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FFüüllööpp  GGyyuullaa  ––  PPeellcczznnéé  GGáállll  IIllddiikkóó  
 

A környezettudatos stratégiai változatok képzése 
Az előző fejezetben tárgyalt stratégiai pozicionálás során 
megvizsgáltuk a vállalat környezeti stratégiáját meghatá-
rozó külső és belső tényezőket, illetve a vállalat adottsá-
gait, lehetőségeit. A pozicionálás eredményeire építve 
tudatos stratégia kialakítására, stratégiai változatok kép-
zésére nyílik lehetőségünk, amelyek explicit módon kife-
jezik a vállalat alappozícióját a környezetvédelem függ-
vényében. Ezek a környezeti stratégiák a St. Gallen-i 
Egyetem Gazdasági és Környezeti Intézete munkatársai 
(Dyllick és mások, 1997; Gminder és mások, 2002) által 
az elmúlt 10-15 évben különböző iparágakban végzett 
gyakorlati felméréseinek eredménye alapján kategorizál-
hatók a vállalat stratégiai orientációja és a stratégiai vi-
selkedése szerint. 
Az orientáció szerint úgy osztályozható a stratégia, hogy 
a vállalat külső érintettjeinek két kiemelkedő szereplője: 
a piac és a társadalom közül melyik áll a stratégia kö-
zéppontjában. Ily módon megkülönböztethetjük a piac- 
és a társadalomorientált stratégiákat. Míg a piacorientált 
stratégiák célja a piaci igények minél jobb kielégítése, 
addig a társadalomorientált stratégiák fő célja a társa-
dalmi elvárásoknak való legnagyobb mértékű megfele-
lés. 
A viselkedés alapján a vállalat gazdaságtan (lásd Szigeti, 
2004; Vágási, 2004)] a lehetséges stratégiákat a szerve-
zeti magatartás két meghatározó jellemzője szerint tipi-
zálja. Megkülönbözteti a reaktív és a proaktív stratégiá-
kat. Reaktív: a jogi és gazdasági változásokra utólag, 

követő jelleggel reagál, inkább a kényszer ereje dominál, 
mint a kihívások felismerése. A stratégia legfeljebb a 
közvetlen veszélyek elhárítását teszi lehetővé, átütő erőt 
semmi esetre sem biztosít. Proaktív: a környezetvéde-
lemben rejlő lehetőségeket kihívásként értékeli és ki-
használja stratégiai pozíciója erősítésére, imázsának 
javítására. A vállalati stratégiába beépül a környezetvé-
delem kérdése, a cégstratégiát és a teljes vállalati ma-
gatartást a felelős vállalati koncepció hatja át. 
Ha az orientáció és a viselkedés szempontját összekap-
csoljuk, akkor a  33..  áábbrráánn lévő lehetőségekhez -és az így 
megfogalmazható stratégiai változatokhoz- jutunk. Itt je-
gyezzük meg, hogy a „Biztonsági stratégia” („Safe”) tí-
pust nem tüntettük fel az ábrán, mivel az minden straté-
giai változat számára könnyen megvalósítható általános 
lehetőség. Ennek és az ábrában szereplő stratégiai vál-
tozatok gyakorlati bevezetéséből a következőképpen 
származhat előny a vállalat számára: 
Stratégiai orientáció 
 
Stratégiai viselkedés 

Társadalom Piac 

Reaktív Hitelességi stratégia 
(„Credible”)” 

„Hatékonysági 
stratégia” 
(„Efficient”) 

Proaktív „Transzformációs 
stratégia” 
(„Transformative”) 

„Innovatív straté-
gia” („Innovative”) 

33..  áábbrraa  AA  kköörrnnyyeezzeettttuuddaattooss  ssttrraattééggiiaaii  vváállttoozzaattookk  
Forrás: Bieker (2003) 
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– „Biztonsági stratégia”, melynek célja a kockázat csök-
kentése és kezelése. Környezetvédelmi problémákkal 
és kihívásokkal, például a klímaváltozással, biotech-
nológiával stb. küzdenek a politikai rendszerek, piacok 
vagy a társadalmak, és ennél fogva hatással vannak a 
vállalati kockázatok létrejöttére. Ezek a kockázatok 
befolyással lehetnek a vállalatok pénzügyi, vezetési 
rendszerére vagy hírnevére. Például a Shell nem tudott 
megszabadulni az északi-tengeri fúrótornyaitól, a ge-
netikailag módosított szervezeteket (GMO) gyártókat 
kritizálják az aktivisták, és folyamatosan számíthatnak 
a részvényeik értékének a csökkenésére. Ahogyan ar-
ról Hernádi (2009) dolgozatában beszámol, a nagyobb 
vegyipari vállalatokat egyre nagyobb pénzbírságok és 
hitelfelvételi kockázat terheli. A környezetvédelem me-
nedzsmentjének a célja ebből a szempontból ezeknek 
a kockázatoknak a csökkentése, elkerülése vagy ke-
zelése lehet. 

– „Hitelességi stratégia”, melynek célja a vállalat jó hírne-
vének megtartása. A környezetvédelem társadalmi és 
politikai fontosságának következtében a hitelesség és a 
hírnév értékes immateriális javakat jelent egy vállalat 
számára. Ezek megvédhetik a cégeket a hivatalokkal 
és más érintettekkel való konfliktusoktól. Hozzájárulnak 
a megfelelő alkalmazottak megnyeréséhez és a vevői 
igények kielégítéséhez. Úgy tűnik, hogy mint hitelessé-
gi tőke nagy szerepe van a krízishelyzetekből való kilá-
balás során is, például balesetek előfordulása, vagy kri-
tikus üzleti projektek indítása esetén. Olyan iparokat, 
mint a vegyipar, a gyógyszer-, az olaj-, az autóipar stb., 
vagy olyan technológiákat, mint a nukleáris, a mobil 
kommunikáció, a klórvegyészet, vagy a multinacionális 
vállalatokat (csak egyszerűen méretüknél vagy globális 
hatásuknál fogva) különösen nagy hitelességi kockázat 
terheli. Ezért a jó hírnévvel való törődés, ami a társa-

dalom és a politika szempontjából felelős vállalati ma-
gatartásra utal, egy biztos befektetés. Ennek a straté-
giának a célja felépíteni, megerősíteni, megtartani és 
megvédeni a hitelességi vagy „hírnévi tőkét”. Az ehhez 
szükséges eszközök használata történhet egyrészt re-
aktív vagy proaktív módon, és célhoz lehet érni mind 
aktív tevékenységek, mind pedig kommunikáció révén. 
Gyakoribb az inkább reaktív eszközök használata, me-
lyek fókusza a releváns érintettekkel való kommuniká-
ciós kérdésekben van, és ez a megközelítés közelebb 
áll az előzőekben ismertetett „biztonsági stratégia” 
megvalósításához. Az inkább proaktív eszközök hasz-
nálatának célja a környezettudatos termékek és tech-
nológiák kifejlesztése, és valójában a következőkben 
ismertetésre kerülő „innovatív stratégia” változathoz áll 
közelebb. A „hitelességi stratégia” azokban az ipar-
ágakban működő vállalatok számára ajánlott, amelyek-
ben nagy lehetőségek vannak a hitelesség erősítésé-
ben, mint az élelmiszer-, textil-, kozmetikai iparban, a 
finanszírozás, a közszolgáltatás területén stb., vagy 
olyan technológiák esetében, mint a nap, vagy a szél-
energia, a vízszolgáltatás, biogazdálkodás stb. 

– „Hatékonysági stratégia”, mely javítja a termelékenysé-
get és a működési hatékonyságot. Ez a stratégia jól 
ismert a környezeti menedzsment területén, és széles 
körben alkalmazzák az úgynevezett „ökohatékonyság” 
elérésére. Az iparban ez tűnik a legkiválóbb környezet-
védelmi stratégiának, mert hatékonyan elősegíti mind a 
költségek, mind az „ökológiai lábnyom” csökkentését, a 
kevesebb energia, vízfogyasztás és anyagfelhasználás 
révén. A társadalom oldaláról nézve ez a stratégiai 
változat megpróbálja a „társadalmi hatékonyságot” is 
növelni. Ezt az által éri el, hogy egyszerre segíti az al-
kalmazottakat munkájuk termelékenységének emelé-
sében és a munkájukkal való megelégedés mértékének 

Ma



gy

növelésében (például rugalmas munkaidő és bérezési 
rendszer bevezetésével). A „hatékonysági stratégia” 
célja az üzleti folyamatok öko- vagy társadalmi haté-
konyságának javítása. E cél érdekében az eszközök 
három szinten használhatók: a vállalati tevékenységek, 
működési folyamatok szintjén, vagy a termék életgörbe 
különböző szakaszaiban, például, amikor egy nyomda 
több újrahasznosított anyagból készült papírt használ. 
Végül, de nem utolsósorban használhatók a vállalati 
szervezet szintjén. 

ar Minőség XXI. évfolyam 04. 2012. április 7/62 oldal 

– „Innovatív stratégia”, melynek célja a környezetkímélő 
termékek kínálata. A környezeti és társadalmi hatások 
mérlegelése gyakran ad lehetőséget a vállalatoknak 
arra, hogy megkülönböztessék termékeiket a piacon. 
Környezetkímélő termékek és szolgáltatások számos 
piacon és szektorban találhatók (ilyen például az élel-
miszeripar, autóipar, a tisztességes kiskereskedelem, a 
természeti erőforrás- menedzsment az erdőgazdálko-
dásban vagy a halászatban), melyek egyedi értékesí-
tési ajánlatokat teremtenek. Ennek a stratégiának a 
célja, hogy a forgalmat és a nyereséget környezetkí-
mélő és társadalombarát termékek innovációján ke-
resztül növelje. Erre lehetőséget ad a termékek tulaj-
donságának megváltoztatása (például egészséges 
élelmiszerek, textíliák természetes anyagokból, csúcs-
minőségű termékek tartós használattal, zöld energia 
kevesebb kockázattal stb.), ami környezeti és társa-
dalmi előnyt biztosít a gyártás, fogyasztás során, vagy 
a hulladék elhelyezési fázisban. A környezeti és társa-
dalmi értéktöbblettel bíró termékekhez olyan piaci kö-
rülmények szükségesek, ahol a vásárló érzékelni tudja 
ezt az értéket a fogyasztási és hulladékkezelési fázis-
ban. A gyártási folyamatban vagy az ellátási láncban 
létrejövő értéktöbbletet viszont erősen kommunikálni 
kell. 

– „Transzformációs stratégia”, melynek segítségével új 
piacok alakíthatók ki, illetve a jelenlegi piac szerkezeti 
átalakítása lehetséges. Ez a stratégia sokkal inkább 
alapvetőnek látszik, mint mások, mert a meglévő pia-
cok átalakítása, vagy új piacok kialakítása intézményi 
változásokat hoz létre az emberi szükségletekben, po-
litikákban, vagy az intézményi keretekben. Ilyen átala-
kulások figyelhetők meg a munkaerő-mobilitás terüle-
tén (például a megosztott gépkocsi használat), az 
energia- (a decentralizált elektromosenergia-termelés 
következtében) vagy a lakóviszonyok (az alacsony 
energiaigényű házak tervezése révén) vonatkozásá-
ban. Sok esetben az emberi szükségleteket vagy a vá-
sárlói szokásokat módosítani lehet. Következésképpen 
ennek a stratégiának a célja a piacok és a politikák in-
tézményi keretének strukturális megváltoztatása, vagy 
ebben való részvétel. Ennek lehetséges eszközei: a 
működő politikai szervezetek munkájában való rész-
vétel (például az Egyesült Nemzetek Energiapolitikai 
Tanácsa), környezetvédelmi ipari standardok és ter-
mékjelölések tervezése vagy bevezetése (például a 
Globális Ellenőrzési Kezdeményezés, vagy a Tisztes-
séges Kereskedelem Címkék stb.). Szintén megfelelő 
eszköz lehet proaktív lobbi tevékenység folytatása a 
jelenlegi szabályok és törvények megváltoztatása ér-
dekében az üzleti szférában. 

Az előzőekben ismertetett öt stratégia alkalmazható tel-
jes vállalati és üzletági szinten, de sikeresek lehetnek 
bizonyos termékekkel vagy technológiákkal kapcsolato-
san is. Ugyanakkor ez az osztályozás idealisztikusnak 
tűnik, mivel ezek a stratégiai változatok a gyakorlatban 
átfedésbe kerülhetnek, és nem lehet egyértelműen kü-
lönbséget tenni közöttük. 

Ma



A környezettudatos stratégiák megvalósítása külön-
böző kontextusban 
A környezettudatos stratégiai menedzsment harmadik fő 
eleme a stratégia megvalósítása, ami általában olyan 
feladatokat foglal magában, mint az akciók megterve-
zése, a szükséges források meghatározása, szervezet-
alakítás, irányítás és vezetés. Ebben a részben eltekin-
tünk e tevékenységek részletes ismertetésétől. Ugyan-
akkor leírjuk a stratégiák bevezetését, teljesítményét 
nagyban befolyásoló kontextus hatásait. 
A kisvállalati kontextus 
A kisvállalatok rendszerint egy vagy kevés számú piacon 
jelennek meg kis termék-, illetve szolgáltatásválaszték-
kal. Működésük emiatt kevésbé stratégiai jelentőségű 
kérdés, mint a nagyobb szervezetek esetében. Nem va-
lószínű, hogy a kisvállalatoknak valaha is lesz központi 
tervezőrészlege, amely komplex elemzéseket és piac-
kutatásokat végez. Inkább a vállalat vezetője vagy tulaj-
donosa az, aki kapcsolatot tart a piaccal, és akinek az 
ebből származó tapasztalata meghatározó. Valójában a 
kisvállalatoknál a vezetők – akik egyben a tulajdonosok 
is – értékei és elvárásai a legnagyobb jelentőségűek. 
Ezek fogják az egész vállalat alapvető értékeit, elvárásait 
reprezentálni és a vállalati kultúrát döntő módon befolyá-
solni. Ha a vállalat környezettudatos stratégiát kíván kö-
vetni, akkor elengedhetetlen, hogy a tulajdonos-vezető 
elkötelezett legyen a környezet megóvása iránt. 
 A kisvállalatnak az is jellemzője, hogy amíg a cég nem 
specializálódik bizonyos piaci szegmensekre, kiélezett 
versenyhelyzetnek van kitéve. Általában az ilyen méretű 
vállalatoknak olyan piaci lehetőségeket kell találniuk, 
amelyek illeszkednek a vállalat erőforrásaihoz, illetve 
szakértelméhez. Mivel a tulajdonos és/ vagy vállalatve-

zető az, aki ismeri a piac elvárásait, az ő feladata, hogy 
meghatározza azt a vevőkört, amely érdeklődik a kör-
nyezetbarát termékek iránt. A kisvállalati stratégiákat 
befolyásolja az is, hogy magánvállalkozások. Emiatt a 
vállalat tőkeszerzési és növekedési lehetőségei korláto-
zottak. Ha ezeket a célokat szeretné elérni, jó kapcsola-
tot kell fenntartania olyan szervezetekkel, amelyek segít-
hetik környezetvédelmi céljai elérésében. Például, ha 
egy kisvállalat környezetbarát termékek gyártását sze-
retné beindítani, akkor ezt a célt a hitelező bank jó 
szemmel nézi. Ugyanakkor a környezetbarát termékek 
gyártása nagyobb költséget jelent a vállalat számára, 
mint a hagyományos termékek előállítása. E többletkölt-
ségek fedezetéhez hozzájárulhatnak olyan szervezetek, 
melyek fő célja a környezetvédelem. Tehát a kisválla-
latok stratégiájának megvalósításában fő szerepet kap a 
megfelelő, környezettudatos célpiac kiválasztása, vala-
mint a vállalat magasabb költségeit is finanszírozó forrá-
sok biztosítása. 
A multinacionális, globális vállalatok 
Multinacionálisnak tekintjük mindazokat a szervezeti, 
intézményi, vállalati képződményeket, amelyeken belül 
kettőnél több nemzet, állam, illetve az azokhoz tartozó 
természetes vagy jogi személyek szervesen összefonó-
dott részvétele a jellemző. A globális vállalat globális 
alapon osztja fel az erőforrásokat annak érdekében, 
hogy beléphessen a legmagasabb minőségű, legalacso-
nyabb árú termékekkel a legjobb piacokra. A multinacio-
nális és a globális vállalatok szervezeti, működési kü-
lönbségeit a 44..  áábbrráávvaall  szemléltetjük. 
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kköözzööttttii  kküüllöönnbbsséégg  
Forrás: Fülöp (2001)  
A multinacionális, globális vállalatok mind termékekben, 
mind piacokban sokszínűek. Ez azért van így, mert kü-
lönböző üzleti egységekben a termékek széles választé-
kával foglalkoznak leányvállalati vagy divizionális szer-
vezeti formában. Ennek következtében a legfőbb straté-
giai kérdések a multinacionális, globális vállalatok 
számára 
– a szervezeti struktúra és a vállalati szintű irányítás, 

valamint 
– az anyavállalat és a leányvállalatok kapcsolata. 
A környezetvédelemnek a szervezeti struktúrában nem-
zetközi szinten, illetve a felső vezetők szintjén kell meg-
jelenni. Lényeges, hogy a környezetvédelem a gyakor-
latban ne a termelést hátráltató tevékenységként jelenjen 

meg, hanem mint a vállalati tevékenységrendszer fontos 
része. Következésképpen nem szorulhat háttérbe, a kör-
nyezetvédelem nem lehet más, mint a vállalat saját ér-
deke. A környezetvédelmi szempontokat fokozottabban 
figyelembe kell venni az új projektek, beruházások indí-
tásánál is. 
Az anyavállalatok számára a fő stratégiai kihívás az üz-
leti egységek eltérő szükségleteit figyelembe vevő erő-
forrás-allokáció és koordináció. A különböző üzleti egy-
ségek és országok közötti logisztika koordinálása külö-
nösen nagy jelentőségű. Környezetvédelmi szempontból 
a zöld beszerzés és a környezettudatos hulladékgazdál-
kodás a legfontosabb logisztikai tevékenység. A zöld 
beszerzés esetén a cég a szállítókkal szemben környe-
zeti igényeket támaszthat, illetve a környezeti igényeket 
kielégítő célokat határozhat meg. A környezettudatos 
hulladékgazdálkodás a környezeti terhelés csökkenté-
sére, valamint a veszélyes hulladékok, a termelésben 
használt veszélyes anyagok újrahasznosítására irányul. 
A termelő- és szolgáltató szervezetek 
A termelési tevékenység során a vállalat a rendelkezésre 
álló erőforrások egy részét felhasználja arra, hogy más 
erőforrásokon tartós változásokat végrehajtva új javakat 
hozzon létre. A szolgáltatások abban különböznek a ter-
meléstől, hogy az általuk létrehozott új termékek termé-
szete rendszerint olyan, hogy természetes mértékegy-
ségben való számbavételük nem lehetséges (Chikán, 
2003). Azok a vállalatok, amelyek szolgáltatásokkal ver-
senyeznek, outputként nem kézzelfogható termékeket 
mutatnak fel. Emiatt a versenyelőnyt, a vevő számára ér-
téket jelentő nem kézzelfogható dolgok jelentik. A termel-
ő vállalatok stratégiájának középpontjában a kézzelfog-
ható termék áll, a szolgáltatások ezt egészítik ki. A 
fogyasztók azonban a különböző gyártók termékeit ha-
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sonlónak találhatják. Így a termelőcégek a kapcsolt szol-
gáltatások vagy a márkanév által érhetnek el előnyt. 
A környezettudatos piac, illetve fogyasztók esetében a 
vállalat számára a környezetkímélő termelés, illetve 
szolgáltatásnyújtás jelent versenyelőnyt, úgymint ala-
csony víz- és energiafelhasználás, környezetbarát alap-
anyagok használata, kevés vagy újrahasznosítható cso-
magolás stb. Ezért a termelő és szolgáltató vállalatok 
stratégiájának megvalósítása során a fogyasztói igények 
minél környezettudatosabb kielégítése kerül a fókuszba. 
Stratégia a közszférában 
A közszféra fogalmát sokféleképpen értelmezik. Dinya 
(2000) a következőképpen határozta ezt meg: „Köz-
szféra a közszükségletek (közösségi, illetőleg kollektív 
igények) kielégítését biztosító intézmények együttese.” A 
környezeti stratégia ugyanúgy fontos a közszférában, 
mint az üzleti szféra vállalatainál. Sok közszolgáltató cég 
ugyanúgy nyújt szolgáltatást a fogyasztóinak, mint ver-
senyszférabeli társai. A közszférában azonban a politika 
szerepe nagyobb jelentőségű a stratégiai menedzsment 
során, mert olyan tevékenységet, szolgáltatást lát el, 
amelyet az üzleti szféra nem tud, vagy nem akar magára 
vállalni. Egy állami irányítású vállalat tervezési horizont-
ját sokkal inkább politikai, mint piaci feltételek határozzák 
meg, és tőkebefektetései, illetve pénzügyi forrásai is 
korlátozottabbak. 
Más közszolgáltató szervezetek szinte monopóliumként 
működnek és finanszírozásuk adókból történik, nem pe-
dig a fizető ügyfelek teszik ezt lehetővé. Emiatt stratégiai 
lehetőségeik kisebbek; például nem tudnak bizonyos 
szolgáltatásokra vagy vevőkre specializálódni, ehelyett 
univerzális szolgáltatást kell nyújtaniuk. A stratégiai prio-
ritásokat is a finanszírozást biztosító személy vagy szer-

