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Lapunk szerkesztőbizottsága, a Magyar Minőség Társa-
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hangúlag elnökévé választotta Sződi Sándort, az Ipar-
fejlesztési Közalapítvány Minőségfejlesztési Központjá-
nak ügyvezető igazgatóját. 

Sándor több mint tíz éve vesz részt a szerkesztőbizott-
ság munkájában. Nagyon sok cikket és tudósítást írt, s 
több tucatnyian vannak, akiket publikációk készítésére 
bíztatott. A Nemzeti Minőségi Díj Nagykövetéhez mél-
tóan a minőség kultúra elkötelezettje és aktív terjesztője. 

Jelenleg is futó „Jók a legjobbak közül” rovatában célul 
tűzte ki a magyar minőségügy meghatározó szereplőinek 
bemutatását, népszerűsítését. 

Megválasztásával lapunk számottevően erősödött, és 
mindnyájunk örömére hatásosabban lesz képes szolgálni 
olvasóink informáltságát és ezáltal a minőség ügyét. 
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EEllttéérrőő  sszzeerrkkeezzeett,,  hhaassoonnllóó  hhaattááss??  

11..  rréésszz  
CCssoonnkkaa  LLáásszzllóó  

  
A kutatás-fejlesztés és innováció hálózatosodása mára 
nyilvánvalóvá vált az evolucionista közgazdasági szak-
irodalom alapján. Magyarországon e folyamat lassabban 
és kisebb mértéket ért el, mint amit a szakirodalom 
alapján várhatnánk, nem függetlenül a kutatás-fejlesztési 
és innovációs (KFI) környezet általános gyengeségeitől. 
A kutatás hazai KFI-hálózatok vizsgálatával arra keresi a 
választ, hogyan épülnek fel és működnek a hazai KFI-
hálózatok, milyen szerepet játszanak a partnervállalko-
zások képességeinek fejlesztésében? A kutatás két ha-
zai, autóipari hálózat jellegzetességeit tárja fel, amelyek 
részt vesznek a regionális egyetemi tudásközpontokat 
támogató programban is. Noha a támogatás miatt a há-
lózat központi szereplői elvileg hasonló működési kere-
teket dolgoztak ki, a hálózatok szerkezete a gyakorlatban 
néhány fontos eltérést mutat. E különbségeknél azonban 
fontosabbak az azonosságok, amelyek a központi sze-
replők pozitív helyzetét és tevékenységét erősítik meg, 
szemben a hálózat peremén lévők korlátozottabb képes-
ségeivel és lehetőségeivel. A vizsgált hálózatoknak 
azonban így is nagyon nagy érdeme, hogy hozzájárulnak 
ahhoz a tanulási folyamathoz, amelynek során a hazai 
vállalkozások új tudást és új képességeket sajátíthatnak 
el -szakmai téren és az együttműködésekkel kapcsolat-
ban is-, valamint olyan bizalmi viszonyokat alakíthatnak 
ki, amelyek hosszabb távú sikerességüket is megala-
pozhatja. 

Kulcsszavak: kutatás-fejlesztés, innováció, kutatás-
fejlesztés és innovációs (KFI) környezet, autóipar, 
egyetemek 

Hálózatok régóta jelen vannak ugyan a gazdaságban 
(céhek, holdingok stb. képében), ám a múlt század ’70-
es, ’80-as éveitől kezdve számuk és jelentőségük is ug-
rásszerűen megnőtt a gazdasági fejlődés kulcsterületét 
jelentő kutatás-fejlesztés folyamatában is (Narula – 
Hagedoorn, 1999; Hagedoorn, 2002). A megváltozott 
gazdasági környezet kihívásaival a vállalkozások egyre 
kevésbé képesek/kívánnak egyedül megbirkózni, s így 
az innováció is mindinkább nyílt, kollektív folyamattá vá-
lik, ahol a hálózatoknak központi szerep jut (Özman, 
2006). 

Magyarországon a vállalkozások a fejlett nyugat-európai 
országok színvonalához képest jóval kevesebbet költe-
nek kutatás-fejlesztésre és innovációra, s még kevésbé 
jellemzőjük a kutatás-fejlesztési, innovációs (KFI) 
együttműködések. A világban a K+F együttműködések 
számos típusa alakult ki mára, s ezek között a hálózatok 
jelentősége folyamatosan nőtt az elmúlt 2-3 évtizedben. 
E folyamatok a hazai vállalkozásokat is új helyzet elé 
állítják. Egyelőre azonban még kevés példát találni a KFI 
hálózatosodására. A cikk hátteréül szolgáló PhD-kutatás 
célja annak vizsgálata volt, hogy a kevés hazai KFI-háló-
zat elemzéséből milyen tapasztalatokat és tanulságokat 
lehet levonni, amelyek hozzájárulhatnak e folyamat fel-
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lendítéséhez. Jelen tanulmány a disszertáció egy részét, 
az empirikus kutatás során feldolgozott két esetet mu-
tatja be. Arra keresi a választ, hogy milyen együttműkö-
dési viszonyrendszer alakul ki a részt vevő vállalkozások 
és egyéb szereplők között, a létrejövő új központ hogyan 
befolyásolja a már korábban kialakult kapcsolatokat? 
Hogyan és mennyire képesek elsajátítani a magyar vál-
lalkozások a K+F együttműködésekben elméletileg rejlő 
előnyöket? Milyen jellegű kapcsolatokból profitálnak a 
legtöbbet a partnerek? 

A tanulmány a kutatás kereteinek rövid bemutatása után 
először a két kiválasztott hálózat – a budapesti Elektroni-
kus Jármű és Járműirányítási Tudásközpontot (EJJT) és 
a győri Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpontot 
(JRET) magában foglaló együttműködések jellemzőit 
mutatja be. Képet ad az együttműködéseket befolyásoló 
néhány fontos tényezőről és a K+F együttműködések 
jelentőségéről a részt vevő vállalkozások számára. Az 
esettanulmányok elemzik a partnerek K+F hálózatának 
sajátosságait, a kapcsolatok szerkezetére, a partnerek 
közötti viszonyokra, valamint a K+F együttműködésnek a 
vállalkozásokra és környezetükre gyakorolt hatására 
koncentrálva. Az elemzés a strukturált interjúk mellett a 
társadalmi kapcsolat-hálózat-elemzés módszereire, esz-
köztárára támaszkodik. Az utolsó rész az esettanulmá-
nyok fontosabb (közös) megállapításait foglalja össze. 

A kutatás bemutatása 

A hálózatok és együttműködések olyan gazdasági-tár-
sadalmi jelenségek, amelyeket számos tudományág 
képviselői kutatnak. A kutatás-fejlesztési és innovációs 
hálózatok vizsgálata is legalább két tudományterület, a 
közgazdaságtan és a szociológia határmezsgyéjén he-
lyezkedik el. A kutatási témának megfelelően a külön-

böző tudományterületek hálózatelméleti irányzatai közül 
elsősorban az evolucionista közgazdasági alapokra épít-
kező (de számos kapcsolódó elméleti irányzat, pl. az 
innováció közgazdaságtana, a hálózati közgazdaságtan, 
az intézményi közgazdaságtan) elméleti megközelítések 
játszanak fontos szerepet, továbbá a gazdaságszocioló-
gia egyes területei, különösképpen a társadalmi kapcso-
latháló-elemzés. 

Elméleti keretek 

Az evolucionista közgazdaságtan vizsgálatának közép-
pontjába helyezte a tudás és az innováció szerepét a 
technológiai fejlődésben, az egyes innovációs rendsze-
rek eltérő jellegzetességeit és ezek hatásait, s teszi 
mindezt dinamikus szemléletben, egy állandó fejlődés, 
„evolúciós” folyamat részeként (Nelson – Winter, 1982; 
Fagerberg et al., 2005). Általánosságban tekinthetjük úgy 
ezt az elméleti irányzatot, mint a társadalom vagy a gaz-
daság -adott időpontban „optimális” viselkedéshez ve-
zető- tanulási folyamata vizsgálatának keretét (Dosi – 
Nelson, 2000: p. 335.) 
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Az evolucionista elméleteknek is köszönhetően ma már 
jobban értjük az innováció folyamatát, amelynek ered-
ményeképpen lényegesen fejlődtek az innovációs folya-
matot leíró modellek is. (Ezek az innovációs modellek és 
rendszerek segítenek megérteni a mikro-szinten, a vál-
lalkozások és más szereplők között kialakuló hálózatok 
jelentőségét, működését.) A II. világháborút követően 
széleskörűen elterjedt lineáris modellek mára sokkal bo-
nyolultabb, a valóságot jobban tükröző elképzeléseknek 
adták át helyüket (Kline – Rosenberg, 1986). Az ún. ötö-
dik generációs innovációs modell (Rothwell, 1994) a kü-
lönféle alrendszerek integrációját, a hálózatosodást 
emeli ki, amelyben a korábbiakhoz képest nagyobb fi-

Jegyzet
Jelen írás nem foglalkozik részletesen az elméletek áttekintésével, csak néhány elméleti gondolat összefoglalására kerül sor a kutatás hátterének jobb megértése érdekében.
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gyelmet kap a tudás, a kreativitás, a tanulás vállalaton 
belüli szerepe, mint az innovativitást meghatározó leg-
fontosabb belső tényezők. A stratégiai integráció és a 
hálózatosodás szerepének kiemelése abból a felisme-
résből táplálkozik, hogy az értékteremtés jelenleg nem 
meghatározott eszközök tulajdonlásától függ, sokkal in-
kább ezen eszközök hálózatokban való elérhetőségétől, 
különféle projektalapú szervezetekben való alkalmazá-
sától (Dodgson és társai, 2005). A fejlődés ezen iránya 
vezethet a Chesbrough, (2003) által nyílt innovációk 
(open innovation) rendszerének nevezett modell elterje-
déséhez, általánossá válásához. 

A tudás, illetve a tanulás számos szemszögből és 
számtalan módon kötődik a kutatás-fejlesztés és innová-
ció területéhez, s alapvető mozgatórugója a gazdaság-
ban tapasztalható hálózatosodás folyamatának is 
(OECD, 1996). Ahogy Lundvall, (1992) megfogalmazta, 
a jelenkor gazdaságában a tudás a legfontosabb erőfor-
rás, és a tanulás a legfontosabb folyamat. A XXI. század 
elején meghatározóvá váló tudásigényes iparágak ese-
tében a kutatás-fejlesztés és innováció folyamatában 
minden korábbinál fontosabbá válik a hallgatólagos tu-
dás (Polányi, 1967) szerepe. Az ilyen tudás elsajátítása 
számos nehézséggel jár, amely felértékeli a fizikai közel-
ség, az interakció, a hálózatok szerepét (Ancori és társai, 
2000; Senker – Faulkner, 1996). Egyes elméletek szerint 
a K+F nemzetköziesedését az új tudás megszerzésének 
igénye magyarázza (Granstrand és társai, 1993; 
Archibugi – Michie, 1997). 

A hálózatok olyan szervezetek közötti együttműködések, 
amelyek konkrét megjelenési formái igen nagy változa-
tosságot mutatnak, az érintett vállalkozások és technoló-
giák, a részt vevő ágazatok, vagy éppen a nemzeti kör-
nyezet sajátosságai révén (OECD, 2001; Fischer, 2002). 

Ennek következtében a szakirodalomban számos eltérő 
-ám gyakran egymást kisebb-nagyobb mértékben átfedő- 
kategorizálási, csoportosítási kísérlet található. Ez a ta-
nulmány a horizontális, tulajdonszerzéssel nem járó ku-
tatás-fejlesztési hálózatokra koncentrál, tehát olyan, két 
vagy több szervezet között létrejövő együttműködésekre, 
ahol a partnerek megőrzik függetlenségüket, de közösen 
végzik K+F tevékenységük egy részét vagy egészét (Ha-
gedoorn, 2002). Kreis-Hoyer és Grünberg, (2002) de-
finíciója ennél tágabb, s a tudományos intézmények (és 
azok együttműködése mellett) beleérti a K+F eredmé-
nyek hasznosításában részt vevő üzleti szereplőket is: e 
hálózatok „célja az új tudás interaktív előállítása és hasz-
nosítása révén stratégiai előnyök érvényesítése” (p. 2.). 

A szakirodalom felhasználásával a kutatás-fejlesztési és 
innovációs hálózatokról kialakított munkadefiníció alap-
ján a hálózat tehát olyan tartós, a függetlenségüket 
megőrző tudományos és üzleti szereplők nyitott hori-
zontális együttműködése, melynek célja a partnerek 
helyzetének és tudásbázisának erősítése a közösen 
végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük 
által. 

A kutatás-fejlesztés hálózatosodása nem kizárólagosan 
gazdasági jelenség. Sokkal közelebb jutunk megértésé-
hez, ha társadalmi-gazdasági folyamatként vizsgáljuk, 
hiszen egyrészt a társadalmi környezet kihat a hálózatok 
konkrét formáira, másrészt a hálózatok is átformálják azt 
a társadalmi közeget, amelyben létrejöttek (Szántó – 
Tóth, 1993). E kölcsönhatás vizsgálatában érdemes a 
szociológia eredményeire is támaszkodni, ahol a szociá-
lis hálók vizsgálatától kezdve nagy hagyományai vannak 
a kérdéskör elemzésének (magyarul pl. Kuczi – Makó, 
1996; Gyukits – Szántó, 1998; Farkas, 2002). 



A társadalmi viszonyrendszer keretében az egyének tár-
sadalmi/hálózati tőkéjüket különböző típusú kapcsola-
tokból építik fel. Granovetter (1973, 1991) mára klasszi-
kussá vált munkája óta közismert, hogy valamennyi kap-
csolatnak, „kötésnek” megvan a maga szerepe (az 
elmélet alkalmazása pl. Hagedoorn et al., 2005). Erős 
kötésnek nevezzük a közeli, szoros kapcsolatokat, ame-
lyek gyakran több tekintetben is hasonlóak között alakul-
nak ki, míg gyenge kötések azok, amelyek lazák, s több-
nyire eltérő, más-más közegben mozgó partnerek között 
jönnek létre. A kapcsolatok erőssége az idő, az intenzi-
tás, a bizalom és a kötést jellemző kölcsönös „szolgálta-
tások” függvényében alakul. A szakirodalomban azonban 
két szemben álló irányzatot találunk, ha a kötések jelle-
gének a hálózatok kialakításában játszott szerepét akar-
juk vizsgálni. Egyik irányzat képviselői szerint a társa-
dalmi tőke maximalizálására törekedve a hálózatok erős 
kötésekből építkeznek, míg Burt (1992) elmélete alapján 
azok a keresett partnerek, akik megfelelően kiegészítik a 
jelenlegi tudásbázist, strukturális hidakat képeznek, 
összekötve a szerkezet „strukturális lyukait”. 

Az 1960-as években kezdett elterjedni a társadalmi kap-
csolatháló-elemzés irányzata, amely mára önálló, mate-
matikai-statisztikai módszertannal rendelkező tudomány-
ággá nőtte ki magát (Letenyei, 2000). A hálózatelemzés 
a vizsgálandó egyének, intézmények (társadalmi) kap-
csolatait tárja fel relációs fogalmak, ismérvek segítségé-
vel. E megközelítésmód középpontjában nem a vizsgá-
lati alanyok tulajdonságai, hanem kapcsolatai, az inter-
akciók jellegzetességei állnak, amelyek meghatározzák a 
szereplők döntéseit, lehetőségeit (Csizmadia, (2004). A 
vizsgálat nem emeli ki az alanyait abból a többszintű 
(többdimenziós) szerkezetből, amelyben léteznek. Az 
egyes hálózatokban feltárt kapcsolatok mérésére, a 

szerkezet leírására számos mutatószámot, fogalmat dol-
goztak ki a szakterület művelői (Wassermann – Faust, 
1994). 

A vállalatok közötti hálózatok elemzésére az elmúlt két 
évtizedben mind a társadalmi kapcsolatháló-elemzés, 
mind a közgazdaságtan keretein belül számos kísérlet 
történt, ám ötvözésükre jóval kevesebb (Lemmens, 
2004; Gilsing 2005). Erre tesz kísérletet jelen kutatás. 

A kutatási módszer 

A kutatás kérdéseinek jellegéből adódóan a vizsgálat a 
magyarországi hálózatok szerkezetére, jellegzetességei-
re koncentrál, s a belőlük hasznosított tudásból (techno-
lógiákból) eredő –várhatóan- pozitív jelenségekre, ame-
lyek a magyar vállalkozói szektor fejlődését segítik elő. 

Az empirikus kutatások szakirodalma alapján elmond-
ható, hogy a hálózatok statisztikai adatok alapján -még 
ha azok rendelkezésre is állnak- korlátozottan elemez-
hetőek. E terület viszonylag új ága a statisztikai adat-
gyűjtéseknek, így az adatok köre korlátozott. A kutatás 
empirikus adatainak összegyűjtésére az esettanulmány 
módszere kínálta a legmegfelelőbb módot. Az esetta-
nulmány módszerrel feltárhatóak olyan összefüggések, 
amelyek, még ha rendelkezésre állnának statisztikai idő-
sorok, akkor sem lennének képesek leírni. Az esettanul-
mányhoz készített interjúkkal a hálózati partnerek kulcs-
pozícióban lévő embereivel a vállalkozások közötti in-
formációáramlás csatornái mellett e csatornákon közve-
tített tudás jelentőségének felmérése is lehetséges, s ez 
részletes ismeretet igényel a hálózat működéséről. Ép-
pen ezért az esettanulmányok keretében készülő struk-
turált interjúk figyelembe veszik az adott interjúalany 
helyzetét, a gazdasági és az akadémiai szféra eltérő 
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KFI-gyakorlatát. Az esettanulmányok kellő megválasz-
tása hozzájárul a kapott információk, eredmények repre-
zentativitásához. Az interjúk által a hálózatok jelentősé-
gének, működésének megítéléséhez, értékeléséhez 
összegyűjtött kvalitatív információkat a vállalkozásoktól, 
a részt vevő partnerektől begyűjtött kvantitatív adatok 
egészítik ki (pl. partnerek száma, időtartam, beruházás 
mértéke, kapcsolat intenzitása stb.). 

A vizsgálat tárgyai olyan magyarországi kutatás-fejlesz-
tési és innovációs hálózatok, amelyekben gazdasági és 
akadémiai (felsőoktatási) szereplők működnek együtt a 
közösen meghatározott célok elérése érdekében. 

A kutatáshoz két autóipari hálózat került kiválasztásra. A 
két hálózat közös jellemzője az is, hogy egyes tagjai 
pályáztak és támogatást nyertek a kormányzat Regio-
nális Egyetemi Tudásközpontok létrehozását támogató 
programjában. Esetükben az állami pénzek felhasználá-
sa miatt az adatok nagyobb nyilvánosságára lehetett 
számítani. A vizsgálat azonban nem a regionális egye-
temi tudásközpontokat (RET) támogató program elem-
zését célozza, hanem olyan hálózatokét, amelyek rész-
ben magukban foglalják ezt az együttműködési formát is. 
A két autóipari hálózat két régióban található, ezáltal a 
tudásközpontok vizsgálata információkkal szolgálhat az 
esetleges regionális különbségekből eredő hatásokról is. 
Az esetek előzőekben leírt kiválasztásával lehetőség 
adódik az összehasonlításra, a kapott eredmények 
összevetésére, s ez által szélesebb a megszerezhető 
információk köre és nagyobb a megbízhatósága. A kivá-
lasztott hálózatok várhatóan jellemző képet adnak a ma-
gyarországi KFI-hálózatosodásról, még ha ennek vannak 
ágazati, regionális sajátosságai is. A munka során a két 
hálózatban összesen 14 interjú készítésére került sor. 

A mintavétel során a gazdasági ágak közül azért esett a 
választás az autóiparra, mert ez az ágazat fontos szere-
pet játszik a magyar gazdaságban, és hagyományosan 
jellemzője a hálózatosodás. Az autóiparban az össze-
szerelő/beszállító vállalatok szoros kapcsolata világ-
szerte elterjedt. A nyitott K+F és innovációs folyamat jel-
lemző az ágazatra, számos esetben a beszállítókra hárul 
az alkatrészek kifejlesztése, bevezetése. Az ágazat ma-
gyarországi jelentőségében szerepet játszik a külföldi 
működő-tőke beáramlás is, amely jelentősen hozzájárult 
az ágazat gyors átalakulásához, a legmodernebb, nem-
zetközi gyakorlat megvalósításához, új kapcsolatok ki-
építéséhez. Az ágazat tagjainak egy része ráadásul erős 
nemzetközi versenyhelyzetben működik, amely erős 
ösztönzést jelent a folyamatos fejlesztésre. 

