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A válság kezeléséről 2009-ben 
A válság előjelei 2008. szeptember–októberben jelent-
keztek. A vállalkozók beszámoltak arról, hogy a sajtóból 
és egyéb hírforrásokból tájékozódva hallották először a 
rossz híreket. Ezután általában megkülönböztettek egy 
második fázist, amikor megérkeztek az első piaci jelzé-
sek, a rendelések csökkentek, akadoztak, a kapacitások 
kihasználása egyre nehezebbé vált. Később a banki mű-
veletek nehezedtek meg, a befektetések értéke csök-
kent, egyes befektetési pozíciókból már nehezen, kés-
leltetve vagy veszteségekkel lehetett szabadulni. De-
cemberben már egyértelműen késtek a vevői kifizetések, 
az új évben már egyértelművé vált, hogy gazdasági vál-
ság van, és ez a vállalatot közvetlenül érinti. 
Az előző ábrákon világosan látszik, hogy 2009. decem-
bertől 2010. február végéig szinte mindenhol visszaesés 
következett be, és a visszaesés nemegyszer rendkívül 
nagymértékű. A cégek többsége azonnal rendkívüli in-
tézkedéseket hozott, ezek az esetek túlnyomó többsé-
gében arányosak a visszaesés mértékével. Tendencia-
szerűen állítható, hogy a kisebb visszaesést elszenve-
dett vállalatoknál a dologi költségekkel való takarékosko-
dással, a beruházások, fejlesztések lassításával, ha ez 
lehetséges volt, halasztásával kísérleteztek. Általános az 
óvatos takarékoskodás a bérköltségekkel: fizetéscsök-
kentésről, átmeneti munkaidő-csökkentésekről, részfog-
lalkoztatásra való áttérésről számoltak be ott, ahol a 
visszaesés nagyobb, esetleg kiugróan nagymértékű volt. 

Különösen a nagyobb méretű vállalatok voltak kénytele-
nek jelentős létszámcsökkentést végrehajtani, gyakran 
hangoztatták ezeknél a cégeknél azt, hogy a túlélés 
egyetlen esélye a telephelyek egy részének átmeneti, de 
teljes leállítása, és a létszámcsökkentés, az adminiszt-
ráció egyszerűsítése. Sokan próbálkoztak a hitelek átüte-
mezésével, a befektetések portfóliójának átalakításával, 
a banki költségek csökkentésével. (A választ adó vállal-
kozók eladósodottságának mértéke nem volt jelentős, a 
kisvállalkozók alacsony vállalati adósságszolgálatról 
számolnak be, és magánszemélyként is óvatos hitelfel-
vevőknek tűntek.) Sok cég számolt be arról, hogy kény-
telen volt halasztani szállítói kifizetését. 
A forint árfolyamának alakulása a többséget nehéz hely-
zetbe hozta. Az importárak növekedése áremelésre 
kényszerített sok vállalkozót, de a piac csak részben fo-
gadta el ezeket a törekvéseket. Gyakori volt a 2008 kora 
őszén megkötött szerződések újratárgyalása. Néhány 
területen (mintánkban a fuvarozó szolgáltatóknál jel-
lemző) a kereslet szűkülése kíméletlen árversenyt indí-
tott, ennek hatásai a 2009-es felméréskor még kiszámít-
hatatlanok voltak. A vállalatok kutatták az alacsonyabb 
árú beszerzési forrásokat, belföldi helyett külföldieket, 
vagy fordítva. Jellemző a marketingköltségek csökken-
tése, néha teljes kiiktatása. 
Volt egy réteg, amelyet akkor még nem érintett olyan 
súlyosan a válság: a külföldiek beszállítói jellemzően eu-
róban számolnak el, az árfolyam emelkedése részben 
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ellensúlyozta a teljesítmény csökkenését. (Részben ez 
adott magyarázatot arra, hogy a feldolgozóipari vállalatok 
várakozásai az átlagosnál derűlátóbbak.) 
Sokszor elhangzott ekkor, hogy a válsággal kapcsolatos 
intézkedések mértéke túlzott, a vállalkozók túlzott reak-
ciókkal, a várhatónál rosszabb helyzethez illően vála-
szolnak a visszaesésre. Néhány megkérdezettnél az 
adatokból akkor is így látszott. Kérdésre elmondták, hogy 
addig a jó üzletmenet elfedte a kapacitásfelesleget, nem 
volt idő a folyamatokban levő tartalékok feltárására, de a 
kényszer sok ilyen jelenséget felszínre hozott, és ebben 
a helyzetben a ki nem használt erőforrások megszünte-
tése mellett döntöttek. 
A következő kérdések már a jövőre vonatkoztak, külön-
féle időszakokra értelmezve, de azonos tartalommal. A 
2009 első félévére tervezett intézkedések elég határo-
zottak voltak, még jól körvonalazhatók a második félévre 
előirányzottak, és rendkívül bizonytalanok a későbbiek. 
Több vállalkozótól hallottuk azt a fordulatot, hogy most 
már eléggé benne vagyunk, kezdünk hozzászokni, van-
nak ötleteink, hogyan kell reagálni. A közeljövőben a ta-
karékosság folytatása, sőt fokozása, és az erőforrások 
fokozatos leépítése volt nagyon jellemző, tervek készül-
tek erre. Tudatosan csökkentették a készleteket, áttértek 
a csak rendelésre történő gyártásra, illetve beszerzésre, 
a foglaló jellegű részfizetésekre a megrendeléskor. So-
kan bíztak a banki kapcsolatok normalizálásában, a fi-
zetési készség javulásában. További tőkeemelésre, pót-
lólagos tőke bevonására általában nem készültek, a tar-
talékokat ha voltak későbbre tartogatták. Sokan bíztak az 
állami megrendelések növekedésében. A 2009 első 
félévében várható intézkedések tehát az eddigiekhez 
hasonlóaknak, de sokkal tervszerűbben végrehajtottnak 
ígérkeztek. 

Volt a vizsgált vállalatoknak egy figyelemre méltó cso-
portja. Ők nem csak takarékoskodtak, náluk a válság a 
cselekvés, a fejlesztés ideje. Nyilatkozatuk szerint a vál-
ságra adandó válasz a piackutatás intenzívebbé tétele, 
illetve a vevői igényeknek az eddiginél is alaposabb 
vizsgálata. Tehát az ő receptjük az általános szemlélettel 
szemben: a gyengülő kereslet kielégítése mellett -a nye-
reségszint átmeneti csökkenését is vállalva- a marke-
tingmunka javítása, új termékek bevezetése, innováció, a 
piac megdolgozása az összes lehetséges eszközzel. 
(„Talpalunk, mindenkit kérdezünk, hogy mit venne, egyé-
ni igényeket próbálunk kielégíteni, majd az így kialakított 
új termék- vagy szolgáltatásfajtát másnak is eladjuk. 
Megkeressük régi vevőinket, újakat keresünk, mindenkit 
ajánlatokkal bombázunk, már kezdeti sikereink is van-
nak.”) Ötletgyűjtésre és termék innovációra, piacmegdol-
gozási technikákra, fejlesztésekre projekteket indítottak. 
E csoport néhány tagja úgy nyilatkozott, hogy most nem 
a bezárkózás, hanem az együttműködés lehet sikeres, 
vagyis társakat keresnek, hálózatokhoz kívántak csatla-
kozni, együttműködéseket terveztek. A válság megvál-
toztatja a vezetés stílusát is. 
2009 második félévére, ez az 11..  áábbrráánn  is látható, már so-
kan reméltek enyhülést, javuló tendenciára számítottak, 
de sokan gondolták éppen az ellenkezőjét. A fellendü-
lésre számítók az elmaradt fejlesztések folytatására, és 
pótlólagos pénzügyi eszközök keresésére koncentráltak. 
Számítottak a javuló gazdaság adta konjunktúrára, 
főként az előbb bemutatott dinamikus vállalkozói csoport. 
Az egy-két személyes vállalkozások jövedelmük csökke-
nését várták, alapvető stratégiai iránynak tűnt az ala-
csonyabb árakkal való versenyben maradás, az így elért 
kisebb nyereség mellett. Kitartásra, túlélésre rendezked-
tek be, alkalmazottként való elhelyezkedésükre általában 
nem gondoltak, nem is láttak erre lehetőséget. 2010-re a 
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többség már növekedést várt. Készültek az újból megin-
duló versenyre, és ezt úgy képzelték el, hogy az körül-
belül a régi szabályok és körülmények között fog folyni. A 
lehetséges intézkedéseknél erre az időszakra lénye-
gesen kevesebben említették a takarékosságot, a lét-
számcsökkentést, egyre gyakoribb volt az a válasz, hogy 
nem lesz szükség rendkívüli intézkedésekre. Mindenki 
arra számított, hogy a bankok és hitelintézetek helyzete 
stabilizálódik, és a finanszírozás rendszere akkor már 
olajozottan működik, a fizetési fegyelem és hajlandóság 
is javul. Ezek már egy javuló gazdasági helyzetre utaló 
várakozások voltak. 
A megismételt vizsgálat 2010 márciusában az előbbi 
tendenciákat erősítette meg. A már bemutatott ábrák 
szerint a 2009. év tényadatai nagyjából a korábbi előre-
becslésnek megfelelően alakultak, az eltérés jelentékte-
len. A távolabbi jövőre vonatkozó előrebecslések ugyan-
olyan mértékben bizonytalanok. Talán azt lehet megálla-
pítani, hogy a válság oldódását a vállalatok kissé későbbi 
időpontra várják. 
A változtatás mintázatai a kis- és középvállalati szek-
torban 
A 2010-es felmérés fő célkitűzése az egyes vállalatok 
változási tendenciáinak vizsgálata. A fő kérdés az, hogy 
a kérdésekre adott válaszok, a számszerű értékek és a 
válaszoló prognózisa szerint az egyes vállalatok mennyi-
ben felelnek meg vagy térnek el az általános tendenciá-
tól. Az elemzés alapján válaszolhatunk arra a kérdésre 
is, hogy mi változott a vállalatok működésmódjában, 
gazdálkodásában a válság hatására, vagy másképpen: 
miben különböznek várhatóan a válság utáni cégek ko-
rábbi önmaguktól. 

A 2010-es kérdőíveket újfajta módon elemeztük. A vál-
lalat tevékenységét három szempont szerint vizsgáltuk 
meg. A szakirodalomban széles körben ismert a vállalati 
tevékenység gazdálkodási és vállalkozói részre való fel-
osztása. Mindkettőt vizsgáltuk, hozzávéve egy harmadi-
kat is, azt, hogy milyen, a jövőbeli fejlődést megalapozó 
intézkedésekre volt képes egy-egy cég, ezt fejlődési po-
tenciálnak nevezzük. A három tevékenység egymástól 
nem választható el egyértelműen, ezért az egyes tevé-
kenységeknél figyelembe vett kérdőívi elemek átfedik 
egymást. 
Mindegyik szempontnál három fokozatot különböztetünk 
meg. Közepesnek nevezzük azt, ha egy vállalat az álta-
lános, átlagosnak ítélhető eredményeket érte el, a szo-
kásosnak tekinthető válságkezelő intézkedéseket hozta, 
helyzete, jövőbeli lehetőségei is átlagosak. A közepestől 
eltérés nyilván kétféle lehet, vagy a rossz vagy a jó irá-
nyú, ezeket gyengének, illetve erősnek nevezzük. 
A vállalkozási tevékenység megítélésében figyelembe 
vettük a forgalom alakulását, a nyereségarány változá-
sát, a termékkör változásait, a marketingre fordított erő-
forrásokat és a vevőkör viselkedését (számuk alakulása, 
cserélődésük). Közepesnek tekintettük azt, ha a vállalat 
2009-ben 25–35%-os forgalomcsökkenést szenvedett el, 
majd 2010-ben a csökkenés lényegesen enyhült, a for-
galom stagnált vagy kismértékben emelkedett, és 
ugyanakkor a termékkör lényegében változatlan maradt, 
a vállalat kínálata nem változott, és nem változott a mar-
ketingmunka sem, a vállalat várakozásai szintén az át-
lagnak megfelelőek. Gyengének minősítettük a vállalatot, 
ha forgalma 2009-ben az átlagnál nagyobb mértékben 
csökkent, vagy a válság kezdete óta állandóan csökken, 
a nyereség visszaesett, a termékválaszték zsugorodik, 
vevői elhagyják, a marketingeszközök bevetésére esélyt 
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sem lát. A gyenge vállalat a túlélésért küzd, a jövőben 
legfeljebb a fennmaradás esélyét látja. Erősnek minősül 
az a vállalat, amelyik nem szenvedett el lényeges forga-
lom- és nyereségcsökkenést, esetleg a forgalom növe-
kedéséről számolt be, forgalma rövid esés után újra 
emelkedett, termékköre legalább részben megújult, vevői 
nem hagyták el vagy pótolni tudta őket, a marketing-
munka intenzitását a válságévekben fokozni tudta, és 
mindemellett várakozásai a jövőre nézve optimisták. 
A gazdálkodásnál üzemgazdasági jellegű elemeket érté-
keltünk. Közepesnek itt azt tekintettük, ha a vállalat for-
galmi és nyereségadatai átlagosak voltak, a költségszer-
kezet nem változott lényegesen, nem csökkent draszti-
kusan a létszám, az egyes költségtényezők nagyobb 
változásaira a vállalat nem is számít. A vállalat a vál-
ságra az általános válaszokat adta: kismértékű személy-
zetcsökkentés, munkaidő-csökkentés, szokványos taka-
rékossági intézkedések. A gyenge vállalatnál a forgalmi 
és nyereségadatok gyengék, a vállalat költségszerkezete 
eltorzult, például a kihasználatlan munkaerő költsége 
megnőtt a többi költség rovására, valamint a vállalat nem 
számít egy egészséges költségszerkezet kialakulására. 
Az erős vállalatnál a forgalom és a nyereség szinten ma-
radt, a vállalat költségszerkezete viszonylag stabil, a 
kintlévőségek minimálisak, a vállalat fizetőképes, hitel-
képes, a beruházások nem álltak le, a marketingköltsé-
gek nőttek, a vállalat nem számít lényeges torzulásokra. 
A fejlődési potenciál szempontjából a vállalat akkor kö-
zepes, ha a személyi, munkatársi és vezetői kör nem 
változott, a termékek, a választék hozzávetőleg válto-
zatlan maradt, a cég tőkéje nagyjából változatlan, a te-
lephelyek nem változtak, beruházásokra nem gondolnak, 
a marketingaktivitás nem élénkül. A gyenge vállalat tő-
kéjét éli fel, ennek pótlására nem képes, telephelyeit fel-

adja, vagy nem tudja kihasználni, vezetői megmaradnak, 
munkatársainak nagy részét elveszti, termékköre szűkül, 
vevői elhagyják, és semmilyen kitörési pont nem látszik. 
Ebből a szempontból a vállalat erősnek számít, ha a 
személyzet minőségi javuláson ment át, ugyanez vonat-
kozik a vezetőkre is, a vállalat pótló tőkéhez jutott, új ter-
mékekkel jelentkezett, új vevőkkel rendelkezik, marke-
tingaktivitása nagyobb, növekedési terveket készít. 
Az összes vizsgált vállalat besorolása a három szempont 
szerint a 33..  ttáábblláázzaatt  szerinti eredményre vezetett. 

Szempont  Közepes Erős  Gyenge 
Vállalkozás  174  77  66 

Gazdálkodás  230  40  47 
Fejlődési potenciál  241  29  47 

33..  ttáábblláázzaatt  AA  vváállllaallaattii  tteevvéékkeennyysséégg  ffookkoozzaattaaiinnaakk  
mmeeggoosszzlláássaa  ((vváállllaallaattookk  sszzáámmaa))  

A 4. táblázatsorozat az ágazati különbségek 
tanulmányozását is lehetővé teszi (44..  ttáábblláázzaatt). 
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Szempontok  Közepes  Erős  Gyenge 
Mezőgazdaság 

Vállalkozás   8  1  1 
Gazdálkodás  9  0  0 
Fejlődési potenciál  10 0 0 

Feldolgozóipar 
Vállalkozás  21  5  14 
Gazdálkodás  20  5  15 
Fejlődési potenciál  20  5  15 
    

Építőipar 
Vállalkozás  20  6 10 
Gazdálkodás  27  3 6 
Fejlődési potenciál  27  2  7 

Kereskedelem 
Vállalkozás  85 32 33 
Gazdálkodás  114  18  18 
Fejlődési potenciál  114  15  21 

Szállítás 
Vállalkozás  20  14  4 
Gazdálkodás  28  7  3 
Fejlődési potenciál  32  4  2 

Pénzügyi tevékenység 
Vállalkozás  15  12  1 
Gazdálkodás  21  6  1 
Fejlődési potenciál  24  3  1 

Oktatás, egészségügyi szolgáltatás 
Vállalkozás  5  7  3 
Gazdálkodás  11  1  3 
Fejlődési potenciál  14  0  1 

44..  ttáábblláázzaatt  AA  vváállllaallaattii  tteevvéékkeennyysséégg  ffookkoozzaattaaiinnaakk  
mmeeggoosszzlláássaa  áággaakk  sszzeerriinntt  ((vváállllaallaattookk  sszzáámmaa))  

A három szempont együttes értékelésével a vállalatok 
válságbeli viselkedését minősíthetjük. Három mintázatot 
különböztetünk meg. Alapmintázatnak azt tekintjük, hogy 

a vállalat két vagy három szempontból közepesnek bizo-
nyult, a harmadik szempontból gyenge vagy erős. Vesz-
tes mintázatot követ a vállalat, ha kettő vagy mindhárom 
szempontból gyenge, erős szempontja nincs. A nyertes 
mintázat azt jelenti, hogy mindhárom szempontból erős, 
vagy két szempontból erős, egyből pedig közepes. Az 
ágazatonkénti eredményeket az 55..  ttáábblláázzaattban foglaltuk 
össze. 

Ág/Mintázat  Alap Nyertes Vesztes Összes 
vállalat 

Mezőgazdaság  10  0  0  10 
Feldolgozóipar  18 4 12 34 

Építőipar  18 2 7 27 
Kereskedelem  90 16 20 126 

Szállítás  21 5 2 28 
Pénzügyi 

tevékenység 
16 4 0 20 

Oktatás 
egészségügyi 
szolgáltatás 

6 1 1 8, 

Összesen  179 32 42 253 

55..  ttáábblláázzaatt  VVáállllaallaattii  vváállttoozzáássookk  mmiinnttáázzaattaaii  áággaazzaattookk  
sszzeerriinntt  ((vváállllaallaattookk  sszzáámmaa))  

Elemzési módszerünkkel összesen 253 vállalat fejlődési 
tendenciáit tudtuk egyértelműen valamelyik mintázatba 
besorolni. A teljes számból hiányzó vállalatok az ismer-
tetett értékelési szabályok egyikének sem feleltek meg 
(64 vállalat, 20,2%). 
 Az alapmintázatot követő vállalatok aránya természete-
sen mindenhol magas, de mégis vannak különbségek. A 
mezőgazdaságnál csak ilyet találtunk, igaz, felmérésün-
ket még a katasztrofális időjárási időszak előtt készítet-
tük. Ebben az eredményben az agrárágazat sajátosságai 
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is szerepet kapnak: termelési ciklusok miatti hosszabb 
reakcióidő a gazdasági változásokra, tartalékolás és ön-
fogyasztás viszonylag magas szintje. A szélsőséges 
mintázatok nagyobb arányát produkálták a kereskedelem 
és a mellé sorolt ágazatok vállalatai. A szállításnál, a 
pénzügyi tevékenységnél és az egyéb szolgáltatásnál a 
megoszlás viszonylag kiegyensúlyozott.  
Az eredmények értékelésénél ne feledkezzünk meg ar-
ról, hogy az alapmintázatot követő vállalatok is súlyos 
veszteségeket szenvedtek el. A nyertesek csak ehhez 
képest voltak képesek a fejlődésre, a válság általában 
náluk is károkat okozott. Összességében a vesztes vál-
lalatok száma meghaladja a nyertesekét. A vesztes 
mintázatot követő vállalatok a túlélésért küzdenek, álta-
lában reménytelen helyzetben vannak (66..  ttáábblláázzaatt). 

Ág/Mintázat  Alap  Nyertes  Vesztes Összesen 
Termelő-
ágazatok  

65  8  27  100 

Szolgáltató 
Ágazatok 

73 14 13 100 

66..  ttáábblláázzaatt  TTeerrmmeellőő  ééss  sszzoollggáállttaattóó--áággaazzaattookk  vváállttoozzáássii  
mmiinnttáázzaattaaii  ((%%--bbaann))  

Megjegyzések: Termelő ágazatok: mezőgazdaság, feldolgozóipar, 
építőipar Szolgáltató-ágazatok: kereskedelem, szállítás, pénzügyi 
tevékenység, oktatás és egészségügyi szolgáltatás 

A vállalati viselkedés, alkalmazkodás mintázatainak ér-
dekes képe rajzolódik ki, ha termelő- és szolgáltató ága-
zatokba vonjuk össze a korábbi ágazati felosztást. A 
termelő ágazatokban magasabb a vesztes típusú válla-
latok aránya, mint a szolgáltató csoportban. A nyertes 
szolgáltató vállalatok aránya értékelhetően magasabb, 
mint a termelő ágazati vállalatok száma. Ezekből az 
adatokból természetesen nem általánosíthatunk, ezért 
azt az óvatos megállapítást tesszük, hogy a szolgáltat 

vállalatok közül viszonylag több tudott sikeres választ 
adni a válság által támasztott kihívásoknak, mint a ter-
melő szektorban. 
Az interjúk tapasztalatai 2010-ben 
A 2009. évi felméréshez hasonlóan most is rövid interjúk 
készültek személyesen vagy telefonon, és az anyagot a 
kérdőívek mellékleteként kezeltük. A korábbi tapaszta-
latok alapján most megadtunk néhány általános, javasolt 
interjúkérdést. A válaszok többsége ezekről szólt, de volt 
néhány érdekes egyéb téma is. 
A válság hatására megváltozott-e a vállalkozók együtt-
működése? Erre a kérdésre nagyon kevesen adták azt a 
választ, hogy a vállalakozók együttműködése a válság 
hatására erősödött volna. A leggyakoribb válasz az volt, 
hogy a korábbi együttműködési készség is gyengült, a 
gyengülő forgalom, a megrendelésekért folyó harc miatt. 
A közös erőfeszítésekkel küzdeni a válság ellen jellegű 
válasz csak elenyésző arányban, kivételként volt megfi-
gyelhető. 
Milyennek látja a fennmaradás és a fejlődés lehetősé-
geit? A válaszolók általában hangsúlyozták optimista 
vagy pesszimista beállítódásukat, és ennek megfelelően 
adtak választ. Az optimizmust az táplálja, hogy már 
gyengült a válság szorítása, az eredmények, ha nem is 
javulnak, de nem romlanak látványosan. Érdekes módon 
a pesszimista és az optimista szemlélet nem mindig függ 
össze a vállalat által követett mintázattal. 
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A válság kezdete óta milyen kapcsolatokat épített ki a 
cég? A kérdést a leggyakrabban úgy értették, hogy mi-
lyen üzleti partnereket szereztek a vállalatok a válság 
alatt. A leggyakoribb, az együttműködésre adott vá-
lasszal azonos jelentésű, beszűkülésre, ajánlatok eluta-
sítására panaszkodnak. 