vezet határozza meg, és nem a szolgáltatás igénybe ve-
vője. Így a működés ebben a szférában tipikusan politikai 
környezetben, a kritikus erőforrásokért történik. Ebből 
eredendően a zöld beszerzést alkalmazó vállalatok 
előnybe kerülnek. A legjobb értékű output felmutatása 
iránti igény, az ökohatékonyság elérése egyre fonto-
sabbá válik. A hangsúly eltolódott a hivatalok környezet-
védelmi együttműködésére azért, hogy a közös munka 
eredménye nagyobb környezeti hasznot eredményezzen 
a társadalom számára. Így a környezetvédelmi stratégiai 
szövetségek kialakításának és fenntartásának képes-
sége előnyt jelent a vállalat számára. A közszolgáltató 
vállalatoknál magától értetődő belső érdek a felelős ma-
gatartás, odafigyelés a környezetre. Mivel tevékenysé-
güket az egész társadalom előtt végzik, követendő pél-
dát kötelesek mutatni a környezettudatos magatartás 
terén is. 
Önkéntes és nonprofit szektor 
Az önkéntes szervezetek olyan szervezetek, melynek 
tagjai tevékenységüket elsősorban nem anyagi ellen-
szolgáltatásért végzik, és munkájuk más személy vagy a 
társadalom hasznát szolgálja (Bartal, 2005). Az önkéntes 
szektorban az alapvető értékek és alapelvek a környezeti 
stratégia kialakításában és megvalósításában meghatá-
rozó szerepet töltenek be. Ez különösen akkor igaz, ha a 
szervezet létrehozásának oka ezeknek a környezeti ér-
tékeknek a képviselete és nem a profitszerzés. 
A nonprofit szervezet olyan magán-, nem állami, nem 
profitorientált, hivatalosan bejegyzett szervezet, amely az 
önkéntesség és az önigazgatás minimális szintjét fel 
tudja mutatni, tevékenységére a közhasznúság és a poli-
tikai semlegesség jellemző. A nonprofit szervezetekben 
-például jótékony szervezetek, egyházak, magániskolák, 
alapítványok stb.- a finanszírozási források rendkívül 
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sokfélék, és nem a szolgáltatások közvetlen haszonélve-
zője ajánlja fel azokat. Emellett az is sajátosságuk, hogy 
jóval a szolgáltatás nyújtása előtt biztosítják a forrásokat, 
például adományok formájában. A stratégiai elvek és 
összefüggések azonban itt is érzékelhetőek. Az a hely-
zet, hogy a finanszírozásnak számos forrása létezik -a 
finanszírozó szerv különféle környezetvédelmi céljaihoz 
és elvárásaihoz kapcsolódóan-, ami oda vezet, hogy 
nagyarányú a politikai érdekvédelmi csoportok jelenléte. 
Ez a környezeti stratégia bevezetése során problémákat 
okoz. Ilyen például az is, hogy a finanszírozó intézmé-
nyek elvárják, hogy a nonprofit szervezetek a stratégiai 
döntéshozatalt és a felelősségvállalást centralizálják, és 
külső hatásoknak rendeljék alá, ahelyett, hogy delegál-
nák azokat a szervezeten belül. Az önkéntes és nonprofit 
szervezeti kontextusban a környezeti stratégia megvaló-
sításának a fentieken túl további súlypontja lehet a fi-
gyelemfelkeltés a környezetvédelemre, a környezetvé-
delmi ismeretek bővítése, valamint a példamutatás a 
környezettudatos viselkedésben. 
Összefoglaló és továbblépési lehetőségek 
Tanulmányunkkal azt a nézetet igyekezünk megerősí-
teni, ami szerint a vállalatok működési feltételeinek bizto-
sítása, hosszú távú versenyképességének kialakítása 
során a vállalatvezetők többé már nem hagyhatják fi-
gyelmen kívül a fenntarthatóságot és a környezetvédel-
met, mint központi tényezőt. Ezt egy logikai modell segít-
ségével úgy értük el, hogy átfogóan vizsgáltuk az általá-
nos stratégiai menedzsment alapelemeinek a 
környezettudatosság szempontjából releváns összete-
vőit. A környezettudatos stratégiai menedzsment fő tevé-
kenységeinek leírása, befolyásoló tényezőinek meghatá-
rozása számos újszerű eredményt hozott, amelyek közül 
összefoglalásul a következőket emeljük ki: 

A fenntarthatóságban, környezettudatosságban élenjáró 
cégeknek három kulcsterületen kell változásokat beve-
zetnie. 
– A környezetvédelmi megoldásokat nyújtó vállalatok-

nak szisztematikusan elemezniük kell stratégiai pozí-
ciójukat az aktuális környezetvédelmi követelmények, 
az érintettek széles körének elvárásai, valamint az 
alapvető képességei, kritikus erőforrásai és alaptevé-
kenységei szerint. Mindezek során a vállalatoknak al-
kalmazniuk kell a környezettudatosság követelmé-
nyének megfelelő új menedzsmentstruktúrákat, fo-
lyamatokat és módszereket, ami szükségessé teszi a 
hagyományos vállalati eszköztár felfrissítését. 

– Ha már a vállalatok biztos alapon nyugvó analitikus 
adatokkal rendelkeznek stratégiai pozíciójukkal kap-
csolatosan, nekiláthatnak az értékteremtés jövőképé-
vel összhangban levő környezettudatos stratégiák ki-
alakításához. Bár a stratégiai változatok képzése 
nagyrészt továbbra is a vállalatok belügye lesz, egyre 
nagyobb arányban alkalmaznak majd nyílt forrású 
megközelítéseket és új perspektívákat is, „kívülállók” 
bevonásával. Elsők között lesznek azok a vállalatok, 
amelyek proaktív módon viselkednek. A proaktív vál-
lalatok célként kezelik a környezetvédelmet, mivel a 
környezetvédelem náluk mindig is a fejlesztés szoros 
része lesz. 

– A környezeti menedzsment újabb alapeleme, a pozi-
cionálás és a stratégiaalkotás mellett, a stratégia 
megvalósítása, lehetőleg úgy, hogy közben a szük-
séges kompetenciák is megújuljanak. Ehhez gondos-
kodni kell a szükséges erőforrásokról, a szervezeti 
keretek kialakításáról és az érintettek megfelelő tájé-
koztatásáról. Egy letisztult stratégiát az egyes válla-
latok lényegesen eltérő kontextusban valósíthatnak 
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meg. A gazdálkodó szervezetek működését, ver-
senyfeltételeit meghatározó szabályok és kezdemé-
nyezések ismerete fontos teljesítménytényező. 

Tanulmányunkkal a környezettudatos stratégiai me-
nedzsment magyarországi alapjainak megteremtéséhez 
kívántunk hozzájárulni, ugyanakkor a további teendőink 
között számos olyan elem akad, amelyekre részletesen 
ki kell térnünk a jövőben. A későbbiekben ennek szelle-
mében az alábbi kutatási feladatokra szeretnénk hang-
súlyt fektetni:  
– ki kell dolgozni a környezettudatos stratégiai pozicio-

nálás módszertanát: az adekvát elemzési és terve-
zési módszerek összegyűjtése és alkalmazásának 
bemutatása, 

– meg kell tervezni a vállalati környezeti teljesítmény 
komplex mérési módszerét: Környezeti Stratégiai 
Mutatószámrendszer, – le kell írni a vállalati gyakor-
latban alkalmazott környezeti stratégiatípusok azono-
sítási módszereit: az azonosítás tényezőinek leírása 
és összevont mutatószámainak megalkotása, 

– további kutatást igényel a hazai vállalatok környezeti 
stratégiaalkalmazási gyakorlatának feltérképezése és 
a fejlesztési javaslatok megfogalmazása. 

Mindezek mielőbbi elvégzését a Nidumalu, Prahalad és 
Rangaswani (2010), illetve a Lubin és Esty (2010) cikké-
ben leírt ama felmérés ösztönzi, ami szerint a fenntart-
ható fejlődésnek, és ennek révén a környezettudatos-
ságnak nincs alternatívája. 
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AA  lleeaann  mmeenneeddzzssmmeennttrrőőll  mmaaggyyaarr  nnyyeellvveenn  
LLoossoonnccii  DDáávviidd  ––  DDeemmeetteerr  KKrriisszzttiinnaa  ––  JJeenneeii  IIssttvváánn  

 
A lean menedzsment különböző aspektusaival évek óta 
foglalkozunk. Az angol nyelven elérhető anyagok nagyon 
széles körben hozzáférhetők és rengeteg témakört le-
fedve állnak rendelkezésre – hazánkban is. Az utóbbi 
években érezhetően javult a helyzet a magyar nyelven 
elérhető irodalom területén is. 
Státuszunknál fogva speciális szemszögből vettük gór-
cső alá a magyar nyelven elérhető leanes anyagokat. 
Megvizsgáltuk a tudományos életet (cikkeket) és a felső-
oktatásban használt termelés- és szolgáltatásmenedzs-
ment könyveket. Kíváncsiak voltunk, hogy ezeken a te-
rületeken milyen karriert futott be a lean? Milyen a ma-
gyar lean történelem ebből a nézőpontból? 
A magyar nyelvű tudományos irodalom feldolgozását a 
Versenyképesség Kutató Központ égisze alatt futó kuta-
tási program keretében végeztük el (1. fejezet). A kuta-
tásban a lean rendszerrel járó változásokat és azok tel-
jesítményhatását vizsgáltuk. További hazai tapasztalattal 
szerettük volna kiegészíteni a kutatási eredményeket 
összefoglaló, több magyarországi esetet és két részletes 
esettanulmányt is tartalmazó – a közeljövőben megje-
lentetni tervezett – könyvünket, melynek rövid összefog-
lalása Losonci és társai 2010a és 2010b cikkeiben ol-
vasható. A 2. fejezetben áttekintést adunk a felsőokta-
tásban használt könyvekben megjelenő lean 
menedzsment képről, megjegyezve, hogy leanes 
(„klasszikus”) felsőoktatási tankönyv nincsen – még nyu-
gaton sem. A hazai felsőoktatási műhelyek munkáinak 
áttekintése jó viszonyítási pontot jelentett a Budapesti 
Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzs-
ment tanszékén folyó oktatási anyagok fejlesztésében. 

1. Magyar nyelvű cikkek a lean rendszerről 
Vizsgálódásunkat a magyar nyelvű munkákra, a későb-
biekben pedig a magyar szerzők által írottakra korlátoz-
tuk. Azon belül is két vezető gazdálkodástudományi fo-
lyóiratra: a Vezetéstudományra és a Harvard Business 
Managerre (névváltás után Harvard Business Review 
magyar kiadás). A két tudományos folyóirat a menedzs-
menttudomány (gazdálkodástudomány) egészét lefedi, 
amelynek a termelés- és szolgáltatás menedzsment csak 
kis szeletét adja. A szűkítésnek számos oka volt. Felté-
teleztük, hogy a témában született kiforrott kutatási 
eredmények (legyen elméleti vagy empirikus) szerzői 
ebben a két kiadványban igyekeznek megjelentetni mun-
kájukat. Praktikus szempont, hogy a szűkítés biztosítja a 
terület áttekinthetőségét. Tisztában vagyunk vele, hogy a 
lean rendszerrel kapcsolatos írások magyar nyelven is 
sokkal szélesebb körben kapnak publicitást. Rendszere-
sen jelennek meg írások a Magyar Minőségben, a Minő-
ség és Megbízhatóságban, vagy olyan szakmai lapok-
ban, mint a Logisztikai Híradó vagy a Supply Chain Mo-
nitor. Az online felületeken is akad olvasnivaló: 
leancenter.hu, kaizen.freeblog.hu, lean.logisztika.hu, 
Lean szótár, Vezetők a gáton stb. Mind-mind arra utal, 
hogy idehaza jelen van és erősödik a szakmai párbe-
széd. 
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Komoly töprengést okozott a lean rendszer meghatáro-
zása. Különösen nehéz határvonalat húzni a leanes és a 
minőségmenedzsmentes cikkek közé, de sokszor a fo-
lyamatmenedzsment témaköre is nagyon közel esik. 
Fontos szempont volt, hogy a cikkek a termelés- és szol-
gáltatásmenedzsment (operations management, értékte-
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remtő folyamatok menedzsmentje) nézőpontjából vizs-
gálódjanak -pl. ne a szervezeti/nemzeti kultúra hatására 
fókuszáljanak- és a lean (karcsú), JIT, Toyota „hívósza-
vakra” épüljenek. 

Vizsgálódásunknak időbeli korlátja is volt: a Vezetés-
tudomány 1990-től (20 évfolyam) és a Harvard Business 
Manager 1999-től (12 évfolyam) megjelent számait 
(mindkét esetben különszámokat is) tekintettük át. Az 
adatgyűjtés 2010 végén zárult. A Vezetéstudomány 
nyomtatott kiadásait egyenként néztük át: a szerző(k) és 
a cím alapján megfelelő cikkeket az absztrakt alapján 
osztályoztuk. A Harvard Business Managernél hasonló 
eljárást követtünk, amit kiegészítettünk a neten meglévő 
absztraktokban való szisztematikus kereséssel. 
A lean menedzsmenttel csak „rokon”, de a modern termelési 
és szolgáltatási rendszerekhez szervesen kapcsolódó 
tudományos cikkekben az alábbi témakörökre térnek ki: 
… megjelenik a minőségmenedzsment, annak szervezeti 
struktúrával kapcsolatos kérdései (Gyenge és Kozma, 2006) 
és a TQM rendszer (Németh, 2001; Topár, 2001); 
… kifejezetten nagy hangsúlyt kap a radikális átalakítás 
(Hammer, 1999; Hammer, 2002) 
… és a folyamatmenedzsment (Hammer – Stanton, 2001) 
különféle aspektusai (folyamataudit: Hammer, 2007; a 
folyamatmenedzsment szervezeti hatása: Hammer, 2004, 
folyamatok és változásmenedzsment: Dobák, 1999); 
… a japán vállalati kultúra (Ishikawa, 1994) 
… a japán vállalatok emberi erőforrás menedzsmentje 
(Iwasaki, 1995; Ványai, 1992); 
… a beszállítók menedzsmentjének kérdésköre a Hondánál 
és Toyotánál, valamint a vezető amerikai autógyártóknál 
(Liker – Choi, 2005). 
Ahogy az 11..  áábbrraa is mutatja, a Vezetéstudományban 11 
cikket, a Harvard Business Managerben 9 cikket talál-
tunk. A magyar szerzők cikkeiről elméleti és empirikus 
bontásban rövid összefoglalót is készítettünk (11..  ééss  22..  

ttáábblláázzaatt). Néhány általános megállapítás az összegyűj-
tött cikkek alapján: 

• A lean rendszer a nemzetközi irodalomban -az általá-
nos menedzsmenthez kapcsolódóan- folyamatosan 
az érdeklődés középpontjában van. 2003-tól rendsze-
resen jelentek meg kapcsolódó cikkek. 

• A Harvard Business Review magyar kiadásán keresz-
tül a vezető leanes munkák hazánkban is elérhetőek 
magyarul. 

• A 2000-es évek közepén lezajlott leanes felfutásnak 
idehaza nem volt jele. A magyar tudományos és 
szakmai irodalomban a 2000-es évek végén jelentek 
meg a témában cikkek és szakkönyvek. 

• Hiba lenne összevetni a világ vezető üzleti folyóiratá-
nak fordított cikkeit és a magyar munkákat, de az 
biztosan elmondható, hogy jelentős hiány mutatkozik 
a lean hazai tapasztalatainak empirikus kutatásában. 
(A Harvard Business Review jellemzően csak empiri-
kus tapasztalatokra építő munkáknak ad helyet.) 

• Ehhez kapcsolódó további észrevétel: míg a nyugat-
ról bekerült leanes irodalom nagyon széles körből 
merít (eltérő üzleti környezet: autóipar, kiskereske-
delem, iroda, audit), addig a magyar szerzők munkája 
elméleti „megfontolásokat” mutat be. Idehaza nem 
állnak rendelkezésre kiforrott kutatási eredmények. 

• A lean rendszer kritikája egyáltalán nem jelenik meg 
magyar szerzők tollából. A nyugati irodalomban en-
nek nagyon erős hagyománya van. 

• Nem csak a klasszikus termelési területen kívüli ta-
pasztalatok, de a lean rendszer szervezeten belüli 
kiterjedtségének megjelenítése is hiányzik. 
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Biztosan elmondható, hogy a legújabb leanes trendek 
magyar nyelven is elérhetők. Az sajnálatos, hogy a na-
gyon szűk magyar kutatói kapacitás csak specializált 
területeken tud véleményt formálni. 
Miért lenne fontos a hazai leanes kutatás? – tehetjük fel 
a naiv kérdést. A nyugati irodalomból is visszatükröződik, 
hogy rengeteg területen folyik leanes kísérletezés pl. kis-
kereskedelmi, irodai, beszállítói környezetben, illetve a 
siker-sztorik -és azok építőkövei, menedzsmentkérdései- 
érdekes tanulságokkal szolgálnak. Idehaza is sok, na-
gyobb figyelmet érdemlő kísérletről lehet hallani. A To-
yota felismerte, hogy a termelési rendszer kiválósága 
komoly marketing értékkel bír. Így az mára a minőségről 
és megbízhatóságról híressé vált vállalat egyik védjegy-
ének tekinthető. Ha gyakorlati szempontokat mérlege-
lünk, akkor a tapasztalatok megosztása vezethet el saját 
körülményeink és adottságaink jobb megismeréséhez. 
Nincs olyan leanes szakember, aki ne hangoztatná, hogy 
a rendszerek bevezetése adaptációt tesz szükségessé. 
Erről ma inkább a vállalatok kapuin belül tudnak a szak-
emberek. A tudományos élet és a már idehaza is formá-
lódó szakmai közösségek semleges fórumként szolgál-

hatják a problémákon való közös gondolkodást, az ér-
deklődő felek összehozását. 

 

Az 11..  ééss  22..  ttáábblláázzaattbbaann  a magyar szerzőktől megjelent 
leanes munkák kivonata olvasható. A 90-es évek elejétől 
végigvonul a felismerés, miszerint a lean átfogó me-
nedzsmentrendszer, amely a modern folyamatme-
nedzsment és vállalatvezetés megkerülhetetlen ténye-
zője. Bár már a kezdetektől jelen van az a gondolat, 
hogy ennek megfelelő súllyal kellene kezelni a leant a 
politika formálóinak, látványos előrelépés máig nem tör-
tént. 
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11..  áábbrraa  MMaaggyyaarr  nnyyeellvvűű  ppuubblliikkáácciióókk  aa  lleeaann  rreennddsszzeerrrrőőll  ––  vveezzeettőő  ttuuddoommáánnyyooss  ffoollyyóóiirraattookkbbaann..  
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Szerző (Év) Cím Fő mondanivaló Következtetés és magyar vonatkozás 
Eszes László  
(1993) 

Új irányzatok a 
termelésme-
nedzsment 
területén 

Áttekintést ad a termelésmenedzsment területének 
egészéről és az utóbbi idők legfontosabb irányzatairól. 
Külön foglalkozik a japán termelésmenedzsmenttel 
(„Toyota Gyártási Rendszer”), a korlátok elméletével és 
a világszínvonalú gyártással. 

„A legtöbb magyar vezető viszonylag keveset tud a termelésme-
nedzsment korszerű módszereiről. Jó néhány tanulmány kimu-
tatta, hogy egy-egy új vezetési filozófia, rendszer bevezetése csak 
a közép-felső vezetők kezdeményezésére és azok teljes 
támogatásával vihető sikerre. A JIT, TQM vagy WCM projekteket 
mindig jól tájékozott, széles körben olvasott és utazott vezetők 
indítják és menedzselik.” (p. 58)  

Havas Attila  
(1996) 

A kicsi, a nagy, a 
szikár és az 
agilis 

A cikk röviden bemutatja a termelési rendszereket (pa-
radigmákat): a kisiparos termelést, a tömegtermelést 
(„fordista”) és a Toyota módszert (lean production), 
illetve a lean production terjedését. Röviden igyekszik 
megválaszolni a kérdést: Vajon Magyarországon melyik 
paradigma alapján érdemes szervezni a tevékenysége-
ket (különös tekintettel az autóiparban)? 

