a kvalitatív kutatásokra általánosan jellemző 
megállapítások mondhatók el. Érvényessége egyes 
esetekben meghaladhatja a hagyományos kvantitatív 
elemzésekét, ugyanis a kvalitatív módszertanok nagy 
előnye, hogy a valóság pontosabb és mélyebb megérté-
sét teszik lehetővé (Babbie, 1995). A kvalitatív kutatási 
eredmények megbízhatósága azonban problémás, 

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

Megjegyzés
PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Megjegyzés
Nagy valószínűséggel ebből a kapcsolatspecifikusságból, illetve kontextus-függőségből következik az előző pontban említett letisztult definíciók és vizsgálati szempontok hiánya.

Megjegyzés
Az elemzett iparág, ezen belül az állateledel.



 

ugyanis a kutatói szubjektivitás sem a kutatás folyama-
tából, sem a kutatási eredmények azonosításából és ér-
telmezéséből nem szűrhető ki, így tehát egyáltalán nem 
bizonyos, hogy egy „megismételt” kutatási eljárás során 
egy másik társadalomkutató a vizsgált jelenségekből 
ugyanazon következtetéseket vonná le (Babbie, 1995). A 
kutatás jellegéből következően az eredmények általáno-
síthatósága ugyancsak korlátozott. Maxwell (1996) a 
kvalitatív kutatásoknál megkülönböztet úgynevezett 
külső és belső általánosíthatóságot. A belső általánosít-
hatóság esetén a kutatás eredményei a vizsgált egy-
ségre, csoportra vonatkoztatva általánosíthatók, míg a 
külső általánosíthatóság esetén azt meghaladóan is ér-
vényesek. Maxwell szerint a kvalitatív kutatások erejét a 
belső általánosíthatóság adja, de a legtöbb esetben arra 
sem lát ellenérvet, hogy az eredményeket -részben 
megváltozott kontextusban- általánosan, külső értelem-
ben is érvényesnek tekintsük. 
Az elemzés fókuszában álló két vállalat kapcsolatának 
„közös története” a kétezres évek elején kezdődött, ami-
kor a multinacionális beszállító egy felvásárlás eredmé-
nyeként megjelent a magyarországi piacon. Kezdetek-
ben alkalmanként zajlottak le értékesítési tranzakciók a 
felek között, amelynek során a vevő nagy mennyiségben 
vásárolt főként ún. volumen-termékeket (a beszállító által 
kapacitásai kihasználása érdekében nagyobb volumen-
ben termelt, közepes [standard] vagy gyengébb minő-
ségű [economy] eledeleket). A beszállító termékei a 
nagykereskedő vevői körében népszerűek voltak, így 
ezek a tranzakciók egyre gyakrabban ismétlődtek 
-epizódokká váltak-, illetve a megszokott termékek körén 
kívül egyre több, a beszállító által forgalmazott márka-
terméket is vásárolt a vevő. „A beszállító relatíve olcsó, 
emellett jó ár-érték arányú eledelei megfeleltek a mi ve-
vőkörünk igényeinek, emellett a rendelési, fizetési és 

szállítási feltételek is egészen kényelmesek voltak. Egy-
szóval első körben minden adott volt ahhoz, hogy egyre 
gyakrabban adjunk le megrendeléseket” – jellemzi a kap-
csolat kezdeti lépéseit a vevői pozícióban levő nagyke-
reskedő értékesítési igazgatója. Ezt a szakaszt tekinthet-
jük a Ford (1998) által elő-kapcsolati állapotnak nevezett 
stációnak, ugyanis a felek az egyes tranzakcióik során 
kapcsolatba léptek egymással, majd azok epizódokká 
fejlődtek. Ezek során a felek alapvetően elégedettek 
voltak egymással, az egyes epizódokhoz kapcsolódó 
akciók is rendben zajlottak: a beszállító a megadott 
időben és mennyiségben kedvező ár-érték arányú termé-
keket szállított, a vevő pedig pontosan fizetett, egyre 
gyakrabban rendelt, s nem reklamált feleslegesen. Mind-
két fél érzékelte, hogy ebben az együttműködésben még 
lehet további potenciál, ezek az elképzelések azonban 
egyelőre kizárólag gondolati síkon maradtak. „Mindketten 
éreztük azért a másikról, hogy ebből a dologból többet is 
ki lehetne hozni, de még nem igazán tudtuk ennek a 
módját megtalálni, és amellett különböző más irányokba 
is tapogatóztunk, külön-külön építettük saját üzletünket” 
– mondta egy interjú során a beszállító vállalat értéke-
sítési vezetője. 
A sorozatosan ismétlődő, nagyobb volumenű és na-
gyobb választékot felölelő vevői megrendelések meg-
szaporodása eredményeként a beszállító is egyre inkább 
„odafigyelt” a vevőre. Értékesítési képviselője rendszeres 
időközönként (kezdetekben csak havonta, majd hetente) 
felkereste a vevő beszerzési munkatársait, akik együtt 
egyeztették az értékesíteni, megrendelni kívánt termékek 
körét. Ennek kapcsán a beszállító különböző árakciókat, 
illetve egyéb promóciókat is felajánlott, hogy ösztönözze 
a vevő vásárlói hajlandóságát, lassanként kialakult egy 
operatív szinten jól funkcionáló együttműködés a felek 
között. Ezt az időszakot megfelelően interpretálják a be-
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szállító egyik értékesítési munkatársának beszámolójá-
ból vett következő mondatok: „Láttuk, hogy a vevő ren-
delései szépen gyarapodnak, s egyre nagyobb súlyt ér-
nek el az értékesítésünkben. Elkezdtük tehát kicsit 
tudatosabbá tenni a dolgot, egyik értékesítési képvise-
lőnk munkájának tekintélyes részévé tettük a vevővel 
való kapcsolat részleteinek menedzselését. Annak érde-
kében, hogy gördülékenyen, probléma nélkül menjenek a 
rendelések, rendszeresen adatot szolgáltattunk a legke-
resettebb, ún. sláger- termékeink elérhetőségéről. Az 
értékesítés terén pedig elkezdtünk testre szabott árakci-
ókat ajánlani, illetve a kiemelt időszakokra különféle 
egyéb promóciókat is szerveztünk, mint mondjuk a ga-
rantált ajándék vagy a túltöltött termékek.” A vevő ke-
reslete relatíve magas szinten stabilizálódott, bár az ál-
tala rendelt termékek között a prémium kategóriát jelentő 
márkatermékek mellett még mindig az alacsonyabb mi-
nőségű volumentermékek maradtak túlsúlyban. Ezzel 
együtt a beszállító portfoliójában meghatározóvá vált a 
vevő részesedése, amit az egymással évente megkötött 
szállítási szerződés is megerősített. Természetesen ezek 
a Ford (1998) által feltáró szakasznak nevezett folya-
matok évek alatt zajlottak le, s a megerősödésükben 
nagy szerepet játszott, a felek elmondása szerint, a köl-
csönös megbízhatóság, illetve az, hogy mindkét fél stra-
tégiai céljaira -bár egymással ezt nem egyeztették- alap-
vetően a növekedés, piacszerzés volt a jellemző. Meg 
kell jegyezni azonban, hogy a fejlődés e két szakaszá-
ban a folyamatok alakítása, befolyásolása inkább ad hoc 
döntések mentén alakult, a tudatosság kevésbé volt jel-
lemző az együttműködésre. A kapcsolat fejlődésének 
kezdeti szakaszokra jellemző spontaneitását megfele-
lően illusztrálják a vevő értékesítési vezetőjének szavai: 
„Azt mondhatjuk így visszatekintve, hogy talán a szeren-
csének köszönhetően úgy alakult, hogy a saját piacain-

kon végül is ugyanazt a pályát jártuk be; mindketten nö-
vekedni akartunk, üzletet építeni, piacot szerezni, s eh-
hez mindkettőnknek kapóra jött a másik, így egyre 
inkább egymásra találtunk.” Az előbb említett tendenci-
ákhoz, a lassanként egyre mélyebb tartalommal bíró ér-
tékesítési- beszerzési folyamatok kialakulásához köthet-
jük a két fél viszonyrendszerében az interakciók megje-
lenését, majd megszilárdulását. Ebben a fázisban az 
egyes epizódok önálló, interaktív folyamatokká formáló-
dása, szubsztantív létezővé válása figyelhető meg, 
amely a kapcsolat következő fejlődési fázisára is áthúzó-
dik. 
2006–2007 között a beszállító esetében stratégiai váltás 
zajlott le. A piacszerzési stratégia ugyanis érzékelhetően 
elérte, illetve túlhaladta tetőpontját: a nyersanyagárak 
megemelkedtek, ezzel párhuzamosan a potenciális érté-
kesítési csatornák telítődtek, így a relatíve olcsó, nagy 
kiszerelésű volumentermékek már nem generáltak pro-
fitot, így a cég eredménye egyre romlott, látszott, hogy 
az előző évek gyakorlata már nem tartható fenn. Erre 
válaszul a beszállító vállalat felülvizsgálta addigi straté-
giáját, s a magas értékesítési volumen helyett a profitra 
helyezte a hangsúlyt. A stratégiaváltás szükségességé-
nek felismerésére, az új megközelítés relevanciájára a 
beszállító értékesítési igazgatója a következőképpen 
emlékszik vissza: „Gyakorlatilag az történt, hogy mindent 
úgy csináltunk, mint régen, de az eredmények és a nye-
reség helyett csak a növekvő készletek, csökkenő árbe-
vétel és a meredeken visszaeső profit lett az eredmény. 
Eleinte nem értettük, mi történik, ezért nem is tudtunk 
hirtelen reagálni, majd a kezdeti sokk után elkezdtük 
megkeresni és elemezni a problémát. Rájöttünk, hogy 
azokból a termékekből aduk el sokat, amiken alig kere-
sünk, a nagy marginnal rendelkező termékek viszont 
szűk részt tesznek ki értékesítésünkben. Ezért úgy dön-
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töttünk, nincs más választásunk, mint hosszú távon 
megszabadulni az alacsony haszonkulcsú termékektől, s 
keményen ráfókuszálni a nagy margint termelőkre – rö-
viden összefoglalva: így alakult ki az ún. érték-fókuszú 
stratégia.” Ez a stratégiai váltás értelemszerűen a ter-
mék-portfolio tisztítását, illetve átgondolását eredmé-
nyezte: elsőrendű prioritásként szerepelt a leginkább 
rentábilis szuperprémium és prémium termékek értéke-
sítése, s ezzel párhuzamosan az addig domináns volu-
mentermékek esetében történő folyamatos visszavonu-
lás. E stratégia megvalósításához a vevői oldalon is 
portfólio átalakítására volt szükség. A beszállító elhatá-
rozta, hogy csökkenti alacsony jövedelmezőségű vevői 
számát, s azokra a partnerekre próbál meg koncentrálni, 
akik a tapasztalatok alapján megfelelő potenciállal bírnak 
az új stratégia gyakorlati alkalmazásához. 
A fenti folyamatokkal párhuzamosan a 2000-res évek 
közepén a nagykereskedői piacon gyorsuló ütemű kon-
centráció ment végbe, amely az esettanulmányunk vevői 
alanyát jelentő vállalat megerősödését eredményezte. Az 
elemzett vállalat tovább erősítette piaci pozícióját, így az 
állateledelek terén ő rendelkezett a legnagyobb országos 
nagykereskedői értékesítési hálózattal. E két, egymással 
párhuzamosan végbemenő folyamat a két vállalat foko-
zatos „egymásra találását eredményezte”. Lépésről lé-
pésre ismerték fel stratégiájuk egybevágó elemeit, s 
kezdték összeegyeztetni azokat. Ebben a szakaszban az 
addig spontán módon menedzselt folyamatokat már 
egyre tudatosabban koordinálták, s az operatívról felső-
vezetői szintre kerültek a legfontosabb kérdésekben tör-
ténő egyeztetések. E találkozók egyre kevésbé voltak 
„operatív rutinmegbeszélések”, sokszor inkább a szerve-
zeti, felsővezetői döntéshozatali folyamatokba épültek 
be, amelynek lényege a célok és elvárások egyeztetése, 
az együttműködés potenciális nyer-nyer kimeneteinek 

azonosítása volt. Az említett megbeszélések eredmé-
nyeként letisztultak az együttműködés stratégiai keretei, 
amelyet a felek hosszú távú keretszerződés formájában 
formalizáltak is. A kapcsolat fejlődésének e kiemelt sza-
kaszát a nagykereskedő ügyvezetője a következőképpen 
mutatta be: 
„Azt már ugye említettük, hogy egymás fontosságát 
mindketten érzékeltük, csak nehezen jutottunk el odáig, 
hogy ezt magas szinten is megerősítsük. 2008 elején jött 
az áttörés, amikor a beszállító ügyvezetője megkeresett 
minket és egy megbeszélést kezdeményezett. Mi ezt 
rögtön elfogadtuk, és belénk nyilallt, hogy ezt már igazá-
ból mi is régen megtehettük volna. Már az első alkalom-
mal számos olyan kérdés körvonalazódott, amelyekből 
mindketten hosszú távon jól profitálhatunk, így megbe-
széltük, hogy rendszeressé tesszük ezeket a találkozó-
kat. Az első időszakban kéthetente, most havonta talál-
kozunk, megbeszéljük a futó projekteket, visszajelzést 
adunk egymásnak, s természetesen az esetlegesen fel-
merülő problémákról is egyeztetünk. 
A beszállító szuperprémium termékeinek kizárólagos 
értékesítési jogát a vevőnek engedte át, a vevő pedig 
vállalta, hogy saját értékesítési csapatát úgy fejleszti, 
hogy egy éven belül országos értékesítési lefedettséget 
biztosít a termékeknek. Ez együtt járt új, magasan kvali-
fikált alkalmazottak felvételével, illetve az új és jelenlegi 
munkaerő képzésével. A fent bemutatott folyamatot ne-
vezhetjük Ford (1998) interpretálásában fejlődési sza-
kasznak, amikor is a felek azonosították stratégiájuk, 
piaci elképzeléseik komplementer pontjait, a formális és 
informális tárgyalásokon közösen kidolgozták hosszú 
távú együttműködésük alapköveit. Közben olyan lénye-
ges szociokulturális dimenziók is megerősödtek közöttük, 
mint a bizalom, vagy az ebből következő nyílt és őszinte 
kommunikáció. Ezáltal gyakorlatilag megszületett a kap-
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A vevői (tovább) értékesítés hatékonyságának mérésére 
szintén közös gyakorlatot fejlesztettek ki, mint ahogyan a 
napi szinten felmerülő ad hoc problémák 
menedzselésére is „jól bejáratott” rutineljárásokat, 
kommunikációs megoldásokat alkalmaznak. A kapcsolat 
fejlődése is némiképp felgyorsult: a stratégiai felismerés 
és koncepcióalkotás után az operatív- és 
menedzsmentfolyamatok rutinokká alakulása másfél-két 
év alatt napjainkra végbement. 
A fejlődés legfontosabb fordulópontjait és az egyes fejlő-
dési fázisokba való átmenet eseményeit a 66..  áábbrraa szem-
lélteti. 
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csolat, ami a stabilizáló állapotban pedig elmélyült. A 
beszállító -egy szintén együttesen kidolgozott „train the 
trainer” program keretében- a kapcsolat alapját képző 
szuperprémium termékekről, s az ehhez kapcsolódó 
speciális értékesítési technikákról, terméktulajdonságok-
ról, értékesítés-ösztönzési lehetőségekről folyamatos 
tréninget tart a vevő kiemelt munkatársai számára, akik 
szervezett formában továbbadják ismereteiket a többi 
kollégájuknak. Emellett -amint arra az előbbi interjúrész-
letben is utaltunk- a felek kialakították a mind operatív, 
mind pedig felsővezetői szinten rendszeresen tartott ta-
lálkozók gyakorlatát, ahol az értékesítés aktuális kérdé-
seit, illetve a jövőbeli stratégiából levezethető tervezési, 
megvalósítási feladatokat egyeztetik. 
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Az esettanulmány további részében az IA felhasználásá-
val – annak statikus részeit módosítva – a fejlődés fo-
lyamatára, illetve „végeredményére” jellemző kapcsolat-
rendszert elemzem. A fejlődés teljes folyamata egy in-
tenzív versenykörnyezetben ment végbe, ugyanis mind a 
beszállítói, mind pedig a vevői oldalon erős verseny ta-
pasztalható a szereplők között, amely a koncentráció 
előre haladtával a vevői „térfélen” valamelyest enyhült, a 
beszállítói oldalon viszont az EU-csatlakozás következ-
tében tapasztalható szabad áruáramlás miatt tovább fo-
kozódott. A kapcsolatot körülvevő szabályozási környe-
zet egyre szigorodott, amely a vevői és beszállító oldalon 
egyaránt a minőségbiztosítás és nyomon követhetőség 
érdekében történő folyamatos fejlődést kényszerítette ki. 
Az elemzett időszakban nyilvánvalóan maga az állatele-
del-piac is fejlődött: az ún. volumen-termékek esetén 
erőteljesen előtörtek és többségi piaci részesedést sze-
reztek a saját márkás termékek, s a fogyasztói igények is 
egyre polarizálódtak; a saját márka mellett a prémium 
termékek esetén volt tapasztalható -igaz, jóval mérsé-
keltebb- stabilizálódó kereslet. Ezek a változások érzé-
kelhető hatással voltak a szereplők stratégiájára is. A 
felek közötti hatalmi viszony a fejlődésnek, illetve straté-
giai változásoknak, vevői megerősödésnek köszönhe-
tően átalakult, s a kezdeti beszállítói erőfölény kiegyen-
súlyozott erőviszonnyá alakult át. Ennek megfelelően a 
folyamatok koordinációja (és kontrollja) a kezdeti beszál-
lítói irányításról kölcsönösre váltott. A két fél között sze-
mélyes és szervezeti bizalmi hidak egyaránt kialakultak, 
s a szervezeti kultúrájuk kezdeti problémás elemei is 
összecsiszolódtak. Klasszikusan ilyen problémás szer-
vezeti kultúrabeli különbség volt a döntéshozatali gya-
korlatban. A kevéssé tagolt, tulajdonosmenedzser által 
irányított magyar tulajdonú vevői szervezet a stratégiai 
döntéseket is relatíve gyorsan tudta meghozni, s az 