A kutatási eredmények elemzésének fontos eszköze a 
kapcsolatháló-elemzés. Az interjúk során nyert adatok 
vizualizálásához, a kvalitatív kutatás eredményeinek 
alátámasztásához alkalmazható a kapcsolatháló-elem-
zés. Ez a módszer további adatokkal erősítheti meg, 
vagy éppen gyengítheti az interjúalanyoktól kapott infor-
mációkat szervezetük helyzetéről, a hálózat felépítéséről. 
Hozzájárul a tipikus hálózati pozíciók, gyakorlatok, háló-
zati jellemzők azonosításához, leírásához. Lehetővé te-
szi, hogy a kapott információk alapján a hálózat szerke-
zete irányított és súlyozott kapcsolatok alapján elemez-
hető legyen, ahol az irányt a tudás- és információáram-
lás, a súlyt pedig az elvégzett munka komplexitása, je-
lentősége adja meg. 

Autóipari hálózatok 
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A járműgyártásnak az 1900-as évek kezdete óta gazdag 
hagyományai alakultak ki Magyarországon Csonka 
János úttörő tevékenysége nyomán. A század elején 



autógyártással is foglalkozó ágazat a szocializmus alatt 
teherautó- és autóbuszgyártásra specializálódott (a 
KGST-munkamegosztásnak megfelelően), ám a rend-
szerváltást követően e tevékenység is jelentősen leépült, 
átalakult. Ezzel egy időben multinacionális nagyvállalatok 
telepedtek meg Magyarországon, amely kisebb mérték-
ben az autó-, nagyobb részben pedig az autóalkatrész-
gyártó és –össze-szerelő tevékenység felfutását hozta. 
(Ezt később, és sokkal kisebb mértékben a K+F tevé-
kenység bevezetése is követte.) A multinacionális nagy-
vállalatok (Suzuki, Audi, Opel) beszállítói igénnyel léptek 
fel, amely jelentős lökést és támogatást adott a hazai 
alkatrészgyártók, autóipari beszállítók piacváltásához is 
(Havas, 2000). Ugyanakkor ezek a hazai vállalkozások 
jellemzően alacsony szellemi hozzáadott értéket képvi-
selő feladatokat látnak el, és kevés a K+F-ben is ver-
senyképes főegység-beszállítói státust elnyert vállalko-
zás. 

Az elmúlt évtizedekben az autóipar/autóalkatrész-gyártás 
is jelentős változásokon ment keresztül. Ebben az ipar-
ágban is rendkívül fontossá váltak az új fejlesztések, a 
minél korszerűbb, a környezetet fokozottabban kímélő 
termékek, gyártási folyamatok. A fejlesztéseknek mind 
nagyobb aránya kerül át a beszállítókhoz, amelyek mára 
-megfordítva a korábbi arányokat- az autóban található 
fejlesztések legalább 60 százalékát végzik el. Ez azt is 
jelenti, hogy a beszállítóknak maguknak is ki kell építe-
niük K+F kapacitásaikat, vagy együttműködéseket kell 
kialakítaniuk olyan szervezetekkel, amelyeknek e téren 
már vannak tapasztalataik. A lehetséges partnerek közül 
fontosak a hazai felsőoktatási intézmények, amelyek a 
leendő mérnökök képzése mellett az iparági kutatások-
ban (alap- és alkalmazott kutatásokban) is jelentős 
szerepet vállalnak. 

Ez a fejezet bemutatja a két vizsgált hálózat környezetét, 
a hálózatot alkotó kapcsolatok jellemzőit (kiemelten a 
regionális egyetemi tudásközpontok szerepét), a háló-
zatok alapvető szerkezeti jellemzőit, a tapasztalatok rö-
vid összefoglalását. Az első esetben (elektronikus jármű- 
és járműirányítási hálózat) a vizsgálat a Knorr-Bremse, 
illetve a ThyssenKrupp-Presta hazai leányvállalatainak, 
valamint az Inventure Kft. és legszorosabb partnereik 
hálózatosodására koncentrál, részben az általuk közö-
sen létrehozott Elektronikus Jármű és Járműirányítási 
Tudásközpont tapasztalatain keresztül, illetve további 
együttműködéseik példái segítségével. A második eset 
(járműipari regionális hálózat) a Rába Futómű Kft., a 
Borsodi Műhely Kft. és a VisioCorp magyarországi le-
ányvállalatának hasonló gyakorlatát vizsgálja, részben a 
Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközponthoz kap-
csolódva. 

Az elektronikus jármű- és járműirányítási hálózat (Buda-
pest) 

Ebben az esetben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem (BMGE) körül szerveződő hálózatban 
több, huzamosabb ideje visszatérő jelleggel együttmű-
ködő partnert találunk, akik a Regionális Egyetemi Tu-
dásközpont (RET) program lehetőségeit kihasználva kí-
vánták stabilizálni közös erőfeszítéseiket, s kibővíteni 
partneri körüket. A tudásközpont fő partnerei egyben a 
hálózatnak is meghatározó tagjai, ezért érdemes a tu-
dás-központtal kicsivel részletesebben is foglalkozni. 

Az Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont 
(EJJT) és partnerei 
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A tudásközpont (és a hálózat) középpontjában találjuk a 
tudásbázis egyik legfontosabb forrását, a BMGE-t, amely 

Jegyzet
Az esettanulmány elkészítése érdekében a következő személyekkel készült interjú: dr. Stukovszky Zsolt (BMGE, EJJT), dr. Bokor József (MTA SZTAKI), Kolonics Krisztián (Informin.hu), dr. Palkovics László (Knorr-Bremse), dr. Szalay Zsolt (Inventure) és Wahl István (ThyssenKrupp-Presta).
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fizikailag is otthont ad az EJJT-nek. A partnerek között 
találunk még akadémiai kutatóközpontot, kis- és nagy-
vállalkozást, amelyek egymást jól kiegészítő kompeten-
ciáikkal rendelkeznek. Az EJJT szűkebb szakterülete -az 
autóipari elektronikus rendszerek- dinamikusan fejlődik, 
szerepe meghatározó a kormány- és fékrendszerek fej-
lesztésében, a járműforgalom szervezésében, a közle-
kedésbiztonságban. Az elektronika, a mechatronika vagy 
az irányításelmélet legújabb eredményei szükségesek a 
folyamatos fejlődéshez, ezért „…az alapkutatások szem-
pontjából is erős ösztönző hatással bírnak. A hazai alap-
kutatások ezen a területen kiemelkedők, és több mint 20 
éve a világ élvonalában lévőnek számítanak” (Bokor et 
al., 2006). 

A tudásközpont eltérő környezetbe ágyazott és fizikailag 
is elkülönült partnereket hoz össze és integrál egy új 
szervezetbe a RET program kiírásának szellemében. 
Amíg a felsőoktatási/akadémiai szféra leginkább tudásá-
val járul hozzá az együttműködéshez, addig a kisebb 
vállalkozások alkalmasak a prototípusok, teszt példányok 
készítésére, a nagyobb vállalkozások pedig megfelelő 
lehetőségekkel rendelkeznek kisszériás vagy előfejlesz-
tési feladatok ellátásához. Egy ilyen együttműködés 
vizsgálata lehetővé teszi nemcsak a különféle partnerek 
(eltérő) gyakorlatának feltérképezését, de az első pillan-
tásra hasonló tulajdonságokkal rendelkező partnerek 
esetlegesen eltérő együttműködési stratégiáinak feltárá-
sát is. 

Az EJJT-t befogadó BMGE az egyik legsikeresebb hazai 
felsőoktatási intézmény a vállalati kapcsolatok kiépítésé-
ben. Az itt felhalmozott szakmai tudásbázis számos vál-
lalkozás számára fontos tudásforrás, így az intézmény 
kapcsolati hálózata is kiterjedt, egyes partnerekkel több-
szörösen (több projekt révén) is kapcsolatban állhatnak. 

Szintén a kutatói szférát képviseli az együttműködésben 
az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóinté-
zet (SZTAKI), amely az egyik legkiterjedtebb vállalati 
kapcsolatokkal rendelkező akadémiai kutatóintézetté 
vált, köszönhetően az évtizedek alatt felhalmozott tudás-
nak. Az autóipar területén két, több éves együttműkö-
désben is partner, egyik az EJJT, másik a nemzetközi 
gyártó és beszállító partnerekkel létrehozott, s az EU 
által támogatott AC/DC projekt (www.sztaki.hu). 

A tudásközpontban részt vevő két nagyvállalat egyaránt 
egy-egy multinacionális vállalkozás (a Knorr-Bremse 
csoport és a ThyssenKrupp csoport) hazai leányvállalata, 
az elsődleges hasonlóságok mellett néhány igen fontos 
különbséggel. (Az EJJT vállalati partnereinek néhány 
jellemző adatát az 11..  ttáábblláázzaatt foglalja össze. 

 

Jegyzet
A tudásközpontról további részletek találhatók: www.ejjt.bme.hu vagy EJJT 2007, 2008, 2009.



13/57 oldal 

Vállalkozás Knorr-Bremse 
Fékrendszerek Kft. 

ThyssenKrupp-
Presta Kft. Inventure Kft. Informin Kft. TÜV Nord-KTI Kft. 

Tulajdonosi kör 
Külföldi multinacionális 
vállalkozás 

Külföldi multinacio-
nális vállalkozás 

Hazai magánszemély Hazai magánszemély Vegyes, külföldi multi-
nacionális vállalko-
zással 

Alapítás éve 1995–/–1999 1999 1997 2000 1990 
Vállalatméret  Nagyvállalat KKV KKV KKV KKV 
Hazai tevékeny-
ség 

Gyártás és K+F K+F Gyártás és K+F Tanácsadás Tanácsadás, tanúsí-
tás 

Fő tevékenysé-
gi terület 

Elektronikus és pneu-
matikus fékrendszerek 
tervezése, vizsgálata  

Elektromos kor-
mányrendszer fej-
lesztése 

Autóelektronikai mé-
rőműszerek és ve-
zérlőegységek fej-
lesztése, gyártása  

IT és műszaki  
tanácsadás, vállalat-
irányítási rendszerek, 
információvédelem 

Közlekedés-biztonsá-
gi tanácsadás, jármű-
vizsgálat, rendszer-
tanúsítás 

Hazai K+F te-
vékenység jel-
lemzője 

Saját K+F részleg, fel-
adatok konszernszintű 
koordinálása, együttmű-
ködések stratégiai 
tervezése 

K+F feladatok ellá-
tása, szoros együtt-
működés az akadé-
miai szférával 

Saját K+F kapacitás a 
termékek kifejleszté-
sére, együttműködé-
sek szerepe fontos 

IT-szolgáltató tevé-
kenység 

Technológiai tanúsít-
ványok kiadása 

11..  ttáábblláázzaatt  AAzz  EEJJJJTT  vváállllaallaattii  ppaarrttnneerreeiinneekk  jjeelllleemmzzőőii
A Knorr-Bremse nemzetközi csoport Knorr-Bremse Fék-
rendszerek Kft. (a továbbiakban KnorrB) néven hozta 
létre gyártóbázisát Kecskeméten, majd ezen ágazat ha-
zai tevékenységét kiegészítette a Budapesten kialakított 
kutatás-fejlesztési központtal. Az itt folyó munka jelentő-
ségét jól mutatja, hogy igazgatója (dr. Palkovics László) 
nemcsak a hazai központ munkájáért, hanem az adott 
kutatási terület konszern-szintű működtetéséért is fele-
lős. A hazai kutatóközpont -elsősorban előfejlesztési fel-
adatokban- külső partnereire is számít, mi több, az igaz-
gató igyekszik minél több hazai vállalkozást meggyőzni a 
KFI-tevékenység jelentőségéről. A kutatás során felkere-
sett vállalkozások között a KnorrB volt az egyetlen, ahol 
tudatos, részletes, a konszerncélokhoz igazodó közép-
távú technológiai stratégiát, előretekintést végeznek, 
amely magában foglalja a lehetséges (K+F) partnerek 
körét is. Ebben a technológiai/innovációs előretekintés-

ben megbecsülik a különböző újítások bevezetését 
(roadmap) a következő 5–15 évben. Erre alapozva átte-
kintik az adott technológiákhoz szükséges tudásterülete-
ket, azokat az ismereteket, kapcsolódó technológiákat, 
amelyek szükségesek a fejlesztéshez. Ezen túlmenően 
becslést végeznek az adott termék, technológia piacát 
érintően is, s ez nemcsak a lehetséges versenytársakat, 
a vevők körét foglalja magában, hanem azokat a vállal-
kozásokat is, amelyekkel együtt lehet működni az adott 
termék, technológia kidolgozása érdekében (scouting). 
A Knorr-Bremse (KnorrB) számára az akadémiai szféra 
fontos partner olyan alapkutatás-közeli vagy előfejlesz-
tési feladatok elvégzésében, amelyre nem éri meg/nincs 
lehetőség saját kapacitások, képességek kiépítése. Ilyen 
esetekben a KnorrB elsődleges partnere a BMGE, 
amelynek számos tanszékével állnak kapcsolatban. 
Emellett együttműködnek még a szegedi és miskolci 
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Magyar Minőség XXI. évfolyam 06. 2012. június 14/57 oldal 

egyetemekkel is, a SZTAKI-val, valamint ipari(bb) jellegű 
kutatásokban a Bay Zoltán Alapítvány intézeteivel is. A 
KnorrB partneri köre emellett viszonylag széles körű és 
változatos, érezhető, hogy a partnereket konkrét rész-
területek szakismerete alapján, s a tőlük nyerhető speci-
ális tudás érdekében választották ki. A létrehozott együtt-
működések célja is igen változatos, új termék fejleszté-
sére, adaptációra éppúgy irányulhatnak, mint termék/el-
járás racionalizálására, vagy csupán megvalósíthatósági 
kutatásokra. A legfontosabb elvárás velük szemben, 
hogy hozzájáruljanak a vállalkozás -az elmúlt időszakban 
egyre inkább technológia-intenzív- fejlődéséhez. (P. L., 
2008.05.02.) 
A másik multinacionális vállalkozás, a ThyssenKrupp 
csoport hazai leányvállalata, a ThyssenKrupp-Presta Kft. 
(a továbbiakban TKP) budapesti K+F központjában kb. 
50 fő dolgozik jelenleg. Mivel a vállalatcsoport a közel-
múltban teljesen megvált termelőbázisától, s 2007 óta 
kizárólag a K+F fejlesztésekre koncentrál, a TKP fejlesz-
tései külföldi gyártást szolgálnak, szemben a KnorrB e-
setével. Tevékenységük jellegéből fakadóan legfonto-
sabb hazai K+F partnereik az akadémiai szféra képvise-
lői, s a megfelelő partnerek kiválasztása érdekében 
folyamatosan figyelik a szakirodalmat, valamint a szű-
kebb szakterület szereplői felől érkező híreket. A TKP 
fejlesztési munkájában fontos támogatást jelent a BMGE 
két tanszéke is, amelyekkel nemcsak tanszéki, hanem 
egyéni/hallgatói szinten is együttműködtek (W. I., 
2008.08.07.). Ezeknek az együttműködéseknek a jelen-
tősége, hogy hozzájárulnak új funkciók előfejlesztésé-
hez, megalapozásához, valamint jól szolgálja a mérnök 
utánpótlás folyamatát. A ThyssenKrupp-Presta partneri 
köre számosságát tekintve nem csekély, ám a hazai fel-
sőoktatási/akadémiai szféra mellett ezek inkább külföldi 
beszállítók és megrendelők, nem a hazai innovációs 

rendszer elemei. Mivel Magyarországon csak a fejlesztés 
folyik, az alkatrészek, prototípusok, a tesztszériák gyár-
tása külföldön (Franciaországban, Németországban) 
történik. Ezek a beszállítók a TKP hazai leányvállalata 
által kidolgozott specifikációk alapján (beleértve a határ-
időket, fejlesztési költségeket, költségvetést is) építik 
meg a termékeket, s az általuk végzett fejlesztések fo-
lyamatos fejlesztési kényszert szülnek a beszállítók ol-
dalán is (W. I., 2008.08.07.). 
A kisvállalatok közül az Inventure Autóelektronikai Kutató 
és Fejlesztő Kft. (továbbiakban Inventure) foglalkozik 
autóipari fejlesztésekkel. Az Inventure Kft. maga a fej-
lesztéssel foglalkozik, a gyártást pedig „bérbe adják”. 
Kutatás-fejlesztési kapacitásaikat nemcsak saját -mára 
14 országban forgalmazott- termékeikben hasznosítják, 
de bedolgoznak hazai nagyvállatoknak is (éppen az 
EJJT-ben partner Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.-nek 
és ThyssenKrupp-Presta Kft.-nek), bár általában véve 
mérsékelt a szakmai tudásuk iránti kereslet. A kisvállal-
kozás -korlátozott erőforrásai miatt is- szűkebb partneri 
körrel rendelkezik, amely az EJJT-re és a hatására je-
lentkezett megrendelőre korlátozódik, ugyanakkor ebben 
az alhálózatba igen jól beágyazódott. A kis méretből 
adódóan a K+F együttműködések egészen más szem-
pontból fontosak számukra, mint egyes nagyvállalkozá-
sok számára. Esetükben a külső tudásforrás a szűkös 
kapacitásaik kibővítésében, fejlesztési lehetőségeik ki-
szélesítésében játszik szerepet. A vállalkozás kis mérete 
azt is behatárolja, hogy mekkora partneri kört képesek 
kiépíteni saját maguk számára, hiszen ez a folyamat 
erősen személyfüggő, akár a vállalkozás vezetőjének 
ismeretségi körét, akár az együttműködésbe bevonható 
képzett munkaerőt tekintve. A vállalkozás vezetője azt is 
elmondta, hogy az együttműködések nem annyira 
klasszikus értelemben vett közös fejlesztések, hanem 



kisebb-nagyobb részfeladatok, részmegoldások szállí-
tása, kisebb volumenű problémák megoldása partnereik, 
a KB és a TKP számára (Sz. Zs., 2008.07.15.). 
Az EJJT partner Informin.hu Kft. (továbbiakban Informin) 
egy információvédelemmel és vállalatirányítási rendsze-
rek kiépítésével, informatikai tanácsadással foglalkozó 
vállalkozás, nem végez önálló K+F tevékenységet, bár 
erre jelenleg is vannak törekvéseik. Ennek megfelelően 
autóipari kapcsolataik is meglehetősen korlátozottak, 
kizárólag az EJJT tevékenységéhez kötődik. Az EJJT-
ben a vállalkozás feladata volt a projektmenedzsment-
rendszer kiépítése, bevezetése (és betanítása) a partne-
rek és az autóipar igényeihez igazítottan. Ez a rendszer 
a K+F folyamatokon túl kiterjedt a vezetés, az erőforrás-
menedzsment, a marketing területeire is. A projektme-
nedzsment-feladatok ellátására kidolgozott szoftver az 
általános funkciókon túl fel van készítve a kutatás-fej-
lesztési tevékenység sajátosságaiból adódó speciális 
feladatokra is, segítségével a projektek teljes „életcik-
lusa” folyamatosan ellenőrizhető; megfelelő jogosultság-
gal az interneten keresztül is elérhető. Az EJJT projekt-
menedzsment-rendszere egyben a tudásközpont egyik 
olyan terméke, amely „piacosítható”, felkeltette más 
szervezetek érdeklődését is. (A módszert bemutatták a 
többi tudásközpontnak is, ám végül értékesítésére nem 
került sor.) Természetesen egy ilyen rendszer nem új-
donság a vállalkozások számára, ám az akadémiai sze-
replőknek, és a TÜV-nek is új, innovatív megoldásnak 
bizonyult e projektszemlélet elfogadtatása. 
A TÜV Nord-KTI Kft. (továbbiakban TÜV) egy kicsit kilóg 
a partnerek sorából, hiszen egy független szakértői in-
tézmény, amely német és magyar együttműködésben jött 
létre 1990-ben. Tevékenységük fő területe a közúti köz-
lekedés biztonsága, a szállítás- és rakodástechnika ku-