Melyek a válságban szerzett legfontosabb tapasztalatok? 
A válság leginkább egyértelmű jele a vállalatok számára 
a forgalom visszaesése, amely kikövetelte a sokszor 
drasztikus, a vállalatok által nem megszokott válaszokat 
és intézkedéseket. A kérdésre adott válaszok nagyon 
eltérnek egymástól, egyértelmű tendenciát nehéz itt kö-
zölni. 
Sokan látják a vállalat rossz helyzetének okát a tőkehi-
ányban, a túlzott kapacitásokban, de ennek az ellenke-
zője is előfordul. Van, aki a vállalatot túlméretezettnek 
gondolja, és a válságot a kisebb méret kialakítási esé-
lyének látja, de van, aki éppen ellenkezőleg, azt gon-
dolja, hogy saját vállalata jobban tűrte volna a válságot, 
ha nagyobb, erősebb, a piacon nagyobb tekintélyű lett 
volna. 
 A vállalatok egy része a termékkör korlátozottságát, má-
sik részük pedig a túlzottan szétágazó választékot tartja 
hibának. Ebben a kérdésben a többség a több lábon ál-
lás helyessége mellett voksolt. 
A standard kérdések mellett számos érdekes egyéb 
megállapítást is összegyűjtöttünk, ezek összefoglalására 
most nem vállalkozunk. Egy témát viszont meg kell em-
líteni, ez a válság lélektani hatása. Társadalomtudomá-
nyi kutatásokat igényelne a részletes elemzés, ezt mi itt 
meg sem kíséreljük, csak jelezzük, hogy ez fontos kér-
dés. Sok vezető és tulajdonos számolt be a cég és saját, 
valamint munkatársai sorsáért való aggódásról, amely 
növelte a stresszt, és a lehetségesnél is gyengébb telje-
sítményt okozott. Többen kiemelték, hogy a válság kez-
dete óta a munkatársak teljesítménye lényegesen gyen-
gült. A vállalatok a teljesítmény, a termelékenység vagy 
a hatékonyság általuk használt mutatóinak sokszor 
drasztikus romlására hívták fel a figyelmet. A magyará-
zatok eltérőek, de a munkahely elvesztésétől valóféle-

lem, a kevesebb munkával kitölteni kívánt munkaidő, a 
munkalassítás általában szerepel köztük. 
Rooseveltnek tulajdonítják a következő mondást: Minden 
válság esély: a régi struktúrákat szétverni és jobbat csi-
nálni. Vizsgálatunkból arra következtethetünk,hogy eb-
ben az esetben ez csak keveseknek fog sikerülni. 
Összegzés 
Egyre biztosabban állítható, hogy a 2008 végén kezdődő 
pénzügyi válság és a kialakuló általános gazdasági vál-
ság hatásai hosszabb időn át éreztetik hatásukat. Nem-
zetgazdasági szinten jól láthatóak a tendenciák, amiket a 
szokásos mutatókkal (pl. GDP alakulása) érzékeltethe-
tünk. Az ágazati, a területi és a vállalati nagyság szerinti 
kutatások árnyalhatják, pontosíthatják az aggregált isme-
reteket. Kutatásunk alapvetően a Győr és környékén 
működő kis- és középvállalatok válsággal kapcsolatos 
reakcióival foglalkozik. A 2009 és 2010 tavaszán elvég-
zett adatgyűjtések előkészítése során a kutatás-mód-
szertani alapelvek megtartása mellett az egyszerűségre 
és a gyors feldolgozhatóságra törekedtünk. A két felmé-
rés közötti időben történt gazdasági változások miatt 
természetesen a 2010-es kérdőív nem egyszerűen a 
2009-es ismétlése, pontosítottuk a válságkezeléssel 
kapcsolatos kérdéscsoportot. A zárt kérdések mellett 
mindkét felmérés alkalmával lehetőséget adtunk a válla-
lati sajátosságok rögzítésére, nyitott kérdésekkel. 
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Felméréseink egyik eredménye az elhúzódó válság hi-
potézisének a megerősítése. A forgalom visszaesésével 
kapcsolatos 2009-es várakozásokat a tényadatok alátá-
masztották. A jövőbeli kilátásokra vonatkozó optimizmust 
a 2010-es felmérés már nem erősítette meg, a válságból 
való kilábalás időpontját későbbre tették a vállalatok. 
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2009-ben a válságkezelés a hagyományos eszközök 
alkalmazásával vette kezdetét: a kötelezettségek telje-
sítésének átütemezése a likviditás fenntartása érdeké-
ben, a költségek csökkentése. A válság mélyülésével a 
piaci kapcsolatok és az erőforrások hosszabb távra ható 
átrendezése is megkezdődött: értékesítési stratégia hoz-
záigazítása a változó kereslethez és igényekhez, kapa-
citások és készletek leépítése. A kérdőívek értékelése 
során azonosítottuk a vállalatoknak egy figyelemre méltó 
csoportját, rájuk a takarékosság melletti fejlesztés a jel-
lemző. Nemcsak piackutatási és piacszerzési tevékeny-
ségüket fokozták az árbevétel szinten tartása érdekében, 
hanem új termékek, szolgáltatások fejlesztésére fordí-
tották szűkülő forrásaik egy jelentős hányadát. 
A 2010-es felmérés alapján két lépésben határoztuk meg 
a vállalati változások mintázatait, alap-, nyertes és 
vesztes mintázatot különböztettünk meg. Első lépésben 
a vállalatok tevékenyégét gazdálkodási, vállalkozási és 
fejlődési potenciál szempontok szerint értékeltük. Fejlő-
dési potenciál alatt azokat az intézkedéseket értjük, 
amelyeket a vállalatok a jövőbeli fejlődés megalapozása 
érdekében tettek meg (pl. innovációs kiadások növe-
lése). Mindegyik szempontnál három fokozatot állapítot-
tunk meg. Közepessel jelöltük a szokásos, átlagos vál-
ságkezelési és fejlesztési intézkedéseket megvalósító 
vállalatokat. A közepestől való pozitív eltérést erős, míg 
a negatív eltérést gyenge fokozatnak tekintettük. A má-
sodik lépés a szempontok együttes értékelése, a válla-
latok válságbeli magatartásának minősítése, a vállalatok 
változási mintázatok szerinti besorolása volt. Alapmintá-
zathoz soroltuk azokat a vállalatokat, amelyek két vagy 
három tevékenységi szempont alapján közepes, esetleg 
egy szempontból gyenge, vagy erős értékelést kaptak. 
Vesztes mintázatot követ a vállalat, ha két vagy három 
szempontból gyenge és nincs erős tevékenységi terü-

lete. Nyertesnek tekintjük azokat a vállalatokat, ahol 
mindhárom szempont erős, vagy két erős és egy köze-
pes értékelésű szempont jellemezte a vállalatot. 
Fontos megállapítás, hogy a vállalatok többsége csak a 
szokásos módszerekkel kezelte a válságot, nem tett 
semmit a jövőbeli fejlődés feltételeinek megteremtéséért, 
a vállalatok 71%-a sorolható az alapmintázatba és 16% 
a vesztes mintázatú. Kevesen vannak a nyertes mintá-
zatba tartozó vállalatok, csak 13% az arányuk. Kutatá-
sunk megerősíti az ismert ágazati sajátosságokat: a fel-
dolgozó- és építőipart súlyosabban érintette válság, a 
vizsgált minta átlagánál jóval magasabb a vesztes min-
tázatúak aránya (35 és 26%). A szolgáltató ágazatok 
vállalatai jobban reagáltak a válságra, az átlagnál maga-
sabb az alap- és a nyertes mintázatba sorolt cégek ará-
nya. 
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LLééppééssrrőőll--llééppééssrree  ––  aa  sszzeerrvveezzeettaallaakkííttááss  ééss  aa  sszzeerrvveezzeettii  kkééppeessssééggééppííttééss  eeggyy  
lleehheettssééggeess  mmooddeelllljjee  

VVeerreessnnéé  ddrr..  SSoommoossii  MMaarriiaannnn  
  

A szervezetalakítás fogalma jelentős átalakuláson megy 
keresztül napjainkban, amelyben komoly szerepe van 
annak a ténynek, hogy a vállalatok szervezetalakítással 
szembeni elvárásai megnövekedtek. A hangsúly egyre 
inkább az olyan változtatások megvalósítása felé tolódik, 
amelyek a stratégiai célok elérését támogató, legnagyobb 
hozzáadott értéket képesek biztosítani egy tolerálható 
időtartam alatt. A figyelem áthelyeződik a pénzügyi szem-
pontból is kimutatható eredményességre, gyorsaságra. Az 
élenjáró hazai és nemzetközi vállalatok rendelkeznek 
olyan megfelelő részletezettséggel kidolgozott stratégiá-
val, amelynek célhierarchiájában egyaránt megjelennek a 
pénzügyi eredményességre, a belső szervezettségi szín-
vonalra, a munkavállalói kompetenciákra, a vevői elége-
dettségre fókuszáló elemek. Ennek megalapozásához a 
vállalatok rendszeresen értékelik, egyrészt saját addigi 
teljesítményüket, másrészt összemérik önmagukat ver-
senytársaik teljesítményével, figyelembe véve a piaci 
környezetet. Ezen vizsgálatokra adandó válaszoknál fon-
tos, hogy ne csak szervezeti szinten létezzenek, hanem 
útmutatást adjanak a munkatársak számára a követelmé-
nyek tisztázásához és az egyéni hozzájárulások megter-
vezhetőségéhez. 
A legsikeresebben működő vállalatok irányítási tevé-
kenysége a folyamatok, a szervezeti struktúra, a támo-
gató rendszerek és a munkavállalók összehangolt mű-
ködésének eredménye, amely a vállalat szervezeti ké-
pességeiben jelenik meg. Ez magába foglalja a vállalati 

folyamatok mentén kialakított legfontosabb belső szabá-
lyok és előírások kidolgozását és folyamatos fejlesztését, 
a hatás- és felelősség megosztást, a szervezeti egysé-
gekkel szembeni elvárásokat és alapvető ellenőrzési 
pontok működtetését, a működés fontosabb technikai 
feltételeinek megteremtését, az emberi erőforrás tudásá-
nak és képességeinek fejlesztését s stratégiai célok 
szolgálatába állítását, amiben kiemelt szerepe van a 
kompetencia fejlesztésnek, a teljesítmény-menedzselési 
rendszernek és a tudásmegosztó technikáknak. 
Ezen, a szervezeti képességet determináló elemeket 
szemlélteti az 11..  áábbrraa. 
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11..  áábbrraa  AA  sszzeerrvveezzeettii  kkééppeesssséégg  aallkkoottóóeelleemmeeii  ((ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss))  

 
Mindezek alapján érzékelhető, hogy milyen összetett 
feladat a fenti elvárásoknak megfelelő szervezet kialakí-
tása. A legtöbb vezető képes érzékelni azt, amikor az 
általa irányított szervezet nem jól működik, de kevesen 
tudják azt, hogyan javítsanak a helyzeten. Egy átfogó 
átszervezés túlzottan megfélemlítő hatást vált ki. Egy-
részt mérhetetlenül komplikált, előnyök és hátrányok fo-
lyamatos összeegyeztetésével, megalkuvásokkal és a 
különböző változatok kialakításának végtelen sorával jár. 
Másrészt megosztó hatású, gyakran személyeskedő 
összetűzésekhez és hatalmi játékokhoz vezet. Így, ami-
kor szervezetalakítási problémák merülnek fel, a vezetők 
gyakran a legfontosabb gyenge pontokra koncentrálnak, 

miközben az egész struktúrát még „idomtalanabbá” és 
kevésbé stratégiai jellegűvé teszik. 

A szervezeti struktúra megfelelőségét korlátozó tipikus 
tényezők az alábbiak: 

• a szervezeti felépítések ritkán származnak sziszte-
matikus, módszeres tervezésből; 

• a struktúrák ötletszerű jellege állandó frusztráció for-
rása a legfelső szintű menedzserek számára; 

• a különböző vállalati területek egymást korlátozó 
együttműködési és információ megosztási csatározá-
sa; 
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• túlságosan összetett struktúrák; 

• a működést jobban formálja az aktuális politika, mint 
a vezérlő elvek; 

• stratégiai kezdeményezések elakadása széttagolt 
felelősségi körök miatt; 

• menedzseri odafigyelés hiányában ígéretes lehetősé-
gek elhalása. 

Ezen tényezők következtében környezetünk változásai 
mind rövidebb időközökben kényszerítik rá a vállalatokat, 
intézményeket stratégiáik és struktúráik felülvizsgálatára, 
illetve megváltoztatására. A menedzsment az összetett, 
bonyolult szervezeti átalakításokhoz gyakran nem ren-
delkezik megbízható eszközökkel, módszertani ismere-
tekkel -a vállalat és azon belül- a kritikus helyzetben lévő 
területek (szervezeti egységek) rendszerezett, rendsze-
res feltérképezéséhez és logikus strukturálásához. Emi-
att a döntések gyakran intuitív módon, egyéni elgondolá-
sok alapján születnek. 

A továbbiakban a szervezetalakítás egy lehetséges mo-
delljének olyan strukturált átalakítását mutatom be, mely 
megítélésem szerint hordozza azt a kibővítési lehetősé-
get, amellyel alkalmassá válhat a képességépítés támo-
gatására is. 

A modellépítés differenciálásához szükséges a munka-
szervezetek tipológiájának az elkészítése, ami lehetősé-
get nyújt újabb vizsgálati területek nevesítésére és be-
építésére. A szervezeti jellemzők definiálásakor figye-
lembe vettem empirikus kutatások megfontolásait is. 
(1. táblázat)  

A gondolatmenet árnyalására Morgan (1986, 1998; 
Klein, 2001) sajátos megközelítéseit továbbgondolva a 
szervezet lényegének ábrázolására a metaforákat hív-
tam segítségül (2. ábra). A szervezet jellemzésekor a 
metaforák egyrészt kitágítják gondolkodásunkat, mé-
lyebb megértést, újabb szemléletmódot hordoznak, más-
részt egyoldalúak és taszítóak is lehetnek. A megjelení-
tés fontossága abban áll, hogy a szervezetről alkotott 
metaforák erőteljes eszközök egy komplex jelenség egy-
egy elemének megértésében, de a jelenség egészéhez 
azonban csak akkor juthatunk közelebb, ha képesek va-
gyunk ezen elemeket váltogatva vagy egyidejűleg meg-
jeleníteni, s el tudunk rugaszkodni egyetlen szemlélettől. 
A szervezeti képességépítés során a hagyományos gon-
dolkodástól való elszakadást -megítélésem szerint- egy 
metaforikus megközelítés jól támogatja (2. ábra). 

A világméretű, csaknem ádáz piaci versenyben a válla-
latok egyre inkább érzékelik és felismerik, hogy nagyon 
rövid idő alatt elveszíthetik „hagyományos” versenyelő-
nyüket, amelyeket szolgáltatásaik, termékeik, technoló-
giáik fejlesztése, kiváló minősége stb. eredményezett. 
Így kerül látóterükbe a kompetenciák révén megszerez-
hető tartósabb versenyelőny. A vállalati/intézményi szintű 
kompetenciák akkor teszik azt versenyképessé, ha ké-
pes felmutatni értékteremtési, folyamatában olyan sze-
mélyes és csoportos hozzáértéseket, jártasságokat, 
amelyek egyediségük, kiválóságuk okán utánozhatatla-
nok a versenytársak számára. 
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Napjainkban a gazdasági, politika, technológiai és infor-
mációs globalizáció hatására nemcsak a nagy, de a kis- 
és középvállalatok elsődleges érdeke a hatékonyságnö-
velés, a költségcsökkentés, a jobb erőforrás koncentrá-
ció és allokáció, mely leginkább a kompetenciák és a 
képességek építése által teremthető meg. 



Álláspontom szerint a képességépítés logikájában nem 
tér el a szervezetalakítás klasszikus folyamatától, ugyan-
akkor az egyes fázisainak tartalmában találhatunk közös 
elemeket és teljesen eltérő, újszerű megközelítéseket és 
eltérő hangsúlyokat. A két folyamat -a szervezetalakítás 
és képességépítés- közötti tartalmi különbségek ábrá-
zolását a 3. ábrán egy klasszikus szervezetalakítási fo-
lyamatmodellbe ágyazottan teszem meg. A folyamatmo-
dellen belül az eltérések differenciált bemutatása a prob-
lématerületek meghatározása, a minősítési rendszer jel-
lemzőinek leképezése, a szervezetelemzési módszer ki-
választása fázisoknál valósítható meg. 
A problématerületek meghatározásánál a szervezetala-
kítási elemek kiegészülnek a képességépítés megítél-
hetőségét jellemző szempontokkal, amelyek az új meg-
közelítést biztosítják a gondolkodásban. 
A kiindulási helyzet rögzítésénél a szervezeti képességet 
determináló területeket jelenítettem meg. 
A szervezetalakítási és képességépítési munka sikeres 
lebonyolításának egyik kritikus eleme az elemzés ered-
ményes végrehajtása (3. ábra). 
Melyek az elemzési folyamat legfontosabb jellemzői? 
Első elemként tartalmaznia kell a helyzetvizsgálati ha-
tárterület kijelölését, azaz a vizsgálat tárgyának pontos 
meghatározását, majd az állapot- és működésvizsgálat 
elhatárolását. Minden szervezet tényleges struktúrája – 
akár tudatos, akár spontán szervezési beavatkozások 
eredményeként jött létre – alapvetően determinálja a 
működési rendjét, eredményességét és egyben korlátait. 
Ezek megismerése és felismerése az eredményes meg-
oldáskeresés előfeltétele. Ennek megfelelően léteznek 
ún. állapot-függő hiba okok, amelyek a vizsgált alrend-
szer/részképesség szervezettségének színvonalától füg-

genek. Ezek a hibatényezők az adott területen felismer-
hető, eredményes szervezési megoldáshoz való hozzá-
mérés eredményeként tárhatók fel. Jellegüket tekintve a 
vállalati/intézményi tartalékok kategóriájába sorolhatók. 
Az állapotvizsgálatok tehát a tényleges helyzet és az 
„ideális” állapot ütköztetésére koncentrálnak. Emellett 
minden alrendszer/részképesség működése számtalan 
érzékelhető eseti vagy állandó hibajelenséggel terhelt. 
Az első pillanatban felszíni megjelenési formájukban 
megismerhető ún. működési hibák csoportjába a min-
dennapi munkavégzés során a rendszer működési mód-
ját meghatározó előírások, szabályok, munkamódszerek 
megsértéséből származó, ismétlődő problémákat, az 
esetleg felmerülő működési zavarokat sorolhatjuk. Ezek 
a működési hibák a veszteség kategóriába tartoznak. 
Megismerésük a tervezett és a tényleges működési mód 
összehasonlításával történik. 
A működésvizsgálatok a cél –feladat- eszköz eljárás 
összhangját, hatékonyságát értékelve a szabályozás 
szorossága optimumának meghatározásához, az érde-
keltségi, ösztönzési rendszer átalakításához, az időleges 
zavarok, korlátok felszámolásához adhatnak információt, 
miközben azt is elemezhetjük, hogy a rendszer tervezői-
nek szándékai eseti vagy strukturális gátló tényezők mi-
att hiúsultak meg. A szervezet- és képességelemzési 
cél(ok) és irány(ok) meghatározását követi a szerve-
zet/képességelemzési módszer megválasztása, melynek 
egy lehetséges kritériumrendszerét tartalmazza a 2. táb-
lázat. 
A 2. táblázat összeállításakor eltekintettem a metodikák 
egyenkénti rendszerezésétől, mint a faktoranalízis, 
clusteranalízis, korrelációszámítás, regresszió-számítás, 
többváltozós matematikai-statisztikai módszerek kombi-
nációja, KIPA, CHECKLAND, szimulációs modell stb., 
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inkább a szempontokhoz kötötten értelmezési példákat 
nevesítettem. A metodikákra vonatkozóan –általánosan- 
a következők fogalmazhatók meg: 
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probléma esetében milyen eredményességgel használ-
ható. 

Veresné Somosi M. (2009): Az értékalapú szervezetfej-
lesztés egy új megközelítése. In: „Vezetési ismeretek II.” 
Tanulmányok a Vezetéstudományi Intézet munkatársai-
tól. Jubileumi kiadvány a Miskolci Egyetem Gazdaságtu-
dományi Kar Vezetéstudományi Intézet alapításának 50. 
évfordulójára. II. köt. Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-
20. Miskolc. 2009. Miskolci Egyetem Gazdaságtudomá-
nyi Kar. 160-170. p. ISBN 978-963-661-886-5; ISBN 978-
963-661-888-9 

A szervezeti képességépítés elemzési módszertanának 
kiválasztására és az elemzés végrehajtásához egy olyan 
szempontsort állítottam össze, amely egyaránt értelmez-
hető meglévő struktúrák értékelésére, vagy egy új létre-
hozásakor. Valamennyi szempont mögött egy-egy külön 
vizsgálat végrehajtására, módszertan alkalmazására ke-
rül sor, amelyek erőssége nem innovatív jellegükben, 
hanem pontosságukban és teljességükben rejlik. Ebben 
a megközelítésben minden működési elemnek ugyan-
azokat az értékeket kell közvetítenie és közelebb kell 
juttatnia a vállalatot a stratégiai célkitűzések megvalósí-
tásához. S végezetül a szervezetalakítási és képesség-
építési folyamat másik kritikus fázisának a variációk 
rangsorolásának módszerválasztási kritérium rendszerét 
is összeállítottam az eredményes végrehajtáshoz. 

