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A tanulmány egy széles körű kutatás részeredményeit 
közli. A teljes kutatás célja a kis- és középvállalkozások 
marketingtevékenységének, valamint a marketingszer-
vezet létének és funkciójának felmérése. A szerző vizs-
gálja -azon középvállalkozásoknál, amelyek önálló piac-
cal rendelkeznek- a marketingszervezet kialakulását, 
működését, szervezeti méretét, jelentőségét, a marke-
tingszervezet kialakulását, kialakításának elveit, az össz-
vállalati szervezeten belüli helyét. A helyzetértékelést 
követően általános következtetések levonására, valamint 
gyakorlati tapasztalatokra épülő tanácsok megfogalma-
zására is sor kerül. 
Kulcsszavak: kis- és középvállalkozások, marketing, 
marketingszervezet 
Mint gyakorlati szakember, és mint főiskolai oktató rég-
óta figyelemmel kísérem a magyarországi kis- és közép-
vállalkozások piaci reakcióit. Hogyan és miként próbál-
nak a piaci kihívásoknak megfelelni, milyen tevékenysé-
get végeznek tudatosan, és melyek azok az ösztönös 
viselkedésformák, melyek meghatározzák piaci aktivitá-
sukat. Ez az érdeklődés egy konkrét kutatás megterve-
zésében és végrehajtásában csúcsosodott ki, melynek 
részeredményeiről e sorok olvasóinak számolok be. 
Kutatásom során megvizsgáltam, milyen befolyásoló 
szerepe lehet a makrogazdasági folyamatok változásá-
nak, valamint a külpiaci nyitottságnak a vállalati szerve-
zetre, ezen belül is a marketingszervezetre. 
A teljes kutatásra vonatkozó célom az volt, hogy meg-
vizsgáljam azoknál a kis- és középvállalkozásoknál, 

amelyek önálló piaccal rendelkeznek, a marketingszer-
vezet létét, működését, szervezeti méretét, szervezeten 
belüli befolyását, jelentőségét. Vizsgáltam továbbá a 
marketingszervezet kialakításának elveit, az össz-válla-
lati szervezeten belüli helyét, szerepét. 
Fontos volt számomra, hogy megpróbáljam kiszűrni azon 
vállalkozásokat, amelyek valamilyen oknál fogva nem 
reagálnak érzékenyen a piaci változásokra, a külső kör-
nyezeti elemek módosulására. Felmértem a vizsgált vál-
lalkozások körében a tipikus döntési helyzeteket, a hely-
zetekre adható döntési válaszokat, alternatívákat. 
Természetesen e cikk keretein belül nem kerülhet sor a 
kutatás teljes eredményeinek ismertetésére, tehát itt né-
hány általam fontosnak tartott részterület eredményeit 
közlöm. 
A dolgozatban használt módszerek, módszertan is-
mertetése 
A kutatási terv fázisai a következők voltak: 
Az első, kvalitatív fázisban mélyinterjú segítségével tájé-
kozódtam a hazai kis- és középvállalkozások vezetőinek 
szakmai ismereteiről, a különböző szakmai fogalmak 
értelmezéséről, azokról a problémákról, melyek a meg-
kérdezés időszakában foglalkoztatták az interjú alanyait. 
A második fázis, a kutatás előkészítése, a kérdőívek 
tesztelését foglalta magába, amelyeket fókuszcsoportos 
megkérdezés segítségével végeztem. A fókuszcsoportos 
megkérdezés célja a kérdőív, s ezen belül a kérdések, a 
skálák koncepciójának, tartalmának, értelmezhetőségé-
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nek tesztelése, illetve a kutatói és a menedzseri néző-
pontok ütköztetése. Négy fókuszcsoportos megbeszélés 
lebonyolítására került sor, melynek eredményeit a kér-
dőív kialakításakor figyelembe vettem. 
A kutatás harmadik fázisában került sor a kvantitatív ku-
tatás elvégzésére, amelynek formája a kérdőíves meg-
kérdezés volt. 
A vállalati mélyinterjúk, valamint a fókuszcsoportos meg-
kérdezések elsődleges célja a kérdőív értelmezése volt, 
és annak kitöltése során tapasztalt főleg értelmezési hi-
bák kiszűrése. A kérdőív kérdéseinek közös értelmezése 
mellett megkértük a válaszadókat, hogy fejtsék ki azokat 
a témákat, amelyek véleményük szerint egy adott téma-
körben hiányoznak, fölöslegesek, illetve félreérthetőek. 
Összességében a kvalitatív kutatás a kérdőívben lévő 
kérdések értelmezésére, ezek megfogalmazására, illetve 
relevanciájára koncentrált. 
A kvantitatív kutatás, a kérdőíves megkérdezés elvég-
zése és annak eredményeinek feldolgozása több lép-
csőben történt. A kérdezőbiztosok kiképzését követően 
alakult ki a megkérdezett kör. A lekérdezést követően, a 
kérdőívek összegyűjtése és elsődleges vizuális ellenőr-
zése után került sor szúrópróbaszerűen a lekérdezés 
utóellenőrzésére, majd ezt követően a kérdőívek SPSS-
programba való rögzítésére. 
A rögzített adatok statisztikai elemzése többféle módon 
és eltérő elemzési módszerekkel, az alapadatok elem-
zése egyszerű átlagszámítással és a statisztikai sorok 
értelmezésével történt, míg a hipotézisek vizsgálatánál 
különböző statisztikai becslést és hipotézisvizsgálati 
módszereket használtam. A mintavétel véletlen, a minta 
nem reprezentatív, a mintaszám 170. 

A kutatás menete 
Az alapsokaság definiálását követően a kutatás menetét 
az alábbi szerint alakítottam ki: 
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Először egyéni mélyinterjúkat készítettem, ahol a meg-
kérdezettek köre a már definiált kis- és középvállalkozá-
sok vezetőinek sokaságából került ki. Az elvégzett öt 
mélyinterjú célja a gyakorlatban használt kifejezések de-
finiálása, a fogalmak tisztázása, valamint általános hasz-
nálatuk felmérése. E megbeszélések adtak alapot a to-
vábbi fókuszcsoportos megkérdezések kialakításához. 
Az interjúk minden esetben a megkérdezett által biztosí-
tott helyen, általában irodában zajlottak, 40-50 percesek 
voltak, és előzetesen kialakított nyitott kérdésekkel, té-
mákkal, interjúvázlattal készültem, mind az öt esetben 
egyformán. A következő lépést a fókuszcsoportos meg-
kérdezések előkészítése és lebonyolítása jelentette. 
Célja, hogy a kérdőíves megkérdezést előkészítse, így 
tulajdonképpen már elég pontos forgatókönyv elkészíté-
sére volt lehetőségem, mely alapján folyt a beszélgetés. 
A moderátor ebben az esetben is e cikk szerzője volt. Itt 
három csoportban került sor az interjú lebonyolítására, 
melyek általában 1,5-2 órát vettek igénybe. Eredménye 
az általános tájékozódáson, illetve a vizsgált vállalkozá-
sok piaci érzékenységének felismerésén túl, a szakmai 
fogalmi körök tisztázása volt. Például mit értenek a meg-
kérdezettek szervezeti forma alatt, illetve beigazolódott, 
hogy ismerik a hierarchikus, divizionális, illetve mátrix-
szervezet fogalmát. Meg tudják határozni a vizsgált 
szinten a vállalkozásuk főbb adatait, jellemzőit minden 
további utánjárás nélkül, valamint határozott elképzelé-
sük van a cégen belüli együttműködés szereplőire vonat-
kozóan. Kiderült, melyek azok a témák, melyekre nem 
szívesen válaszolnak, illetve csak tájékoztató jellegű 
adatokat hajlandók adni. 



Mindezen eredmények felhasználásával alakult ki a kér-
dőív, figyelembe véve a kérdőívszerkesztés általános 
szakmai szabályait, valamint az előzetesen lefolytatott 
egyéni mélyinterjúk és az azt követő fókuszcsoportos 
megkérdezés eredményeit. Igyekeztem, hogy a kérdőív 
lekérdezése 12-20 percnél ne tartson tovább, ugyanak-
kor a vizsgálat célját elérje, megfelelő információt jelent-
sen a hipotézisek vizsgálatakor. A kérdőív összeállítását 
követően szakmai körben került először vizsgálatra, majd 
rövid, ötelemű próbakérdezést követően véglegesítet-
tem. A kérdőívek sokszorosítását követően következett a 
felkészülés a lekérdezésre. A lekérdezéseket vállalkozó 
kedvű levelezős hallgatók egy csoportjának segítségével 
sikerült megoldani, melyre alapos előkészítést követően 
került sor. A felkészítő megbeszélésen értelmeztük a 
kérdéseket, a kérdésre adható válaszokat, illetve meg-
határoztuk azokat a földrajzi területeket, ahol a lekérde-
zést le kell folytatni. 
A lekérdezés személyes megkérdezés, ezen belül is 
„PPI”, azaz paper and pencil interview formában, tehát 
hagyományos eszközökkel történt. A mintavétel egy-
szerű véletlen módszerrel folyt. Több mint kétszáz kér-
dőív érkezett be, ebből az előzetes formai, tartalmi szű-
rést követően, ami elsősorban a hiányosan kitöltött kér-
dőívek kiemelését jelentette, 170 értelmezhető kérdőív 
feldolgozására került sor. 
A kutatás részcéljainak megfogalmazása 

A kérdőíves kutatás során számos olyan részcélt hatá-
roztam meg, melyek tárgyalásával és eredményeinek 
feldolgozásával, véleményem szerint, összességében 
megválaszolhatók a cikk elején feltett kérdések, elérhe-
tők az ott kitűzött célok. 

 

Ennek részletei a következők: 

• a cégek szervezeti felépítésének vizsgálata,  

•  a vállalkozások létrejöttének ideje és a különálló 
marketingszervezet léte közötti összefüggés kere-
sése, 

• a marketingszervezet kialakulása, fogalmának értel-
mezése a vállalkozásoknál,  

• a marketingszervezet tevékenységének meghatározása, 

• a marketingszervezet és a marketingszemlélet össze-
kapcsolódásának vizsgálata. 

Mindezek olyan részcélok, melyek vizsgálata a kérdőíves 
megkérdezés segítségével történt, és olyan általános 
következtetések vonhatók le, melyek jellemzik a mai ma-
gyar kis- és középvállalkozásokat. 

A vizsgált vállalkozások működési ideje 

A korábban ismertetett részcélok között szerepel olyan, 
melyben összefüggést keresek a vállalkozások létrejöt-
tének ideje és a különálló marketingszervezet léte között. 
Mielőtt még ezzel a problémával foglalkoznék, szüksé-
gesnek tartom ismertetni a vizsgált vállalkozások alapí-
tási adatait, melynek alapja az a 166 válasz, amit a 170 
beérkezett kérdőív tartalmazott. Az adatok csoportosítá-
sát a beérkezett információk alapján utólag végeztem el, 
igyekezve, hogy a csoportok arányai megfelelő képet 
adjanak a teljes sokaságról. Így az 1988 előtt alapított 
vállalkozások egy csoportot képeznek, míg a továbbiak-
ban négyévenkénti bontást alkalmaztam. 
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A teljes minta értékelése kapcsán egyértelműen megál-
lapítható volt, hogy a társaságalapítások zöme 1989 



utáni időszakra tehető, tehát már az új gazdasági és po-
litikai környezetben jöttek létre. Ugyanakkor figyelemre 
méltó tény, hogy található 1948-ban alapított vállalkozás 
is a megkérdezettek között. Az átlagos alapítási idő 
1996, tehát átlagosan 13 éve működő vállalkozásokat 
vizsgálhatunk, ami igen örvendetes, hiszen így van a 
vállalkozásoknak múltja, összevethető fejlettségük, szer-
vezeti helyzetük, illetve ezek alapján feltételezhető, hogy 
a minta gazdaságilag stabil, megfelelő gazdasági múlttal 
rendelkező vállalkozások megkérdezésén alapszik. Ki-
emelkedő a vállalkozások alapításának szempontjából 
az 1991 és 1997 közötti időszak, melynek során a cégek 
döntő hányadát alapították. 