tatása és fejlesztése, emellett a rendszertanúsítási fel-
adatokkal külön részleg foglalkozik. Feladata éppen 
ezért sajátságos az EJJT-n belül: kompetenciáinak 
megfelelően egyfajta jóváhagyó szerepkört tölt be, s 
biztosítja, hogy a fejlesztések a mindenkori hazai és 
nemzetközi ipari sztenderdeknek megfelelően készülje-
nek. Ez a munka eredményeinek későbbi hasznosítható-
ságát pozitívan befolyásolhatja. Emellett fontos össze-
kötő kapocs a felelős törvényhozó testületek, köztük az 
Európai Unió technikai szervezetei és bizottságai és az 
EJJT között. 
Ez utóbbi két vállalkozás esetében az együttműködések 
jelentősége kisebb a többi partnerhez viszonyítva. Az 
Informin Kft. inkább informatikai tanácsadási tevékeny-
ségben érintett, s bár készültek tervek K+F együttműkö-
désre, pályázatokban való részvételre, ezeket mindeddig 
nem sikerült megvalósítaniuk. Ennek egyik oka a vállal-
kozás kis méretéből eredő forráshiány, de a menedzser 
elmondása szerint legalább ilyen fontosak a hazai pályá-
zati rendszer hiányosságai (K. K. 2008.07.15.). A TÜV-
Nord KTI szintén elég speciális tevékenységet folytat, 
együttműködései inkább egyfajta ellenőrző, jóváhagyó 
szerepkörre korlátozódnak. 
Az ipari partnerek esetében a tudásközpont keretében 
végzett munka szempontjából fontos, hogy az a „holnap-
után fejlesztéseihez” is hozzájáruljon, a hosszú távú ter-
veket alapozza meg tudásbázisuk gazdagításával. A 
nagyvállalatok részvételének fő motivációja az adott 
részterületen hiányzó szakértelem, illetve az, hogy egyes 
feladatok nem oldhatóak meg saját szervezetükben kellő 
hatékonysággal, ezért kihelyezik bizonyos problémák 
megoldását. Kisvállalatok esetében pedig az amúgy is 
tervezett fejlesztésekhez kapott kiegészítő erőforrások a 
tervek gyorsabb ütemű megvalósítását teszik lehetővé. 
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Ez a lehetőség a kisvállalatoknak, amelyek mindig a kí-
nálkozó piaci réseket megtalálva igyekeznek kielégíteni 
vásárlóikat, olykor a túlélést jelentheti. A részvétel a tu-
dásközpont programjában a kisvállalatok kapacitásainak 
akár több mint felét is lekötheti, a nagyvállalatok eseté-
ben ez az arány azonban jóval kisebb. 
Hálózati struktúra 
A hálózat központjában tehát három olyan feldolgozó-
ipari vállalkozást találunk, amelyeknél a K+F és innová-
ciós tevékenység meghatározó jelentőségű, hosszú távú 
fejlődésük alapját jelenti. Éppen ezért az elemzés is leg-
inkább a KB, a TKP és az Inventure gyakorlatára kon-
centrál. Valamennyi esetben fontos partner a BMGE mint 
tudásbázis. További két partner (az Informin és a TÜV) 
szerepe inkább a tudásközpont sikeres működésében és 
eredményeinek hasznosíthatóságában jelentősebb, ez 
meglátszik együttműködési gyakorlatukon is. 
A kulcsszereplők között a tudásközpont indítását meg-
előző 6–8 évben is voltak együttműködések, amit nagy-
ban megkönnyített, hogy valamennyi félnél voltak olyan 
vezetők, akik kellő ismeretekkel rendelkeztek az eltérő 
szektorokban működő partnerekről. A vállalatok vezetői, 
munkatársai közül többen mind a mai napig aktívan részt 
vesznek az egyetem oktatási tevékenységében is. Ez 
felöleli a PhD- és MA-hallgatók diploma-munkájának ve-
zetését és -elsősorban a multinacionális vállalatok részé-
ről- kutatásaik támogatását (finanszírozását), kurzusok 
tartását (a naprakész gyakorlati ismeretek átadása érde-
kében), valamint egyes tanszékek oktatási programjának 
kialakításában való aktív részvételt is. Ezek a kapcsola-
tok alapvető fontosságúak voltak, és elősegítették az 
együttműködésre képes partnerek kiválasztását, és ah-
hoz is hozzájárultak, hogy a különböző szektorokban 
(akadémia, vállalkozás, felsőoktatás) működő szerveze-

tek jobban ismerjék egymás működését. Ez lehetővé 
tette, hogy csak olyan partnereket vonjanak be az 
együttműködésbe, amelyekről tudták, hogy kellő moti-
váltsággal, nyitottsággal fognak bekapcsolódni az 
együttműködésbe. 
A K+F együttműködések tartalma, jellegzetességei 
Az interjúk igyekeztek minél több információt összegyűj-
teni az egyes együttműködések valós tartalmáról -érdemi 
K+F munka, vagy esetleg egyszerűbb mérnöki szolgál-
tatások igénybevételéről van szó-, illetve néhány alap-
vető jellegzetességéről, mint pl. kapcsolat hossza, ere-
dete, költségvetése, intenzitása, az információáramlás 
jellege. A következőkben ezen információkból leszűrhető 
általános tapasztalatok összefoglalására kerül sor. 
A kapcsolatok kialakításában különösen fontos szerepet 
játszik a személyes ismeretség. Ez leginkább az EJJT-
partnerek egymás közötti kapcsolataiban nyilvánvaló, 
ahol a BMGE egyfajta fókuszpontként szolgál, valami-
lyen formában a legtöbb partnercégnek van köze hozzá. 
Ezen túlmenően a nagyobb cégek rendelkeznek kellő 
erőforrásokkal ahhoz, hogy szisztematikusabb monitoro-
zást is végezzenek a szóba jöhető partnerek megtalá-
lása érdekében. Ennek módszerei a sajtó- és szakiroda-
lom-figyeléstől, a konferenciákon való megjelenésig igen 
széles körűek lehetnek. Partnerközvetítő intézmények 
igénybevételét egy partner sem említette. A lehetséges 
partnerek megbízhatóságán túl a legfontosabb szem-
pont, amit elvárnak, az a megfelelő kiegészítő kompe-
tencia. Amennyiben egy partner már bizonyított, akkor 
igyekeznek a későbbiekben is együttműködni vele, a 
kapcsolatok tartóssága a megerősödő bizalmon túl így 
számos további előnnyel is szolgál mindkét félnek. A 
vizsgált vállalkozások mindegyike megerősítette ezt a 
nézetet, s ha nem is folyamatos mindenkivel az együtt-
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működésük, a partnerek köre viszonylag stabil (az elmúlt 
éveket tekintve). 
A külső partnerrel végzett munka az esetek túlnyomó 
többségében kapcsolódik a vállalkozások fő kompeten-
ciájához, annak kiegészítését, kibővítését szolgálja. 
(Nyilvánvalóan egy olyan területen, ahol a vállalkozásnak 
kevés az ismerete, nehezebb együttműködni, ott hasz-
nosabb lehet komplett megoldások, technológiák vásár-
lása a közös kifejlesztés helyett.) A Knorr-Bremse K+F 
központja szoftver-, IT-fejlesztési és egyéb részfeladatok 
fejlesztését adja ki kisebb vállalkozásoknak (pl. SDA, 
Inventure), de van technológia átvételi együttműködésük 
is (R. Bosch). A felsőoktatási intézetekkel és más kuta-
tóintézetekkel a jövő termékeit, innovatív megoldásait 
megalapozó előfejlesztési feladatokban működnek 
együtt. A TKP leányvállalatnál az együttműködések a 
kifejlesztett új műszaki megoldások gyakorlati megvaló-
sítása során jelentkeznek, a K+F központ és a prototí-
pus, részegységek előállítói között. Emellett kapcsolat-
ban állnak potenciális megrendelőikkel is, s közösen dol-
gozzák ki az új termék jellemzőit. Az Inventure Kft. egyik 
oldalról felhalmozott képességei révén képes a nagyvál-
lalatoknál hatékonyabban részfeladatokat ellátni, más-
részt saját termékei fejlesztéséhez maga is támaszkodik 
az egyetemi tudásbázisra. 
Az együttműködésben megvalósított feladatokat tekintve 
elgondolkodtató, hogy azoknak egy jelentős része jól 
körülhatárolt, viszonylag kisebb problémák, feladatok 
megoldására irányul, s az EJJT programjába foglalt fel-
adatokon túlmenően nagyon kevés hosszabb távú, kö-
zös stratégiai programot találunk. Vélhetően a hosszabb 
távú és/vagy nagyobb kihívást jelentő együttműködés 
képes érdemben a vállalkozások fejlődését szolgálni, 
nem az olyan feladatok, amelyek rutinmegoldásokat kí-
vánnak az együttműködő féltől. A vizsgált hálózatban 

azonban a kisebb vállalkozások egy része pontosan 
ilyen rövid határidejű, szolgáltatásjellegű feladatban mű-
ködik közre, amely inkább a bevételt, mint a vállalkozás 
tudásbázisát növeli. Ezt támasztja alá az egyik mene-
dzser később, az információ-áramlás kapcsán idézett 
véleménye a megbízások egyoldalú relevanciájáról. Rá-
adásul a kisebb vállalkozások korlátozott erőforrásaik 
miatt jellemzően nem képesek jelentősebb programok 
finanszírozására. Hosszabb távú együttműködéseket 
leginkább a Knorr-Bremse alakított ki akadémiai partne-
reivel, illetve a BMGE-hez kötődő kapcsolatokat nevez-
hetjük ilyennek. 
Az ipar-egyetem közötti együttműködés -bár részben ép-
pen a regionális egyetemi tudásközpontok révén is javu-
lóban van- a megkérdezettek szerint még messze nem 
tökéletes. Továbbra is panaszkodnak a vállalati mened-
zserek arra, hogy az akadémiai szférában dolgozók ne-
hezen igazodnak a versenyszférában mindennapos szo-
ros határidőkhöz, s jellemző azok be nem tartása. Ma-
gában a tudásközpontban is nehézség, hogy az aka-
démiai szférának „nagyon gyenge az érdekeltségük a tu-
dás termékké konvertálásában, túlzottan elméletorientál-
tak” (Sz. Zs., 2008.07.15.). 
Az interjúk során a K+F együttműködésekben megvaló-
suló információáramlásról kialakuló kép nem túlzottan 
pozitív. Éppen amiatt, hogy a megbízásban kiadott fel-
adatok relatíve kisebb jelentőségűek, adott problémák 
megoldására irányulnak, ezért intellektuális hasznot az 
esetek nagy részében csak a megbízó számára jelente-
nek. Noha a megbízók nem akadályozzák a kétoldalú 
tudásáramlást, a megbízott fél számára a projekt vég-
eredménye sokszor egyszerűen „érdektelen” (P. L., 
2008.05.22.). Bár így sem haszontalan az együttműkö-
dés, mégsem ér fel egy jóval összetettebb közös K+F 
munkával. Lehetőség van azonban a kapcsolatok minő-



ségének javítására. Esetünkben a Knorr-Bremsénél em-
lítették, hogy egyik partnerükkel szerzett pozitív tapasz-
talatok nyomán döntöttek egy újabb közös munkáról, 
amely már szakmai kihívásában is egy újabb lépcsőfokot 
jelentett (P. L., 2008.05.22.). Ehhez azonban idő, biza-
lom és pozitív tapasztalatok kellenek. 
A KFI-viszonyrendszer 
A vizsgált hálózat kettős képet mutat. Egyrészt a „magot” 
alkotó (EJJT) partnerek között intenzív és szoros az 
együttműködés, ugyanakkor további kapcsolataik száma 
és jelentősége korlátozott. Ez alól esetleg csak a Knorr-
Bremse kivétel. A helyzet megítélésében lényeges szem-
pont, hogy a régió, amelyben a hálózat működik, talán a 
leginkább fejlett innovációs rendszerrel rendelkezik, 
abból a szempontból mindenképpen, hogy a hazai K+F 
aktivitás kétharmada itt zajlik. 
A hálózat középpontjában tehát mindenféleképpen a 
BMGE, KnorrB, TKP hármast találjuk, de az igazi össze-
kötő kapocs a BMGE, a másik két szervezet inkább kap-
csolatai nagyobb száma miatt kerül a középpontba. A 
vállalkozások körében a KnorrB rendelkezik a leginkább 
nyitott innovációs kapcsolatokkal. A TKP -noha közremű-
ködői számban alig maradnak el a KnorrB partnereinél- 
jóval kevésbé nyitott, hiszen többségük egy vertikális 
szövetség részei, ráadásul hazai vállalkozások nincse-
nek közöttük. Bár méretéhez képest az Inventure tevé-
kenységének is egy jelentős része nyitott, ez csupán né-
hány állandó partnert jelent, amely így némiképp korlátok 
közé szoríthatja a vállalkozás hosszú távú lehetőségeit. 
A kisvállalkozásoktól eltekintve -amelyek nem rendel-
keznek jelentős külső partneri körrel- a többi partner kö-
rül könnyen azonosítható partnerhálózat található, ame-
lyek között nincs lényegi átfedés. Az interjúk során tör-
tént rá utalás, hogy a partnerek kiválasztása során 

szerepet játszik annak felmérése, hogy általuk milyen 
közvetett kapcsolatokra lehet szert tenni. Érdekes ta-
pasztalat, hogy miközben számítanak a „közvetett kap-
csolatok” pozitív hatására, addig mindenki gondosan 
ügyel a szellemi tulajdona biztosítására, elérhetetlenné 
tételére „illetéktelenekkel” szemben (P. L., 2008.05.22.). 
Konkrét példát egyik interjúalany sem említett azzal kap-
csolatban, hogy a közvetett kapcsolatokból bármilyen jól 
azonosítható előny származott volna a számukra. Ehhez 
azonban hosszabb távú kapcsolat kiépítése szükséges, 
amely esetükben nincs meg teljes mértékben. 
Ha részletesebben megnézzük az EJJT külső és belső 
hálózatának ábráját (11..  áábbrraa), akkor látható, hogy a 
Knorr-Bremse „sokszínű” partneri körével szemben pél-
dául a ThyssenKrupp-Presta partneri hálózata jóval ho-
mogénebb (külföldi beszállítók és megrendelők). Előbbi 
esetében hazai kutatóintézeteket, felsőoktatási intézete-
ket, hazai és külföldi tulajdonú vállalkozásokat is talá-
lunk. Ezek alapján a KnorrB sokkal jobban integrálódott a 
hazai KFI-rendszerbe mint a TKP, amely sokkal erőseb-
ben támaszkodik a konszern nyújtotta nemzetközi lehe-
tőségekre (külföldi beszállítókra és megrendelőkre). Vi-
szonylag széles partneri körrel rendelkezik még a 
SZTAKI is, ami sokat elmond a kutatóintézet képességei-
ről, az ott felhalmozott tudás értékéről. Az EJJT kisvállal-
kozásai viszont „beleolvadnak” az ábra központi részébe, 
s hiába foglalnak el elvileg előnyös pozíciót, külső kap-
csolatokban nem tudják kamatoztatni itt megszerzett tu-
dásukat, tapasztalataikat. A hálózati tőke leginkább 
presztízsben jelentkezik, s csak kisebb mértékben 
anyagi jellegű. A vállalkozások általános helyzete egy-
előre nem teszi lehetővé, hogy teljes mértékben kiaknáz-
zák a hálózati tagság előnyeit, ám hosszú-távon több-
szörösen megtérülhetnek jelenlegi erőfeszítéseik. 
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11..  áábbrraa  AAzz  EEJJJJTT--ppaarrttnneerreekk  kküüllssőő  ééss  bbeellssőő  KKFFII  eeggyyüüttttmműűkkööddééssii  hháállóózzaattaa

A hálózat szerkezetének egyszerű leírásán túlmenően az 
1. ábra további információkat is tartalmaz ahhoz, hogy 
ezt a viszonyrendszert jobban meg tudjuk ítélni. Ennek 
érdekében az interjúk során azonosított K+F együttmű-
ködéseket -a róluk rendelkezésre álló jellemzők alapján 
(időtartam, gyakoriság, költségvetés stb.)- különféle ka-

tegóriákba lehet sorolni jelentőségük alapján. Ezek 
alapján a kapcsolatok a következő három csoportra 
oszlanak: 
• a leggyengébb kapocs: az együttműködések rend-

szertelenek és csak szolgáltatásjellegű feladatokra 
irányulnak, 
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• közepesen erős kapocs: jellemzően valamilyen proto-
típus, termék-/eljárás-innovációra irányulnak, vagy 

• a legerősebb kapocs: gyakori, esetleg keretszerző-
déssel is alátámasztott, komplex K+F feladatokat 
megvalósító viszony. 

Elmondható, hogy a legsűrűbb, s a legerősebb kapcso-
latok a hálózat középpontjában, az EJJT-partnerek kö-
zött találhatók. Ezen belül is jellemzően a vállalkozások 
és a BMGE közötti kapcsolatok az erősebbek a vállalko-
zások közötti kapcsolatoknál. Ez még akkor is így van, 
ha szinte mindegyik menedzser panaszkodott az ipar-
egyetem kapcsolatok nehézségeire, a nagy felsőoktatási 
intézmények rugalmatlanságára, a két szféra gondolko-
dása közötti különbségekre. A magyarázat erre a látszó-
lagos ellentmondásra valószínűleg az egyetemi tudás-
bázis értékességében rejlik, az itt található tudás nem 
nagyon pótolható máshonnan. A vállalkozások ellenben 
helyettesíthetők/lecserélhetők egy másik, új, olcsóbb 
partnerrel, amennyiben megbizonyosodnak felőle, hogy 
az adott problémát azonos szinten képes megoldani. 
Az egyes partnereket tekintve ismét a KnorrB tűnik a 
legszélesebb kapcsolati „portfólióval” rendelkező tagnak, 
a partnerek között az akadémiai szféra jelentősége érez-
hetően nagyobb. A SZTAKI és a TKP együttműködői 
köre jóval gyengébb kapcsolatokra épül, s bár pl. a TKP 
esetében számos nagyobb méretű partnervállalkozást 
találunk, mivel ezek külföldön működnek, a hazai KFI-
rendszernek semmilyen pozitívumot nem jelentenek. A 
kisvállalkozások közül az Inventure -mivel autóipari vál-
lalkozásról van szó- sokkal erősebben beágyazott az 
EJJT által létrehozott belső hálózathoz, mint az Informin 
vagy a TÜV, amelyek fő szakterülete és tevékenysége 
némileg eltérő, s igen gyengén kapcsoltak a hálózat 
egészéhez. A kisebb vállalkozások esetében a hálózat-
építés során azzal a nehézséggel is meg kell küzdeni, 

hogy méretük miatt eleve korlátozott kapacitásaik mellett, 
valamint az Inventure igazgatójának véleménye szerint 
az amúgy is szűk KFI-kereslet miatt, tevékenységükben 
nem okozott túl nagy változást a hálózatban történő 
részvétel. Egyik partner sem igazolta azt a feltevést, 
hogy a sikeres hálózati részvétel egyfajta öngerjesztő 
rutinná válna, mert egyik együttműködésből sem kelet-
kezik automatikusan újabb lehetőségek sorozata. 
Az információáramlás jellegét kutató kérdések alapján 
kiderült, hogy azok a szereplők, akik a hálózat „sűrű” ré-
szén helyezkednek el, valóban több információhoz és 
tudáshoz juthatnak. Nem arról van szó, hogy a központi 
szereplők gátolnák a kifelé irányuló tudásáramlást, in-
kább arról, hogy a gyenge kapcsolatok olyan kisebb je-
lentőségű feladatokat takarnak, amelyek keretében vi-
szonylag csekély a nyújtott szolgáltatással nyerhető új 
tudás mennyisége. Az együttműködő partnerek ugyanis 
sokszor olyan speciális részfeladatokat látnak el, ame-
lyek kevés kétirányú tudás- és információáramlást igé-
nyelnek, s amelyeknek a végeredményében nem érde-
keltek. 
Folytatása következik 
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TTéénnyyeekk  vvaaggyy  vvéélleemméénnyyeekk  
aavvaaggyy  mmii  ccssöökkkkeenntthheettii,,  iilllleettvvee  nnöövveellhheettii  aa  CCAAFF  öönnéérrttéékkeellééss  ttéénnyysszzeerrűűssééggéétt  

CCssiisszzáárr  MMiikkllóóss  
  

A CAF modellen alapuló önértékelés alapvetően a szer-
vezet munkatársaitól (vezetőktől és beosztottaktól) tör-
ténő adatgyűjtésre épül. Ezért gyakran éri az a kritika, 
hogy a CAF önértékelés csupán a munkatársak vélemé-
nyét gyűjti össze, ezáltal gyakran csak közvetett, a mun-
katársak által megszűrt módon épül tényekre, és nem a 
szervezet valódi működését és teljesítményét értékeli. 
Néhányan csak azt a logikát látják a CAF szerinti önérté-
kelésben, hogy ha sokan mondjuk egy szervezetnél, 
hogy valami jól működik, akkor az feltehetően jól műkö-
dik, és ha sokan állítjuk, hogy valami rosszul működik, 
akkor az valószínűleg rosszul működik. Ez alapján éri 
szintén az a kritika a CAF önértékelést, hogy gyakran 
egyszerű sztereotípiákat erősít csak meg a szervezet-
ben, aminek következménye, hogy általános, nem a 
szervezetre vonatkozó fejlesztendő területeket azonosí-
tanak az önértékelés során. 
Ezért érdemes átgondolni, hogy melyek azok a tényezők, 
amelyek csökkenthetik az önértékelés tényszerűségét, 
és milyen módon lehet ezeknek a veszélyét csökkenteni. 
Felvetődhet a kérdés, hogy mi adja ennek a témának az 
aktualitását most, amikor a CAF modell már 10 éve, azaz 
2002. óta létezik, és az utolsó átalakítása is 6 éve, 2006-
ban volt. 
A téma aktualitását először is az adja, hogy a CAF mo-
dell 2002-es kidolgozása óta a minisztériumok közül el-
sőként, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Közigazgatási Stratégiáért Felelős Helyettes Államtitkár-

ságán valósult meg egy CAF modell szerinti önértékelés 
2011. második felében, mely munkában volt szerencsém 
részt venni Menner Ákos tanácsadó kollégámmal. Ennek 
köszönhetően igen friss tapasztalatok merültek fel ezzel 
a kérdéskörrel kapcsolatban. 
Másodsorban, folyik a hazai közigazgatás átalakítása, a 
Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program meg-
valósítása, amelynek egyik fontos eleme a közigazgatási 
intézmények szervezetfejlesztése. Ennek a munkának 
egyik kiindulópontja, és meghatározó eszköze lehet a 
CAF szerinti önértékelés, mint az EU által is ajánlott 
módszertan. Amihez viszont elengedhetetlen és hasznos 
a hozzá kapcsolódó tapasztalatok mélyebb megisme-
rése. 
Az elemzés időszerűségét a CAF modell jelenleg folyó 
Európai Uniós fejlesztése is alátámasztja, aminek az 
eredményeként az idei évben jelenik meg az új CAF mo-
dell, és a hozzá kapcsolódó önértékelési módszertan 
továbbfejlesztett változata. Ezért a változtatások hatásá-
nak az értelmezéséhez is segítséget jelenthet a korábbi 
módszertan tapasztalatainak az áttekintése, elemzése. 
Miért is probléma? 
A KSFHÁT-nál végzett önértékelésnél több alkalommal 
szembesültünk azzal, hogy problémát okozott az önérté-
kelés során azonosított erősségek és fejlesztendő terü-
letek tényekkel történő alátámasztása.  
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Jegyzet
Köszönetet szeretnék mondani Fekete Letíciának és Kovácsné Lencz Adriennek a cikk alapját szolgáló ok-elemzésekben való közreműködésükért, és Bodor Pálnak a cikk elkészítésének szakmai támogatásáért.