“Ha a kormány el akarja kerülni, hogy alacsony bérekkel dolgozó, 
alacsony műszaki színvonalú és alacsony hozzáadott értéket 
képviselő termékekkel jellemezhető „fejlődő országgá” váljon a 
magyar gazdaság, akkor megfelelő költségvetési forrásokkal kell 
támogatni az oktatást, szakképzést és a kutatás-fejlesztést, és – a 
fordizmus helyett – a Toyota-módszer terjedését elősegítő befek-
tetési ösztönzőket alkalmazni.” (p. 30) 

Tejnóra Tibor  
(1998) 

Japán menedzs-
ment az évezred 
küszöbén 

Az egész világra jelentős hatást kifejtő japán menedzs-
mentet ismerteti. A társadalmi beágyazottság (pl. vallás) 
mellett a legfontosabb menedzsment gyakorlatokat (pl. 
döntéshozatal, szervezeti struktúra, rotáció, folyamatos 
továbbképzés), a modern termeléshez kapcsolódó mód-
szereket (pl. JIT, SMED, gyártó cellák, kanban) és a 
rendszer kritikáit veszi számba. 

A japán vállalatok előtt álló kihívásokra koncentrál, de megjegyzi, 
hogy a japán menedzsment „éppen kipróbálhatósága miatt kínál-
hat megoldásokat a hazai gazdasági környezetben”. (p. 44) 

Rózsa Andrea  
(2002) 

A Just In Time-
rendszer sze-
repe a stratégiai 
döntéshozatal-
ban 

A JIT-rendszert (ami azonos a Toyota termelési rendsze-
rével) stratégiai nézőpontból elemzi. Amellett foglal 
állást, hogy „a JIT menedzsment filozófiának tekinthető, 
mely a vállalat produktív tevékenységeinek összes 
aspektusára vonatkozik”. (p. 81)  

Általános következtetései között megállapítja, hogy a „JIT alkal-
mazása termelési hatékonyságot eredményez. E termelési haté-
konyság nehezen másolható, mivel a szervezetben mélyen gyöke-
rező képesség következménye. “ (p. 83) 

Kovács Zoltán 
(2004) 

A korszerű ter-
melési rendsze-
rek sajátosságai 

Vállalati termelési rendszerek tanulmányozásával felis-
merhetők a versenyképes termelési rendszer jellemzői. 
A szerző a korszerű termelési rendszerek 30 jellemzőjét 
tekinti át.  

„Bevallottan vagy sem, sok vállalat termelési rendszeréhez a TPS 
szolgált mintaként” (p. 63), állapítja meg a szerző, és a cikk is 
ennek szellemében íródott. A jellemzőkhöz kapcsolódóan áttekinti 
a termelésmenedzsmentet, a karbantartást, a készletek me-
nedzsmentjét, a munkaszervezést, logisztikai kérdéseket stb. 
Felhívja a figyelmet, hogy a jellemzőket a konkrét körülményekhez 
kell adaptálni.  

Topár József  
(2009) 

A TQM vezetési 
filozófia és a 
minőségorientált 
vezetési 
rendszerek  

Összegzi a minőségmenedzsment rendszerek jövőjével 
kapcsolatos trendeket, összehasonlítja a TQM, hat 
szigma és a lean menedzsment alapjait. 

A három menedzsmentfilozófia (TQM, hat szigma, lean) alkalma-
zását széles eszköztár támogatja, amely jelentős mértékben a 
hagyományos minőségmenedzsment módszereire is támaszkodik. 
Bár sok az azonos eszköz, de az egyes vezetési rendszerekben 
megjelennek specifikus eszközök is. A rendszerek a vezetési 
rendszer szerves részét képezik, és együtt járnak a szervezeti 
kultúra megváltoztatásával is. 

Kelemen 
Tamás  
(2009) 

A lean mana-
gement megva-
lósításának jel-
legzetes 
problémái 

A szerző bemutatja a lean rendszer feltételeit (az 5 
alapelven keresztül) és ideális működését. A bevezetés-
hez kapcsolódó leggyakoribb hibákat, a menedzsment, a 
tanácsadók és a munkavállalók szintjén. 

Bizonyos iparágakban „szabvánnyá” vált a TPS alapján kialakított 
rendszer. A lean elvei korábbi rendszerek (folyamatmodellek, 
workflow) folyományai. Nem sokban különböznek a korábbi el-
vektől: itt sem egy-egy eszköz alkalmazása, hanem a komplett 
rendszer (minőség, piacorientáció, szervezet, beszerzés) finom 
összehangolása a siker feltétele. 
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 Jenei  István  
(2010) 

A karcsú menedzsment elveinek alkalmazása egy lehet-
séges válasz lehet az egészségügyi szolgáltatások fejlett 
országokban tapasztalható problémájára; egyre maga-
sabb színvonalú ellátás szükséges a költségek további, 
drasztikus emelkedése nélkül.  

A külföldi esetek tanulsága szerint az egészségügyi szolgáltatás-
ban is jelentős sikereket lehet elérni a karcsú menedzsment alkal-
mazásával a várakozási idő, a benntartózkodási idő csökkentése; 
a hatékonyság növelése; a nemkívánatos események száma, a 
munkahelyi stressz csökkenése révén. Az esetek ugyanakkor arra 
is felhívják a figyelmet, hogy a szervezeti kultúra átalakításának és 
az iparban megismert eszközök adaptálásának kulcsszerepe van 
a sikerben. 

11..  ttáábblláázzaatt  EEllmméélleettii  cciikkkkeekk  
Szerző (Év) Cím Fő mondanivaló Következtetés és magyar vonatkozás 
Demeter Krisz-
tina, Losonci 
Dávid és Jenei 
István (2008) 

A beosztás és a 
nemek hatása a 
változások érzé-
kelésére – egy lean 
projekt tapasztalatai 
egy magyar autó-
ipari beszállítónál 

A kutatás célja kettős volt: (1) megvizsgálni, 
hogyan érzékelik a vezetők és a beosztottak a 
lean változásokat, valamint (2) 
összehasonlítani a vállalat két üzemében 
dolgozó nők és férfiak átalakítással 
kapcsolatos reakcióit és érzeteit. 

Magyar vállalat lean átalakítását vizsgálták. Az eredmények alapján 
elmondható, hogy a vezetők és beosztottak, csakúgy, mint a két 
nem képviselői, nagyon eltérően gondolkodnak a változásokról és 
az átalakítás sikerének hátteréről. Az eredmények tükrében megál-
lapítható, hogy a vizsgált szervezetnél a női munkavállalóknál a hit, 
a férfiaknál az elkötelezettség az a tényező, amely leginkább hatás-
sal van a sikerérzetre. 

Bottka Zsolt 
(2008) 

Az Alcoa-út a TPS 
bevezetésére 

Az Alcoa Európai Keréktermékgyár Kft. példá-
ján keresztül mutatja be a Toyota termelési 
rendszerének adaptálását. A vállalat már Al-
coa Business Systemben gondolkodik, még-
hozzá azért, mert felismerték, hogy az Alcoa 
Production System-eszközök az üzleti folya-
matok egyéb területein (pénzügyi zárás, biz-
tonságtechnika, környezetvédelem) is 
alkalmazhatók. 

Az ABS három pillérre épül (felhasználásra gyártás, pazarlások 
megszüntetése és az emberekre), amelyeket húsz ABS elemen 
keresztül valósítanak meg. A cikk a 20 elem elméleti leírását adja, 
és néhány (nemzetközi és magyar)  példán keresztül a cég által 
követett súlypontokat is tárgyalja. A magyar gyár az elsők között 
alkalmazta az ABS-t (Alcoa Business System). 

Losonci Dávid, 
Demeter 
Krisztina és 
Jenei István 
(2010) 

A karcsú (lean) 
menedzsment és a 
versenyképesség 

Magyar és külföldi vállalati esettanulmá-
nyokon keresztül mutatja be, hogy 
a) a lean termelés bevezetésének hatására 
hogyan változnak a szervezet képességei, és  
b) milyen tényezők állnak a lean vállalatok 
javuló versenyképessége mögött.  

Magyar illetve Magyarországon működő vállalatok lean átalakítását 
vizsgálták. Az eredmények arra utalnak, hogy  
a) a vállalatok a lean menedzsment adaptálásakor újrarajzolják 
szervezeti képességük térképét. A lean változtatások két fókusz-
pontja: a termelési folyamat és annak irányítása, összekapcsolva az 
emberi erőforrás fejlesztésével; 
b) a lean menedzsment elsősorban a vállalatok működőképessé-
gére (operatív teljesítménymutatók) és változóképességére (vevői 
és szállítói kapcsolatok, munkavállalók) gyakorol pozitív hatást. Az 
üzleti teljesítményre (árbevétel, piaci részesedés, árbevétel arányos 
nyereség) nem feltétlenül. 

22..  ttáábblláázzaatt  EEmmppiirriikkuuss  kkuuttaattáásstt  bbeemmuuttaattóó  cciikkkkeekk  
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Négy felsőoktatási intézmény termelés- és szolgálta-
tásmenedzsment könyvének/jegyzetének lean rendszer-
rel foglalkozó részeit tekintettük át. Ezeket a kiadványo-
kat és az egyéb leanes könyveket megjelenését a 2. 
ábra szemlélteti. Meglepőnek tűnik, de az első magyar 
nyelvű leanes könyv Taiichi Ohno Toyota termelési rend-
szerről szóló könyvének angol kiadásával egy időben, 
1988-ban jelent meg. A szerzők -kanadai anyagok alap-
ján- áttekintést adnak az akkor még Just-in-time-nak ne-
vezett program súlypontjairól és számos sikeres esetet is 
bemutatnak. Újabb fordítások hosszú szünet után, a 
2008-2009-es években jelentek meg. A majd két évtized 
arra utal, hogy a szakma megerősödésére sokat kellett 
várni idehaza. 

2. Lean rendszer a felsőoktatásban használt terme-
lés- és szolgáltatásmenedzsment könyvekben 
Legjobb tudomásunk szerint kifejezetten a lean rend-
szerre fókuszáló felsőoktatási tantárgyak csak most 
bontogatják szárnyaikat (a gazdálkodástudományban és 
a műszaki képzésben jelent meg). Ilyen tartalmú tárgyak 
az alapképzésben vagy mesterképzésben tanuló hall-
gatóknak csak nagyon korlátozott körét érik el. 
Az „átlagos egyetemista” (és itt most főleg a gazdálko-
dástudományi területre koncentráltunk) a lean rendszer-
rel csak a termelés- és szolgáltatásmenedzsmentet átfo-
góan tárgyaló kurzus keretei között találkozik. Az „átla-
gos egyetemista” (aki valamilyen terület specialistájának 
készül) szerencsés esetben egy ilyen kurzussal találko-
zik alap és mesterképzésen is. Ami nem sok. Hogy 
mégis mennyi jut számszerűen leanre egy ilyen kurzus-
ban? Bár intézményenként lehet valamekkora eltérés, de 
hozzávetőleg 150-200 percet foglalkozhatnak vele. Ha a 
hallgató specializációja a termelés- és szolgáltatásme-
nedzsment (logisztika), akkor jó eséllyel nagyobb bete-
kintést kap. A kis létszám miatt a jegyzetek, órai anyagok 
és projektfeladatok jelentik a tárgyak vázát – ami kívülről 
nagyon nehezen megítélhető. Néhány hallgatónak akár 
szakdolgozat témája is lehet a lean – ami az egyéni fel-
készülésen, a konzultációkon és gyakorlati tapasztalaton 
keresztül már jó áttekintést ad a témában. Ez utóbbi na-
gyon-nagyon szűk hallgatói kört jelent. Nem feledkezhe-
tünk meg arról, hogy sokan más témakörökben (pl. lo-
gisztika, esetleg minőségmenedzsment) a lean szellemi-
ségével összhangban lévő ismeretanyagot tanulnak. 
Ezek jelen áttekintés fókuszán kívül állnak. Figyelmünk 
középpontjába az „átlagos egyetemista” képzését he-
lyeztük. 
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Valamennyi vizsgált felsőoktatási kiadvány megújult a 
2007-2010-es időszakban. Ez minden esetben tartalmi 
megújulást is jelentett. A lean rendszer súlypontjainak 
vázlatos bemutatása mellett igyekszünk a tankönyvek fő 
hangsúlyait is kiemelni. Minden esetben a legutolsó ki-
adást ismertetjük. 
Kezdjük a közös vonásokkal: 

• A szerzők törekvése, hogy a nyugati operations 
management koncepciónak megfelelően a kiadvá-
nyok a termelés- és szolgáltatásmenedzsment isme-
retanyagát tartalmazzák. Bár az operations 
management irányába történő elmozdulás a szigo-
rúan vett termelésmenedzsment fókusztól tetten ér-
hető, a lemaradás egyértelmű. További erősítésre 
szorul a szolgáltatási irányzat. 

• Az értékteremtő folyamatok menedzsmentjének tár-
gyalásában a következő elképzelhető töréspont a 
stratégiai és az operatív szint közötti arány megvá-
lasztása. A lean menedzsmentet tárgyaló fejezetek 
kivétel nélkül a rendszerrel kapcsolatos problémakö-
rök, elvek és eszközök felvázolására vállalkoznak. A 
stratégiai megközelítést néhány helyen -és nem is 
mindenhol- egészítik csak ki számításokkal, algorit-
musokkal, pl. a kanbanok számának meghatározásá-
val. 

• A tankönyvekre egyébként jellemző, hogy más téma-
köröknél is tartalmaznak módszertani részeket (ope-
raciókutatás, algebra) – bár ez jóval kisebb súllyal 
kap szerepet, mint a korai változatokban. Ezt 
értékelhetjük a menedzsment irányába történő el-
mozdulásnak. 

Az alábbiakban a könyvek rövid és a leanes részek 
részletesebb bemutatása következik: 

Koltai Tamás (2009): Termelésmenedzsment. A könyv a 
felsőfokú mérnöki és közgazdasági alapképzések ter-
melésmenedzsment tárgyának anyagát tartalmazza. A 
szerző amellett foglal állást, hogy a könyv a menedzs-
ment megközelítés és az operációkutatás “sajátos keve-
réke”: ismerteti a vázolt problémát és a megoldási mód-
szerek alapjait. A könyv a klasszikus operations 
management témakörökből csak néhány problémakörre 
korlátozódik (általános áttekintés, előrejelzés, készlete-
zés, tervezés). 
Kiemeli, hogy „a korszerű termelésszervezési elvek al-
kalmazása a versenyképesség meghatározó tényező-
jévé vált. Ugyanazon terméket ugyanazon technológiá-
val, de korszerűbb szervezési elvek alapján gyártva 
kompetitív előny érhető el” (p. 17). Ezt az 1980-as évek-
től olyan koncepciók segítik, mint a TQM, JIT, FMS vagy 
a CIM. 
A szerző meghatározása szerint a JIT-gyártás (vagy más 
néven lean termelés) termelésszervezési elvek együt-
tese, amelynek alapelve a veszteségek kiküszöbölése. A 
fejezet a JIT általános jellemzőinek rövid -3 oldalas- be-
mutatása (pl. gyártási sorozat-nagyság, átállási idő és 
átfutási idő csökkentése; egyszerű áramlási folyamatok; 
TQM; stabil igény; magas kapacitáskihasználtság; stabil 
beszállítói kapcsolatok) mellett a húzásos rendszer ala-
pos, 10 oldalas leírását adja. Az egykanbanos és kétkan-
banos rendszer logikája mellett a kanbanok számítása is 
helyet kap. Zárásként az alkalmazási környezetet (ma-
gas készültségű fokú, drága termékek készülnek nagy 
mennyiségben) és az alkalmazást hátráltató tényezőket 
(pl. forgalomnövekedés, terméksokféleség, beszállítók 
versenyeztetése) veszi számba. 
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Losonci Dávid (2010): A lean menedzsment (in Demeter 
Krisztina (szerk.) 2010: Az értékteremtés folyamatai). A 



könyv a termelés- és szolgáltatásmenedzsment klasszi-
kus témaköreiből ad áttekintést, felsőfokú gazdasági 
képzésben tanuló hallgatóknak. A szerzők határozott 
célja volt, hogy – a mester szintű képzéssel szemben 
támasztott általános elvárásnak megfelelően – az egyes 
témaköröket stratégiai nézőpontból tekintsék át. Az ope-
ratív szintű eszközök, vagy módszertant tárgyaló részek 
marginális szerepet kapnak. A menedzseri megközelítés 
indokolja, hogy a szervezeti határokon megjelenő (be-
szerzés, disztribúció), illetve azokon átívelő területek 
(informatika, ellátási lánc menedzsment és hálózatok), 
valamint a teljesítménymenedzsment is megjelenjen.  
A stratégiai nézőpont Budapesti Corvinus Egyetemen 
használt értékteremtő folyamatokat tárgyaló korábbi tan-
könyvek lean rendszerrel foglalkozó részeit (Demeter 
(szerk.), 1993; Vörösmarty, 1999) is áthatotta. A JIT ter-
melési rendszer megvalósításának zálogát az értékte-
remtő folyamatok komplex átalakításában látták.  
A lean menedzsmentet a Womack és Jones (2009) által 
meghatározott öt lean alapelv mentén tárgyalja 30 olda-
lon: érték, értékáram (pazarlások), áramlás, húzásos 
rendszer és tökéletesítés. A továbbiakban – a stratégiai 
irányultságnak megfelelően – a rendszer általános jel-
lemzői (pl. használatának korlátai, kapcsolata az MRP-
vel, teljes bevezetés vs villámfejlesztés) és a szervezeti 
kontextus kap szerepet. A lean vállalatok jellemző em-
beri erőforrás menedzsmentje, a megvalósítást támogató 
terméktervezés, beszállítói kapcsolatok és teljesítmény-
menedzsment vonatkozások is megjelennek. Ez a kap-
csolat visszafelé is érvényes: más fejezetekben is felfe-
dezhetjük a lean szervezet jegyeit. Mint erről már koráb-
ban írtunk, ennek oka, hogy a Toyota (és más japán 
vállalatok) által teremtett gyakorlatok az értékteremtő 
folyamatok különböző területeit jelentősen átformálták. 

Vörös József (2010): Toyota termelési rendszer. „A 
könyv célja elsősorban az, hogy összefoglalja a közgaz-
dász- és mérnökhallgatók, valamint a gyakorló szakem-
berek számára azokat a legfontosabb felvetéseket, me-
lyek a terméket, illetve a szolgáltatást előállító rendszer 
tervezésével, üzemeltetésével, a rendszer folyamatos 
tökéletesítésével kapcsolatban alapvetően fontosak” (p. 
9). Szélesen lefedi az operations management témakö-
reit (bár nem tér ki a disztribúció és a beszerzés terüle-
tére), és alaposan áttekint olyan modern rendszereket és 
eszközöket, mint a minőségmenedzsment (TQM, statisz-
tikai módszerek) vagy a korlátok elmélete. A könyvben a 
menedzsment megközelítés és az operációkutatás egy-
szerre van jelen. 
A Toyota termelési rendszerről szóló fejezet összefoglal 
néhány olyan eljárást, vezetési eszközt, amely jelentő-
sen hozzájárult a rendszer sikeréhez. A Toyota termelési 
rendszerrel (TTR) kapcsolatban megjegyzi, hogy az „egy 
sokoldalú, rendkívül összetett termelési filozófiát jelent, 
melynek célja egy minél tökéletesebb termelési rendszer 
megvalósítása” (p. 247). Miközben felhívja a figyelmet, 
hogy „a TTR alkalmazásából eredő legfontosabb követ-
kezmény az eltökélt problémamegoldás állandóvá tétele, 
és így a problémamentes, hatékony, magas termékmi-
nőséget biztosító termelés megvalósítása” (p. 260).  
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A fejezet 3 oldalban tárgyalja a rendszer alkalmazásának 
feltételeit, pl. nagy volumenben termelhető, funkcionális 
termék; stabil és kiegyensúlyozott (heijunka) termelési 
terv; fókuszált üzem (egy termékre, néhány termékvariá-
ció) egyszerű és átlátható folyamatai; kapacitástartalék; 
szervezeti elemek, pl. munkaerő minősége és képzett-
sége. Látható, hogy a TTR filozófia nem alkalmazható 
minden körülmény között, és nem helyettesíti az MRP-t, 
hanem kiegészíti. 