azokhoz való alkalmazkodás is hamar végbement. Az 
erősen tagolt, bonyolult döntési hierarchiával rendelkező 
multinacionális beszállítónál egy-egy operatív döntésre is 
néha heteket kellett várni, s az alkalmazkodás is több 
időt igényelt. Ez kezdetekben a vevőt bizalmatlanná, tü-
relmetlenné tette, ám ahogy elmélyült a kapcsolat, s a 
felek egyre jobban megismerték egymás folyamatainak 
előnyeit és fejlesztendő területeit, ami végül a bizalmat is 
megerősítette. Az interakció folyamatai a kiinduló spon-
tán ad hoc állapotból kiforrottá, tudatosan menedzseltté 
váltak, a kialakuló rutinok megfelelően erősítették a kap-
csolatot. Végezetül az előző szakaszban már elemzett 
szervezeti fejlődés mellett érdemes kiemelni az egyének 
közötti kötelékek kialakulását. A különböző informális 
találkozók hozzájárultak ahhoz, hogy a két szervezet 
munkatársai között is bizalmi kapcsolat alakult ki, amely 
rendkívül pozitív hatással bír a hatékony információ 
áramlás és problémamegoldás terén. 
Összefoglalás 
A szerző bízik benne, hogy a cikkben összefoglalt isme-
retek hozzásegítik az Olvasót a vevők és beszállítók kö-
zötti kapcsolatok tartalmának mélyebb megértéséhez, 
kontextusának elemzéséhez, illetve a bemutatott esetta-
nulmány megfelelően szemléltette az elméleti részben 
ismertetett kutatási irányokat. 
A cikk elsősorban az IMP kutatóinak publikációit szinteti-
zálja a vállalatok közötti kapcsolat, kiemelten a vevő-be-
szállító kapcsolat jelentéstartalmának megragadása ér-
dekében. A kapcsolat szó jelentésének vizsgálata mellett 
bemutatja a vállalatok közötti kapcsolat tranzakciók 
szintjéről történő kialakulásának legfontosabb állomásait, 
úgymint a csere, az epizódok, az interakció, a kapcsolat 
és a partnerkapcsolat állomásait, illetve az egyes együtt-
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működési fázisok jelentését is értelmezi. Következtetése-
inek értelmében kapcsolat (i) két vállalat kölcsönös, ön-
kéntes és koordinált tevékenysége, (ii) hosszú távú ori-
entáció, kölcsönös adaptáció és jelentős, felek közötti 
„összekapcsolódottság” jellemzi, amely túlmutathat az 
egyes vállalatok szervezeti keretein, (iii) elfogadott, kö-
zös cél érdekében jön létre, (iv) eredményeként az ab-
ban részt vevő felek kölcsönösen értéket teremtenek 
egymás számára. A kapcsolat fejlődésének kibontása 
mellett olyan további lényeges kérdéseket, megkö-
zelítéseket is bemutat az írás, mint a vevő-beszállító 
kapcsolat viszonyrendszerének egyik, nemzetközileg 
meghatározó elméleti kerete, illetve a kapcsolati szerző-
déselmélet következtetései. A cikk második, tartalmi 
egységében a kapcsolat fejlődését, illetve a kapcsolat 
rendszerének megértését egy rövid esettanulmány 
szemléltette, amelynek célja a kapcsolat dinamizmusá-
nak érzékeltetése, illetve a fejlődés egyes kiemelt szaka-
szaiban zajló folyamatok hangsúlyozása volt. Az esetta-
nulmány egyes pontjai jól megvilágítják a kapcsolat fejlő-
désében tapasztalható adaptációt, illetve az 
együttműködési rutinok kialakulásának szövevényes 
rendszerét. 
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Az NI Hungary Kft bemutatása 
Cégünk, melynek székhelye Austinban, Texasban talál-
ható, 2001-ben kezdte meg működését Debrecenben. A 
csúcstechnológiai termékfejlesztés egyik kiemelkedő 
képviselője, vezető beszállítója a számítógép műszere-
zésű hardver és szoftver termékeknek. Termékeinket, 
melyek piaca kiterjedt és változatos, elsősorban teszte-
léseknél, méréseknél, ill. az ipari automatizálási felhasz-
nálásoknál alkalmazzák. 
Az anyavállalat gazdasági megfontolásból telepítette ide 
leányvállalatát, a megfelelően képzett munkaerő és ha-
tékonyabb költséggazdálkodás végett. Ma már a terme-
lés legnagyobb hányada Magyarországon zajlik, hardver 
termékeink közel 90%-át Debrecenben gyártjuk. 
A cég Debrecenben több mint 900 főt foglalkoztat. A pia-
con ismert összes elektronikai szerelési technológiát al-
kalmazzuk, viszont mindezt nem tömegtermelési környe-
zetben, hanem ún. „high mix-low volume” technológiát 
alkalmazva, azaz sokféle terméket, kis darabszámban 
gyártunk. 
A vállalat hosszú távú terveinek lényeges eleme a globá-
lis szolgáltatások kiépítése az informatika, technológiai 
fejlesztés, pénzügy és ellátási lánc területén. A fenti te-
vékenységek nagy hozzáadott értéket képviselő, maga-
san képzett munkaerőt foglalkoztató szolgáltatások. 
Amikor a vállalatot létrehozták, a fő profil a hardvergyár-
tás volt, mivel Magyarország ehhez a korábbinál olcsóbb 
környezetet kínált. Ezen tevékenységeknek sikeres ellá-
tásával az anyavállalat vezetése megismerhette a ma-
gyar munkaerő kvalitásait: szaktudását és nyelvtudását. 

Az elmúlt években egyre több magas hozzáadott értékű 
tevékenységeket vettünk át az anyacégtől és az európai 
irodáktól. 
A vállalat vezetősége a fő tevékenységén túl, törekszik 
arra, hogy cégünk egyre nagyobb szerepet kapjon Deb-
recen illetve a régió, életében, és igyekszünk részt venni 
a város közéletében is. CSR (Vállalati Felelősségválla-
lás) tevékenységünket leginkább az oktatás területén 
fejtjük ki, általános iskoláktól kezdve felsőoktatási intéz-
ményekben futnak programjaink, és munkatársaink köz-
reműködnek a piacon használható szaktudás átadására 
és az oktatás színvonalának emelésére. A cég CSR 
iránti elkötelezettsége abban is megnyilvánult, hogy azon 
nyolc magyarországi cég egyikévé fejlődött, mely sikere-
sen szerepelt a Szövetség a Kiválóságért és az Alternate 
Kft. közösen szervezett „Elkötelezettség a CSR Kiváló-
ságért” pályázatán. Cégünk nagy hangsúlyt fektet a vál-
lalati kultúra kiépítésére és fenntartására olyan légkör és 
feltételrendszer megteremtésével, amely áthatja a válla-
lat működését és mindennapjait, ahol a munkavállalók 
szeretnek dolgozni. 
Lean filozófia 
Cégünk felső vezetése 2006-ban döntött arról, hogy elin-
dítja a Lean filozófia alkalmazását a gyártás területén. Az 
első kezdeményezés mégis Hosszú Róbert munkatár-
sunk nevéhez köthető, aki ipari mérnökként dolgozott 
akkoriban az NI-nál és a módszertan úttörője volt. Robi 
moderálásához kötődik az első kaizen és az első gyártó-
cella építése is. A Lean megvalósítása 2006-ban tehát 
bekerült vállalatunk stratégiai céljai közé és abban az 
évben el is kezdtük az első fejlesztéseket egy néhány fős 
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csoport irányításával. Az első két évben ez kiegészült a 
vezetők által irányított, a szervezet felső szintjéről induló 
projektekkel, ekkor még az alsó szervezeti szinteken 
nem történt saját kezdeményezésű fejlesztés, de a Lean 
lényegét elkezdtük megismertetni a dolgozókkal. 
Az igazi áttörést a Kaizen Modell és az azt támogató 
szervezeti struktúra átalakítása kialakítása hozta. A 
Kaizen Modellben a stratégiai projektek mellett jelentős 
szerepet kaptak a dolgozói kezdeményezések. A modell 
részeként az ún. „kis kaizen”-koncepció jelentős fejlődést 
hozott cégünknek, számos innovatív fejlesztés került 
megvalósításra. Az első években ugyan foglalkozott a 
cég a dolgozói ötletekre épülő fejlesztésekkel, viszont a 
jelentős különbség az, hogy ma már nem csak az ötlet 
beadása jelenti a dolgozói feladatot, hanem a teljes körű 
megvalósítás a probléma vázolásától a méréseken, 
elemzéseken keresztül a kivitelezésig és nyomon köve-
tésig. A Kaizen Modell kialakítását Magyar Krisztián 
munkatársunk koordinálta. Jellemző momentum, hogy 
Krisztián 2009-ban, a gazdasági válság közepette csat-
lakozott cégünkhöz Lean manager munkakörben, felső-
vezetőként. Úgy gondolom, ez is jól mutatja a cég elkö-
telezettségét az ügy iránt. 
A folyamatos fejlesztés igénye 
A megvalósított fejlesztési igény egy klasszikusnak 
mondható gyártási struktúrában született. A termelést te-
kintve előrejelzés alapján gyártunk, melynek alapját a 
várható vevői igények, illetve a biztonsági készáru kész-
letünk szintje jelenti. Termelésünk nem szinkronizált, 
azaz nem minden munkahelyen biztosítható a folyama-
tos munkavégzés, a munkahelyek között befejezetlen 
termékkészletek keletkeznek. Layout-unk (gyártási egy-
ségek elrendezése) funkcionális szigetekből épült fel, 
vagyis az egymást követő folyamatok nem termékcsalád 

vagy folyamatelven voltak, illetve vannak létrehozva, ez-
zel hátráltatva a folyamatos anyagáramlást. A high mix – 
low volume típusú gyártás ezt tovább erősíti. A körülbelül 
2000 aktív cikkszámhoz (ennyi féle termékhez) a piacon 
ismert összes elektronikai szerelési technológiát alkal-
mazzuk, ehhez a sokasághoz tartozó átlagosan 50 dara-
bos gyártási egységek és a napi 100 átállás tovább erő-
síti ezt a jelenséget. Ugyanakkor ezek a termékek na-
gyon magas értékűek, így az alacsony kiesési arány a 
minőségi követelményeken felül igen erős gazdasági 
érdeke is a cégnek. A feladat tehát adott: hogyan lehet 
gyorsan, magas minőségben és alacsony kiesési 
aránnyal előállítani bonyolult (termékenként több száz 
alkatrészből álló), nagy értékű termékeket? 
A Kaizen Modell 
A Kaizen Modell négy különböző szintű fejlesztést különít 
el.(11..  áábbrraa) Az alsó szinten a legegyszerűbb fejlesztések 
vannak, ahol a megoldás egyénileg és nem csapatban 
történik, illetve elemzés, adatgyűjtés sem készül a meg-
valósítás előtt. Ezeket egy angol betűszóval (JDI – just 
do it!) jelöljük. 

  
11..  áábbrraa  

Magyar Minőség XXI. évfolyam 01. 2012. január 17/53 oldal



 

A következő szint az ún. „kis kaizenek” (Speedy Kaizen) 
szintje, ahol a megoldásra váró probléma vagy újítás kis 
hatáskörű, jól körülhatárolható területet, gyártási egysé-
get érint. A „kis kaizen” kidolgozása egy négy-öt fős csa-
patban történik egy képzett Kaizen moderátor irányítása 
mellett. Kaizen moderátor képzés részletesebb ismerte-
tésére kitérek a későbbiekben. 
A „kis kaizenek” témaválasztásai rendkívül változatosak, 
ugyanakkor közös bennük, hogy mindegyik a gyártáshoz 
kapcsolódó folyamatfejlesztésről szól. A „kis kaizenek-
nél” előre meghatározott lépéseket szükséges követni, 
ehhez egy kis kaizen nyomtatvány is készült, amit a 
csapatok a munka részeként kitöltenek. Az első lépés 
minden esetben a létező folyamat feltérképezése, amit a 
veszteségek számszerűsített meghatározása követ. A 
veszteségek alapján történik a célkitűzés, majd a 
veszteségek mértékét befolyásoló összefüggések és 
gyökér okok beazonosítása. A gyökér okok megszünte-
tését célzó intézkedésekhez felelősöket és határidőket 
szükséges rendelni, valamint hatásvizsgálattal meggyő-
ződni arról, hogy az intézkedés nem érinti-e negatívan a 
biztonságot, minőséget vagy egy másik folyamatlépést. 
Utolsó lépés a nyomon követés, amiben a megoldások 
hosszú távú megőrzésére kell törekedni. Ide tartozik az 
eredmények visszamérése, szabványosítás és a lehet-
séges kiterjesztés más területekre. 
A harmadik fejlesztési szint a rendszer-kaizenek szintje, 
ezek főleg felsővezetői kezdeményezésre kezdődnek, de 
esetenként indulhatnak alsóbb szervezeti szintekről is. A 
„kis kaizenek” és a rendszer-kaizenek közötti fő különb-
ség a kiindulási problémánál vagy jelenség hatáskörénél, 
az alkalmazott módszerek bonyolultságánál és a fej-
lesztés átfutási idejénél található. A rendszer-kaizenek 
már önmagukban is jelentős hatással bírnak cégünk 
stratégia céljaira. A fő folyamat feltérképezésénél talál-

kozhatunk olyan részproblémákkal, melyekre „kis kaizen” 
indul. 
A negyedik szint a legmagasabb szintű stratégiai pro-
jektek szintje, ahol az un. „kaikaku” szerinti megközelítés 
kerül alkalmazásra. Ezeknél a fejlesztéseknél egy folya-
mat teljes újratervezése történik, radikális változtatáson 
keresztül. A Kaizeneknél alkalmazott inkrementális lé-
pésű folyamatjavítással szemben, itt a teljes koncepció 
újragondolása következik be. Ezen szintet alapfolyama-
tok fejlesztésére alkalmazzuk felsővezetői irányítás mel-
lett. 
Világszerte nagyon sok cég hívja segítségül a Lean filo-
zófiát gyártási folyamatainak fejlesztésére, termelési ha-
tékonyságának javítására, mely végül bevétel és profit 
növekedést eredményezhet. A National Instruments 
rendszerében attól innovatív ez a folyamat, hogy a Lean 
egyes elemeit nem elszigetelten, külön mérnöki gárda 
segítségével valósítjuk meg, hanem a Kaizen Modell ki-
fejlesztésével minden szervezeti szintet bevonunk, elő-
segítve a fentről lefelé és lentről felfelé induló kezdemé-
nyezéseket. A modell alkalmazásával jelentősen nőtt a 
vezetői elkötelezettség és a dolgozói motiváltság, melyek 
sikertényezői egy folyamatosan jobbításra törekvő válla-
latnak. 
Egy másik szembetűnő különbség, mely a kidolgozott 
rendszert egyedülállóvá teszi, az a „kis kaizenek” meg-
valósításának módja. Munkavállalóikat általában más 
cégek is bevonják fejlesztéseikbe, viszont Kaizent nem 
vezetnek végéig a kezdetektől. A National Instruments 
modelljének erőssége továbbá, hogy a dolgozót nem 
munkaidején kívül, munkaterületéről elmozdítva kérjük 
meg fejlesztések kivitelezésére, hanem saját munkájá-
nak részeként, öntevékenyen indíthat „kis kaizeneket” és 
folyamat-fejlesztéseket. 
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A minőség-ellenőrzési módszereinket tekintve idegenáru 
ellenőrzést, gyártásközi ellenőrzést, végellenőrzést vég-
zünk termékeink előállítása során a megfelelő és meg-
bízható minőség biztosítása érdekében. Másrészt – mi-
vel tudatában vagyunk annak, hogy reaktív módon, csu-
pán ellenőrzések eredményeire hagyatkozva hozott 
intézkedések hatása azzal összemérhető, mintha autó-
vezetés közben csak és kizárólag a visszapillantó tükröt 
néznénk -, folyamat FMEA elvén felmértük az alap-
anyagraktártól a rendszer összeszerelésig és kiszállítá-
sig az összes folyamatot és a legmagasabb RPN szám-
mal rendelkező alfolyamatokra folyamatos fejlesztések 
indulnak az előbbiekben ecsetelt modellnek megfelelően. 
Gyártásunkban alkalmazott probléma megoldási rend-
szerünk, illetve folyamatos fejlesztési stratégiánk struktu-
rált folyamat, amely során azonosítjuk, elemezzük és 
megszüntetjük a fennálló helyzet és a meglévő elvárás 
közötti eltérést úgy, hogy a kiváltó ok lehetőség szerint 
ne fordulhasson elő újból. Ezen rendszerünket a 22..  áábbrraa  
szemlélteti. 