Jegyzet
Gépészmérnök, mérnök-tanár; EFQM, Nemzeti Minőségi Díj és Közoktatás Minőségéért Díj értékelő, és a Brainspotting Bt. tanácsadó cég vezetője.

Jegyzet
Common Assessment Framework (CAF) – magyarul Közös Értékelési Keretrendszer, egy közigazgatásra kidolgozott szervezeti önértékelési modell a hozzá kapcsolódó értékelési módszertannal, ami az Európai Minőség Díj alapját szolgáló EFQM modell közigazgatási adaptációja.

Jegyzet
Ilyen fejlesztendő terület általában a szervezeten belüli kommunikáció, vagy a munkatársak motivációs rendszerének a javítása, ami igen sok esetben bukkan fel az önértékelés eredményeként. Ugyanakkor nincsen pontosítva, hogy például mely területeken, és milyen szempontból fejlesztendő a kommunikáció a szervezetnél.

Jegyzet
Cikkem további részében KSFHÁT-ként van rövidítve a helyettes államtitkárság szervezet teljes neve.

Jegyzet
A KSFHÁT szervezetnél a projekt kijelölt szakmai felelőse Kovácsné Lencz Adrienn, és projektmunkatársa Fekete Letícia nyújtott segítséget az értékelési szakaszban. Ők vettek részt a projekt értékelése során a cikk alapját jelentő ok-elemzések elkészítésében.



Már a csoportos konszenzus előkészítésénél is nehéz 
volt egy-egy értékelői megállapításról eldönteni, hogy az 
mennyiben a szervezet valódi jellemzője, és mennyiben 
csak egy az értékelésbe bevont munkatárs szubjektív 
véleménye. Ami főleg akkor okozott problémát, ha a ki-
választott értékelők közül csupán egyetlen azonosított 
valamit a szervezet erősségének, vagy fejlesztendő te-
rületének. Ugyanakkor az általa azonosított erősség, 
vagy fejlesztendő terület láthatóan fontos szerepet tölthet 
be a szervezet működésében és fejlesztésében, 
amennyiben az valóban jellemzője a szervezet működé-
sének. 
Nehezítette továbbá az egyéni értékelések konszenzusra 
tervezett időkereteken belüli feldolgozását az a tény is, 
hogy a csoportos konszenzusra rendkívül nagy mennyi-
ségű értékelői megállapítás került be. 
A csoportos konszenzus során azzal a problémával is 
szembesültünk, hogy egy-egy területet eltérően értékel-
tek a csoportos konszenzuson résztvevők, például van, 
aki erősségnek, van, aki pedig fejlesztendőnek azonosí-
totta ugyanazt a szervezetnél alkalmazott gyakorlatot. 
Emiatt csak hosszabb ideig tartó vita árán tudott kon-
szenzusra jutni az értékelő csoport bizonyos területeken 
a szervezet teljesítményének a megítélésével kapcsolat-
ban. Ráadásul a viták egy része parttalanná vált, hiszen 
a csoporttagok a saját véleményeiket, a szervezetről ki-
alakult képet ütköztették, és nem az értékelés során fel-
merült tényeket. 
A fent említett elemeknek következtében az értékelés 
szubjektív oldalának erősödése miatt a konszenzus fo-
lyamatának a meghosszabbodása várható, illetve csök-
ken annak az eredményessége is, ha nem sikerül meg-
nyugtatóan közös nevezőre jutni egy-egy konkrét kér-
désben a tényadatokra támaszkodva. Továbbá ennek 

következménye lehet az is, hogy az egyéni értékelések 
feldolgozása (összesítése), és maga a konszenzus is 
nagyobb erőforrás ráfordítást igényel. Tehát egyértelmű 
korreláció tehető a tényszerűség csökkenése és az ön-
értékelés hatékonyságának csökkenése között. 
A projektzáró értékelésének keretében felmerült a kér-
dés, hogy mivel lehetne a jövőben az önértékelést job-
ban a tényekre alapozni, és az értékelőket ebben segí-
teni, ami egyben felgyorsítja az önértékelés folyamatát 
és csökkentheti az egyes lépésekre fordítandó erőforrás 
felhasználást (elsősorban az adatok összesítésénél, és 
az értékelői konszenzusnál). 
Lehetséges okok 
Cikkem további részében a helyettes államtitkárság 
szervezet teljes neve. KSFHÁT-ként van rövidítve. Se-
gítségével összegyűjtöttük, hogy milyen okai lehetnek 
annak, hogy nem, vagy csak korlátozottan jelennek meg 
és érvényesülnek a szervezet működéséhez és eredmé-
nyeihez kapcsolódó konkrét tények a CAF önértékelés 
megvalósítása során. Ezt követően az általunk azonosí-
tott lehetséges okokat megpróbáltuk egyfajta ok-okozati 
rendszerbe rendezni és elemezni. Az ok-elemzésnél el-
sősorban az önértékelés tapasztalataira építettünk, 
ugyanakkor megpróbáltunk minden lehetséges egyéb 
okot is összeszedni, amely a folyamat újbóli megvalósí-
tásánál, vagy más szervezetnél végzendő önértékelés 
során előjöhet. 
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Ennek az ok-okozati elemzésnek a fő elemeit tartal-
mazza az 11..  áábbrraa.. 



  
11aa  áábbrraa  CCAAFF  öönnéérrttéékkeellééss  ttéénnyysszzeerrűűssééggéénneekk  ccssöökkkkeennttééssééhheezz  kkaappccssoollóóddóó  lleehheettssééggeess  ookkookk  ((11//22))  
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11bb  áábbrraa  CCAAFF  öönnéérrttéékkeellééss  ttéénnyysszzeerrűűssééggéénneekk  ccssöökkkkeennttééssééhheezz  kkaappccssoollóóddóó  lleehheettssééggeess  ookkookk  ((22//22))..
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Az okok részletesebb elemzés során két olyan elemet 
fedeztünk fel, amelyik több esetben, az ok-elemzés több 
ágán is felmerültek az ok-elemzés alsóbb szintjein is, 
ami azt jelzi, hogy ezek olyan okok, amelyeknek na-
gyobb hatása lehet a vizsgált probléma előfordulásában. 
Ezen két ok az alábbi volt: 
1. Módszertani ismeretek hiánya, illetve hibás módszer-

tani ismeretek 
2. Időhiány, illetve nem elegendő idő ráfordítás 
A módszertani ismeretek hiányával kapcsolatban e-
mailes ötletgyűjtés keretében szedtük össze annak le-
hetséges okait, amit az alábbi felsorolás tartalmaz. 
A módszertani ismeretek hiányának lehetséges okai 
1. Nem kapott képzést az értékelő 

a. nem volt képzés, 
b. nem vett részt a képzésen 

2. Nem tudta a képzés során elsajátítani az értékelés-
hez szükséges ismereteket az értékelő 
a. nem volt szakmailag megfelelő a képzés 
b. nem volt elegendő idő a képzésre az ismeretek át-

adásához 
c. nem a „megfelelő” embert választottuk ki a kép-

zésre 
3. Nincs igény a szervezeten belül a módszertani isme-

retek elsajátítására 
a. egyénileg nincs motiválva az értékelő 
b. szervezeti szinten nincs meg a motiváció 

4. Folyamat közben nincs lehetősége az értékelőnek a 
módszertani kérdések tisztázására  
a. nincs erre kijelölt személy a szervezetnél (pl. CAF 

koordinátor, külső tanácsadó) 
b. nem érhetőek el módszertani segédanyagok 
c. nem érhető el külső módszertani segítség 

A módszertani ismeret hiány lehetséges okait tovább 
elemezve megállapítható, hogy igen fontos szerepet tölt 
be a motiváció, illetve annak a hiánya. Ezt támasztja alá 
az EIPA 2011-ben 397 európai szervezet körében vég-
zett felmérése is, amelyben a munkatársak nagyobb 
mértékű bevonását jelölték meg a második helyen az 
önértékelés folyamatában fejlesztendő elemek között. Az 
alacsony mértékű bevonás is hozzájárul ahhoz, hogy a 
hazai közigazgatásban, sok esetben csupán egy „kipi-
pálandó feladatnak” tartják a munkatársak a vezetők által 
számukra kijelölt feladatokat. Ennek köszönhető például, 
hogy ugyan részt vesz a kiválasztott/kijelölt munkatárs a 
CAF képzésen, de nem figyel oda, és nem törekszik a 
képzésen átadott ismeretek elsajátítására. Ezt felismerve 
igen fontos feladat volt a KSFHÁT szervezeténél az ön-
értékelésbe bevontak motiválása. Ennek sikerességét a 
képzésen és a csoportos konszenzuson való aktív rész-
vétel és az önértékelő kérdőívek kitöltése is alátámasz-
totta. 
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Másik fontos kritériumnak a vezetés elkötelezettsége 
jelenik meg a módszertani hiányosságok okai között. A 
vezetésnek már a munkatársak motiválásában is fontos 
szerepe van, illetve a vezetői példamutatáson keresztül 
jelezheti a vezető a szervezeten belül egy feladat fontos-
ságát. Mint minden projektnél, a CAF önértékelésnél is 
egyértelmű problémát jelenthet a vezetők látszat elköte-
lezettsége. Ez gyakran nem a vezetők közvetlen kom-



munikációjában mutatkozik meg, hanem közvetett mó-
don. Például ezt mutatja az is, ha nem veszi figyelembe 
a feladatok kiadásánál a vezető a CAF önértékeléshez 
kapcsolódó plusz feladatokat. Nem elegendő mondani, 
tettekkel is alá kell támasztani egy feladat fontosságát, 
és ehhez a vezetésnek is ugyanolyan komolyan fel kell 
készülnie az önértékelésre, mint maguknak az azt meg-
valósító munkatársaknak. 
Ugyanakkor ezt a fajta tudatosságot csak a módszerek 
pontos megismerésével lehet elérni, amihez elengedhe-
tetlenek a bevezetéshez kapcsolódó képzések, nem 
csak az önértékelésben résztvevők, hanem az annak 
eredményeit felhasználók (pl. vezetők) számára is. Ezek 
a képzések segíthetnek az önértékelés sikerességéhez 
kapcsolódó tudást és tapasztalatokat átadni, és egyben 
motiváló szerepet is betölthetnek.  
Végezetül az önértékelést támogató külső környezet (pl. 
módszertani anyagok, egyéb külső módszertani segít-
ség), illetve az abban lévő hiányosságok is hozzájárul-
hatnak ahhoz, hogy az önértékelés adott lépéseinél nem 
jutnak hozzá a lépés helyes megvalósításához szüksé-
ges módszertani tudáshoz az abban résztvevők. Ez egy 
olyan tényező, amelyre alapvetően nincsen hatása a 

szervezetnek, azonban a projekt lehetséges kockázatai 
között ezzel is számolni kell, és a tervezés során fel kell 
készülni ennek a kockázatnak a csökkentésére. 

 

Az önértékeléshez kapcsolódó módszertani hiányossá-
gok tekintetében tehát a motiváció, a vezetői elkötele-
zettség és a képzések jelentek meg kulcsfontosságú té-
nyezőkként az önértékelés tényszerűsége kapcsán a 
szervezet oldaláról. 
Az önértékelésre fordítható időhiánnyal kapcsolatban is 
elkészítettünk egy ok-elemzést Ishikawa-diagram segít-
ségével, aminek egy részét a 22..  sszzáámmúú ábra tartalmaz. 
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Jegyzet
Az Ishikawa-diagram csak az első szintű lehetséges okok összegyűjtését tartalmazza, illetve két ág esetében példaként bemutattuk az első szinten azonosított lehetséges okok továbbontását. A teljes lebontást nem tartalmazza a bemutatott ábra.



  
22..  áábbrraa  OOkk--eelleemmzzééss  IIsshhiikkaawwaa--ddiiaaggrraammjjaa  

Az időhiányhoz kapcsolódó okok elemzését áttekintve 
megállapítható, hogy a lehetséges hiba okok között itt is 
megjelenik az egyéni motiváció és a vezetés elkötele-
zettségének a hiánya. Ez alapján egyértelműen leszö-
gezhető, hogy e két tényező kulcs szerepet tölt be a CAF 
önértékelés tényszerűségével kapcsolatban. 
Másik fontos tényező a tervezésért felelős személy kom-
petenciája. Ugyanis az önértékelés tényszerűségével 

kapcsolatban számos elem már a tervezés során eldől, 
ami szintén a képzéshez, felkészítéshez nyúlik vissza, 
hiszen a tervezésért felelős a képzések során tudja 
megszerezni a szükséges szakmai ismereteket. 
Megjelenik a nem megfelelő időzítés is, amely minden 
nagyobb projekt feladat esetében meghatározó ténye-
zője a megvalósítás sikerességének, hiszen ezek a pro-
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jektek döntő többségükben ugyanarra az erőforrás bá-
zisra építenek, mint amire a szervezet működése épül. 
Tehát az időhiány okainak az elemzésénél is az alapvető 
okok között itt is a motiváció, és a vezetői elkötelezettség 
hiánya, illetve a szakmailag nem megfelelő képzések 
jelennek meg. 
Visszatérve a CAF önértékelés tényszerűségének csök-
kentéséhez kapcsolódó lehetséges okok vizsgálatához 
(11..  áábbrraa), megállapítható, hogy az önértékelés módsze-
rének a félreértése is kulcs fontosságú oka lehet annak, 
hogy kisebb mértékben épülnek tényekre az önértékelés 
eredményei. Sok esetben a módszer célját is félreértik a 
szervezetek, és csak a felmérésre (az értékelésre), nem 
a fejlesztésre fókuszálnak. Ezt támasztja alá az EIPA 
korábban említett felmérése is, ami szerint az önértéke-
lést megvalósító szervezetek 22%-a nem készített intéz-
kedési terveket az önértékelés befejezése után, és a 
szervezetek közel fele az önértékelés alapján elindított 
fejlesztéseinek kevesebb, mint 50%-át zárta le sikere-
sen. Ez az arány a CAF önértékelések megvalósításá-
ban szerzett hazai tapasztalataink alapján, sajnálatos 
módon még rosszabb képet mutat. 
Az is egyértelmű, hogy a szervezetnél lévő tények hiá-
nya alapvetően ellehetetleníti, hogy az önértékelés való-
ban tényeken, és ne a munkatársak véleményein ala-
puljon. Ezt a problémát azonosította a korábban említett 
EIPA felmérése is, ami alapján a megkérdezett szerve-
zetek 44%-a jelezte fejlesztendőnek az önértékelés fo-
lyamatában a tények és adatok összegyűjtését, és ezzel 
ez került a fejlesztési lista élére. 
Igen gyakori, alapvető hiba a CAF önértékelésnél, hogy 
nem történik meg az értékelés elvégzéséhez szükséges 
adatok (információk) összesítése. Vagy ami még 

rosszabb, hogy olyan formában vannak az adatok 
összesítve, hogy az nem használható fel ténylegesen az 
önértékelés során. Ezért a CAF önértékelésnek is, mint 
minden szervezeti önértékelésnek egyik kiemelt feladata 
kell, hogy legyen a hozzá kapcsolódó adatgyűjtési 
struktúra kialakítása. 
A CAF önértékelés megvalósításánál tisztában kel vele 
lenni, hogy mivel az a munkatársaktól származó adat-
gyűjtésre épül, ezért az értékelésben minden esetben 
megjelenik az értékelők szubjektív véleménye. Ezért 
fontos a módszertanban a háttér adatgyűjtés, és a 
szakmailag megfelelő konszenzus, ami segíthet az érté-
kelés objektivitásának a megőrzésében. Ugyanakkor 
mindvégig figyelni kell az egyéb tényezőkre is, amelyek 
növelhetik, vagy csökkenthetik az önértékelés eredmé-
nyeinek az objektivitását, azaz a tények érvényesülését. 
Az elemzést összesítve az a megállapítás tehető, hogy a 
CAF önértékelés tényszerűségének biztosításához az 
alábbi három tényező járul hozzá nagymértékben: 
1. Munkatársak és vezetés motiválása (elkötelezettsé-

ge) 
2. Munkatársak és vezetés képzése (felkészítése) 
3. A sikeres megvalósításhoz elegendő idő biztosítása 
Ahol mindegyik tényező egyben hatással van a másik 
kettőre tényezőre is. 
Természetesen számos más elem is hozzájárul az ön-
értékelés tényszerűségének a növeléséhez (pl. CAF mo-
dell szervezetre adaptálása, önértékelés megvalósításá-
nak a megfelelő időzítése). Azonban azt is látni kell, 
hogy minden szervezetnél más lesz az önértékelés té-
nyekre való épülésének valódi ösztönző (vagy akadá-
lyozó) tényezője. Ezért ezeket a tényezőket már a terve-
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zés során számba kell venni, és végig kell gondolni, 
hogy miként tudja a szervezet az előre látható 
akadályozó tényezők negatív hatását csökkenteni. 

  
  
  Sőt a lehetséges okokat tovább elemezve számos meg-

állapítás tehető még a CAF önértékelés tényszerűségét 
csökkentő tényezőkkel kapcsolatban. Azonban nem cé-
lunk ezen okok teljes vertikumának az elemzése, és egy 
ilyen cikk terjedelmi kereteibe sem férhet bele ezen okok 
teljes feltérképezése. Csupán az általunk végzett elem-
zés fő megállapításait szerettük volna megosztani, és az 
erről való gondolkodást szeretnénk elindítani. Ezért nem 
is megyünk bele az okok további elemzésébe, ezt rábíz-
zuk az olvasóra, aki ha érintett, bizonyosan meg is teszi 
azt. 