Jegyzet
A tagolt képzési struktúrának megfelelően a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) hallgatói a vállalati reálfolyamatok operatív szintjét az alapképzésben ismerik meg. Az ismeretanyagot a 2008-ban (első kiadás) megjelent Tevékenységmenedzsment c. szakkönyv tartalmazza, amely többek között a TQM-et, a statisztikai folyamatszabályozást, a minőségfejlesztő technikákat vagy a hat szigma módszert is bemutatja.



Célja „annak tudatosítása, hogy a TTR egy teljesen új 
termelési paradigmát definiál” (p. 205). Ennek alátá-
masztására bemutat néhány, a Toyota termelési rend-
szerében használatos eszközt is 8 oldalban: alacsony 
átállási költségek és alacsony sorozatnagyság, alacsony 
készletek, kaizen elv, magas folyamatminőség (jidoka 
elv), termelő-berendezések elhelyezése (cellák, kanban, 
vizuális jelzőrendszer, húzó rendszer (kanban), beszál-
lítói rendszer. A TTR működtetésének -infrastrukturális 
beágyazottságának- négy fontos szabályát Spear és 
Bowen (1999) munkája alapján tekinti át. 
Záró gondolatában megjegyzi, hogy a „TTR stabilitását 
az biztosítja, hogy a termelési cellák révén egy egy-
másba stócolt moduláris rendszert hoztak létre, és az 
egyes modulokban végrehajtott változások nem borítják 
fel a rendszert. Olyan, mint egy orosz matrjoska baba” 
(p. 262). 
Kovács Zoltán (2007): A JIT termelés. Az egyetemi jegy-
zet a Pannon Egyetem (korábban Veszprémi Egyetem) 
főiskolai, majd egyetemi oktatásában jelent meg. Benne 
a termelésmenedzsment klasszikus témakörei kerülnek 
elő hangsúlyosan: stratégia, előrejelzés, tervezés, minő-
ségügy, karbantartás, emberek, terméktervezés és –fej-
lesztés. 
A lean rendszerrel három fejezete hozható kapcsolatba: 
a minőségbiztosítás a TQM-re és a statisztikai folyamat-
szabályozásra (47 oldal), míg a kaizen (a jegyzet szerinti 
alcím: „A termelési folyamat megközelítése japán meg-
közelítésben”) a minőségi körökre és a minőségfejlesztő 
technikákra (Pareto diagram, Ishikawa diagram, K-J 
elemzés, 5S stb.) tér ki (30 oldal). A JIT-et termelési filo-
zófiaként határozza meg és 29 alapvető elemének tár-
gyalása alapján mutatja be (pl. állandó termelési volu-
men, csapatmunka, hatékony megelőző karbantartás), 

amelyek között nagyobb hangsúlyt a húzásos rendszer 
és a kanban kap (48 oldal). Néhány gondolat megjelenik 
az agilis gyártásról, a quick response manufacturingról, a 
korlátok elméletéről is. 
Ebben a jegyzetben találkozhatunk a legtöbb módszerrel 
és eszközzel. Ezt az előnyt a jegyzetforma előnyének is 
tekinthetjük. A felsorolások és a rövid tartalmi részek ke-
vésbé adnak lehetőséget a stratégiai összefüggések tár-
gyalására.   
A lean rendszer eltérő megnevezései -és sokszor elté-
rően értelmezett határai, pl. hol jelenik meg a minőség-
menedzsment?- ellenére valamennyi könyv bemutatja az 
elveket és jellemzőket. A szerzők -a legelső kiadásoktól- 
amellett foglalnak állást, hogy ez egy új termelési rend-
szer, amely komplex vállalati átalakítást követel meg, és 
rá is mutatnak a súlypontokra. Az a gondolat, miszerint a 
lean rendszer az egyéb vállalati reálfolyamatok hatékony 
működését is megköveteli, tetten érhető az egyéb feje-
zetekben is (a beszerzés, a disztribúció, az ellátási lánc 
menedzsment, a tervezés, a teljesítménymérés vagy a 
fejlesztések területén sokszor olvashatunk a lean szel-
lemiségének megfelelő koncepciókról). Az egyes feje-
zetek tartalmában már nagyobb különbség tapasztal-
ható. Jelentős az eltérés mind az érintett témakörök 
számában, mind a stratégiai és operatív vonatkozások-
ban. 
Összefoglaló gondolatok 
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Ebben a rövid tanulmányban a lean rendszer hazai tör-
ténetéről adtunk gyorsfényképet. Bemutattuk a hazai 
szakirodalomban eddig megjelent tanulmányokat és 
részletesen áttekintettük, mivel találkozhatnak egyes fel-
sőoktatási intézményekben a hallgatók lean menedzs-
ment címszó alatt. 



Láthattuk, hogy bár Dunát nem lehet rekeszteni a ma-
gyarul megjelent, leannel foglalkozó tanulmányokkal, 
még sincs okunk különösebb szégyenkezésre. Az első, 
lean rendszerrel kapcsolatos anyagok megjelenése nem 
sokkal maradt el a téma külföldi hódító útjának kezdeté-
től. Ráadásul nemcsak a külföldön megjelent írások for-
dításaival találkozhatunk, hanem empirikus tanulmá-
nyokkal is, amelyeket jól kiegészítenek a nagy intenzi-
tással működő hazai lean menedzsmenttel foglalkozó 
honlapok gyakorlati tapasztalatai. 
A felsőoktatás is igyekszik lépést tartani a fejlődéssel. A 
lean menedzsment a hazai tankönyvekben egyáltalán 
nem jelenik meg kisebb súllyal, mint az külföldi társaik-
ban jellemző. 
Akik tehát a lean menedzsmenttel mélyebben szeretné-
nek foglalkozni, azok azt ma már magyarul is könnyedén 
megtehetik. Az első lépés tehát adott ahhoz, hogy a lean 
rendszer a vállalati gyakorlatban is nagyobb tért hódít-
son. A továbblépéshez azonban a leírások már nem ele-
gendőek, a lean menedzsmentet mindenkinek a gyakor-
latban kell kipróbálnia! 
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AAzz  iirrooddaaii  kköörrnnyyeezzeettttuuddaattoossssáágg  éérrttéékkeellééssee  aa  MMiisskkoollccii  EEggyyeetteemmeenn  
DDrr..  BBeerréénnyyii  LLáásszzllóó  

  
Hatékony lépések szükségessége a környezettuda-
tosság fejlesztésére 
A környezetvédelmi intézkedések és a környezettuda-
tosság fejlesztésének fontosságát ma már nem kérdője-
lezi meg senki. Kutatásaim során foglalkoztam a környe-
zettudatosság egyéni és szervezeti aspektusaival egy-
aránt, eredményeimet a lap hasábjain is rendszeresen 
bemutathattam. 
Az energiafelhasználás mérséklése, a hulladékok kelet-
kezésének megfékezése általános célkitűzések, ame-
lyekhez kapcsolódóan adott szervezetnél mérni a telje-
sítményt és bevezetni a szükséges lépéseket komoly 
kihívás lehet. A gyakorlatban is sikeres megoldások iránti 
igény alátámasztja a széles körű kutatások szükséges-
ségét. Azt tapasztaltam, hogy: 
- a gazdasági megtakarítások elérése nélkül a környe-

zetvédelmi célú beavatkozások ritkán valósulhatnak 
meg, 

- az egyéni és szervezeti szintű ismerethiány, illetve a 
„fél-információk” a témával kapcsolatban nehezítik a 
legmegfelelőbb megoldások kiválasztását, 

- különösen az Internet -sokszor ellenőrizetlen- infor-
mációáradatában csak a specialisták képesek eliga-
zodni, 

- a problémák és kezelési módjuk minden szervezetnél 
és szervezeti egységnél egyediek, 

- a gazdasági válság kapcsán felerősödő napi létbi-
zonytalanság jellemzően háttérbe szorítja a környe-
zeti problémák elvárható minőségű kezelését. 

Meffert és Kirchgeorg fogyasztói magatartás modelljével 
(Csutora-Kerekes, 2005) párhuzamot vonva a „Miért ne? 
vásárlások” szituáció írja le a jelenlegi helyzetet, vagyis 
arra vagyunk fogékonyak, ha egy megoldás kevés komp-
romisszumot igényel, miközben a környezeti érdekek 
viszonylag érdektelenek. A környezetbarát irodai fej-
lesztések révén a „nyer-nyer vásárlás” szituáció elérését 
tartom kívánatosnak, ehhez azonban meg kell teremteni 
a felhasználók érdekeltségét is. Ez csak hosszabb távon 
képzelhető el, és mindenképpen igényli a pozitív példák, 
a jó gyakorlatok bemutatását.(11..  áábbrraa) 
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Kompromisszum mértéke  
11..  áábbrraa  FFooggyyaasszzttóóii  mmaaggaattaarrttáássookk  

A tanulmányban a Miskolci Egyetem számára kidolgozott 
és bevezetés alatt álló Környezetbarát Iroda Programjá-
nak koncepcióját, sajátosságait és néhány eredményét 
mutatom be, különös tekintettel a speciális vonásokra. 
Az adaptáció megfontolásai és tapasztalatai úgy vélem, 
példát szolgáltatnak más szervezeteknek is. 
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A környezetbarát iroda értékelések és fejlesztések célja 
az, hogy megismerjük az irodai működés környezeti tel-
jesítményét és olyan irányba tudjunk fejleszteni, amivel: 
- javíthatjuk környezeti teljesítményt kibocsátási megta-

karítások és racionalizálás segítségével, 
- növelhetjük a dolgozók és vendégek komfortérzetét, 

csökkenthetjük a sérülések, betegségek kialakulásá-
nak esélyét, 

- anyagi megtakarításokat érhetünk el. 
Környezetbarát Iroda 
Az iroda környezetbarát létét (vagy nem létét) az ott al-
kalmazott eszközök és eljárások megismerésén keresz-
tül lehet megítélni. Figyelembe kell azonban venni, hogy 
egy iroda a szervezet és az érintettek célrendszerének 
(Chikán, 1999) kereszttüzében áll: 
- Van egy alapvető funkciója, azaz valamilyen feladat 

végrehajtásra hozták létre (például könyvelés, kuta-
tás, tárgyalások stb.). A feladatok függvényében bi-
zonyos felszereltséget igényelnek. 

- A gazdaszervezet általában arra törekszik, hogy mi-
nél kevesebbet költsön az irodákra és az irodai sze-
mélyzetre. Gazdasági oldalról nézve – kisarkítva – az 
irodai működés az általános költségeket növelő té-
nyező, közvetlen bevétele nincs. Szükséges rossz, 
amit a „termelő” rendszereknek kell eltartani. Sokszor 
elfeledkeznek arról, hogy az irodai folyamatok segíte-
nek nyomon követni a működés tranzakcióit és támo-
gatják a vezetés irányítási (control) funkcióját. 

- Az irodában dolgozók számára munkahelyük leg-
alább higiéniés tényező (Roóz, 2007). A megfelelő 
munkakörnyezet biztosítása alapvető igény, hiányos-
ságai elégedetlenséghez vezetnek. Például ha nincs 
megfelelő minőségű levegő az irodában, akkor a dol-

gozó hamar fáradt lesz, hibázik, ingerült lesz, telje-
sítménye csökken, sőt meg is betegedhet (Klein, 
2004). A szervezet számára tehát -áttételesen 
ugyan-, de fontos, hogy biztosítsa az irodák megfele-
lőségét. 

A környezetbarát irodát a kiválóság fogalomrendszeré-
ben tartom célszerűnek értelmezni, összhangban a 
fenntartható fejlődéssel. A fenntartható fejlődés, azaz 
igényeink kielégítése a jövő generációk ellehetetlenítése 
nélkül az élet és a szervezeti működés egészét áthatja. 
A fenntartható fejlődés három pillérének vonatkozó ér-
telmezése: 
- a természeti környezet megóvása, azaz az irodában 

a környezetet kevésbé terhelő anyagok, eszközök és 
munkafolyamatok alkalmazása, 

- társadalmi környezet ápolása, azaz az irodai munka 
csoportmunkává fejlesztése, továbbá az irodai mun-
kával járó stressz mérséklése, 

- gazdasági megvalósíthatóság, azaz az iroda és a 
szervezet lehetőségei alapján ésszerű változások be-
vezetése. 

A környezetbarát irodát olyan irodai munkahelynek te-
kinthetjük, amely a szervezetben meghatározott felada-
tok ellátását úgy oldja meg, hogy nem érinti hátrányosan 
az ott dolgozók testi-lelki egészségét és takarékosan 
bánik a környezeti erőforrásokkal. Az iroda környezetba-
rát jellegének értékelése lényegében környezeti teljesít-
ményértékelés. Ez alapján az értékelés során figyelembe 
kell venni a környezeti teljesítmény mindkét vonatkozá-
sát: a környezetre kifejtett hatásokat és a problémák 
megelőzésének érdekében tett erőfeszítések összessé-
gét. 
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Kutatási és fejlesztési háttér 
A Környezetbarát Iroda Program a 2010-2012 között tá-
mogatott TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0001 számú, 
„KULCS” A Miskolci Egyetem Hallgatói és Intézményi 
Szolgáltatás fejlesztéséhez című projekt (projektvezető: 
Dr. Szintay István) keretében indult el. A projekt globális 
célja a Miskolci Egyetem működési folyamatainak 
komplex megújítása, hallgatói és intézményi szolgálta-
tásfejlesztésekre alapozva, a minőségelemek maximális 
alkalmazásának segítségével. A projekt keretében négy 
területen dolgoztunk ki célzott programokat: 
- a munkaerő-piaci kapcsolatok minőségi megújítása, 
- intézményirányítás fejlesztése, 
- hallgatói- oktatói szolgáltatások fejlesztése, 
- nemzetközi versenyképességet elősegítő szolgálta-

tásfejlesztés. 
Az intézményirányítás fejlesztésével foglalkozó 
alprogram foglalja magában a minőségirányítási rend-
szerrel együttműködve olyan módszerek és eszközök 
kifejlesztését, amelyek révén fokozható az intézmény 
működésében érdekelt felek elégedettsége. Az 
alprogram vezetőjeként már a tervezés fázisában arra 
törekedtem, hogy a minőségirányítás értelmezése minél 
szélesebb legyen. Környezetbarát Iroda Program az in-
tézményirányítás számára nyitja meg az utat az alulról 
építkező környezeti menedzsment megvalósítása felé. A 
Program egy hosszabb folyamat első lépése, amely az 
irodai működést vizsgálja. Nem terjed ki a laboratóriu-
mokra, műhelyekre, előadókra, tantermekre és egyéb 
működési helyekre. 
A koncepció szükségessége 
A Program kidolgozására az intézményi működés és a 
témában született szakmai eredmények részletes átte-

kintése után került sor. A KÖVET-Inem Hungária Egye-
sület Zöld Iroda Programja (Antal-Vadovics, 2005) a leg-
átfogóbb szakmai alapot jelentette. A projekt tervezése 
során felmerült, hogy egyszerűen ezt az értékelést fel-
használva világítjuk át az intézmény működését. A szak-
értői csoport egyhangúan arra a következtetésre jutott, 
hogy ez a helyi sajátosságok alapján nem célravezető. A 
Zöld Iroda Versenyben való részvételt fontos célként 
tűztük ki magunk elé, a Program feladata úgy is megfo-
galmazható, mint az egyetemi egységek fejlesztése és a 
legjobbak kiválasztása, akik érdemesek a versenyben 
való részvételre. 
Egyetemi működésünk legfontosabb sajátosságait a Kör-
nyezetbarát Iroda Program szerkezetére és tartalmára 
vonatkozóan a következőkben tudom összefoglalni: 
- A környezetbarát értékelések és fejlesztések akkor 

hatékonyak, ha folyamatosan végezzük őket. Az 
egyetem működésére vonatkozó adminisztratív rend-
szerek sokasága már most is nagy terhet ró a szer-
vezeti egységekre, a folyamatos informatikai fejlesz-
tések (tanulmányi rendszer, iktatási rendszer stb.) 
megtanulása is kihívás. Egy felülről érkező direkt uta-
sítás a Programban való részvételre biztosan nem 
vezetne sikerre. 

- Az intézmény a Programtól függetlenül köteles rend-
szeres, környezetvédelmi tartalmú jelentéseket adni, 
ezek középpontjában a hulladékok kezelése áll. Az 
adatok összegyűjtése központilag történik. A környe-
zettudatossági vizsgálatok illesztése ehhez a folya-
mathoz egyelőre számos nehézségbe (adattartalom, 
adatstruktúra, adminisztratív szabályozás, felelőssé-
gek, többletadminisztráció stb.) ütközne. 

- A szervezeti egységek érdeklődése és aktivitása vál-
tozó a környezetvédelem iránt. Ehhez igazodóan 
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csak rugalmas megoldás kidolgozása vezethet si-
kerre. 

- Az intézmény szervezeti egységeinek belső műkö-
dési rendjében és szokásaiban vannak jelentős kü-
lönbségek, ide értve a felelősségek szétosztását is. A 
projektek -és a kapcsolódó beszerzések- sokfélesége 
az egységes kezelést és értékelést gyakorlatilag 
ellehetetleníti. Példaként a papírfelhasználást szeret-
ném kiemelni, amit eredetileg a számlákkal igazolt 
beszerzések alapján kívántunk felmérni. Az intézetek 
és karok „egyszerű” beszerzései még kezelhetők, 
azonban egyes projektek beszerzései a projektvezető 
egységnél kerülnek elszámolásra, a papírt azonban 
szétosztják a résztvevő egyéb intézetek és szemé-
lyek között is. 

- Vannak olyan tételek, amelyek az intézményi egysé-
geknél jelennek meg, de azok tartalmára ráhatásuk 
nincs. Jó példa erre a világítás. Központilag került 
meghatározása a világítótestek száma és típusa, azt 
legfeljebb asztali lámpákkal egészíthetik ki az irodák. 

- Számos tényezővel az irodák nem gazdálkodnak, az 
ott dolgozók szabad javakként használják az erőfor-
rásokat. Például az energiafelhasználás költségvon-
zatai nem az irodáknál, sőt nem is az őket átfogó 
szervezeti egységnél jelennek meg. A „villanyszámla” 
egyetemi szinten jelenik meg, amit -csak részben 
felhasználás arányosan- a költségvetés tervezésénél 
osztanak szét a karokra és központi igazgatási 
osztályokra. 

- A közbeszerzés és az intézmény központosított be-
szerzési rendszere az előzőhöz hasonló anomáliát 
okoz (nem csak a Miskolci Egyetemnél, hanem min-
denütt). Előfordulhat, hogy azért nem tudunk hozzá-
jutni a kedvezőbb környezeti teljesítményű eszközök-
höz, mert a szállítótól nem lehetett vásárolni az adott 

időszakban, vagy egyéb szempontok alapján alulma-
rad a közbeszerzési ajánlatok között. 

Egy felsőoktatási intézménynél mindenképpen célszerű 
az irodai működésre fókuszálni, ha a környezeti teljesít-
ményt kívánjuk javítani. A Miskolci Egyetemen normális 
működése mellett több mint 900 irodahelyiség működik. 
Jelenleg az épületek átfogó rekonstrukciója zajlik, így az 
irodák nagy része nem elérhető vagy nem rendeltetés-
szerűen működik. A Környezetbarát Iroda Program kitel-
jesedése a felújítás befejezése után várható, azonban 
fontosnak tartom, hogy a tudatformálást már most meg-
kezdjük. 
A Program működése 
A Környezetbarát Iroda Program elemei: 
- önértékelő tesztek, 
- auditálás, 
- belső képzések és tájékoztatók, 
- elektronikusan elérhető segédanyagok. 
A Környezetbarát Iroda Program folyamatos működését 
az biztosítja, hogy szerkezetében és stílusában igazítot-
tuk a már működő -és díjakkal elismert- minőségirányí-
tási rendszerhez. Az EFQM modell alapjaira épített, ön-
értékelésen alapuló minőségirányítási rendszer műkö-
dési logikáját átvette a Program is. A kérdőívek, 
ellenőrző listák és az audit tartalma természetesen 
egyedi, logikáját azonban nem kell újratanulni. A projekt 
lezárása után a Program felügyeltét terveink szerint a 
Minőségbiztosítási Iroda (MBI) látja el. 
A Program fontos jellemzője, hogy alulról építkezik, azaz 
a szervezeti egységek (intézetek, osztályok, hivatalok) 
részvétele önkéntes. Segédanyagok, példák, módszer-
tani leírások elektronikusan rendelkezésre állnak, to-
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vábbá folyamatos szakmai konzultáció biztosításával a 
szervezeti egységek önként kezdhetnek bele működésük 
felmérésébe és a fejlesztési programok kidolgozásába. 
(22..  áábbrraa) Így mindenki a számára leginkább megfelelő 
ütemben tud haladni, a kisebb, de sikeres lépések segít-
ségével lendületet gyűjtve a folytatáshoz. 