 
22..  áábbrraa  

Cégünk köztudottan különösen nagy hangsúlyt helyez a 
már meglévő szakembereink képzésére, valamint az 
utánpótlásra egyaránt. Dolgozóink fejlesztését mind kül-
ső mind belső tréningek során értük el. 
Az elmúlt időszakban, gyártásunkban bevezetett újítá-
saink során nyilvánvalóvá vált, hogy minden termelési 
tényező hatékonyságát az emberek hatékonysága 
szabja meg és a folyamatfejlesztést, mint az emberek 
fejlesztésének,,természetes” velejáróját kell értelmez-

nünk. A dolgozók fejlesztésekbe való bevonásának hiá-
nya nem hatékony és változó eredményeket produkál.  A 
dolgozók teljes körű bevonását azonban megfelelő szer-
vezeti struktúrában tudjuk csak elérni. Gyártási szerveze-
tünk mindezt nem támogatta teljes körűen, csoportveze-
tőinknek -ahogy a 33..  áábbrraa is mutatja- 16-tól 54 főig terje-
dő csoportokban kellett a termelésben dolgozókat a napi 
munka mellett fejlesztésekre inspirálniuk. 

  
33..  áábbrraa  

Bár vállalatunk is a hierarchiaszegény organizáció híve, 
ekkora csoportlétszámmal dolgozó vertikális termelési 
szervezetben érezhető volt az egyes vezetői lépcsők 
kihagyásának hiánya, mely már az információ áramlásá-
ban is megmutatkozott. Az emberekben rejlő kreativitást 
nem tudtuk kellőképpen ,,kihasználni”, a csoportteljesít-
ményt nehéz volt ösztönözni. Nem volt természetes a 
csoportoknak a saját feladatuk folyamatos fejlesztése, 
javítása, mindemellett a társszervezetekkel (pl. mérnök-
ség, beszerzés) való együttműködés is nehézkes volt. 
Az újításunkkal e problémákat sikerült kiküszöbölnünk és 
hatékonyabbá tenni termelési folyamatunkat. A követke-
zőkben ezen eredmény elérését mutatom be. A fejlesz-
tések koordinátorai Kiss Szabolcs és Hosszú Róbert 
kollegáink voltak. 
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Feltételek, stratégia: 
Mivel a termelési szervezet átalakítása szükségszerűvé 
vált, csoportorientált szervezeteket (team) hoztunk létre, 
mellyel hozzájárultunk a vezetők új szerepfelfogásának 
erősítéséhez is. A teamek vezetőit minden esetben a 
csoportok tagjaiból választottuk ki, elsődlegesen a szak-
mai tekintélyt elért dolgozók közül kerültek ki. A feladat-
gazdagítás, természetesen feladatbővítéssel is járt, ami 
magával vonzotta a szükséges oktatásokat és ösztönző 
módszer kidolgozását is. 
A teamekhez tartozó dolgozói létszám jelenleg 6 és 15 fő 
között mozog, melyet a 44..  áábbrraa szemléltet. 

  
44..  áábbrraa  

Folyamatos fejlesztés – Kaizenekben való gondolkodás 
A Kaizen, japán szó, amely az egész világon elterjedt fi-
lozófia és kezdeményezés. 
A Lean menedzsment bevezetés eszköze a Kaizen, a-
mely segítségével a működésben lévő veszteségeket 
szisztematikusan feltárjuk és csökkentjük, úgy hogy a 
sztenderdek, folyamatok fejlesztésén keresztül mindig 
magasabb színvonalra emeljük az adott terület működé-
sét (55..  áábbrraa). 

  
55..  áábbrraa  

A Kaizen, magyarul folyamatos fejlesztést jelent, a szer-
vezet dolgozói által végzett jobbítások sorozata, amelyen 
keresztül folyamatosan feltárják és megoldják a műkö-
désben lévő problémákat, ezáltal egyre magasabb szín-
vonalra emelve a működést és a vállalat által előállított 
termékek és szolgáltatások színvonalát. 
A Kaizen lényege, hogy a problémákat, mint lehetősége-
ket kezeljük és a problémák felmerülését követően az 
érintettek bevonásával olyan intézkedéseket hozunk, 
hogy az egyes problémák többet ne ismétlődjenek meg. 
Oktatás: Kaizen Moderator képzés 
A dolgozóink teljes körű bevonásának eredményeként, 
sok olyan kreatív kezdeményezést, és kivitelezést lát-
hattunk a termelés területén, amelyekkel javítottuk ter-
mékeink minőségét, költséget takarítunk meg, a folya-
matainkat egyszerűbbé, a munkánkat hatékonyabbá 
tettük. 
A képzés célja az volt, hogy a fejlesztéseket szabványo-
sított rendszer szerint hajtsuk végre. 
Ahhoz hogy egy Kaizen sikeres legyen, kell egy jó ve-
zető/moderátor. 
Kaizen moderátor bármelyik dolgozónk lehet, aki elvégzi 
a két-modulos, belső erőforrásból összeállított képzést 
és bemutatja az első sikeres, gyakorlatban megvalósított 
„kis kaizenjét”. Emellett cégünk elkötelezte magát, hogy 
a gyártás területén dolgozó valamennyi vezetőt, a cso-
portvezetőktől a felsővezetőkig, képezni fogja. 
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A képzés első része az úgynevezett „hard” rész, vagyis a 
szakmai rész, amikor a „Mit?” kérdéskörre koncentrá-
lunk, konkrétan ,,Mit kell tennie egy Kaizen moderator-
nak”! 
Mikor is érdemes Kaizent indítani, megmutatjuk milyen 
egy Kaizen felépítése, struktúrája, milyen egy jó célkitű-
zés, hogyan érdemes a Kaizen csapatot összeállítani, 
hogyan azonosítsa, számszerűsítse a veszteségeket az 
adott problémán, milyen eszközt alkalmazhat a probléma 
pontos meghatározásához (66..  áábbrraa) 

  
66..  áábbrraa  

Továbbá problémamegoldó módszereket adunk a ke-
zükbe, mely elvégzése után már „csak” a szükséges 
megelőző, helyesbítő akciókat kell meghatároznia a tel-
jes csapatnak. Az akciók végrehajtása során természe-
tesen a nyomon követés sem maradhat el. 
Ezen tudás birtoklása azonban még nem tesz sikeressé 
egy Kaizent. Itt kerül képbe a tréning ,,soft” része, a „Ho-
gyan?”. A tréning e részét az általam vezetett csoport 
tagjaival (Murguly Mariann, Magyari Melinda, Gombás 
Péter mérnökök) közösen kialakított ’white board prob-
lem solving’ módszertan tapasztalatai alapozták meg. 
Hogyan tudja elérni a Kaizen vezető, hogy kialakuljon a 
csapatmunka, kötetlen hangulat, a tagok fókuszáljanak 
az adott problémára, aktívak és eredményesek legye-
nek? Mitől hiteles egy Kaizen moderátor, mik a fő jellem-

zői, milyen a viselkedése, milyen nehézségekkel kell 
szembenéznie a Kaizen során, hogyan tudja motiválni a 
Kaizen résztvevőit? 
A tréning interaktív, a résztvevők segítségével szedjük 
össze a fenti kérdésekre a válaszokat. Ezen második 
tréninget két-szituációs játék zárja, ahol a résztvevők az 
elméleti tudás elsajátítása után belekóstolhatnak a gya-
korlati kivitelezésbe is – a „szárazedzés” elvén. 
A képzés elvégzése után nem engedjük el a friss Kaizen 
moderátorok kezét, hisz egy mentor (kaizen coach) sze-
mély megy a Kaizen vezetővel, hogy az első Kaizen le-
vezetésében szükség esetén segítséget nyújtson, 
visszajelezzen. 
Eszköz a fejlesztések jelzésére: Kaizen ház 
A Kaizen ház a dolgozói ötletek, javaslatok, problémafel-
vetések megvalósítási fázisainak vizuális nyomon köve-
tésére szolgál. Papíralapú javaslati rendszer, melyet 
kártyákon keresztül működtetünk. A kihelyezett színes 
kártyákon jelzik a dolgozók, az általuk észlelt veszte-
ségre irányuló fejlesztési igényt. A kártyák színei külön-
böző gyártási területeket jelölnek, így vizuálisan nyomon 
követhető az egyes területek fejlesztési aktivitása. 
Szervezeti támogatás 
A dolgozói ötletek iránti nyitottság, javaslataiknak befo-
gadása és a megvalósításában való segítség nélkülöz-
hetetlen. A dolgozókat arra kell bátorítani, hogy tekintse-
nek túl a jelenlegi gyakorlatukon és meglévő képessé-
geiken, gondolkodjanak kreatívan. A dolgozók gondosan 
védik szellemi tulajdonukat, és folyamatosan keresik a 
lehetőségeket az értéknövelő innovációra és fejlesztésre. 
Mindehhez ad támogatást a Lean és Quality csapat. 
Motiváció, jutalmazás 
Az egyén vagy csoport szervezeti célokat, illetve értéke-
ket támogató viselkedésének, erőfeszítéseinek, elért 
eredményeinek elismerésére a National Instruments a 
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dolgozók bevonásával újradefiniálta, hogy ,,Mit” szeret-
nének elismerni, és mindezt ,,Hogyan” képzelik el. A dol-
gozókkal folytatott munka során azt, hogy mit ismernek 
el, a következőképpen fogalmazták meg: csapatjáték, 
mérőszámok teljesítése, ügyfélközpontúság, pozitív 
hozzáállás, konfliktuskezelés, folyamatos újítás, mások 
motiválása, felelősségteljesség, kreativitás, segítőkész-
ség, betanítás és megbízhatóság. Arra a kérdésre, hogy 
milyen formában szeretnék az NI dolgozói munkájukért 
az elismerést megkapni, a következőket válaszolták: 
szabadidő, anyagi elismerés, negyedéves bónusz, 
„meetingek” a siker megünneplésére, oklevél, fizetés-
emelés, személyre szabott nap, jutalomút, gyárlátogatás, 
előléptetés. 
Az NI az elismerési modellt 2009 közepétől alkalmazza, 
szükség esetén fejleszti a dolgozói javaslatok alapján. 
Jelenleg a fenti szempontok figyelembe vételével a Lean 
Office csoport (Lean csapat, Quality csapat, CI team) 
középvezetői támogatással kiválasztja a legjobb Kaizent 
megvalósító csapatot, akik elnyerik a „Hónap Kaizene” 
címet, és elismerés jeléül egy csapatépítő vacsorán ve-
hetnek részt. Az „év Kaizen”-ét is megválasszák, ahol az 
elismerés szintén a Kaizen minden tagját illeti, akik leg-
utóbb egy ’meglepetés-utazáson’ vettek részt. Az utazás 
Magyarország különböző területeit érintette, a résztvevők 
az útvonalat sem tudták előre és a két napos út során 
érintett több helyszínen különböző meglepetés progra-
mok várták őket (kalandpark, gokartozás, balatoni szár-
nyashajó, stb.77..  áábbrraa). 

  
77..  áábbrraa  

Eredmények 
A Kaizenek során természetesen rögzítésre kerülnek a 
célul kitűzött, és a ténylegesen elért eredmények. Valós 
megtakarítás alatt azokat a pénzbeli eredményeket ért-
jük, amelyek egy Kaizen eredményekén közvetlenül ki-
mutatható. Ilyenek például azok az intézkedések, ame-
lyek a gyártási folyamataink során keletkező selejteket 
csökkentésére irányulnak, vagy a termelésben használt 
segédanyagok felhasznált mennyiségét csökkentik. Ha 
egy Kaizen során nem csak közvetlen pénzbeli megtaka-
rítást érünk el, akkor ezekkel a megoldásokkal a jövőbeli 
megtakarításainkat fogjuk növelni. Ilyenek például a 
munkafolyamatok optimalizálásaiból adódó felesleges 
emberi tevékenységek csökkentése, és az így nyert em-
beri erőforrások más területre való átcsoportosítása (a 
cég jövőbeli -recesszió utáni- folyamatos növekedésével 
számolva azonos létszámmal, nagyobb kapacitás 
elérése). Ez a 88..  áábbrráánn látható. 

  
88..  áábbrraa  

________________________________________________________________________________________________
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HHooggyy  kkeerrüülltt  vviirráágg  aa  lleevveess--ppoorrbbaa,,  
aavvaaggyy  mmiiéérrtt  vveezzeettttee  bbee  aa  KKnnoorrrr  aazz  IIRRIISS--tt??  

VViinncczzee  RRóóbbeerrtt  
 
Bevezetés 
Rögtön magyarázkodással kell, hogy kezdjem: a cikk 
írója nem hibbant meg teljesen, sőt még csak nem is tett 
túl sokat a mérgező hatású növény gyökeréből abba a 
bizonyos levesbe. Bizony az utca emberét megkérdezve 
százból kilencvenkilencen a Knorr szó hallatán -pavlovi 
reflextől megindult nyálképződéssel- gőzölgő levest vizi-
onálnak. Természetesen itt szó sincs holmi gasztronó-
miai újításról, hanem a járműipar egy speciális szegme-
nésről fogok értekezni. A Knorr-Bremse Vasúti Jármű 
Rendszerek Hungária Kft 1995 óta gyárt Magyarorszá-
gon fékberendezéseket vasúti járművekhez. Minthogy a 
fékrendszer életvédelmi berendezésnek számít, különle-
ges minőségi és biztonsági követelményeknek kell, hogy 
eleget tegyen. E követelmények magas szintű fenntartá-
sában és fejlesztésében nyújtanak segítséget a külön-
böző minőséggel foglalkozó szabványok, modellek és az 
azoknak való megfelelés. 
A vállalat 1997 óta tart fenn ISO9001 szerinti minőség-
irányítási rendszert, melyet időközben kiegészített az 
ISO14001 és OHSAS18001 szabványok szerinti rend-
szerekkel is. 2003-tól foglalkozik az EFQM modell sze-
rinti önértékeléssel és a rendszer folyamatos fejlesztésé-
vel, melynek eredményeképp 2005-ben Nemzeti Minő-
ség Díjat is nyert. 
Felmerül a kérdés: ha mindez ily rózsás -folytatva a 
kezdeti virágos hasonlatot- akkor mi vitte rá a vállalatot 
2008-ban az IRIS bevezetésére?  