Egy további feltételezés, hogy van összefüggés a külföldi 
tulajdonlás, valamint a vállalkozások szakmai fejlettsége 
között. A magyarországi gazdasági környezetnél fejlet-
tebb országokban a marketingszemlélet már teret nyert, 
így annak hatása a tulajdonosi szemléleten keresztül 
megjelenhet a hazai vállalkozásoknál is. Ennek bizonyí-
tására először meg kell bontanom az erre a kérdésre 
válaszolókat tartalmazó értékelhető 169-es mintát. A 
kérdésre adott válaszok között találhatunk két kategóriát, 
az 1–25%-os, valamint a 26–49%-os külföldi tulajdon-
rész, amire jelölés nem érkezett. 

A külföldi tőke vizsgálatakor megállapítható, hogy a vizs-
gált vállalkozások 79,9%-ában nem találhatunk külföldi 
tőkét. Ugyanakkor érdekes, hogy kisebbségi külföldi tu-
lajdonban elenyésző, 1,8%, míg többségi tulajdonban 
valamivel több, 18,3%-a van. Ennek léte akkor lesz ér-
dekes számunkra, amikor összevetjük a szervezeti ta-
goltsággal, illetve a marketingszervezet tevékenységével 
a tulajdonosok jogállását. 

A foglalkoztatott létszám vizsgálatakor hat csoportot ké-
peztem, melyek közül az első, az 1–10 főig terjedő össz-
létszámú vállalkozások számát foglalja magában, a teljes 
sokaság 32,3%-ával. A következő csoport a 11–50 fős vál-
lalkozásokat jelenti, melyek 38,3%-a a legnagyobb csopor-
tot jelenti. Ezt követően ötvenfős intervallumokat használva 
adható teljes kép a megkérdezett vállalkozások létszám-
adatairól. Megállapítható, hogy a kis létszámú 1–50 főig 
lévő vállalkozások adják a minta 70,6%-át, ami a vizsgálat 
tárgyának szempontjából nem túl szerencsés, de akár 
megfelelő is lehet, hiszen feltételezzük, hogy minél 
nagyobb egy szervezet, annál nagyobb az esély, hogy 
elkülönült marketingszervezetet találunk meg benne. 

A vállalkozások szervezeti formája 

Az értékelhető 169 válasz alapján megállapítható, hogy a 
válaszok mintegy 50%-a a lineáris szervezeti tagoltságot 
tartalmazza, ami nominálisan 83 vállalkozás válaszát 
jelenti. A következő legjellemzőbb „szervezeti” forma, 
hogy nincs tagoltság a szervezetben, tehát nem különül 
el az alá- és fölérendelt munkavállaló, egyszintű a vállal-
kozás szervezete. Itt az 57 válaszadó majdnem 35%-os 
arányt jelent. 

A következő, a divizionális szervezeti forma, mely a 22 
kapott válaszával 13%-os arányt jelent. Végezetül hét 
szervezet választotta a mátrixszervezeti formát, ami több 
mint 4%-os arányt jelent. Eddigi ismereteink szerint a 
mátrixszervezet, főként kis létszámú egységek esetében, 
nem jellemző a vállalkozásokra (11..  áábbrraa). 
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11..  áábbrraa  AA  sszzeerrvveezzeett--ffeellééppííttééssii  ffoorrmmáákk  mmeeggoosszzlláássaa,,aa  

mmiinnttaasszzáámm  aallaappjjáánn  
A hierarchikus szervezeti forma orientáltsága 
A továbbiakban nem százalékos formában, hanem no-
minálértéken fogom az elemzést elkészíteni, ügyelve 
arra, hogy minden esetben ismertessem a minta nagy-
ságát és az ehhez tartozó válaszok eloszlását. A koráb-
ban hierarchikusnak (lineárisnak) nevezett szervezet-
felépítési módot választók további válaszainak feldolgo-
zására kerül sor. Itt az előző kérdés alapján 83 megkér-
dezett válaszainak elemzését végzem, melyek megosz-
lása a 22..  áábbrráánn látható módon alakult. 

  
22..  áábbrraa  AA  hhiieerraarrcchhiikkuuss  sszzeerrvveezzeett  oorriieennttáállttssáággaa  aa  

mmiinnttaasszzáámm  aallaappjjáánn  
A kérdőív kialakítását megelőző egyéni mélyinterjúkon 
és fókuszcsoportos megbeszéléseken problémát okozott 
a fogalmak egységes értelmezése. Ezt a gondot a kérde-
zőbiztosok alapos tájékoztatásával oldottam meg, majd 
arra kértem őket, hogy minden válaszadói bizonyta-
lanság esetén magyarázzák el a választható szervezet-
felépítési módokat, annak érdekében, hogy egységesen 
értelmezhessük a különböző használt fogalmakat. 
Látható, hogy a 83 válaszból 38 jelölte azt, hogy vállal-
kozásának szervezeti felépítése lineáris funkcionális, ami 
nem meglepő, viszont meglepetést okozott a 22 lineáris 
vevőorientált, 14 lineáris piacorientált jelölés, hiszen 
ezek száma csak alig maradt el a funkcionálistól. Csak 9 
válaszadó jelölte viszont a lineáris termékorientált szer-
vezetépítési módot, az alacsony arány meglepő volt. 
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A divizionális szervezeti forma orientáltsága 
Nem meglepő, hogy a 19 divizionális szervezeti formá-
ban működő vállalkozás esetében 18 jelezte, hogy profit-
orientált formában működik, hiszen a vállalkozások pro-
fitorientáltságra épülnek, így tevékenységük középpont-
jában értelemszerűen ez áll. Az egyedüli költségorientált 
divizionális szervezet egy fürdőüzemeltetéssel foglalkozó 
társaság, melynek célja nem a profitszerzés, hanem 
elsősorban az alap- és kiegészítő szolgáltatások nyúj-
tása (33..  áábbrraa). 

  
33..  áábbrraa  AA  ddiivviizziioonnáálliiss  sszzeerrvveezzeett  oorriieennttáállttssáággaa  aa  

mmiinnttaasszzáámm  aallaappjjáánn  
A mátrixszervezeti forma orientáltsága 
Sajnálatos módon elég kevés, összesen hét válaszadó 
jelezte, hogy a mátrixszervezeti felépítést választotta 
vállalkozása. Ennek megoszlása a 44..  áábbrráánn látható. 
Az adatokból messzemenő következtetések, a minta 
nagyságából adódóan, nem vonhatók le, de elmondható, 

hogy mindhárom szervezetépítési mód megtalálható a 
válaszok között, és azok eloszlása kiegyenlítődött. 

  
44..  áábbrraa  AA  mmááttrriixxsszzeerrvveezzeett  oorriieennttáállttssáággaa  aa  mmiinnttaasszzáámm  

aallaappjjáánn  
A marketingszervezet léte, illetve létrejöttének ideje 
A marketingszervezet léte, létrejöttének vizsgálata, igen 
jelentős területe e munkának, így kellő érdeklődéssel 
tekintettem az adatok felé, melyek az alábbi eredménye-
ket mutatták. 
A vizsgált vállalkozások 74,2%-ában nem található elkü-
lönült marketingszervezet, így levonható az az általános 
következtetés, hogy a megkérdezett kis- és középvállal-
kozások esetében nincs különálló szervezeti egység, 
mely a marketingtevékenységekkel foglalkozna. 
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A marketingszervezettel rendelkező 25,8% hároméven-
kénti csoportosítási adatai az 55..  áábbrráánn találhatók. 



Az adatok alapján megállapítható, hogy a létrejövő mar-
ketingszervezeti egységek száma és létrejöttük ideje kö-
zött nincs szignifikáns összefüggés. 

  
55..  áábbrraa  AAzz  eellkküüllöönnüülltt  mmaarrkkeettiinnggsszzeerrvveezzeett  llééttrreejjööttttéénneekk  

iiddeejjee  
A marketinggel kapcsolatos munkát végzők száma 
Fontosnak tartottam annak meghatározását, hogy egy 
vállalkozás keretein belül, miután tisztáztuk a marke-
tingtevékenységek fogalmát, hány fő foglalkozik ezzel. A 
válaszadók 13,8%-a úgy ítéli meg, hogy nem teszi ki egy 
munkatárs teljes munkaidejét az általuk marketingtevé-
kenységként definiált munkák végzése. A legnagyobb 
arányban 38,8%-ban egy fő végzi az ilyen irányú tevé-
kenységet, míg két főt 25% jelölt. A 3, 4, 5 és 5 fölötti 
marketinggel foglalkozó munkatárs foglalkoztatását 
6,9%, 3,8%, 6,3% és 5,4% jelölte be. 
Összességében megállapíthatjuk, hogy a vizsgált cégek 
63,8%-ában egy vagy két fő végez marketinggel kapcsolatos 
tevékenységet. Fontos megállapítást tudtunk tenni, hiszen 

egyrészt bizonyítást nyert, hogy a vizsgált vállalkozások 
esetében nincs olyan cég, ahol valamilyen marke-
tingtevékenységet ne végeznének, másrészt a vizsgált cégek 
47,4%-ánál kettő, vagy annál több fő foglalkozik teljes 
munkaidőben marketingfeladatok megoldásával. 
A marketingszervezet strukturális beágyazottsága 
A kialakult marketingmunka hovatartozása, a szervezeti 
hierarchiában betöltött helye is utalhat a marketingtevé-
kenység fontosságára, a végzett munka esetleges ki-
emelt szerepére. Ennek megállapítása céljából született 
a következő kérdés, melyben arról tájékozódtam, kinek 
tartozik beszámolási kötelezettséggel a marketinggel 
foglalkozó szervezeti egység vezetője. A kérdés nem a 
marketingszervezeti egység létére, hanem célzottan 
csak a tevékenységre vonatkozott, amit megértettek a 
válaszadók, és azok is állást foglaltak, akiknél nem talál-
ható meg elkülönült marketingszervezeti egység. 
Az erre a kérdésre adott 151 kitöltött válasz eloszlása a 
lehetséges válaszok között a következő: 
A marketinggel foglalkozók szervezeten belüli helye ki-
emeltnek mondható, hiszen a korábbi felmérésünk ered-
ményeképpen tudjuk, hogy a szervezettel rendelkező 
vállalkozások közül a funkcionális lineáris össz-vállalati 
szervezeti forma a leggyakrabban alkalmazott. Az ezen 
belüli kiemelt szerep, az össz-vállalati szervezeti veze-
tőnek való jelentés (57%), valamint a teljes függetlenség 
(27,2%) mutatja a szervezeti hierarchiában jelentkező 
fontosságot. Természetesen árnyalja a képet annak az 
ismerete, amit a vizsgált vállalkozások méretéről, a 
szervezet nagyságáról a korábbiakban már kifejtettem. 
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A marketinggel foglalkozók feladatai 
A kérdésre adható válaszok kidolgozásakor hasonlóan a 
marketingtevékenység fogalmának meghatározásakor 
alkalmazottakhoz a kiindulási alap a mélyinterjúkon és 
fókuszcsoportos megbeszéléseken elhangzottak, melyek 
jelentős arányban átfedésben vannak a korábbi fogalom-
meghatározással. Itt azonban a saját vállalkozására kell 
ezeket a lehetséges válaszokat alkalmazni, értelmezni. 
Itt is több válasz adására volt lehetőség (66..  áábbrraa). 