Intézetek Osztályok

Miskolci Egyetem

Iroda Iroda

Iroda Iroda

Iroda Iroda

Iroda Iroda

Egység szintű vizsgá
(teszt + audit)

lat

Iroda szintű vizsgála
(teszt + audit)

t

Személyes vélem
(teszt)

ény

MBI

+

+

  
22..  áábbrraa  AAzz  éérrttéékkeellééss  sszziinnttjjeeii  

A felmérés tesztjei a TÁMOP projekt keretében frissített 
Evasys segítségével készültek el, így az adatgyűjtés és 
az elemzések is papírmentesek, példát mutatva a meg-
takarítási lehetőségekre. A személyes véleményalkotás 
külön tesztjeit két okból is készítettük különállóra: 
- egy irodában több személy is dolgozhat, akik nem 

biztos, hogy egyformán ítélik meg az iroda komfortos-
ságát, felszerelését stb., 

- az iroda számának azonosítása mellett csak külön 
teszttel biztosítható az anonim válaszadás. 

Az iroda- és szervezeti egység szintű vizsgálat szétvá-
lasztásával lehetőségünk van arra, hogy a különböző 

felelősségi szinteket árnyaltabban vizsgáljuk. Az ered-
mények alapján pontosabb és hatékonyabb intézkedési 
program fogalmazható meg, a kérdések megfogalmazá-
sánál ugyanis a helyi sajátosságok figyelembe vételével 
azokat a kérdéseket jelenítettük meg, amelyekre az 
érintetteknek ráhatása van. Így például a világítás típusá-
nak megválasztását nem, de az azzal való gazdálkodást 
igen. 
A Környezetbarát Iroda Program működését átfogó fo-
lyamatábrájával lehet személetesen bemutatni (33..  áábbrraa.) 
Az auditokhoz a minőségügyi auditok (Szintay, 2005) és 
a környezeti térképezés (Engel, 2000) módszereit öt-
vöztük. Az önértékelés részként a szervezeti egység ki-
jelölt tagjai készítik el a környezeti térképeket. Az időrá-
fordítás lehetőségei és a szervezeti egységek létszáma 
(sokszor 10 fő körüliek) miatt három térképre szűkítettük 
a felmérést: 

- Környezeti tényezők: klíma, levegő, növények, 
szellőztetés, 

- Berendezés: munkahelyek, számítógépek, megvi-
lágítás, 

- Kockázatok: pazarlások, megtakarítások, egész-
ségi és baleseti kockázatok. 

A kérdéslista 6 szempont köré csoportosítva segíti az 
értékelő munkát: 

- elkötelezettség, 
- klíma, fény, növények, 
- bútorok, felszerelés, 
- papír, irodaszer, nyomtatás és másolás, 
- számítógép-használat, 
- hulladékok kezelése, takarítás. 
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33..  áábbrraa  AA  PPrrooggrraamm  ááttffooggóó  ffoollyyaammaattaa  

Az irodák környezetbarát helyzete 
Az intézmény méretéből és sokszínűségéből, továbbá az 
alulról építkező jellegből adódóan a Program felfutása 
jelentős időt vesz igénybe. Sajnos nem várható, hogy a 
kezdeményezéstől „csak úgy, magától” megváltozzon 
mindenki gondolkodása. Jó gyakorlatokat, példákat be-
mutatva lépésről lépésre lehet a dolgozók és vezetők 
támogatását megszerezni. 
A projekt keretében készült egy átfogó felmérés, aminek 
alapját a Program tesztrendszerének kérdései adták. A 
válaszok alapján látható, hogy vannak bíztató alapok a 
környezeti teljesítmény és a megtakarítások magasabb 
szintjének elérésére. Az eddigi belső képzések és tájé-
koztatók eredményesek voltak. Különösen a számítógé-
pek és nyomtatók energiafogyasztásának javításával 
kapcsolatos lehetőségek alkalmazásáról kapok pozitív 
visszajelzést. 
A felmérés válaszai pozitív képet mutatnak, amit az itt 
bemutatott grafikonokon túli eredmények is mutatnak a 
tipikus környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban.(4-7 
ábra) A grafikonok szinte ideális képét nem szabad kész 
tényként kezelni. Úgy vélem, sokszor az elvárt viselke-
dést fejezik ki, nem a tényeleges állapotot. Két megjegy-
zést szeretnék ehhez hozzáfűzni: 

- az eredményt örvendetesnek tartom, hiszen ha 
csak a kívánatos viselkedést tükrözi, már jó irány-
ba mozdult el a gondolkodás, 

Magyar Minőség XXI. évfolyam 04. 2012. április 32/62 oldal 

- a Környezetbarát Iroda Program éppen az ilyen 
jelenségek elkerülése érdekében épül önértéke-
lésre, auditokkal kiegészítve. 



  
44  áábbrraa  

  
55..  áábbrraa  

  
66..  áábbrraa  

  

Magyar Minőség XXI. évfolyam 04. 2012. április 33/62 oldal 



Források 

  

Antal, O. – Vadovics, E. (2005): Zöld Iroda Kézikönyv. 
Követ-Inem Hungária. Budapest. 
Chikán, A. (1999): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó. 
Budapest. 
Csutora, M. – Kerekes, S. (2005): A környezetbarát 
vállalatirányítás eszközei. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti 
Kiadó Kft. Budapest. 
Engel H.W, (2000): Ökotérképezés. Követ-Inem 
Hungária. Budapest. 
Klein, S. (2004): Munkapszichológia. SHL. Budapest. 77..  áábbrraa 
Roóz, J. (2007): A menedzsment alapjai. Perfekt Zrt. 
Budapest. 

Kilátások 
Egy intézmény és tagjainak berögződött szokásait meg-
változtatni nehéz. A Környezetbarát Iroda Program mun-
kája nem befejeződött, hanem éppen csak elkezdődött. 
A TÁMOP projekt keretében megalapoztuk az 
(ön)értékelés lehetőségét és módszertanát, sőt néhány 
„korai csatlakozót” is sikerült az ügy mellé állítani. 

Szintay, I. (2005). Minőségmenedzsment I-III. Bíbor 
Kiadó. Miskolc. 
______________________________________________  
______________________________________________  

A rekonstrukciós munkák befejezése után egy megis-
mételt átfogó vizsgálattal szeretnénk képet kapni az ak-
tuális helyzetről és a felújított irodák megítéléséről. A 
tanácsadói rendszert fenntartva reményeink szerint 
egyre több irodahasználati döntésben jelennek majd meg 
a környezetileg is kedvezőbb megoldások. 

Hirdessen a 
MAGYAR MINŐSÉG®-ben 
a Magyar Minőség Társaság havi 

folyóiratában 
______________________________________________  
______________________________________________  
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((IISSOO  SSuurrvveeyy  22001100))  

CCzziimmeerr  GGáábboorrnnéé  
  

Az ISO-ról és a felmérésről röviden 
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezetnek, az ISO-nak 
(International Organization for Standardization) 2011 no-
vemberében 163 tagja volt, kisebb és nagyobb, iparilag 
fejlett és kevésbé fejlett országokból, a világ minden tájá-
ról. Napjainkig több mint 18 800 szabványt adott ki, 
amelyekkel gyakorlati eszközöket biztosít az üzleti élet, a 
kormányok és a társadalom számára a fenntartható fej-
lődéshez. A szabványok előmozdítják a kereskedelmet, 
segítik a tudás, a fejlett és innovatív technológiák, a jó 
irányítási és megfelelős-égértékelési gyakorlatok ter-
jesztését és elosztását. Az ISO-szabványok megoldást 
kínálnak a gazdasági élet szinte valamennyi ágazata 
számára, a mezőgazdaságtól kiindulva az építőiparon 
keresztül a különféle szolgáltatásokig. 
Az ISO csak olyan szabványokat dolgoz ki, amelyek iránt 
egyértelmű piaci igény mutatkozik. A kidolgozást az adott 
szektornak olyan szakértői végzik, akik érdekeltek a 
szabvány alkalmazásában. E szakértőkhöz a kormány-
zati testületek, vizsgálati laboratóriumok, fogyasztói 
szervezetek, felsőfokú tanintézetek és egyéb szerveze-
tek képviselői társulhatnak. Az ISO nemzetközi szabvá-
nyai a műszaki haladás és a jó gyakorlatok terén a tu-
domány mai állása szerinti színvonalat és világméretű 
konszenzust jelentik. 
A legismertebb és legszélesebb körben bevezetett ISO-
szabványok a minőségirányítási, illetve a környezetköz-
pontú irányítási rendszer követelményeit meghatározó 

ISO 9001 és ISO 14001, amelyeket a közszférában és a 
magánszektorban kis- és nagyvállalatok, gyártók és 
szolgáltatást nyújtók világszerte egyaránt alkalmaznak. 
Magyarul is megjelent érvényes változataik hivatkozási 
száma: MSZ EN ISO 9001:2009, illetve MSZ EN ISO 
14001:2005. 
Az ISO önmaga nem végez tanúsítási tevékenységet, 
nem ad ki tanúsítványt és nem is ellenőrzi az elvégzett 
tanúsításokat. Gyakran kap azonban a kiadott tanúsítvá-
nyok számára vonatkozó kérdéseket. Ez a folyamatos 
érdeklődés vezetett odáig, hogy immár 18 éve adja ki az 
ISO Survey-t. A 2010. évi adatok összegyűjtését és 
szerkesztését is több egymást követő évben a Nielsen 
Company, Austria piackutató cég végezte. Az adatok 
elemzése az ISO Központi Titkárságán történt. 
A 2010-es felmérésben a következő szabványok szere-
peltek: 

• ISO 9001:2008, a minőségirányítási rendszerekről, a 
MIR-ről; 

• ISO 14001:2004, a környezetközpontú irányítási 
rendszerekről, a KIR-ről; 

• ISO/TS 16949:2009, az ISO 9001 alkalmazásáról az 
autóipari ágazatban; 

• ISO 13485:2003, az ISO 9001 alkalmazásáról az or-
vostechnikai eszközökre vonatkozóan; 

• ISO/IEC 27001:2005, az információbiztonsági irányí-
tási rendszerekről; 
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• ISO 22000:2005, az élelmiszer-biztonsági irányítási 
rendszerekről, az ÉBIR-ről. 

Az ISO-felmérés 2010. évi adatainak fő forrásai maguk a 
tanúsító testületek. Csak azoknak a tanúsító testületek-
nek az adatait vették figyelembe, amelyeket IAF-tag 
(IAF, Nemzeti Akkreditálási Fórum, www.iaf.nu) nemzeti 
akkreditáló testületek akkreditáltak. Az egyetlen kivételt 
az Orosz Föderáció képezte. Az adatok a tanúsítványok 
számát, és nem a tanúsított szervezetek számát jelentik. 
A felmérés szabványonként csoportosítva, éves bontás-
ban bemutatja a legfontosabb tanúsítási adatokat az 
adatgyűjtés kezdetétől 2010 decemberéig. 
Mit tartalmaz az ISO Survey 2010? 
• A tanúsítványok számát földrészenként/régiónként és 

országonként; 
• a tanúsítványok %-os megoszlását földrészen-

ként/régiónként; 
• a tanúsítványok számának növekedését abszolút 

számokban és %-ban kifejezve; 
• a tanúsítványokat kiadó országok számát régiónként; 
• a legtöbb tanúsítványt kiadó 10 ország nevét és ada-

tait; 
• az EA kód szerinti ágazatokban kiadott tanúsítványok 

abszolút számát; 
• a legtöbb tanúsítványt kiadó 5 ipari ágazatot. 
Milyen adatokat kell fenntartással kezelni? 
• A tanúsított telephelyek számának becslését orszá-

gonként; 
• a visszavont tanúsítványok számát országonként. 
 

Mire nem ad választ a felmérés? 

• Az egyes országokban vagy az adott ágazatban lévő 
tanúsított szervezet számáról; 

• a tanúsító testületeknek mekkora piaci részesedésük 
van az egyes országokban, vagy pl. melyik a 10 leg-
nagyobb tanúsító testület a világon. 

A 2010. évi felmérés főbb megállapításai 
2010-ben az ISO 9001 szerinti tanúsítványok száma to-
vább növekedett (1 109 905) (11..  áábbrraa) 178 országban és 
gazdaságban. Ez a kb. 4%-os növekedés elmarad ugyan 
a 2009-ben tapasztalt 8%-tól, de mégis tükrözi a szab-
vány fontosságát a világméretű ellátási láncban és mo-
dellszerepét, amire a többi irányítási rendszer-szabvány 
épülhet. 

A MIR-tanúsítván
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11..  áábbrraa  AA  MMIIRR--ttaannúússííttvváánnyyookk  sszzáámmaa  ffoollyyaammaattoossaann  nnöö--
vveekksszziikk  

A tanúsítványok abszolút számát tekintve Kína továbbra 
is őrzi vezető pozícióját, Olaszország a második, az 
Orosz Föderáció pedig a harmadik helyre került. A növe-
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kedés ütemét tekintve az első három helyen ugyanez a 
sorrend. Meg kell azonban jegyezni, hogy az orosz ada-
tok nem az IAF által akkreditált, hanem a helyi szerve-
zetek által akkreditált tanúsítóktól származnak. 
Regionális szinten a legtöbb tanúsítvánnyal rendelkezők 
tízes listáján 5 európai (Olaszország, Spanyolország, 
Németország, UK, Orosz Föderáció), 4 ázsiai (Kína, Ja-
pán, India, Dél-Korea) és egy amerikai (USA) orszá-
got/gazdaságot találunk. 
2010. december végéig az ISO 14001:2004 szerinti ta-
núsítványok száma elérte a 250 972-öt ((22..  áábbrraa) 155 or-
szágban és gazdaságban. A növekedés 12%-os volt az 
előző év 18%-os növekedése után. 

A KIR-tanúsítványok száma a vilá
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22..  áábbrraa  AA  KKIIRR--ttaannúússííttvváánnyyookk  sszzáámmáánnaakk  eerrőőtteelljjeess  

nnöövveekkeeddééssee  
A tanúsítások abszolút számát tekintve Kína, Japán és 
Spanyolország továbbra is megtartotta az első, a máso-
dik és a harmadik helyet. Az éves növekedés ütemét 

tekintve Kína, az Egyesült Királyság és Spanyolország 
áll az élen. 
Régiós összehasonlításban a Távol-Keleten kiadott ta-
núsítványok száma (124 922) az összes tanúsítványnak 
csaknem a felét teszi ki, amelyből Kína részesedik 69 
784, Japán pedig 35 016 tanúsítvánnyal. Az európaiak 
között 18 347 tanúsítvánnyal első Spanyolország és a 
harmadik helyen áll. 
Az ISO/TS 16949:2009 az ISO 9001 alkalmazásához ad 
meg külön követelményeket, gépjárműipari termékeket 
és alkatrészeket gyártó szervezetek részére. A tanúsít-
ványok száma az előző éviekhez képest 7%-kal emelke-
dett, 2010. december végéig 43 946 tanúsítványt adtak 
ki 84 országban és gazdaságban. A szám Európában és 
különösen a távol-keleti régióban nőtt, míg Észak-Ameri-
kában csökkent. A kiadott tanúsítványok száma alapján 
az abszolút listát továbbra is Kína vezeti, a második a 
Koreai Köztársaság, harmadik az USA. A legnagyobb 
növekedés Kína esetében volt tapasztalható, azt köve-
tően pedig India és a Koreai Köztársaság következik. 
Az ISO 13485:2003 az orvostechnikai eszközökre ad 
meg szabályozási célú minőségirányítási követelménye-
ket. A tanúsítványok száma 15%-kal lett magasabb az 
előző évihez képest, 2010. december végéig 18 834 ta-
núsítványt adtak ki 93 országban és gazdaságban. A 
legtöbb érvényes tanúsítvánnyal az USA rendelkezik, 
majd Németország és Olaszország következik az első 3 
helyen. A növekedés ütemét tekintve Olaszország az 
élre került, az USA és az Egyesült Királyság a második 
és a harmadik. Az afrikai régióban is elindult a tanúsítvá-
nyok számának növekedése, az előző évihez képest 
jócskán megduplázódott, 145-ről 308-ra nőtt. 

Magyar Minőség XXI. évfolyam 04. 2012. április 37/62 oldal 



A biztonságos élelmiszer-ellátás továbbra is prioritás. 
2010-ben az ISO 22000:2005 szerinti tanúsítványok szá-
ma 18 630 volt 138 országban és gazdaságban, amely 
az előző évhez képest 34%-os növekedést jelent. A 
kiadott tanúsítványok számát tekintve Kína az első, a 
második Görögország, a harmadik pedig Törökország. 
Ha a növekedés mértékét vesszük alapul, Kínát Japán, 
majd Görögország követi. 
Az ISO/IEC 27001:2005 szerinti tanúsítványok 21%-os 
növekedést mutatnak az előző évhez képest. A szab-

vány követelményei szerint 2010 végéig 15 625 tanúsít-
ványt adtak ki 117 országban és gazdaságban. Japán 
továbbra is tartja az első helyet az abszolút listán és a 
leggyorsabban növekvő országok TOP 10-es listáján is. 
A tanúsítványok számát tekintve második India, majd az 
Egyesült Királyság következik. A 10 legnagyobb növeke-
dést elért ország listáján Kína a második és Csehország 
a harmadik. 

 
A magyarországi adatok is növekedtek 

Összehasonlító adatok 

szabvány ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 
16949 

ISO 
13485 

ISO 22000 ISO/IEC 
27001 

 

Világ 
összes 

1 109 905 250 972 43 946 18 834 18 630 15 625

Európa 
összes 

530 722 103 126 10 624 11 034 7 083 4 801

Magyar-
ország 

8 083 1 822
 

299
 

58 
 

124 151

AA  ttaannúússííttvváánnyyookk  sszzáámmáánnaakk  aallaakkuulláássaa  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn,,  EEuurróóppáábbaann  ééss  aa  vviilláággoonn  22001100--bbeenn  
 

Összehasonítás helye 
2010-ben Magyarországon az ISO 9001 szerinti tanúsít-
ványok száma 961-gyel nőtt, ami kb. 13%-os növekedés 
az előző évhez képest (33..  áábbrraa). Ez sokkal jobb, mint a 
világtendencia. Bár oka lehet az is, hogy az ISO 

9001:2001 szerinti tanúsítványok érvényessége ebben 
az évben járt le. 
Az ISO 14001 szerinti tanúsítványok száma 163-mal 
nőtt. A 2010-ben érvényes tanúsítványok száma 10%-os 
növekedést jelent a 2009-as adatokkal összehasonlítva 
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(33..  áábbrraa). Ezzel azonban még mindig elmaradtunk az 
európai átlagtól, ami 15%-os növekedés volt. 