Veresné Somosi M. (2009): Szervezeti képesség – 
változó tudás. „Innováció az egyetemi képzésben és 
kutatásban.” Jubileumi Tudományos Konferencia. 
Balatonvilágos, 2009. augusztus 27-29. 
Veresné Somosi M. (2009): Novüj podhod k 
osznovannomu na cennoszti organizacionnomu 
razvitiju. In:VESZTNIK. Nacional’nogo Tehnicsesz-
kogo Universziteta „HPI” 38’2009. Harkov. 84 96. p. 
Veresné Somosi M. (2011): Alapvető képesség: a szervezeti 
és az egyéni képesség fejlesztése. In: Magyar Minőség, XX. 
évf. 2011. 5. sz. 11-20. p. HU ISSN 1789-5510 

(3. táblázat). 
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11..  ttáábblláázzaatt  MMuunnkkaasszzeerrvveezzeetteekk  ttiippoollooggiizzáálláássaa  ((ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss))  
Hagyományos Két- és több dimenziós Duális Munkaszervezeti 

felépítés típusa 
Szervezeti 
jellemzők Lineáris Törzskari Funkcionális 

Divízionális 
Mátrix Tenzor SÜE Team Projekt

Projekt Hálózat 

Kialakításának és 
hatékony 
működésének 
előfeltételei 

∗ stabil piaci tudományos, technikai, technológiai 
környezet, 

∗ viszonylag könnyen áttekinthető 
termelési/szolgáltatási tevékenység, nem túl 
széles termék/szolgáltatás struktúra 

∗ Széles 
termékskála, 
heterogén termék 
v. szolgáltatás 
struktúra 
∗ Termékcsaládok 
kialakításának 
lehetősége 
∗ Viszonylag 
dinamikus 
környezet 

∗ Dinamikus, heterogén 
külső környezet 
∗ Komplex feladatok a 
szervezetben 
∗ Eltérő elven kialakított 
munkamegosztás 
∗ Szervezeti tagok fejlett 
kommunikációs készsége 

∗ Heterogén vállalati 
környezet 
∗ Diverzifikált termék és 
termelési struktúra 
∗ Elsődleges struktúrára 
ráépülő másodlagos 
struktúra 

∗ Heterogén 
vállalati 
környezet 
∗ Diverzifikált 
termék és 
termelési / 
szolgáltatási 
struktúra 

Együtt-
működési 
hajlandóság 

Függelmi 
kapcsolatok jellege 

Tiszta, 
egyértelmű 

Megosztott Átfedéses Megosztott Kétirányú 
alá-
rendeltség

Többirányú 
alárendeltség 

Hierarchikus szintek 
részleges átfedésbe 

kerülnek 

Kétirányú 
alárendeltség 

Önkéntes 
tagságra 
épülő 

Szakmai 
kapcsolatok 
kialakíthatósága 

Kommunikációs 
korlátokba 
ütközik 

Stratégiai és 
operatív szint 
összehangolása 

Határterületeken 
egyeztetési 
nehézségek 

Kommunikációs 
korlátokba ütközik 

Szakmai kapcsolatokra szerveződik Alapvető 
mozgatóerő 

Rutin és innovatív 
tevékenység 
szétválaszthatósága 

Összemosott Markánsan 
szétválasztható 

Csúcsvezetésre 
koncentrál 

Célra irányított Egyértelműen 
szétválasztódik 

Létrehozás 
alapján 
integrálódik

Célirányosan megteremthető A tagok jól 
differenciál-

hatók 
 
Keresztmetszeti 
funkciók képzése 
 

Centralizáció mértékének növelésével jár Lehetséges Keresztmetszeti funkciók létrehozásával súlypontot képez 

Függelmi lépcsők 
redukálhatósága 

Szélességi 
tagoltság 
növekedéssel 
jár 

- Funkció 
koncentrációhoz 
vezet 

Célra irányítottan 
lehetséges 

Függelmi lépcsők 
alárendelése az 
innovációs láncnak 

Függelmi rendszerből 
részben vagy teljesen 
kiemelve (időszakosan) 

Függelmi 
lépcsők 
alárendelése az 
innovációs 
láncnak 

– 

Specializálódás 
lehetősége 
 

Korlátozott Célra irányítottan 
lehetséges 

Célirányítottan 
lehetséges 

Cél- és feladatorientáltan lehetséges Lényegi 
működési 

elem, meg-
határozó cél

Hatáskörmegosztás 
lehetősége 

∗  Döntési 
jogkörök 
centralizáltak 
∗ Erőteljes 
szabályozottság 

∗ Feladat-
körhöz 
illeszkedő 

∗  Döntési 
jogkörök 
centralizáltak 
∗ Erőteljes 
szabályozottság

∗ Decentralizált 
döntések a 
fejszervezet-
divízió 
vonatkozásában 
∗ Centralizált 
döntések divízión 
belül 

∗ Dimenzióhoz kötött 
hatáskör 
kereszteződések 
(mellérendeltség) 
∗ Döntési centralizáció 
∗ Alacsonyabb fokú 
formalizáltság 

∗ Kettős 
hatáskörmegosztás → 
kettős hierarchia 
∗ Stratégiai döntések 
decentralizálása 

∗ Dimenzióhoz 
kötött hatáskör 
kereszteződések
∗ Alacsonyabb 
fokú 
formalizáltság 

Szerződésen 
alapuló 
kettős 
hierarchia 
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11..  ttáábblláázzaatt  ffoollyyttaattáássaa  MMuunnkkaasszzeerrvveezzeetteekk  ttiippoollooggiizzáálláássaa  ((ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss))  
Hagyományos Két- és több 

dimenziós Duális 
Munkaszervezeti 

felépítés típusa 
Szervezeti 
jellemzők Lineáris Törzskari Funkcionális 

Divízionális 

Mátrix Tenzor SÜE Team Projekt

Projekt Hálózat 

Koordináció – 
igényesség 

∗ Utasítás 
jellegű vertikális 
koordinációs 
mechanizmus 
∗ Technokra-
tikus eszközök 

∗ Operatív és 
stratégiai 
feladatok közötti 
kapcsolat 
megteremtése 
∗ Technokra-
tikus és 
személyorientált 
eszközök 

∗ Vertikális 
koordinációs 
mechanizmus 
számára kiépített 
csatornák 
∗ Technokratikus 
eszközök 

∗ Technokratikus 
eszközök 
alkalmazása 
(controlling) 
∗ Vezető-
kiválasztás 

∗ Összetett 
horizontális és 
vertikális koordináció 
érvényesül 
∗ Személyorientált 
koordinációs eszköz 

∗ Technokratikus és 
személyorientált eszközök 
alkalmazása 

∗ Összetett 
vertikális és 
horizontális 
koordináció 
érvényesül 
∗ Személyorientált 
koordinációs 
eszköz 

Erőteljesen 
techokrati-
kus koordi-
nációra 
épülő 

Feladatorientált 
rugalmas 
átalakulás 
lehetősége 

Korlátozott Igény szerinti 
rugalmas 
áttekintés 
biztosított 

Igény szerinti rugalmas átalakulás biztosított 

Szervezetben 
elhelyezhető 
létszám 

Szélességi, mélységi tagolás lehetősége korlátozza Divízió(k) 
terjedelme 
determinálja 

Dimenziókban 
arányosan 

szétosztható 

Elsődleges struktúra 
dominanciája 

Optimális 
csoportnagyság a 
dimenziókban 
arányosan 
szétosztható 

A hálózat 
mérete 
rugalmasan 
változtat-
ható 

Létszám 
átrendezés 
lehetősége 

Strukturális 
korlátokba 
ütközik 

Specialisták 
miatt korlátos 

∗ Formai 
korlátokba 
ütközik 
∗ Duális 
megoldások 
értelmezhetősége

Divízión belül, 
illetve megszűnő 
divíziók között 
egyszerű 

Rugalmas Időben behatárolt Rugalmas 

Mobilitás 
lehetősége 

A szakmai és beosztásbeli előmenetel 
összekapcsolódik 

Szakmai és beosztásbeli előmenetel összekapcsolódik korlátlan 

Érdekeltségi 
decentrumok 
beépíthetősége 

Érdekeltségi paraméterek meghatározása nehézkes 
(költségorientáció) 

Erőteljesen rájuk épül Hálózati 
tagsághoz 

köthető 
Élettartam  Feladat végrehajtás időtartamához kötött Időszakos szerződéses 

rendszerre 
épülő 

Környezetorientáció Csúcsvezetéstől 
függ 

Törzskar függő Funkció 
specialistától függ

Környezetorientált dimenzió vezetés Élettartam függő Erőteljes 
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2. ábra A metaforikus megközelítése (saját szerkesztés Klein (2001) rendszerezéséből kiindúlva) 
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33..  áábbrraa  EEggyy  kkllaasssszziikkuuss  sszzeerrvveezzeettaallaakkííttáássii  ffoollyyaammaattmmooddeellll  ––  sszzeerrvveezzeettii  kkééppeessssééggééppííttééssii  ssaajjááttoossssáággookkkkaall  kkiieeggéésszzííttvvee  
(saját szerkesztés)  
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33..  áábbrraa  ffoollyyttaattáássaa  
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22..  ttáábblláázzaatt::  AA  SSzzeerrvveezzeetteelleemmzzééssii//  sszzeerrvveezzeettii  kkééppeessssééggeett  eelleemmzzőő  mmóóddsszzeerrvváállaasszzttááss  kkrriittéérriiuummrreennddsszzeerree  ((ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss))  
Szempontok Értelmezési tartomány / példák 

Alapvető cél, szervezetelemzési irányok 
meghatározása 

szervezetelemzési 
• szervezeti kapcsolatok elemzése, 
• vállalati struktúrára ható tényezők vizsgálata, 
• vállalati struktúra és környezet kapcsolatának elemzése, 
• a szervezet kialakítására ható tényezők s a szervezeti jellemzők vizsgálata 
• a szervezeti struktúra és a szerezeti teljesítmény közötti kvantitatív tényezők vizsgálata, 
• stratégia – struktúra – szervezeti teljesítmény és környezet vizsgálata. 

szervezeti képességelemzési 
• megfelelő illeszkedés a verseny alapja, 
• a felső vezetés által hozzáadott érték, 
• erőforrás allokálás, 
• megvalósíthatóság, 
• jól tervezettség, 
• problematikus kapcsolatok, 
• redundáns hierarchia, 
• elszámoltathatóság, 
• rugalmasság 

Feladat mérete teljes szervezet / részszervezet / üzletág / részképességek / egyéni képességek 

Állapot és/vagy működés vizsgálat elhatárolása állapot / működés 

Minősítési rendszer formai megjelenítése mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek 

Elemzési paraméter képzési módja 

• kritériumonkénti teljesülési mutatók viszonyítása az összes lehetséges pontszámhoz, 
• funkció / költség hányadosok, 
• összeg, viszonyszám, preferencia- és diszkvalifikancia mutatók, átlag, gyakoriság értékek, 
• kapcsolatvizsgálatok, kauzális kapcsolatok 

Értékelés módja 

• sorrendi skála vagy intervallumskála 
• asszortációs gráf 
• szimuláció 
• normatív és diagnosztikai értékelés 

Alkalmazási feltétel 
• hierarchikus strukturáltság 
• tesztek 
• szöveges szempontok 

NCM, BS, gráf-módszer, előny-hátrány elemzés, kérdőívek, PARETO elemzés, Guilford féle páros 
összehasonlítás, RADAR, STEEPLE, VVI Felhasználható segédmódszer 

Az elemzés résztvevőinek száma egyéni és/vagy csoportos 

A minősítési rendszer tartalmi elemei 
erőforrások, 
centralizáció – decentralizáció, 
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33..  ttáábblláázzaatt  
AA  sszzeerrvveezzeettaallaakkííttáássii  vvaarriiáácciióókk  rraannggssoorroolláássáánnaakk  mmóóddsszzeerrvváállaasszzttáássii  kkrriittéérriiuummrreennddsszzeerree  ((ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss))  

Szempontok Értelmezési tartomány / példák 

Feladat mérete tetszőleges / variáció számtól függően alsó vagy felső korlátos 

A rendezés viszonyításának elve egymáshoz való viszonyítás, ideálishoz való viszonyítás, legjobbhoz való viszonyítás, leggyorsabbhoz való 
viszonyítás 

A véleményalkotók álláspontjainak 
rögzítése 

• az elérendő célhoz való hozzájárulás mértékének meghatározása, 
• variációk százalékos értékének meghatározása az ideálishoz képest, 
• céltábla analógia felhasználásával konkrét értékek alapján, 
• variációk minősítése különböző fokozatú skálán, 
• súlyozott divergencia minimális értékének meghatározása, 
• véleménycentrumok meghatározása, a véleményegyezés szorosságának számszerűsítése, 
• előrejelzések megbízhatóságának elemzése és értékelése kapcsolatvizsgálat segítségével, 
• az összes célra vonatkoztatott optimális teljesítési fok meghatározása egyszeri vagy többszöri 

értékkel. 

Összehasonlítás dimenzióinak 
meghatározása 

• kvalitatív dimenziók / hatások, 
• kvantitatív dimenziók / számszerűsíthető konkrét érték, 
• kvalitatív és kvantitatív dimenziók. 

Tulajdonság kifejező kritériumok 
meghatározása 

• segédmódszer segítségével (BS, Delphy, ...), 
• célok megvalósulását segítő, azokkal logikai összefüggésben álló tényezők gyűjtése, 
• az alapfunkció megvalósulását befolyásoló funkciók meghatározása, 
• PARETO elemzés 

Véleményalkotók száma egyéni és/vagy csoportos 

Kritériumok súlyozásának módja 
(kritériumrendszer szerinti 
értelmezést feltételezve) 

• közvetlen becslés, 
• páros összehasonlítás, 
• kritériumonkénti fontossági fokozatok meghatározása, 
• a súlyszámok kritériumonkénti várható értékének és szórásának meghatározása, 
• félmátrix eljárás, 
• n számú kritérium esetén 1/m relatív súly képzése, 
• minőségi skála segítségével, 
• intervallum skálán való megjelenítés – az adott funkció legrosszabb teljesülése hány %-ban 

gátolja a komplex alapfunkció teljesülését. 
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33..  ttáábblláázzaatt  ffoollyyttaattáássaa  ((ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss))  
Szempontok Értelmezési tartomány / példák 

Rendezésre szolgáló mérési elv • sorrendi skálán való mérés adatait használja 
o Spearmann féle rangkorrelációs együttható 

• preferencia sorrend meghatározása preferencia hányados alapján, 
• az értékelési tényezők intervallumskálán történő elrendezése 

o konzisztencia mátrix, 
o relevancia számok, 
o relatív fontossági együtthatók, 
o összegek különbsége hányadosának meghatározása, 
o egyszeres és/vagy többszörös értékelés, 
o az összes funkció tényleges gátlási tényezőinek felhasználásával, 
o hasznossági függvények; 

• távolságértékek meghatározása, 
• variációk öt kategóriába sorolása (K-S egymintás szignifikancia tesztje) 
• előny-hátrány összehasonlítás, 
• kritériumonkénti minősítések követelményekkel való összevetése. 

A mérés értékelésének alapja • súlyozott, összesített formális értékelés, 
• hátrányok sorozatának hányadosával, 
• egyéni, illetve aggregált preferencia táblázat segítségével, 
• rangkorrelációs mátrix segítségével, 
• súlyozott összegként meghatározott teljes relevancia számokkal, 
• egyszerű összegként meghatározott abszolút fontossági együtthatók segítségével, 
• szimulációs lépésenkénti variáció értékek összegzésével, 
• súlyozott egyedi értékek szorzata, 
• súlyozott távolságértékek konstruálása, 
• megvalósulási tényező segítségével (a tényleges gátlási tényező 100-ból történő kivonásával), 
• szabályok módszeres alkalmazásával, 
• előnyök-hátrányok mérlegelésével történő választás, 
• szelektálás szűrési szabály és küszöbérték segítségével, 
• össz hasznosság segítségével (a hasznosságok és a súlyok szorzatainak összegzése). 

Alkalmassági feltételek • hatások előfeltevéseinek rögzítése, 
• a vizsgált rendszer hierarchikus strukturálhatósága, 
• előzetes szelekció korlátainak meghatározása, 
• homogén rendszerek halmazára korlátozás. 

_______________________________________________________________________________________________
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AAlltteerrnnaattíívv  kköözzggaazzddaassáággttaann  

BBiioonnóómmiiaa::  GGaazzddaassáággffiilloozzóóffiiaa  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóó  nnöövveekkeeddéésseenn  ttúúll  11..  rréésszz  
TTóótthh  GGeerrggeellyy  

  
A cikkben először a hazai közgazdász szakma útkeresé-
sének egy olvasatát adjuk, a Közgazdasági Szemle el-
múlt évi cikkei alapján. A mérhetőségből eredő, néha 
téves következtetések leírása után a klasszikussá vált 
IPAT egyenlet nyomdokain haladunk tovább, cáfolva 
mind a „technika mindent megold” (T), mind „a bolygó 
pusztulásának fő oka a túlnépesedés” nézeteket (P). Kö-
zöljük a KÖVET Ablakon bedobott pénz c. felméréseinek 
eredményeit, melyek 8 év 370 vállalati intézkedését tar-
talmazzák, s megerősítik a Jevons paradoxont. Kocsis 
Tamás Hajózni muszáj c. cikkének 12 stratégiáját fel-
használva javaslatot teszünk az ún. fenntarthatatlanság 
egyenletre, amely az IPAT egyenletnél egyértelműbb 
célként jelöli meg a túlfogyasztás csökkentését. Végül 
-és főként- nem új mérőszámokat, hanem egy új gazda-
ságfilozófiát javasolunk, amely a morálökonómia Arisz-
totelészre visszanyúló hagyományai mentén, de a ter-
mészet törvényeinek modern megfigyelése alapján se-
gíthet az előrevezető, egyre szűkülő út megtalálásában. 
Az élet és az élővilág törvényeinek gondos tanulmányo-
zásán alapuló új közgazdaságtant, amelynek célja az 
élet -kiemelten az emberi közösségek -szolgálata, 
bionómiának kereszteltük el. 
Journal of Economic Literature (JEL) kód: A12, A 13, 
Q01, Q56, Q57. 
A világ egyre inkább megoldást vár vezetőitől, valamint a 
közgazdász szakmától a gazdasági válság, a tömeges 
elszegényedés és egyenlőtlenség, végül nem utolsósor-

ban az ökológiai válság egymásba fonódó problémáira. 
Jól megfigyelhető ez az útkeresés a Közgazdasági 
Szemle hasábjain is: a témához kapcsolódó, 2010-ben 
napvilágot látott cikkek három jól lehatárolható csoportba 
sorolhatók. Az első csoport továbbra is az innovációt 
kutatja (Kornai János, Halpern László, Muraközy Tamás, 
Hámori Balázs és Szabó Katalin), a második nyíltan fel-
veti a közgazdaságtan, elsősorban a makro-ökonómia 
válaszainak, sőt kérdésfelvetéseinek tökéletlenségét a 
21. század problémáira (pl. Csaba László). Végül meg-
jelenik az ún. alternatív gazdaságtan irányzat is, amely új 
szempontok, elsősorban az öko-lábnyom és/vagy a 
szubjektív boldogság beemelésével árnyaltabb képet ad 
a korábbinál a gazdasági útkeresésben (elsősorban Ko-
csis Tamás). Az alábbi, bevezető részben először rövi-
den összefoglaljuk ezeket az irányzatokat, amelyek az 
óvatos javítástól az új paradigma mentén való gondolko-
dás irányába mutatnak. 
Kornai János [2010] Innováció és dinamizmus c. cikké-
ben érdekes táblázatot közöl, amelyben összefoglalja a 
modern kapitalizmus forradalmian új termékeit, a 20. 
század elejétől napjainkig. Teafilter (1920), neonvilágítás 
(1938), futócipő (1958), lézernyomtató (1974), öntapadós 
jelölőcédula („post-it” 1980), DVD (1996), video-meg-
osztó weboldal („YouTube” 2005) – hogy csak a néhány 
emblematikus terméket említsünk, amelyek könnyebbé 
tették az életünket. A szerző rámutat, hogy a meghatá-
rozó innovációk túlnyomó többsége a kapitalista rend-
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szerrel szoros okozati összefüggésben van, és méltán 
nehezményezi a vállalkozás és az innováció témájának 
elhanyagolását a makro-ökonómia oktatásában, és álta-
lában a főáramú közgazdaságtanban. Ám ha távolabbra 
tekintünk, a közvélemény nagyon is tudatában van a 
technikai haladásnak, hiszen a reklámokban úton-útfélen 
„forradalmi”, „innovatív”, „új”, „intelligens”, „korszakalkotó” 
termékek fogyasztására kapunk buzdítást. A szinte hi-
hetetlen léptékű fejlődésnek azonban tudati veszélyei is 
vannak: azt a nem igazolható következtetést vonjuk le 
belőle, hogy a technika mindent megold, pl. a fenntart-
hatatlan fejlődés problémáját is. Ezt nevezzük technikai 
optimizmusnak, melyre visszatérünk az IPAT egyenlet T 
tényezőjének vizsgálatakor. 
Halpern László és Muraközy Tamás [2010] az EU-tagál-
lamok rendszeres közösségi innovációs felmérésének 
(CIS) magyar adatai segítségével azt is kimutatja, hogy 
az innovatív vállalatok termelékenyebbek, több országba 
exportálnak, általában is aktívabbak a külkereskedelem-
ben. Hámori Balázs és Szabó Katalin az általuk gyengé-
nek ítélt hazai innovációs teljesítmény magyarázó okait 
keresik, s találják meg az intézményi berendezkedésben. 
„A 21. századi globális versenyben a siker kulcsa az in-
nováció: az országok és vállalatok az innovációk révén 
lehetnek sikeresek.” Mindez azt mondja, hogy a jelenlegi 
fejlődés iránya rendben van, gazdaságfilozófiánk alap-
vetően helyes, bár nyilván nem tökéletes. Jobban kell 
igyekeznünk, pl. az innovációs tevékenység erősítésével, 
hogy a piaci hibákat és Magyarország nem túl előkelő 
helyzetét javítsuk. 
Csaba László [2009] már mélyebben keresi a problémák 
okát, Crisis in Economics? c. könyvében így fogalmaz: 
„Időszerűnek és indokoltnak tartom a közgazdaságtan, 
mint tudományág módszertanát, valamint a való világ 
problémáira vonatkozó relevanciáját és alkalmazhatósá-

gát illető alapvető kérdések felvetését”. A szerző Alan 
Blinderre hivatkozik, aki szerint a legutóbbi két évtized 
közgazdaságtana viszonylag kevés olyat produkált, ami 
»hasznos tudásnak lenne nevezhető«, majd Gary 
Beckert és Robert Solowt idézi, akik szerint „a közgaz-
daságtan teljesen elvesztette saját témakörét, és mód-
szertanná alakult át, pontosabban a modellezés egy 
speciális ágazatává.”  
Szakolcsai György [2010] recenziójában így ír: „A késői 
hetvenes évektől kezdve a közgazdasági Nobel-díjak 95 
százalékát amerikaiak kapták, … az ökonometriai és 
matematikai eljárásokban való jártasságot tekintik a pub-
likálhatóság, a szakmai tekintély, sőt a szakmai komoly-
ság feltételének. … ez csak a közgazdaságtudomány 
mintegy 250 éves történetének alig egytizedére, utolsó 
25 évére jellemző.” (92. o.)  
Szintén a makro-ökonómia fejlődési pályájának folyta-
tása iránti kétségeit fejezi ki Mellár Tamás [2010], a di-
namikus, sztochasztikus, általános, egyensúlyi (DSGE) 
modellek és az új-keynesi monetáris modell közötti útke-
resésről szóló cikkében. 
Török Ádám [2010] találóan „szanszkritizálódásnak” ne-
vezi ezt a folyamatot: „A közgazdasági kutatások nö-
vekvő módszertani szegmentációja egyfajta szakmai be-
zárkózáshoz, »szanszkritizálódáshoz« vezethet. Ezt úgy 
értjük, hogy »a kutatások fejlett módszertani hátterének« 
megkövetelése akár a gyakorlati közgazdaságtani rele-
vancia kárára is történhet a felhasznált modellek túl ma-
gas absztrakciós foka miatt. Még az is elképzelhető, 
hogy bizonyos publikációkat már csak a beavatottak -s 
közöttük az egymásra hivatkozó szerzők- szűk köre fogja 
olvasni.” 
Ezek a hangok egyre gyakoribbak. Mielőtt azonban rá-
térnénk a megoldást is javasló alternatív iskolára, vegyük 