  
______________________________________________  

A cikk megírásának az elsődleges célja az volt, hogy 
rávilágítson egy olyan problémára, amivel minden szer-
vezetnek foglalkoznia kell, amely a CAF önértékelés 
megvalósítását tervezi, vagy akár már jelenleg is végzi. 
A cikk csupán egy gondolkodást szeretne elindítani az 
elemzett probléma adott szervezetnél lévő valódi okainak 
a feltárásához, és némi segítséget nyújt az önértékelés 
kockázatához kapcsolódó elemzés elkészítéséhez. Ezek 
a lépések elengedhetetlenek a CAF modell alapján tör-
ténő önértékelés sikeres megvalósításához. 
… amihez ez úton is kívánunk sok sikert! 
_____________________________________________  

HHiirrddeesssseenn  aa 
 

MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG®®--bbeenn 
a Magyar Minőség Társaság havi folyóiratában 

 
______________________________________________  
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„„NNuullllaa  hhiibbaa””  eellvvéénneekk  kkoommbbiinnáálláássaa  PPFFMMEEAA--vvaall  aa  KKnnoorrrr--BBrreemmssee  VVJJRRHH  KKfftt..  ggyyaakkoorrllaattáábbaann  
VViinncczzee  RRóóbbeerrtt  

  
A Knorr-Bremse VJR Hungária Kft egy kínos Japán inci-
dens következtében kezdett foglalkozni a nulla hiba el-
vével, ezzel új alapokra a helyezve a PFMEA-t. 2004-
ben, mint a fékberendezések szállítója, egyetlen külföldi 
beszállítóként részt vehettünk az új generációs, japán 
Shinkansen-mozdonyok építésében. A nyári próbaüzem 
során, sajnos, majdnem sikerült bebizonyítani, hogy nem 
véletlenül hívják a szerelvényt lövedéknek 
(Shinkansen=Bullet-train). Történt ugyanis egy este, a 
depóba beállván a helyi műszaki ellenőr észlelte, hogy 
az egyik fékegységből hiányzik egy M24-es csavar. Nem 
nehéz belátni: ez elég kínos; tekintve, hogy a tesztek 
alatt a szerelvény megközelítette a 400 km/órás sebes-
séget, az M24-es csavart pedig a ballisztikusok -legjobb 
esetben is- egy kisebb ágyú kaliberéhez tudják hasoní-
tani. A jó hír az volt, hogy a csavart nem találták meg. El 
lehet képzelni, amint csavarunk a megszerzett mozgási 
energia révén ütőmunka vizsgálatot végez, egy szem-
bejövő szerelvény kocsiszekrényén, vagy ne adj isten 
egy bámészkodó vasút-bolond lesifotós törékeny korpu-
szán… 
Természetesen az üzemeltető egyből adekvát kérdések-
kel állt elő, melyekre néhány napon belül választ is vár-
tak. Abban az időben sem a japán minőség kultúrára, 
sem az elvárt reakció időre nem voltunk felkészülve. Az 
egységeket batch-ekben, kvázi manufakturális körülmé-
nyek között szereltük. Arra kérdésre, hogy a szabványos 
szereléstől (standard work) miben tértünk el, csak másfél 
hónap komoly felsővezetői szintű válságkezelés után 
sikerült (legalábbis a vevő számára) kielégítő választ 

adnunk. Be kellett látnunk, ha az ázsiai piacon szeret-
nénk megvetni a lábunkat, akkor alapvetően meg kell 
változtatni a gondolkodásmódunkat. 
Többszöri próbálkozás után sikerült találni egy angol ta-
nácsadó céget, melynek vezető tanácsadója előbb a 
SONY-nál 15, majd a Toyota egyik első szintű beszállí-
tójánál 5 évet töltött vezető beosztásokban. Végül Ő ve-
zetett be minket a japán gondolkodásmód rejtelmeibe, a 
Nulla hiba elvének alkalmazásába és a helyes PFMEA 
gyakorlatába. 
Basic mindset 
Nos, lássuk, milyen gondolati alap-háttér tartozik a nulla 
hiba elvének bevezetéséhez? 

• Meg kell változtatni az eddigi gondolkodásmódunkat 
és azt, ahogyan cselekszünk! Ez a fentiek alapján 
egyébként is igényként merült fel. 

• El kell fogadnunk a tényt, hogy az emberek hibákat 
követnek el. Ez hozzá- tartozik az emberi természet-
hez, nem vagyunk gépek. 

• Ismerjük fel az elkövetett hibákat és javítsuk ki mielőtt 
működési hibát okoznak. Nagyon fontos, hogy az an-
gol nyelvben egyértelműen elkülönül az elkövetett 
hiba (mistake) és a működési hiba (defect). A ma-
gyarban mindkettőre egyszerűen a hiba szót hasz-
náljuk, emiatt a kezdeti időben gondoskodni kellett az 
angolul nem beszélő kollegák felkészítésére. 
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• Találjuk meg minél korábban az elkövetett hibát a 
folyamaton belül. Alapvetően mindig a „mistake”-re 
kell koncentrálnunk. 

A következő módszereket alkalmazzuk. 
A hiba forrásánál történjen az ellenőrzés Poka Yoke esz-
közöket használva.  
De mi is az a Poka Yoke? 
Poka Yoke vagy „mistake-proof” vagy „hiba-biztos” azt 
jelenti, hogy lépéseket teszünk annak érdekében, hogy 
ne fordulhassanak elő hibák vagy rendellenességek. 
a.) – Kapcsolódás típusú: 

• Alak, méret vagy más fizikai tulajdonság használta 
annak észlelésére, hogy egy adott jellemző kapcso-
lódik, vagy nem kapcsolódik. 

• Pl.: Alkatrészek csak egyféleképp csatlakozhatnak 
b.) – Állandó szám típusú: 

• Ha egy állandó számú tevékenység vagy mozgás 
nincs elvégezve, akkor hibajelzés keletkezik. 

• Pl.: a szerelés-felügyeleti rendszer 4 db csavar 
meghúzást vár 

c.) – Sorrend típusú: 

• Biztosítja, hogy a lépések a megfelelő sorrendben 
legyenek elvégezve 

• Pl.: A tuskós fékegység szerelő soron a Druckring 
előszerelő állomás (lásd a példák közt) – ha nem jó a 
szerelési sorrend hibajelzést kapunk 

A Poka yoke megoldások vagy: 

• Kizáró típusúak – Megelőzik, hogy hibát kövessünk 
el. 

• Felhívó típusúak – Jelzi, hogy hibát követtünk el. 
A ‘Kizáró' típus preferált a ‘Felhívó’-val szemben, mert 
véd a veszteségek ellen és nem függ a hiba jelzés ész-
lelésétől. 
Az ideális Poka Yoke megoldások: 

• nem drágák 

• egyszerűek és könnyű bevezetni 

• felhasználás specifikusak 

• minden dolgozó fejlesztheti 
A munkahelyet úgy szervezzük, hogy a hiba elkövetésé-
nek esélye csökkenjen. 
Nagy hangsúlyt kell fektetni a belső hibaarány nullára 
szorítására. 
Statisztikák alapján a belső minőség ellenőrzésen meg-
fogott hibák 10%-a jut el a vevőkhöz. Ha a belső hiba-
arányt lecsökkentjük, akkor a vevőkhöz is kevesebb jut. 
Ugyanezen elveket a beszállítói láncolatba is be kell ve-
zetni. 
„Nulla hiba” alapelvek a Knorr-Bremsénél 
Minden, a minőségre kritikus folyamat-paramétert azo-
nosítani kell és meg kell határozni az elfogadási szintet. 
Ez alatt a PFMEA-t értjük. 
Minden folyamat-paramétert 100%-ban felügyelni kell a 
felmerülés helyén és ahol csak lehet Poka Yoke eszkö-
zöket kell használni. 
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Javítani kell a folyamatképességet azzal, hogy csök-
kentjük annak valószínűségét, hogy a változók elfogad-
hatatlan szintet érjenek el. (One-piece flow szerelősorok, 
mérőpad integritásának növelése). 
Nem megfelelőség esetén a gyártási folyamatot le kell 
állítani és azonnal el kell kezdeni a probléma megoldá-
sát. ANDON-JIDOKA, ahogy a művelt japán mondja. 
Ezek alapján a kihívás nem az, hogy megszüntessük az 
emberek hibáit, hanem hogy csökkentsük annak a való-

színűségét, hogy elkövetik azokat, azáltal, hogy fejleszt-
jük a módszereket és a munka-környezetet, továbbá  az 
elkövetés helyén felismerjük és lehetővé tegyük a hiba 
kijavítását mielőtt az működési hibát, nem megfelelősé-
get okoz. 
A nulla hiba elérése 
Lássunk egy bármilyen gyártási folyamatot (11..  áábbrraa) 

Visszajelzés és 
javítás

„Source
Poka Y

 inspection”
oke -val

„Succ
Inspe
elle

következ

essive 
ction” -

nőrzés a 
ő lépésben

Hibajelenség a detektálása a vevőnél

Hibajelenség a detektálása a gyáron belül

Hibajelenség a detektálása a 
gyártósor végén

Hibajelenség a detektálása a 
következő lépésben

Hibajelenség létrejön

Hibázás

Művelet

11  áábbrraa  AA  ggyyáárrttáássii  ffoollyyaammaatt  sséémmáájjaa  

Best-case

Worst-case
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Megtörténik a művelet, majd elkövetik a hibát, ami hiba-
jelenséget eredményez. Legrosszabb esetben ez kikerül 
a gyárból és a vevő veszi észre. Persze ez a legdrágább: 
presztízs-veszteség, visszahívás - ezt szeretnénk elke-
rülni. 
Egy fokkal jobb, ha a gyáron belül derül ki a hiba, mond-
juk egy végellenőrzés során. Ez is elég drága, mert a 
termék a legmagasabb készültségi fokon van, de leg-
alább a vevő előtt nem blamáljuk magunkat. 
A következő, eggyel kedvezőbb helyzet, ha a gyártósor 
végén a mérőpad fogja meg a hibás terméket. Esetünk-
ben 2004-ig szinte csak ez volt jellemző. Szerencsés 
esetben itt már működik az egyenes visszacsatolás a 
hibát elkövetőhöz. Persze ez esetben is szét kell szedni 
a már elkészült egységet, de még „kéznél van” a szere-
lősor. 
Ennél kedvezőbb, ha az adott művelet után következő 
dolgozó kvázi vevőként tekint az előző lépésben gyártott 
darabra és felfedezi a hibát. Természetesen ez esetben 
meg kell tanítani a dolgozót, hogy milyen a jó, illetve a 
rossz termék, erre tökéletesen alkalmas a PFMEA-ból 
derivált ellenőrzési terv. Ezt az ellenőrzést hívjuk szép 
magyarul „successive inspection”-nek. A visszacsatolás 
közvetlen módon történik. 

Az ideális helyzet az, amikor az adott műveletet végző 
dolgozó nem tudja elkövetni a hibát. Ezt Poka yoke sze-
relő-eszközzel vagy olyan figyelem-felhívással érjük el, 
amikor is rögtön látszik a hibázás. Erre példa, amikor egy 
cső-szerű alkatrészbe kell egy aszimmetrikus gyűrűt 
irányhelyesen behelyezni, de az a cső alján, a sötétben 
nem látszik. A gyűrűnek a felfelé kerülő felét fehér jelölő-
filccel megfestve, behelyezett állapotban a fehér szín 
látszik. Angolul ezt „source inspection”-nek hívjuk. 
A Nulla hiba elvének kombinálása a PFMEA-val 
Lássuk hogyan is házasítható a PFMEA a fentiekkel. 
Klasszikus Excel alapú PFMEA táblázatunk az RPN 
számnál véget ér. Jobb esetben az akciótervezés még 
mögé kerül, de lássuk be, valós akciótervet egy cellában 
kezelni irreális. Komoly cégek nem is így járnak el, ha-
nem legalább is hivatkoznak az akcióterv megfelelő ré-
szére. Mi egyrészt, hogy mutassuk elkötelezettségünk és 
vállalati kultúránk metamorfózisát a nulla hiba elvek irá-
nyában; másrészt, hogy a lehető leggyorsabban kerül-
jünk a „Worst-case” perzselő sivatagából a „Best-case” 
oázisába az alábbi kis vizualizációs részt szerkesztettük 
a PFMEA végére (22..  áábbrraa). 
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22  áábbrraa  AA  PPFFMMEEAA  ttáábbllaa  kkiieeggéésszzííttééssee  
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E kis ábra remekül mutatja, hogy hol is tartunk. Az egész 
PFMEA lényege a kockázatok csökkentése. Ideális eset-
ben a szürkület nyugati irányban terülne el, de a való 
világban az bizony keletről támad. Nem várhatjuk el, 
hogy minden akciónk azonnal Poka Yoke eszközökben 
manifesztálódjon, bár az operátorok bevonásával 
-általános tapasztalat szerint egyik legnagyobb veszte-
ség-forrásunk a dolgozók szürkeállománya; úgy tekin-
tünk rájuk, mint végrehajtó szervre, pedig a privát élet-
ben mindannyian számítógépet kezelnek, bejelölnek az 
IWIW-en, lájkolnak a Facebook-on, a családi büdzsét 
tervezik, vagy épp a ház körül barkácsolnak, ergo ko-
moly szellemi munkát végeznek- ez sem lehetetlen. Ha 
akciónkkal első lépésben csak annyit sikerült elérnünk, 
hogy nem a kiszállítás, hanem a sori mérőpad fogja meg 
a hibát, már nincs okunk panaszra, hisz a nulla hiba el-
vek érvényesültek, a kockázatok csökkentek.  A szürke 
zóna szépen vándorol jobbról balra. 
Milyen veszélyeket rejt a Poka-yoke? 
A legnagyobb veszélyt a hit jelenti. Ez alatt nem a nagy 
vallási igazságok el(nem?)fogadását értem, hanem azt a 
nagyfokú, sokszor elvakult bizalmat, amit a (szerintünk) 
jól kitalált eszközök használata okozhat. 
Ahogy azt a nagy szofisztikus Petrus Abaelardus is vallotta: 
intelligo ut credam ('értek, hogy higgyek'), azaz az ész 
megelőzi a hitet: Lássuk hát miféle kérdések megválaszolá-
sával lelhetünk bizonyosságra. 
1. számú hitkérdés: Azt hisszük, hagy az eszköz jól mű-

ködik, tényleg nem enged hibázni. De mi van ha, 
mégsem?! Hogyan validáljuk? 

2. számú hitkérdés: Azt hisszük, hogy most aztán a koc-
kázat nullára csökkent. És ha ez által újabb, más ve-
szélyforrást hoztunk létre?! 

3. számú hitkérdés: Azt hisszük, hogy mindenki az új 
eszközt használja. De mi biztosítja, hogy nem kerül 
elő az asztal alól, a sarokból vagy egyéb sötét zu-
gokból a rég „jól bevált” megoldás?! 

4. számú hitkérdés: Azt hisszük, hogy most aztán egy 
életre megoldottuk ezt a problémát. De mi van, ha 
időközben eszközünk elvásik?! 

5. számú hitkérdés: Azt hisszük, hogy mindenki értesült 
a megváltó eszköz (pl. az Antióchiai Szent Kézigrá-
nát) elkészültéről, illetve annak helyes használatáról 
(„Húzd ki a Szent Biztosítószeget, majd azután szám-
lálj el háromig. Se többet, se kevesebbet. Három le-
gyen, ameddig számolsz, s ameddig számolsz, az 
háromig legyen. Négyig ne számolj hát ezért, sem 
pedig kettőig. Hacsak nem folytatod a te számoláso-
dat háromig. Az ötöst szádra ne vedd. Midőn a hár-
mashoz érsz, mely sorrendben a harmadik leszen, 
eldobandod te az Antiochiai Szent Kézigránátot a te 
ellened felé, ki -mivel nem kedves nekem- meg-
döglend."). De mi van, ha az eszköz leendő hasz-
nálója az éjszakás műszakban dolgozik és még csak 
nem is találkoztunk vele?! 

Amennyiben a fenti kérdésekre megnyugtató módon vá-
laszoltunk az 11..  ttáábblláázzaattot szignózhatjuk és biztosak le-
hetünk benne, hogy a folyamathoz tartozó kockázatokat 
csökkentettük. 
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Jegyzet
Idézet Monthy Python: Gyalog galopp című művéből.



Jóváhagyta Dátum

Jóváhagyta Dátum

Jóváhagyta Dátum

Jóváhagyta Dátum

Jóváhagyta Dátum

Dátum Új RPN

56

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Név:

Név:

MEGJEGYZÉS! A végső aláírást a művezetőnek 
és a folyamatmérnöknek kell aláírnia. Ez azt 
jelenti, hogy a dolgozók a készülék használatába 
be vannak vonva és be is tartják ill. tartatják az 
előírásokat.

Végső jóváhagyás

5. LÉPÉS
Értesítve lett minden érintett a folyamatban történt 

változásról és az új eszközről? (Meg kell bizosnyosodni arról, 
hogy minden érintett tudja pontosan, hogy mi az elvárás és 

hogyan működik a folyamat)

4. LÉPÉS
Hogyan tartjuk fenn a folyamat teljes működését és 

funkcióját ?
(Milyen ellenőrzések szükségesek és milyen gyakorisággal ?)

2. LÉPÉS Az új folyamat új veszélyforást is bevezetett?
(Ellenőrizni kell a meglévő PFMEA "Hiba mód"-ját az újjal)

Mi akadályozza meg abban, hogy a régi folyamatot 
kövessük?

(Hogyan "betonozzuk be" az új folyamatot és tesszük előírássá?)

ELLEN
Ő

R
ZÉSI LÉPÉS

1. LÉPÉS
Bevált a készülék a munkahelyen ?

(Megfelelően és az elvárások szerint működik ? Lehet valamit 
rosszul csinálni vele ?)

3. LÉPÉS

 
11..  ttáábblláázzaatt  AA  vveesszzééllyyeekk  ééss  eelllleennőőrrzzééssüükk

És most lássunk pár gyakorlati megvalósítást! 

 
33  áábbrraa  RRuuggóó--ppaakkeetttt  kkiitttteezzőő,,  aaddootttt  sszzáámmúú  ttáánnyyéérrrruuggóó  
mmeegghhaattáárroozzootttt  ssoorrrreennddbbeenn  ttöörrttéénnőő  eellőőkkéésszzííttéésséérree  

  
44  áábbrraa  SSeeeeggeerr--ggyyűűrrűű  ffooggóó  kkiivváállttáássaa  kköörrmmööss  

sszzeerrsszzáámmmmaall,,  ÍÍggyy  eellkkeerrüülljjüükk  aa  sseeeeggeerr--ggyyűűrrűű  ttúúllzzootttt  
sszzééttffeesszzííttéésséétt..  
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55  áábbrraa  PPLLCC  vveezzéérreelltt  eesszzkköözz  aa  sszzeerreellééssii  ssoorrrreenndd  ééss  aazz  

aannyyaaggeellllááttááss  ffeellüüggyyeelleettéérree  

Összefoglalás 

Alapvető fontosságú felismernünk, hogy az ember hi-
bázhat és hibázik is. Feladatunk nem az emberek meg-
változtatása, hanem olyan munkakörnyezet kialakítása, 
melyben a hibázás lehetőségét minimálisra csökkentjük, 
illetve megakadályozzuk, hogy az elkövetett hiba műkö-
dési defektusban manifesztálódjon. A PFMEA akcióter-
vezés során törekszünk a hibát poka-yoke eszközökkel 
elkerülni, de legalább a folyamat minél korábbi szakaszá-
ban detektálni. Ezt táblázatos formában illusztrálva lát-
hatjuk hol is járunk a nulla-hiba elvének gyakorlásában. 
A poka-yoke eszközök bevezetése során figyelmet kell 
fordítani az eszközbe vetett, kritika nélküli hit csapdáinak 
elkerülésére. 

A fentiek figyelembe vételével egyáltalán nem megold-
hatatlan feladat folyamataink kockázatainak elfogadható 
szintre csökkentése. 

_____________________________________________  
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DDrr..  BBeerréénnyyii  LLáásszzllóó  

 
Bevezetés 
A fenntartható fejlődés magasabb szintű megvalósítása, 
a környezettudatosság fejlesztésének kérdése a fogal-
mak megjelenése –évtizedek- óta a szakmai kutatások 
fókuszában áll. A technológiai fejlesztések és a me-
nedzsment módszerek segítségével számos eredmény 
született, azonban a vállalatirányítást átfogóan és alap-
vetően megreformáló eredményt még nem sikerült elérni. 
2012. április 19-én, a Verlag Dashöfer Szakkiadó Fenn-
tartható fejlődés címet viselő szakmai napján a fenntart-
hatóság vállalati-szervezeti aspektusának aktuális kér-
déseit vettük számba. Ez az összefoglaló tanulmány az 
ott elhangzott előadásom alapján készült, hogy széle-
sebb közönség is betekintést kapjon a Kiadó és a kuta-
tók eredményeibe. 
A Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézeténél első-
sorban az egyéni és szervezeti környezettudatosság 
problémakörével foglalkozom, amit igyekszem minél több 
oldalról körüljárni. Egy TÁMOP projekt keretében van 
lehetőségem a környezettudatosság fogalmának kap-
csolatát vizsgálni a szervezeti tudásmenedzsmenttel és 
kompetenciákkal, ami előadásomhoz is alapul szolgált. A 
bemutatott kutató munka a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-
2010-0001 jelű projekt részeként az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásá-
val valósul meg. 