  
66..  áábbrraa  SSaajjáátt  ccééggeenn  bbeellüüllii  mmaarrkkeettiinnggffeellaaddaattookk  

A feldolgozott válaszok immáron egyértelművé tették, 
hogy a marketingkommunikáció (64,5%), valamint ezen 
belül a termékek és szolgáltatások reklámozása (60%) a 
legfontosabb marketingfeladat a mai magyar kis- és kö-
zépvállalkozások számára. Ezt követi a vevőkel való 
kapcsolatteremtés és a vevői igények feltárása (mind-
kettő 57,4%), valamint a piacelemzés, a piaci viszonyok 
figyelemmel kísérése és az ahhoz való alkalmazkodásra 
vonatkozó javaslatok kidolgozása (49,7%). 
A többi tényező adatai és sorrendje a 6. ábrában meg-
található. Összességében megállapítható, hogy hason-
lóan a marketingtevékenységek fogalmának tisztázásá-
hoz, a saját marketingtevékenység végzésénél az ope-
ratív, illetve a marketing eszközrendszerét alkalmazó 
tevékenységeket említettek elsősorban. A marketing, 
mint szemlélet nem került be a válaszadók eszmerend-
szerébe, ennek hiánya fellelhető a szervezeti felépítés 
kialakításakor is. 
A marketing szerepe az össz-vállalati tevékenységen 
belül 
Az előzőekben utaltam arra, hogy került a lehetséges 
válaszok közé olyan alternatíva, mely a korábbi mélyin-
terjúk és fókuszcsoportos beszélgetések közben nem 
került szóba, de szakmai szempontból fontosnak tartot-
tam annak vizsgálatát. A marketingszemlélet léte, illetve 
szerepe a kis- és középvállalkozások körében olyan té-
nyező, mely véleményem szerint, a piaci változások fo-
lyamatos nyomon követésével együtt olyan szempont 
lehet, mely, a sikerességet befolyásolja. A kérdésre adott 
válaszok azonban nem erről tanúskodnak. 
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A korábbi, számomra meglehetősen szomorú megálla-
pítást támasztja alá a marketingszemlélet szerepének 
vizsgálata a vállalati döntésekben. A kérdésre választ 
adók csupán 26,2%-a tartja meghatározónak a marke-
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tingszemlélet kialakulását, meglétét, míg 48,2% fontos-
nak értékeli, ugyanakkor 18,9% elhanyagolhatónak 
tartja, és 6,7% szerint nincs is kialakult marketingszem-
lélet a vállalkozásuknál. Megállapíthatjuk tehát, hogy a 
vizsgált kör esetében a marketingszemlélet inkább csak 
fontos, nem pedig meghatározó tényező! 
A marketingtevékenységek költségvetési súlya 
Az előzőekben vizsgáltam már a marketingszervezetben 
dolgozók létszámát, az együttműködés szintjeit, a válla-
lati döntésekben jelentkező hatását, most a vállalkozás 
pénzügyi lehetőségeinek oldaláról próbálom a marke-
tingszervezet szerepét felmérni. Nem egyszerűez a fel-
adat, mert a vizsgált vállalkozások tevékenysége igen 
széles körű, összehasonlításuk alapján nem kaphatok 
egzakt képet, de ennek hiányában szegényebb lenne a 
felmérés. 
A kutatás eredményeképpen elmondható, hogy a 120 
válaszadó közül 21 azt a választ adta, hogy egyáltalán 
nincs a marketingszervezetnek, a marketinggel foglalko-
zóknak önálló költségvetési kerete. A részletes adatok 
csoportosítása alapján megállapítható, hogy 1–5% kö-
zötti keretet összesen 52 válaszadó jelölt meg, a 6–10% 
közötti keretet összesen 16 megkérdezett választott, 
majd igen széles spektrumon mozog a válaszok száma, 
de összességében kevés jelöléssel. Kiugró még a 15–
20–30%, 6, 8, 5, szavazattal, illetve érdekesség még a 
100%-os költségvetési keret két válaszadónál, melynek 
konkrét oka, hogy a válaszadó cégek csak és kizárólag 
marketingtevékenységgel foglalkoznak. 
Összefoglalás 
A kutatás eredményei megmutatták, hogy a mai magyar 
kis- és középvállalkozások a marketingtevékenység te-
rületén még nagyon tudáshiányosak. Sajnálatos módon 
csak azokat az ismereteket birtokolják, amelyek a gya-

korlatból származnak, még akkor is, amikor ezen isme-
retek nem kellően elegendőek egy kiélezett versenyhely-
zetben. Sztereotípiákban gondolkodnak ahelyett, hogy a 
már mások által korábban kialakított és „feltalált” mód-
szereket és eszközöket használnák. Véleményem szerint 
nem kellően piacorientáltan gondolkodnak, a piaci igé-
nyek feltérképezését feladatnak tekintik ugyan, de ebbéli 
tevékenységük leragad az információk beszerzésénél. 
Hiányzik a vállalkozást teljesen átható marketingszem-
lélet, mely nemcsak a marketingeszközök esetenkénti 
alkalmazását jelenti, hanem egy vállalatvezetési filozófia, 
egy gondolkodásmód. 
Mindezek hatására, szervezeti létszámhoz mérten, ke-
vesen és nem elkülönült szervezeti egységben végeznek 
marketingtevékenységet. Véleményem szerint, ha mind-
ezt átgondoltan és kellően koncentráltan művelnék, sok-
kal hatékonyabban képviselhetnék az értékesítési, illetve 
a marketingcélokat a szervezeten belül. Megállapíthat-
juk, hogy a kotleri „marketingosztály evolúciója” hazánk-
ban, a kis- és középvállalkozásoknál, még igencsak útjá-
nak elején tart. Ez azonban azt jelenti, hogy azok a szer-
vezetek, amelyek e fejlettségi stádiumon tovább tudnak 
lépni, versenyelőnyhöz jutnak. Kiemelten fontos lehet ez 
éppen most, amikor a válság hatása még mindig rá-
nyomja a bélyegét a magyar gazdaságra. 
A válságot követően csak azok a gazdasági szereplők 
maradnak a piacon, amelyek kellő tartalékkal rendelkez-
nek, és ezzel egy időben rugalmasan tudnak alkalmaz-
kodni a megváltozott körülményekhez. Ennek a rugal-
masságnak az egyik záloga a kellő módon, szakmai el-
méleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok birtokában 
kialakított szervezet megtervezése és bevezetése. Mind 
a nemzetközi, mind pedig a hazai elmélet és gyakorlat 
bővelkedik jó megoldási lehetőségekben. A legfontosabb 



az lenne, hogy e megoldási lehetőségeket, illetve a mar-
keting-szemléletmódot a vizsgált kis és középvállalati kör 
megismerje és saját lehetőségeire, adottságaira adaptál-
va használja. Ezzel nemcsak a saját létüket és az üzleti 
sikereket alapoznák meg, hanem a kkv-k megerősödése 
révén a teljes magyar gazdaság stabilitását is növelnék. 
Szükség van tehát az ismeretek eljuttatására a vizsgált 
kis- és középvállalkozói körben, valamint arra, hogy e 
vállalkozói kör számára tudatos legyen a szervezetkiala-
kítás, ezen belül is a marketingszervezet kialakítása. A 
kutatás eredményeképpen elmondható, hogy a rendszer-
váltást követő húsz évben letisztultak a különböző mó-
don létrejött vállalkozások működési módjai. Nincs már 
markáns különbség a tulajdonosi struktúra, a korábbi 
szervezeti kultúra alapján a mai vállalkozások között. 
Találtam ugyanakkor a külföldi tulajdonosi körre vo-
natkozó markáns vonásokat. Bizonyítást nyert, hogy a 
külföldi tulajdonosi kör miatti tudástöbblet, a szervezeti 
kultúra kifinomultsága és múltja miatt, a marketingszer-
vezet kialakulása előrébb tart. 
Mindezen különbségek ellenére, illetve azzal együtt is, a 
hazai kis- és középvállalkozások számára maradt a gya-
korlati munka, a napi döntési helyzeteknek való megfe-
lelés, a piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás. Ez a 
feladat normál körülmények között is meglehetősen em-
bert próbáló, válsághelyzetben pedig kifejezetten nehéz. 
Ekkor amikor a pénzügyi lehetőségek beszűkülnek, ami-
kor a vállalkozások számára a legnagyobb kockázatot a 
vállalkozásoknak szolgáltatást nyújtó pénzintézetek hite-
lezési magatartása okoz kell megújulni és olyan lehe-
tőségek után kutatni, mely nagyobb beruházás nélkül tud 
eredményeket produkálni. 
Ilyen lehetőségnek látom a szervezetfejlesztést, a mar-
ketingszervezet kialakításának tudatos és szakszerű ki-

alakítását és ezen belül a tudatos és marketingszemlé-
letre épülő marketingmunkát. Ebben új tényezőket, alap-
vető újdonságokat a piaci szereplőknek nem kell kitalál-
niuk, csak a már jól működő eszközöket kell a megfelelő 
módon alkalmazni. Ezen ismeretek azonban kutatásom 
adatai szerint hiányoznak a vizsgált körből. A feladat 
tehát az ismeretek terjesztése, a vállalkozások ráébresz-
tése arra, hogy az erőforrások jobb kihasználásával a 
hatékonyságuk növelhető, ezáltal a válságból akár meg-
erősödve kerülhetnek ki. 
A kis- és középvállalkozások vizsgálatának mintegy 
melléktermékeként néhány érdekes megoldást, fejlődési 
tendenciát sikerült felvillantanom a cikk korábbi fejezeté-
ben. E megoldások alapján egyértelműnek látszik, hogy 
a marketingszervezet kialakítása elkerülhetetlen a kis- és 
középvállalkozások számára is, létrehozásának korlátja 
kizárólag az össz-vállalati szervezet nagysága lehet. 
Tovább kell, hogy erősödjék a marketingszemlélet, a 
marketinges gondolkodásmód, az értékesítést kiemelt 
helyen kezelő szellemiség. Ez azonban csakis úgy ér-
hető el, ha a szervezet vezetőinek gondolkodását fej-
lesztjük, alakítjuk át. 
A kapott kutatási eredményeket és a nagyvállalati ta-
pasztalatokat összegezve a fejlődés irányát a továbbiak-
ban abban látom, hogy a bőven értelmezett marketing-
szemléletmód elsajátítása mellett a használt marketing-
eszközök körét is bővíteni szükséges. Nemcsak az 
olyan, jelenleg is új és aktuális eszközökkel, mint például 
a e-kereskedelem, illetve az e-marketing, hanem az 
olyan, külföldön, illetve a nagyvállalati körben már siker-
rel alkalmazottakkal is, amelyek nem jelentenek szakmai 
újdonságot, de alkalmazásukkal új lendületet kaphatnak 
a kis- és középvállalkozások. 
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MMeenneeddzzssmmeenntt  eesszzkköözzöökk  sszzooffttvveerreess  ttáámmooggaattáássaa  
KKaattoonnaaii  ZZssoolltt  

  
Indokoltság 
Az utóbbi években beköszöntött válság nap-mint nap 
nagy erőpróbának tette és teszi ki a gazdaság szereplőit. 
A felfokozódott piaci bizonytalanság valamint a dinamiku-
san változó külső környezet hatásai gyors és hatékony 
reakciót igényelnek. Kijelenthető, hogy az ösztönös cse-
lekvések kora lejárt. Nincs sem idő, sem erőforrás a több-
alternatívás megoldások tesztelésére. Így tehát felértéke-
lődik a helyes döntéshozatal, aminek feltétele a lehetősé-
gek, és a veszélyek, valamint az összefüggések felisme-
rése és gyors válaszként a szervezet erősségeinek és 
gyengeségeinek olyan menedzselése, amelyek a „Jót s 
jól” megoldásokat biztosítják. Természetesen az egysze-
rűnek tűnő feladat a valóságban olyan többváltozós függ-
vényként működik, amely sok változójának még kö-
zéptávú becslése is szinte lehetetlen. Figyelembe kell 
venni azt a tényt, hogy a statisztikai alapokon működő és 
sok esetben bonyolult módszerek (pl. DOE - kísérletterve-
zés) széleskörű alkalmazásának feltételeit csak kevés 
szervezet tudja biztosítani, de nem szabad megfeledkez-
nünk arról, hogy a menedzsment eszköztárában nagyon 
sok olyan egyszerű technika is fellelhető, amelyek haté-
kony és hatásos segítséget szolgáltatnak a vezetői dönté-
sek megalapozásához. Ma az informatika korszakában 
szinte nem létezik olyan szervezet, amely ne alkalmazna 
számítógépeket üzletmenetele támogatására és a mun-
katársak zöme rendelkezik azokkal az informatikai isme-
retekkel, amelyek lehetővé teszik azt, hogy egyszerű, fel-
használóbarát szoftverek segítségével hasznos informá-
ciókat generáljanak. 