Az adekvát válasz: a vevők megkövetelik. Persze ilyen 
szimplán ezt a nem lehet megválaszolni, hiszen a beve-
zetés pénzbe, energiába és időbe került. Ezeket akkori-
ban (is) igen szűkösen mérték. Természetesen voltak 
elvárásaink a szabvány bevezetésével szemben, úgy-
mint: 
- vasúti iparágra szabott követelmények kellenek, 
- továbbfejlesztett folyamatok és szállítói hatékonyság, 
- legyen kevesebb vevői rendszer audit, 
- legyenek összevont IRIS - ISO 9001 auditok, 
- a rossz minőségből eredő költségek csökkenjenek, 
- keltsen bizalmat a vevőkben, 
- legyen transzparens audit-adatbázis.  
Az IRIS 
Ezek után 6 pontba szedve lássuk mit is kínál, miben 
nyújt többet az IRIS, mint egy jól kiépített ISO 9001 rend-
szer. 
1. Formai követelmények 
a. 14 eljárás melyet dokumentálni kell (ISO 9001 – 6 do-

kumentált eljárás) 
b. 19 megkövetelt folyamat (ISO 9001 – 3 folyamat) 
Következzék itt egy igen szemléletes diagram a két 
szabvány követelményeinek összehasonlításáról.

Megjegyzés
Minőségirányítási vezető, K-B Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.

Megjegyzés
IRIS = International Railway Industry Standard, (Nemzetközi Vasúti Ipari Szabvány)



 

 
11..  áábbrraa  AAzz  IIRRIISS  ééss  aazz  IISSOO  kköövveetteellmméénnyyeeiinneekk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  

FFoorrrrááss::  wwwwww..iirriiss--rraaiill..oorrgg  
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A kötelezően dokumentált eljárások angolul és magyarul 
Ssz Processes/activities to be 

documented in procedures 
Kötelezően dokumentált 
eljárások 

1 Transfer / outsourcing of contract 
activities 

Szerződéses tevékenységek 
áthelyezése/kiszervezése 

2 Control of documents Dokumentumok kezelése 
3 Control of records Feljegyzések kezelése 
4 Provision of resources Gazdálkodás az 

erőforrásokkal 
5 Training Oktatás/képzés 
6 Design and development 

validation 
Tervezés és fejlesztés 
validálása 

7 Design approval 
(For the IRIS scope of 
certification No 19 (Annex 1 – 
signaling) 

Tervezői jóváhagyás 

8 Maintenance for equipment and 
tools 

Eszközök és szerszámok 
karbantartása 

9 First article inspection (FAI) Első darabos átvétel 
10 RAMS Megbízhatóság, 

rendelkezésre állás, 
karbantarthatóság és 
biztonság 

11 Internal audit Belső auditok 
12 Control of non conforming 

product 
Nem megfelelő termék 
kezelése 

13 Corrective action Helyesbítő tevékenység 
14 Preventive action Megelőző tevékenység 

Az IRIS által megkövetelt folyamatok angolul és 
magyarul 
Ssz Process required by IRIS IRIS által megkövetelt 

folyamatok 
1 Cost management Költség menedzsment 
2 Control of customer documents Vevői dokumentumok 

kezelése 
3 Planning of Product realization Termelés tervezés 
4 Tender management Tender menedzsment 
5 Design and development Tervezés és fejlesztés 
6 Purchasing process Beszerzési folyamat 
7 Control of production process Termelés folyamat 

szabályzása 
8 Validation of process for 

production and service provision 
Termelési és szerviz 
tevékenységek 
folyamatának validálása 

9 Control of monitoring and 
measurement devices 

Mérő és ellenőrző eszközök 
felügyelete 

10 Project management - new 
product development 

Projekt menedzsment - új 
termék fejlesztése 

11 Project management – Quality 
management 

Projekt menedzsment – 
minőségirányítás 

12 Project management – Risk and 
opportunity management 

Projekt menedzsment – 
kockázat és lehetőség 
menedzsment 

13 Change management Változtatás menedzsment 
14 Configuration management Konfiguráció menedzsment
15 Commissioning / Customer 

Service 
Üzembe helyezés / vevői 
szolgáltatások 

16 LCC Költségek a teljes 
élettartam alatt 

17 Obsolescence management Elavulás menedzsment 
(pótalkatrészek) 

18 Monitoring, measurement, 
analysis and improvement 

Ellenőrzés, mérés, elemzés 
és fejlesztés 

19 Control of nonconforming 
processes 

Nem megfelelő folyamatok 
kezelése 
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2. Audit előfeltételek 
a. felkészültségi felülvizsgálat 
b. 12 KO kérdés – ezek teljesítése az IRIS tanúsítás 

előfeltétele, nincsenek pontozva 
3. Érettségi szint és pontrendszer, mely biztosítja 
c. a teljesítmény értékelését 
d. a további fejlődési lehetőséget 
Kétfajta kérdést tesznek fel az auditorok. 
Az egyik a nyitott, melyet a következő 5 szintű modell 
szerint értékelnek, értékelve a folyamatok érettségi szint-
jét és a bevezetés fokát, kiterjedését. 

 
Érettségi szint A követelmény Pont 

„optimized” – 
optimalizált 

túlteljesített és folyamatosan 
javított 4 

„qualified” – minősített túlteljesített 3 

„defined” – definiált teljesen megfelelő 2 

„poor” – gyenge részben felel meg 1 

„insufficient” – nem 
megfelelő nem felel meg 0 

A másik a zárt, melyet nem értékelnek. 

Válasz A követelménynek Pont 

IGEN megfelel 2 

NEM nem felel meg 0 

A kiértékelés a kérdőív alapján történik. 

Question POOR DEFINED

Tender management
How are risks related to the product reviewed? Does the 
organization have a multidisciplinary approach prior to commitment 
to start the quotation process?

- Process defined and 
implemented.
- multi-disciplinary 
approach, prior to the 
submission of the 
quotation and records 
maintained

Plus:
- formal review and defined 
process available
- risks are continuously 
monitored, updated 

Plus:
The e
risk ass
analy
basi

As a minimum, are project / product requirements identified, 
controlled and validated?

Identification of 
requirements as before 
formal validation process-
formal approval process

QUALIFIED OPTIMIZED

ffectiveness of the 
essment was 

sed on a regular 
s

Plus:
Continuous improvement of the 
risk assessment process 
including tools

Question POOR DEFINED

Tender management
How are risks related to the product reviewed? Does the 
organization have a multidisciplinary approach prior to commitment 
to start the quotation process?

- Process defined and 
implemented.
- multi-disciplinary 
approach, prior to the 
submission of the 
quotation and records 
maintained

Plus:
- formal review and defined 
process available
- risks are continuously 
monitored, updated 

Plus:
The e
risk ass
analy
basi

As a minimum, are project / product requirements identified, 
controlled and validated?

Identification of 
requirements as before 
formal validation process-
formal approval process

QUALIFIED OPTIMIZED

ffectiveness of the 
essment was 

sed on a regular 
s

Plus:
Continuous improvement of the 
risk assessment process 
including tools

 
22..  áábbrraa  KKéérrddőőíívv 

Összes pontszám / maximálisan elérhető pontok ≥ Küszöbérték (50%) 
4. Javító és fejlesztő intézkedések 
a. lezárandó a tanúsítás megszerzéséhez (javító) 
b. további feladatok meghatározása 
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Megfelelés Szint Pont Intézkedés szükséges 

   Nyílt kérdés Zárt kérdés 
Megfelelt Optimalizált 4 Nincs elvárt intézkedés -- 

 Minősített 3 Fejlesztő intézkedés javasolható -- 
 Definiált 2 Fejlesztő intézkedés szükséges Nincs elvárt intézkedés 
 Gyenge 1 Javító intézkedés kötelező – 90 

napon belül le kell zárni -- 

 Nem megfelelő 0 Javító intézkedés kötelező – 90 
napon belül le kell zárni 

Javító intézkedés kötelező – 
90 napon újra kell auditálni 

33..  áábbrraa  AA  mmeeggffeelleellééss  ffookkoozzaattaaii
5. Követelmények az auditorokkal szemben (vasúti 
szakmai tapasztalat/vizsgáztatás) 
6. Adatok, információk közzététele, karbantartása 
a. IRIS portal - http://www.iris-rail.org/ 
b. Értékes információk közzététele 

• Jóváhagyott tanúsító szervezetek 
• IRIS tanúsítványok (vállalatok listája, érvényes-

ségi kör és érvényesség) 
• IRIS Audit-tool (IRIS kérdés lista és támogatás az 

auditok lefolytatására és riportálására, automati-
kus adat-transzfer a portálra) 

A bevezetés tapasztalatai 
Folyamatorientált integrált rendszert működtető nemzet-
közi vállalatként nem került sok plusz munkába az IRIS 
bevezetése. Első lépésként összerendeltük a szabvány 
követelményeit a meglévő folyamatainkkal és feltérké-
peztük a réseket. 4 olyan területet találtunk, melyet job-
ban ki kellett dolgoznunk: projekt menedzsment, konfigu-
ráció menedzsment, elavulás menedzsment (pótalkatré-
szek) és üzletfolytonossági menedzsment (Business 
Continuity Management) 
A szabvány érthető módon sok auditor-napot követel 
meg, mely alapvetően a vállalat méretétől függ. Ese-

tünkben, lévén integrált MIR-KIR-MEBIR rendszer, ez 14 
auditor-napot jelentett, ami lássuk be nem kevés. Végül 
4 auditor 3 csoportban 3,5 napig auditált minket. Mond-
hatom életem legkeményebb, legnehezebben me-
nedzselhető auditja volt. 
Az elvárások teljesülése 
Az IRIS szabvány számunkra többnyire beváltotta a hoz-
záfűzött reményeket. Vasút specifikus, folyamatorientált, 
folyamatos fejlődést igénylő és biztosító rendszert ad. 
Persze önmagában a szabvány csak mankó, melyből 
annyit lehet kihozni, amennyit a vállalat beletesz.  
Visszatérve a kezdeti kertészeti értekezéshez, egyetlen 
beteg ágacskát találtam: a vevők nem tartanak kevesebb 
auditot. Igaz most már nem rendszer-, hanem folyamat-
auditnak hívják, ami akárhogy is nézzük egy rendszer 
összefüggő, szekvenciális elemeit veszi sorra. De persze 
ez már egy másik történet. 

________________________________________________________________________________________________
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NNeeggaattíívv  éérrzzeellmmeekk  sszzeerreeppee,,  hhaattáássaa  aa  mmaaii  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  
AA  ppoozziittíívv  vviisseellkkeeddééssmmiinnttáákk  bbeehheellyyeetttteessííttééssee  aazz  eerreeddmméénnyyoorriieennttáálltt  mmuunnkkaavvééggzzééss  éérrddeekkéébbeenn  

SSzzüüggyyii  GGyyöörrggyy  
 

Az 1980-as évek végén lezajlott társadalmi rendszervál-
tás és az azt követően kialakult társadalmi környezet sok 
embert felkészületlenül ért. Többek között kiemelten 
fontossá vált a piacgazdasági környezetben igazolódott, 
ott már sikerhez vezető módszerek, azok rutinszerű al-
kalmazásának megismerése és a saját munkavégzési 
rutinba történő illesztése. Ehhez tudásbeli és módszer-
tani támogatást is kapott társadalmunk, különösen a 
legfejlettebb piacgazdasággal rendelkező országoktól. 
Így nyílt lehetőség annak idején egyetemi oktatók, válla-
latvezetők számára olyan programokon történő részvé-
telre, melyeken az említett módszertanokat szándékoz-
tak megismertetni. 
Mára azonban sok szempontból jelentősen megváltozott 
a helyzet. 
Felzárkóztató szándék helyett versenytársi magatartást 
kapunk a fejlett piacgazdaság országainak vállalatai, 
vállalkozásai részéről. Emiatt -jól felfogott érdekükből 
kifolyólag- a folyamatos készség- és kompetenciafej-
lesztést e versenytársak részéről már egyik sem támo-
gatja. Nagy kérdés, hogy felnőttünk-e, mielőtt magunkra 
maradtunk? Azaz felelősségünk teljes tudatában ké-
pessé váltunk-e az éles piaci verseny eredményes meg-
vívására? 
Fenti gondolatok előzményeként láttuk fontosnak meg-
említeni a TÁRKI (Társadalomkutatási Intézet) két, kö-
zelmúltban megjelent kutatási eredményét, melyek a 
magyarok egymás iránti bizalmáról, illetve a Visegrádi 

Négyek körében végzett pesszimizmus-felméréséről 
szólnak.  
A magyar társadalom pesszimizmusra és bizalmat-
lanságra vonatkozó sajátosságai egy nemzetközi és 
egy magyarországi kutatás alapján 
A vállalkozás-, és intézményvezetés kiemelt feladata, 
melyet komoly mértékben determinál az általános társa-
dalmi hangulat, hogy munkatársaik kreatív alkotó han-
gulatát megteremtsék és fenntartsák. Ilyen értelemben 
számukra igen fontos azon kutatásnak az eredménye, 
mely a saját, és az ország anyagi helyzetének jelenlegi 
megítélését és egyéves időtávlatban remélt javulását 
elemzi.  
A TÁRKI elemzésének néhány fontosabb megállapítását, 
így azt a társadalmi hangulatot, melynek meghatározó 
jellegéről az előbbiekben szóltunk, kiemelten hasznos 
figyelembe vennünk. 
A TÁRKI elemzésében az alábbi megállapítást érdemes 
kiemelni: „Akár a saját anyagi helyzetet, akár a gazdaság 
helyzetét értékelik, a magyarok véleménye olyannyira 
negatív, hogy hosszú ideje -függetlenül a reálfolyama-
toktól- már nem tud romlani.” 
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11..  áábbrraa  AA  ssaajjáátt  aannyyaaggii  hheellyyzzeett  mmeeggííttééllééssee  

Forrás: CEORG. 
Megjegyzés. 2004 júliusában, Csehországban, 2009 júliusában 
pedig Szlovákiában nem történt adatfelvétel. 

A saját anyagi helyzetére vonatkozóan (11..  áábbrraa) a négy 
visegrádi ország közül egyedül a magyarok értékelik 
10%-os arányban nagyon jónak helyzetüket, míg az 
összes többi (Csehország, Lengyelország, Szlovákia) 
2011 januárjáig 25-45 % közé pozícionálta magát. Ebből 
egyértelműen kiolvasható egy további negatív tendencia, 
nevezetesen a 2007. évi felmérés során közel 30%-os 
jónak ítélő aránnyal Szlovákia együtt haladt a másik két 
országgal, ugyanakkor mára már náluk is 20% alá csök-
kent ez a mutató. 
A saját anyagi helyzet javulását várók arányát tekintve 
mindegyik visegrádi ország nagyjából együtt halad, 
többnyire a 10 és 20% közötti sávban. 
A magyar társadalom 2007 óta a 2-3%-os sávban fixálja 
az ország gazdasági helyzetét jónak vagy nagyon jónak 
értékelők arányát, míg a többi ország (Szlovákia kivéte-
lével az utóbbi néhány évre vonatkozóan) inkább a 10-

20% közötti sávban halad a 2008-as válság időszakát 
követően. 
Az is kiemelten fontos egy vállalati-, intézményvezetés 
számára, hogy a munkatársak, közülük is legfőképp a 
vezetőtársak, milyen mértékben bíznak meg embertár-
saikban, különösen a közösségépítés szempontjából 
fontos vállalati-, intézményi kultúrájuk tagjaiban. Ilyen 
értelemben a magyarok többnyire a négyes és ötös át-
lagpontszámot érik el a tízes skálán, így a 2002 óta zajló 
felmérések szerint a magyarokról az állapítható meg, 
hogy közepesen bíznak meg embertársaikban.(22..  áábbrraa) 

 
22..  áábbrraa  BBiizzaalloomm  eemmbbeerrttáárrssaaiikkbbaann  

Forrás: TÁRKI havi Omnibusz-kutatások, 2002-2011, 0 = „egyáltalán 
nem bízik”, a 10 = „teljes mértékben megbízik”. 