Magyar Minőség XXI. évfolyam 10. 2012. október 28/62 oldal 



szemügyre a tudományunkat is alapjában érintő mód-
szertani és értékválasztási kérdéseket. 
1. Filozófiai alapvetés – fontos-e mérni a mérhetet-
lent? 
What you can measure – you can improve! (Amit meg-
mérhetsz, azt javíthatod is!) tartja a bölcsesség, de ha 
közelebbről megnézzük, talán mégsem volt olyan bölcs, 
aki ezt kitalálta. A tény ugyanis többnyire igaz, de a je-
lentés könnyen módosul imígyen: Amit javítani akarsz, 
azt először mérd meg! 
Nos, egyfelől számtalan dolgot tudunk mutatni, amit 
mérhetünk, de nem feltétlenül javíthatunk rajta. Mérhető 
például a dohányosok száma egy országban, némileg 
bonyolultabban kiszámolhatjuk, hány kieső munkanap 
vagy mennyi egészségügyi kiadás kapcsolódik hozzájuk, 
radikálisabb kutatók kimutatják, hányan hány évvel ko-
rábban halnak meg a dohányzás miatt. Lehet erre állami 
politikát építeni, médiakampányt szervezni, ráíratni 
ijesztő -s tényként igaz- dolgokat a cigarettás dobozokra. 
Ám én kevés olyan dohányossal találkoztam, akit a té-
nyek mérése jobb belátásra bírt volna! Sőt mi több, hal-
lottam már -igaz, az iparágban ugyancsak érintett kom-
munikációs szakember szájából- olyat is, miszerint a ne-
vezetes fekete-keretes figyelmeztetés egyenesen kontra-
produktív. Ugyanis -szólt az érvelés- a szenvedélybeteg-
ségük miatt amúgy is általában rossz lelkiismeretű dohá-
nyosoknál stresszt okoz, aminek csillapítására ők legin-
kább a cigarettához szoktak nyúlni, nagy hirtelenjében. 
Lehet, hogy érdemes lenne mélyebbre néznünk a mér-
hető tényeknél, s megkülönböztetnünk a jószágok közül 
az önmagában való jó(szágok)at és a gyönyörködtető, 
pusztán élvezetet okozó jókat, mint Aquinói Szent Tamás 
tette? (Lásd például Baritz Laura [2008].) De térjünk 
-cikkünk szempontjából- fontosabb témákra, mint a do-

hányosok elleni, fejlett államokban zajló modern keresz-
tes-hadjárat. 
Nem javítható tehát minden, ami mérhető, vagy leg-
alábbis nem ilyen egyszerűen. Nagyobb baj azonban 
ennél, hogy sok igen fontos -javítható és elsősorban ja-
vítandó dolog- egyáltalán nem mérhető. S ez talán így 
van jól. Meg tudom mérni a vasúti sín szilárdságát és 
tömegét, ki tudom számolni hány fokot képes elviselni a 
nyári hőségben. Ez azonban -természetesen a nagy ka-
tasztrófák okozta szélsőségektől eltekintve- nem különö-
sebben fontos a társadalomnak, legfeljebb locsolni kell 
hőségriadóban a síneket, esetleg kicserélni néhány el-
görbültet. Fontos lehet persze, ha mind elgörbül. De nem 
szokott. Ha azonban a legközelebbi hozzátartozóimmal 
látványosan felbomlik a szeretetkötelékem, ha a csalá-
dokat csak a közös anyagiak megteremtése „hozza 
össze”, ha a párok már el sem határozzák komolyan, 
hogy együtt maradnak, ha felbomlanak, vagy létre sem 
jönnek a baráti, falusi, vallási vagy hobbiközösségek, az 
igencsak nagy baj. Ez közhely, nem is részletezem. 
Mégis, jószerivel mérhetetlen, s mindenesetre sokkal 
kevésbé látványos folyamat, mint egy elgörbült sín. 
Mégsem akarom megmérni, nem szeretném, ha kis piros 
lámpa égne a fejemen vagy a mobiltelefonomon attól 
függő fényességgel, mennyire vagyok szerelmes a 
mennyasszonyomba. Vagy érzem – habár homályosan – 
a szerelmet, és főleg tudom fontosságát, vagy nem. Ha 
megmérném, automatikusan degradálnám a sínszilárd-
ság vagy a bankszámla-egyenlegem szintjére. A nagy 
erkölcsi tanítások mind figyelmeztetnek az Igazán Fontos 
méricskélésének helytelen voltára. Hiába ismerem a ve-
gyi összetételedet, ez semmit sem mond arról, hogy ne-
mes vagy-e vagy alávaló, hitvány vagy hős. Két azonos 
vegyi összetételű nő közül az egyik taszít, a másikért 
életemet adnám. 
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Nem szeretném azonban azt a benyomást kelteni, hogy 
a mérést, mint olyat, kidobnám az ablakon. A tudomány 
a számok és tények világa, ahol mérés és analízis nélkül 
szóba sem állnak az emberrel – s jól is teszik. Azt azon-
ban állítom, hogy a fenntarthatatlanság és egyáltalán a 
fejlődés problémája messze túl fontos ahhoz, hogy 
pusztán racionálisnak tűnő méricskélés tárgyává tegyük! 
Pont azért, mert nem várhat addig sem időben, sem prio-
ritásban, míg be nem következik -az amúgy soha el nem 
érthető- közmegegyezés például arról, hány fokkal fog 
melegedni a Föld átlaghőmérséklete pontosan mennyi 
idő alatt, pontosan mennyi CO2 kibocsátásának hatá-
sára. 

  
11..  áábbrraa  AA  vvaallóóddii  mmeeggiissmmeerrééss  nneemm  sszzoorrííttkkoozzhhaatt  aa  ttuuddoo--

mmáánnyyrraa  
Theodore Roszak 1974-es, klasszikussá vált cikkében jól 
megfogalmazza a hármas megismerést, amit ő gnózis-
nak nevez.(11..  áábbrraa) Például semmit sem tudok legjobb 
barátomról, hiába ismerem pontosan vegyi összetételét 
vagy fizikai arányait. 

…A szellemet a lehetőségek színképének fogjuk 
fel, melyek mindegyike jól keveredik egymással – 
ha csak nem akarunk mindenáron torlaszokat 
emelni a tapasztalat természetes folyásának út-
jába. A színskála egyik végén ott van a tudomány 
kemény, erős fénye, innen kapjuk az információt. 
Középen találjuk a művészet érzéssel teli árnyait; 
innen erednek a világ esztétikai formái. A túlsó 
végen ott vannak a vallásos tapasztalat sötét, ár-
nyékos tónusai, majd áttűnnek észlelésünk szá-
mára elérhetetlen hullámhosszakba; ott kapjuk 
meg a jelentést. A tudomány méltán alkotó része 
ennek a színképnek. De a gnózis maga az egész 
spektrum. 

Barátra vagy szerelmesre lefordítva: a mérhető paramé-
tereken túl ott van a szépség vagy a stílus, ezen túl pe-
dig a lélek gazdagsága. Ez vonz vagy taszít valakiben 
mágnesként, nem a gyors-társkereső oldalak által meg-
adott centiméterek és kilók. Igazat adhatunk tehát 
Rosszaknak, a fenntartható fejlődés legalább annyira 
hitbéli és esztétikai kérdés, mint tudományos. 
Messzebbre menve: a fenntartható fejlődés fogalmának 
kiürülése, közhellyé válása talán lényegi részben pont 
annak tulajdonítható, hogy megpróbáltuk pusztán a tu-
domány és objektivitásra törekvő nemzetközi konferen-
ciák szférájába szorítani.  
Alternatív közgazdászként, „környezetgazdászként” 
alapvetően nem azért szeretném megmenteni a Földet, 
mert alacsony diszkonttényezővel mérem a szépunokáim 
sorsát, hanem mert szépnek és jónak tartom, vagy, mert 
úgy tanultam kiskoromban, hogy Isten dolga a világvége, 
s nem az emberé. 
A tudományos megismerés, azaz a fenntarthatóság 
mérhetőségét tehát nem elvetve, hanem helyére téve 
folytathatjuk a formabontást, három tagadó hipotézist 

 

Theodore Roszak [1974] alapján 
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fogalmazva meg. Ezek annyiban tekinthetők tagadónak, 
hogy ellentétben állnak a -véleményem szerint sokszor 
megalapozatlan- tudományos közhiedelemmel. 
2. Hipo- helyett antitézisek 
- Nemcsak az javítható, ami mérhető 

Ezen feltételezés mellett megfelelően érveltem az első 
részben. 
- A mérés néha túlzott leegyszerűsítésekhez vezet 

A téves kvantifikálási következtetések számomra legna-
gyobb hatású példája a Közlegelők tragédiája. Maga a 
példa [Lloyd 1833, de inkább Hardin 1968 tette híressé] 
talán csak szakemberek előtt ismert, de a következmé-
nyek mindenki számára világosnak tűnnek: közhitté vált, 
hogy a Föld fenntarthatatlanságának két fő oka a túlné-
pesedés és a túlfogyasztás. Ehhez képest mindenki a 
harmadik tényezőt igyekszik javítani, a technika színvo-
nalát, ez a legkevésbé fájdalmas (least regret) opció. 
- A műszerfal nagyjából rendben van! 

Véleményem szerint nem a GDP alternatívájában (illetve 
mikro-szinten valami profitot felváltó CSR mutatóban) 
van a megoldás! Pontosabban fogalmazva: 
a. Az alternatív mutatók, beleértve az általam preferált 

öko-lábnyomot is, módszertanilag messze állnak a 
tökéletestől, de ez a GDP-re is igaz, annak sem tö-
kéletességében rejlik az ereje; 

b. A legtöbb alternatív mutató (NEW, MEW, HDI, GPI, 
ISEW, G mutató stb.) sajnos statisztikailag korrelál a 
GDP-vel leginkább a magasabb jövedelemhez kötődő 
egészségesen megélt várható életkoron keresztül. Ez 
még talán a boldogságindexekre is igaz, legalábbis 
az objektív jóllét mérése felé tett próbálkozásokra (pl. 
Amanda W. Vemuri, Robert Costanza [2006], Ruut 
Veenhoven [2006]). Innentől fogva azonban erősen 
kétessé válik mindazon gigászi erőfeszítés létjogo-

sultsága, ami technikai lecserélést célozza (új statisz-
tikai rendszer), hogy a GDP – fejekben való – totális 
felváltásának szinte reménytelen feladatáról és/vagy 
több évtizedes átfutási idejéről ne is beszéljünk; 

c. A boldogság, egészség, várható életkor (és főleg az 
üdvösségben való remény) kérdése messze maga-
sabb rangú, mint a GDP-é, vagy bármilyen gazdaság, 
társadalom „teljesítményét” mérő mutatóé. Semmi-
lyen jó-szándéktól vezérelve ne akarjuk ezeket az 
értékeket összekeverni, mert bármennyire is a GDP 
megnemesítése volt a célunk, a magasabb rendű ér-
tékek degradálását fogjuk elérni!  
(Erre jó példa, amikor a környezet-gazdaságtan jó-
szándékúan az emberélet mérhetőségére törekszik, 
akor nem a nulla helyett értékeli tízezer, százezer, 
vagy sokmillió dollárra az Ember életét, hanem a vég-
telen értékűt alacsonyítja le, árcédulát ragasztva rá.) 

Kevésbé patetikus példa, amikor egy nemzetközi gye-
rekjogokért harcoló ENSZ szervezet az ökonomizmus 
szellemétől vezérelve véget akar vetni a távol-keleti gye-
rekmunkának, s immár nem csak azt mondja, hogy ez 
botrány, hanem hogy még nem is éri meg. Emlékezhe-
tünk Schumacher nevezetes megfogalmazására, misze-
rint egy tevékenységgel akkor tesszük a legrosszabbat, 
ha ráragasztjuk a gazdaságtalanság bélyegét, ám való-
jában sok más, még gazdaságtalanabb dolog van egy 
vállalatnál, mint a gyerekmunka (a megelőző környezeti 
beruházások kétharmadának 0-3 éves megtérüléséről 
lásd például Bodroghelyi Csaba, Kapusy Pál, Tóth Ger-
gely [2002-2010]). Kinyitottuk a kiskaput, mert ha ezen 
túl nem tilos, csak nem érdemes, akkor egyből kiszámol-
hatjuk, pontosan meddig is nem érdemes, s valóban: 18 
év megtérülési idővel számolva jobb az iskoláztatásba 
fektetni, mint gyerekekkel gyártatni pólókat. A kinyitott 
kiskapun azonban be is bújik a kisördög: a gazdasági 
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Jegyzet
Egészen pontosan a nyolc év alatt részletesen vizsgált 370 darab 114, 156, 100



aktorok nagy része, sajnos nem minimum 18-20 éves 
időtávokban gondolkodik. A vállalati kontrolling rendszer 
egyszerűen negyedéves és éves periódusra van han-
golva, néhány homályos stratégiai és fejlesztési tervet 
leszámítva. Egyfelől azonban még ezek sem nagyon 
látnak tovább 5 évnél, másfelől jelentőségük marginális a 
vállalati döntéshozatalban, ahol a sürgős majdnem min-
dig felülírja a fontosat. 
Összességében tehát jobb lenne egy fenntarthatóságra 
jobban reagáló mutató, mint a GDP, még jobb lenne két 
egyszerű mutató, mondjuk GDP + öko-lábnyom, de nem 
ez a lényeg, a megoldást máshol kell keresnünk! 
3. „A technika majd megoldja!” - A mérhetőség illú-
ziójából eredő téves következtetés és aránytévesztés 
Mivel az első hipotézissel már kimerítően foglalkoztunk, 
a harmadikat pedig egy ideig jó irányba vivő, de végső 
soron zsákutcának tartom, a második hipotézis nyomdo-
kain haladjunk tovább! 
Megismételve: A mérés néha túlzott leegyszerűsítések-
hez vezet. A mérhetővé tételből adódó téves elméletal-
kotásra Ehrlich klasszikussá vált egyenletén keresztül 
mutatok rá, mert témánk szempontjából messze ez a 
legborzasztóbb mítosz. Paul R. Ehrlich -egyébként nagy 
tudományos érdemeket szerzett biológus- John P. 
Holdrennel közösen publikálta az Impact of Population 
Growth c. cikkét 1971-ben, nem kisebb lapban, mint a 
Science magazin. Elméletét máshol is kifejti, legismer-
tebb könyve például a The Population Bomb címet viseli 
(1968). Ennek lényege, hogy az emberiség összes kör-
nyezeti hatása egy igen egyszerű egyenletben össze-
gezhető, amely IPAT néven vált ismertté: 

  
11..  kkéépplleett  

Azaz a bolygóra nehezedő nyomás (Hatás – Impact) 
egyenlő az emberiség lélekszámának (Népesség – Po-
pulation), a fogyasztásnak (Bőség, gazdagság – Aff-
luance), és a műszaki színvonalnak (Technológiák 
környezetkímélősége – Technology) a szorzatával. Ez 
így matematikailag kétségtelenül igaz. Talán felhozható, 
hogy vannak még fontos tényezők, vagy milyen nehéz is 
mérni a technológiai színvonalat (ld. A WBCSD nem túl 
sikeres próbálkozásait az öko-hatékonysággal (eco-
efficiency), illetve a Lovins házaspár és Ernst Ulrich von 
Weizsäcker nevével fémjelzett Factor 4 mozgalom látvá-
nyos kifulladását). De valójában ezek csak fanyalgások, 
a fenti egyenlet kétségtelenül működik, egyszerű, ele-
gáns. Ráadásul a lélekszám egészen pontosan mérhető, 
a bőség pedig közelíthető a GDP-vel. 
Kerekes Sándor 2000-ben a következő módon vetítette 
előre a környezeti terhelés növekedését:  
a. ha -az akkoriban tényadat- 5,5 milliárdos népesség-

szám 40 év alatt való megduplázódásával számo-
lunk; 

b. ha feltételezzük, hogy egy kormány sem tud hatal-
mon maradni tartósan 5% alatti GDP növekedéssel 
(ami 40 év alatt majdnem kereken 7-szeres növeke-
dést eredményez) 
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c. végül ha feltételezzük, hogy a Factor 4 mozgalom 
legmerészebb álmai (ld. pl. www.factor10-
institute.org) valóra válnak, azaz tízszerte kevesebb 
szennyezéssel és erőforrás-felhasználással elérhető 
a jelenlegi jólét 

http://www.factor10-institute.org/
http://www.factor10-institute.org/
Jegyzet
Kivéve néhány nagyon speciális esetet, mint például az állam vagy állami cégek által közvetlenül nyújtott közszolgáltatásokat. A Magyar Villamos Művek fenntarthatósági minősítése és számos vezetővel, valamint dolgozóval készített interjúk alapján például arra jutottunk, hogy minden más általunk auditált céggel ellentétben itt az elsődleges üzleti szempont az ellátás biztonságának szavatolása, s nem a rövid vagy középtávú nyereség. Ebből semmiképp nem vonhatunk le következtetést az MVM rossz hatékonyságára vonatkozólag, sőt, a cikk végén kifejtett bionómia modell szerint a cég túlzott törekvése rövid távú hatékonyságra (ökonomizmus) sértené a közép és hosszú távú hatásosságot (bionómia).

Jegyzet
Legalábbis végeredményében és érthetőségében egyszerű mutatók, hiszen mind a GDP, mind az öko-lábnyom mögött hatalmas adatgyűjtési és számolási apparátus rejlik.

Jegyzet
Legalábbis végeredményében és érthetőségében egyszerű mutatók, hiszen mind a GDP, mind az öko-lábnyom mögött hatalmas adatgyűjtési és számolási apparátus rejlik.Bár ez azért költői túlzás, egyfelől a szerző – immár nem amerikai, hanem egy ausztrál csapatattal közösen – 2009-ben közreadta Factor 5: Transforming the Global Economy through 80% Increase in Resource Productivity c. könyvét, másfelől az USÁ-tól Japánig, az Európai Uniótól Kínáig, szinte minden kormány és vállalat fenntartható technológia fejlesztési lázban ég. Nem veszik észre a környezetvédőknél technikai optimizmus néven régóta ismert jelenséget, amikor boldog tudatlanságban hátradőlve azt reméljük, néhány zseniális fejlesztőmérnök, etikus marketinges és felvilágosult politikus majd megoldja az emberiség problémáit, mondjuk biomassza vagy fúziós erőművek, hibridautók és lebomló műanyag poharak meglepetésszerű piaci inváziójával. Megvédenek bennünket technikai újítások és piaci mechanizmusok a saját kapzsiságunktól és kényelemszeretetünktől? Avagy adható technológiai válasz egy alapvetően személyes erkölcsi problémára, és ennek rendszerszintű legitimációjára?



akkor is rosszabbodik a helyzet, hiszen az IPAT egyen-
let, -immár konkrét számokkal behelyettesítve- így ala-
kul: 

A jogos ellenvetés szerint viszont ez mindennek hívható, 
csak hatékonyságnak nem, a helyes neve produktivitás 
vagy termelékenység lenne. De miért is játszunk a sza-
vakkal? Hiszen az amerikaiaknak szíve joga, hogy azt 
mondják egymásnak: „Az én autóm 6 mérföldet tesz meg 
egy liter benzinnel”, míg Európában ezt így fejezzük ki: 
„Az én kocsim 6 litert fogyaszt száz kilométeren”. Ettől 
még két ugyanolyan fogyasztású motorról beszélünk. 
Vagy mégsem? Mélyebben megnézve az európaiak 
-nyilván nem szándékosan- minél kevesebb benzint 
akarnak elhasználni adott távolság megtételéhez, míg az 
amerikaiak -persze pusztán nyelvi spekulációk alapján- 
minél messzebbre akarnak eljutni adott mennyiségű 
benzinnel. Matematikailag a két dolog tökéletesen 
egyenlő. Filozófiailag azonban ég és föld a különbség: 
gazdaságot növelek minden áron, amihez adott esetben 
eszköz a gazdaságosság növelése is (ami általában sze-
rencsére együtt jár a környezetkímélőbb üzemmel), 
avagy ellátom az adott szükségleteket, a szükséges 
mértékű gazdaságot megfelelő erőforrással (ésszerűen 
természetesen szintén takarékosan és környezetbarát 
módon). Az előbbi érvelést E. F. Schumacher után öko-
nomistának nevezhetjük, az utóbbit -a szó eredeti, he-
lyes értelmében- ökonomikusnak. 
Nos, nagyon úgy néz ki, hogy a fejlett világot környezet-
barát törekvéseiben inkább az ökonomizmus, mint az 
unokáink vagy a jegesmedvék sorsa iránti szolidaritás 
vezérli, így talán nem véletlen a leplező név. Egyesüle-
tünknél kilencedik éve gyűjtünk öko-hatékonysági eset-
tanulmányokat (Bodroghelyi Csaba, Kapusy Pál, Tóth 
Gergely [2002-2010]), amelyek összefoglaló táblázata az 
alábbi (11..  ttáábblláázzaatt) 

  
22..  kkéépplleett  

Azaz 40 év alatt kétszeres növekedés szorozva hétsze-
res növekedéssel, szorozva 90 százalékos csökkenés-
sel, egyenlő 1,4, magyarul 40 százalékos növekedés a 
környezeti terhelésben. 
Ha ezt összevetjük újabb és sokkal finomabb környe-
zetterhelési mérőszámunkkal, az öko-lábnyommal -azaz 
fogyasztásunkhoz szükséges termékeny földterülettel 
hektárban mérve- akkor azt látjuk, hogy az emberiség 
2010-ben kereken 50%-kal használja túl a Földet. Nem 
tudjuk, mennyivel lehet túlhasználni és mennyi ideig. Az 
viszont elég valószínűnek tűnik, hogy 90 (50+40) száza-
lékot nem fog elbírni a bolygó. 
Szintén Kerekes Sándor hívta fel a figyelmet, hogy 
rosszul használjuk az öko-hatékonyság kifejezést. Ez 
elsőre furcsának tűnik, hiszen nem teszünk mást, mint 
lefordítjuk az eco-efficiency kifejezést. Jobban megnézve 
azonban rájöhetünk a dolog mély igazságára.  
A WBCSD szerint ugyanis az öko-hatékonyság szám-
szakilag így írható le: 

  
33..  kkéépplleett  
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Intézkedések Mióta működik Környezeti javulás 

 Összes beruházás 
 Összes éves működési költség 
 Összes éves megtakarítás 
  Átlagos megtérülési idő 

114 „mosott gyümölcs tálban” – ezek az 
intézkedések egyáltalán nem igényeltek beruházást 

 0 Ft, csak átszervezés 
 669 millió Ft (átlag 5,2 millió Ft) 
 4,6 milliárd Ft (átlag 41,6 millió Ft) 
  azonnali 

156 „alacsonyan csüngő gyümölcs” – a 
megtérülési idő itt 3 éven belüli 

 7,28 milliárd Ft (átlag 51,1 millió Ft) 
 831,5 millió Ft (átlag 5,1 millió Ft) 
 9,2 milliárd Ft (átlag 57,3 millió Ft) 
  10 hónap 

100 „magasan csüngő gyümölcs” – gyakran 
százmilliós vagy milliárdos nagyságrendű 
beruházások, a megtérülési idő három év felett van 

 64,5 milliárd Ft (átlag 754 millió Ft) 
 799,6 millió Ft (átlag 6,26 millió Ft) 
 8,23 milliárd Ft (átlag 94,5 millió Ft) 
  8 év 8 hónap 

370 intézkedés, amik 
egyszerre jártak környezeti és 
gazdasági haszonnal 
(az azonos intézkedések 
többszöri szereplése miatt 
összesen 395 jelent meg 
eddig) 
 
78 szervezettől (az azonos 
cégek többszöri szereplése és 
a közös pályázatok miatt ez 
98 esetet jelent) 
Az eset-tanulmányokat adó 
szervezeteknél 
182 ezer alkalmazott 
dolgozik, és a magyar 
ipar termelésének  
30 %-át adják 
 

Legkorábbi 
intézkedés: 1991 
Legutóbbi 
intézkedés: 2009 
Általában az utóbbi 
években kerültek 
bevezetésre. 