Tekintettel arra, hogy a tartós sikert a megrendelők és 
más érdekelt felek igényeinek és elvárásainak hosszú 
távon és kiegyensúlyozott módon történő teljesítése bizto-
sítja, a szervezeteknek arra kell törekedniük, hogy folya-
matosan 
o versenyképes portfolióval, 
o eredményes stratégiával, 
o hatékony folyamatokkal 
rendelkezzenek, és ezek biztosításához egyszerű, 
könnyen kezelhető eszközökre van szükségük. 
Szoftverek kialakítása 
A döntések megalapozását támogató szoftverek kialakítá-
sánál a következő szempontokat javasolt figyelembe 
venni: 
o a legelterjedtebb menedzsment módszereket támo-

gassák 
o minél szélesebb körben legyenek alkalmazhatóak  
o kompatibilitás a legelterjedtebb operációs rendszerekkel 
o egyszerűség 
o felhasználóbarát, könnyű kezelhetőség 
o megbízhatóság. 
A szoftverpaletta többek között kiterjed a szervezetek kül-
detésének, jövőképének és stratégiájának kialakítását és 
aktualizálását támogató, a termékportfoliót és a termékek 
életciklusát elemző, a termék és a szolgáltatásfejlesztést 
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támogató, folyamatszabályozó, folyamatoptimalizáló, koc-
kázatértékelő, készlet és állapotfigyelő, valamint olyan 
szervezetdiagnosztikai eszközökre, amelyek segítenek 
beazonosítani az adott szervezet fejlesztendő területeit. 
A szoftverek egyik meghatározó erőssége az, hogy a 
gyorsan végrehajtott matematikai műveletek mellett olyan 
összefüggéseket elemeznek és tárnak fel, amelyek ma-
nuális módszerrel nehézkesen és időigényesen valósít-
hatóak meg, valamint a felhasználók által betáplált adato-
kat a szervezet sikerességét támogató -több esetben, di-

agramokban vagy táblázatokban- vizualizált információkká 
alakítják. 
Mintaként egy olyan egyszerű szoftvert ismertetek, amely 
a SWOT elemzést támogatja. 
Amint az ábrákról kitűnik a szoftver Microsoft Excel alapon 
Visual Basic makro alkalmazásával készült. A munka-
lapok kiváló lehetőséget kínálnak arra, hogy az elemző 
team rögzítse a lehetőségeket, veszélyeket, erősségeket 
és gyengeségeket (11..  áábbrraa). 

 

  
11..  áábbrraa  VVeesszzééllyyeekk
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A SWOT információk rögzítését követően a team feladata a prioritások meghatározását szolgáló pontozás (22..  áábbrraa). A 
pontértékek meghatározása a SWOT módszertan szerint történik. 

 
22..  áábbrraa  VVeesszzééllyyeekk  ppoonnttoozzáássaa  

A pontozást követően a makró használatával elkészül a „Priorizált SWOT” és a „Kereszttábla” (33..  ééss  44..  áábbrraa). 
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33..  áábbrraa  SSWWOOTT  pprriioorriizzáálltt  ttáábbllaa  



 
44..  SSWWOOTT  kkeerreesszzttttáábbllaa  ppééllddaa

 
A példából egyértelműen kitűnik, hogy mennyire egyszerű 
alkalmazásról van szó és ez hogyan támogatja azt, hogy 
a lehető legrövidebb idő alatt azonosíthatóvá váljanak a-
zok a szervezeti erősségek és gyengeségek, amelyeket a 
legtöbb lehetőség kihasználásának és veszély elkerülése 
érdekében a menedzsmentnek fókuszba kell helyeznie. 

 
Természetesen az adattáblák fejleszthetőek és kibővít-
hetőek olyan információkkal és logikai függvényekkel is, 
amelyek tovább segítik a küldetés, jövőkép, valamint az 
értékek meghatározását (55..  áábbrraa), de javasolt elkerülni 
azt, hogy a szoftver bonyolulttá, átláthatatlanná váljon. 
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55..  áábbrraa  KKiieeggéésszzííttőő  iinnffoorrmmáácciióókk

A bemutatott példa is segít rávilágítani arra, hogy sok esetben akár a széleskörűen alkalmazott excel táblák segítségével, a 
bennük rejlő képletek és makro-lehetőségek megfelelő kiaknázásával bármelyik szervezet képes olyan eszköztárat 
kialakítani, ami szervesen illeszkedve a működő menedzsment rendszerhez javítja a működés hatékonyságát és hozzájárul 
ahhoz, hogy a menedzsment rendszer ne csak a dokumentálásról szóljon, hanem valós irányítási szerepeket és 
feladatokat támogasson. 
________________________________________________________________________________________________  
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AA  sszzáállllííttóóii  lláánncc  ttáárrssaaddaallmmii  ffeelleellőőssssééggee  
DDrr..  BBaaddaaccssoonnyyii  ZZssoolltt  

  
Bevezetés 
A CSR-al kapcsolatos elkötelezettség terjedelme jól 
mérhető azon, hogy a vállalatok mennyiben képesek ke-
zelni szállítói láncuk felelősségét. Másként megfogal-
mazva: biztosítani azt, hogy a szállítóik és azok al-be-
szállítói betartják az alapvető jogokat, akár a munkával 
kapcsolatos jogokat (mint például a méltányos bér, a 
szervezkedési szabadság, a munka és a magánélet 
egyensúlya), vagy akár egyéb jogokat (mint az egészsé-
ges és biztonságos munkakörnyezethez való jog, a 
gyermek vagy kényszermunka tilalma, a helyi közössé-
gek tiszteletben tartása vagy az egészséges vízhez és 
élelmiszerhez jutás). 
Az elmúlt években a vállalatok növekvő kihívásokkal 
szembesültek azzal kapcsolatban, hogy mennyiben ké-
pesek azonosítani és kezelni szállítói láncuk különböző 
szintjeinek munkaügyi és foglalkoztatási feltételeit, vala-
mint azok környezeti lábnyomát. A szállítói lánc (társa-
dalmi) felelőssége, mely része a vállaltok CSR stratégi-
ájának és politikájának, számos vállalat stratégiájának 
kulcselemévé vált. 
Ezzel egy időben számos etikai kódex szabvány, útmu-
tató és irányelv született, mely a szállítói láncra is hang-
súlyt helyez. Ezek olyan széles körben használt nemzet-
közi kezdeményezéseket használtak fel, mint az OECD 
multinacionális vállalatok számára készített útmutatója, 
az Egyesült Nemzetek Global Compact-ja, az ILO multi-
nacionális vállalatoknak kiadott útmutatója, továbbá szá-
mos, specifikus kérdésekkel (például az Etikus Kereske-
delem Kezdeményezés – ETI, mely a munkafeltételek 

fejlesztésére fókuszál) és területekkel (mint az EICC, 
mely az elektronikai ipar kezdeményezése) foglal-
kozókat. 
A CSR-hoz hasonlóan ezek a szabványok, kódexek, 
kezdeményezések és elvek nem statikusak, hanem ál-
landó fejlődésben vannak. Legutóbbi példa erre a társa-
dalmi felelősséggel foglalkozó ISO 26000 szabvány 
megjelenése vagy az ENSZ Főtitkár üzlet és emberi jo-
gokkal kapcsolatban kinevezett különleges képviselőjé-
nek tanulmánya. 
A szállítói lánc társadalmi felelőssége egyre nagyobb 
teret kap a vállalatok és kormányok CSR-al kapcsolatos 
gondolkodásában és cselekvésében. Ugyanakkor, mind-
ezen erőfeszítések és szabványosítás ellenére több CSR 
kérdés megoldatlan maradt. A vállalatok továbbra is 
számos kihívással néznek szembe, amikor kezelni igye-
keznek szállítói láncuk társadalmi és környezeti hatásait. 
Ide tartozik a szállítói láncban a nyersanyagok és termé-
kek követhetőségének hiánya, a szállítói láncok (me-
lyeknek egy vállalat tagja lehet) nagy száma, és néhány 
szállító országában a jogalkotás vagy a jogalkalmazás 
deficitje (ICC 2007). 
A szállítói lánc társadalmi felelőssége nem szigetelhető 
el más elemektől, a fenntartható gyakorlatok sikeres al-
kalmazása a szállítói láncban, nagyban függ a különböző 
szereplőktől, mint a kormányok, a vállalatok, a szállítók, 
NGO-k, ráadásul, minden szállítói láncnak megvan a 
saját karakterisztikája. 
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Mi az a felelős szállítói lánc menedzsment? 
A CSR magában foglalja a felelős szállítói lánc me-
nedzsmentjét, és az utóbbi időben egyre fontosabb sze-
repet játszik a vállalatok CSR politikájában. 
Az irodalomban nem található egyértelmű definíció a fe-
lelős szállítói lánc menedzsmentjére. A kérdésre a vá-
laszt, vagyis hogy Mi a szállítói lánc felelőssége?, a 
Nemzetközi Kamara a következőképpen adja meg: 
„A szállítói lánc felelőssége, vagy másként a felelős be-
szerzés, széleskörűen fogalmazható meg, egy olyan ön-
kéntes elkötelezettségként, melyben a társaságok felelős 
módon kezelik szállítóikat. Beszerzési tevékenységük 
révén a társaságoknak lehetőségük van arra, hogy be-
folyásolják szállítóik szociális és környezeti teljesítmé-
nyét. Ezt számtalan ösztönző-elemmel érhetik el, ide-
értve a képzést, az információnyújtást, vagy a szállító 
auditálását. Akármelyik módszert is alkalmazzák, a leg-
hatékonyabb módja a hosszú távú fenntartható fejlesz-
tésnek az, ha a vevő és szállító között olyan együttmű-
ködés alakul ki, melyben a szállítók képesek a változá-
sokat magukévá tenni azáltal, hogy részt vesznek a 
szociális és környezeti teljesítménnyel összefüggő célok 
alakításában, melyet saját üzleti kapacitásukat és érde-
keiket szem előtt tartva alakítanak.” 
Az ENSZ Global Compact (UNGC) (2010: 7) másképp 
fogalmaz, a szállítói lánc fenntarthatóságát úgy hatá-
rozza meg, mint „a környezeti, társadalmi és gazdasági 
hatások kezelése és a helyes irányítási (ti: vállalat) gya-
korlat fenntartása, az áruk és szolgáltatások teljes élet-
ciklusán át. A szállítói lánc fenntarthatóságának célja az, 
hogy környezeti, társadalmi és gazdasági értéket teremt-
sen, azt védje, valamint hosszú távon növelje azt vala-