A TÁRKI kutatásai kiterjedtek arra is, hogy a társadalom 
szereplői koruk, nemük, vagy akár településük nagysága 
alapján mutatnak-e szignifikáns eltérést? A TÁRKI elem-
zői szerint ezek a tényezők nem adtak szignifikáns elté-
réseket, viszont az iskolai végzettség kiemelten szignifi-
káns tényező volt a felmérések során (33..  áábbrraa). Így, az 
előbb említett átlagos pontszám közel 30%-a vonatkozott 
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az alapfokú végzettségű válaszadókra, a középfokú vég-
zettséggel rendelkezők 2011-re 40% alá kerültek, míg a 
felsőfokú végzettségűek átlaga az 50% érték körül moz-
gott. 

 
33..  áábbrraa  PPoonnttsszzáámmookk  iisskkoollaaii  vvééggzzeettttsséégg  sszzeerriinntt  
Forrás: TÁRKI havi Omnibusz-kutatások, 2002-2011 

Mindezek hangsúlyozottan figyelembe veendők a vezetői 
munkában, hiszen a bizalom valójában „bináris” fogalom, 
azaz vagy van közöttem és egy megadott személy kö-
zött, vagy nincs, illetve hiánya nagyon sok és erőforrás 
veszteséget jelentő hátránnyal jár. Ugyanakkor kialakí-
tása igen hosszú folyamat, és megteremtése nagyon 
tudatos egymásra épüléssel együttes, koordinatív fel-
adatok által lehetséges. 

Csúcson a p
negatívabbak

esszimizmus – ennél 
 már nem lehetünk

A XXI. sz. magyar
jellemz

pesszimizmus.

 társadalmában 
ően jelen van a 

 
44..  áábbrraa  

A negatív érzelmek kezelésének korlátai és lehetősé-
gei a vezetői munkában 
Az előbb ismertetett, a magyarok negatív gondolkodását 
jól példázó gondolatok után, szeretnénk a sokáig túl bo-
nyolultnak tartott James-Lange-féle emócióelméletre 
utalni. Ennek alapüzenete, hogy a külvilágból érkező in-
gerek hatására előbb a tudatalattin keresztül érzékelt és 
így kialakult testi beidegződések jelennek meg, majd a 
testi következmények, változások tudatosodnak vissza 
az agyba (reafferentálódás). Az így kialakult proprio-
ceptív ingerületek eljutnak a tudatos agyféltekébe, s csak 
ezután kerül az érzelem (annak legszélesebb skálája) 
beazonosításra, tudatosításra. Azaz: az érzelem sokkal 
inkább élmény, mint sem a tudatos helyzetelemzés 
végeredményének reakciója! 
Mindezek jelentőségét azért tartjuk kiemelendőnek, mert 
menedzsment tanácsadóként gyakran találkozunk azzal 
a jelenséggel, hogy a szakma logikus agyfélteke meg-
célzásával végzett tanításai (üzenetek közlése, logikus 
meggyőzés próbálkozásai stb.) a negatív érzelmek haté-
kony kezelésére többnyire sikertelenek. 
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A negatív érzelmek
eredményesen nem kezelhet
a logikus üzenetek, tanítások
közlésével, azok meggy

való használatával!

 
ők 
 

őzésre 

 
55..  áábbrraa  

Felmerül a következő kérdés: vajon meg lehet-e oldani 
azt a feladatot, melynek eredményeként a harmonikusan 
együttműködő, az alkotni vágyó, az önbizalommal teli 
eredményes munkavégzés fel tudja váltani a negatív ér-
zések mentén megvalósított munkavégzést?  

alkotó

harmonikusan együttműködő

önbizalommal teli

eredményes

Hogyan lehet eredményesen
felkészíteni cégünket

 

munkára?

 
66..  áábbrraa  

A sikeres közösségépítés XXI. századi sajátosságai 
A sikeres közösség építés 5 legfontosabb eszközeként, 
tapasztalataink szerint, az alábbiak tekinthetők.  
Az első megfogalmazásánál egy személyes coaching 
tapasztalat segített. Egy intézmény vezetője azt a di-

lemmát osztotta meg velünk, mely szerint -miközben ő 
eredményesebb munkát szeretett volna munkatársaitól 
kapni, és ebben az irányban igyekezett szervezetét se-
gíteni- egyik bizalmi kollegájától azt a tanácsot kapta: 
inkább foglalkozzon többet csapattagjai lelkivilágával. 
Ebben az üzenetben nagy ellentmondást érzett. Úgy 
érezte, intézményvezetői funkciója alapján neki azt kel-
lene elérnie, hogy munkatársai eredményesebben dol-
gozzanak, nem pedig sebeik, sérüléseik ápolására 
szentelnie az idejét. Általában ugyanez a típusú dilemma 
merül fel a motiváció módszertana taglalása során is, 
hiszen sokszor konkrét és eredményes választ kell egy 
vezetőnek adnia a „Hogyan tudom munkatársamat moti-
vált munkavégzésre serkenteni?” kérdésre. Tanácsadói 
tapasztalatunk során az az érzés fogalmazódott meg 
bennünk: igenis, foglalkozni kell a munkatársak lelkivilá-
gával! Egészen pontosan olyan mértékben és mélységig, 
amely után eredményes munkavégzésre vonatkozó üze-
netünket úgy tudjuk átadni számukra, hogy a munkatár-
sak valóban azt hallják, értsék meg abból, amit üzenni 
szeretnénk. 

1. Foglalkozz a lelkivilágával!

Értsem meg ő
hogy üzenetemet
tudjam úgy fogalmazni,
értse, amit üzenni

t olyan mértékben,
számára meg

hogy azt
szeretnék.

 
77..  áábbrraa  
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Azonban szükség van munkatársunk lelkivilágának ilyen 
értelmű és célú megértésén túl arra is, hogy az ő motivá-
ciós jellemzőit megismerjük. Ráadásul nem is csupán 
felületesen, általánosan, hanem annak érdekében és 
olyan részletezettséggel, hogy szervezetünk pozitív cél-
jait érzelmileg azonosult és logikailag egyetértett közös 
célként, a valódi eredményesség inspirációját hívjuk 
életre benne. 

3. Tudjam a cégünk pozitív céljait 
közössé tenni!

Találjuk meg az egyedi
megoldások rendszerbe foglalt
és szervezetileg eredményes
működtetését.

2. Tudjam a cégünk pozitív céljait
közössé tenni!

 

Találjuk meg közösen azt a
motivációs sajátosságot, mely
valódi eredményességi inspirációt
hoz létre.

 
88..  áábbrraa  

Az ilyen módon alkotó, ösztönző és közös cél felé haladó 
munkavégzést feltétlenül olyan pozitív spirállá szükséges 
formálnunk, melyben az egyéni sikerek és a kisebb szer-
vezeti egységek, valamint a teljes szervet (gazdasági 
rendszer, vagy intézmény) sikerei az addig megélt és a 
további inspirációt adó sikerek láncolatává fejleszthető. 

  
99..  áábbrraa  

Mindehhez azonban a negyedik legfontosabb eszköz 
segítségét szükséges igénybe venni. Nevezetesen: a 
munkatárs fejlődésére találjunk változatos és egyénre 
szabott módszereket, amelyeket olyan kreatív és egy-
mást szinergizáló módon tudunk illeszteni, hogy a segít-
ségével megvalósított „pozitív spirál” hatás külön erőfe-
szítés nélkül megvalósítható. 

4. Tudjak fejl
módszereket

használni!

ődésre inspiráló 
 rendszeresen 

A HR fejlesztés
először az ér
koncentráljunk.

módszereivel
zelmi agyféltekére
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1100..  áábbrraa  



 

Az említett módszerek kreatív alkalmazását számtalan 
helyzetben gyakorolhatjuk: a bizalomerősítő, pozitív 
emóciókat generáló, formális és informális beszélgetése-
ken túl a klasszikus (és szakmai tapasztalataink szerint 
kiválóan hasznosítható) tréning módszereken át olyan 
tényleges teljesítmény-kitűző, -mérő, -értékelő, és -minő-
sítő rendszer kiépítésével és alkalmazásával, melynek 
működtetése nem túl nehézkes, ugyanakkor lehetővé 
teszi a napi, heti, havi és negyedéves szintű összegzé-
seket. 

Ennek módszerei:

tréningek

bizalomerősítő, pozitív emóciók
generáló beszélgetések

teljesítmény‐ és eredményességfe
megbeszélések

teljesítményértékelő‐ és fejleszt
rendszer működtetése 

at 

jlesztő 

ő 

 
1111..  áábbrraa  

A legtipikusabb és többnyire igen nehezen elkerülhető 
veszély az előbb említett négy eszköz egymásra épülő 
és harmonikus alkalmazására, hogy munkaszervezési 
rutinunk csapdájaként arra a következtetésre jutunk: 
„nincs időnk ilyesmire”. Van azonban egy elvi ellentmon-
dásnak látszó mondat is, mely gyakran így hangzik: „az 
eredmény-elvárás nem egyeztethető össze a munka-
végző személyes igényével”. Mindennek hasonló, de 
szélsőségesebb megfogalmazása: „a munkahely nem a 

lelkizés színtere”. Erre a mondatra az 3-as pont bevezető 
gondolatai voltak a válaszaink. 

Csapdák:

Nincs időnk ilyesmire

Az eredmény
össze a személyes

A munkahely

elvárás nem egyeztethető
igényekkel.

nem a lelkizés színtere.
 

1122..  áábbrraa  
A tudomány szerint a hüllők megjelenése a Földön a 
Karbon időszak elejére tehető, a mocsárerdők megjele-
nésének is köszönhetően. Egyes fantáziadús írók szerint 
ez úgy történhetett, hogy azokat a kíváncsi, „kreatív” ha-
lakat, akik rendszeresen kiugráltak a víz fölé, illetve a 
mocsaras partra, az „átlagos” (hal)vezetők (sőt még a 
többség is) kiközösítették, így azok kénytelenek voltak új 
életteret választani maguknak. 

Paradigmacsapda

A fejlődés
annak
elutas

azonosu

 csíráit a közösség 
 megjelenésekor 
íthatja, a vele 

lókat kirekesztheti.
  

1133..  áábbrraa  
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A példa akár napjainkra is hasznosítható párhuzam le-
het, hiszen az önismeret, mely a tehetségek és képes-
ségek kifejlesztésének előszobája, azaz az önfejlesztés, 
mint kiemelten fontos humánerőforrás-mozgósítás mód-
szertanáig vezetnek el. 
Az előző négy eszköz itt egészül ki az ötödikkel, melyek 
együttesen tapasztalataink szerint akkor működnek har-
monikusan, ha rendszeresen az önismereti, illetve ön-
fejlesztési módszerek gazdag tárházát mozgósítjuk a 
folyamatos fejlesztés érdekében. Ezen eszközök komoly 
eséllyel alkalmasak a teljesítmény-, illetve eredmény-
kényszer okozta elbizonytalanodás felismerésére és 
nagyrészt kezelésére is. Amennyiben további megerő-
sítő, önbizalom növelő eszközök, módszerek szüksége-
sek, az igény felmerülése esetén a feladat már mód-
szertani gazdagítás kérdése csupán. 

5. Az önismeret, önfejlesztés
eredményes megvalósítása

 

személyes önismeret fejlesztése

a tehetségpontok feltárása

személyiségjegyek illesztése közössé
eredményességet fokozó használata

szervezeti visszajelzések működ

gmodellek
alapján

tetése é
hasznosítása

s

  
1144..  áábbrraa  

A pozitív viselkedésminták behelyettesítése a vezető 
munkájában 
A turbulens környezeti hatások, valamint a rövid ciklus-
idejű változások a XXI. század elvitathatatlan jellemzői. 
Mindezek hatására a vezetői és munkatársi közösségek 
érezhetik úgy, hogy a szervezeten belüli folyamatok fölött 
nem lehetséges megtartani a kontrollt. Mindez annak a 
nézőpontnak köszönhetően alakítható másként, melynek 
segítségével nem a külső változások ellenére, hanem 
azokat peremfeltételként elfogadva, s így rugalmas rea-
gálással, belső önfejlődési válaszokkal viszonyulunk. 
Mindez igényli azon tudatosságunkat, melynek segítsé-
gével beazonosítjuk saját negatív viselkedésmintáinkat 
és azokat kreatív, alkotó technikával beazonosított pozi-
tív viselkedésmintával helyettesítjük be. 
Ehhez azon felismerés mentén tudunk eljutni, mely sze-
rint „problémáinkat mi magunk okozzuk”. 

Problémá

mi

okozzuk!!!

inkat

 magunk

  
1155..  áábbrraa  

Jól lehet, a külső körülmények nehezíthetik és könnyít-
hetik is problémáink megoldását, ugyanakkor az önfejlő-
dés szükségességét belátó válasz mégis bennünk rejlik, 
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azaz problémáink megoldása saját tanulásunk, önfejlő-
désünk által történik. 

problémáink megoldását

nehezíthetik<‐>könnyíthetik

a külső körülmények
  

1166..  áábbrraa  
Az emberi viselkedésminták, attitűdök csoportosítását 
Dr. David R. Hawkins:” Erő kontra erő” című művében 
végzi el számunkra. Ebben meg állapítja, hogy: „A nagy 
és kis energiájú mintázatok megkülönböztetéséhez ész-
lelési és különbségtételi képességek kellenek, amelyeket 
legtöbben igen nehezen, számtalan próbálkozás (siker 
és kudarcsorozat) révén sajátítunk el” (Howkins, 
2004:107) Ezek tanulmányozása éppen azért hasznos, 
mert a pozitív viselkedésminták az alkotáshoz, míg a 
negatív viselkedésminták az enyhébb, esetleg erősebb 
intenzitású pszichoszomatikus romboláshoz vezetnek. 
A hivatkozott könyv 107-110 oldalán egy több elemű lis-
tából a vezetés és munkatársi együttműködés szem-
pontjából kiemelt jelentőségű párok az alábbiak: 

 
ellenszegülő – alakítható 
tagadó – beismerő 
diktatórikus – demokratikus 
megosztó – egyesítő 
szétzüllesztő – együttműködő 
visszautasító – elfogadó 
romboló – építő 
introvertált – extrovertált 
analisztikus – holisztikus 
komor – humoros 
titkolózó – nyílt 
alattomos – őszinte 
mohó – türelmes 
támadó – védelmező 
sóvárgó – célratörő 
hisztérikus – energikus 
ítélkező – érdeklődő 

bűnös – felelős 
bíráló – helyeslő 
ragaszkodó – hívő 
szélsőséges – kiegyensú-
lyozott 
aggodalmaskodó – lemon-
dani kész 
birtokló – létező 
gyenge kezű – méltányos 
elhitető – oktató 
szerencsés – tehetséges 
előítéletes – toleráns 
vakmerő – bátor 
makacs – elszánt 
cinikus – tapasztalt 
küszködő – törekvő 

Noha a teljes körű lista elemei is előfordulhatnak a mun-
kavégzés során, mégis, tanulságként, csak néhány, vá-
logatott, kiemelten fontos negatív - pozitív párt emeltünk 
be  
A profitra épülő társadalom és az eredménykényszer 
mellett megteremthető harmónia módszertana 
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Noha az előzőek alapján kiolvasható állásfoglalásunkból, 
hogy a személyes harmónia meggyőződésünk szerint a 
teljesítmény- és eredménykényszer mellett is megvaló-
sítható, semmiképp nem szeretnénk azt a fentiek vélet-
lenszerű egybeesésének tekinteni. Ilyen értelemben te-
hát az egyéni teljesítmények közös célok irányába tör-
ténő mozgósítását, illetve azok szinergikus és cselekvési 
harmóniát alkotó megvalósítását kifejezetten közösség-
formáló, csapatépítő tudatosság mellett tartjuk ered-
ményre vezetőnek!  



 

A csapatépítés A harmonikus csapatműködés 
profizmust igényel!

Az egyéni teljesítményeknek 
közös célok irányába, 

szinergikusan kell cselekvési 
harmóniát alkotniuk!

Állandó figyelem, energia, időzítés!