A MIR- és KIR-tanúsítványok szám
Magyarországon
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33..  áábbrraa  AA  MMIIRR  ééss  aa  KKIIRR  ttaannúússííttáássii  ookkiirraattookk  sszzáámmaa  úújjrraa  

nnöövveekksszziikk  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  
Az ISO/TS 16949 szerinti tanúsítványok száma 4%-kal 
(12 db) növekedett, ami az előző évi stagnálás után min-
denképpen előrelépés. Az ISO 13485 szerinti tanúsítvá-
nyok száma 45-ről 58-ra nőtt, a 28%-os növekedés jobb 
az európai átlagnál (22%), de még a világátlagnál (15%) 
is. Az ISO 22000 szerinti tanúsítványok száma 96-ról 
124-re ugrott, ami 29%-os növekedés, és tükrözi a vi-
lágméretű tendenciát. Az európai átlag ettől elmaradt, 
mert ott a növekedés csak 17%-os. Az ISO/IEC 27001 
szerinti tanúsítványok száma ugyan 146-ról 151-re nőtt, 
de ezzel sajnos nem tudtuk visszahódítani a 2008-as 
TOP 10-es listán elfoglalt helyünket. 
Összefoglalva, globális szinten továbbra is a minőség-
irányítási rendszerek követelményeit tartalmazó ISO 

9001 és a környezetközpontú irányítási rendszerek kö-
vetelményeit tartalmazó ISO 14001 a legismertebb és 
legnagyobb arányban bevezetett irányítási rendszer-
szabvány 
2010-ben a legnagyobb növekedést az élelmiszer-biz-
tonsági irányítási rendszerek (ISO 22000:2005) tanúsít-
ványai esetében lehetett tapasztani. Kína pozíciója min-
den vizsgált szabvány szerinti felmérésben továbbra is 
erősödött, az ISO 9001 és az ISO 14001 szerinti tanúsí-
tások tekintetében pedig negyedik éve listavezető.  
Az ISO-felmérést az ISO Központi Titkársága (ISO/CS) 
évente közzéteszi, fő adatai az ISO honlapján 
(www.iso.org) díjmentesen hozzáférhetők, a teljes verzió 
pedig az ISO nemzeti tagtestületeinél (pl. MSZT) meg-
rendelhető. 
Felhasznált forrás 
The ISO Survey of Certifications 2010 
______________________________________________  
______________________________________________  
 

 
______________________________________________  
______________________________________________  
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GGyyóóggyysszzeerriippaarr::  mmiinnőőssééggbbiizzttoossííttááss  vvaaggyy  mmiinnőőssééggiirráánnyyííttááss??  
SSiippooss  GGáábboorrnnéé  

  
Bevezetés 
Ez a fejezet a gyógyszeripari minőségszemlélet napja-
inkban bekövetkező változásait mutatja be. Új útmutatók 
és változó követelmény-előírások mutatják, hogy a 
gyógyszeripari szabályozást meghatározó szervezetek a 
közvetlen termékminőség mellett egyre fontosabbnak 
tartják a teljes gyógyszergyártó rendszer, azaz a műkö-
dés minőségét. 
A cikk második részében egy konkrét megközelítést 
mutatunk be ezen elvek megvalósítására. 
Visszatekintés 
Új törvényeket és más jogszabályokat nagyon gyakran 
valamilyen tragédia után adnak ki „helyesbítő intézke-
dés”-ként, azaz az ismételt előfordulás megelőzése cél-
jából. Gyógyszerekkel kapcsolatos szabályozásokra is 
igaz ez, a történet egészen az 1900-as évek elejére nyú-
lik vissza, amikor az Amerikai Egyesült Államokban leg-
alább 12 gyerek halt meg diftériában azért, mert a vak-
cina, amelyet beadtak nekik, élő tetanus bacillussal fer-
tőzött volt. Az ennek nyomán kiadott törvényt Theodore 
Roosevelt írta alá. További esetek is előfordultak, mindig 
más gyógyszer volt a középpontban. Ezért 1938-ban 
életbe lépett az Élelmiszer, gyógyszer és kozmetikai tör-
vény, amely létrehozta az FDA-t (Food and Drug Admi-
nistration – Élelmiszer és gyógyszer-hatóság). Egy kö-
vetkező tragédiát követően, amikor fertőzött tabletta 
bevétele miatt halt meg nagyon sok ember, 1940-ben a 
jogszabályt átdolgozták. Tulajdonképpen azóta beszé-
lünk GMP-ről (Good Manufacturing Practice = helyes 

gyártási gyakorlat), bár formálisan csak 1963-ban lett 
jogszabály. 1978-ban -további tragédiákat követően- ala-
posan kibővítették, és az így kialakított jogszabály az, 
amit ma GMP-ként emlegetünk. Természetesen a GMP 
fejlesztése egy „vég nélküli” folyamat. 
Ennek a megközelítésnek köszönhetően egyértelmű, 
hogy a törvények és jogszabályok a terméket magát he-
lyezik a középpontba annak érdekében, hogy biztonsá-
gos gyógyszerek kerüljenek forgalomba, amelyek megfe-
lelnek a tervezett felhasználási célnak. A GMP nagyon 
szigorú követelményeket támaszt, de ezek nem vonatko-
zik a vállalati környezet minden területére, az összes 
olyan erőforrásra és körülményre, amely szükséges 
(vagy szükségesek lehet) ahhoz, hogy a szakmai köve-
telményeknek minden időpillanatban megfeleljen a szer-
vezet működése. Ha mindezekre vonatkozik egy köve-
telményrendszer, akkor mondjuk azt, hogy az a minő-
ségirányításról szól. 
Ahogyan az ISO 9000:2005 szabvány meghatározza: a 
minőségirányítási összehangolt tevékenységeket jelent a 
szervezet vezetésére és szabályozására a minőség 
szempontjából. A minőséggel kapcsolatos vezetés és 
szabályozás rendszerint magában foglalja a minőségpo-
litika és a minőségcélok meghatározását, a minőségter-
vezést, a minőségszabályozást a minőségbiztosítást és 
a minőségfejlesztést. 
A minőségbiztosítás tehát a minőségirányítás egy része, 
amelynek középpontjában a bizalom megteremtése áll 
arra vonatkozólag, hogy aminőségi követelmények telje-
sülni fognak. Minőségi követelmények pedig a termékkel 
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(beleértve a szolgáltatásokat is) szemben fogalmazód-
nak meg a vevő részéről vagy -egyes esetekben- a vevő 
érdekeit képviselő jogi szabályozásban. Ez utóbbi vonat-
kozik -egyebek mellett- a gyógyszerekre is. A GMP az a 
jogszabály, amelyben ezek a követelmények megjelen-
nek. Vagyis: szándéka szerint sem foglalkozik többel, 
mint magával a termék minőséggel. Ez természetesen 
nem azt jelenti, hogy ez a szabályozás nem jó, csak azt, 
hogy nem segíti a gyógyszer gyártókat abban, hogy a 
követelményeknek való megfelelés szervezeti hátterét 
megfelelően alakítsa ki. 
Mivel az ISO 9001 szabvány minden iparágra alkalmaz-
ható, néhány gyógyszergyár rendelkezik ilyen tanúsít-
vánnyal, de a többségük jelenleg nem használja ezt a 
szabványt, mivel a hatóság csak a GMP-nek való meg-
felelőségre koncentrál. Ráadásul a hatóság szereti a 
GMP dokumentációt teljesen különálló rendszerként 
látni, minden más rendszertől függetlenül azért, hogy 
„tiszta” képet kapjon a vállalatról. 
Új megközelítés a gyógyszer-szabályozásban 
Az ISO 9001:2000 szabvány kiadása után a gyógyszer-
ipari szabályozásért felelős szervezetek ráéreztek a mi-
nőségirányítási megközelítés előnyeire, amelyek kiegé-
szítik a GMP által támasztott minőségbiztosítási követel-
ményeket, amelyek a rutinszerű gyártásra vonatkoznak. 
Az ISO 9001:2000 fő témakörei, amelyek kiegészítik a 
GMP-t, a következők (és ugyanez vonatkozik az ISO 
9001:2008-ra, amelyben új követelmény nem jelent meg, 
csak egyes témaköröket pontosabban ír le): 

• vezetői elkötelezettség – ami sokkal nagyobb kört 
érint, mint a „kulcs személyek” köre, akiket a GMP 
említ; 

• a kidolgozandó minőségcélok – a fejlődéshez, a vevői 
elégedettség növeléséhez szükséges célok, amelyek 
előreviszik a szervezetet; 

• minőségirányítási kézikönyv készítése, amely keretbe 
foglalja a dokumentációs rendszert, azaz segít meg-
teremteni egy strukturált, átlátható dokumentációt, 
amely a gyógyszergyártásban különösen célszerű, 
hiszen a GMP követelményei szerint minden doku-
mentált formában kell, hogy történjen. Ha ez a doku-
mentáció nem gyorsan és jól áttekinthető, abból bi-
zony baj lehet a GMP követelmények teljesítése so-
rán is; 

• vezetőségi átvizsgálás – amely biztosítja, hogy a ve-
zetőség időről időre nézze át, hogy a működés meg-
felelő-e; 

• tervezés és fejlesztés – a GMP csak a már rutinszerű 
gyártási tevékenységekkel foglalkozik, ezt azonban a 
termékfejlesztéssel összehangoltan kell megvalósí-
tani 

• folyamatok figyelemmel kísérése és mérése – a mű-
ködés, mint folyamat vizsgálata fontos ahhoz, hogy a 
termék minden gyártási tétele megfelelő legyen. 
Folyamatosan termék csak megfelelően működő 
folyamatokból kerülhet ki; 

• szállítók értékelése – alapot ad a szállítókkal való kö-
zös munkának, mert -bár a gyógyszergyártó a vevő- 
a szállítót partnernek tekintve eredményesebben 
lehet dolgozni; 

• adatelemzés - a döntéshozatal előkészítéseként; 

• folyamatos fejlesztés – a teljes működésre vonatkozó 
megközelítés, ami az üzleti célok megvalósításához 
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is elengedhetetlen, közben pedig figyelni kell a vevői 
elégedettség megtartására, még inkább: növelésére. 

Mindezek arra a nyolc alapelvre adott válaszokat jelentik, 
amely alapelveket az új ISO 9000:2000 szabványcsalád 
tartalmazza először csokorba gyűjtve: 

• vevőközpontúság 

• vezetés 

• munkatársak bevonása 

• folyamatközpontú megközelítés, amely a PDCA 
(tervezés-végrehajtás-ellenőrzés-beavatkozás) ciklu-
son alapszik (11..  áábbrraa) 

  
11..  áábbrraa  PPDDCCAA  cciikklluuss  

Forrás: APIC/CEFIC QMS – integrating GMP into ISO)  
• rendszerszemléletű vezetés 

• folyamatos fejlesztés 

• tényeken alapuló döntéshozatal 

• kölcsönösen előnyös szállítói kapcsolatok 

Ezt a megközelítést a gyógyszeriparban is jól alkalmaz-
hatónak, sőt javasoltnak tekintették az iparági szabályo-
zások kidolgozásával foglalkozó szakemberek. Ezt jelzi, 
hogy több dokumentumot is kiadtak, amelyekben ezek 
szerepelnek: 

• Minőségirányítási rendszer a hatóanyag gyártók szá-
mára – az ICH Q7 integrálása az ISO 9001-be / 
Quality Management System for APIs Manufacturers 
– integrating ICH Q7 into ISO 9001 (2005. szeptem-
ber), amely leírja, hogy 
„…az ISO 9001 szabványsorozat kitűnő kiegészítés 
ahhoz, hogy megfeleljünk a GMP követelmények-
nek…” 
Ez az útmutató az ICH Q10 útmutató egyik alapdo-
kumentuma. 

• Gyógyszeripari minőségirányítási rendszer – ICH 
Q10 / Pharmaceutical Quality System – ICH Q10 
(először 2008. júniusában adták ki, legutóbbi kiadása: 
2011. január). Ebben az áll, hogy: 
„…ez egy példa a gyógyszeripari minőségirányítási 
rendszerre, amelyet a teljes termék életciklusra ala-
kítottak ki, így a jelenlegi GMP követelményeken túl-
mutat.” 
Fő jellemzők: a termék teljes életciklusára vonatkozó 
útmutató a gyógyszeripar számára, amely a tudás-
menedzsmentre és a minőségirányítási alapelvekre 
épül:(22..  áábbrraa) 
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22..  áábbrraa  PPQQSS  rreennddsszzeerr  

• 2011júniusától hatályos a GMP 4. Dokumentáció 
című fejezetének és 11. Számítógépes rendszerek 
című mellékletének módosítása.  
A módosítás az elektronikusan keletkező és tárolt do-
kumentáció arányának nagymértékű növekedésére 
adott válasz. A módosítás során a 4. fejezet teljesen 
összhangba került az ISO 9001 szabvány azonos 
témakörű (4.2.3 és 4.2.4) szakaszaiban leírt követel-
ményekkel tartalmában és szerkezetében egyaránt. 
Legszembetűnőbb, hogy nagyon világosan megkü-
lönbözteti az előíró és regisztráló jellegű dokumentu-
mokat, ezáltal világossá téve mindkét kategória jel-
lemző tulajdonságait. A gyógyszeriparban, ahol -ért-

hető módon- az előírások és a feljegyzések hatalmas 
mennyiségben keletkeznek, különösen fontos, hogy 
világos legyen ezek rendeltetése és kezelése. 
A 11. melléklet módosítása a számítógépes rendsze-
rek nagymértékű elterjedésével és a rendszerek 
komplexitásának növekedésével indokolható, a kö-
vetelményeket összhangba hozta a mindennapi gya-
korlattal. Ennek a mellékletnek a logikája a PDCA 
ciklust alkalmazza a követelmények megfogalmazá-
sakor: a projekt fázist és a működési fázist jól elkülö-
nítetten tárgyalja. 

• Az Európai Gyógyszer Ügynökség (European 
Medicines Agency) munkacsoportot hozott létre a 8. 
Panaszok és forgalomból való kivonás című fejezeté-
nek módosítására, mivel ebben a témakörben kocká-
zat-alapú megközelítést alapelvei nem kapnak kellő 
hangsúlyt. Ezeknek az alapelveknek az alkalmazásá-
val eredményesebb lehet a panaszok és hibák kivizs-
gálása valamint a helyesbítő, megelőző tevékenysé-
gek meghatározása. 

Egy radiogyógyszergyártó cég minőségirányítási 
rendszerének története 
Ahhoz, hogy egy rendszerfejlesztés sikeres legyen a 
legfontosabb, hogy a vezetőség elkötelezett legyen a 
változás, a fejlődés iránt. Ezen kívül szükséges a minő-
ségirányítás folyamat- és rendszerszemléletű megköze-
lítése, valamint a gyógyszergyártási követelmények ala-
pos ismerete. 
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Mivel a minőségirányítási rendszerben minden minden-
nel összefügg, a fejlesztés csak csapatmunkában kép-
zelhető el, körültekintően elkészített projektterv alapján. 
A végrehajtást pedig folyamatosan figyelemmel kell kí-
sérni. Mindeközben a teljes működés integritását folya-
matosan fenn kell tartani, ahogyan azt az ISO 9001 
szabvány is előírja (5.4.2 szakasz). 



Figyelembe kellett vennünk, hogy ez egy kisméretű vál-
lalkozás más gyógyszergyárakhoz képest, többségükkel 
ellentétben nem multinacionális cég és hogy termékei 
speciálisak (radioaktívak), ami miatt külön követelmé-
nyeknek is meg kell felelnünk. Átfogó vállalatirányítási 
rendszerrel nem rendelkezik a cég (bevezetése a közel-
jövő feladata), így strukturált, egységes támogató rend-
szer nem áll rendelkezésre. 

• az eddig termékenként elkészített mintavételi 
eljárásokat (összesen 81 db volt) 3 utasításba cso-
portosítottuk, 

• munkatársaink magukévá tették az új megközelítést, 
mert megtapasztalják, hogy munkájuk egyszerűsödik, 
de legalábbis gyorsabban, könnyebben eligazodnak a 
rendszerben, sokszor az adminisztrációs munkájuk is 
egyszerűbb lett. 

A fejlesztés során a PDCA megközelítést alkalmazzuk, 
valamint egyre szélesebb tevékenységi körben alkal-
mazzuk a kockázatelemzést (pl. a képzések, felülvizs-
gálatok, validálások, stb. tervezésében). 

A fejlesztési munka jelenleg is folyamatban van, tervein-
ket időről-időre illeszteni kell az új követelményekhez. 
Ilyen a már említett átfogó vállalatirányítási rendszer be-
vezetése, a környezetközpontú irányítás rendszer kiépí-
tése, és az új vevői követelmények, amelyek mind érintik 
a minőségirányítási rendszert, így annak fejlesztési fo-
lyamatát is. 

Célunk., hogy a rendszerfejlesztés eredményeképpen 
egy átlátható, egyszerűen használható és módosítható 
rendszert kell, hogy kapjunk. 
A fejlesztés hosszú folyamat, az eddig elért eredménye-
ink megerősítik, hogy elképzeléseink jó irányba mutat-
nak. 

Következtetések 
A fejlesztési lehetőségek felismerése és vezetőség tá-
mogató magatartása hatalmas erő a rendszerfejlesztés 
útján. Hosszú az út, de sikeres végigjárása bizonyíthatja, 
hogy lehetséges a gyógyszeriparban is a minőségbizto-
sítástól a minőségirányítás felé haladni. A végeredmény 
pedig a teljes működés fejlődése, amely szükséges a 
követelmények kielégítéshez és a vevői elégedettség 
növeléséhez. 

Eddigi eredményeink közül néhány: 
• szisztematikusan alkalmazott kockázatkezelés, 
• felújított eljárások rendszerint több eljárás összevoná-

sával, egyszerűsítésével, ismétlések kiszűrésével (pl. 
dokumentációkezelés, helyesbítő és megelőző tevé-
kenységek, stb.), 

Felhasznált irodalom • a nyomon követhetőség és a belső kommunikáció 
fejlesztése érdekében központi nyilvántartásokat 
hoztunk létre a deviációk, a változások és a specifi-
káción kívüli eredmények kezelésére, 

- Quality Management System for APIs Manufacturers – 
integrating ICH Q7 into ISO 9001 (September, 2005) 

- Pharmaceutical Quality System – ICH Q10 (June, 2008, latest 
issue: January, 2011) • az értékteremtő folyamat logisztikai alfolyamatát a 

beszerzési igénytől a késztermék kiszállításáig újra-
szabályoztuk közösen a gyógyszerek és a többi ter-
mék területére; a munka eredményeképpen a szabá-
lyozó dokumentumok száma drasztikusan csökkent, 

- Concept paper on Revising Chapter 8 of the EC guide to GMP 
to introduce risk-based concepts and to provide for more 
effective investigations and CAPA actions (March, 2011) 

- cGMP 
______________________________________________  
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Tisztelt Olvasó! 
Írja meg nekünk, ami nem tetszik, ami bosszantja, aminek minőségét kifogásolja, ami rontja közérzetünket. Szívesen 
közöljük, ha nem ütközik szabályba. Ilyen pl. az alábbi írás, melyhez a szerkesztő tapasztalata is csatlakozik. 

SSzzuubbjjeekkttíívv  
EEzz  iiss  mmiinnőősséégg  

 
Nagyon és elég régóta bosszant az a jelenség, amikor 
elmaradó válaszainkkal emberszámba sem vesszük a 
másikat. Nem reagálunk a hozzánk írt levelekre (termé-
szetesen nem a gomba módra szaporodó, kéretlen le-
velekre, reklámokra gondolok), kérésekre, telefonokra. 
Gyakorta megválaszolatlanok maradnak kérdéseink, 
üzeneteink. 
Utólag persze mindig van magyarázat s ez legtöbbször a 
szabadidő hiánya, a kóros munkahelyi leterheltség, rit-
kábban a feledékenység. Némely szabadkozás persze „a 
vétkesek” lelkiismeretének megnyugtatására szolgál 
(sokszor ők maguk sem gondolják komolyan, hogy elfo-
gadható lesz védekezésük).  
Alaposabb elemzésre vállalkozók bizonyára tényekkel 
támasztanák alá, hogy a „szégyenpadra való” embereket 
nem a nemük, az iskolai végzettségük hiánya, vagy a 
származásuk, esetleg beosztásuk különböztetik meg az 
ideális embertípustól. 
Sokan közülünk erősebben fogalmaznak és a nevelés 
hiányáról, kulturálatlanságról, faragatlanságról beszél-
nek, s bizonyára nekik is igazuk van. Mások csak le-
gyintenek,mert egyre inkább hozzászoknak és megvál-
toztathatatlannak hiszik a helyzetet. Ez utóbbi hozzáál-
lást még veszélyesebbnek gondolom. 

A kialakult állapotot sokféleképpen lehetne definiálni. De! 
Nevezzük a jelenséget bárhogyan, bizony ez is minő-
ség!  
Úgy vélem, az emberi kapcsolatok családjába tartozik és 
hiánya óriási károkat okoz. Mérgezi a korábban kiváló-
nak hitt emberi és munkatársi kapcsolatokat, bizalmat-
lanságot szül, néha még barátságokat is veszélyeztet. 
Tenni ellene, csak közösen tudunk!  
Hiszem, hogy még nem reménytelen a helyzet. Azért 
vagyok mérsékelten optimista, mert ritkán ugyan, de ta-
pasztalok üdítő kivételeket is. A példaképek többnyire 
köztudottan elfoglalt emberek, akik a hozzáfordulókat 
figyelmükkel, bizalmukkal, válaszaikkal tisztelik meg. 
Ezeket az embertársainkat persze többnyire nem csak 
ezért becsüljük és tartjuk tiszteletben. Tanuljunk az ő 
példájukból, legyenek ők a követésre méltó példák! 
Javaslom: ne várjunk az év fordulójáig. Vegyük fel a té-
mát fogadalmaink közé. Máris kezdjünk új életet! 

Sz. S. 
______________________________________________  
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Lovász Szabó Tamással 

 

„…a minőségirányítási rendszer felépítéséhez, 
alkalmazásához két dolog szükséges. Pontos 

szabványismeret és józan-ész...” 
 

Lovász Szabó Tamás 

- A magyar minőség szakma „nagy öregje” vagy. En-
nek ellenére mégis egy rövid szakmai bemutatko-
zásra kérnélek! 

- Az egyetemet Magdeburgban végeztem. A német 
pontossággal, precizitással akkor találkoztam először. 
Hegesztő szakmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki 
Egyetemen szereztem. Dolgoztam a Láng Gépgyár-
ban, a Ganz Danubius váci konténergyárában, a 
Csőszernél. 1990 óta a TÜV Rheinland munkatársa 
vagyok. A német kollégák viccesen keresik már raj-
tam a leltári számot. A TÜV-nél kezdtem el hivatás-
szerűen a minőséggel foglalkozni. A Német Minőség 
Társaság képzési programjában szereztem Minőség-
ügyi szakmérnök oklevelet. Diplomáim sorát nemrég 
egy MBA oklevél megszerzésével egészítettem ki. 