mennyi érdekelt fél számára, aki részt vesz a termék lét-
rehozásában és piacra juttatásában.” 
Fenntartható (?) globalizáció 
A globalizáció korában élünk. Ennek körvonalai ma még 
bizonytalanok. A hidegháború vége óta az emberek szá-
ma a világgazdaságban egymilliárdról hat-hét milliárdra 
emelkedett, jelentős mértékben megnövelve a termelő 
munkaerőt, miközben új gyártó és szolgáltató közpon-
tokat építettek szerte a fejlődő világban, drasztikusan 
megemelkedett az energiaigény, és növekedett a fo-
gyasztás. 
A globális kereskedelem volumene 1990 óta megduplá-
zódott. A legtöbb nyitott gazdaság csökkenti az áruk és 
szolgáltatások költségét. Sok ország az export növeke-
désében bízik. Miközben a beszerzések a fejlett gazda-
ságokból jelentősek maradtak, új kereskedelmi minták 
születnek, reagálva a regionális és globális szállítói lán-
cokra és a növekvő dél-dél irányú kereskedelemre. Közel 
300 millió ember menekült el az extrém szegénység elől, 
mégis, sokan annak határán, egyesek pedig inkább le-
maradóban vannak. Ők országként, régióként és adott 
országon belüli csoportként, vagy egyénként is számol-
hatóak. Kizárásuknak számos oka van – konfliktusok, 
gyenge kormányzat, korrupció, diszkrimináció, az alap-
vető emberi szükségletek hiánya, járvány, infrastruktúra 
hiánya, gyenge gazdaság, a tulajdonjogok és a jogálla-
miság hiánya, vagy akár az időjárás. 
A soha nem látott növekedés környezeti kihívásait is lát-
hatjuk, folyókat, melyek színe fekete, eget, mely eltakarja 
a napot, és fenyegeti az egészséget és a klímát. 
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A globális tőke áramlásához új elemek adódnak, melyek 
igazodnak a feltörekvő piacok és az éppen átalakulóban 
levő fejlődő gazdaságok által kínált befektetési lehetősé-
gekhez. A technológia-, az információ- és szürkeállo-
mány-transzfer továbbra is robog előre. 
A globális gyártás és outsourcing versenyt hív életre az 
országok között a gyártók és befektetők kegyeiért. Az 
addig természetes rend felborul, mert a szerepek súlya 
átértékelődik, a társaságok hatalma és befolyása erősö-
dik, erejük felülmúlja a helyi entitások és alakulatok ké-
pességeit és lehetőségeit. 

  
22..  áábbrraa  MMccDDoonnaallddss  üüzzlleett  SSaanngghhaajjbbaann  

Miközben a vevők alacsony munkabéreket, támogatott 
nyersanyagokat, árfolyamelőnyöket és logisztikai haté-
konyságot keresnek, a növekvő verseny az országok és 
a szállítók között egy lefelé irányuló spirált („race to the 
bottom”) indukál, mely alacsony bérekben és devalvá-
lódó munkajogi szabályokban ölt testet. A fizetések ala-
csonyak, ezek mellett (is) a szigorodó szállítási határidők 
pedig túlórázáshoz vezetnek. 
Fenti tényezők ország-szinten azt a kockázatot rejtik 
magukban, hogy a multinacionális vevők közt negatív 
vélemény alakul ki, a befektetői közösség mélyebben 
vizsgálódik, a világszintű média-kitettség következtében 
negatív kép rajzolódik az adott országról, az NGO-k ér-
tékelési és visszacsatolási rendszerei az aktivista-moz-
galmak erősödését okozzák, mivel a transzparencia is 
hiányzik általában ezekben az esetekben. 
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Vállalati szinten a márkahírnév-kockázat növekszik a 
(elsősorban a tudatos) vásárlók között, majd instabilitás 
keletkezik a szállítói láncban, mely a társaságokat nem 
jóváhagyott szállítók alkalmazására kényszerítheti. 
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CSR dióhéjban 
Létrehozásától kezdve évekig volt szerencsém részt 
venni az Európai Bizottság által életre hívott CSR Szö-
vetség munkájában, amelynek feladata az európai vál-
lalatok CSR-al kapcsolatos legjobb gyakorlatainak meg-
osztása, közös álláspont kialakítása, valamint a Bizott-
ság magas képviselőinek történő beszámolás volt annak 
érdekében, hogy a közösségi politikákat és jogalkotást is 
a CSR-filozófiához közelítsék és a technikai akadályokat, 
melyek a hatékony CSR-hoz szükségesek lebontsák. 

A CSR Szövetség első ülésére valamennyi résztvevőt 
megkértek, hogy tapasztalatait vigye el a fórumra és 
ossza meg azokat. A hazai CSR gyakorlatukat megisme-
rendő, több neves céget kerestem fel akkor, akik között 
volt olyan, aki nem is reagált, mások pedig jótékonysági 
tevékenységükre hivatkoztak. A CSR-al kapcsolatos is-
meretek ma már bővebbek a cég-filantrópián, de ezt 
csak remélni tudom. 

“Social compliance must 
become integral - a routine 

part of the supply chain 
process - as routine as 
prices, lead time and 

quality.” 

Jelen cikk kereteit szétfeszítené egy részletes tanulmány 
a CSR-ról, de a kép teljességéhez elengedhetetlen an-
nak bemutatása legalább dióhéjban. 
A vállalatok társadalmi felelősségvállalását (CSR) a dol-
gozói jogok és a környezet védelme iránti növekvő vá-
sárlói nyomás hozta létre, de mára a befektetők is egyre 
nagyobb figyelmet szentelnek a CSR-nak. Mr. Hans-Otto Schrader, CEO

Otto GmbH & Co KG A legtöbb definíció a CSR-t egy olyan fogalomként írja le, 
mely szerint a vállalatok önkéntesen szociális és környe-
zeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységük-
ben és a partnereikkel fenntartott kapcsolatokban. 
A társadalmi felelősség nem csupán a jogi elvárásoknak 
való megfelelést jelenti, hanem a megfelelés túlteljesíté-
sét és több befektetést az emberi tőkébe, a környezetvé-
delembe és az érdekelt felekkel fenntartott kapcsola-
tokba. A környezetvédelmi szempontból felelős technoló-
giákba történő beruházásokkal kapcsolatos tapasztalatok 
és az üzleti gyakorlat azt mutatják, hogy a jogi meg-
felelésen túlmutató tevékenységek hozzájárulhatnak a 
vállalat versenyképességéhez. A szociális területre vo-
natkozó alapvető jogi kötelezettségek túlteljesítése (pl.: 
belső kommunikáció, munkavállalói kapcsolatok) szintén 
közvetlen hatással van a termelékenységre. 
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Számos olyan cégnél, ahol jók a szociális és környezet-
védelmi mutatók, a CSR tevékenységek jobb üzleti telje-



sítményt, nagyobb hasznot eredményeznek, és növeke-
dési pályára állítják az adott vállalatot. Sok vállalat szá-
mára ezek új dolgok, és hosszabb távú értékelésük még 
hátravan. 
A CSR gazdasági hatása közvetlen és közvetett hatáso-
kat bontható. Közvetlen pozitív eredmények származ-
hatnak például a jobb munkahelyi környezetből, amely 
jobban elkötelezett és hatékonyabb munkaerőt eredmé-
nyez, vagy például a természeti erőforrások hatékonyabb 
felhasználásából. 
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Közvetett hatások eredhetnek a fogyasztók és a befek-
tetők növekvő figyelmének köszönhetően, amely növeli a 
vállalatok piaci lehetőségeit. Fordítva is igaz, egy, az 
üzleti gyakorlatot ért kritika a vállalat hírnevére negatív 
hatással lehet. Ez kihathat a vállalat olyan legfőbb érté-
keire, mint a márka és az imázs. 
Quo vadis? 
A világgazdaság jelentős mértékben átalakult az elmúlt 
években és az üzleti szféra az eddigieknél is többet kel-
lett tegyen azért, hogy versenyképes maradhasson. 
A világ nagy részén a gazdasági fellendülés íve igen tö-
rékeny, a gazdasági szereplők a minimumra törekednek, 
míg a vásárlók a leszorított jövedelmükkel bajlódnak. 
Ahogy máskor is, azok az üzleti vállalkozások, amelyek 

demonstrálják felelősségvállalási gyakorlatukat, ver-
senyelőnyre tesznek szert. 
A vállalatok felismerték, hogy CSR tevékenységük ha-
tással van pénzügyi és kereskedelmi sikereikre. 
Azok a vállalkozások aratják majd le a babérokat, ame-
lyek bizonyítani tudják, hogy társadalmilag felelősek és 
átlátható üzleti gyakorlatot folytatnak. 
Az elmúlt években számos tanulmány született, mely a 
CSR tevékenységek mozgatórugóit, illetve azok hatását 
mérte és értékelte. 

Számos olyan cégnél, ahol jók a szociális és 
környezetvédelmi mutatók, a CSR tevékenységek 

jobb üzleti teljesítményt, nagyobb hasznot 
eredményeznek, és növekedési pályára állítják az 

adott vállalatot. 

A fő ösztönzők között a társaságok a költség menedzs-
mentet, a márkaépítést és a személyzet megtartását je-
lölték meg. További okokként az adókedvezményeket, a 
kormányzati nyomást, a bolygó megmentését és a be-
fektetői kapcsolatokat említették. 
CSR tevékenységeik a munkaerő jólétével kapcsolatos 
fejlesztésekre, jótékonysági akciókra, gyakornoki rend-
szer kialakítására, rugalmas munkaidő bevezetésére, az 
esélyegyenlőség támogatására, a hulladékgazdálkodás 
és energiahatékonyság fejlesztésére vonatkoztak. 
Az angol vásárlók 67%-a Fairtrade termékeket vásárolt 
2008-ban, 2009-re az elismertség elérte a 79%-ot. Füg-
getlen közvélemény-kutatás szerint a vásárlók 96%-a 
hajlandó többet fizetni Fairtrade termékért. Angol kutatás 
szerint a vásárlók 95%-a érzi fontosnak, hogy a cégek 
tisztességesen kezeljék a gyártókat és szállítókat. 
A Fairtrade termékek kereskedelme átlagosan 12%-al 
nőtt 2011-ben az előző évhez képest. A Fairtrade címke 
pedig a legszélesebb körben elismert etikai címke lett a 
világon. 
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Egy McKinsey-UN Global Compact tanulmány szerint a 
cégvezetők 59%-a véli úgy, hogy a társadalmi és kör-
nyezeti felelősséget a szállítói láncban is meg kell köve-
telni, de csak 27% teszi ténylegesen is. 
Bevezetés a szociális megfelelőségbe 
Az SA8000 szabvány 
A 90-es évek kezdetétől mind az Egyesült Államokban, 
mind pedig Európában megnőtt azoknak a cégeknek 
száma, akik Etikai Kódexeket készítettek. Ezek a külön-
böző Etikai Kódexek ugyanakkor problémát jelentettek a 
vevőknek és az alkalmazó vállalkozásoknak egyaránt. 
Több tanulmány is megállapította, hogy az Etikai Kóde-
xek fogalomrendszere nem egyforma, a helyi jogsza-
bályokkal való kapcsolatuk gyenge, valamint a transz-
parencia nem kielégítő a számonkérés elmaradása miatt. 
Válaszul az eltérő magatartási kódexekre a SAI (Social 
Accountability International) kifejlesztett egy szabványt, 
amely szabályozza a munkakörülményeket, ugyanakkor 
rendszert alkotva lehetőséget nyit a vállalatok előtt annak 
független tanúsítására is. A Social Accountability 8000 
(SA8000®) szabványt és verifikálási rendszerét a minő-
ség biztosítása érdekében alkalmazott üzleti stratégiák-
ból vezették le, és olyan elemeket adtak hozzá, amelyek-
ről nemzetközi emberi jogi szakértők úgy vélték, hogy 
lényegesek az etikai auditokhoz. 
A szabvány alapjául olyan nemzetközi egyezmények 
szolgálnak, mint az ILO Egyezményei, az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata vagy az ENSZ Gyermekjogi 
Egyezménye. 
A szabvány egy menedzsment rendszer bevezetését írja 
elő. A rendszerben dokumentált politikák és eljárások 

biztosítják, hogy a megfelelés folyamatos legyen és a 
felmerülő problémákat rendszer-szinten kezeljék. 
Az SA 8000 az első és mai napig egyetlen tanúsítható 
szabvány a társadalmi felelősségvállalás területén. 