Célrendszer

Koordinatív együttműködés

Eredményességmérés, értékelés, elismerés 
együttesen

Közös tanulás (Tanuló szervezet)
  

1177..  áábbrraa  
Ugyanis a harmonikus csapatműködés véleményünk 
szerint feltétlenül vezetői profizmust igényel! Mindez pe-
dig állandó figyelmet, a folyamatok és a rendszerműkö-
dés fölötti kontroll kézbentartását foglalja magában, 
melyhez a jó időzítés és a szükséges mennyiségű kon-
centrációs energia szükséges. Emellett a felsorolt veze-
tői eszközöknek azt a négyes célt kell szolgálniuk, me-
lyet az alábbiakban emelünk ki:  

• hierarchizált és strukturált szervezeti célrendszer 
• koordinatív együttműködési rutin 
• eredményesség- mérés-értékelés, következetes el-

ismerés 
• tanuló, állandóan fejlődő szervezet, szinergikus, 

személyes tanulással 

  
1188..  áábbrraa  

A fentiek ideális megvalósulására nem számíthatunk, így 
már jó előre érdemes gondolni azokra a feladatokra, 
melyeket a szervezet munkakultúrájából „alul és felül” 
kilógók, azaz a lemaradók és a gyorsabban fejlődni kívá-
nók kezelésével kapcsolatos tennivalók jelentenek. 

Külön feladat:

A türelmetlen
(felül

A lemaradók
(alul

kezelése

ek 
 kilógók)

 
 kilógók)

  
1199..  áábbrraa  
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Kiemelten fontos a tanácsadók, illetve a munkahelyi ve-
zetők részéről ezen a jelenségek időben történő észle-
lése, valamint az a tevékenység is, amely során az érin-
tett munkatársak lelkivilágával tervezetten foglalkozunk 
annak érdekében, hogy az okokat feltárjuk! Másfajta or-
voslást igényel a „kilógó” munkatársak szervezeti mun-
kakultúrába illesztése: a türelmetleneket szabad energi-
áik lefoglalásával kezelni kiemelten fontos feladata a ta-
nácsadónak vagy vezetőnek; a lemaradókat pedig 
felzárkóztatási projektek segítségével szükséges támo-
gatni. Ugyanakkor bármelyik irányba történő „tartós kiló-
gás” esetén a csapat vagy közösség elhagyásának 
együttes felismerésére és közös megoldásra szükséges 
koncentrálni. 

Teendőink

1. Okok feltárása (lelkivilágukkal
foglalkozni)

2. Lefoglalni szabad energiáikat

3. Felzárkóztatási projekteket, 
segítséget nyújtani 

4. Közösségelhagyás, együttes 
felismerése és közös megoldás
megtalálása.

 

 

  

2200..  áábbrraa  
Tanulmányunkban a magyar társadalom negatív érzelmi 
viszonyulásának néhány kiemelten fontos aspektusán túl 

arra is igyekeztünk rávilágítani, hogy bármely vállalat 
vagy intézmény vezetése a közös pozitív célok kitűzésé-
nek és az azzal való azonosulás elérésének eszköz-
rendszerén keresztül kell megvalósítania az alkotó, az 
egyéni kreativitást szinergikusan hasznosítani kész mun-
kakultúrát. Ehhez olyan indirekt, és az érzelmi agyfélte-
kére koncentráló üzeneteket szükséges alkalmaznia, 
melyekkel a negatív magatartásminták pozitív mintákkal 
kerülnek behelyettesítésre, segítve így az alkotó ember 
és az alkotás folyamata-eredménye örömteli viszonyá-
nak megvalósítását. Meggyőződésünk, hogy a téma és a 
hozzá kötődő feladatok kiemelt jelentőségük miatt a ve-
zetéstudomány fókuszában továbbra is hangsúlyos sze-
repet játszanak majd a közeli és távoli jövőben. 
 
Felhasznált irodalom 
Dr. David R. Hawkins – 2004: Erő kontra erő, 
Angykontroll Kft., Budapest 
Brian Tracy – 1999: Maximális teljesítmény, Bagolyvár 
Könyvkiadó, Budapest 
Bemát Anikó – Gábos András (2011): Visegrádi négyek: 
romló helyzetértékelés, növekvő pesszimizmus, TÁRKI, 
Budapest  
http://www.tarki.hu/hu/news/2011/kitekint/20110815.html 
[2011.09.10.] 
Szalai Boglárka (2011), Kevéssé bízunk egy(s)másban, 
TÁRKI, Budapest  
http://www.tarki.hu/hu/news/2011/kitekint/20110822.html 
[2011.09.10.] 
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„… az igazi emberi értékek iránti 
elkötelezettséget megvalósító fogalom 

számomra a minőség.” 
 

Szügyi György 

JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Szügyi Györggyel 

- Közismert, sikeres és népszerű menedzser vagy. 
Melyek voltak pályafutásod legjelentősebb állomásai? 

- Még egyetemista koromban megfertőződtem a veze-
tés, menedzsment alapjaival, tekintettel arra, hogy a 
Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnök hallga-
tójaként a Budai Várban elhelyezkedő Kiváló Kollé-
gium vezetőjének választottak. Ebben az időben, az-
az igen fiatalon megtanultam a felelősségvállaló, 
szervezetten és rendszerezett információval való bá-
nást. 
A Szegedi Áramszolgáltató Vállalatnál hálózatfej-
lesztési mérnökként dolgozva megszereztem a mér-
nök tanári oklevelet, majd az új kihívás egy, az Alu-
míniumipari Trösztön belüli gyárban mérnök-üzletkö-
tőként várt rám. Az összetett műszaki tartalom 
ismerete mellett, itt a kommunikációs, tárgyalástech-
nikai és értékesítési készségeim fejlesztése, valamint 
az angol nyelvtudásom csiszolása vitt előre. 

Az országos számítóközpont hálózattal rendelkező 
SZÜV szegedi központjában marketing vezetőként 
már marketing stratégiai (termékfejlesztési, árazási, 
piaci szegmens elemzési stb.) feladatokkal foglal-
koztam. 
Alig egy évtized szakmai és vezetői tapasztalata után 
(elvégezve az angliai The Open University Menedzs-
ment szemesztereit) indítottam vezetői készségfej-
lesztéssel, marketing- és cégstratégiai tanácsadással 
foglalkozó cégemet, immáron 22 éve. 
Posztgraduális közgazdász diplomát szerezve, majd 
további angliai és amerikai intézményekben tanulva 
végül 2006-ban szereztem meg 8. diplomámat az Ál-
lamháztartási pénzügyi auditok témakörében. 
Az elmúlt két évtizedben folyamatosan több száz 
vállalat, vállalkozás, intézmény célorientált működé-
sének és hatékony szervezeti munkájának kialakítá-
sában vettem részt. 

Megjegyzés
Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ



 

- Az Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ 
Kft.-nek a szakmában igen jó híre van. Vezetőként mi 
erről a véleményed? Milyen sikertényezőitek vannak? 

- Erre 11 tényezős, saját fejlesztésű modellünk a leg-
pontosabb válasz. Ezen alapul ingyenes vezetési- és 
munkakultúra felmérő kérdőívünk is. A tényezők kö-
zött kiemelt fontosságúak a pozitív jövőkép, az átgon-
dolt, hatékony és öntanuló szervezeti működés, de a 
legfontosabbak munkatársaink, akik részben maguk 
is kialakították eredményes munkarutinjaikat, részben 
készséggel valósítják meg folyamatos önfej-
lesztésüket. 

- Cégvezetői teendőid mellé nagyon sok társadalmi 
megbízatás társul. Melyeket tartod a legfontosabb-
nak? 

- Valóban fontosnak tartom a társadalom jobbítását, 
mely a gazdasági életben bevált módszertanok is-
mertté tételét és a társadalom más területén történő 
alkalmazását is jelentik. Talán a legnagyobb tudomá-
nyos-szakmai elismerés számomra, hogy (noha 1983 
óta, azaz közel 30 éve tanítok a felsőoktatásban, fő-
állású egyetemi oktató soha sem voltam, mégis) 
2010-ben a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bi-
zottság (MAB) tagjává választottak. Noha akaratlanul 
is más stílust és szemléletmódot képviselek, mint a 
felsőoktatás főállású tagjai, ez a helyzet mégis mód 
és lehetőség az eredményes közös munkára, sőt 
mindkét félnek (felsőoktatás és gazdasági élet) hasz-
nos tapasztalni egymás értékeit. Ugyanakkor igen 
nagy jelentőségű az is, hogy a magyarországi szak-
képzés, felnőttképzés, valamint a felsőoktatás egy-
másra utaltságát és közössé tehető érdekeit (megis-
merve a szereplők álláspontjait) igen jól illeszthetőnek 
tartom és tudom is segíteni. Az ehhez kötődő ta-

pasztalataim igen jól kiegészülnek a Közép-Kelet Eu-
rópai Rekreációs Társaságban, valamint a Humán 
Szakemberek Országos Szövetségében és a Vállal-
kozók Európai Parlamentjében vállalt feladataimmal, 
melyek igen szinergikusan kapcsolhatók egymáshoz 
és így erőfeszítéseim ezen szervezetek számára még 
hatékonyabbá válhatnak. 

- Elismeréseid, kitüntetéseid közül melyikre vagy a leg-
büszkébb és miért? 

- A legnagyobb elismerés számomra hallgatóim elis-
merése. Ez leginkább az előadások, tréningek, a 
coaching, vagy egyéb tanácsadási munkáim közben 
már szóban megfogalmazódik, de leginkább az ezen 
szervezési- és humánfejlesztési módszertanok alkal-
mazását követő sikeresség formájában fejeződik ki 
leghitelesebben. Ilyen háttér miatt vagyok a legbüsz-
kébb a Henkel Körösladányi Gyára által elnyert cím-
re, („Az új európai uniós tagállamok legjobb gyára”), 
melyet ugyanaz a gyárvezető hölgy irányít, aki 21 
évvel ezelőtt keresett meg az általunk adaptált nem-
zetközi (főleg angolszász) módszerek bevezetése 
érdekében. De ugyanilyen büszkeség tölt el, ha a ma-
gyar cipőipar eredményesen gazdálkodó Berkemann 
Bt-jére gondolok, hiszen 7 éves szakmai munkánk 
során nem csupán a termékfejlesztés (modelléria) 
funkciója került Németországból hazánkba, hanem 
2011 végére a konszern nemzetközi logisztikai 
központja is hazánk lesz. 
Érzelmileg talán a másfél évtizede kialakult székely-
földi vállalkozásfejlesztési kapcsolataimat megerősí-
tő, a „Kovászna megyei Kis- és Középvállalkozók 
Szövetsége Emlékplakett”-je áll legközelebb hozzám, 
de a különböző konferenciákon kapott legjobb előadói 
díjakon túl a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Ipar-
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kamara 2010-ben alapított és első ízben számomra 
adományozott „Szolgáltatásért Díj” is kiemelten jó ér-
zéssel tölt el. 

- Számtalan publikációd közül melyiket tartod a 
legértékesebbnek? 

- Amíg a modellalkotás és a szakmai publikációk 
szövegezése folyik, addig mindig azt tartom legérté-
kesebbnek, amelyiken dolgozom, de most azt érzem 
legjobb válasznak, hogy „amelyiket még nem írtam 
meg”, mert minden publikációmat folyton átírom, fej-
lesztem, hitelessé téve mások előtt is az állandó ta-
nulás, önfejlődés fontosságát és gyakorlati megvaló-
sítását. Mindazonáltal különösen a minőségügy ki-
emelt jelentősége miatt is a RAABE kiadó által 2008. 
áprilisában kiadott kapcsos könyvek egyik fejezetére 
vagyok a legbüszkébb, hiszen a „vállalati stratégia, 
rendszer és folyamat minőségtudatos fejlesztése” té-
makörében mindössze két magyar szerző került fel-
kérésre, így Dr. Parányi György mellett én írhattam, 
mégpedig „A vállalati kultúra-váltás rendszerszemlé-
letű megvalósítása a fenntartható fejlődés tükrében” 
címmel. Ezen könyvrészletben bemutatott modelljeim 
arra koncentrálnak, hogy a szervezet növekedése 
csak akkor kontrollálható, ha megfelelően stabil a cég 
vezetési-és munkakultúrája, így a létszámbővüléssel 
együttes szervezeti növekedés kellően stabil kulturá-
lis kohéziót valósít meg, így határozott irányt, megol-
dásokat mutat az újonnan érkezők számára, ezzel 
segíti munkájuk célorientáltságát és hatékonyságát. 

- Mit jelent számodra a minőség? 
- Talán egész eddigi szakmai-és magánéletem mottó-

ját jelenti. Azaz tartalmazza a mutatószámok, minő-
ségparaméterek meglétét és teljesítését, de több an-
nál, hiszen nem csupán elégedettséget, hanem a 

munkám során ügyfeleim, partnereim, beszállítóim, 
azaz a teljes érdekelti kör emberi értékeinek tisztele-
tét, fejlődésének, azaz felemelkedésének szolgálatát, 
így nemesebb, az igazi emberi értékek iránti elkötele-
zettséget megvalósító fogalom számomra a minőség. 

- Az utóbbi időben a minőség-szakma presztizse kissé 
megkopott. Hogyan látod: mit kellene tenni a trend 
megváltoztatásáért? 

- Azt gondolom, hogy a vállalati, vállalkozási 
munkakultúrában, a szervezeti működés eredményes 
megvalósításában állandóan belépnek, vagy sokkal 
inkább önállóan körvonalazódnak, megfogalmazód-
nak olyan szervezeti funkciók, melyek a mindenkori 
közgazdasági, piaci környezetben a siker segítői. 
Ugyanakkor ezek a funkciók a termékéletgörbe sajá-
tosságait követik, azaz „bevezetést” és a gyors „nö-
vekedést” követően „stagnáló”, valamint „hanyatló” 
szakaszt élnek meg, így a magyar minőség szakmá-
nak érdemes ezt figyelembe vennie. Személy szerint 
én úgy kerültem a minőségügy közelébe, hogy rend-
szer-és folyamatszemléletű gondolkodásom, szerve-
zetfejlesztő gyakorlatom hamar befogadta és bizo-
nyos értelemben strukturálisan továbbfejlesztette a 
mindenkori ISO szabványok aktuális állapotát, szöve-
gezését. Ez tetszett meg annak idején a Magyar 
Minőség Társaság vezetőinek, köztük Pákh Miklós-
nak és az OMFB elnökhelyettesének, Dr. Veress Gá-
bornak, kicsit később Dr. Tar Józsefnek. Sokat kö-
szönhetek nekik, hogy elfogadták olykor kiigazítónak 
tűnő, szemléletemet tükröző állásfoglalásaimat. 
A minőség azonban a magyarországi vállalatoknál 
nem egyértelműen szabályos utat követte, az előbbi 
funkció-fejlődés tekintetében, azaz a „megjelenő”, 
majd „növekvő, később „egyenrangú” fázisokat nem 
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minden szervezetben járta be, így az „integratív”, 
azaz az összes szervezeti egység szemléletmódját 
meghatározó elemében tartalmazó szint nem min-
denhol valósult meg. S ez a szakma hiányosságait is 
jelenti. 

- Miként tudod ismereteidet felújítani, karban tartani? 
- Valójában szakmai munkám egy állandó nyitottságon 

alapul, melyre tekintettel minden eset, tanácsadói 
helyzet, képzés számomra az ismeretmegújítás 
színtere is. Ezen készségemet, mely már-már sze-
mélyiségjeggyé mélyült, éppen azok a cégvezetők 
segítettek kialakítani magamban, akik az új iránt na-
gyon zártan viszonyultak és önfejlődésük lehetőségét 
éppen saját nyitottságuk minimális szintje vette el. 
A kontroll nélküli befogadással szemben egy „egész-
séges kételkedés” jellemez, mely sokat segít az ér-
téktelen irányzatok követésének elkerülésében. 

- Decemberei konferenciánkon „Rekreációs lehetősé-
gek a vezetők hajszolt életmódjának ellensúlyozá-
sára” címmel vállaltál előadást. Miért tartod fontosnak 
a rekreációs lehetőségeket? 