Az intézkedések bevezetésével a 78 szervezet évente 
legalább ennyivel kevesebb erőforrást használ fel: 
ANYAGOK: 
1 510 liter tisztítószer 
582 ezer liter üzemanyag 
10 tonna ammónia 
2112 tonna vegyszer 
544 tonna lúg 
162 tonna regeneráló só 
ENERGIA: 
751 GWh energia 
55 millió m3 gáz 
VÍZ: 
19,7 millió m3 víz 
2,2 millió m3 szennyvíz 
Ezen felül legalább ennyivel kevesebb hulladék és 
szennyezés keletkezik: 
HULLADÉK: 
633 ezer tonna nem veszélyes hulladék 
60,5 ezer tonna veszélyes hulladék 
LÉGSZENNYEZÉS: 
11,5 ezer tonna szénhidrogén 
5 ezer tonna nitrogén-oxid 
262 tonna szénmonoxid 
490 ezer tonna széndioxid 
18 ezer tonna kéndioxid 
50 ezer tonna por 

Összesen 22,1 milliárd forint 
megtakarítás! 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  nnyyoollcc  AAbbllaakkoonn  bbeeddoobbootttt  ppéénnzz  cc..  eesseettttaannuullmmáánnyy--kköötteetteekk  iinnttéézzkkeeddéésseeiinneekk  öösssszzeeffooggllaallóó  ttáábblláázzaattaa  //aa  ttööbbbbsszzöörr  
bbeeaaddootttt  iinnttéézzkkeeddéésseekk  ggaazzddaassáággii  ééss  kköörrnnyyeezzeettii  hhaattáássáátt  eeggyysszzeerr  sszzáámmííttvvaa//

A táblázat több jó hírt tartalmaz. Például átlagosan 41,6 
millió forint értékű megtakarítást lehet elérni bármilyen 
beruházás nélkül egy átlagos cégnél a 21. század első 
évtizedének Magyarországán, pusztán átszervezéssel, 
egy folyamat újragondolásával. Ha némi pénzt is szá-

nunk a megtakarításra (relatíve kisebb beruházás), akkor 
az átlagos megtakarítás azonnal közel 60 millió forintra 
ugrik, a megtérülési idő pedig egy év alatt marad (10 hó-
nap, ami kiemelkedően rövidnek tekinthető a vállalati 
gyakorlatban). Továbbá a 78 résztvevő cég közel 30%-a 
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komolyabb nekiveselkedésre is hajlandó: a jövő ködébe 
vesző, közel 9 év megtérüléssel olyan beruházásokba 
kezd, amelyek egyszeri, előre és azonnal felmerülő költ-
sége meghaladja a 750 millió forintot. 

Ilyen például a kevéssé ismert angol matematikus, a már 
említett William Foster Lloyd, aki 1833-ban publikálta 
érdekes kis matematikapéldáját, mely később a közle-
gelők tragédiájaként vonult be a közgazdasági szakiro-
dalomba. Lloyd szerint ugyanis nem a potyautas (a köz-
legelők évszázados erkölcsi szabályát megszegő, oda 
két tehenet „kicsapó)”gazdák a ludasak, hanem a tehe-
nek, melyekből túl sok van. Lefordítva mai nyelvre: nem 
a fogyasztást kell csökkenteni, hanem a népességet 
„szabályozni”. Kissé furcsa kijelentés egy gazdasági-
csúcsragadozó gyarmatbirodalom-központ szellemi köz-
pontjában ülő tudóstól, de fogadjuk el, 1833-ban járunk, 
kis túlzással még a brit királynő öko-lábnyoma is nevet-
ségesen alacsony egy jobb módú mai magyar egyete-
mistához képest – a közlegelő valójában még üres. 

Ez igazán szép, mondhatnánk, de sajnos a valóság azért 
itt is kissé más, mint a tény. Ha eltekintünk azon intézke-
désektől, amiket valamilyen szigorodó jogszabály vagy 
más EU norma kötelezővé tesz, nagyjából olyan beruhá-
zások maradnak ebben a kategóriában, amelyek a ter-
melés növekedését szolgálják. Igaz tehát, hogy ezentúl 
fele annyi vizet fogunk felhasználni egy kilogramm papír 
előállításához, de legalább háromszor annyi papírt fo-
gunk gyártani! Ez sajnos mindent összevetve 50%-os 
vízfelhasználás növekedés… 
A szakirodalom Jevons paradoxon néven ismeri a fent 
leírt esetet. William Stanley Jevons ugyanis mér 1865-
ben kimutatta, hogy a széntüzelésű gyárak elterjedésé-
vel lehetővé váló ipari forradalom a hatékonyság javulá-
sát jócskán megnövelő mértékben növelte meg a szén 
felhasználását. (Lásd Jevons [1866], Richard York 
[2008], Harangozó Gábor [2009].) Az elsődleges motivá-
ció fontos, nem csak a végeredmény. Matolay Réka 
(2008) a hazai vállalati társadalmi felelősség (CSR) vélt 
előnyeit vizsgálja cikkében, s azt a megállapítást teszi, 
hogy az ilyen tevékenységbe általában hatékonysági 
előnyök reményében vágnak bele a vállalatok. 
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Ugyanez a hiba kevésbé bocsátható meg Garret 
Hardinnek, aki egyfelől a környezeti problémák tudato-
sulásának hajnalán mondta el megint, hogy túl sok em-
ber van, másfelől -bár korrekten leutalva a forrást, de 
lényegi hozzáadott érték nélkül, azaz- idegen tollakkal 
ékeskedve lett világhírű a Science hasábjain. Azaz 
mégiscsak hozzáadott valamit Lloyd megállapításaihoz: 
elítélte az ENSZ Egyetemes Emberi Jogok nyilatkozatát, 
mivel az világosan leszögezi az élethez való jogot. 
Akárcsak a már idézett Paul Ehrlich számítása, aki -kissé 
radikálisan fogalmazva és sarkítva- összeszorozhatónak 
tartja a kólaiváshoz való jogot a gyerekek élethez való 
jogával. A megtelt világban ugyanis sajnos így néz ki a 
valamit-valamiért (trade-off): eggyel kevesebb csecsemő 
Afrikában = x-szel több, nagyrészt felesleges jószág fo-
gyasztása a világ boldogabbik felén. Jól tükrözi ezt a 
2004-ben, A világ helyzetében publikált kis összehason-
lítás:(22..  ttáábblláázzaatt) 

Fordítsuk most figyelmünket az IPAT egyenlet harmadik 
tagjáról (T) első tagjára (P), azaz a népesség nagysá-
gára. Az általam korábban a fenntartható fejlődés 
vízionárius prófétáinak tekintett tudósok mai vélemé-
nyem szerint hasonlóképp estek téves következtetésbe, 
mint a technikai optimisták. Közelebbről megvizsgálva, s 
eredeti írásaikat elolvasva azt találjuk, hogy pont mér-
hetőségi törekvésük által lettek megcsalatva, s estek sú-
lyos aránytévesztésbe.  



Termék Éves kiadás Közcél 
Szükséges 

többlet-
befektetés 

Kozmetikumok 19 md 
USD 

Terhességi és szülési ellátás 
minden nőnek 12 md USD 

Állateledel (Európa, USA) 17 md 
USD 

Éhség és rosszul-tápláltság 
felszámolása 19 md USD 

Parfümök 15 md 
USD Írástudatlanság felszámolása 5 md USD 

Tengerentúli utazások 14 md 
USD Tiszta ivóvíz mindenkinek 10 md USD 

Fagylalt, jégkrém Európában 11 md 
USD Minden gyerek beoltása 1,3 md USD 

Forrás: A Világ helyzete [2004] 

22..  ttáábblláázzaatt  MMeennnnyyiitt  kkööllttüünnkk  aa  vviilláágg  bboollddooggaabbbbiikk  ffeelléénn  ––  mmeennnnyyiiéérrtt  lleehheettnnee  sseeggíítteennii  aa  vviilláágg  bboollddooggttaallaannaabbbb  ffeelléénn??
A fenntarthatóság más prófétái ez alapján feladják a re-
ményt, érdemes odafigyelnünk például James Lovelock 
borúlátó jóslatára. Eszerint a XXI. Század végére 6 milli-
árd ember ki fog halni, azaz kb. 500 millióan maradunk, s 
az északi területeken „húzzuk majd meg magunkat”. Ha-
sonlókat vizionálnak egyes filmek (pl. a Hülyeség kora), 
sőt, bár mozgalomnak még nem nevezném, de többen 
határozottan-határozatlanul, 2012-re várják a világ végét 
(ld. 2012 c film, avagy László Ervin: Káoszpont c. 
könyve). Ehhez „precíz” számításokat is felhoznak, mint 
például egy ősi maja jóslatot, amely egészen pontosan 
2012. december 21-re teszi a Föld utolsó napját. Igazat 
erről csak 2012 karácsonyán fogunk tudni, de hitem sze-
rint bármennyire is aggodalomra adnak okot a jelek, Is-
ten tudja, mikor lesz vége a világnak, s nem érdemes 
ilyen latolgatásokba bonyolódni. De térjünk viszont 
vissza Lovelockhoz. 
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James Lovelock 1979-ben adta közre Gaia című köny-
vét, ami tudományos műfaja ellenére hamarosan amo-
lyan kultuszművé vált. A klímakutató-polihisztor itt lefek-

tetett elmélete szerint a Föld egy nagyon kifinomult 
homeosztázissal bíró komplex rendszer, amely leginkább 
egy óriási szuper-élőlényhez hasonlít. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy emberi ésszel szinte felfoghatatlan 
planetáris mechanizmusok gondoskodnak évmilliók óta 
létfeltételeinkről, többek között a légköri gázok finom 
egyensúlyáról (pl. a 21 százalékos oxigéntartalom 1-2 
százalékpontos eltérése gyakorlatilag ellehetetlenítené a 
földi élet mai formáját – mégis hihetetlenül állandóak lé-
tünk fő fizikai paraméterei, a külső körülmények szélső-
séges kitérései ellenére). Lovelock ugyanakkor pont nem 
lép át azon a szűk határmezsgyén, amely vallásalapí-
tóvá, de legalábbis sci-fi íróvá tenné (a szuper-élőlény 
teóriát például csak sugalmazza). Egész életét „független 
tudósként” töltötte, légkörkutatóként tanulmányozta boly-
gónkat, de vezető szerepet töltött be a Viking program-
ban is (Mars, NASA). Az elsők között hívta fel a figyelmet 
évtizedekkel ezelőtt a széndioxid-kibocsátás veszélyeire, 
számtalan találmány fűződik nevéhez. Az óceán-
szivattyúkról és egyéb világjobbító technikai újítási tervei-



 

ről, valamint optimista Gaia elméletéről ismert tudós sok-
kolóan hatott a világ tudományos közvéleményére, ami-
kor – tegyük hozzá, 90. éve felé közeledve – 2006-ban 
az Independent brit lapban közzétette borúlátó jóslatait. 
Néhány cikk és interjúcím az óta: Enjoy life while you 
Can (Élvezzétek az életet, amíg lehet; The Guardian; 
2006), The Vanishing Face of Gaia (Gaiai szertefoszló 
arca; Corporate Knights Magazine; 2009), végül We 
can’t save the Planet (Nem tudjuk megmenteni a Földet; 
BBC Sci Tech News, 2010). 
Valóban, ha a kérdés így merül fel: jobb ma néhány túl-
népesedett országban többé-kevésbé önkéntesen 
visszafogni a gyerekszámot, vagy elveszteni 90 év múlva 
minden 12 emberből 11-et, a válasz megint egyszerűnek 
tűnik. A részletekben azonban itt is bent lakik az ördög, 
például: 
tényleg önkéntes önmegtartóztatás, vagy kormány által 

diktált, enyhébb formában gazdaságilag 
kikényszerített legdurvább korlátozása a legelemibb 
jogunknak, az élet birtoklásának és továbbadásának? 

megelőzés vagy félbeszakítás? (Még a magukat legfel-
világosultabbnak tartó országok egyébként tényleg 
humánus jogrendszerei is csak zavartan mosolyog-
nának, ha megkérdeznénk tőlük, miért is nem számít 
egy csecsemő néhány nappal-héttel a megszületése 
előtt embernek, esetleg miért előrébbvaló az anya 
jóléthez, mint a magzat léthez való joga?) 

Ha valaki azt mondja, hogy a népesség UTÓLAG korlá-
tozandó, ki fogja meghatározni hol és kit, s miért, mi-
kor és hogyan? Milyen példákat láttunk a történelem-
ben a túl nagy mennyiségű vagy túl rossznak tartott 
minőségű ember számának visszaszorítására, s mi 
erről a véleményünk?    

Jared Diamond, a tudományos bestsellerként számon 
tartott Összeomlás c. könyv szerzője -amúgy lenyűgöző 
alaposságú és stílusú- monstre művében szintén elcsú-
szik a túlnépesedési banánhéjon, amikor bár visszafo-
gott, de azért érezhető, finom lelkendezéssel ír az Új-
Guinea évezredes születésszabályozási gyakorlatáról. 
Miután közel 300 oldalon taglalta a kihalt vagy majdnem 
kihalt civilizációk baklövéseit a majáktól a Húsvét-szige-
tek patkányevésbe, majd kannibalizmusba süllyedt kultú-
rájáig, A siker két útja című fejezetben leírja, hogy Új-
Guinea lakosai egészen a legutóbbi időkig -közel 46 000 
éven át (!)- éltek önfenntartó módon. A kiemeléssel kissé 
igazságtalan vagyok a szerzővel, mivel ő az állandóság 
és fennmaradás számos faktorát sorolja fel, úgymint 
földkímélő (mező)gazdálkodás, valami olyasmi, amit ma 
fenntartható erdőgazdálkodásnak nevezünk, némi tekin-
télytisztelettel lazított tökéletes demokrácia a faluközös-
ségekben, stb. Diamond így ír: 

A múltban az új-guineaiak olyan jelentős változá-
sokhoz alkalmazkodtak sikerrel, mint a pleisztocéni 
nagytestű állatok kihalása, a jégkorszakot követő ol-
vadás és felmelegedés, a mezőgazdaság fejlődése, 
a kiterjedt erdőirtás, vulkánkitörések csapadéka, az 
El Niňo hatásai, az édesburgonya meghonosítása 
és az európaiak megérkezése. Vajon a legújabb, 
népességrobbanást okozó körülményekhez képe-
sek lesznek-e alkalmazkodni? (281. o.)  

Diamond a polinéziai sikertörténetet az Új-Guineától ke-
letre fekvő kis szigettel, Tikopiával folytatja, amelynek 4,7 
négyzetkilométernyi összterülete 1200 embernek biztosít 
megélhetést, de a megművelhető területre vetítve a nép-
sűrűség már 309 fő/km2. 

Az élelem folyamatos megszerzésén kívül a fenn-
maradás másik feltétele az, hogy a lélekszám 
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hosszú távon ne növekedjen. 1928-29-ben Firth itt 
1278 embert számolt össze, majd 1929 és 1952 kö-
zött a növekedés évente 1,4%-ot tett ki. … A népes-
ség szabályozásának Firth hat módszerét figyelte 
meg 1929-ben, plusz tudomást szerzett egy további-
ról, amit régebben gyakoroltak. … A hét hagyomá-
nyos módszer legegyszerűbbike a megszakított kö-
zösülés. Egy másik az abortusz, amit a hasra gya-
korolt nyomással vagy ráhelyezett forró kövekkel 
érnek el, nem sokkal a szülés várható időpontja 
előtt. Néha megölik az újszülöttet, például úgy, hogy 
élve eltemetik, füsttel megfojtják, vagy arcra fektetik, 
hogy attól fulladjon meg. Kevés földdel rendelkező 
családokban a fiatalabb fiúk cölibátusban élnek, és 
így tesz sok lány is, ahelyett, hogy belépne egy po-
ligám házasságba. (A cölibátus Tikopián nem jelent 
tartózkodást a nemi élettől, csak azt, hogy az illető-
nek nincs utódja; ha ezt eléri megszakított közösü-
léssel vagy akár gyerekgyilkossággal, maga a 
szexuális aktivitás megengedett.) További módszer 
az öngyilkosság, amelynek 1929 és 1952 között 19 
esetét írták le: hetet akasztással és tizenkettőt úgy, 
hogy elkövetője szándékosan túl messzire úszott ki 
a tengeren, és már nem tudott visszaúszni. Gyako-
ribb a „burkolt öngyilkosság”, vagyis az elindulás 
egy nyilvánvalóan életveszélyes hajóútra. … Végül 
a népesség szabályozásának van még egy közke-
letű, bár nem kimondottan ezzel a céllal gyakorolt 
módja: a háború. Tikopiában erre is volt példa, 
ahogy Firthnek elmesélték, az azóta eltelt nemze-
dékek számából ítélve utoljára az 1600-as vagy ko-
rai 1700-as években. Akkoriban egy homoknyelv 
bezárta a sziget egyetlen tengerparti öblét, ahol így 
kevert édes- és sósvízű tó keletkezett, sokkal sze-
gényebb élővilággal a korábbi lagúnáénál. A halak 

és puhatestűek lecsökkent állománya tragikusan 
érintette az ott lakó Nga Ariki klán tagjait, akik emiatt 
megtámadták és kiirtották a szomszédos Nga 
Ravenga klánt, hogy annak földjét megszerezzék. 
Egy vagy két nemzedékkel később aztán tovább 
terjeszkedtek, most a Nga Faea klán területére 
tartva igényt, ez utóbbiak pedig, reménytelenül ki-
sebbségben lévén, inkább kihajóztak a tengerre ke-
nuikon (vagyis igazából öngyilkosok lettek), mint 
hogy bevárják lemészárlásukat. (285–286. o.)  

Tényleg nem lehet másképp? Valóban vissza kell 
süllyednünk állati, majd állat alatti szintre, először me-
gennünk a patkányokat, majd egymást? Tényleg nem 
tanultunk annyit a történelemből, hogy inkább ma takaré-
koskodjunk a vízzel, mint holnap háborúzzunk érte? 
Legalább megpróbálhatnánk! A csatát először fejben 
vesztik el, mint a Nga Faea klán tagjai, a tényleges vere-
ség csak ezután jön. Az ember -minden hibája ellenére- 
képes leküzdeni ösztöneit, költői túlzással azt is mond-
hatnánk, civilizációjának története alantas ösztönei meg-
zabolázásának története. Ez hit kérdése, nem is érvelek 
álláspontom mellett tovább. Azt viszont állítom, hogy ha 
Isten mellett már az emberben sem hiszünk, akkor tény-
leg nagyon vesztésre állnak a dolgok. 
Nézzük meg hát utoljára az IPAT egyenletet, mielőtt egy 
jobbal helyettesítjük. A technika láthatólag óriásléptekkel 
fejlődik, a népesség a legvalószínűtlenebb helyeken (a 
fejlődő országokban, ahol alacsony szintű az egészség-
ügyi ellátás, hiányos a táplálkozás, megoldatlan az em-
berhez méltó hajlék és még az egészséges ivóvíz is rit-
kaságszámba megy) nő, a békével és jóléttel elkényez-
tetett fejlett országokban viszont csökken. A fogyasztás 
láthatólag nő, de ezt nem olyan könnyű kvantifikálni, mint 
a lélekszám gyarapodását. Ábrázoljuk most mégis kissé 

Magyar Minőség XXI. évfolyam 10. 2012. október 38/62 oldal 



primitív módon a fogyasztás és a népesség növekedését 
egy koordináta rendszerben. (22..  áábbrraa)) 

  
22..  áábbrraa  AA  nnééppeesssséégg,,  aa  mmeeggtteerrmmeelltt  jjóósszzáágg  ((GGDDPP))  ééss  aa  
kkeerreesskkeeddeelleemm  nnöövveekkeeddééssee  aa  vviilláággoonn  ––  aazz  11995500  éévvii  

sszziinntthheezz  kkééppeesstt  
Ha vesszük a fáradtságot, hogy összegyűjtsük a világ 
népességének, anyagi össztermelésének és kereske-
delmének adatait 1950-től napjainkig, megdöbbentő ké-
pet kapunk. Mindenki népességrobbanásról beszél, mi-
közben az emberiség lélekszáma 2,5 milliárdról 6,5 milli-
árdra növekedett, ami „mindössze” 159 százalékos 
növekedés. A világ összes GDP-je reálértéken -hang-
súlyozandó, az egyenlőtlenség kiéleződésével- 5.300-ról 
48.100 milliárd dollárra hízott (800 százalékos növeke-

dés), de igazán a nemzetközi kereskedelem volumene 
„robbant”, 126-ról 24.400 milliárd dollárra (20.000 szá-
zalékos növekedés!). David Korten könyve [1996] meg-
erősíti számításainkat: 

1965 és 1992 között a világ megtermelt javainak a 
nemzetközi kereskedelemben részt vevő 9 szá-
zalék alatti aránya majdnem 19 százalékra növe-
kedett. Általában elmondható, hogy a kereskede-
lem növekedési üteme közel kétszerese a gazda-
sági kibocsátás növekedési ütemének. 1983-tól 
1990-ig a külföldi befektetések világszerte négy-
szer olyan gyorsan nőttek, mint a világtermelés, és 
háromszor olyan gyorsan, mint a világkereskede-
lem. (150.o.) 

S hol vagyunk már 1992-től… Még egyszer: míg az el-
múlt 56 évben a népesség több mint megduplázódott, 
addig a GDP kilencszeresére nőtt, a világkereskedelem 
volumene pedig kétszázszorosára. Ha ezt összevetjük 
az öko-lábnyom alakulásával, akkor világosan látszik, 
hogy nem a fejlődő országokban szaporodó népesség 
használja el növekvő mértékben a Föld erőforrásait 
szükségleteinek kielégítésére, hanem a fejlett országok-
ban lakó csökkenő népesség, határtalan igényeinek 
csillapítására. Semmi sem idevágóbb Gandhi szavainál: 
„A világ erőforrásai elegendőek, hogy kielégítsék min-
denki szükségleteit, de nem mindenki mohóságát.” 