  
55..  áábbrraa  

  

Az SA8000® szabvány kilenc 
alapelve 

 
Gyermekmunka 

 
Munkára kényszerítés 

 
Egészség és biztonság 

 
Szervezkedési szabadság és a 

kollektív szerződés joga 
 

Diszkrimináció 
 

Fegyelmi rendszer 
 

Munkaidő 
 

Jövedelem 
 

Menedzsment rendszer 
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Egyéb társasági és iparági kódexek 
A kockázatok csökkentése érdekében a brandek etikai 
kódexeket hoztak létre a szállítóik számára, melyek a 
munkajogi megfelelés különböző szintjeit tartalmazzák. A 
több brandnek szállítókat így számtalan társasági kódex-
szel és eltérő követelményekkel frusztrálják. 
Vannak kivételes esetek, amikor társaságok csoportba 
tömörülve közös platformot alakítanak ki, vagy elfogadják 
azt, így egységes kódex jön létre. Ilyen a Supplier Ethical 
Data Exchange (SEDEX) SEDEX Member Ethical Trade 
Audit (SMETA) rendszere. 
Szintén kivétel a Business Social Compliance Initiative 
(BSCI), mely az SA8000 szabványon alapuló kódexet 
alkotott, melyet tagjaival elismertet, majd szállítói láncuk-
ban is megköveteli alkalmazását. 
A két kódex közös jellemzője, hogy a szállítói lánc sze-
replőinél a vevő követeli meg az audit lefolytatását. 
Amennyiben a szállító SA8000 tanúsítással rendelkezik, 
akkor ez elmarad. 
Az iparági kódexek az egyes specifikus iparágakon belüli 
szabványok  
ICTI – Játékipar 
EICC – Elektronikai ipar 
WRAP – Ruházat  
A társadalmi megfelelés üzleti előnyei 
Trendek a felelős szállítói lánccal kapcsolatban 
Stratégiai beszállítók növekvő igénybe vételével a be-
szerzési teljesítmény kevesebb szállítóra összpontosul. 
A kevesebb, de magas minőséget képviselő szállító al-
kalmazásával a vállalatok több ráhatással tudnak lenni a 
környezetvédelmi és szociális megfelelőségre. 

A közös célok eléréséhez közös munka szükséges a 
szállítókkal a belső kapacitás felépítése érdekében. A 
szociális megfelelést a vállalatok integrálják a beszerzési 
politikájukba és a teljesítmény-mérésbe. 
A CSR filozófiájának megfelelő tevékenységek beveze-
tésével javul a munkaerő-megtartás, csökkennek a kép-
zési és toborzási költségek, javul a termékminőség, to-
vábbá csökkenhet a balesetek / kiesett napok száma, 
fejlődés érhető el a biztonsági és egyéni védőeszközök 
használata terén. 
Korbács vagy kalács? 
A szállítói teljesítményértékelések eredményeként két 
markáns pólust lehet elméletileg azonosítani. Az egyik 
végen a kalács-, míg a másikon a korbács-típusú meg-
közelítést alkalmazhatják a vállalatok. 
• A kalács: 

-  Preferált szállítói státusz 
-  Prémium árak 
-  Képzés és tanácsadás 
-  Csökkenő auditok és monitoring látogatások 

• A korbács 
- Nem megfelelőség = Nincs rendelés 

• Kalács és korbács  

• Stratégiai szállítói státusz csak azok számára le-
gyen elérhető, akik magas megfelelőségi szintet 
érnek el. 

• A közös cél elérése érdekében együttműködés 
szükséges, így alapvető fordulat szükséges a kor-
bácsról a kalácsra. 
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Export-generálás • Alkalmazási terület (kezdve a térképezéssel) 
• Szállítói értékelési rendszer kifejlesztése A multinacionális brandek és kereskedők elkezdték mód-

szeresen integrálni a CSR-t a szállítói láncukba. Ennek 
során elhagyják azokat a szállítókat, amelyek elmarad-
nak a szociális megfeleléstől. A régi szállítók kiesésével 
igény keletkezik arra, hogy olyan új szállítókat találjanak, 
akik a szociális megfelelés magas fokát már elérték. 

• Szállítói rangsorolási rendszer  
Megvalósítás  

• Monitoring rendszer kifejlesztése 
• Információmenedzsment 
• Belső kommunikáció Ma több országban is bevezettek olyan gazdaság-fej-

lesztési programot, mely a potenciális beszállítók társa-
dalmi megfelelőségének fejlesztésén alapul. 

• Külső kommunikáció 
• Oktatás 

Versenyelőny megteremtése • Szállítók fejlesztése 
A CSR-alapú gazdaság-fejlesztési stratégia másik eleme 
lehet a „magas CSR-besorolású” szállítókból álló iparág-
specifikus klaszterek létrehozása. Megfelelően agresszív 
reklámozással a megcélzott iparágban és vevőknek to-
vábbi sikerek érhetőek el. A fejlesztés egy felfelé menő 
spirált indít, melyben a magasabb szintű CSR a helyi 
szállítóknál több nemzetközi tudatosságot „hoz”, ez több 
vevőt eredményez, végül a szerzett tapasztalatok több 
szállítót ösztönöznek arra, hogy fejlesszék felelősség-
vállalásukat. 

Ellenőrzés és beavatkozás  

• Auditok 
• KPI 
• Problémák 
• Kockázat és szabályozás egyensúlyba hozása  
Összefoglalás 
A szállítói lánc társadalmi felelőssége komplex akcióso-
rozatok sokasága, amely vevői szinten márkahírnevet 
emel, költséget optimalizál, míg szállítói szinten számta-
lan előnnyel jár a munkaerő megtartásától a termelé-
kenység és minőség növeléséig, mindezek pedig költ-
ségmegtakarítást eredményeznek. 

PDCA-megközelítés a szállítói lánc szociális megfe-
lelőségének fejlesztésében 
Tervezés 

• Kódex létrehozása 
• Önértékelés 
• Politikák és eljárások kialakítása 
• Szállítói követelmények kialakítása 
• Szállítói kódex 
• Alvállalkozókkal szembeni elvárások 
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• Szállítói önértékelés 



AAzz  MMSSZZ  EENN  IISSOO  1199001111::22001122  sszzaabbvváánnyy  vváállttoozzáássaaii  
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TTuurrii  TTiibboorr  
  

Bevezetés 
A legtöbb, követelményeket tartalmazó irányítási rend-
szerszabványt egy vagy több kiegészítő szabvány támo-
gatja, mint például az ISO 9001-et az ISO 9000 és az 
ISO 9004, az ISO 14001-et az ISO 14000 és az 
ISO14004, az OHSAS 18001-et az OHSAS 18002, hogy 
csak a legszélesebb körben ismerteket említsem. A 
követelmény szabványok a támogató szabványokkal 
együtt alkotják a megfelelő szabvány-családokat. Van 
azonban egy olyan szabvány, amely minden követel-
mény szabványt támogat, ez pedig az ISO 19011-es 
szabvány, amely útmutatót ad az irányítási rendszerek 
auditálásához. 
Az ISO 19011-es szabványt először 2002-ben adták ki, 
akkor még a minőségirányítási és a környezetközpontú 
irányítási rendszerek auditálásának szabványaként. Az-
óta egyrészt számos irányítási rendszerszabvány jelent 
meg a legkülönbözőbb területeken, másrészt 2006-ban 
az ISO megfelelőség értékeléssel foglalkozó bizottsága 
(CASCO) kidolgozta, majd 2011-ben kibővítette az 
ISO/IEC 17021 szabványt, ami meghatározza a köve-
telményeket az irányítási rendszerek harmadik fél általi 
tanúsítási auditjaira. 
2011-ben, az ISO 19011 második kiadását már úgy dol-
gozták ki, hogy a szabvány általános útmutató legyen 
mindenféle irányítási rendszer auditálásához, valamint 
elsősorban a szervezetek „belső auditjainak” (első fél 
általi auditok) és a „vevők által a szállítóiknál végzett 

auditoknak” (második fél általi auditok) a végrehajtását 
támogassa. 
A két szabvány alkalmazási területét és kapcsolatát az 11..  
ttáábblláázzaatt  szemlélteti. 

Alkalmazási terület, 
egyéb jellemző 

ISO 
19011:2011 

ISO/IEC 
17021:2011 

Minden irányítási rend-
szerre vonatkozik Igen Igen 

Követelmény szabvány Nem Igen 

Belső auditáláshoz al-
kalmazható Igen Nem 

Szállítók auditálásához 
alkalmazható Igen Nem 

Jogszabályi, szabályo-
zói okból végzett audi-
táláshoz alkalmazható 

Igen Nem 

Tanúsításhoz alkalmaz-
ható Útmutatóként Igen 

11..  ttáábblláázzaatt  
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Fontos emlékeztetni arra, hogy ez a szabvány nem kö-
vetelményeket ír elő a szervezetek számára, hanem út-
mutatást ad a belső és külső auditok programjainak, és 
az egyes auditoknak a megtervezéséhez, végrehajtásá-
hoz, valamint az auditokat irányítók, az auditorok és az 
auditcsoportok felkészültségének (kompetenciájának 
meghatározásához, értékeléséhez. 

Jegyzet
Vezetési tanácsadó, CMC, az MSZT/MCS 901 szakértője

Jegyzet
A cikk a XXI. Magyar Minőség Héten, 2012. november 7-én, a Menedzserek Fórumán elhangzott előadás kibővített változata.



A legfontosabb változások 
A szabvány legfontosabb változásai a következőkben 
foglalhatók össze: 
1. Változott a szabvány címe és alkalmazási területe: az 

„Útmutató az irányítási rendszerek auditálásához” 
című szabvány már nem csak a minőség- és környe-
zetközpontú irányítási rendszerek auditálására, ha-
nem bármely irányítási rendszer auditálására vonat-
kozik. 

2. Tisztázták a kapcsolatot az ISO 19011-es és az 
ISO/IEC 17021-es szabvány között. 

3. Új auditálási alapelvként megjelent a bizalmasság. 
4. Bevezették a kockázat fogalmát. 
5. A lehetséges módszerek között megjelentek a táv-

auditálási módszerek. 
6. Átdolgozták az auditprogramokkal, az egyes auditok 

végrehajtásával, az auditorok felkészültségével 
(kompetenciájával) és a felkészültség (kompetencia) 
értékelésével foglalkozó 5. – 7. fejezeteket. 

7. Megerősítették a felkészültség (kompetencia) megha-
tározásának és értékelésének folyamatát. 

8. Készült egy új „A” melléklet, amely szemléltető példá-
kon mutatja be különböző irányítási rendszerekhez az 
auditorok számára ajánlott szakterületi ismereteket és 
készségeket. 

9. Egy új „B” mellékletben foglalták össze az auditok 
megtervezése és végrehajtása során általánosan al-
kalmazható módszereket, amelyeket a korábbi szab-
ványban keretes részekben lehetett megtalálni az 
egyes fejezetekhez kapcsolódóan. Ez az új melléklet 
azonban új témákkal is bővült, ilyen például a koráb-

ban említett táv-auditálási módszerek, vagy a lehet-
séges mintavételezési módszerek bemutatása. 

10. Kiegészítő útmutatók találhatók a 
www.iso.org/19011auditing honlapon. Ezek elsősor-
ban az auditorok felkészültségének (kompetenciájá-
nak) meghatározásához, értékeléséhez nyújtanak se-
gítséget. 