- Az emberi élettel igen összetett, bonyolult feladatot 
kaptunk születésünkkor. Ráadásul nincs használati 
utasításunk annak módjára vonatkozóan, hogyan él-
jünk, így komoly veszélynek vagyunk kitéve a tekin-
tetben is, hogy dolgozni azért kezdtünk, hogy jól él-
jünk, de munkánk „ránk is dőlhet”. Így az életünk si-
kere (minőségi megvalósítása) azt a készséget is 
várja tőlünk, hogy a teljesítménycentrikus és eredmé-
nyes munka együttesen a munka utáni foglalatosság-
gal boldog embert eredményezzen. Ez azonban a 
lelki és fizikai (pontosabban fiziológiai) rekreálódás 
nélkül nem következhet be, így ezt ugyanilyen fontos 
tanulni. A munkavégzés során elsajátított munkaha-

tékonysági módszerek ehhez hasonlóan a szabad-
időben végzett hatékony időtöltés ugyanúgy módsze-
rek ismeretét és készségszintű gyakorlását igényli, 
szerintem ezért kiemelten fontos a rekreációs lehető-
ségek ismerete és gyakorlása. 

- Innovatív típusú embernek ismerlek. Min dolgozol 
jelenleg és milyen további terveid vannak?  

- Hasznosnak és sikeresnek látom a szervezeti és cég-
működési modelljeim továbbfejlesztését, ugyanakkor 
e modellek alkalmazásba vételére, azaz a napi rutin 
kialakítására vonatkozó önfejlődési szakaszok jobb 
megismerésével, adaptációs jellemzőinek beazonosí-
tásával és azok eredményes megvalósításával fog-
lalkozom. E készségfejlesztési szakaszok ügyes ke-
zelésével, jóval hamarabb elérhető egy szervezet 
munkakultúrájának stabil fejlesztése, így még ered-
ményesebb szervezési és humánfejlesztési tanács-
adásunk. 

- Marad-e időd kikapcsolódásra, szórakozásra? Mi a 
hobbid? 

- Természetesen, minden hétvégém (évente 3-4 kivé-
telével) teljeskörű „reset”-tel zajlik. Ez azt jelenti, amit 
a számítógépnél a vonatkozó gomb megnyomása, 
így többnyire a szombatom kedvenc aqua-fittness és 
aqua-jogging gyakorlataimmal, szauna, aromaterápia, 
masszázs, azaz teljes körű méregtelenítés, a moz-
gásos rekreáció, ízület-és gerinckezelés kellemes és 
szórakoztató megvalósításával telik. 
A vasárnap a családé, s mivel négy gyermekünk van, 
így a dédszülőkkel együttes legszűkebb családi lét-
szám 13 fő. Ez a családi kör minden hétvégén egy 
teljes délutánt és kora estét tölti együtt. 

- Köszönöm a beszélgetést! 
________________________________________________________________________________________________
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Elindult az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat, egy 
kormányzati program a vállalkozások energiatudatossá-
gának elősegítése érdekében. Ismerje meg Ön is, hogy 
vállalkozásának az energiahatékonyságért eddig tett lé-
pései milyen elismeréssel járnak és hogyan tud tovább 
lépni ezen az úton, mindezzel elősegítve a magyar 
Energiahatékonysági Nemzeti Cselekvési Terv céljainak 
megvalósítását. 
Energiahatékonysági Pályázat 
A vállalkozások energiahatékonyságának előmozdítását 
célozza az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat, 
amelyet reményeink szerint a jövőben egyéb motiváló 
eszközök (adókedvezmények, beruházási támogatások, 
kedvezményes hitelek, és más előnyök) fogják kiegé-
szíteni. 
A nemzetközi kutatások azt bizonyítják, hogy a vállalati 
energiahatékonyság javításának első lépése a tudatos-
ság megteremtése; odafigyeléssel, az energiafogyasztás 
ésszerűsítésével, a fogyasztás mérésével és ellenőrzé-
sével az energiafelhasználás mintegy 10%-kal csökkent-
hető. Az energiafelhasználás tudatosítása olcsó, beruhá-
zást alig igényel, elsősorban a szemlélet és a vállalati 
gyakorlat megváltoztatását igényli. Ha a vállalat ener-
giatudatossá vált, következő lépés az energia-hatékony 
beruházások vizsgálata. Az általános gyakorlat azt mu-
tatja, hogy további 10%-nyi energia-megtakarítás gyor-
san megtérülő, támogatásokat nem igénylő beruházá-
sokkal elérhető. Az ennél nagyobb mértékű energia-
megtakarítást eredményező beruházások általában las-
sabban térülnek meg, de nemzetgazdasági szinten még 

mindig kedvezőbbek, mint az energiaszektor fejlesztése, 
ezért a Virtuális Erőmű Program Nonprofit Kft. szorgal-
mazza, hogy az állam ösztönzőkkel segítse az ilyen tí-
pusú beruházások megtérülését is. 
Az energiahatékonyság javításának útját követve épül fel 
az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat, amelynek 
lépéseit az alábbi piramis mutatja be: 

 
11..  áábbrraa  hheellyyee  

Energia-tudatos Vállalat  
Az energiaköltségek megtakarításához vezető út első 
szakasza a vállalat energiatudatosságának felmérése és 
javítása. Ennek elvégzése érdekében az energiame-
nedzsment következő elemeit külön kell vizsgálni: 
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• Az energiahatékonyság beépülése a szervezet irányí-
tási rendszerébe 

• Méréseken alapuló döntéshozatal az energiame-
nedzsmentben 

• Az energia tudatos beszerzése, a piaci lehetőségek 
kihasználása 

• Energiahatékonysági célok és akciótervek 
• Megfelelő erőforrások biztosítása a célok eléréséhez 
• Az eredmények számszerűsítése és demonstrálása 
A vállalat jelenlegi energiaérzékenysége az értékelő kér-
dőív kitöltésével és értékelésével határozható meg. Az 
Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatban részt vevő 
vállalkozások az értékelő kérdőív kitöltését követően 
kezdeményezhetik az „Energiatudatos Vállalat” cím meg-
szerzését. Ehhez először regisztrálniuk kell, majd a 
Virtuális Erőmű Program Nonprofit Kft.-vel történő szer-
ződéskötés után akkreditált auditorunk felkeresi társasá-
gukat, véglegesítik a kérdőívre adott válaszokat, 
meghatározzák az energiamenedzsment fejlesztésének 
lépéseit, amelyre a társaság kötelezettséget vállal. Az 
auditorral történő beszélgetés során bemutatásra kerül-
nek az energiamenedzsment erősítését szolgáló tanfo-
lyamok, speciális felmérési lehetőségek, illetve az ener-
giahatékonyságot elősegítő speciális hitelkonstrukciók és 
pályázatok. 
A vállalások egy évre szólnak, ennek leteltével 
auditorunkkal áttekintik a vállalások teljesítését, illetve 
lehetőség van újabb egy évre szóló vállalást tenni. A 
kötelezettségvállalást követően a vállalat megkapja az 
„Energiatudatos Vállalat” címet, amelynek logóját hasz-
nálhatja. 

„Energia-hatékony Vállalat” díj  
A Pályázat szempontjából „Energia-hatékony Vállalat”-
nak az a vállalkozás minősül, amely saját energiatuda-
tosságának megteremtésén túl olyan energiahatékony-
sági beruházásokat valósít meg, amely igazolhatóan, 
nagymértékben hozzájárul energiafogyasztásának csök-
kenéséhez. Az „Energia-hatékony Vállalat” díj megszer-
zésének feltétele, hogy a vállalkozás az „Energiatudatos 
Vállalat” cím elnyeréséhez szükséges eljárás lefolytatá-
sát követően bemutassa energiahatékonysági projektjeit. 
A projektek eredményeként létrejövő energia-megtaka-
rítást akkreditált auditoraink ellenőrzik. A vállalat 
auditorunk segítségével összeállítja a projektről szóló 
beszámolót (sikertörténetet), amely honlapunkon bemu-
tatásra kerül. 
Az „Energia-hatékony Vállalat” díj átadására 2012. már-
cius 6-án a nemzetközi energiatakarékossági világnapon 
ünnepélyes keretek között az Országházban kerül sor. A 
vállalkozás ekkor kap jogot az „Energia-hatékony Válla-
lat” díj logojának használatára. A díj átadását követően 
konferenciát tartunk, amelyen bemutatjuk az „Energia-
hatékony Vállalat”-ok projektjeit (sikertörténeteit), és a 
pályáztatás tanulságait. 
Amennyiben többet kíván megtudni programunkról, ke-
resse fel honlapunkat (www.virtualiseromu.hu). 

________________________________________________________________________________________________
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•  a rendszerszintű fejlesztés, a Kaizen elvének 
alkalmazása (Németh Balázs, Lengyel György), 

Ezzel -véleményem szerint- a rendezvény sikeresen be-
töltötte azt a célját, amit a címe előirányzott, a 
benchmarkingot, vagyis a jó, vagy akár a legjobb mód-
szerek, a Best Practice átadását.  

A konferencia aktualitását ez a bevezetés különösen ki-
emelte, mert azt mutatta be, hogy a jelenlegi nehéz, vál-
ságos gazdasági helyzetben, számos vállalkozásnak 
nemcsak az sikerült, hogy talpon maradjon, hanem szer-
vezetét és piacát sikeresen bővítette is.  

• a P-FMEA, a null-hiba elv alkalmazása (Vincze 
Róbert) 

• a fejlődés ismérvei a válság közepén (Gerber András) 

Az előadások túlnyomó része ennek módszerét, techni-
káját ismertette. Ezek közül néhányat kiemelek: 

• a vállalati stratégia és a szervezeti innováció fontos-
sága (Macher Endréné, Hosszú Róbert), 
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NNééhháánnyy  ggoonnddoollaatt  aa  MMiikkuullááss  iiss  bbeenncchhmmaarrkkooll  55..  
kkoonnffeerreenncciiáárróóll  

22001111..  ddeecceemmbbeerr  22..  
 

A rendezvény további értékes információkkal is szolgált a 
hallgatóságnak az információk biztonságáról, (Dr. 

A magyar gazdaságstratégia aktuális kérdéseit Prof. Dr. 
Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Stratégiai államtitkára ismertette. Ez a stratégia a vál-
ságban fogant, és válságállónak kell lennie: célja a stabi-
litás és a versenyképesség megteremtése. 

Sződi Sándor javaslatára a résztvevők megemlékeztek a 
november 28.-án körünkből eltávozott Balázs István 
kollégánkról. 
Az első benyomás a rendezvény szokatlanul magas, 160 
fő fölötti látogatottsága,- amint arra Dr. Bárdos Krisztina 
megnyitójában rámutatott. Ez feltehetően a téma fontos-
ságának, valamint az előadók magas szakmai színvo-
nalának tudható be. Ezt követően az elnök átadta a 
2010. évi konferencia legjobb előadójának, Rózsa 
Andrásnak, az ISO 9000 FÓRUM elnökének az őt meg-
illető oklevelet és ajándékot. 

E beszámolónak nem célja, hogy teljes képet adjon a 
tartott konferenciáról, hiszen az egyes előadásokat az 
érdeklődők letölthetik az IFKA honlapjáról (www.fika.hu ). 
Csupán egy szubjektív lenyomata annak, ami közvetle-
nül a konferencia után a hallottakból megmaradt ben-
nem, az egyik résztvevőben. 

http://www.fika.hu/


 

Horváth Zsolt, Fábián Zoltán), a vezetők hajszolt élet-
módjának ellensúlyozását szolgáló rekreációról, melyről 
bizonyította, hogy a minőség alakulásának is tényezője 
(Szűgyi György), valamint a támogatott finanszírozási 
lehetőségekről (Kökény Roland). 

Dr. Róth András 
A konferencia támogatói 

Védnök: Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán Stratégiai államtitkár, 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
B. Braun Avitum Hungary Zrt. 

BÁCSVÍZ Zrt. 
Continental Automotive Hungary Kft. 

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

EDF DÉMÁSZ Zrt. 
Észak-zalai Víz-és Csatornamű Zrt. 
Grundfos Magyarország Gyártó Kft. 
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 

ISO 9000 FÓRUM 
Jabil Circuit Magyarország Kft. 

K & H Bank Zrt. 
Knorr-Bremse VJR Hungária Kft. 

Macher Gépészeti és Elektronikai Kft. 
Magyar Posta Zrt. 

Magyar Villamos Művek Zrt. 
MAM Hungária Kft. 

MÁV - TRAKCIÓ Zrt. 
MEDICOR Kéziműszer Zrt. 

National Instruments Hungary Kft. 
Nitrogénművek Zrt. 

Paksi Atomerőmű Zrt. 
TÖRLEY Pezsgőpincészet Kft. 
TÜV Rheinland InterCert Kft. 

Veritas Dunakiliti Kft. 
VIDEOTON Elektro-Plast Kft. 

VSL Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

Szakmai partnerek: ISO 9000 FÓRUM, EOQ MNB, TÜV 
Rheinland InterCert Kft., Magyar Minőség Társaság, TQM 
Szövetség 
Média partnerek: Magyar Minőség, Minőség és Megbízható-
ság, TelePress Hírügynökség 
________________________________________________________________________________________________
Örömmel értesítjük tisztelt Olvasóinkat, hogy követ-
kező, februári számunkban a Budapesti Corvinus 
Egyetem (BCE) Gazdálkodástudományi Kara mutatko-
zik be, elsősorban ”A nemzetközi gazdasági folyamatok 
és a hazai üzleti szféra versenyképessége” c. kutatási 
program (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005) né-
hány minőséggel kapcsolatban álló eredményén ke-
resztül. 
Megtiszteltetésnek tekintjük, hogy részesei lehetünk is-
mereteik elterjesztésének. 

________________________________________________________________________________________________

KKöösszzöönnttjjüükk  
aa  

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  
úújj  ttaaggjjaaiitt!!  

BBaalloogghh  SSzziillvviiaa  
BBuuddaappeesstt  

PPoollyyáákk  JJáánnooss  
KKeeccsskkeemméétt  

________________________________________________________________________________________________
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Az ISO (a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) a nem-
zeti szabványügyi szervezetek (az ISO-tagtestületek) 
világméretű szövetségének 162 tagországából 90 tagor-
szág szakértői és 40 nemzetközi, illetve regionális szer-
vezet képviselői meghatározták, majd közzétették a tár-
sadalmi felelősségvállalás világszinten egyeztetett is-
mérveit és az ezek értelmezéséhez szükséges útmutatót 
tartalmazó nemzetközi szabványt, az ISO 26000-et.  
Az ISO 26000 alkalmazása és a felelősségvállalás köz-
ismerté tétele üzenet a társadalom számára, hogy a 
kormányzat, a fogyasztók, az ipar, a szolgáltatók, vala-
mint a civil szervezetek fontosnak tartják a jelenlegi és a 

jövőbeni életfeltételek javítását és ennek érdekében haj-
landók anyagi és egyéb áldozatok meghozatalára. Ez az 
áldozatvállalás felkelti a társadalom szolidaritását, ami a 
szolgáltatásaik igénybevételében vagy a termékeik meg-
vásárlásában ölt testet. 
Annak érdekében, hogy az üzenet tartalma mindenki 
számára elérhető legyen, a Magyar Szabványügyi Tes-
tület (MSZT) -az ISO nemzeti tagszervezeteként- 2011. 
december 1-jével magyar nemzeti szabványként -ma-
gyar nyelven- bevezette és közzétette az MSZ ISO 
26000:2011 Útmutató a társadalmi felelősségvállaláshoz 
szabványt. 

Az MSZ ISO 26000 áttekintése 

A fejezet sorszáma és címe A fejezet rövid tartalma 

1. fejezet 
Alkalmazási terület 

Meghatározza e nemzetközi szabvány alkalmazási területét és megad bizo-
nyos korlátozásokat, illetve kizárásokat. 

2. fejezet 
Szakkifejezések és meghatározá-
suk 

Azonosítja és megadja a társadalmi felelősségvállalás megértéséhez és e 
nemzetközi szabvány alkalmazásához szükséges alapvető fontosságú szakki-
fejezéseket és meghatározásukat. 

3. fejezet 
A társadalmi felelősségvállalás 
értelmezése 

Ismerteti azokat a fontos tényezőket és körülményeket, amelyek befolyásolták 
a társadalmi felelősségvállalás fejlődését, és amelyek folyamatosan hatással 
vannak annak jellegére és gyakorlatára. Továbbá ismerteti magának a társa-
dalmi felelősségvállalásnak a fogalmát – mit jelent és hogyan vonatkozik a 
szervezetekre. A fejezet útmutatást nyújt e nemzetközi szabvány alkalmazásá-
hoz a kis- és közepes méretű szervezetek számára. 