 

Folytatása decemberi számunkban 
______________________________________________  
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AA  mmiinnőősséégg  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddéésséérrtt  

AAmmiikkoorr  aa  mmiinnőőssééggeett  eellőőrree  mmeeggtteerrvveezzzzüükk  --  11..  rréésszz  
TTóótthh  CCssaabbaa  LLáásszzllóó  --  TTóótthh  LLáásszzllóó  

  
A Fenntartható Fejlődés hatékonyságnövelés-pillérét 
-véleményünk szerint- két jelenleg is alkalmazott mód-
szer tudja megerősíteni, egyfelől a Six Sigma módszer-
tan, másfelől a Lean Menedzsment. 
Itt két teljesen eltérő megközelítésről van szó. A szigma 
esetében a minőség áll a középpontban, és megenge-
dünk egy minimális hibaszámot, addig a lean az értékte-
remtésre (a veszteségek kiküszöbölése) fókuszál, és a 
zéró defekt filozófiát vallja. Ebből a Tisztelt Olvasó már 
láthatja, hogy nem értünk egyet azzal, hogy létezne Lean 
Six Sigma, amely napjaink legdivatosabbnak tűnő moz-
galma. Már 2008-ban, a Lean Fórumon tartott előadá-
sunkban megmutattuk, hogy ilyen szinergia a módszerek 
és filozófiák szintjén nem létezik. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy ezzel a véleményünkkel nem vagyunk egye-
dül. 
Ugyanakkor természetesnek tartjuk, hogy bármelyik 
módszer korlátlanul használhatja a másik eszköztárát. 
Véleményünk szerint Tudás Alapú Menedzsment van, 
ahogyan azt az Egyesült Államok légierejének Akadémi-
ája már 1994-ben világosan megfogalmazta egy könyvé-
ben. Magyarán szólva, problémák vannak, és a problé-
mákhoz kell megkeresni a megfelelő módszert. Úgy 
gondoljuk, hogy a félreértést az okozza, hogy a módsze-
reket nem filozófiaként, hanem csupán eszköztárként 
kezelik. A Lean Six Sigma kérdéssel a továbbiakban je-
len dolgozatban nem kívánunk foglalkozni, nem lehetet-

len, hogy a későbbiek folyamán álláspontunkat egy 
hosszabb tanulmányban is kifejtjük. 
Mind a Six Sigma, mind a lean esetében a módszereket 
részletesen kifejtettük már jelen folyóirat hasábjain 2007-
ben, illetve könyv formátumban is megjelent a Dashöfer 
kiadónál 2008-ban. Nem szeretnénk ismétlésekbe bo-
csátkozni, ezért csupán röviden vázoljuk majd a módsze-
rek lényegét, és arra fogunk fókuszálni, hogy mennyiben 
támogatják a hatékonyságnövelés pillérét. 
Talán nem véletlen, hogy mindkét módszer létrejötte 
ugyanarra a kihívásra adott válasz. A múlt század 80-s 
éveire a japán gazdaság olyan hihetetlen mértékű fejlő-
dést valósított meg, hogy képes volt a világot olcsó és 
kiváló minőségű termékekkel ellátni. E tény az akkoriban 
fejlettnek nevezhető világ (Észak-Amerika, az akkori po-
litikai értelemben vett Nyugat-Európa) számára piacainak 
beszűkülését, saját iparának stagnálását vonta maga 
után, ennek minden társadalompolitikai következményé-
vel együtt. A második világháború után ugyanis kialakult 
egy olyan Japán Ipari Menedzsment Rendszer, amely 
képes volt ötvözni a japán kulturális hagyományokat a 
nyugattól tanult és a helyi viszonyokra transzformált ipari 
kultúrával. Erre valamilyen választ kellett adni! Egyik 
ilyen kezdeményezés az ISO 9000 szabványsorozat 
megjelenése volt 1987-ben, amely a TQM elemeit pró-
bálta meg elterjeszteni, olyan formában, hogy azok kö-
telezően „művelve legyenek”. Az ISO a kezdetekben 

Jegyzet
A cikk lapunk 8-9 számában megjelent tanulmány folytatása.

Jegyzet
Politológus, az ELTÉ-n szerzett diplomát, majd a BCE PhD hallgatója. Kutatási témája a pártok, illetve a pártrendszerek fejlődés története.

Jegyzet
Fizikusként végzett a KLTE-n, majd több mint 20 éven keresztül a fényforrásipar kutatás-fejlesztési területén dolgozott. A minőségügyben kifejtett tevékenységéért 2006-ban egyéni IIASA-Shiba Díjat kapott.

Jegyzet
A dolgozatban egyaránt használni fogjuk a Hat Szigma magyar és angol megfelelőjét, mivel a magyar nyelvű szakirodalomban is elterjedt a Six Sigma megnevezés.

Jegyzet
Itt csak az angol megfelelőt használjuk, azt is az egyszerűsített lean formában, mivel a magyarítás, a Karcsúsított Gyártás, vagy a még rosszabb „ferdítések” nem tükrözik a módszer lényegét, azaz a veszteségmentes folyamatok megalkotását.

Jegyzet
Tóth Csaba László: Gondolatok a Lean Six Sigma-ról; Lean Fórum Konferencia, 2008

Jegyzet
Micklewright M.: Lean Six Sigma - An Oxymoron?

Jegyzet
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Jegyzet
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szinte csak Európára korlátozódott. Ugyancsak 1987 a 
Malcolm Baldrige Díj születési éve, az EFQM 1989 jön 
létre, a ma már Európai Kiválósági Díjnak nevezett elis-
merés 1991-re datálható. 
Valamit tenni kellett a japán expanzió fékezésére, meg-
állítására. Az ISO, a Baldrige Díj inkább filozofikus meg-
közelítések. Szükség volt már egy használható mód-
szertanra, amely nem a klasszikus filozófiákon alapul. 
Így született meg a Motorolánál a Hat Szigma, és a világ 
autóiparának tanulmányozása után a japán autógyártás, 
és ezen belül a Toyota kiemelkedő teljesítménye alapján 
a Womack, Jones és Roos könyvében leírt lean. 
Egy kihívás, két válasz. A Six Sigma alapvetően „Made 
in USA” terméknek tekinthető, a leanben azonban jelen-
tős amerikai know-how is található. Külön érdekessége, 
hogy a japán kihívásra, japán módszerek bevetésével 
kíván válaszolni. 
Tekintsük most a Hat Szigmát! 
A történet az 1800-as évek elején kezdődik, amikor Eli 
Whitney megalkotja a tűrés fogalmát, amely a Six Sigma 
definíciójában is fontos szerepet játszik. Kiemelkedő sze-
rep jut Walter Shewartnak, aki 1924-ben a statisztikai 
módszerek ipari alkalmazásával, konkrétan az SPC-vel 
(Statisztical Process Control – Statisztikai Folyamat Sza-
bályozás) áttörést ér el az ipari folyamatok kihozatalának 
emelésében. A 30-s években Joseph Juran általánosítja 
a Pareto elvet az élet minden területére, megfogalmazza, 
hogy csak néhány ok felelős a hibákért (vital few and 
trivial many). Megmutatja azt is, hogy folyamatokban kell 
gondolkodni. W. Edwards Deming felismeri, hogy a mi-
nőség csak akkor biztosítható, ha a vállalkozás minden 
résztvevője magáénak érzi a minőséget, vagyis definiálja 
a TQM alapjait. A TQM azonban filozófia! Eszközrend-

szereként leginkább a hét alapeszközt (7QC) szokták 
emlegetni, de maga Kaoru Ishikawa is úgy fogalmaz, 
hogy ezzel a problémák közel 80%-a oldható meg. Mi 
van a maradékkal? Ekkor jött a Motorola kiváló szakem-
bere, Bill Smith, aki visszahozza a statisztika eszközeit a 
mindennapi gyakorlatba, Bob Galvin a cég CEO-ja, aki 
felkarolja az ötletet, és Mikel Harry, aki rendszert épít 
Smith elképzelései köré. 1987-ben megszületik a Six 
Sigma. Olyannyira eredményes, hogy a következő évben 
a teljesítményük alapján elnyerik a Malcolm Baldrige Dí-
jat. 
Mi is az a Six Sigma? 
Idézzük vissza korábbi munkánkban leírtakat! Mikel 
Harry szerint a Hat Szigma legalább három dolog egy-
szerre: 
Egyfelől, egy minőségi irányzat, amelynek célja, hogy az 
adott termék, szolgáltatás vagy információ (a továbbiak-
ban ÁRU) kategóriájában a legjobb legyen. 
Másfelől, a Hat Szigma egy módszer, rendszerezett 
megközelítés azon hibák csökkentésére, amelyek a ve-
vőkre a legnagyobb hatással vannak. Az a cél, hogy 
egymillió lehetőségből mindössze 3,4 darab lehet csak 
hibás, ez egyenértékű azzal a megfogalmazással, hogy 
annak a valószínűsége, hogy az ÁRU elsőre megfelel az 
előírásoknak, 99,99966 %. 
Harmadrészt, a Hat Szigma egy mérőszám, amely sta-
tisztikus mérésen alapul, és megmondja, hogy mennyire 
jók az ÁRUink, pontosabban az azokat előállító folya-
mataink. 
Manapság nyugodtan hozzátehetjük, hogy a Hat Szigma 
egy menedzsment rendszer is, amely átfogja a vállalko-
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zás teljes keresztmetszetét, azaz fogalmazhatunk úgy is, 
hogy egy áttörési stratégia. 
Ugyanakkor a Hat Szigma egy speciális eszközrendszer 
is, amely alkalmas arra, hogy folyamatainkat a kívánt cél 
irányába segítse. 
A Hat Szigmának is vannak különböző fejlődési szaka-
szai, nézzük ezeket Harry alapján: 

1) A selejt csökkentése, ekkor még csak a termelési 
folyamatra koncentrálunk 

2) Az üzlet minősége, a minőség üzlete helyett, kiter-
jesztés a vállalat egészére 

3) Az értékteremtés kerül a fókuszba, ez a lean ha-
tása, de kemény szigmás eszközökkel 

4) (Six Sigma in private life – való igaz, mindennapja-
inkba is beszivárog) 

A magunk részéről ide tennénk a következőt is: 
5) Six Sigma és a fenntartható fejlődés 

A Hat Szigma egy rendszerezett megközelítés, egy kö-
tött folyamat, amely 5 fő fázisból és az egyes fázisokon 
belül szükségesen elvégzendő feladatokat tartalmaz. Ez 
az öt fázis a következő: Definiálás (Define), Mérés 
(Measure), Elemzés (Analyze) Fejlesztés (Improve) és 
Szabályozás (Control), így áll össze az angol szavak 
megfelelő kezdőbetűiből a DMAIC. 
Definíció 
Egy hat szigmás projekt legfontosabb eleme az üzleti 
szituáció megértése, miért van szükség a projektre, mi-
lyen célokat tűzünk ki, kik fogják a projektet végigvinni, 
az információkat a projekt alapokmányban gyűjtjük 
össze. Ezt a munkát természetesen egy vevői/piaci elvá-
rás indítja el. Meghatározzuk a vevő számára fontos, a 

minőségre kritikus paramétert vagy paramétereket, 
amelyekre a projekt vonatkozni fog. Ezt hívjuk CTQ-nak 
(Critical to Quality). 
A Definíciós fázis célja a project elindítása, eredménye a 
projekt alapokmány. 
Mérés 
A mérés, mint kifejezés, azt jelenti, hogy valamilyen tu-
lajdonságot számszerűsítünk, ez történik meg ebben a 
fázisban. A Definícióban meghatároztuk a vevő számára 
fontos CTQ paramétert, azonban ez nem minden eset-
ben egy jól mérhető mennyiség, vagy mérhető ugyan, de 
a vevőm nem számszerűsít, hanem csak általános elvá-
rásokat fogalmaz meg. Az első lépésben az a feladatunk, 
hogy ezt CTQ-t valamilyen mérhető ÁRU tulajdonsággal 
azonosítsuk. Ez az ÁRU tulajdonság azonos az őt előál-
lító folyamat egy lényeges kimenetével, amit mi a projekt 
folyamán vizsgálni fogunk. 
A Mérési fázis célja az elérendő paraméter számszerű-
sítése és az alkalmazott mérőrendszer ellenőrzése, 
eredménye a tűrésezett célparaméter és a mérőrendszer 
képességének kifejezése konkrét számokkal. 
Elemzés 
Ebben a fázisban meghatározzuk, hogy a folyamat jelen 
formájában mire képes. Az összegyűjtött adatokat 
összevetjük a Mérés fázisban definiált teljesítmény elő-
írással, és különböző indexeket határozunk meg, mint a 
cp, cpk, pp és ppk. Természetesen a legfontosabb mérő-
szám az úgynevezett zbench vagy röviden csak z érték, 
amely a folyamat szigma képességét mutatja meg. A Hat 
Szigmában megjelenik a statisztika! 
Ugyancsak ebben a fázisban megkezdjük a folyamat 
lehetséges kulcs bemeneteinek azonosítását, először 
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egyszerű eszközökkel (Pareto, FMEA, halszálka, ok-
okozati mátrix stb.) azonosítjuk az összes lehetséges 
bemenetet, majd ezeknek a kimenetre gyakorolt egyedi 
és kereszthatásait statisztikai módszerekkel elemezzük. 
A különféle hipotézisvizsgálatok (t-próba, ANOVA, szó-
rás homogenitás, stb.) mellett alkalmazunk regresszió-
analízist, esetenként SPC-t is. Nagyon fontos annak is-
merete, hogy az általunk vizsgált független változók mi-
lyen statisztikai eloszlást követnek, mert nem minden 
esetben használhatók a normál eloszlásra kidolgozott 
próbák, sok esetben a nem-paraméteres eljárásokat kell 
alkalmazni. 
Összefoglalva: az Elemzési fázis célja a jelenlegi folya-
matképesség meghatározása, a teljesítmény előírás 
pontosítása, a független változók azonosítása. Eredmé-
nye a jelenlegi szigmaszint meghatározása, statisztikai 
nyelven meghatározott projekt célkitűzés és a lehetsé-
ges, szignifikáns hatással bíró folyamatbemenetek azo-
nosítása. 
Fejlesztés 
Az Elemzés végén sok olyan azonosított folyamat-be-
menettel rendelkezünk, amelyek egyenként vagy köl-
csönhatásban hatnak a kimenetünkre, de ennek a ha-
tásnak a nagyságát még nem ismerjük pontosan. E be-
menetek közül kell kiválasztani az igazán lényegeseket. 
Ehhez szintén statisztikai eszközöket használunk, ame-
lyek közül legelterjedtebbek az úgynevezett szűrő kísér-
letek. A Fejlesztés legfontosabb eszköze a Kísérletterve-
zés, jó magyar szóval a DoE (Design of Experiment).  
Összefoglalva: a Fejlesztési fázis célja egy matematikai 
modell megalkotása és az optimális megoldás megtalá-
lása. Eredménye optimalizált kulcsbemenetek tűrések-

kel, a megoldás igazolása szimulációval és/vagy meg-
erősítő kísérlettel. 
Szabályozás 
A DMAI fázisokban a szisztematikus munkával megjaví-
tottuk a folyamatunkat, azaz meghatároztuk a kulcs be-
meneteket, célértéket és tűréseket rendeltünk hozzá. A 
Hat Szigma módszertan azonban nem elégszik ennyivel, 
biztosítani akarja, hogy az elért eredmények hosszú időn 
keresztül fennmaradjanak. Ehhez egy minőségrendszert 
kell felépíteni, erről szól a Szabályozás fázis. 
A Szabályozás biztosítja azt, hogy a bemenetek mindig a 
meghatározott tűrésen belül maradjanak, mert ez a kul-
csa annak, hogy a vevő mindig az általa elvárt minőséget 
kapja. Amennyiben a szabályozás hiányos, vagy egyál-
talában nem valósul meg, akkor a folyamat nagyon gyor-
san visszaáll az eredeti, nem szabályozott állapotába. Ez 
vevői elégedetlenséget, esetenként piacvesztést is 
eredményezhet. 
Összefoglalva: a Szabályozás fázis célja egy komplex 
minőségrendszer kialakítása és fenntartása, eredménye 
ellenőrzési és szabályozótervek, valamint folyamatleírá-
sok kidolgozása és bevezetése. 
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Nagyon fontosnak tartjuk annak a hangsúlyozását, hogy 
a Six Sigma statisztikai alapú megközelítés. Ennek az a 
lényege, hogy a folyamatok megfigyeléséből levont kö-
vetkeztetéseket egy modellben kívánjuk megjeleníteni. A 
modell segítségével a jövőre vonatkozó előrejelzéseket 
tehetünk. Ebből világosan következik, hogy a Six Sigma 
egy olyan filozófia és módszer, amely nem fog rögtön 
megtalálni minden munkavállalót. Kezdetben csak az 
igazán elkötelezettek lesznek a módszer szakértői, a 
teljes elterjesztés fokozatosan valósulhat meg a vállalko-
záson belül. 



Nem túl széles körben ismert, hogy a II. világháború alatt 
Deming és munkatársai több mint 30 ezer amerikai mér-
nököt képeztek ki az SPC használatára. A Quality 
Progress-ben leírnak egy olyan esetet, hogy a General 
Electric egyik gyárában -amely akkoriban a világ legna-
gyobb elektroacél üzeme volt- a háború alatt a selejt-
arányt esetenként 30%-ról 1% alá csökkentették az SPC 
alkalmazásával. 
A statisztikai megközelítés fontosságáról ezen folyóirat 
egyik tavalyi számában mutattunk be néhány egyszerű 
példát, amely a mindennapjainkra vonatkozik. 
Isaac Asimov -a tudományos-fantasztikus irodalom egyik 
legnagyobb alakja- az 1940-s évek végén írta meg az 
Alapítvány Trilógiát. Alapötlete az, hogy a távoli jövőben 
egy Hari Seldon nevű szakember megalkotja a pszicho-
históriának nevezett tudományt, amely a statisztikai és a 
pszichológia egyesítésével létrejött új módszer, amely 
képes arra, hogy a Galaktikus Birodalom jövőbeni visel-
kedését leírja, azaz megjósolja, mi lesz a jövőben. A mű 
mind tudományos, mind irodalmi szempontból zseniális, 
de valljuk be, mégiscsak sci-fi. 
2011 nyarán aztán történt valami. Egy nem túlságosan 
ismert amerikai hírszerző ügynökség (IARPA - 
Intelligence Advanced Research Projects Activity) fel 
kívánja térképezni 21 latin-amerikai ország internetes 
adatforgalmát hogy, abból a jövőre vonatkozó informáci-
ókat kaphasson. Ráadásul, a témában nem ez az 
egyetlen kezdeményezés. Lehet, hogy Hari Seldon már 
megszületett és közöttünk él? 
Térjünk vissza azonban a valóságba! Az eddigiekben 
megpróbáltuk röviden összefoglalni a Hat Szigma törté-
netét, a legfontosabb jellemzőit. Amiről eddig beszéltünk, 
azt úgy szoktuk jellemezni, hogy a klasszikus Hat 

Szigma, a DMAIC. Mi azonban a továbbiakban nem erről 
szeretnénk beszélni, hanem a Six Sigma egy fejlettebb 
és bonyolultabb megjelenési formájáról, amit Hat 
Szigmára Való Tervezésnek nevezünk. A magyar nyelv-
ben is elterjedt az angol rövidítése, a DFSS (Design for 
Six Sigma). Ezt vesszük most górcső alá, ugyanis úgy 
gondoljuk, hogy a Fenntartható Fejlődés szempontjából 
alapvető szerepe van. 
Mi is az a Hat Szigmára Való Tervezés? 
A klasszikus DMAIC módszertant akkor használjuk, ami-
kor létező folyamatot, terméket vagy szolgáltatást aka-
runk megjavítani, minőségi szintjét magasabbra emelni. 
Egy DMAIC projekt végrehajtása néha nem zárul ered-
ménnyel annak ellenére, hogy a résztvevők mindent a 
legideálisabban hajtottak végre. Tudnunk kell ugyanis, 
hogy létezik egy úgynevezett 4 szigmás fal, azaz, ha a 
fejlesztendő termék/folyamat/szolgáltatás már elég ma-
gas szigmasággal rendelkezik, akkor a meglévő feltéte-
lek mellet már tovább nem fejleszthető, vagyis újraterve-
zésére van szükség. Az újratervezést azonban már nem 
a szokásos módon, hanem a Hat Szigma eszköztárának 
felhasználásával kell végrehajtani, azaz Hat Szigmára 
kell Tervezni. 
Amikor egy eladó új termékkel jelenik meg a piacon, 
megjelenik előtte a Kano-diagram (11..  áábbrraa), és nagyon 
kíváncsi, vajon termékét a Vevő hol helyezi el a diagra-
mon. 
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11..  áábbrraa  AA  KKaannoo--ddiiaaggrraamm  

Minden eladónak az a célja, hogy az „izgató minőséget” 
érje el, de ez nem minden esetben sikerül, nemegyszer a 
piac a terméket a „fordított minőség” kategóriájába so-
rolja vissza. Mi lehet ennek az oka? Kézenfekvő a vá-
lasz, nem mérték fel kellőképpen a piaci, a vevői igénye-
ket. Ezen segíthet a Hat Szigmára Való Tervezés, vagyis 
a DFSS, amely a legmesszebbmenőkig figyelembe veszi 
a Vevő elvárásait, és a „Minőség Univerzum” a vevő 
számára fontos dimenzióit „hat szigma szinten” elégíti ki. 
Ismétlésképpen nézzük át Garvin Minőség Univerzumá-
nak dimenzióit: 

1) teljesítmény 
2) különleges tulajdonságok 
3) megbízhatóság 
4) megfelelőség 
5) tartósság 
6) szervizelhetőség 

7) esztétikusság 
8) érzékelt minőség 

Manapság hozzá lehetne tenni egy kilencedik és ti-
zedik dimenziót is: 

9) az áruhoz kapcsolódó szolgáltatások 
10) megfelelés a Fenntartható Fejlődés követelményei-

nek  
Ezek után próbáljuk megadni a DFSS definícióját! 

A Hat Szigmára Való Tervezés egy olyan üzleti 
menedzsment filozófia, módszertan és eszköz-
rendszer, amely a klasszikus Hat Szigmán alapul 
és célja a Vevői Elvárások hat szigma szinten 
történő kielégítése. A DFSS egyaránt alkalmaz-
ható termékek, folyamatok és szolgáltatások 
(összefoglalóan ÁRU) esetében, akár egy meg-
lévő ÁRU újratervezéséről van szó, akár egy telje-
sen új ÁRU létrehozásáról. 