A továbbiakban néhány újdonságot, illetve már a korábbi 
szabványban is megtalálható, de -tapasztalataim szerint- 
eddig az auditálási tevékenységnél kevéssé figyelembe 
vett elemet mutatok be: 
A bizalmasság alapelve 
Számos alapelv létezik, amelyet az auditálás végrehaj-
tása során -részben ösztönösen, részben tudatosan- 
figyelembe veszünk. Ezeknek az alapelveknek a köve-
tése elősegíti, hogy az auditok eredményes és megbíz-
ható eszközök legyenek a szervezetek vezetői számára, 
támogassák a szervezetek működését, elősegítsék fejlő-
désüket. Ezeket az alapelveket azért is fontos az 
auditoroknak betartaniuk, mert így tudnak megfelelő és 
helytálló következtetéseket megfogalmazni az auditok 
során tapasztaltakkal kapcsolatban. 
A korábbi szabvány már megfogalmazott öt alapelvet: 
a. a tisztességes magatartás, 
b. a tárgyilagos beszámolás, 
c. a kellő szakmai gondosság, 
d. a függetlenség, és a 
e. bizonyítékokon alapuló megközelítés alapelvét. 
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Ezeket egészítették ki a bizalmasság alapelvével. Ter-
mészetesen ezt már eddig is kellett alkalmazni (leg-

http://www.iso.org/19011auditing


alábbis a legtöbb auditor ezt az elvet betartva végezte a 
munkáját), de most már hivatalosan is a követendő 
alapelvek között szerepel. 
A bizalmasság azt jelenti, hogy az auditorok körültekin-
tően használják fel a munkájuk során megszerzett infor-
mációkat és megóvják azokat. Az auditor vagy a megbí-
zója nem használja fel az audit során szerzett informáci-
ókat nem helyénvaló módon személyes haszon céljára 
vagy olyan módon, amely sérti az auditált szervezet jo-
gos érdekeit. A bizalmasság magában foglalja az érzé-
keny és bizalmas információk megfelelő kezelését is. 
A kockázat fogalma, a lehetséges kockázatok és fi-
gyelembe vételük az auditálás során 
A kockázatot az irányítási rendszerekben különféle mó-
don határozzák meg. Például az OHSAS 18001:2007 
(MSZ 28001:2008) szerint a kockázat (leegyszerűsítve 
és általánosítva): egy esemény bekövetkezési valószí-
nűségének és az általa okozott hatás súlyosságának 
kombinációja. Ez a megközelítés összhangban van a 
kockázattal, kockázatkezeléssel kapcsolatos kifejezése-
ket tartalmazó ISO/IEC Guide 73 2002-es változatával. 
2009-ben azonban megjelent a Guide 73 újabb kiadása. 
Ez már egy másfajta meghatározást ad a kockázatra, 
amit az ISO 19011:2011-es szabvány is alkalmaz. E sze-
rint a kockázat a „bizonytalanság hatása a célokra”. 
Az auditálás szabványának megközelítésében a kocká-
zat egyaránt vonatkozik arra a kockázatra, hogy az audit 
nem éri el a céljait, és arra a lehetőségre, hogy az audit 
megzavarja az auditált szervezet tevékenységeit és fo-
lyamatait. 
Az auditálási program kidolgozásával, megvalósításával, 
figyelemmel kísérésével, átvizsgálásával és fejlesztésé-
vel kapcsolatban számos olyan kockázat azonosítható, 

amely hatással lehet a program céljainak teljesítésére. 
Az audit folyamatának érintett elemeit mutatja be össze-
foglalóan az 11..  áábbrraa. 

  
11..  áábbrraa  

Az 11..  áábbrráánn szereplő audit elemekhez kapcsolódóan a 
következő kockázatok fordulhatnak elő: 
− a tervezés során: pl. hibás az audit céljainak megál-

lapítása és az auditprogram terjedelmének megha-
tározása; 

− az erőforrások biztosítása során: pl. nem áll rendel-
kezésre elég idő az auditprogram kidolgozására, 
vagy -különböző indokokra hivatkozva- nem adnak 
elegendő időt egy audit elvégzésére; 

− az auditot végző auditor(ok) kiválasztása során: pl. 
az auditor vagy az auditor-csoport nem rendelkezik 
megfelelő felkészültséggel (kompetenciával) az 
audit eredményes elvégzéséhez; 

ErőforrásTervezés Auditor 
kiválasztása 

Végrehajtás Program  
átvizsgálása, 
fejlesztése 

Feljegyzések 
kezelése 

Program 
figyelemmel kísérése 
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− a megvalósítás során: pl. nem kapnak az auditáltak 
megfelelő tájékoztatást az audit programjáról, an-
nak céljairól; 

− a feljegyzések kezelése során: pl. nem megfelelően 
gondoskodnak az auditprogram eredményességét 
bizonyító feljegyzések vezetéséről vagy megóvásáról; 

− az auditprogram figyelemmel kísérése, átvizsgálása 
és fejlesztése során: pl. az auditprogram végered-
ményét nem vagy nem megfelelő módon kísérik fi-
gyelemmel. 

Az auditprogramot irányító személynek képesnek 
kell(ene) lenni arra, hogy azonosítani tudja a saját szer-
vezeténél előforduló lehetséges kockázatokat és megfe-
lelő módszerrel kezelni (megszüntetni vagy legalábbis 
csökkenteni) tudja azokat. A szabvány nem ad kész 
megoldásokat a kockázatok kezelésére, így a vezetők-
nek, az auditoroknak maguknak kell megtalálni a meg-
felelő módszereket. 
Tapasztalataim szerint az egyik legjelentősebb kockázat 
éppen az auditokat irányító személyeknek és/vagy az 
auditoroknak a nem kielégítő felkészültsége (kompetenciája). 
Az auditorok felkészültsége és értékelése 
Ezzel a témakörrel a 7. fejezet és az „A” melléklet foglal-
kozik a szabványban. Ezt a részt átdolgozták, áttekint-
hetőbbé tették, ugyanakkor kivették azokat a konkrét pél-
dákat a korábbi szabványból, amelyek sokakat elriaszt-
hattak attól, hogy komolyabban foglalkozzanak a bemu-
tatott módszerek alkalmazásával. Ezek a példák ugyanis 
egy tanúsító testület auditorai számára talán termé-
szetesek, de egy kis cég belső auditora(i) számára, 
aki(k) nem hivatásszerűen foglalkoznak auditok végre-
hajtásával, szinte teljesíthetetlennek tűnhettek. (Termé-

szetesen vannak olyan iparágak, mint például az autó-
ipar, ahol a belső auditoroknak is nagyon kemény köve-
telményeket kellett és kell teljesíteniük, de ezek a speci-
alitások nem tekinthetők általános követelménynek.) 
Az irányítási rendszereket működtető szervezetek vezetői 
közül sokan -különösen azok, akik nem belső elköte-
lezettségtől vezérelve vezetették be a szabványos irányítási 
rendszert, hanem valamilyen külső kényszer hatására- 
gyakran felesleges rossznak tekintik a kötelezően el-
végzendő belső auditokat. Gyakran még az egyébként 
elkötelezett vezetők is így gondolkodnak. Ennek a cikknek 
nem célja az okok részletes elemzése, de valószínűleg az 
egyik ok az lehet, hogy a vezetők nem kaptak a belső 
és/vagy szállítói auditoktól olyan többletet a rendszer 
működtetéséhez, az eredményesség, hatékonyság fejlesz-
téséhez, ami azt bizonyítaná számukra, hogy ezek az 
auditok fontos irányítási, vezetési eszköznek tekinthetők. 
Az auditok iránti bizalom növelése nagymértékben függ 
attól, hogy mennyire felkészült (kompetens) vezetők, 
auditorok vesznek részt az auditok megtervezésében, 
végrehajtásában. Persze arra is szükség lenne, hogy a 
vezetők egyáltalán felismerjék az auditokban résztvevők 
felkészületlenségéből (kompetencia-hiányából) szár-
mazó kockázatokat, és megtegyék a megfelelő kocká-
zatcsökkentő intézkedéseket. 
Az auditorok felkészültségének biztosításához célszerű 
egy olyan folyamatot működtetni, amely a szükséges 
felkészültség (kompetencia) meghatározásával kezdődik, 
és az értékeléssel fejeződik be. Ennek az értékelésnek 
az eredményét további intézkedések megtételéhez lehet 
felhasználni. (22..  áábbrraa) 
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22..  áábbrraa  

Az auditorok szükséges felkészültségének meghatáro-
zásakor figyelembe kell venni a személyes tulajdonságo-
kat, az auditon mutatott személyes viselkedésmódot, az 
általános és szakterületi ismereteket és készségeket. Az 
ismereteket és készségeket oktatással, munkatapaszta-
lattal, auditori képzéssel és gyakorlattal lehet megszerezni. 
Az auditorok számára szükséges megfelelő ismeretek és 
készségek meghatározásakor célszerű figyelembe venni, 
többek között, a következőket: 
− az auditálandó szervezet méretét, jellegét és bonyo-

lultságát, tevékenységi területét, iparági sajátosságait; 
− az auditálandó irányítási rendszer szakterületét, 

összetettségét; 
− az auditprogram céljait és terjedelmét; 

− a bizonytalanságot az audit céljainak elérésében. 
Az auditoroknak olyan személyes viselkedésmódot kel-
lene követniük, amely lehetővé teszi, hogy a korábban 
bemutatott auditálási alapelvek szerint tevékenykedje-
nek. Ezért az auditorok például legyenek: etikusak, nyi-
tott gondolkodásúak, tapintatosak, jó megfigyelők, ru-
galmasak, határozottak. (A szabvány számos további 
olyan tulajdonságot felsorol, amely hasznos lehet az 
auditori tevékenység eredményes elvégzéséhez.) 
Ami az ismereteket és készségeket illeti, az auditorok 
rendelkezzenek általános ismeretekkel és készségekkel, 
és legyenek bizonyos szakterületre és ágazatra jellemző 
ismereteik és készségeik is. 
Az elvárható általános ismeretek közé tartozik például: 

    
  Felké-  

Értékelés Értékelési szültség Értékelési  
módszer (kompetencia)  

meghatá- 
rozása 

kritériumok
kidolgozása kiválasztása 

végrehajtása  

 

auditorok  auditcsoport  
folyamatos kiválasztása 

teljesítmény-
felkészültség fejlesztésére  értékelése 

vonatkozó igény meghatározása 
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− az audit alapelveinek, eljárásainak és módszereinek 
ismerete, 

− az alkalmazott irányítási rendszer(ek) dokumentumai-
nak és a bennük hivatkozott dokumentumoknak az 
ismerete, 

− a szervezeti környezet ismerete, 
− az auditált szervezet irányítási rendszerében figye-

lembe veendő jogszabályi, szerződéses és más kö-
vetelmények ismerete 

A megfelelő szakterületi és ágazatra jellemző ismeretek 
közé tartozik például: 
− az irányítási rendszer(ek)re jellemző követelmények és 

alapelvek, valamint ezek alkalmazásának ismerete; 
− a szakterületre és ágazatra vonatkozó jogszabályi 

követelmények tájékozottsági szintű ismerete; 
− az érdekelt felek követelményeinek ismerete; 
− a szakterület alapjainak, valamint a szakterületre jel-

lemző üzleti és szakmai módszereknek, technikák-
nak, folyamatoknak és gyakorlatnak olyan szintű is-
merete, amelyek elegendőek ahhoz, hogy az auditor 
képes legyen megvizsgálni az irányítási rendszert és 
megfelelő megállapításokat és következtetéseket 
tudjon megfogalmazni; 

− az auditált ágazat, működési jelleg vagy munkahely 
olyan szintű ismerete, amely elegendő az auditor 
számára, hogy értékelje az auditált szervezet tevé-
kenységeit, folyamatait és termékeit (árukat és szol-
gáltatásokat); 

− a szakterületre és ágazatra vonatkozó, kockázatalapú 
irányítással kapcsolatos alapelvek, módszerek és 
technikák ismerete olyan mértékig, hogy az auditor 

értékelni és kezelni tudja az auditprogrammal kap-
csolatos kockázatokat. 