4. fejezet 
A társadalmi felelősségvállalás 
alapelvei 

Bemutatja és magyarázza a társadalmi felelősségvállalás alapelveit. 

5. fejezet A társadalmi felelősségvállalás két gyakorlatát azonosítja feladatként: egy 



 

A fejezet sorszáma és címe A fejezet rövid tartalma 
A társadalmi felelősség elisme-
rése és az érdekelt felek bevo-
nása 

szervezet társadalmi felelősségének elismerését, illetve érdekelt felei azono-
sítását és az irántuk való elkötelezettségét. Útmutatást nyújt a szervezet, érde-
kelt felei és a társadalom közötti kapcsolathoz, a társadalmi felelősségvállalás 
alapvető témáinak, ügyeinek elismeréséhez és a szervezet befolyási köréhez. 

6. fejezet 
Útmutató a társadalmi felelős-
ségvállalás alapvető témáihoz 

Magyarázza a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó alapvető témákat 
és a kapcsolódó kérdéseket (lásd a 2. táblázatot). Minden egyes alapvető té-
mához információt nyújt alkalmazási területéről, kapcsolatáról a társadalmi fe-
lelősségvállalással, a kapcsolódó alapelvekről és szempontokról, valamint a 
vonatkozó intézkedésekről és elvárásokról. 

7. fejezet 
Útmutató a társadalmi felelős-
ségvállalás szervezeten belüli 
integrációjához 

Útmutatást ad a társadalmi felelősségvállalás gyakorlati megvalósításáról egy 
szervezeten belül. Magában foglalva a következőkhöz kapcsolódó útmutatást: 
egy szervezet társadalmi felelősségének megértése, a társadalmi felelősség-
vállalás integrálása a szervezet egészébe, a társadalmi felelősségvállaláshoz 
kapcsolódó kommunikáció, a szervezet hitelességének javítása a társadalmi 
felelősségvállalást illetően, a fejlődés felülvizsgálata és a teljesítmény fejlesz-
tése, valamint a társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó önkéntes kezdemé-
nyezések értékelése. 

A melléklet  
Példák a társadalmi felelősség-
vállalás önkéntes kezdeménye-
zéseire és eszközeikre 

Bemutatja a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó önkéntes kezdemé-
nyezések és eszközök nem teljes körű listáját, amelyek egy vagy több alapvető 
téma aspektusait, vagy a társadalmi felelősségvállalás szervezet egészébe 
történő integrálását azonosítják feladatként. 

B melléklet 
Rövidítések listája E nemzetközi szabványban használt rövidítéseket tartalmazza. 

Irodalomjegyzék 
Az e nemzetközi szabvány szövegében forrásanyagként szerepelő hiteles 
nemzetközi eszközökre és ISO-szabványokra vonatkozó hivatkozásokat fog-
lalja magában. 

Az MSZ ISO 26000:2011 szerinti értékelését az azt igénybe vevő szervezeteknek az MSZT Tanúsítási Titkársága – 
IQNET-háttérrel – elvégzi. 
_________________________________________________________________________________________________  
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A minőség hazai fejlesztésével foglalkozó szakemberek megdöbbenéssel értesültek, hogy kollégájuk és évtizedes 
harcostársuk, a szakma elkötelezett, nagy tudású művelője, 

Balázs István, 
a Tungsram Lighting, GE-Lighting Europe volt európai minőségigazgatója, a Knorr-Bremse Kecskemét és számos más 
nemzetközi nagyvállalat minőségigazgatója, a Betterway Minőségügyi Tanácsadó Bt. ügyvezetője, az 1998. Év Mi-
nőségmenedzsere, számos minőségügyi társaság és egyesület, köztük a Magyar Minőség Társaság volt tisztségviselője 
hosszú, súlyos betegség után eltávozott körünkből. 

Tevékenységével példát mutatott sokunknak. Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

 



 

GGáábboorr  DDéénneess--ddííjj  ááttaaddáássii  üünnnneeppsséégg  22001111..  ddeecceemmbbeerr  1155..  
 

A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó 
emberek közreműködésével biztosítható, ezért társa-
dalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló, oktató szakem-
berek kiemelkedő teljesítményének elismerése és sike-
reik példaként állítása. Ezt célozzák a különböző szak-
mai elismerések, melyek sorában fontosak a civil 
kezdeményezéssel létrejött díjak. Ilyen a Gábor Dénes-
díj is, melyet 1989-ben alapított a NOVOFER Alapítvány, 
s napjainkig 149-en részesültek ezen elismerésben. 
A Gábor Dénestől származó „Találjuk fel a jövőt” jelmon-
dat üzenete napjainkban különösen aktuálissá vált az 
élet minden területén (fenntartható fejlődés, nyersanyag-, 
energia- és hulladék-gazdálkodás, foglalkoztatottság, 
gazdaság, stb.), azaz csak a tudatosan alakított jövő 
hozhat megoldást gondjainkra. 
A NOVOFER Alapítvány a műszaki-szellemi alkotások, a 
mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott 
kiemelkedő teljesítmények elismerését célozza. A Gábor 
Dénes-díj megalapítóinak szándéka egyben a technoló-
giai innováció, a műszaki/mérnöki kutatómunka, az em-
ber által teremtett gépek és létrehozott anyagi konstruk-
ciók iránti társadalmi figyelem és elismerés felkeltése és 
megerősítése volt. A tudományos és szellemi teljesítmé-
nyekre épülő világunkban vissza kell állítani, meg kell 
erősíteni az anyaggal történő bánás, a technológiai ké-
pességek, a műszaki alkotások és alkotók iránti méltó 
társadalmi elismerést is. A Gábor Dénes-díj és annak ma 
már több mint 20 éves története alapvetően erről szól. Az 
évente kiosztott hét díj jól lefedi az egyes ipari ágazato-
kat: IT- távközlés; gépipar; energetika; vegyészet-gyógy-

szeripar; mezőgazdaság-biotechnológia; „egyéb” (üzleti 
menedzsment, kiemelkedő oktatási teljesítmény).  
A 2011 évi Gábor Dénes-díjazottak és a díjazás in-
doka 
A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes díjban ré-
szesül 
Dr. Harsányi Gábor villamosmérnök, az MTA doktora, 

habilitált egyetemi tanár, a BME Elektronikai 
Technológia Tanszék tanszékvezetője, a mikro-
áramköri megbízhatósági vizsgálatokkal, neveze-
tesen az elektrokémiai migrációval kapcsolatos 
alapkutatási eredményeiért, melyek nagy jelentő-
séggel bírnak az ólommentes forrasztás terén, a 
vékony- és vastagréteg technológiák, valamint 
funkcionális polimerek alkalmazásával kialakított 
orvos-biológiai érzékelők, szenzorok és diagnosz-
tikai berendezések területén létrejött és szabada-
lommal védett megoldások kidolgozásában való 
alkotó részvételéért, a magyar tudományos kuta-
tási-fejlesztési eredmények nemzetközi ismertsé-
gét és tekintélyét egyaránt növelő szervezési és 
publikációs tevékenységéért, új oktatási-kutatási-
innovációs kompetenciák kialakításáért. 

Dr. Imre Sándor villamosmérnök, a műszaki tudomány 
doktora, a BME Híradástechnikai Tanszék habili-
tált tanszékvezető egyetemi tanára, a mobil és ve-
zeték nélküli infokommunikáció, valamint a kvan-
tummechanikai elvekre épülő távközlés és infor-
matika terén folytatott, hazai és nemzetközi 
szinten egyaránt elismert felsőoktatási és iskolate-
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remtő munkásságáért, az e tárgykörbe tartozó 
kutatási és műszaki fejlesztési projektek sikeres 
irányításában és a létrejött eredmények bevezeté-
sében vállalt meghatározó szerepéért, színvona-
las innováció-szervező valamint szakmai-tudomá-
nyos publikációs tevékenységéért.  

Dr. Jereb László villamosmérnök, habilitált egyetemi ta-
nár, az MTA doktora, a Nyugat-magyarországi 
Egyetem Faipari Mérnöki Kar dékánja, az Infor-
matikai és Gazdasági Intézet igazgatója, a háló-
zatfejlesztési stratégiai döntések megalapozását 
segítő, tervezést és megbízhatósági elemzést tá-
mogató modellezési módszerek kidolgozásáért, e 
feladatok megoldására alkalmas szoftver rendsze-
rek kifejlesztésében vállalt alkotó közreműködé-
séért, meghatározó jellegű felsőoktatási és okta-
tásszervezési tevékenységéért, a nyugat-magyar-
országi régió műszaki és innovációs fejlődéséhez 
nyújtott hozzájárulásáért. 

Losonczi Áron okleveles építészmérnök, a Litracon Kft. 
cégvezetője, a tudományt és a művészetet sikere-
sen összekapcsoló, az építészet alakulását dön-
tően befolyásolni képes, különleges hatású, ipari-
lag is gazdaságosan gyártható fényáteresztő be-
ton létrehozása és továbbfejlesztése során 
végzett alkotó tevékenységéért, mely a világ szá-
mos országában hasznosulva felkeltette a nem-
zetközi szakmai közélet érdeklődését, öregbítve 
ezzel a magyar építészek hírnevét 

Dr. Matuz János agrármérnök, mezőgazdasági genetikus 
szakmérnök, a mezőgazdasági tudomány doktora, 
a Gabona Kutató Kft. kutatási igazgatói tanács-
adója, a Szegedi Tudományegyetem professzora, 

a hazai növénynemesítés, a gabonafélék, különö-
sen az aestivum és durum búzák nemesítése te-
rén társnemesítőként elért eredményeiért, mely 
búzafajták többsége – magas beltartalmi értékük 
és termésátlaguk, valamint biztonságos termeszt-
hetőségi tulajdonságaik révén – igen kedvelt a 
gazdálkodók körében, továbbá hazai és nemzet-
közi szinten kiterjedt szakmai publikációs tevé-
kenységéért.  

Dr. Molnár József villamosmérnök, a műszaki tudomány 
kandidátusa, az MTA Atommagkutató Intézet 
igazgató-helyettese, a nukleáris elektronikában, 
az orvosi képalkotó eszközökben alkalmazható, 
nemzetközi szinten is elismert új generációs de-
tektorok kifejlesztését segítő, szabadalmakkal 
fémjelzett alkotó közreműködéséért, nevezetesen 
a CERN-ben végzett kutatási-fejlesztési feladatok 
sikeres megoldásáért, a miniPET-II kamera meg-
építését megalapozó tudományos és műszaki 
eredmények létrehozásában vállalt szerepéért, az 
észak-alföldi régió és az ATOMKI innovációs po-
tenciálja növelését eredményező szervező mun-
kájáért. 

Dr. Simig Gyula vegyészmérnök, a kémiai tudomány 
doktora, habilitált egyetemi magántanár, az EGIS 
Gyógyszergyár nyugalmazott kutatási igazgatója, 
az originális gyógyszerkutatásban, a hiánypótló 
generikus termékportfólió gazdagításában, új, 
hatékony és környezetbarát kémiai gyártó eljárá-
sok kidolgozásában, az ehhez kapcsolódó közel 
kétszáz szabadalom kidolgozásában való alkotó 
közreműködéséért, az EGIS Gyógyszergyár inno-
vációs díjakkal elismert termékeinek fejlesztésé-
ben vállalt meghatározó irányító tevékenységéért, 
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a vegyész-mérnökök képzését segítő felsőoktatási 
munkásságáért.  

A NOVOFER Alapítvány kuratóriumának döntése alapján 
Gábor Dénes-életműdíjban részesült 
Dr. Szántay Csaba vegyészmérnök, akadémikus, egye-

temi tanár, a Magyar Feltalálók Egyesületének el-
nöke, az értékes biológiai tulajdonságokkal ren-
delkező természetes szerves anyagok szerkezet-
felderítése és szintézise során elért eredményei-
ért, nevezetesen az anyarozs ergot alkalodjai, a 
női emlőrák ellen leginkább alkalmazott taxol, a 
Cavinton szintézise és nagyipari szintézisének ki-
dolgozása terén született találmányok kidolgozá-
sában való alkotó közreműködéséért, a szerve-
zetünkben fontos szerepet játszó prosztanoidok 
valamint a környezetbarát növényvédő-szerek 
csoportjába tartozó rovarhormonok (feromonok) 
kémiájának tanulmányozása során elért eredmé-
nyeiért, az iparjogvédelmi tudatosságot reprezen-
táló 232 megadott ipari szabadalomban való rész-
vételéért, imponálóan magas számú és színvo-
nalú publikációs tevékenységéért, a magyar 
tudományos kutatási eredmények nemzetközi is-
mertségét és tekintélyét egyaránt növelő életmű-
véért. 

In Memoriam Gábor Dénes elismerés 
A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma  
- köszönete jeléül és elévülhetetlen érdemei elismeré-

seként In Memoriam Gábor Dénes oklevelet ado-
mányoz Garay Tóth János úr részére, a NOVOFER 
Alapítvány kuratóriumának élén közel két évtizeden 
keresztül folytatott mindazon áldozatos tevékeny-
ségéért, mellyel hozzájárult az alapítványi célok 

valóra váltásához, a hazai és nemzetközi Gábor 
Dénes-díj presztízsének növeléséhez, az Alapítvány 
fennmaradásához és eredményes működéséhez. 

- köszönete és elismerése jeléül In Memoriam Gábor 
Dénes oklevelet adományoz Dr. Németh József úr, 
címzetes egyetemi tanár, technikatörténész részére, 
a Gábor Dénes-i örökség ápolását segítő több évti-
zedes tevékenységéért, a megvalósítás során tanú-
sított önzetlen közreműködéséért. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
és a NOVOFER Alapítvány által alapított „Gábor Dénes 
Tudományos Diákköri Ösztöndíj”-at  
Török Gergely Tihamér hallgató kapta a „Vegyes szem-
összetételű folyómeder morfodinamikájának numerikus 
vizsgálata” tárgyú tudományos diákköri munkája további 
ösztönzéséért. 
Konzulensek: 
Dr. Baranya Sándor adjunktus, BME Vízépítési és Víz-

gazdálkodási Tanszék, 
Dr. Rákóczi László nyugalmazott tudományos tanács-

adó, VITUKI, 
Dr. Józsa János egyetemi tanár, BME Vízépítési és Víz-

gazdálkodási Tanszék 
 

A díjazottaknak gratulálunk 
és 

további sikeres munkát, jó egészséget 
kívánunk! 
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXXXII..  éévvffoollyyaamm  0011..  sszzáámm  22001122..  jjaannuuáárr  

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

A Magyar Minőség 2012. évi szerkesztési koncepciója 2012 Year’s Editorial Conception of Hungarian Quality 

A vevő-beszállító kapcsolat elméleti megközelítései és empirikus 
szemléltetésük 2. rész - Bódi-Schubert Anikó 

Theoretical Approach of Costumer-Supplier Relation and Their Empirical 
View – Part 2 – Bódi-Schubert, Anikó 

Gyártási hatékonyság javítása a dolgozók teljes bevonásával - Pataki Csaba Impoving Production Efficiency by Drowing in Total Workforce – Pataki, 
Csaba 

Hogy került virág a leves-porba, avagy miért vezette be a Knorr az IRIS-t? - 
Vincze Róbert 

How Did Flower Get into the Dried Soup, or Why Knorr Implemented 
IRIS? – Vincze, Róbert 

Negatív érzelmek szerepe, hatása a mai Magyarországon - Szügyi György Role and Effect of Negative Sentiments in Today’s Hungary – Szügyi, 
György 

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés - Szügyi Györggyel - Sződi Sándor The Best among the Best – Report with Szügyi György – Sződi, Sándor 

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 

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

Tegyünk együtt az energiahatékonyságért! – Fürjes Balázs Let Us Act Together to Increase Efficiecy in Energetics! - Fürjes, Balázs 

Néhány gondolat a Mikulás is benchmarkol 5. konferenciáról Some Thoughts on the Fifth Santa Claus Is BenchmarkingToo Conference 

Új magyar szabvány: Társadalmi felelősségvállalás az ISO 26000 szerint - 
Beck Lajos 

New Hungarian Standard: ISO 26000 Covering CRS - Beck, Lajos 

Balázs István nekrológ Obituary of Balázs, István 

Gábor Dénes-díj átadási ünnepség 2011. december 15. Celebration of Granting the Gabor Dennis Award,15th December 2011 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

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