Térjünk vissza egy kicsit a Fenntartható Fejlődéshez, 
hiszen ez volt a kiinduló pontunk. Ezen rész elején azt 
mondtuk, hogy a Six Sigma a három alappillér közül a 
hatékonyságnövelés egyik eszköze lehet, emennyiben a 
folyamatok ésszerűsítésével megteremtheti a Fenntart-
ható Fejlődéshez szükséges anyagi erőforrások. A fenti 
definíció alapján azonban már többet is kimondhatunk, 
mind a DMAIC, mind a DFSS, azaz a Six Sigma szere-
péről. A Hat Szigma nem csak a hatékonyságnövelésben 
játszhat komoly szerepet, hanem segítségével olyan 
környezettudatos folyamatok, termékek és szolgáltatások 
hozhatók létre, vagy a meglévőek újratervezve, hogy 
azok a környezeti pillér stabilitását is biztosíthatják a. A 
Six Sigma azonban az élet bármely területén alkalmaz-
ható, így a társadalmi folyamatok jobbításában, az igaz-
ságosabb társadalmi struktúrák kialakításában is, vagyis 
a Fenntartható Fejlődés társadalom pillérét is erősítheti. 
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A Hat Szigma projekteken keresztül működik, ezek 
nagysága (ország vagy mikrovállakozás) nem akadály, 
csak a megfelelő humán erőforrásokat kell hozzá meg-
találni. A Six Sigma egy hatalmas lehetőség, csak élni 
kell vele! 
A DFSS jellemzői 
Amikor azt mondtuk a DMAIC-ról, hogy egy rendkívül 
kötött folyamat, akkor ez a kijelentés a DFSS-re hatvá-
nyozottabban igaz. A tervezés itt is fázisokon keresztül 
valósul meg, és az egyes fázisok több lépést foglalnak 
magukban. 
A DMAIC alapvetően egységes, de a DFSS már – attól 
függően, hogy mire alkalmazzák – már több „módszer-
tanra” tagolódik. 
Az első ilyen az IDOV (Identify: azonosítás, Design: ter-
vezés, Optimize: optimalizálás és Verify: megerősítés) 
volt, amelyet kizárólagosan műszaki területen alkalmaz-
tunk a 90-es évek végén a GE Lightingban. Maga a me-
todika teljesen hasonló a klasszikus MAIC módszerhez, 
itt nem egy új termék tervezéséről van szó, hanem egy 
meglévő termék magasabb minőségben történő előállí-
tásának biztosításáról, azaz az újratervezésről. A mód-
szert a General Electric Központi Kutatóintézetében 
(CRD) dolgozta ki dr. Norm Kuchar. 
Egy másik módszer a DMADV (Define, Measure, 
Analyze, Design, Verify) volt, amely egyaránt alkalmaz-
ható műszaki és tranzakcionális területen. Nem csak a 
meglévő folyamatok és termékek újratervezésére alkal-
mas, hanem új, nem meglévő folyamatok és termékek 
létrehozására is. 

Teljesen hasonló a DMADOV (Define, Measure, 
Analyze, Design, Optimize, Verify), ahol két külön lépés-
nek veszi a tervezést és az elkészült terv optimalizálását. 
A DMADV-hez nagyon sokban hasonlít a DCCDI 
(Define, Customer: vásárló Concept: elképzelés, Design, 
Implement: bevezetés). Kidolgozója Geoff Tennant. 
Erősségének az "új termék bevezetési stratégiát és fo-
lyamatot" tartja. 
A DMEDI (Define, Measure, Explore: kutatás, Develop: 
fejlesztés, Implement: bevezetés) és a DMADV között 
úgy tesznek különbséget, hogy amennyiben létező dolog 
újratervezéséről van szó, akkor a DMADV az ajánlott. 
Ekkor a cél a hibák és a nagy szóródás csökkentése. A 
DMEDI új terméket/folyamatot/szolgáltatást hoz létre ro-
busztus tervezéssel. Ezért lesz az elemzésből kutatás, a 
megerősítés helyett bevezetés. 
Láthatjuk, hogy az egyes DFSS módszerek között nem 
filozófiai, hanem inkább megvalósítási és eszközhasz-
nálati különbség van. 
A Six Sigma a statisztikán alapul, ez tény a DFSS eseté-
ben jóval magasabb és bonyolultabb eszközök ismeretét 
követeli meg, mint a DMAIC esetében. Míg a klasszikus 
szigma esetén a DoE-ből szinte csak a lineáris terveket 
használjuk, itt a válaszfelület módszerek, a Taguchi ter-
vek a mindennaposak. Modelleket állítunk fel, a modelle-
ket szimulációval ellenőrizzük (például a Crystal Ball se-
gítségével). Az átviteli függvények ismeretében tűrés-
elemzést végzünk, és a lehetőségeink figyelembevételé-
vel alakítjuk a bemenetek tűréseit. A megbízhatósági 
elemzések (például Weibull analízis) elengedhetetlen 
eszközei a DFSS projekt végrehajtásának. 
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Összességében azt mondhatjuk, hogy míg korábban a 
minőségét utólagos teszteléssel tudtuk megállapítani, 

Jegyzet
Woodford D.: Design for Six Sigma - IDOV Methodology, isixsigma.com

Jegyzet
Kiemele: Using the Design for Six Sigma, NDIA Test and Evaluation Summit, 2003

Jegyzet
Kerri S.: DMAIC Versus DMADV, isixsigma.com

Jegyzet
Kerri S.: What is DFSS?, isixsigma.com

Jegyzet
Tennant G.: DFSS - Launching New Products and Services Without Failure, Gower, 2002

Jegyzet
Jones S. H.: To Use DMEDI or to Use DMAIC? That Is the Question, isixsigma.com



majd ennek ismeretében újratervezni a terméket, addig a 
DFSS esetén a minőséget eleve beletervezzük a ter-
mékbe. Természetesen ehhez korrekt folyamatismere-
tekre, termék és alkatrész-paraméterekre van szükség. 
Ezek ismeretében, a szimuláció alkalmazásával azonban 
jelentősen lerövidíthető a tervezési idő, csökkenthetők a 
tervezési, uram bocsá’ újratervezési költségek.    

_______________________________________________  A Tisztelt Olvasó feltehetőleg már ráncolja a homlokát, 
mivel a Hat Szigmára Való Tervezés definíciójában azt 
mondtuk, hogy a DFSS legfontosabb célja a Vevői igé-
nyek hat szigmás kielégítése. Erről eddig azonban szó 
sem esett. Így igaz! Pedig ezzel kellett volna kezdeni, 
hiszen bármelyik DFSS metodikáról van szó, az a Defi-
nícióval (vagy az azonosítással – Identify) kezdődik. 
Természetesen a DFSS ebben a tekintetben is több a 
klasszikus szigmánál. A Vevő elvárásait, amit a Vevő 
Hangjaként szoktunk megnevezni (Voice of Customer – 
VoC), nem csak a hagyományos eszközökkel szeretnénk 
meghallani, hanem itt is új és bonyolultabb eszközöket 
alkalmazunk. Ezeket azonban majd a Definíciós fázis 
ismertetésekor fogjuk részletezni. 

""KKéérrjjüükk  mmoonnddjjaa  eell  vvéélleemméénnyyéétt  aa  
MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  eelleekkttrroonniikkuuss  

ffoollyyóóiirraattrróóll..  

AA  vváállaasszzaaiikkaatt  22001122..  ookkttóóbbeerr  2200--iigg  
vváárrjjuukk  aazz  aalláábbbbii  hheellyyeenn::  

hhttttpp::////ooww..llyy//ddRRttAAKK""  
_______________________________________________  

Folytatása decemberi számunkban 
______________________________________________  
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JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüüll  

BBeesszzééllggeettééss  MMááttéé  JJáánnoossnnéévvaall  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

  

„…Sajnos a kisebb cégeknél a megélhetés 
és a profit van az első helyen. Úgy 
gondolják, hogy a minőségügyre nincs se 
pénzük, se energiájuk. Emiatt szerintem 
sok üzletet elvesztenek, és nem tudnak 
megfelelően fejlődni.” 

Máté Jánosné 

- Kedves Erzsike! Elsőként egy rövid szakmai 
bemutatkozást szeretnék kérni! 

- 1973-ban végeztem a Kandó Kálmán Villamos-ipari 
Műszaki Főiskolán. Kaposvárra kerültem az Egyesült 
Izzó Kaposvári Elektroncsőgyárába. 
Először technológusként dolgoztam, aztán a szervezési 
osztályra, majd a MEO-ba kerültem, típusfelelős be-
osztásba. A továbbiakban is itt maradtam, előbb, mint 
csoportvezető, majd MEO vezető lettem. Ebből alakult 
ki a gyári Minőségirányítási szervezet, amelyet én szer-
veztem meg és lettem a vezetője. 
Tulajdonképpen az első munkahelyemről mentem 39 
év után nyugdíjba. 
Ez alatt az idő alatt nagyon sok változást értem meg. 
Cégünknél 3-szor volt tulajdonos váltás, még többször 

névváltoztatás. Jelenleg a VIDEOTON Elektro-PLAST 
Kft a nevünk. 
A termékeink is folyamatosan változtak, kezdtük az 
elektroncsőgyártással, gyújtógyártás, gázkisülő lámpa-
gyártás, autóelektronika gyártás, TV összeszerelés. 
Jelenleg külföldi partnereknek gyártunk különböző vil-
lamos készülékeket és műanyag alkatrészeket. 
Annak ellenére, hogy egy munkahelyen maradtam, 
nem volt unalmas az életem, mert folyamatosan új ter-
mékek gyártását, új technológiákat kellett megtanulni. 

- Hogyan tettél szert olyan tapasztalatokra, amelyek 
hozzásegítenek napi tennivalóid magabiztos és sikeres 
elvégzéséhez? 
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- Könnyű helyzetben voltam, amíg a cégünk a 
TUNGSRAM-hoz tartozott. A központban nagyon sok 
jó szakember segítette, irányította a munkánkat. 
Amikor a TU-t átvette a GE és a mi gyárunkat eladta, 
úgy éreztem, hogy légüres térbe kerültem. Hiányzott a 
szakmai iránymutatás. Ekkor kezdtem keresni a szak-
mai szervezetekkel a kapcsolatot. Tanfolyamokra, kon-
ferenciákra jártam. Igyekeztem kihasználni a tanulási 
lehetőségeket és kapcsolatba kerülni szakmailag nagy 
tudású kollegákkal, hogy tudjam bővíteni ismereteimet. 
Nem utolsó sorban sokat tanultam a vevőinktől és a VT 
minőségirányításban jártas szakembereitől is. 

- Tanáraid, tanítóid közül van-e példaképed?  
- Balázs István, aki a TUNGSRAM minőségirányítási ve-

zetőjeként az indulásnál nagyon sokat segítette a 
munkámat. 

- Többször volt szerencsém előadásodat hallgatni. Azt ta-
pasztaltam, hogy mindig büszke vagy a minőség terén 
elért eredményeitekre és boldogan osztod meg azokat 
másokkal! 

- Igen, büszke vagyok az elért eredményeinkre, mert 
1993-ban nagyon mélyről indultunk, és sikerült felépí-
teni egy több mint ezer-fős céget, szerintem világszín-
vonalú minőségirányítási rendszerrel. 

- Gyakran hivatkozol munkatársaidra. Csapatjátékosnak 
tartod magad? 

- Igen csapatjátékos vagyok. Mivel a minőségirányítás a 
cég minden területére kiterjed, ezért ezt a munkát csak 
a többi kollegával együttműködve lehet eredményesen 
végezni. 

- Miként ítéled meg a minőségügy mai helyzetét?  

- A nagyobb cégeknél már beépült a minőségügy a min-
dennapokba, ezért nem kezelik és támogatják ezt külö-
nösebben. 
Sajnos, a kisebb cégeknél a megélhetés és a profit van 
az első helyen. Úgy gondolják, hogy a minőségügyre 
nincs se pénzük, se energiájuk. Emiatt szerintem sok 
üzletet elvesztenek, és nem tudnak megfelelően fej-
lődni. 
Voltam több magyarországi kisebb cégnél, és elszomo-
rító tapasztalataim vannak. 
Sajnos minőségi hiányosságok miatt nem tudtunk sok 
céggel együttműködni. 

- Mindig mosolyogsz, mindig vidám vagy. Teljesen mér-
tékben kiegyensúlyozottnak tűnsz. Ez az ”alapbeállítá-
sod”? Van-e olyan, ami esetenként bosszant, kihoz a 
sodrodból? 

- Tulajdonképpen ez az alap beállítottságom. Úgy gon-
dolom, ha az ember kedves a másik emberhez, akkor 
jobban tud velük együtt dolgozni. 
A trehányság, nemtörődömség, butaság mindig kihoz a 
sodromból. Ilyenkor nagyon kemény tudok lenni. A cé-
günknél erről az oldalamról is jól ismernek. 

- Nőként mennyire könnyű vezetőnek lenni? Hogyan tu-
dod elfogadtatni magad a cégen belül? Milyen feladatok, 
illetve kihívások előtt állsz? Az elvégzett feladatok közül 
melyekre vagy a legbüszkébb? 

- Nekem nem volt problémám ezzel. Úgy gondolom, 
hogy mint női vezetőt a kollegáim elfogadtak. (A meg-
becsülésnél már éreztem a hátrányát.) 
Mire vagyok a legbüszkébb? Nagyon sok dolog van, a-
mit a cégnél felépítettem és jól működik. Úgy gondo-
lom, hogy a minőségirányítási rendszerünk jó. Nagyon 
jól sikerült az elektronikus dokumentációs rendszerünk. 
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Sokat dolgoztam azért, hogy a gyárban rend és tiszta-
ság legyen. Vezetői támogatással ebben nagyot lép-
tünk előre. 

KKöösszzöönnttjjüükk  
aa  

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  
úújj  ttaaggjjaaiitt!!  

  

Természetesen nagyon büszke vagyok a Dél-Dunántúli 
Regionális Minőségi Díjunkra, de a legbüszkébb a 
Nemzeti Minőségi Díjra, amelyet 2004-ben nyertünk el 
nagyvállalati kategóriában. 

- Családod miként viseli a sok munkád miatti távollétet? 
- Amíg teljes munkaidőben dolgoztam, addig tudomásul 

vették, hogy sok az elfoglaltságom és támogattak. 
Most már egyre többször mondják, hogy fejezzem be a 
munkát és a családra fordítsak több időt.  

IInntteeggrráálltt  KKöözzookkttaattáássii  
IInnttéézzmméénnyy  

Aki azonban az életét úgy élte le, hogy mindig dolgo-
zott, tanult, azon gondolkodott, hogyan lehetne jobban- 
hatékonyabban dolgozni, annak nagyon nehéz abba-
hagyni. 

KKiisskkőőrrööss  - Nyugdíjba vonulásod nem jelent teljes szakítást a Vide-
otonnal. Szívesen jársz vissza?    - Nem szakítottam teljesen a VT-vel. Jelenleg heti 20 
órában, tanácsadóként segítem a kollegáim munkáját 
és igyekszem a megszerzett tudásomat, tapasztalato-
mat átadni. 

SSzzééppkkoorrúúaakk  IIddőősseekk  
OOtttthhoonnaa  - Van-e kikapcsolódási technikád? Mi a kedvenc hobbyd? 

SSüüttttőő  - A család az első. Van 2 lányom és 3 unokám, nekik se-
gítek, ahol tudok. Szeretek kertészkedni, olvasni és 
főzni. A nyugdíjas éveim alatt remélem több lehetősé-
gem lesz utazni és sok szép helyre eljutni Magyaror-
szágon és külföldön is. 

  

KKöönnttööss  NNeellllii  
BBuuddaappeesstt  - Köszönöm a válaszaidat! Kívánom, hogy tanácsadóként 

is sikeres legyél. Jó egészséget és emlékezetes utazá-
sokat! 

______________________________________________  
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
  XXXXII..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  

22001122..  nnoovveemmbbeerr  66--88..  

TTeerrvveezzeetttt  hheellyysszzíínn::  
BBuuddaappeesstt,,  MMSSZZTT,,  HHoorrvváátthh  MMiihháállyy  ttéérr  11..  
((OOkkttaattáássii  nnaapp  ––  GGáábboorr  DDéénneess  FFőőiisskkoollaa))  

KKiiíírrtt  ppáállyyáázzaattookk::  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22001122..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzaakkiirrooddaallmmii  DDííjj  22001122..  
  AAzz  ÉÉvv  ((sszzaakktteerrüülleett  mmeeggnneevveezzééssee))  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerrmmeenneeddzzsseerree  22001122..  

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

TTeerrvveezzeetttt  eesseemméénnyyssoorroozzaatt::  

  KKoonnffeerreenncciiaa--ssoorroozzaatt  
EEuurróóppaa  22002200  

IInntteelllliiggeennss,,  ffeennnnttaarrtthhaattóó,,  iinnkklluuzzíívv  nnöövveekkeeddééss  

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  22001122..    
aa  ddííjjaakk  áá llééss  uuttáánn  

  

 
üünnnneeppééllyyeess  ááttaaddáássaa  aa  ggáállaavvaaccssoorráánn

ttaaddáássaa  aa  nnyyiittóó  pplleennáárriiss  üü

 TToovváábbbbii  PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  
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AA  ZZaallaa  MMeeggyyeeii  KKóórrhháázz  aazz  „„ÉÉvv  kkóórrhháázzaa  22001111””  ppáállyyáázzaatt  nnyyeerrtteessee  
BBooggnnáárrnnéé  LLaappoossaa  IIlloonnaa  --  TToommppaa  LLáásszzllóónnéé  

  
„NAVIGARE NECESSE EST” (Pompeius) 

  
A Zala Megyei Kórház sikeresen pályázott a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium nyilvános pályázatán az „Év kór-
háza 2011” cím elnyerésére. 
A pályázat célja elismerésben részesíteni a kiemelkedő 
egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző egész-
ségügyi intézményeket. 
Pályázni 3 évente lehet az elismerésre és miután kórhá-
zunk 2006-ban elnyerte az „Év kórháza 2005” szakmai 
díjat, ismét vállalhatta a megmérettetést „nagykórház” 
kategóriában. 
A pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Magyar 
Kórházszövetség, Egészségügyi Gazdasági Vezetők 
Egyesülete, Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete képvi-
selőiből álló bizottság bírálta el és tett javaslatot a díj 

odaítélésére a benyújtott pályázati anyag, az Egészség-
ügyi Minisztériumban megtartott főigazgatói prezentáció, 
valamint az ezt követő helyszíni szemle tapasztalatai 
alapján. 
Kórházunk 1995. óta ISO 9000 szabvány szerinti tanú-
sítással rendelkezik és folyamatosan fejleszti rendszerét 
alkalmazva a minőségirányítási módszereket (pl.: szer-
vezeti önértékelés, projektmenedzsment, stratégiai 
workshop-ok, minőségfejlesztési team-ek működtetése, 
csoportos problémamegoldó módszerek). 
A 3 év működését (2009-2011. év) áttekintő pálya-
munka 7 fejezetből áll: 
1. Vezetés 
- Az intézmény szervezeti felépítése, bemutatása, 

jogállása, képviselete 
- Stratégiai tervezés, célok, szakmai terv 
- Vezetői szintek, jogkörök, feladatkörök szabályozása 
- Belső, külső kommunikáció 
- Benchmarking 
2. Humán erőforrás menedzsment 
- Humán erőforrás fejlesztését célzó intézkedések 
- Munkatársak értékelés, ösztönzése, elismerése 
- Külső szervezettől kapott szakmai elismerések 
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- Humán erőforrás menedzsment főbb mutatói (pl.: 
szakorvosok aránya, szakdolgozói szakképzettségi 
arány, tudományos fokozat, átlag életkor, fluktuáció, 
stb.) 

Jegyzet
Vezető auditor

Jegyzet
MIR irodavezető



3. Szakmai munka minősége a 2009-2011. évben 
- Szakmai indikátorok 
- Szakmai munka javítását célzó intézkedések 
- Betegbiztonság, betegek biztonságát támogató intéz-

kedések 
- Tudományos tevékenység végzése, eredményei 
4. Elégedettségi vizsgálatok a 2009-2011. évben 
- Beteg-és dolgozói elégedettségi vizsgálatok eredmé-

nyei 
- Egyéb szakterületek működésére vonatkozó felméré-

sek (szolgáltatás minősége) 
5. Gazdálkodás 
- Az intézmény főbb gazdasági mutatói 2009-2011. 
- Tárgyi erőforrás gazdálkodás – beruházások terve-

zése, megvalósítása 
- Épületek, berendezések menedzselése 
- Környezettudatosság, energiagazdálkodás 
- Hulladékgazdálkodás (megelőzés, hasznosítás, ártal-

matlanítás) 
- Adatkezelés, adatvédelem 
6. Minőségmenedzsment 
- Intézményi minőségirányítási rendszerek bemutatása 
- Minőségcélok 2009-2011. 
- Önértékelés eredményeinek összehasonlító értéke-

lése 2009-2011. 
- Hibajavító, megelőző és folyamatos fejlesztési tevé-

kenység 
7. Egészségfejlesztés 
- Intézmény által szervezett programokban való rész-

vétel, eredményesség 2009-2011. 

- Országos, kistérségi települési programokban való 
részvétel 

- Civil szervezetekkel való együttműködés 
Néhány általunk fontosnak vélt eredmény bemutatása a 
teljesség igénye nélkül: 

Ismételt kórházi kezelés es
(célér
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1998: Újratanúsítás ISO 9001:1994  
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2000: EFQM önértékelés 
2001: Tanúsítás ISO 9001:2000 
 KES próbatanúsításban részvétel 
2003: Nyugat-Dunántúli Regionális Minőségi Díj – 

Különdíj 
2004: Újratanúsítás ISO 9001:2000 

IIASA-SHIBA díj - az ápolás szakterületén 
2006: A „2005 Év Kórháza Díj” elnyerése nagy kórház 

kategóriában. 
 EFQM önértékelés, „Nemzeti Minőségi Díj” 2006. 
2010: ISO 9001:2008 és MEES 1.0 szerinti tanúsítás – 

SGS 
A sikeres pályázat megírásában segítette munkánkat az 
EFQM modell ismerete és szemléletének eddigi alkalma-
zása, az IFKA által szervezett Önértékelési Szakértő Kép-
zésen való eredményes részvétel, folyamatos tanúsítás 
alkalmával a fejlesztendő területek feltárása és munkatár-
saink elkötelezettsége és hivatástudata. 

33..  áábbrraa  
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Kórházunk sikeréhez hozzájárult, hogy olyan minőségügyi 
szervezetek tagjai vagyunk, mint pl.: ISO 9000 Fórum, 
EOQ MNB, részt veszünk különféle rendezvényeken, pl.: 
IFKA, DEMIN, Nemzeti Minőség Klub, országos egészség-
ügyi minőségfejlesztő projektekben részvétel, pl.: PATH, 
NEVES. 
Hiszünk az egymástól tanulás filozófiájában, amit a gya-
korlati tevékenység során megpróbálunk alkalmazni és be-
építeni az egészségügyi folyamatainkba. 44  áábbrraa 

Eddigi mérföldköveink: A Magyar Minőség Szerkesztőbizottsága gratulál a 
Kórház menedzsmentjének és dolgozóinak az Év kór-
háza Díj elnyeréséhez, és további sikereket kíván ál-
dozatos munkájukhoz. 

1995:  Tanúsítás az ISO 9001:1994 szabvány szerint - 
ÖQS Magyarországon és Európában elsőként az 
egészségügyben, egész intézményre kiterjedően 

1997: IIASA-SHIBA díj intézeti szinten 
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1997/98: Népjóléti Minisztérium projekt JCI standardok 

próba akkreditációja 



„„AA  MMiikkuullááss  iiss  bbeenncchhmmaarrkkooll  66””  kkoonnffeerreenncciiaa  
22001122..  ddeecceemmbbeerr  66..  