Elmélet és gyakorlat ütközése 
Közismert, hogy fenntartható fejlődéshez való hozzájá-
rulás mindenki közös ügye és felelőssége. Környezetünk 
megóvásának fontosságát a kisiskolásoktól a multinacio-
nális vállalatok vezetőségéig mindenki ismeri, arról vita 
ritkán folyik, azonban amikor konkrét lépéseket kell 
megtervezni és végrehajtani, kiderül, hogy az elmélet és 
a gyakorlat között óriási szakadék van. A probléma 
összetett, a fő okokat négy csoportba tudom sorolni: 

• Nyereség-érdekeltség 
• Egyéni és vállalati érdekek ellentéte 
• Stratégiai szemlélet hiánya 
• Információs aszimmetria 
Nyereség-érdekeltség 
A nyereség-érdekeltség egyéni és szervezeti szinten 
egyaránt értelmezhető. Adott jövedelmi korlát mellett 
minden többletkiadás, ami a környezetvédelmet szol-
gálja, forrásokat von el a szükségletek kielégítése elől. 
Bár egyre több olyan termék és szolgáltatás érhető el, 
ami a környezeti előnyök mellett gazdasági megtakarítá-
sokkal is jár, még nem ez az általános. Sokan szeretné-
nek környezetbarát megoldásokat használni, azonban 
egyszerűen nem engedhetik meg maguknak. Egy vállalat 
esetében az új beruházásoknak a termékek és szolgál-
tatások árában kell megtérülniük, a magasabb ár azon-
ban sokszor nem érvényesíthető versenyképesen. 
Ki kell továbbá emelni a tőkelekötés hatását a tartós fo-
gyasztási cikkekben (tárgyi eszközökben) is. Vegyük 
példának a mosógépet: nem fogjuk a készüléket minden 
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évben lecserélni csak azért, mert takarékosabb változat 
jelent meg a piacon, hanem addig használjuk a meglé-
vőt, amíg az működőképes. Sokszor anyagilag sem éri 
meg a csere, sőt a fenntarthatóság szempontjából sem 
kedvező a megoldás, hiszen ésszerűtlenül növekszik az 
erőforrás-felhasználás a gyártásnál, továbbá a hulladék 
mennyisége is. 
Érdekellentétek 
Az egyéni, csoportos és vállalati érdekek ellentéte szin-
tén a környezettudatosság magasabb szintjének meg-
valósulása ellen dolgozik. Ez részben a nyereség-érde-
keltség konfliktusában mutatkozik meg (minden érdekelt 
saját jövedelmét igyekszik maximalizálni, így a tulajdo-
nos az osztalékot, a dolgozó és vezető saját fizetését), 
azonban többről van szó! A termelés hatékonyságának 
fokozása versus az új termékek vagy technológiák beve-
zetése, a munkabiztonság és egészségvédelem foko-
zása, vagy éppen különböző osztályok és csoportok kö-
zötti konfliktusok mindennapi problémák, nem csak 
pénzügyi tekintetben. Ha egy új megoldáson két mérnök 
dolgozik és eltérő ötletekkel állnak elő, szintén konflik-
tushoz vezet. Személyiségek, ízlések, csoportérdekek, 
sőt munkakörből és munkavégzési helyből adódó sajá-
tosságok egyaránt állhatnak e konfliktusok hátterében. 
Összességében a konfliktusokra nem rossz és káros 
tényezőként kell tekintetni, az igenis konstruktív lehet! 
Arra azonban figyelmet kell fordítani, hogy a konfliktusok 
kezelése mindig többlet-erőforrásokat igényel! 
Stratégiai szemlélet 
A stratégiai szemlélet hiányából eredő problémák az ál-
talános gazdasági-társadalmi helyzettel jól magyaráz-
hatók. EU szinten számos stratégia született és születik, 
célkitűzéseket és keretprogramokat definiálnak, külön-

böző mutatók alapján támogatási és pályázati források 
sorsáról döntenek. Problémát abban látok, hogy a válla-
lati szférát végtelenül rugalmasnak tételezik fel, ami a 
prioritások változásához gyorsan és jól alkalmazkodik. A 
vállalat szemszögéből nézve mindez nem igaz, ugyanis 
egy vállalat alapítása, felfuttatása, a technológia telepí-
tése és a munkaerő kiképzése mellett a hatékony be-
szállítói lánc kiépítése is időigényes. A válságokkal ter-
helt időszakban számos tűzoltó intézkedést kell hozni, 
ami elveszi a figyelmet a stratégiai lépések elől. A ki-
számítható politikai környezet segíthetne a megoldás 
előmozdításában, ehhez azonban valószínűleg még vár-
nunk kell a következő konjunkturális időszakig. Szeret-
ném felhívni a figyelmet, hogy egyetértek a húzóágaza-
tok stratégiai támogatásával, minta válságból való kilá-
balás fontos eszközével, azonban a többi vállalkozásnak 
is meg kell élni! 
Információs kérdések 
Az információhiány és információbőség egyszerre van 
jelen világunkban. A környezettudatos döntések megho-
zatalához ökológiai és szakmai információkra egyaránt 
szükségünk van. Azt mondhatnánk, hogy valóban kör-
nyezettudatos döntést az tud hozni, aki természettudo-
mányi, orvosi, műszaki, közgazdasági, jogi ismeretekkel 
egyaránt magas szinten rendelkezik. Mivel egyéni tudá-
sunk korlátozott, mások ismereteire, véleményére ala-
pozva hozunk döntést. Nehéz azonban éppen a szüksé-
ges ismeretket megszerezni vagy az információ relevan-
ciáját megállapítani. A reklámok és az Internet 
információáradata sem segítenek tisztázni ezt a kérdést. 
A reklámok -mint mindennapi információforrásaink- a 
termékek és szolgáltatások kiváló minőségéről és „hi-
bátlanságáról” szólnak, bár gyakran önmaguknak is el-
lent mondanak. Személyes kedvenceim azok a termé-
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kek, amelyek segítenek ébren maradni és elaludni egy-
szerre. Az Internetet böngészve pedig szinte minden 
kérdésünkre találhatunk pro és kontra adatokat, vélemé-
nyeket. 
Környezettudatos döntéseket akarni és tudni is kell meg-
hozni. Az akarat szükséges, de nem elégséges feltétel. A 
környezeti menedzsment kapcsán megfelelő ismere-
tekre, gazdaságosan elérhető műszaki alternatívákra és 
hosszú távú, stratégiai szemléletre is szükség van. Vál-
lalati szinten vizsgálva a környezettudatosságot egy spe-
ciális tényező is felmerül: a felelősség megosztása. Mil-
ton Friedman kiemeli, hogy közgazdasági értelemben a 
tulajdonosok meglopása, ha a vezetők a nyereség (osz-
talék) maximalizálása helyett környezetvédelemmel és 
jótékonysággal foglalkoznak! A vállalatok vezetői embe-
rek, akik lehet, hogy magánemberként elkötelezettek a 
fenntartható fejlődés iránt, ám a vállalat keretei között ezt 
nem tudják érvényesíteni. Multinacionális vállalatoknál 
ugyanakkor az ellenkezője is előfordulhat: részletesen 
szabályozott irányítási rendszereikhez, környezeti- és 
minőségmenedzsment eszközeikhez gyakran nincs hoz-
záértő vagy elkötelezett személyzetük. 
Menedzsment rendszer fejlesztésének tipikus hibái 
A vállalati működés fenntartható fejlődéssel való össze-
hangolásához rendelkezésünkre állnak megoldások. Az 
ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszer 
követelményei keretet adnak a szervezet szabályozásá-
nak újragondolásához, azonban nem ennyiből áll a kör-
nyezeti menedzsment. Számos eszközt dolgoztak ki 
arra, hogy egy vállalat áttekintse és fejlessze környezeti 
teljesítményét. Menedzsment eszközökre vonatkozó ko-
rábbi, kérdőíves felméréseim alapján minden hasonló 
eszköz nagyon népszerű a vezetők körében, legalábbis 

válaszaik alapján. Az elmélet és gyakorlat között azon-
ban e területen is szakadék fedezhető fel. 
A szakmai nap előadásai között volt egy visszatérő gon-
dolat: a felső vezetőség felelősségének meghatározó 
szerepe van a fenntarthatóság felé való elmozdulásban. 
A morális közgazdaságtan, a környezeti menedzsment, 
az EFQM alkalmazása éppúgy elképzelhetetlen a felső 
vezetőség elkötelezettsége és aktív támogatása nélkül, 
mint a lean alkalmazása. Röviden összefoglalva a kap-
csolódó problémák: 

• Felső vezetőség elkötelezettségének hiányosságai 
• Tipikus döntéshozatali hibák, felelősség áthárítása és 

tagadás 
• Tudás kevés (szakértői) kézben való koncentrálódása 
• Eszközök szerteágazósága 
A felsorolás sztereotip, magyarázat nélkül pedig félreve-
zető is lehet. A felső vezetőség elkötelezettségi hiányos-
ságainak kiemelése mellett nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy a felső vezetőség a vállalat egészének sike-
ressége mellett biztosan elkötelezett. Feladataik nem 
összevethetők az operatív vezetésével. Kis- és közepes 
vállalkozások esetén azonban e két szerepkör gyakran 
összemosódik, ami különös terhet ró a vezetőre. A stra-
tégiai és operatív, a távlati és napi, továbbá az általános 
és egyedi szempontok, érdekek gyakran ellentétesek 
egymással. Tapasztalataim szerint a gondok begyűrű-
zése akkor indul meg, ha a napi problémák megoldása 
mellett nem tudnak kellően odafigyelni a távlati kérdé-
sekre. Megoldást a szervezeti rendszer, különösen a 
koordinációs mechanizmusok (belső szabályzatok, érte-
kezletek, csoportmunka stb.) megfelelő kialakítása és 
fenntartása jelenthet, ez azonban feltételezi, hogy a ve-
zető saját hatásköréből átruház másoknak. 
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Kézenfekvő kérdés, hogy szükség van-e külső tanács-
adó bevonására a környezeti menedzsment fejleszté-
sébe. Véleményem szerint igen, azonban egy tanácsadó 
önmagában nem tudja megoldani a rendszer-fejlesztési 
feladatokat. A tanácsadó kezében koncentrálódik a 
szakmai tudás, de ahhoz a lokális, vállalati szintű ismer-
teket csak a vállalat tudja hozzáadni. Ha az együttműkö-
dés nem megfelelő, a kialakított megoldás sem működ-
het hatékonyan. Az ISO 9001 és ISO 14001 szerinti 
rendszerek mentén gyakran találkozhatunk duplikált do-
kumentációs rendszerrel, felesleges és betarthatatlan 
eljárásokkal, értelmezhetetlen menedzsment célkitűzé-
sekkel és módszerekkel. A vállalatok legtöbbször nem is 
tudnak választ adni arra a kérdésre, hogy miért kerültek 
be a szabályozásba bizonyos elemek, a tanácsadóra 
„fogják” azokat. Általában azonban fény derül arra, hogy 
amikor a tanácsadó egyeztetni akart a kritikus tényezők-
ről, nem talált hozzá partnert (miközben a szerződés tel-
jesítésének és a határidő betartásának kardja fölötte le-
begett). Nem szeretnék pálcát törni egyik oldal fölött 
sem, csupán felhívni a figyelmet az aktív együttműködés 
fontosságára! 
A felső vezetőség szerteágazó feladatait az irányítási 
rendszer szabványok is elismerik. Nem véletlenül szere-
pel követelményeik között a felső vezetőség felelősének 
kijelölése, aki egyéb feladatitól és felelősségeitől függet-
lenül látja el a jobb kéz szerepét. Nagyvállalatoknál nem 
csupán egyetlen főről van szó a szakmai feladatok ellá-
tása kapcsán, hanem teljes osztályokról. A vállalati méret 

csökkenésével azonban eljuthatunk odáig, hogy egy 
„multifunkcionális” munkakör sokadik feladata lesz a ve-
zetőségi képviselet. Problémát az okoz, ha a felelősség-
hez döntési hatáskörök nem járnak, és a szabványokban 
előírt követelmény -nevezetesen az, hogy a felelős a 
felső vezetőség tagja legyen- formális marad. Ez a két 
tényező együttesen lényegesen rontja a működés haté-
konyságát. Nem lehet megoldás, hogy a környezetirá-
nyítási felelős döntsön minden környezeti és fenntartha-
tósági kérdésben (ez ugyanis a legfelső vezetés kom-
petenciája), azonban operatív szintű hatáskörök nélkül 
nem tudja feladatát ellátni. 
Menedzsment eszközből széles kínálat áll rendelke-
zésre. A helyzetet úgy lehet illusztrálni, mint egy nagy fa, 
amin az avatatlan szemnek egyforma és szép, kívánatos 
gyümölcsök teremnek, és amikor beleharapunk, akkor 
derül csak ki, hogy milyenek valójában (11..áábbrraa). 
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11..  áábbrraa  KKöörrnnyyeezzeettii  mmeenneeddzzssmmeenntt  eesszzkköözzöökk

Az ökodesign például nagyon kemény gyümölcs, 
könnyen beletörhet a vállalatok foga. Alapelvei és mód-
szerei egyszerűnek tűnnek, megvalósítása azonban ko-
moly kreatív és mérnöki munkával jár. Sikeres alkalma-
zásához a kiváló és ötletes mérnökök, a projektme-
nedzsment és a marketing magas szintű, folyamatos 
együttműködése szükséges. A zöld iroda megoldások 
már puhább gyümölcsök, azonban kevésbé laktatók. 
Átütő változást csak olyan vállalatnál hozhatnak, ahol az 
irodai működés dominál, például egy egyetemen, 
könyvelő vállalatnál vagy egy bankban. Egy klasszikus 
ipari termelőnél sem haszontalan eszközről van szó, 
azonban ott az irodai környezeti teljesítmény nagyság-
rendekkel kevésbé releváns, mint az üzemi. 
Az EMAS vagy például az LCA pedig olyan gyümölcsök, 
amelyeket nehéz leszakítani. Jó ízzel kecsegtetnek, 
azonban meg kell dolgoznunk azért, hogy falatozzunk 
belőle. 

A környezeti menedzsment fejlesztésének kritikus 
pontjai 
A környezeti menedzsment értelmezését, az irányítási 
rendszer egységességét, továbbá a beszállítói láncok 
hatását szeretném kiemelni, mint a környezeti me-
nedzsment, a szervezeti szintű környezeti kompetenciák 
fejlesztésének kritikus tényezőit. 
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A környezeti menedzsmentre vonatkozó modellemet ko-
rábban már bemutattam a lap hasábjain, aktualitása mi-
att szeretném ismét felhívni rá a figyelmet. A fenntartható 
fejlődés felé való elmozdulás nem azzal kezdődik, hogy 
a környezeti menedzsment eszközök fájáról szüretelünk. 
Azokra először fel kell készülni (22..  áábbrraa). 



  
22..  áábbrraa  KKöörrnnyyeezzeettii  mmeenneeddzzssmmeenntt  mmooddeelllljjee  

A környezeti menedzsment kiépítése és fejlesztése so-
rán a következő kérdésekre kell -szükség esetén ta-
nácsadói segítséggel- választ adni: 
‐ Hogyan biztosítható a felső vezetőség aktív elkötele-

zettsége? 
‐ Milyen szervezeti rendszer, felelősség- és hatáskör-

megosztás segítségével tudja megalapozni a vállalati 
tagok partneri együttműködését? 

‐ Milyen a termékek, szolgáltatások és a folyamatok 
környezeti teljesítménye, illetve mely területeken ér-
demes fejleszteni? 

‐ Hogyan tudom a külső partnereimet megnyerni az 
ügynek (mivel tudok elvárásiaknak fenntartató módon 
megfelelni)? 

‐ Hogyan tudom az előrehaladást mérni? 
‐ Hogyan tudok beavatkozni, változtatni a dolgok me-

netén? 
Ha eltekintünk a felső vezetőség elkötelezettségéhez 
kapcsolódó kézenfekvő kérdésektől, a környezeti me-

nedzsment fejlesztések legnagyobb buktatója, hogy azo-
kat a vállalatok valamiféle különálló rendszerként, idegen 
testként kezelik működésükben. Fontos megjegyezni, 
hogy egy vállalatnak csupán egyetlen irányítási rendsze-
re van, amit úgy határozhatunk meg, mint a vállalat előtt 
álló feladatok ellátásának módja. A szabványok és a me-
nedzsment tantárgyak elnevezéseiben találkozhatunk 
minőségirányítási rendszerrel, környezetközpontú irányí-
tási rendszerrel, stratégiai menedzsmenttel, kontrolling 
rendszerrel stb., a valóságban azonban ezek nem külön 
élnek. Helyesebb őket egy-egy szempontként felfogni, a-
mit a vállalat saját menedzsmentjében kisebb vagy na-
gyobb prioritással szerepeltet. Súlyuk attól függ, hogy mi-
lyen külső követelményeknek kell megfelelni (partner 
vagy jogszabály előírja-e), milyen a technológiai rend-
szer, milyenek a vállalati adatgyűjtési és elemzési lehető-
ségek, illetve mire terjed ki a vezetőség információ-
igénye. 
A beszállítói láncok mentén egy fontos sajátosság figyel-
hető meg az irányítási rendszerre vonatkozó követelmé-
nyekre vonatkozóan. Az autóiparban például a beszállí-
tóvá válás általános követelménye ISO 9001 szerinti mi-
nőségirányítás tanúsítása. Hasonló jelenség figyelhető 
meg az Európai Unió által finanszírozott projekteknél a 
környezeti menedzsmentre vonatkozóan: környezeti me-
nedzsment eszközök bevezetése, a környezeti teljesít-
mény javítása és a tanúsított ISO 14001 szerinti rend-
szer, ha nem is a pályázat feltétele, de előnyt jelent az 
elbírálásnál. 
Ilyen feltételek mellett a rendszerek bevezetése a munka 
(forrás) megszerzéséhez kritikus, az elkötelezettség 
azonban sajátosan alakul. A bevezetés és fenntartás 
ráfordításait a vállalatoknak folyamatosan viselni kell, 
miközben feladataikat költséghatékonyan igyekeznek 
ellátni. Végső soron abban lesznek érdekeltek a vállala-
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tok, hogy minél alacsonyabb költségen, a lehető legke-
vesebb többletfeladattal tudják fenntartani a tanúsítást, 
ami könnyen a hatásosság rovásában nyilvánulhat meg! 

A nagy ugrások helyett kisebb, fokozatos eredményeket 
célszerű tervezni. Ennek legfőbb indokaként az elkötele-
zettség fenntartását tudom említeni. Nagy erőket fordítva 
egy átfogó mérési rendszer kiépítésére (ami műszaki 
területen jelentős beruházásokkal is járhat) az érintettek 
joggal várhatják el, hogy gyorsan eredményeket is pro-
dukáljon. Az elvárt eredmények elmaradása esetén a lel-
kesedés csökkenni fog, a mutatók használata pedig ha-
mar háttérbe szorul. Kis lépések esetén időben előre le-
het hozni olyan területek mérésének és szabályozásának 
bevezetését, ahol könnyebb látható, sőt látványos 
eredményeket elérni, ezzel meggyőzve a vállalat tagjait 
annak működőképességéről, és belső támogatást sze-
rezni a nehezebb lépésekhez. 

Kis lépések vagy nagy ugrások? 
Az elkötelezettség mellett a szakmai nap másik vissza-
térő kérdése a fenntarthatóság mérhetősége volt. Az ISO 
14031 szabvány indikátorainak, vagy a GRI útmutatóinak 
alkalmazása túlmutat a szubjektív értékeléseken, vagy 
az ökológiai lábnyom látványos, de menedzsmentben 
nehezen alkalmazható eredményein, a vállalati oldal 
képviselői azonban a gyakorlati használhatóság korlátai-
ról számoltak be. Nehéz meghatározni, hogy pontosan 
milyen indikátorokra van szüksége egy vállalatnak, to-
vábbá azt, hogyan lehetne azokat mérni. 
Az indikátorok használatát javasolni tudom, azonban a 
menedzsmentre vonatkozó modell mentén más megkö-
zelítést javaslok. Nem a mutatók tömegéből kell kiindulni, 
hanem első lépésként tisztázni a működés karakteriszti-
káját, a tudásbeli és egyéb lehetőségeket, majd ezután 
kiválasztani és bevezetni a mutatószám-alapú értékelést. 