Ha igaz én voltam Magyarországon az első hivatásos 
vezető auditor. Tanácsadással kezdtem, de a tanú-
sítási feladat újabb kihívást jelentett. A magyarországi 
TÜV Rheinlandnál 18 évig vezettem a rendszertanú-
sítást. Közben a vállalat regionális vezető megbízást 
is adott. 4 éven át voltam a TÜV Rheinland Intercert 
ügyvezető igazgatója. Az átszervezést követően a 
kölni központ megbízásából dolgozom. Az Oroszor-
szágba irányuló export termékek tanúsítását szerve-
zem a TÜV Rheinlandnál az egész világon. 

- Mit jelent számodra a minőség? 
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- „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag 
megy az égen, úgy érdemes...” lehet ettől szebben 
kifejezni a minőség lényegét?  Persze azért a haté-
konyság, a vevő igényeinek minél pontosabb kielé-

Jegyzet
Ügyvezető igazgató, IFKA - Minőségfejlesztési Központ
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gítése, a biztonság mind-mind a minőség fogalmához 
kapcsolódik. 

- Nemrégiben a TÜV új feladattal látott el? Mivel foglal-
kozol, mi a teendőd pontosan? 

- Oroszország nagy kihívás. Hatalmas ország, renge-
teg lehetőséggel. Ugyanakkor elég bonyolult ahhoz, 
hogy valaki könnyen átlássa. Sajnos a korrupciótól 
sem mentes sokszor. Mégis úgy érzem, hogy érde-
mes vele foglalkoznom. Egyrészt a hobbim a nyelvta-
nulás. A német mellett angolul is folyékonyan beszé-
lek, előadásokat tartok. Most az orosz nyelvi tudáso-
mat fejlesztem. Egy két vodka után már folyékonyan 
beszélek oroszul is. De félretéve a viccelődést. 
Oroszország gyorsan fejlődik. A gáz és olaj és nyers-
anyag exportjáról ismert ország komoly erőfeszítése-
ket tesz annak érdekében, hogy fejlessze ipara szín-
vonalát. Ehhez új technológiát, gépeket, berendezé-
seket külföldről vásárol. A TÜV Rheinland ott van az 
exportőr országokban mindenütt. Vizsgáló, tanúsító 
szolgáltatását nem csak Németország, az Európai 
Unió, de egyre inkább az orosz exporttal kapcsolatos 
vizsgálati tanúsítási tevékenység irányába fejleszti. 
Nos, az én feladatom, hogy Németország után Ja-
pán, Korea, Kína, USA, Franciaország, Olaszország 
és Lengyelország exportjával kapcsolatos tanúsítási 
tevékenységet megszervezzem. 

- Beosztásodnál fogva most még nagyobb rálátásod 
van az egyes országokban végzett minőségügyi te-
vékenységekre. Hogyan álljuk az összehasonlítást? 
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- A kérdéseire a választ a tokiói repülőtér várójában 
írom. Most először voltam Japánban. Igaz csak né-
hány napot töltöttem itt, de nagy hatással volt rám. 
Röviden úgy tudom összefoglalni, hogy úgy „meg van 

csinálva”. Minden működik, a vonat, a busz percre 
pontos, a pincér udvarias, a vizsgálatokat az itteni la-
borunkban számítógépes programok vezérlik. És fo-
lyamatosan új termékek vizsgálatával bíznak meg az 
itteni gyártók. A világ persze nem csak Japánból áll. 
Jártam más országban is, volt ahol a környezet ön-
magáért beszél. 
Úgy gondolom Magyarországon nincs gond az igé-
nyességgel. Tudunk mi is jó minőségű terméket gyár-
tani, csak drágán. A hatékony termeléshez modern 
technológia kell. Ez pedig komoly beruházással jár, 
aminek gyorsan meg kell térülnie, mert különben a 
világpiacon a termékünk hamar elavulttá válik. Sajnos 
kevés olyan termékről tudok, ami azért adható el, 
mert „magyar”. Az innováció elengedhetetlen. Ebben 
azért a magyar tudósok, feltalálók, mérnökök közis-
merten jók. 

- Az utóbbi időben a minőség-szakma presztízse csök-
kenő félben van. Hogyan látod: mit kellene tenni a 
trend megváltoztatásáért? A tanúsító szakma egyik 
ikonjaként hogyan látod a honi minőség helyzetét? 

- Általános problémának látom, hogy Magyarországon 
az elmúlt időkben azok tudtak érvényesülni, akik 
„ügyeskedtek”. Igaz ez a minőség szakmára is. Pe-
dig, ahogy a költő írja a fenti idézetben. A minőség és 
a munka fogalma szorosan összekapcsolódik. Itt sem 
ügyeskedéssel kellene érvényesülni, hanem pontos, 
becsületes munkával. Úgy a tervező mérnök a szelle-
mi munkájával, mint a fizikai dolgozó a pontos kivite-
lezéssel. A termékeinket nem csak egyszer kell elad-
ni, jó hírnevet ügyeskedéssel nem lehet elérni. A 
munka becsületéről egyre többet hallunk kormányzati 
körökben is. Bízom benne, hogy a valóságban is így 
lesz. 

Ma



- Korábbi megnyilvánulásaidban mindig sürgetted a 
hazai tanúsító szervezetek együttműködését, a köz-
tük folyó benchmarking munka elindítását. Javultak-e 
mára ennek esélyei? 

- Őszinte leszek. Én a magam részéről feladtam a küz-
delmet. Többek között ezért is vállaltam el az új meg-
bízásomat. Azért persze vannak jó ismerőseim, sőt 
barátaim is a versenytársak között. Értük tűzbe mer-
ném tenni a kezem. 

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

- Amikor valaki megköszöni a segítségemet. Ha sikerül 
egy problémát megoldanom, amivel sokat és sokan 
küzdöttek. Nekem ez jelenti a kitüntetést. 

- Sokat publikálsz. Ezek közül melyekre emlékszel a 
legszívesebben? 

- A minőségügy körében a tevékenységek, folyamatok 
átgondolásának szükségességéről és módszereiről, 
az elért eredményekről jelentek meg cikkeim a minő-
séggel foglalkozó folyóiratokban. Volt aki, mikor talál-
koztunk, bemutatta cikkeim gyűjteményét. Találkoz-
tam olyan főiskolás diplomamunkával, melyben több 
helyen tőlem idéztek. Oktatják a tőlem származó 
szlogent, miszerint a minőségirányítási rendszer fel-
építéséhez, alkalmazásához két dolog szükséges. 
Pontos szabványismeret és józan-ész.  

- Fáradhatatlan, szorgalmas embernek ismerlek. Min 
dolgozol jelenleg és milyen további terveid vannak? 

- Az új feladatkör sok kihívást tartalmaz. Fél év alatt 
úgy kellett oroszul megtanulnom, hogy az orosz tör-
vényeket, szabványokat, előírásokat olvasni tudjam. 

Meg kellett ismernem az orosz elvárás rendszert. És 
mint hajdanán, a kilencvenes évek elején, tudásomat 
máris tovább adom. 

- Végezetül szabadidős tevékenységeidről, hobbidról 
érdeklődnék! 

- Szeretek repülni és otthon lenni. A kertben, a családi 
házon mindig van mit dolgozni. Szeretek fotózni, ide-
gen nyelven regényeket olvasni. 

- Megköszönve a beszélgetést, további munkasikere-
ket és nagyon jó egészséget kívánok! 

______________________________________________  
______________________________________________  
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  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ee--OOkkttaattááss  DDííjj  22001122..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22001122..  

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

PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  ééss  aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  eelleekkttrroonniikkuuss  ffoollyyóóiirraatt  lleeggjjoobbbb  sszzeerrzzőőiinneekk  DDííjj  üünnnneeppééllyyeess  
ááttaaddáássaa  aa  ggáállaavvaaccssoorráánn 
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BBeemmuuttaattkkoozzááss  
 

Tisztelt Tagunk! 
Üdvözlöm Önöket, mint a Magyar Minőség Társaság 
újonnan kinevezett ügyvezető igazgatója. 
Akik Társaságunk munkájában rendszeresen részt vesz-
nek, már találkozhattak velem korábban is. 1993 óta va-
gyok az MMT tagja. A megalakulásakor a Hon- és rend-
védelmi szakbizottság elnöke voltam, majd 2006-tól az 
etikai bizottság tagjaként és a rendezvények lebonyolítá-
sában segítettem a Társaságot. Cikkeket írtam a Magyar 
Minőség folyóiratba, előadásokat tartottam a rendezvé-
nyeken és tanfolyamokon oktattam. 
Magamról röviden annyit, hogy okleveles gépész- és mi-
nőségmérnök vagyok. A pályám elején a Magyar Nép-
hadsereg/Honvédség légierejénél és a Honvédelmi Mi-
nisztérium szervezeteinél különböző beosztásokat láttam 
el, 1993-tól minőségbiztosítási területen. Utoljára a HM 
Technológiai Hivatal minőségbiztosítási osztályvezetője 
voltam, ahol a beszerzett termékek minőségbiztosításá-
val és AQAP tanúsítással foglalkoztam. Ezen időszak 
alatt 1998-tól a NATO minőségbiztosítási szervezetében 
vettem részt, mint az egyik magyar képviselő, amely ka-
tonai minőségbiztosítási normatív dokumentumokat 
(szabványokat) dolgozott ki. Ez a tevékenységem 2003 
közepéig tartott, amikor is szolgálati nyugállományba 
vonultam. 
Később rövid időre a CERTOP Termék és Rendszerta-
núsító Ház fejlesztési igazgatója voltam, ahol új tanúsí-
tási területek keresése volt a feladatom. Majd a Douglas 
Machine Kft. minőségirányítási vezetőjeként tevékeny-
kedtem, itt repülőipari minőségirányítással foglalkoztam. 

Egy betéti társaság résztulajdonosa vagyok, annak ügy-
vezetőjeként is dolgozom, katonai minőségirányítási 
rendszerekkel kapcsolatban adok tanácsot, de ezt a te-
vékenységemet teljesen szétválasztom a Társaságban 
betöltött funkciómtól. 
Ez év januárjától az ügyvezető helyetteseként ismer-
kedtem meg a napi feladatokkal. A titkárság működésé-
ben változást nem tervezek, a tevékenységem során 
építeni fogok az elmúlt évek alatt összegyűlt tapasztala-
tok széles körére, de látok lehetőséget a megújulásra is. 
Amikor elkezdtem foglalkozni a szakmai munkám kere-
tében a minőségügy kérdéseivel, szembesültem azzal, 
hogy a minőséggel nem csak egy civil szervezet foglal-
kozik. Az idők folyamán pedig az is kiderült számomra, 
hogy egy-egy jó ötlet megvalósítására nem szövetkeztek 
a minőségügyben érintett civil szervezetek, hanem 
újabbnál újabbak jöttek létre, szétforgácsolva az erőket, 
a minőségügy iránt érdeklődőket többes tagságra ítélve. 
Úgy gondolom, ez a helyzet a közeljövőben nem fog 
megváltozni, az élet realitása az, hogy ilyen viszonyok 
között kell működni. Azért is vállalkoztam a Társaság 
ügyvezetésére, mert úgy gondolom, hogy továbbra is 
fenn kell maradnia a Magyar Minőség Társaságnak, hi-
szen igény van a szolgáltatásaira. A minőségügyben 
érintett minden szervezettel együtt kell dolgoznunk tag-
jaink és a magyar minőségügy érdekében. Ez az 
együttműködés azonban nem mehet a Társaság rová-
sára, így ezt az ésszerűség határain belül kívánom vé-
gezni. 
A minőségügynek megszűnt az a kiváltságos helyzete, 
ami a kilencvenes éveket és az elmúlt tíz esztendő első 
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felét jellemezte. Minden szervezet, vállalat többé-ke-
vésbé ismeri és alkalmazza a menedzsment-rendszere-
ket. Habár nagy részüket csak annyira használja, 
amennyire az élet rákényszeríti őket. Míg a korábban, 
néha tudatosan keltett misztika és a minden célra való 
univerzális alkalmazása megszűnőben van. A szerveze-
tek lassan megtanulják, mi mennyit ér, és csak a szá-
mukra hasznos eredményt adó tevékenységekért hajlan-
dók fizetni. Eközben az általuk alkalmazott módszerek, 
régiek és újak, jönnek és mennek, átalakulnak, újraszü-
letnek, esetleg új névvel és új formában, addig elképzel-
hetetlen helyeken kezdik alkalmazni őket – az élet nem 
áll meg. A minőséggel foglalkozó szakemberek is folya-
matosan változnak, és amíg még lesznek ilyenek 
-remélem, sokáig lesznek-, szakmai tapasztalatukkal fel 
kell ismerniük azt, hogy mi a lényeges és új, és mi az, 
ami nem az. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani a tag-
jainknak, honlapunk átdolgozásával, szakmai alapisme-
reteket nyújtó tudástár kialakításával. Természetesen 
már van elképzelésünk a megvalósításáról, de ha valaki-
nek ötlete van ezzel kapcsolatban, az keressen meg 
bennünket, és megtaláljuk a módját annak, hogy valami 
hasznos új szolgáltatást tudjunk nyújtani a tagjainknak és 
az érdeklődőknek. 
Szeretném, ha a Magyar Minőség elektronikus folyóirat 
is tartalmilag megújulna. Mindehhez szeretném a Társa-
ság tagjait aktívabb részvételre buzdítani főképp cikkek 
írásában. Várom javaslataikat arról, hogy milyen tartalom 
hiányzik a folyóiratunkból. 
Végignézve a taglistát, látszik, hogy Társaságunk tagjai 
az élet miden területéről jönnek, nem csak egyéni tagok 
vannak, hanem a jogi tagok széles köre csatlakozott 
hozzánk, beleértve az ipar különböző területén dolgozó 
vállalatokat, a tanácsadó és tanúsító szervezeteket, va-

lamint a közszféra szinte teljes spektruma képviselteti 
magát, az oktatási intézményektől, az egyetemeken, az 
önkormányzatokon át a minisztériumokig. Ez azt is je-
lenti, hogy nagyon széles az a kör, amelynek naprakész 
és szerteágazó információt, kapcsolati lehetőséget kell 
nyújtanunk, hogy érezzék, megéri a Társaság tagjának 
lenni. A nagyszámú fiatal szakemberhez is el kell jutnunk 
valamilyen módon, ugyanis ők fogják továbbvinni a mi-
nőség ügyét. Az ő elérésük nagy kihívás, ebben segíthet 
a felsőoktatással való együttműködés, és a jól alkalma-
zott szociális média (a Facebook és társai). 
Tervezem egy minőségüggyel foglalkozó fórum indítását, 
ehhez keresek olyan szakértőket, akik hajlandóak a sza-
badidejükből áldozni a felmerülő kérdések megválaszo-
lására. Tudom, hogy a szabadidő a legritkább dolog, a-
mivel bárki is rendelkezik, de egyedül ez nem megold-
ható. 
A múlt év végén megjelent civil törvény arra kötelez min-
ket, hogy az alapszabályunkat módosítsuk. Tartalmilag 
nem kívánok az alapszabályon változtatni, csak a törvé-
nyi megfelelés a cél, valamint az, hogy sikeresen tudjunk 
a Nemzeti Együttműködési Alapnál pályázni. 
A Társaság titkársága a munkámat segíti az eszközeivel, 
láthatatlan marad, amikor nem szükséges látszani, de a 
háttérben működik, és a működés jeleit mutatja, amikor 
kell. Továbbra is távmunkában dolgozunk, így tudjuk a 
működési költségeinket alacsonyan tartani. 
Számítok mindenki segítségére, aki az MMT jövőjében 
érdekelt. 
Reizinger Zoltán, a Magyar Minőség Társaság ügyve-
zető igazgatója 
______________________________________________  
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XXVVII..  MMiinnőőssééggsszzaakkeemmbbeerreekk  ttaalláállkkoozzóójjaa  
  

2012. február 24-én megrendezésre került a XVI. Minő-
ségszakemberek találkozója. A találkozó meghirdetett 
témáját, a „Minőségfejlesztés és hatékonyságnövelés 
szolgáltatóknál, gyakorlati példák” két előadással és az 
előadásokhoz kapcsolódó kérdéseken és válaszokon 
keresztül járták körül a résztvevők. A két előadó, 
Dr. Topár József, egyetemi adjunktus, BME Ipari Me-
nedzsment és Vállalatgazdasági Tanszék, és 
Dr. Németh Balázs, ügyvezető igazgató, Kvalikon Kft. 
szakmai tapasztalatait és a minőségmenedzsment jövő-
jével kapcsolatos gondolatait is megosztotta a hallgató-
sággal. 
Dr. Topár József a Minőségmenedzsment rendszerek a 
szolgáltató szektorokban címmel tartott előadást. Az ál-
talános, minőségmenedzsment trendek elemzését kö-
vetően a társadalmi szolgáltatások minőségmenedzs-
ment rendszereiben tapasztalt példák alapján hívta fel a 
figyelmet e fejlesztés és a lehetőségek egyes irányaira. 
A termelésben kialakult filozófiák, rendszerek és mód-
szerek kerülnek át a szolgáltató szektorokba. Akkor 
eredményesen, ha a szolgáltató szektorok sajátosságait 
megfelelően figyelembe veszik. A termelés területén a 
minőségmenedzsment rendszerek hatékony működése a 
piac megszerzésének és megtartásának alapvető felté-
tele, addig a társadalmi szolgáltatások esetében a haté-
konyság, működésfejlesztés elemek dominálnak. Hosszú 
távon a minőség menedzsmentje helyébe lép a me-
nedzsment, vagy a vezetés minősége szemlélet. Az elő-
adó az általános megfontolások mellett a felsőoktatás, az 
egészségügy és a közigazgatás területéről hozott meg-
győző példákat megállapításainak alátámasztására. 

Végül arról a kérdésről szól, hogy értékrend zavar ta-
pasztalható a TQM, a Six Sigma és a Lean management 
hazai megítélésében. Mindhárom eszköz rendszere 
mértékadóan közös elemeket tartalmaz, kb. 60-80 %-
ban. Sok esetben az üzleti érdekek és a divat, ami egyi-
ket vagy a másokat a fókuszba helyezi. Ne higgyünk a 
divatnak! Az adott szervezet szervezeti kultúrája és 
stratégiai céljai döntik el, hogy melyik filozófiát és az eh-
hez kapcsolódó eszközöket érdemes alkalmazni. 
Dr. Németh Balázs gondolatai az alábbiakban foglalha-
tók össze: 
Az utóbbi időben a gazdasági válság következménye-
ként (szűkülő keresletnek, finanszírozásnak és a 
megnövekedett versenynek köszönhetően) igen erős 
kényszer nehezedik a legtöbb szolgáltató vállalatra a 
hatékonyságának és a versenyképességének növelé-
sére. A menedzsment természetesen keresi a megoldá-
sokat. 
A nyereségesség és likviditásának megőrzése érdeké-
ben a költségeket (kiadásokat) hozzá kell igazítani a le-
csökkent árbevétel szinthez (meg kell találni az új 
egyensúlyi pontot). Számos vállalat a korábban már 
többször alkalmazott megszorítások módszerét alkal-
mazza (csökkentik a létszámot, a béreket és azokat a 
kiadásokat, amelyek a közvetlen üzletmenetet nem ve-
szélyeztetik). 
A kérdés, hogy hogyan tudjuk a költségeinket úgy csök-
kenteni, hogy közben a vállalatban lévő értékeket (embe-
rek, tudás, folyamatok, szervezet) mind kevésbé rom-
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boljuk és meg tudjuk őrizni a válság utáni fellendülés 
időszakára. 
A Toyota gyártási rendszer filozófiáján alapuló Lean me-
nedzsment az utóbbi időben egyre több szolgáltató vál-
lalatnál és adminisztratív folyamat fejlesztésénél kerül 
alkalmazásra. 
A Lean menedzsment lényege, hogy az érték-előállítási 
folyamat átfutási idejét csökkentjük a hozzáadott értéket 
nem termelő veszteségek szisztematikus feltárásával és 
csökkentésével. 
Az üzleti működés és annak fejlesztése középpontjába a 
„Hozzáadott értéket” állítjuk. Mi az, ami értéket teremt, mi 
az amiért hajlandóak fizetni az ügyfeleink? Minden egyéb 
tevékenység veszteség. 
A Lean bevezetés során a célunk az erőforrások igé-
nyeknek megfelelő rugalmas és hatékony felhasználása. 
Ezért a Lean Office bevezetése során mindig a vevői 
igényből indulunk ki, és azt vizsgáljuk, hogy a szükséges 
erőforrások, információk az igényeknek megfelelően idő-
ben, megfelelő minőségben (állapotban) állnak-e rendel-
kezésre. Minden az ideálistól eltérő igénybe vétele az 
erőforrásoknak veszteség. 
A kérdés az, hogy az erőforrásaink rendelkezésre állása 
és felhasználása (térben, időben, minőségben), 
mennyire van összhangban az őket igénybe vevő piaci 
és belső igények változásával. A gyártásban alkalmazott 
lean módszerek eredményesen alkalmazhatók szolgál-
tatóknál is, de számos különbség van az alkalmazási 
környezetben és az alkalmazás fókuszában. Ezért elő-
ször is érdemes figyelembe venni a gyártó és szolgáltató 
vállalatok közötti működésbeli különbségeket. 