  
A konferencia védnöke: Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán Stra-

tégiai államtitkár – Nemzetgazdasági Minisztérium 
Mint minden évben, úgy az idén is, a Konferencia fő tö-
rekvése az, hogy a minőségügy időszerű kérdéseiben 
ismertesse, terjessze a szakmában kialakult legjobb gya-
korlatot. 
A minőségirányítás legfontosabb funkciója az, hogy fel-
ismerje, azonosítsa a termelő-folyamat értékteremtő mű-
veleteit, módszeresen és folyamatosan megelőzze az 
ismert és potenciális hibákat, továbbá csökkentse a 
veszteségeket. Ezáltal lényegesen hozzájárul a termékek 
és a termelő folyamat minőségének stabilizálásához és 
javításához, ezzel pedig a szervezet versenyképességé-
nek és jövedelem-teremtő képességének növeléséhez is. 
Tekintettel arra, hogy korunkban a termelő folyamat mi-
nőségét a fenntarthatóság szempontjából kell értelmezni, 
vizsgálni kell ennek kritériumait is, például a környezettu-
datosság, a logisztika, az energiahatékonyság követel-
ményeinek való megfelelést. 
Ennek szellemében állítottuk össze a rendezvény prog-
ramját. Ennek első részében az előadók a témakör je-
lenlegi helyzetét, elvi összefüggéseit, kialakult stratégiá-
ját elemzik, a második részben pedig gazdasági szerve-
zetek a hazánkban fellelhető legjobb gyakorlatot teszik 
közkinccsé. 
A rendezvényen való részvételt mindazoknak a minőség-
szakembereknek, vezetőknek és beosztottaknak ajánljuk, 
akik a fenntartható fejlődés lényegét megismerve annak 
legfontosabb tényezőit munkájukban is alkalmazni kí-
vánják. 

Küldetésünknek tartjuk, hogy ezt a kultúrát és az elért 
hazai eredményeket terjesszük és a hazai szakemberek 
minél szélesebb körével megismertessük. 

Program 
08.30 - 09.00 Regisztráció 
09.00 - 09.05 Levezető elnök: Sződi Sándor 
 ügyvezető igazgató – IFKA Minőségfej-

lesztési Központ 
09.05 – 09.15 Közhasznúság és fenntarthatóság 
 Dr. Bárdos Krisztina általános ügyvezető 

igazgató - Iparfejlesztési Közalapítvány 
09.15 – 09.50 A magyar gazdaságstratégia aktuális kér-

dései 
 Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán Stratégiai állam-

titkár – Nemzetgazdasági Minisztérium 
09.50 - 10.15 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstra-

tégia 
 Dr. Bartus Gábor titkár – Nemzeti Fenn-

tartható Fejlődési Tanács 
10.15 – 10.40 Egyetemi kutatások a fenntarthatóságról 
 Matolay Réka - Corvinus Egyetem 
10.40 – 10.50 „A Mikulás is benchmarkol-5” konferencia 

legjobb előadója díj átadása 
10.50 – 11.15 Szünet 
11.15 – 11.40 GE Lighting a fenntarthatóságért 
 Margit György Európai minőségügyi ve-

zető, EMEA, GE Lighting 
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11.40 – 12.20 Hogyan segíti a National Instruments 
CSR tevékenysége a jövő mérnökeinek 
képzését 



 Dr. Ábrahám László ügyvezető igazgató – 
NI Hungary Kft. 

J E L E N T K E Z É S  

„A MIKULÁS IS BENCHMARKOL – 6.” konferenciára 12.20 -12.45 A fenntarthatóság menedzsmentjének 
gyakorlata a MOL-csoportban Időpont: 2012. december 6. (csütörtök) – 09.00 - 15.00 óráig 

Helyszín: Hotel Benczúr – Budapest terem  Kapusy Pál fenntartható fejlődés vezető – 
MOL Csoport (1068 Budapest, Benczúr u. 35.) 

12.45 – 13.30 Ebéd A jelentkezéseket 2012. november 30-ig kérjük az IFKA 
Minőségfejlesztési Központba a +36 1 332 - 0787-es 
faxszámra, vagy a mik@ifka.hu e-mail címre küldjék 
vissza. 

13.30 – 13.50 A Jabil Circuit Magyarország Kft. társa-
dalmi elkötelezettsége 

 Szepesi Viktória emberi erőforrás es szer-
vezetfejlesztési vezető 

Cégnév: ………………………………………………………. 13.50 – 14.10 Fenntarthatóság, minőség: nem ugyanaz? 
 Karászi Zoltán ügyvezető igazgató, TÜV 

Rheinland InterCert Kft 
Cím: ……....………………….……………………………….. 
Név: …………………………………………………………… 14.10 – 14.30 Legjobb gyakorlat „szinte” ingyen, avagy 

vállalati képzési modell másként beosztás: .………………….………………………………… 
 Hortobágyi Csaba minőségirányítási, 

KTME és gyártástámogatási rendszerek 
vezető, Continental Automotive Hungary 
Kft.  

Telefon:……..… fax:…..……e-mail:……….………………. 
Vegetáriánus étkezés:  igen   nem   
Részvételi díj: 20 000 Ft + ÁFA / fő 

14.30 – 14.45 Média és fenntarthatóság 
Dátum:  Scodnik Kinga lapigazgató, Ma & Holnap 
Aláírás: 14.45 – 15.00  MLBKT Benchmarking tagozat bemutat-

kozása Részletes információ: IFKA Minőségfejlesztési Központ, 
1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.  Pap Sándor tagozatvezető 

A konferencia zárása Tel: +36 (1) 332 – 0362, Fax: + 36 (1) 332 - 0787, e-mail: 
mik@ifka.hu, http://www.mik.hu  A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
A jelentkezési lap kitöltése és részünkre való megkül-
dése megrendelésnek minősül, és fizetési kötelezettsé-
get von maga után. Lemondást 3 napon belül írásban 
fogadunk el. 

Média támogatók: Magyar Minőség, Minőség és Megbíz-
hatóság, TelePress online hírportál, Misz Hírlevél, Gaz-
daság és Közélet, Ma & Holnap, Zöld Ipar Magazin, Fel-
nőttképzési Figyelő, Logisztikai Magazin, TRANSPACK 
Csomagolási, anyagmozgatási, logisztikai szaklap, Raabe 
Tanácsadó és Kiadó Kft., A+Cs Logisztikai magazin 

Abban az esetben küldünk értesítőt, ha nem lesz meg-
tartva a konferencia. 
______________________________________________  
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IIggaazzoollttaann  ffeennnnttaarrtthhaattóó  aa  NNeemmzzeettii  KKoonnffeerreenncciiaa  ssiikkeerreessssééggee  
SSzzeemmeellvvéénnyyeekk  aa  XXIIXX..  NNeemmzzeettii  KKoonnffeerreenncciiáárróóll  

  
2012. szeptember 13-14. között tartottuk meg a Frida 
Family Hotelben a XIX. Nemzeti Konferenciát 
Balatonvilágoson. Nyugodt szívvel nyilatkozom, hogy 
ilyen még nem volt! A konferencia előtt már egy héttel 
lezártuk a jelentkezések fogadását, mivel a rendelkezé-
sünkre álló termek és mindhárom hotel idő előtt megtelt. 
Az ország legnagyobb minőségügyi szakmai rendezvé-
nye az „egymástól tanulás konferenciája” hűen igazolta 
elismertségét, létjogosultságát és további fenntartható-
ságát! 
Az előadások az előzetesen eltervezett „Minőség – 
Versenyképesség – Fenntarthatóság” témákhoz kap-
csolódtak. 
A konferencia rendezvényein, azaz a Plenáris ülésen, 3 
szekcióban és 4 Kerekasztal beszélgetésen összesen 
312 fő vett részt és hallgatta nagy érdeklődéssel a 44 
előadó előadását, véleményét, tapasztalatát. 
A következőkben néhány fontos gondolatot emelek ki a 
konferenciáról, a további számokban pedig részleteket 
közlünk az előadásokról, illetve a konferencia következ-
tetéseiről, tanulságairól és lehetőséget biztosítunk a leg-
jobb előadások bemutatására. 

 
A Plenáris előadások hazánk nemzetközi versenyké-
pességéről, a kormányzati minőségszemlélet szüksé-
gességéről, a szervezeti és vezetői kultúra fontosságáról 
és a nonverbális kommunikáció jelentőségéről szóltak. 
Irigylésre méltó volt a plenáris elnök Kormány Tamás 
(ISO 9000 FÓRUM társelnök), helyzete, aki nem győzött 
szót adni a kérdezőknek. Az elhangzott előadások igen 
pozitív értékeléseket kaptak és a hallgatóság még az 
ünnepi vacsoránál is társalgott a hallottakról. 
Ezúton is köszönjük szépen Dr. Bod Péter Ákos, Dr Ko-
vács Árpád, Dr. Kiss György és Dr. Schiffer Miklós elő-
adóknak. 
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A szakmai szekciókban az egymástól tanulás előnyeit és 
fontosságát helyeztük előtérbe. A sikeresen és eredmé-
nyesen működő vállalatok képviselői ismertették kiváló-
sági módszereiket az ipar és a szolgáltatás területén. 
Kiemelt érdeklődést tapasztaltunk a Lean szekció elő-
adásai iránt, hiszen a hagyományos autóipari gyártási 
példák mellett más iparágakban történő alkalmazások is 
megjelentek. Igen érdekes volt a Lean módszerek alkal-
mazása és eredményei a kézműves cipőiparban. 
A minőség és projekt tervezés fontosságára hívta fel a 
figyelmet előadásában Puskás László (Paksi Atomerőmű 
Zrt.), aki az irányítási rendszerek konfiguráció menedzs-
mentjéről közölt újdonság jellegű gondolatokat. Ennek 
szellemében a hatékonyság és eredményesség sok té-
nyezője már a tervezés fázisában eldől, ezért nagyobb 
figyelmet kell szentelni a jó előkészítésnek az összehan-
golt hatékony megvalósítás érdekében. 
Praktikus gyakorlati megoldásokat és példákat szemlél-
tetett Lakner Gyula a GE Hungary Kft. gyakorlatából és 
Soós Csaba a BEURER Hu. Kft. gyakorlatából a Lean és 

Kaizen módszerek alkalmazására. Új lehetőségeket és 
gyakorlati példákat mutatott Dr. Németh Balázs a Lean 
módszerek adminisztratív területeken való alkalmazá-
sára a Kvalikon tanácsadói gyakorlatából. 
Az „Egészségügyi és szociális szolgáltatás” szekci-
óban 6 előadás hangzott el az egészségügy különböző 
területein dolgozó szakemberek tolmácsolásában.  
Dr. Répási János, a TEVA Gyógyszergyár Zrt minőség-
biztosítási tanácsadója a tervezett minőség és a nem 
tervezett minőségi hibákról beszélt a gyógyszeriparban. 
A következő előadásban információkat kaptunk, hogy a 
Szent Imre Kórház belső jelentési rendszerének milyen 
hatása van a szervezeti kultúrára. A Markhot Ferenc 
Kórház ápolási igazgatóhelyettese, Fürné Mosoni Anita 
előadásából megtudtuk, hogy az intézményben milyen 
módon kezelik a betegápolás megfelelőségét és a kö-
rülményeket. 
Dr. Vancsó Ágnes, a SzSzBM Egészségügyi Holding Zrt 
minőségügyi igazgatója előadásában részletesen is-
mertette a betegbiztonság érdekében végzett fejleszté-
seket és az úgynevezett klinikai audit a módszerét.  
Dr. Jenei István, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunk-
tusa beszámolt angliai tapasztalatairól az ott működő 
„Kollaboratív fejlesztő hálózat” működéséről a Lean me-
nedzsment szolgálatában. Dr. László Klára az Óbudai 
Szent Margit Rendelőintézet Kft főorvosa bemutatta azt 
az egyedülálló munkát, amelynek révén szakmai indiká-
torokat tudtak a járóbeteg-ellátás több területéhez ren-
delni az orvosi munka hatásosságának és eredményes-
ségének mérése érdekében. Dr. Tombácz Imre, szekció 
elnök szerint ebben a szekcióban is nagy volt az érdek-
lődés, számos kérdés, hozzászólás hangzott el, több 
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kérdésben élénk vita, szabályos kerekasztal beszélgetés 
alakult ki, aminek csak az időkeret szabott határt. 
A szakmai szekciók közül ebben az évben is sikeres volt 
a Közoktatási műhely. Radicsné Szerencsés Terézia, 
főigazgató az EGYMI- ket érintő várható változásokról és 
az általuk ellátandó feladatokról tartott tájékoztatót a hi-
vatalos kezdés előtt. Hangsúlyozta, hogy a többcélú in-
tézményekre a továbbiakban is nagy szükség van. 
Pecsenye Éva, közoktatás szakértő előadása az élet-
pálya modell tartalmi elemeiről szólt. E téma fontosságát 
növelte aktualitása, hiszen 2013. január 1.-vel kerül be-
vezetésre. 
Dr. Gyarmathy Éva, a MTA Pszichológiai Intézetének 
tudományos főmunkatársa a tehetséggondozás lehető-
ségeire hívta fel a figyelmet. Valóban a horizontális ta-
nulás hatotta át mind a plenáris előadások, mind a 
kerekasztal beszélgetések légkörét. 
A „Fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás” 
szekcióra a konferencia második napján került sor. Bár 
a téma sok minőségügyi szakember számára “határte-
rület”, a terem teljesen megtelt. 
„A fenntarthatóságon túl, a szállítói lánc szociális felelős-
sége” előadása Dr. Badacsonyi Zsoltnak (ÉMI-TÜV SÜD 
Kft.) egy gondolatébresztő előadás volt, ami céljait és 
filozófiáját tekintve sok résztvevőt elgondolkoztatott. 
A Hungerit Zrt. részéről Gidófalviné Tőzsér Zsuzsanna 
kiváló kezdeményezéseket, eredményeket mutatott be a 
felelősségvállalás terén. Hortobágyi Csaba, MIR vezető-
Continental Automotive Hu olyan képzési központ létre-
hozásáról szólt, amely néhány éven belül jelentős mér-
tékben támogatja/biztosíthatja a vállalat szakmai fenn-
tarthatóságát. A THOT QM Bt. színeiben Tóth Csaba 
László előadása üde színfolt volt abban a tekintetben, 

hogy nagyon nehéz a fenntarthatóságról beszélni, ami-
kor a mindennapi élet hiányosságainak tömkelegével 
találkozunk. A Grundfos előadásának egyik fő érdeme, 
hogy Török László ügyvezető igazgató adta elő. Struktu-
rálisan mutatta be a szervezeti önértékelés gyakorlatát, 
az alkalmazott alkalmazását, mutatószám rendszert, il-
letve a CSR-Fenntarthatóság téren elért sikereket. A 
DMSone Zrt. képviseletében Báyer Szonja és Szekeres 
Viktória (Jabil Hu Kft.) tartottak színvonalas és látványos 
előadást a szervezet társadalmi kezdeményezéseiről. 
Kerekasztal beszélgetések 
Újdonságként hatott a négy Kerekasztal beszélgetés. A 
felvezető, vitaindító előadásokat követően egy óra állt 
rendelkezésre a kérdések megválaszolására, a szakmai 
vélemények és az új ötletek felvetésére. 
1. „Az emberi minőség és hatékonyság” kerekasztal 
felülmúlta a várakozásokat és a zsúfolásig megtelt te-
remben zajlott a tapasztalatcsere. Az előadások vala-
mennyire kapcsolódtak az előző napi plenáris előadás-
hoz, hiszen az Új Munka-törvénykönyve elég sok pro- és 
kontra véleményt vált ki a felhasználó területeken. 
Az előadók a képviselt vállalatok Hr vezetői szerepében 
(Pék Gyöngyi -Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt, Simon 
Melinda -Délzalai Vízmű Zrt, Budai Mónika -VIDEOTON 
Elektro-Plast Kft.) tematikailag különböző módon nyúltak 
a témához, előadásaik több oldalról volt gondolat-
ébresztőek. Torma Beáta moderátornak (Pannon-Work 
Zrt.-MIR vezetőjének) az okozta a legnagyobb gondot, 
hogy kinek adjon szót a sok kérdező és jelentkező kö-
zött. 
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2. A „Lean szemlélet és versenyképesség” 
kerekasztal beszélgetést Demeter Krisztina, a Budapesti 
Corvinus Egyetem (BCE) oktatója szervezte és mode-



rálta. A kerekasztal résztvevői a következő személyek 
voltak: Czetli Imre -Rába Alkatrészgyártó Kft., gyárigaz-
gató, Hosszú Róbert -National Instruments Hungary Kft., 
termelési igazgató, Molnár Szabolcs -LEI Magyarországi 
Egyesülete, elnök. 

 
A beszélgetés felvezetéseként Losonci Dávid, a BCE 
PhD hallgatója foglalta össze a témában eddig lezajlott 
külföldi és hazai kutatások eredményeit, és fogalmazott 
meg három fő kérdést. 
A kerekasztal résztvevők értékes gondolatokkal, szem-
léletes példákkal válaszoltak a kérdésekre. Talán mind-
egyikük konklúziójaként, végső következtetéseként lehet 
megfogalmazni, hogy fontos az eszmecsere, mások 
megoldásainak, problémáinak ismerete, de ezeket ne 
automatizmusként, azaz alkalmazandó, és biztosan be-
váló jó gyakorlatként kezeljük. 

3. A Kiválósági sikertörténetek című kerekasztalt. 
Boros András (ISO 9000 FÓRUM alelnök) vezette volt 
Az előadói kör. igen változatos volt:  

• 2-szeres NMD nyertes termelő kisvállalkozás (Ma-
cher Péter - Macher Kft.), 

• egyedi rendelésre dolgozó, jármű biztonsági berende-
zéseket gyártó nagyvállalat (Kristofik Arnold - Knorr-
Bremse Kft.), 

• egészségügyi szolgáltatást végző vállalkozás (Tirk 
Ágnes - B. Braun Avitum Hu Zrt.) és 

• háztartási gépeket nagy sorozatban gyártó 
multinacionális vállalat (Szabó András - Electrolux 
Lehel Kft.) képviselői szerepeltek. 

Az előadók kiemelték, hogy a szervezet sikereit csapat-
munkával, a vevőelégedettség növelésével, szervezeti 
kiválóság nemzetközi eszközeinek alkalmazásával és a 
minőségszemlélet magas szintű továbbfejlesztésével 
sikerült elérni. 
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A korszerű vezetési filozófiát és a korszerű módszereket 
bemutató vitákat követően az előadóknál sorban álltak a 
tovább kérdezők, érdeklődők. 

Katonai Zsolt a QMT Kft. ügyvezető igazgatója az önér-
tékelés fontosságáról beszélt, kiemelve, hogy az „élő” 
szervezeteknél nem lehet mindig ugyanazokat az adott-
ságokat fejleszteni. Ne erőltessük hát mindig ugyanazo-
kat a sablonokat. A jelenlévő szakemberek egyetértettek 
azzal, hogy a szervezeti önértékelés nem válságkezelő 
eszköz és nem is csodaszer. Simone Smolinska a Le 
Beliér MO. Kft., MIR & FF vezetője előadásából kiderült, 
hogy „A kirakat-MIR bizonyíthatóan veszteség”. Konkrét 
példán keresztül ismerhettük meg mi történik, ha a 
PDCA ciklusból bizonyos lépések kimaradnak. Hangsúlyt 
kapott a rendszeres belső auditok rendszere és a haté-
konyság folyamatos visszamérése. 

4. „A minőségirányítási rendszerek a sikeres vezetők 
eszköze”. Sződi Sándor moderátor, az IFKA Minőség-
fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója köszöntötte a 
megjelenteket, majd Rózsa Andrásnak az ISO 9000 
FÓRUM elnökének adta át a szót, aki a szekció létrejöt-
tének körülményeiről beszélt. 

 

Az előadók fegyelmezett időtartása lehetővé tette, hogy 
a téma iránt érdeklődők is kifejthessék véleményüket. 
Egyöntetű vélemény alakult ki, hogy az alapok fejlesz-
tése mellett a minőségügynek az irányítás szerves ré-
szévé kell válnia. 
A rendezvény sikeréhez nagymértékben hozzájárult az 
alapos előkészítés és a magas szintű szakmaiság. A 
változatos szabadidős programok színesítették a konfe-
rencia programját. Ennek köszönhető, hogy nagyfokú 
érdeklődés jellemezte a két napot. 

Szerkesztette: Rózsa András, ISO 9000 FÓRUM elnök 
______________________________________________  

Elsőként Nagypál Béla, az MVM OVIT Zrt., integrált 
rendszer vezetője meggyőzően érvelt amellett, hogy az 
MVM OVIT Zrt.-nél a menedzsment komolyan támasz-
kodik a minőségügyre a mindennapi munkavégzése so-
rán. Galambos Sándor a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. műszaki ve-
zérigazgató helyettese előadásából kiderült, hogy még a 
Nemzeti Minőségi Díjas szervezetnek is fontos a minő-
ségirányítási alapok megerősítése és fenntartása. 
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXXXII..  éévvffoollyyaamm  1100..  sszzáámm  22001122..  ookkttóóbbeerr  
TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

The Effects of the Crisis in the Hungarian Small and Medium 
Size Enterprise Sector – Part2 – Dr.Szabó, József –  
Dr. Farkas, Szilveszter

A válság hatásai a magyar kis- és középvállalati szektorban - 2. rész 
– Dr. Szabó József – Dr. Farkas Szilveszter 

 

Lépésről-lépésre – a szervezetalakítás és a szervezeti 
képességépítés egy lehetséges modellje –Veresné dr. Somosi 
Mariann

Step by Step – a Possible Model of Organisation Transformati-
on and Organisation Capability Building - Veresné dr. Somosi, 
Mariann  

Bionómia: Gazdaságfilozófia a fenntartható növekedésen túl 1. rész - 
Tóth Gergely

Bionomy: Philosophy of Economy beyond Sustainable 
Development Part 1 – Tóth, Gergely  

Quality for Sustainable Development When Quality is 
Designed Previously Part 1 - Tóth, László – Tóth, Csaba 
László

A minőség a fenntartható fejlődésért: Amikor a minőséget előre 
megtervezzük 1. rész - Tóth Csaba László – Tóth László 

 

The Best among the Best – Report with Máté, Jánosné - 
Sződi, SándorJók a legjobbak közül Beszélgetés Máté Jánosnéval - 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  

A Zala Megyei Kórház az „Év kórháza 2011” pályázat nyertese Zala County Hospital: ”Hospital of Year 2011” Contest’s 
Winner– Bognárné, Laposa Ilona – Tompa, Lászlóné 

 

6th Santa Claus Is Benchmarking as Well Conference - 06 
December 2012„A Mikulás is benchmarkol 6” konferencia - 2012. december 6. 

 

Igazoltan fenntartható a Nemzeti Konferencia sikeressége – Sustained Success of National Conference Can Be Justified - 
Rózsa, AndrásRózsa András  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

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