Konklúzió 
A környezeti menedzsment kiépítése és fejlesztése, az 
egyéni és szervezeti szintű környezettudatosság foko-
zása legfeljebb a tankönyvben egyszerű feladat. Számos 
olyan ismert és elméletileg jól kezelhető körülményt kell 
figyelembe venni, ami a gyakorlatban ellehetetleníti a 
sikeres megvalósítást. A vállalatok csalódása a mutatószámokban egy másik 

okra is visszavezethető: nem látják a használatukkal el-
érhető előnyöket. A mutatók nem olyanok, mint egy autó 
sebességmérője, ami az emberi érzékelést is figyelembe 
véve azonnal visszajelzést ad sebességünkről, így gyor-
san be is avatkozhatunk (gyorsíthatunk, lassíthatunk, 
vagy konstatáljuk, hogy megfelelő sebességgel hala-
dunk). A vállalat ilyen szempontból nehezebben irányít-
ható. Időbe telik, mire a mutatók kimozdulnak, a szám-
viteli-elszámolási rendszer sajátosságai alapján akár 
több hetes vagy hónapos késéssel is mutathatják a vál-
tozásokat. Ha ez tetézzük azzal, hogy nem a megfelelő 
műszereket figyeljük, ne várjuk a sikert. A mutatószám-
okkal kapcsolatban türelemre, körültekintésre kell intetni 
a leendő alkalmazókat. 

A Verlag Dashöfer Szakkiadó Fenntartható Fejlődés 
Szakmai nap programjának keretében különböző néző-
pontokból vizsgáltuk a gyakorlati lehetőségeket. A felső 
vezetőség elkötelezettségének fenntartása, továbbá a 
fenntarthatóság mérése jól megragadható és kritikus 
kérdések, azonban sokszor nem kezelhetők egyszerűen 
a szakirodalomban leírt módszerekkel és eszközökkel. A 
vállalatok számára testreszabott megoldásokat kell ki-
dolgozni. 
A nap legfontosabb tanulsága az volt, hogy a fenntart-
hatóság irányába teendő sikeres lépések megfogalma-
zása előtt számos, közvetlenül nem a fenntarthatóság 
keretében tárgyalt kérdést kell tisztázni. 
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JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüüll  
BBeesszzééllggeettééss  DDrr..  DDeemmeetteerr  KKrriisszzttiinnáávvaall  

SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

  

„…Szükség lenne egy szemléletvál-
tásra, amelynek középpontjában 
nem az áll, hogy „hogyan szoktuk”, 
hanem az: hogyan lehetne jobban 
csinálni, mint eddig.” 

Dr. Demeter Krisztina  

- Szakmai önéletrajzát átnézve már a képzettségek felso-
rolása is nagyon nagy tiszteletet ébreszt bennem, nem 
is beszélve a befutott karrierjéről. Kérem, röviden foglal-
ja össze eddigi munkásságának legfontosabb mérföld-
köveit! Főként azokat, melyeket visszatekintve is fontos-
nak tart. 

- A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem terv-
gazdasági szakát kizárásos alapon választottam. Mikor 
pályaválasztási tanácsadásra mentem, sok teszt és fel-
mérő alapján azt tanácsolták, oda mehetek, ahova aka-
rok, mindenhol megállom majd a helyem. Úgy éreztem, 
hogy erről az egyetemről kikerülve nagyon sok válasz-
tási lehetőségem lesz. 
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Érdekes módon csak az egyetem befejezése után talál-
koztam először személyesen Chikán Attilával, aki attól 
kezdve meghatározó szerepet játszott életemben. 

Számos közös kutatást végeztünk, rengeteg helyre, kül-
földi konferenciákra, rendezvényekre jutottam el támo-
gatásával, és rajta keresztül, illetve vele együtt kapcso-
lódtam be két nemzetközi kutatócsoport tevékeny-
ségébe, melyek segítségével mind a mai napig folyama-
tosan vizsgálhatjuk a hazai termelési tevékenység hely-
zetét nemzetközi összehasonlításban. 
Tulajdonképpen neki köszönhetem, hogy ma már szer-
ves része lehetek szakterületem nemzetközi közösségé-
nek. Az ő támogatásával jutottam ki Japánba 1991-ben, 
ahol egy kéthónapos program keretében közvetlenül el-
ső kézből ismerhettem meg a lean menedzsment alap-
jait. Egy évvel később a Harvard Business School nyolc-
hetes -kelet-európai oktatóknak tartott- általános me-
nedzsment képzésén vehettem részt, amit a következő 
évben az MIT öthetes Operations Management (ter-

Jegyzet
Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ



melés- és szolgáltatásmenedzsment) programja egé-
szített ki. Mindhárom képzés segített abban, hogy átfo-
gó, jól rendszerezett képet kapjak szakterületemről, és 
azt megfelelő eszközökkel megtámogatva magas szín-
vonalon tudjam oktatni is. Mindehhez hozzá kell tennem, 
hogy a Vállalatgazdaságtan Tanszék, majd később Inté-
zet mind kutatásban, mind oktatásban maximális támo-
gatást nyújtott. 
A szakmai közéletet tekintve életem egyik meghatározó 
szervezete az European Operations Management 
Association, amelynek már 1990 óta tagja vagyok. Mivel 
Kelet-Európából nem sok más kutató bukkant fel az el-
múlt húsz évben, különösképpen megbecsülnek, rend-
szeresen részt veszek az elnökség munkájában. Óriási 
lépést jelentett a nemzetközi ismertség megszer-
zésében, hogy 2005-ben egy 300 fős konferenciát szer-
veztem a szervezetnek az MLBKT segítségével Buda-
pesten. A konferencia olyan jól sikerült, hogy a részt-
vevők olykor-olykor ma is felemlegetik ott szerzett élmé-
nyeiket. Meggyőződésem, hogy ennek a sikernek folyo-
mánya, hogy 2011-ben és 2012-ben is Budapest ad ott-
hont az EurOMA nyári iskolájának. Nagy sajnálatomra a 
többi hazai egyetemről mind a mai napig nem sikerült 
másokat is bevonnom ebbe a szervezetbe, pedig erre 
több kísérletet is tettem. 
Az EurOMA-n túl a Chikán Attila által alapított és főként 
az ő irányításával működő International Society for 
Inventory Research, valamint a Magyar Logisztikai Be-
szerzési és Készletezési Társaság tevékenységében 
veszek részt kisebb-nagyobb intenzitással. 

- A szakmai közélet elismert és rangos képviselője. Me-
lyik funkciójában szeret leginkább dolgozni és melyik je-
lenti közülük a legnagyobb kihívást? 

- A kutatói szerepet szeretem a legjobban. Szeretek a 
számítógép mögött ülni és elemzéseket végezni –külö-
nösen, ha nincsenek szigorú határidők-, kutatótársaim-
mal egy-egy érdekes cikket, gondolatot, problémát átbe-
szélni, vagy éppen egy gyakorlati szakemberrel interjút 
készíteni. Ugyanakkor mindig nagy kihívást jelent szé-
lesebb közönségnek előadást tartani. Mivel maximalista 
vagyok, mindig félek, hogy valamire nem fogom tudni a 
választ. 

- Az MTA Adattárában is elérhető, majdnem teljesnek 
mondható publikációs listájáról kérem, emelje ki az Ön 
számára legemlékezetesebbeket! 

- Egyértelműen az a cikk viszi el a pálmát, ami a vállalati 
stratégia hatását vizsgálja az ellátási lánc menedzsment 
eszközeire. Ez a kutatás volt az első, melynek kere-
tében viszonylag sok vállalathoz elmentünk, interjúkat 
készítettünk és utána órákat beszéltünk az eredmények 
értelmezéséről. Egy új világ tárult fel előttem, amíg ezen 
a témán dolgoztunk. A cikk magyarul és egy magas 
színvonalú angol nyelvű lapban is megjelent. Ez utóbbi 
érdekessége volt, hogy egyik bírálónk nagy késéssel ak-
kor küldte meg a cikket elutasító bírálatot, amikor a má-
sik bíráló útmutatásai alapján már megjelenésre kész 
változatunk volt. Külön kellett kérni a szerkesztő se-
gítségét, hogy a cikk az elutasítás ellenére megjelen-
hessen. Jelen állapot szerint ez a második legtöbbet hi-
vatkozott cikkem, ami arra utal, hogy a szerkesztő végül 
jó döntést hozott. 
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Egy másik jó emlékeket előhozó cikk 2011-ben jelent 
meg a lean menedzsment és a készletforgás kapcsola-
táról angolul. A cikk döntő részét egy zalakarosi nya-
raláson készítettem. Délutánonként, amikor a család 
minden tagja a pihenés különböző válfajait űzte, én 
ezzel szórakoztattam magam. 



- Díjai, elismerései közül melyikre a legbüszkébb és mi-
ért? 

- Kettőt emelnék ki. Az egyik az a díj, amit saját szakmám 
fő európai konferenciáján kaptam egy előadáscikkért és 
hozzá kapcsolódó előadásomért (a cikk társszerzői 
Losonci Dávid és Jenei István). A megmérettetésen kb. 
250 potenciális jelölt közül kerültünk be a három legjobb 
közé. Bár addig is éreztem külföldi kollégáimtól a bizal-
mat és támogatást, ez a díj minden korábbinál nagyobb 
megerősítést jelentett nekem. A másik a Bolyai-plakett. 
A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János kutatási 
ösztöndíjának hároméves ösztöndíjas időszaka után 
rendkívül meglepett, hogy a mintegy 400 ösztöndíjas 
közül bekerültem a 15 legjobb közé. Hibái és problémái 
ellenére az akadémia mégiscsak a hazai kutatás felleg-
várának számít. 

- 2010-től az MLBKT Lean Tagozat vezetője. Többször 
hallgattam, olvastam élvezettel a logisztikáról mondott 
szavait. Mennyire sikeres a tagozati munka? Milyen to-
vábbi tervei vannak ezen a területen? Hogyan vélekedik 
a minőség és a logisztika kapcsolatáról? 

- A Lean Tagozat célja, hogy a lean menedzsment iránt 
érdeklődő MLBKT tagoknak kifejezetten ilyen témájú 
programokat szervezzen, és ezzel segítse tudásukat el-
mélyíteni, illetve az egymás közötti tudásátadást ösztö-
nözni. Egy szervezetben, az első időszakban mindig sok 
a lendület. Mindenki tele van ötletekkel, lelkesedéssel, 
könnyen szerveződnek a programok. Így nem meglepő, 
hogy az első két év rendkívül sikeres volt, havonta szer-
veztünk eseményeket és viszonylag nagy létszámú volt 
a hallgatóság. A 2012-es program is már nagyjából 
összeállt, érdekes, 2-3 kulcsproblémára fókuszált prog-
ramokat tervezünk az idei évre. Úgy gondolom, hogy ez 
a tagozat addig tud jól működni, amíg a tagság aktívan 

részt vesz a munkában, hiszen értük jött létre. Termé-
szetesen fontos katalizátor a vezető személye, szervező 
ereje és energiája is. Remélem, sőt biztos vagyok ben-
ne, hogy utódom, Báthory Zsuzsanna (Robert Bosch 
Kft), akinek január közepén, az éves program össze-
állítását követően átadtam a stafétabotot, hasonló ener-
giát fog ebbe beletenni. 
Hogy az utolsó kérdésre válaszoljak, a vállalat termékei 
a logisztikán keresztül jutnak el a vevőhöz, ezért a lo-
gisztikát tekinthetjük a vállalat vevő felé mutatott arcá-
nak. De tekinthetjük úgy is, hogy a termelés által készí-
tett termékek mellé a logisztika teszi hozzá a szol-
gáltatás részt (a termelés előtt, közben és után is). Bár-
melyik megközelítést vesszük, ha az „arcnak”, vagy a 
szolgáltatásnak rossz a minőségi színvonala, az az 
egész vállalati működést minősíti, illetve befolyásolja. 

- A Budapesti Corvinus Egyetem egyik felső vezetőjeként 
miként ítéli meg a minőségügyi ismeretek oktatásának 
színvonalát, hogyan látja kikerülő fiatal szakemberek 
munkába állásának esélyeit? Mi a véleménye a minőség 
presztizsének általános csökkenéséről? 

- Nem vagyok felső vezető az egyetemen, csak vezető ok-
tató. Félig-meddig tudatosan kerültem/kerülöm a vezetői 
pozíciókat. Nem szeretek döntéseket hozni, és minden 
ilyen tevékenység elvon általam értékesebbnek tekintett 
feladatoktól. 
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Azt hiszem, hogy a minőségügy oktatásában még van 
fejlődnivalónk. Három-négy éve néhány kollégával meg-
próbáltuk összeszedni, hogy hol, milyen kurzusokon, mi-
lyen óraszámban tanulnak a hallgatók a minőségről. 
Nem voltam az eredményektől elragadtatva. Mind-
azonáltal, a tőlünk kikerülő hallgatók döntő többségének 
nincsenek elhelyezkedési problémái. Bár érezhetőek 



nálunk is az oktatás tömegessé válásából fakadó törek-
vések és problémák, igyekszünk ezek hatását minimá-
lisra csökkenteni. 
Ha a minőség presztízsének csökkenését firtató kérdés 
az egyetemi oktatásról szól, arról, hogy egyre rosszabb 
a felsőoktatási intézményekből kikerülő hallgatók minő-
sége, akkor -legalábbis a gazdálkodástudományi terüle-
ten- egyet kell vele értenem. A kis intézmények csak 
úgy tudnak széles körű programkínálatot fenntartani, ha 
oktatóik nagyon sokféle dolgot tanítanak. De ma már 
nincsenek polihisztorok, ez szükségszerűen a minőség, 
a mélység, a megújulás rovására megy. Ráadásul a 
hallgatói oldalon ezzel párhuzamos motivációs és tu-
dásbeli problémák jelentkeznek. Még ha véletlenül jó is 
a tanár, ha nincs fogadókészség vagy képesség, akkor 
hiába minden erőlködés, ezt saját magam is megta-
pasztaltam. Az oktatás minősége legalább annyira múlik 
a hallgatókon, mint az oktatón. 
Nem hiszem, hogy a jelenlegi drasztikus intézkedések 
hozzák el ebben a kérdésben a megoldást, de valami 
változtatásra egyértelműen szükség van. 

- A mai vállalkozásoknak Ön szerint melyik minő-
ségtechnikákat és módszereket kellene leginkább meg-
ismerni és alkalmazni versenyképességük növelése ér-
dekében? 

- Én a minőségfejlesztés híve vagyok. Szükség lenne egy 
szemléletváltásra, amelynek középpontjában nem az áll, 
hogy „hogyan szoktuk”, hanem az: hogyan lehetne job-
ban csinálni azt, amit eddig csináltunk. Ne eseti problé-
mákat oldjunk meg, hanem rendszermegoldásokat hoz-
zunk létre. A lean menedzsmenthez kapcsolódó folya-
matos fejlesztés eszköztára kiváló módszer e szemlélet 
gyakorlati megvalósítására. Ráadásul a folyamatos fej-

lesztés egyben egyfajta kis lépésekben végrehajtott in-
nováció is, ami az egyik, ha nem a kitörési pont le-
het(ne) a hazai vállalatoknak. 

- Tudását miként tudja naprakészen tartani? 
- Leginkább a szakszemináriumi és PhD. hallgatóimon 

keresztül. Mindig jönnek valami érdekes cikkel, vagy ép-
pen én keresek nekik témába vágó dolgokat. Segítenek 
a konferenciák is. Az azokra készített anyagokban „köte-
lező” körbejárni a vonatkozó irodalmat és mások előadá-
saiból is lehet jó ötleteket szerezni. 

- Hogyan jut ideje kikapcsolódásra? Mi a hobbija? 
- Nehezen. Bár tegyük hozzá, sokszor egy-egy jó elem-

zés, vagy egy cikk olvasása is kikapcsolódást jelent. Na-
gyon szeretek mindenféle mozgást, és heti 2-3 alkalom-
mal keresek is rá időt. A hétvégéket igyekszem a csa-
láddal tölteni, bár két kamasz gyermekkel egyre nehe-
zebb a programok egyeztetése. Szerencsére az egykori 
Közgáz túraszakosztály alapjaira épülő baráti társa-
sággal még ők is szeretnek eljárni kirándulni, segít, hogy 
születésük óta a társaság részei. Kijárok lányom öttusa 
versenyeire, ahol legalább annyira izgulok, mint ő. 
Időnként kiéhezem egy kis szépirodalomra, olyankor 
néhány nap alatt „felfalok” egy-egy könyvet. Végül sze-
retek a természetes gyógymódokról olvasni, és amit 
hasznosnak vélek, ki is próbálom. 

- Válaszait nagyon szépen köszönöm! 
_____________________________________________  
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PPáállyyáázzaattii  kkiiíírrááss  
„„HHaarrssáánnyyii  IIssttvváánn--ddííjj””  eellnnyyeerréésséérree  

  
A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzs-
ment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés 
alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szö-
vetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudo-
mányos Társaság által támogatott közhasznú Manager 
Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és 
a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális 
és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló 
hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlat-
ban történő alkalmazását hivatott elősegíteni. Az Alapítvány 
Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a 
„Harsányi István-díj” (és a velejáró kutatási ösztöndíj) 
elnyerésére a 2012. évre ismételten pályázatot ír ki. A Ku-
ratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment téma-
körben készített kiemelkedő színvonalú 
- tudományos diákköri munkák, 
- kutatási munkák,  
- szakdolgozatok, diplomamunkák, 
- PhD-disszertációk 
készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati 
tevékenységüket támogatni. 
A pályázatok az alábbi -az innovációs folyamatokkal kap-
csolatos- menedzsment szakterületeken adhatók be: 
- szellemitulajdon-védelem menedzsment 
- tudás menedzsment 
- minőség menedzsment 
- humán menedzsment 
- kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment 
- informatikai menedzsment 
- környezetvédelmi menedzsment 
- innováció támogatási formái 
- innováció szerepe a vállalkozásokban 

- stratégia, üzletfejlesztés 
- logisztika, anyagtechnológia. 
A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 
oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában 2 
példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven 
lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak 
hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkal-
mas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.  
A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intéz-
mény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, 
opponensi) értékelése, valamint a „Pályázati adatlap” teljes 
körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is 
tartalmaz a pályázat. 
Beküldési határidő: 2012. június 29-én, 12:00 óráig beérke-
zően. Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkár-
sága: 1036 Budapest, Lajos u. 103., I. emelet 
A Kuratórium 2012. augusztus 31-ig hozza meg döntését a 
kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázó-
kat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alap-
ján a kuratórium évenként határozza meg. (2011-ben az el-
nyert ösztöndíjak összege 120 000, illetve 150 000 Ft volt). 
A díjakat ünnepélyes keretek között 2012 őszén adjuk át. A 
díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs 
Szövetség és a Szervezési és Vezetési Tudományos Tár-
saság honlapján publikáljuk. 
A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerez-
hetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: 
+36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy 
letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi 
István-díj c. rovatból. 

Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma 
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AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss  aa  ggyyaakkoorrllaattbbaann  
IIFFKKAA  RReennddeezzvvéénnyy    22001122..  jjúúnniiuuss  77..  

Az idők folyamán jelentősen megnőttek az igények a 
szűkebb és tágabb környezettel, a munkavégzés bizton-
ságával, azaz a társadalmi felelősséggel kapcsolatban. A 
fejlődés fenntarthatósága ezért a hagyományos minő-
ségtényezők mellett mindezek figyelembe vételét is 
megköveteli. 
A fenntartható fejlődés lényegében egy három pilléren 
álló rendszer, melynek tényezői a nyereséges termelés, 
a környezettudatos magatartás a teljes termelő folya-
matban, valamint a társadalmi felelősségvállalás a szer-
vezeten belül és kívül. 
Abból a célból, hogy a minőség e korszerű értelmezését 
minél szélesebb körben terjeszthessük, rendezvényünk-
höz újabb partnert vontunk be, aki még kellemesebb 
helyszínt, környezetet biztosít, bővíti a rendezvény tar-
talmát, és részvétele a részvételi díj jelentősen mérsék-
lését is lehetővé teszi. 
A rendezvényen való részvételt mindazoknak a minőség-
szakembereknek, vezetőknek és beosztottaknak ajánl-
juk, akik a fenntartható fejlődés lényegét megismerve 
annak legfontosabb tényezőit munkájukban is alkalmazni 
kívánják. 
Küldetésünknek tartjuk, hogy ezt a kultúrát és az elért 
hazai eredményeket terjesszük és a hazai szakemberek 
minél szélesebb körével megismertessük. 