Ha a „Lean” alkalmazási fókuszát vizsgáljuk akkor érde-
mes megnézni, hogy gyártó, illetve szolgáltató vállala-
toknál, hol vannak a legjelentősebb költségek és veszte-
ségek. A gyártó vállalatok költségszerkezetében általá-
ban a legjelentősebb tétel az anyagköltség (kb. 60%), a 
szolgáltatóknál a legjelentősebb tétel a bérköltség (70%), 
emellett gyártóknál jelentős költségtételek, még a gépek 
amortizációja, energiaköltség, bérköltség, a szolgáltatók-
nál jelentős tételek az IT beruházások költségei, az épü-
letek bérleti díj, amortizációja, rezsi és az igénybe vett 
szolgáltatások költségei. 
A szolgáltatók folyamatai viszonylag egyszerűek, viszont 
igen nagy a folyamatok változatossága, komplexitása, 
sok a kivétel, ezért jól felkészült, motivált munkatársak 
szükségesek a folyamatok működtetéséhez. A szolgál-
tatást akkor kell nyújtani, amikor arra igény van (folya-
matosan kapacitást kell fenntartani), ezért nagyon fontos 
a kapacitások és az igények egymással történő össze-
hangolása és a rugalmas szervezeti megoldások alkal-
mazása. 
A szolgáltatási folyamatok nagy részében maga a „vevő”, 
ügyfél is részt vesz, ezért ha hibáztunk, késlekedünk, 
azonnal érzékeli azt. 
A szolgáltatásokban elsősorban az információ átalakítási 
folyamatok és logisztikai folyamatok vannak, ahol a 
(gyors, hatékony, vevői igényeknek megfelelő, hiba és 
szakadásmentes) információáramlás kialakításán és az 
rendelkezésre álló kapacitások (munkaerő, épületek) 
idejének hatékony kihasználásán van a hangsúly. 
A gyártó vállalatok folyamatai szintén tartalmaznak szol-
gáltatási elemeket, de általában ezek a folyamatok job-
ban sztenderdizálhatók, kevesebb kivétel van, jelentős 
mértékben gépesíthetők, automatizálhatók, sokszor ke-
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vésbé képzett munkaerő is képes a folyamatok elvégzé-
sére. A gyártás során a folyamat elején és a végén ke-
rülünk általában kapcsolatba a vevővel ezért közben ha 
hibáztunk, vagy késlekedünk még van lehetőség a javí-
tásra, és beavatkozásra. A gyártás során elsősorban 
anyag átalakítási és állapotváltoztatási folyamatok van-
nak. A gyártás során a fő fókusz a megfelelő (gyors, ha-
tékony, hiba és szakadásmentes) anyagáramlás kialakí-
tásán és a rendelkezésre álló erőforrások (gépek, embe-
rek) kihasználásán van. 

A két előadó előadását szakcikk formájában is megosztja 
majd a tárgyhoz kapcsolódó véleményét, tapasztalatait 
egy későbbi számunk hasábjain. 
______________________________________________  
 

KKöösszzöönnttjjüükk  
aa  

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  
úújj  ttaaggjjaaiitt!!  

Természetesen ezek csak általánosítások, hiszen a 
gyártó és szolgáltatók vállalkozásoknak igen széles 
skálája van és ezek között is jelentős eltérések vannak a 
fenti tényezőkben (sztenderdizálhatóság, automatizált-
ság, komplexitás, igényelt munkaerő képzettsége).  
Általánosságban azért elmondható, hogy a szolgáltató 
vállalatoknál, ha lehet mondani még nagyobb hangsúly 
van a megfelelő (felkészült, képzett, motivált) munkaerőn 
és a rendelkezésre álló idő minél jobb kihasználásán.  
Az előbbi tényezők figyelembevételével érdemes végig 
gondolni, hogy a Lean filozófia és rendszer mely elemei 
és hogyan alkalmazhatók az „Office”, szolgáltatási terü-
leteken. 
A Lean módszerek közül igen eredményesen alkalmaz-
hatók a szolgáltatóknál a következő módszerek: érték-
áram feltérképezés, Kaizen, problémamegoldás, 0 hiba 
koncepció, FMEA, Poka-Yoke, 5S, folyamatok szabályo-
zása és sztenderdizálása. 
Az előadás során számos konkrét gyakorlati példa volt 
bemutatva a Lean Filozófia adminisztratív folyamatok-
ban, egészségügyben, bankoknál, kereskedelemben 
történő alkalmazási lehetőségeire és megoldásaira vo-
natkozóan. 

 

DDrr..  SSeesszzttaakkoovvnnéé  VVaarrggaa  
KKrriisszzttiinnaa  

BBuuddaappeesstt  
  
  

WWáággeennhhooffffeerr  LLáásszzllóó  
BBuuddaappeesstt  

 
______________________________________________  
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OOrrsszzáággooss  IInnnnoovváácciióóss  NNaappoott  ttaarrttoottttaakk  aazz  EELLTTEE--nn  
 
2012. február 23-án hatodik alkalommal rendezték meg 
az Országos Innovációs Napot az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen (ELTE). Az egész napos rendezvényen 
több mint kétszázötvenen vettek részt. 
Az rendezvényt az ELTE rektora, Dr. Mezey Barna nyi-
totta meg, akitől az első szekció levezető elnöke 
Dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügy-
vezető igazgatója vette át a szót.  
Az Innovációs Nap első szekciójának résztvevői az 
egyetemi kutatás jövőjéről számoltak be. Dr. Cséfalvay 
Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, 
egyebek mellett a K+F tevékenység (kutatás-fejlesztés) 
egyetemi támogatásáról tartotta prezentációját. Kiemelte, 
hogy 2012-ben 74,5 milliárd forint értékben jelennek meg 
kutatás-fejlesztést ösztönző pályázatok, illetve 15 ezer új 
munkahelyet hoznak létre e területen. Az államtitkár ki-
emelte: szorgalmazzák és támogatják a vállalkozások és 
az egyetemek széleskörű együttműködését. 
Dányi Gábor, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 
innovációs és informatikai elnökhelyettese a pályáztatási 
rendszer kapcsán elmondta: az intézményrendszer telje-
sen átalakul, módosulnak a jogszabályok, és a változás 
egyik legnagyobb előnye lesz, hogy lehetőség nyílik az 
elektronikus pályázatkezelésre. Az elnökhelyettes el-
mondta, hogy az NFÜ március 31-ig összesen 28,5 milli-
árd forint értékben ír ki pályázatokat. 
Dr. Görözdi-Nagy Eszter, a Széchenyi Programiroda 
ügyvezető igazgatója kiemelte: a programiroda legna-
gyobb pozitívuma, hogy helybe mennek az ügyfelekhez 

a munkatársak, akik megfelelő szakmai információt 
nyújtanak az érdeklődők számára. 
Az "Új típusú együttműködések a felsőoktatásban" elne-
vezésű második szekcióban bemutatkozott a Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., az MFKK 
Magyar Feltalálói és Kutató Központ, valamint a Puskás 
Tivadar Közalapítvány és a Capitol Consulting Group. 
Az előadások után, immár negyedik alkalommal adta át 
Antoni Györgyi, az ELTE Pályázati és Innovációs Köz-
pontjának igazgatója az ELTE Innovatív Kutatója díjat, 
melyet idén Pál Gábor kutató kapott, valamint másod-
szorra az ELTE Hallgatói ötletpályázat eredményeit is 
kihirdette. A szakértői zsűri Lehotay-Kéry András és 
Dudás András, az Informatikai Kar két hallgatójának 
ötletét találta a legeredetibbnek. 
Ezt követően Brenner Koloman, az ELTE BTK dékán-
helyettese előadásában hangsúlyozta a humán innová-
ció fontosságát a beérkezett hallgatói ötletpályázatok 
tükrében. 
A program zárásaként Antoni Györgyi bemutatta a Ma-
gyar Innovációs Szövetség Felsőoktatási Tagozatának 
megújult honlapját, amely a 
http://www.nemzetitti.hu/index.php/Kezd%C5%91lap cí-
men érhető el. 
______________________________________________  
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Az utóbbi évek gazdasági nehézségei komoly kihívást 
jelentenek a szervezetek vezetői számára a válságból 
való kilábalás útjának megtalálása, versenyképességük 
javítása, illetve a szervezet tartós sikerének fenntartha-
tósága érdekében. 
Előbbi feladatok és célok elérését számos módszer tá-
mogatja. Ezek közül érdemes megemlíteni a szervezeti 
önértékelés (tükörbenézés) módszerét, melynek szak-
szerű alkalmazása hasznos eszköz lehet a vállalatok és 
egyéb szervezetek vezetői kezében. 
Az ISO 9000 FÓRUM együttműködve az ÉMI-TÜV SÜD 
Kft. tanúsító szervezettel és a QMT Tanácsadó Kft.-vel 
2012. március 1-én térítésmentes tájékoztató rendez-
vényt szervezett a Rubin Hotel konferencia termében. 

 
11..  áábbrraa  RRéésszzlleett  aa  ttáájjéékkoozzttaattóó  rreennddeezzvvéénnyyrrőőll  

A rendezvény megszervezését az ISO 9004:2009 nem-
zetközi szabvány megjelenése indokolta, hisz a szab-
vány szellemisége abból indul ki, hogy egy szervezet 
csakis akkor lehet tartósan sikeres, ha képes hosszú 
távon kiegyensúlyozott módon teljesíteni vevői és más 
érdekelt felei igényeit, elvárásait, valamint környezettu-
datosan, a tanulás és az innováció megfelelő alkalmazá-
sával folyamatosan tudja növelni fejlettségi (érettségi) 
szintjét. 
A rendezvény kezdetén Gyöngy István (ÉMI-TÜV SÜD 
Kft. irodavezető) azt emelte ki, hogy az ISO 9004-es 
szabvány alkalmazása az ISO 9001-et érdemben 
alkalmazó szervezeteknél segítséget nyújthat az ered-
ményességük, hatékonyságuk továbbfejlesztésében. Az 
említett két szabvány szellemiségét a Minőségirányítási 
folyamatszemléletű modell és a 8 alapelv biztosítja. 
A tájékoztatót azon szervezetek képviselőinek szántuk, 
akik szerettek volna megismerkedni az MSZ EN ISO 
9004:2010 szabvány szerinti szervezeti önértékelés gya-
korlatával, a szervezet érettségi szintjének megállapítá-
sával és ennek a módszernek a számítógépes támoga-
tásával. 
A teltházas rendezvény élénk érdeklődés mellett zajlott 
és számos hozzászóló elismerő véleményével zárult. 
A nyitó előadást követően Rózsa András az ISO 9004-es 
szabvány részleteit taglalta, tájékoztatta a hallgatóságot 
a szervezet tartós sikerének irányításáról és ennek 
hosszú távon történő fenntarthatóságáról. Táblázatos 
formában szemléltette az MSZ EN ISO 9004:2010 szab-
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vány és az EFQM 2010 kiválóság modell kapcsolatát, a 
két modell közötti hasonlóságokat illetve különbözősége-
ket. 
Ezt követően bemutatta az ISO 9004 szabvány szerinti 
szervezeti önértékelés (tükörbenézés) módszerét és 
gyakorlati alkalmazásának lehetőségét. 
Tájékoztatott, hogy az ISO 9000 FÓRUM vezetősége a 
szabvány szellemében megalkotta a szervezet érettségi 
szintjének (ÉSZ) modelljét, amely alapját képezi a szer-
vezetek minősítésének. 

 
22..  áábbrraa  AA  sszzeerrvveezzeettii  éérreettttsséégg  sszziinnttjjeeii  

A modell lehetőséget nyújt arra, hogy a működési tevé-
kenységek és eredmények átfogó, módszeres átvizsgá-
lásával (tükörbe nézéssel) a szervezetek meghatározzák 
erősségeiket, gyengeségeiket, és azonosítsák azokat a 
fejlesztendő területeket, amelyek döntően befolyásolják a 

stratégiamegvalósítási képességet, az eredményességet 
és hatékonyságot. 
Katonai Zsolt (QMT Tanácsadó Kft. ügyvezető) szemlé-
letes példákkal illusztrálta, hogy a szoftverrel támogatott 
szervezeti önértékelés lehet a szervezet a hosszú távú 
sikerének egyik eszköze.  
Az ÉSZ (Érettségi Szint) szervezeti önértékeléshez elér-
hető szoftveres támogatás lehetővé teszi azt, hogy a 
szervezet saját maga részére alakítsa ki azt az adat-
gyűjtőt, ami messzemenően figyelembe veszi a szerve-
zet adottságait, prioritásait. 
Az ISO 9000 FÓRUM elnöke ismertette a résztvevőkkel, 
hogy 2012. február 17-én a szervezet vezetősége meg-
alapította az ISO 9000 FÓRUM SZERVEZETI 
ÉRETTSÉG DÍJ-at. 

 
33..  áábbrraa  IISSOO  99000000  FFÓÓRRUUMM  SSzzeerrvveezzeettii  ÉÉrreettttsséégg  DDííjj  llooggoo  
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A díj célja a versenyszférában szereplő, tartós sikert fel-
mutató szervezetek tevékenységének elismerése, ame-
lyek képesek hosszú távon kiegyensúlyozott módon tel-
jesíteni vevőik és más érdekelt feleik igényeit, elvárásait, 
valamint környezettudatosan, a tanulás és az innováció 



megfelelő alkalmazásával folyamatosan tudják növelni 
érettségi (fejlettségi) szintjüket. 

Rózsa András kiemelte, hogy az ISO 9004 szabvány 
szerinti önértékelést bármely szervezet alkalmazhatja, de 
ez jó vezetői eszköz azok számára is, akik az EFQM 
modell után más módszert is ki szeretnének próbálni. A 
modellt megmérettetési és benchmarking célból is lehet 
alkalmazni. 

A díj az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti szer-
vezeti önértékelésen alapul, amelynek elkészítése érde-
kében az ISO 9000 FÓRUM Közhasznú Társadalmi 
Szervezet -szakértők bevonásáva-- konzultációval egy-
bekötött költségtérítéses felkészítést biztosít az érdeklő-
dők számára. A beérkezett pályázatokat a szakértőkből 
álló ÉSZ Díj Értékelő Teamek bírálják el. Az Értékelő 
Teamek javaslatai alapján az ISO 9000 FÓRUM Szerve-
zeti Érettség Díj Kuratóriuma dönt a díjak odaítéléséről. 

A rendezvény végén számos hozzászólás erősítette meg 
a kezdeményezés újszerűségét és a résztvevők azzal a 
reménnyel távoztak, hogy a három szervezet kezdemé-
nyezése talán serkentően hat a szervezetek felső és kö-
zépvezetőire a szervezeti önértékelés alkalmazása te-
kintetében. 

 

Akik hozzászóltak: Mikó György, Almássy Erika, Sugár 
Karolina, Szabó Kálmán, Pleininger József, Kormány 
Tamás, Bánhídi József, Tánczos Lajos és Sőre Andrea. 
 Az ISO 9000 FÓRUM vezetősége nevében szeretnénk 
megköszönni, hogy véleményüket, ötleteiket, aggályaikat 
elmondták. 
Az ÉSZ modell részleteiről a következő számban tájé-
koztatjuk a tisztelt olvasókat. 
______________________________________________  

44..  áábbrraa  AA  DDííjj  
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A Puskás Tivadar Közalapítvány INTERVALUE projektjének célja, hogy sokoldalú nemzetközi hálózatot 
hozzon létre a kutatásban, fejlesztésben, illetve az innováció területén dolgozók, gyártók, és további fontos 
szereplők között, ezzel segítve a kutatási eredmények gyors és hatékony piacosítását, sikeres, innovatív, 
versenyképes termékké válását.  

 

 

Az INTERVALUE program keretében hazánkban is elindult az ígéretes fejlesztések gyűjtése, azok 
értékelése, illetve a projekt platformján történő megjelenítése. A partnerek Magyarországon három olyan 
partnerkereső rendezvényt szerveztek az érintett célcsoportok számára, ahol a K+F eredmények, ötletek 
tulajdonosai bemutatták munkájukat, megosztották tapasztalataikat. Ezen rendezvények célja volt, hogy 
minél szélesebb körű érdeklődést keltsenek az egyetemi K+F valós eredményei, illetve új termékek és 
szolgáltatások iránt, továbbá, hogy sikeres együttműködés jöjjön létre a kutatólaborok, vállalatok és a 
közigazgatás között. 

A szakmai munka során – a K+F eredmények feldolgozásával – a partnerek ajánlásokat készítenek döntéshozók számára, illetve 
feltérképezik az értéknövelő lehetőségeket az eredmények, ötletek tulajdonosai számára. Az „adat- vagy projekttárház” keretei közt 
(http://researchvalue.net/repository/) hét országból mintegy ezer kutatási eredmény, vagy ígéretes termék, eljárás kerül összegyűjtésre és 
feldolgozásra, majd közel ötszáz résztvevő számára segítséget nyújtunk egyedi, részletes fejlesztési terv elkészítéséhez. 

 
Amennyiben szeretné, hogy a nemzetközi tudástárban K+F eredménye megjelenjen, illetve ebben segítséget nyújtsunk, kérjük, keressen 
meg minket! 
Amennyiben szeretne együttműködni a K+F eredményt biztosító cégekkel, egyetemekkel, kérjük, keressen meg minket! 
A projekthez kapcsolódó szolgáltatásaink igénybevétele térítésmentes az Európai Regionális Fejlesztési Alap South East Europe Program 
támogatásának köszönhetően. 

Puskás Tivadar Közalapítvány 
EU Csoport 
Tel: 1/301-2030 
e-mail: eu@neti.hu 
Információk magyar nyelven. 
A projekt honlapja a vezető partner, az Aristotle University of Thessaloniki weboldalán: 
http://www.urenio.org/intervalue/ 

A jelen dokumentum tartalma nem minősül az Európai Unió hivatalos álláspontjának.  
Magyar Minőség XXI. évfolyam 04. 2012. április 59/62 oldal 

http://researchvalue.net/repository/
mailto:eu@neti.hu
http://www.neti.hu/pta/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=41&lang=hu
http://www.urenio.org/intervalue/


MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXXXII..  éévvffoollyyaamm  0044..  sszzáámm  22001122..  áápprriilliiss  
TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

A környezettudatos stratégiai menedzsment koncepciója  
2. rész Fülöp Gyula – Pelczné Gáll Ildikó

Concept of Enviromental Concious Strategic Management, Part 2 
– Fülöp, Gyula – Pelczné Gáll, Ildikó  

A lean menedzsmentről magyar nyelven - 
Losonci Dávid – Demeter Krisztina – Jenei István

About Lean Management in Hungarian Language – Losonci, 
Dávid – Demeter, Krisztina – Jenei, István  

Az irodai környezettudatosság értékelése a Miskolci Egyetemen - Dr. 
Berényi László

Valuation of Environment Conciousness of Offices at the Miskolc 
University - Dr. Berényi, László  

ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról  
(ISO Survey 2010) - Czimer Gáborné

ISO Survey 2010 on Management Systems - Czimer, Gáborné 

 

Gyógyszeripar: minőségbiztosítás vagy minőségirányítás? – 
Sipos Gáborné

Pharmaceutical Industry: Quality Assurance or Quality 
Management? – Sipos, Julia  

Szubjektív - Ez is minőség Subjective – That’s also Quality  

Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Lovász Szabó Tamással - Sződi 
Sándor

The Best among the Best – Report with - Lovász Szabó, Tamás - 
Sződi, Sándor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Közgyűlés 
XXI. Magyar Minőség Hét

General assembly 
21th Quality Week  

Bemutatkozás Introduction  

XVI. Minőségszakemberek találkozója 16th Meeting of Quality Experts  

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

Országos Innovációs Napot tartottak az ELTE-n National Innovation Day on ELTE  

Organisation Maturity Award Founded by ISO 9000 FORUM – 
Rózsa, AndrásSzervezeti Érettségi Díj-at alapított az ISO 9000 Fórum - Rózsa András 

 

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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