Program 
09.00 - 09.30 Regisztráció 
09.30 - 09.45 Alapkövetelmény a fenntarthatóság 

 Dr. Vadász György – ügyvezető elnök, Magyar 
Iparszövetség 

09.45 - 10.15 Fenntarthatóság és vállalkozás 
 Dr. Bartus Gábor – titkár, Nemzeti Fenntartható 

Fejlődés Tanácsa 
10.15 - 10.45 A fenntartható fejlődésalapjai 

 Dr. Tóth Gergely – egyetemi docens, Gazdasá-
gi és Társadalomtudományi Tanszék Pannon 
Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely 

10.45 - 11.10 A fenntartható fejlődés alapja a profit 
 Macher Endréné – ügyvezető igazgató, Macher 

Gépészeti és Elektronikai Kft. 
11.10 - 11.30 Szünet 
11.30 - 11.55 Lean módszerek szerepe a fenntartható fejlő-

désben 
 Dr. Németh Balázs – ügyvezető igazgató, 

Kvalikon Kft. 
11.55 - 12.20 A CSR és a fenntartható fejlődés 

 Fertetics Mandy – ügyvezető, vezető tanács-
adó, Alternate Kft. 

12.20 - 12.35 Figyeljünk a Figyelőre 
 Kormos Mónika – felnőttképzési tanácsadó, 

FE-FI 
12.35 - 13.00 Sikeres környezetkímélő projektek a fenntart-

ható fejlődés szolgálatában 
 Dr. Bárdos Krisztina – általános ügyvezető 

igazgató, Iparfejlesztési Közalapítvány 
13.00– Büféebéd 
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Jelentkezés 
Időpont: 2012. június 7. (csütörtök) – 09.00 - 13.00 óráig 

Helyszín: Magyar Iparszövetség székháza 
1146 Budapest, Thököly út 60. 

A jelentkezéseket 2012. május 30-ig kérjük az IFKA 
Minőségfejlesztési Központba az 

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

Cégnév: ……………….……………………………….…….. 
Cím: …………..………………………………………….…… 
Név: …………………………………………………………... 
Beosztás: ..…………………………………………..……….. 
Telefon:………………….….…fax:…….……...……………. 
e-mail:……………………………………………………….... 
Részvételi díj: 5 000 Ft + ÁFA 
Dátum: 
Aláírás: 
Részletes információ: IFKA Minőségfejlesztési Központ, 
1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16. 
Tel: +36 (1) 332 – 0362, Fax: + 36 (1) 332 – 0787 
e-mail: mik@ifka.hu, http://www.mik.hu 
A jelentkezési lap kitöltése és részünkre való megkül-
dése megrendelésnek minősül, és fizetési kötelezett-
séggel jár. 
Lemondást 3 napon belül írásban fogadunk el. 

____________________________________________________________________________   

DDííjj  aazz  eeuurróóppaaii  vváállllaallkkoozzáássookk  öösszzttöönnzzéésséérree  
  

Az Európai Bizottság 2012-ben már hatodik alkalommal 
hirdeti meg az Európai Vállalkozási Díj pályázatát, 
amelynek „Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzésére” 
új elnevezést adta. A tagországokban évről-évre nagy 
érdeklődéssel kísért és sikerrel megvalósult program 
célja a sikeres vállalkozói tevékenységet elismerése 
nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. 
Évente mintegy 350 pályamunka kerül be a tagországi 
nemzeti fordulókba, amelyekből több mint 50 vesz részt 
az európai szintű megmérettetésben. A versenyben tör-
ténő részvételre meghívást kapott az Európai Unió vala-
mennyi tagállama, valamint Horvátország, Izland, Norvé-
gia, Szerbia és Törökország. 
A díj 2006. évi elindítása óta összeurópai szinten közel 
2.000 projekt került benevezésre, és összességében 
több mint 10.000 új vállalkozás, 70.000-et meghaladó új 
munkahely megteremtését segítette elő, mintegy 30.000 
munkahely megőrzése mellett. 
A Díj az alábbi célokat szolgálja: 
a vállalkozások és a vállalkozói tevékenység ösztönzését 
célzó sikeres tevékenységek és kezdeményezések fel-
kutatása; 
a legjobb vállalkozási politikák és gyakorlatok példáinak 
bemutatása és európai és nemzeti szintű megosztása; 
a vállalkozók társadalomban játszott szerepére vonat-
kozó információk terjesztése; 
potenciális vállalkozók ösztönzése és bátorítása. 
Pályázati kategóriák 
A vállalkozói szellem ösztönzése  
Befektetés a szakértelembe, képességekbe 
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Az üzleti vállalkozások nemzetközivé válásának támo-
gatása 

A pályázathoz szükséges nevezési lap, a részletes pá-
lyázati információkat nyújtó Eljárási Kézikönyv csatolt 
fájlokban található. Felelősségteljes és befogadó vállalkozói szellem. 
Lehetőség van olyan vizuális vagy audiovizuális anyag 
beküldésére is, amely segítségével a zsűri teljesebb ké-
pet kaphat a programról. Kérjük, hogy az így beküldött 
információs anyag súlya ne haladja meg az 500 g-t. 

Pályázati fordulók 
Az Európai Vállalkozás Díjra való nevezés két kiválasztási 
szakaszban zajlik, nemzeti és európai szinten. 
A nemzeti fordulóban 2 legmagasabb eredményt elért, 
de nem azonos díjkategóriába tartozó pályázat delegál-
ható az európai fordulóba. 

A pályázati dokumentációt 1 eredeti és 1 másolati pél-
dányban legkésőbb 2012. június 5-ig postai úton kell 
megküldeni az alábbi címre: Pályázati időpontok 
Varga Ferenc főosztályvezető Az „Európai Vállalkozás Díj” 2012 évi pályázatának ki-

írása, nemzeti forduló indítása 2012. április 02. Nemzetgazdasági Minisztérium 
KKV-fejlesztési Főosztály Az Európai Vállalkozás Díj nemzeti fordulójában a pályá-

zatok benyújtásának határideje 2012. június 05. 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. Postabontó 
A borítékra kérjük ráírni: „Jelentkezés az Európai Vállal-
kozás Díjra”. A nemzeti forduló győztes pályázatait a Nemzetgazda-

sági Minisztérium 2012. július 16-i határidővel küldi meg 
az Európai Bizottságnak. A pályázati dokumentációt egyidejűleg elektronikus úton 

is kérjük megküldeni a 
Az európai fordulóban magas szintű szakmai zsűri bí-
rálja el a nemzeti fordulókból beérkezett pályázatokat. 

marta.molnar.szabone@ngm.gov.hu címre. 
A díjjal kapcsolatos kérdéseit az alábbi elérhetőségeken 
várjuk: Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2012. november 15-

16-én kerül sor a Ciprusi Elnökség alatt Nicosia-ban. Szabóné Molnár Márta, nemzeti koordinátor A pályázni az alábbi dokumentumok benyújtásával 
lehet: telefon: (1) 374-2828 

e-mail: marta.molnar.szabone@ngm.gov.hu  
_____________________________________________  • kitöltött nevezési lap 

• A programban részt nem vevő, magas szintű politi-
kus, gazdasági szakember, vállalkozó vagy egyetemi 
oktató támogatása (referencialevél); 

• a közszféra és a magánszféra együttműködésével 
létrejött projekt esetén az együttműködés meglétét 
igazoló dokumentum (pl.: együttműködési megálla-
podás, támogatási szerződés) 
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OOnnlliinnee  ffeellmméérrééss  iinndduull!!  
VVáállllaallkkoozzáássookk  sszzáámmáárraa  mmeeggppáállyyáázzhhaattóó  hhaazzaaii  ddííjjaakk,,  eelliissmmeerréésseekk,,  mmiinnőőssííttéésseekk  

  
Akár leendő vevőként, partnerként, vagy akár csak ven-
dégként látogatunk meg egy korábban még nem ismert 
céget, vállalkozást, az első dolog, hogy vendéglátónk 
vezetője részletesen bemutatja a szervezet felépítését, 
működését, eredményeit és elért sikereit. 
Egy-egy nagyobb hazai, vagy multinacionális vállalkozás 
esetén az elért sikerek (díjak, elismerések, minősítések) 
száma sokszor több vetített oldalt is kitesz. A különböző 
külső (és belső) elismerési formák megszerzése, azokra 
való pályázás szinte már szerves részét képezik a szer-
vezet működésének, ugyanis azok több szempontból is 
fontos szerepet kapnak a cég vagy vállalkozás életében. 
Csak néhány példa ezekre: 
- Motivációs eszköz. Ma már egyre több vállalkozás 

gyakorlatában figyelhető meg, hogy a szervezet fejlő-
dését, a munkatársak ösztönzését külső díjak, elis-
merések megszerzéséhez kötik. Adott díjra való pá-
lyázás, azzal kapcsolatos feladatok, elvárások közös 
-és egyben sikeres- teljesítése hatékonyan képes 
motiválni egy szervezet, vagy szervezeti egység 
munkatársait. Ebben az esetben sokszor a díjra való 
pályázás, annak megszerzése kitűzött cél, de egyben 
eszköz is a belső csapatépítésben, a cég iránti elkö-
teleződés erősítésében, a motiváltság támogatásá-
ban. 

- Külső kontroll. Jellemzően a vállalkozások számára 
kialakított díjak, elismerések, minősítések megszer-
zése valamilyen követelményrendszer általi megmé-
rettetést jelent. Ezen mérő eszközök segítségével 
többé-kevésbé objektív módon lehet megítélni egy 

adott szervezet működésének érettségét, felkészült-
ségét. Ma már jellemzően az elismerési folyamatok-
ban olyan szakértők vesznek részt, akik felkészültsé-
gükből eredően reális képet alkothatnak a pályázó 
szervezetekről. A szervezet működéséről kialakított 
képet a belső mérések és értékelések mellett jól tud-
ják finomítani a külső értékelések, visszajelzések, 
melyek egyes elismerési formákra való pályázás ré-
szét képezik. Így a vállalkozás akkor is nyer, ha nem 
nyeri el a díjat. 

- Kommunikációs eszköz. Nincs annál kedvesebb 
dolog, ha egy cégnek nem a „bizonyítványát kell ma-
gyaráznia”, hanem díjaival, elismeréseivel büszkél-
kedhet, történjen az szervezeten belül, vagy kívül. A 
díjakról szóló cikkek, interjúk jó lehetőséget nyújtanak 
arra is, hogy a cég vezetője, vagy munkatársa be-
szélhessen olyan dolgokról is (új termék, szolgáltatás, 
kezdeményezés), amelyek kommunikálása egyéb-
ként nehézkesebb lett volna (fizetett cikk, hirdetés, 
stb.). 
Egy díj, elismerés megszerzésével esetleg olyan új 
kommunikációs lehetőségek is megnyílhatnak a vál-
lalkozások előtt, melyeket korábban nem volt módjá-
ban alkalmazni (televízió, országos média, kiemelt 
rendezvények). 

- Vevői elvárás. Egyre többször hallani, főleg beszállí-
tói tevékenységgel foglalkozó vállalkozások munka-
társaitól, hogy meglévő és új vevőik egyre inkább ke-
resik, és elvárják a különböző szakmai és nem szak-
mai jellegű díjak, elismerések meglétét. Minden 
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bizonnyal ez bizonyos mértékig erősítheti a bizalmat 
a részükről, és pozitívan befolyásolhatja vevői-be-
szállító kapcsolat jellegét.  

A fenti néhány gondolat talán jól szemlélteti, hogy miért 
lenne fontos, hogy a hazai vállalkozások minél szélesebb 
körben ismerjék és építsék be szervezeti kultúrájukba a 
díjakra, elismerési formákra való pályázást. Ha időt nem 
sajnálva körül nézünk a hazai díjak „piacán”, az lehet az 
érzésünk, hogy ezek csak nagy, komoly multinacionális 
vállalkozások számára elérhetőek, a pályázók köre lát-
szólag elég szűk. Tapasztalataink azt mutatják, hogy sok 
esetben ezek a díjak, elismerések nem, vagy csak fel-
színesen ismertek a hazai kkv vállalkozások vezetői 
számára, azok esetleges hasznát, jelentőségét nincs 
módjukban reálisan megítélni. 
Ezért döntött úgy a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 
Egyesület vezetősége, együttműködve a Magyar Minő-
ség Társaság által megjelentetett Magyar Minőség szer-
kesztőségével, hogy online kutatást indít a hazai, orszá-
gosan meghirdetett és önkéntesen megpályázható díjak, 
elismerések, minősítések körének felmérésére. A felmé-
rés során rövid körlevél útján kérjük a címzetteket, hogy 
adják meg, milyen díjakkal, elismerésekkel rendelkez-
nek, mikor szerezték azokat meg, illetve utólagos ta-
pasztalataik szerint mennyire szolgálták azok a vállalko-
zás fejlődését, ismertségének bővülését (1-10 pontozás). 
Az így kialakuló, és reményeink szerint egyre bővülő 
adatbázis minden érdeklődő számára egy internetes fe-
lületen lesz elérhető, illetve a Magyar Minőség lap egyes 
számaiban rendszeresen bemutatkozási lehetőséget 
kapnak olyan szervezetek, amelyek ismert és elismert, 
vagy még kevéssé ismert díjpályázatokat hirdetnek meg. 
Az adatbázisban az egyes díjak, elismerési formák mel-

lett megtalálhatók lesznek, hogy mely cégek, vállalkozá-
sok nyerték már el azt korábban.  
A kutatás adatgyűjtő felülete már működik a 
http://www.kivalosag.hu/dijak-elismeresek oldalon. Ké-
rünk, hogy amennyiben ilyen jellegű díjjal, elismeréssel, 
minősítéssel már rendelkezik az Ön vállalkozása is, ak-
kor töltse ki a kért információkat, hogy az Önök sikerei is 
megjelenhessenek a kutatás adatbázisában. 
További információk: 
Szabó Kálmán ügyvezető igazgató Szövetség a Kiváló-
ságért közhasznú Egyesület 
Tel: 30/515-1297, E-mail: szabo@kivalosag.hu 
_____________________________________________  
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SSiikkeerreess  ÖÖnnéérrttéékkeellééssii  ééss  TTQQMM  SSzzaakkbbiizzoottttssáággii  üüllééss  
Az Európai Minőségügyi Szervezet Önértékelési és TQM 
Szakbizottsága április 18-án az Iparfejlesztési Közalapítvány 
oktatótermében tartotta idei első ülését. A résztvevőket Fábián 
Zoltán A bizottsági elnök köszöntötte a nagyszámú érdeklő-
dőt. 
A házigazdák képviseletében Dr. Bárdos Krisztina általános 
ügyvezető igazgató mutatta be az alapítvány tevékenységét. 
Megismerhettük az 1990-es alapítást követő változásokat, a 
mérföldköveket, az alapító okirat szerinti működést és a szer-
vezeti felépítést. Tájékozódhattunk nemzetközi projektekről és 
a futó pályázatok forrásösszetételéről. 
Sződi Sándor, a bizottság társelnöke, az IFKA Minőségfejlesz-
tési Központjának vezetője az EFQM 2010 modell változásait 
sorolta, majd a módosítások gyakorlati tapasztalatait foglalta 
csokorba. 
Úgy értékelte, hogy a változások megértése a szervezeti ön-
értékelést végzőknek nem okozott problémát, sőt talán 
könnyebbé vált számukra az adaptálás. Egyre többek érzik, 
hogy a kulcsfolyamatokat és a hozzájuk tartozó mutatókat a 
stratégiából kell levezetni. Nő azok száma, akik tudatos kül-
detéssel, jövőképpel rendelkeznek és szakszerűen készítenek 
stratégiát. Mind fontosabbá vált a kockázatkezelés és a fenn-
tarthatósággal való törődés. Sajnos továbbra is nehézséget 
jelent a trendek, saját célok szemléltetése. A mutatószámok 
és az összehasonlítások tudatos alkalmazására is több fi-
gyelmet kellene fordítani. 
A modell alapelveinek ismertetését követően a szervezeti 
önértékelés kockázati tényezőiről is hallhattak a megjelentek. 
A PDCA és a tapasztalatok felhasználásával készült prezen-
táció a sikeres projekt jó néhány kockázatokat rejtő állomását 
tette nagyító alá. 
Katonai Zsolt, a QMT Kft. ügyvezetője ezúttal az ISO 9000 
FÓRUM mezében tartott tájékoztatót az MSZ EN ISO 
9004:2010 szabvány szerinti szervezeti önértékelésről. Az 
előadó hangsúlyozta ezen értékelési típust nem az EFQM 

modell szerinti önértékelés „riválisának” szánták, ugyanakkor 
meggyőződése: hasznossága, használhatósága vonzóvá 
fogja tenni a felhasználóknak. 
A prezentációkat követően szenvedélyes hozzászólások 
hangzottak el a minőségügy jelenlegi állapotáról, az önérté-
kelések hasznáról és jelenlegi gyakorlatáról.  
Rózsa András, az ISO 9000 FÓRUM elnöke szerint a magyar 
tanúsított vállalkozásoknak csak a töredéke foglalkozik szer-
vezeti önértékeléssel (sajnálta, hogy erről nincs pontos kimu-
tatás). Szót emelt a magyar nyelv védelme mellett és beszá-
molt az első ÉSZ (Érettségi Szint) tréning tapasztalatairól. 
Fontosnak nevezte, hogy pályázati források igénybevételével 
is segítsük vállalkozásaink szervezeti kiválóságának javítását. 
Dr. Anvar Mustafa szerint is fontos nyelvünk védelme, de van-
nak bizonyos esetek, amikor a minőségügyben használatos 
kommunikációban megkerülhetetlen -főként angol- kifejezések 
használata. 
Topár József, a BME elismert szaktekintélye a résztvevők 
pozitív hozzászólásait látva a minőségügy helyzetének orszá-
gos megítélése miatt kesergett. Kiemelte, hogy bármelyik ér-
tékelési típust is választják az érintettek, legyenek pontosan 
tisztában annak funkciójával. Felháborítónak nevezte, az 
EFQM licencdíjait. Leszögezte: az EFQM modell mérési és 
értékelési módszert jelent. 
Mikó György, tanácsadó, sokéves felkészítői tapasztalatait 
osztotta meg a megjelentekkel. A KKV-k számára tartotta el-
sősorban hasznosnak az ISO 9004 szabvány szerinti önérté-
kelést, és kérte: alkalmazása a lehető legegyszerűbb legyen. 
Optimizmusra ad okot, hogy a megjelent Nemzeti Minőségi Díj 
értékelői, NMD Nagykövetek, „profi tanácsadók és szakembe-
rek”, gyakorló minőségügyesek, ágazattól és tevékenységi 
területüktől függetlenül a szervezeti önértékelést fontosnak, a 
kiválóság kultúra részének nevezték. 

Sz. S. 
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok működése az 
autóiparban - Eltérõ szerkezet, hasonló hatás? 1. rész - 
Csonka László

R+D and Innovation Networks in Hungarian Automotive 
Industry – Different Stucture with Similar Impact? – 
Csonka, László  

Tények vagy vélemények, avagy mi csökkentheti, illetve 
növelheti a CAF önértékelés tényszerűségét? – 
Csiszár Miklós

Facts or Opinions, or What Can Decrease or Increase 
the Objectiveness of CAF Self Assessment? - Csiszár, 
Miklós  

„Nulla hiba” elvének kombinálása PFMEA-val a Knorr-
Bremse VJRH Kft. gyakorlatában - Vincze Róbert

Combining Zero Defect Principle with PFMEA at Knorr-
Bremse – Vincze, Róbert  

Thoughts about Development of Possibilities and 
Challenges of Environment Conciousness – 
Dr. Berényi, László

Gondolatok a környezettudatosság fejlesztésének 
lehetőségeiről és kihívásairól - Dr. Berényi László 

 

Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Dr. Demeter Krisztinával 
- Sződi Sándor

The Best among the Best – Report with Dr. Demeter, 
Krisztina - Sződi, Sándor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

XXI. Magyar Minőség Hét 21th Quality Week  

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

Pályázati kiírás „Harsányi István-díj” elnyerésére Contest to Win „Harsányi István” Award  

A fenntartható fejlődés a gyakorlatban Sustainable Development in Practice  

Díj az európai vállalkozások ösztönzésére Award to Stimulate European Enterprises  

Online felmérés indul! On-line Surway Launched  

Successful Self Assessment and TQM Expert Commitee 
SessionSikeres Önértékelési és TQM Szakbizottsági ülés 
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