A szakterületi és ágazatra jellemző ismeretekre az „A” 
melléklet mutat be szemléltető példákat. Ezek a példák 
felölelik a legáltalánosabban alkalmazott irányítási rend-
szerekben, mint például a minőségirányítási, a környe-
zetközpontú irányítási, a munkahelyi egészség- és biz-
tonság-irányítási, az információ biztonság-irányítási 
rendszerekben szükségesnek tartott ismereteket és 
készségeket. Ezeknek a példáknak a mintájára bármely 
szervezet meg tudja határozni a rá jellemző szakterületi 
és ágazati ismereteket. 
A szükséges ismeretek meghatározása után következik 
az értékelési kritériumok kidolgozása. Célszerű, ha ezek 
között megtalálhatók minőségi kritériumok (mint például 
a képzés során vagy a munkahelyen mutatott személyes 
tulajdonságok, tudás vagy készségek) és mennyiségi 
kritériumok (mint például a munkatapasztalat és az ok-
tatás éveinek száma, az elvégzett auditok száma, az 
auditor-képzés óraszáma) egyaránt. 
Az auditorok felkészültségének értékelésére többféle 
módszer közül lehet választani. A szabvány a követke-
zőket említi példákkal illusztrálva: 
− Feljegyzések átvizsgálása: Ide tartozik az iskolai vég-

zettség, a képzések, a foglalkoztatás, a szakmai bizo-
nyítványok és az auditgyakorlat feljegyzéseinek elem-
zése. Ezzel a módszerrel az auditor hátterét lehet 
ellenőrizni. 
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− Visszajelzések: Ide tartoznak a kikérdezések, kérdő-
ívek, személyes referenciák, ajánlólevelek, panaszok, 
a tevékenységértékelés, a hasonló beosztásúak által 
végzett átvizsgálás. Ezzel a módszerrel az auditor te-
vékenységéről lehet ismereteket szerezni. 



− Interjúk: Személyes interjúk az auditorral. Ennek se-
gítségével az auditor személyes viselkedésmódját, 
kommunikációs képességeit, ismereteit lehet értékelni. 

− Megfigyelés: Szituációs játék, ellenőrző auditok 
(witness-audit), munka közbeni tevékenység megfi-
gyelése. Ezzel a módszerrel, a személyes viselke-
désmódot, valamint az ismeretek és készségek al-
kalmazási képességét lehet értékelni. 

− Vizsga: Szóbeli és írásbeli vizsgák, pszichometriai 
tesztek. Ezek segítségével is a személyes viselke-
désmódot, valamint az ismeretek és készségek al-
kalmazási képességét lehet értékelni. 

− Audit utáni átvizsgálás: Az auditjelentés átvizsgálása, 
interjú az auditcsoport vezetőjével, visszajelzés az 
auditált szervezettől. Ezzel a módszerrel az auditor 
tevékenységéről lehet információt szerezni, és azo-
nosítani lehet az erősségeket és gyengeségeket. 

Ezek a módszerek nem alkalmazhatók minden helyzet-
ben, és a megbízhatóságuk eltérő lehet, ezért célszerű 
többféle módszert választani, hogy az eredmény objek-
tív, következetes és megbízható legyen. 
Az értékelés úgy történik, hogy a kiválasztott módszerrel 
összegyűjtött információkat összehasonlítják a meghatá-
rozott kritériumokkal. Ha valamelyik értékelt személyről 
kiderül, hogy nem felel meg a kritériumoknak, akkor to-
vábbi képzésen, készségfejlesztő tréningen, auditokon 
vehet részt betanulóként, hogy megszerezze a megfelelő 
felkészültséget (kompetenciát). 
A www.iso.org/19011auditing honlapon, részletes 
példákon mutatják be különböző típusú szervezeteknél 
és különböző irányítási rendszereket auditáló belső au-
ditorok értékelési lehetőségeit: a felkészültségi (kompe-

tencia területeket, a lehetséges értékelési kritériumokat 
és az értékelési módszereket. 
Azok a szervezetek, amelyek fontosnak tartják, hogy ha 
már bevezettek egy szabvány alapú irányítási rendszert, 
akkor „abból a lehető legtöbbet hozzák ki”, a szabvány 
ajánlásait és ezeket a példákat felhasználva olyan felké-
szültség (kompetencia) meghatározási és értékelési fo-
lyamatot tudnak kialakítani, amellyel biztosítani tudják az 
auditorok megfelelő felkészültségét (kompetenciáját), 
ami elengedhetetlen a sikeres auditok elvégzéséhez. 
Ezzel elősegítik a szervezet működésének folyamatos 
fejlődését, az üzleti célok teljesítését. 
______________________________________________  
 
 

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  22001133..  éévvii  ttaaggddííjjaa  

A Magyar Minőség Társaság Igazgató Tanácsa 2012. 
december 14-i döntése alapján a 2013 évi tagdíj nem 
változott, kivéve az egyéni tagdíjakat, ahol 
megszüntetésre került az E4 nyugdíjas, E5 tanuló tagdíj 
kategória, az E3 kategória díja leszállításra került 
3500-Ft-ra, és az E3 tagdíj kiterjesztésre került a 
tanulókra is, teljes hozzáféréssel a honlapunkhoz. 
A jogi tagdíjak számítási alapja a 2011. évi beszámoló. 
______________________________________________  
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http://www.iso.org/19011auditing


AA  mmiinnőőssééggffeejjlleesszzttééss  eerreeddmméénnyyeeii  aazz  eeggéésszzssééggüüggyyii  eellllááttáássbbaann  
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Zrt. Minőség- és 

Biztonságirányítási Igazgatósága tevékenységének eredményei 
DDrr..  VVaannccssóó  ÁÁggnneess  

  
A sokéves, biztos alapokon álló, szabványokon alapuló 
minőségfejlesztés, integrált irányítási rendszer meghozta 
a lehetőségét annak, hogy kiemelten tudjunk foglalkozni 
a betegellátás biztonságával és a szakmai minőségfej-
lesztéssel. 

A XVII. tavalyi évben megrendezett ISO Fórum Nemzeti 
Konferencia óta eltelt idő az egészségügyi szolgáltatók 
életében igen zaklatott időszak volt. Különösen igaz ez a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szerve-
zési és Szolgáltató Holding Zrt. által irányított, négy tag-
kórházat magába foglaló intézmény életében. 

2011 őszén, büszkén és boldogan mutattuk be helyze-
tünket, a Zrt. struktúrájában és a nagyszabású innovatív 
terveinket. Úgy tűnt, hogy minden segítséget megka-
punk, nem csak erkölcsi támogatottságban, hanem 
anyagiakban is. Motiváltak voltunk és őszintén megvallva 
büszkék az általunk kivételezettnek értékelt helyze-
tünkre. Akkor megígértem, hogy beszámolunk terveink 
megvalósulásáról, példát, illetve módszertani ajánlást 
adva azoknak az intézményeknek, amelyek úgy érezték, 
hogy esetleg követni szeretnének bennünket. 

Ha azt mondom, hogy nem minden úgy történt, ahogy 
terveztük, közel állok az igazsághoz. 

Az Igazgatóság struktúrájának megfelelően (11..  áábbrraa), az 
elvégzett feladatokról kívánok áttekintést adni. 

A Munka-, Tűz- és Környezetvédelmi Osztályunk a 2012-
es új rendeleteknek megfelelően úgy, mint Nemdohány-
zók védelméről szóló törvény, Tűzvédelmi szabályzat, 
Riadóterv, Katasztrófavédelmi terv, az intézmények 
számára az adaptációk megtörténtek, s az új szabályzók 
bevezetésre kerültek. 

Részt vett az osztály a tűszúrásos balesetek eljárás-
rendjének aktualizálásában is. 

Számos ellenőrzés történt a tagkórházak területén, me-
lyek egyike sem vont maga után büntető eljárást, illetve 
pénzfizetési kötelezettséget. 
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Jegyzet
Az ISO 9000 Fórum XIX. Nemzeti Konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.

Jegyzet
Minőség- és biztonságirányítási igazgató, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Zrt.



  
11..  áábbrraa  AAzz  IIggaazzggaattóóssáágg  ssttrruukkttuurráájjaa
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Minőségirányítási és Fejlesztési Osztályunk, valamint az 
előzőekben említett osztály sikeres, összevont tanúsító 
auditot vezényelt le 2012 júniusában, az ISO 9001:2008, 
MEES v.1.0, ISO 14001:2004 szabványok tekintetében. 

Osztályunk az integrált irányítási rendszer alá vonta a 
későbbiekben belépett negyedik tagkórházat, Mátészal-
kát is. 

A kft.-k fenntartásába visszakerült élelmezési osztályo-
kon segítette az élelmezési folyamatszabályozások és a 
HACCP kézikönyv kidolgozását. 

Bevonta az irányítási rendszerbe a korábban privatizált, 
majd visszavett területeket (képalkotó diagnosztika és 
labor). 

Elindítottuk az információbiztonsági szabvány bevezeté-
sének folyamatát. 

Fenntartottuk, kiterjesztettük, módosítottuk a betegelé-
gedettségi felmérések folyamatát (22..  áábbrraa). 

A felméréseket szakmacsoportos bontásban végeztük, 
trendkövetést alkalmazunk, direkt visszacsatolást indí-
tottunk el a betegeknek és javító intézkedésekre tettünk 
javaslatot az osztályvezetőknek. Eredményeinket 
visszamértük és a 2012. évi fejlesztésbe tettük, ezáltal 
ismételten trendkövetést indítottunk. 

  
22..  áábbrraa  VViizzssggáállaattookk  mmiinnttaasszzáámmaa  

Módosítottuk, egységesítettük, kiterjesztettük a belső 
auditorok tevékenységi körét. A 2011-es évhez képest, 
amikor is évente egy alkalommal ellenőriztük a kórlapo-
kat, a 2012-es fejlesztés során a dokumentáció ellenőr-
zés az első és a harmadik negyedévben történik, kiter-
jesztettük az ambuláns lapokra is, ezáltal a vizsgált min-
taszám jelentősen megemelkedett. Megtörtént a belső 
auditok egységes szabályozása EH Zrt. szinten, egyúttal 
a belső auditorok számának csökkentése, és feladat ki-
terjesztés is történt. A feltárt hibákra intézkedési tervet 
készítettünk az érintettek teljes körű tájékoztatásával. Így 
a leggyakrabban előforduló problémákra azonnal történik 
reagálás. 
A dokumentáció egyszerűsítése, csökkentése érdekében 
áttekintettük a bizonylati rendszerünket és szabályozó 
rendszerünket, ezáltal a háttérszolgáltatásban az eddigi 
677 bizonylatot 542-re tudtuk csökkenteni, amely 20%-os 
csökkentést eredményezett. 
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A szakmai szabályozókat is áttekintettük, mind az orvos-
szakma, mind az ápolás-szakma terén, s létrehoztuk az 
EH Zrt. szintű protokoll tartalomjegyzéket (33..  áábbrraa). 

  
33..  áábbrraa  ÁÁppoolláássii  pprroottookkoollllookk  

Mindezen tevékenységek mellett folyamatos képzéseket, 
oktatásokat tartott az osztály és rohant a szinte állandó-
sulni látszó változások után, az azt leképező dokumen-
tációk megfeleltetésével. 
Az újonnan kialakult, számunkra sok-sok örömet és ne-
hézséget okozó osztályok sem voltak könnyű helyzetben. 
A betegközpontúságnak és a magas szakmai színvonal 
megtartásának prioritásából továbbra sem engedtünk. A 
kitűzött célokat minden nehézség ellenére (amiből jóval 
több volt, mint vártuk) elértük és eredményeket tudunk 
felmutatni. 
A Betegellátás Biztonsági Osztályunk által bevezetett 
Decubitus program, mely kiterjesztésre került minden 
tagkórházban, elérte célját. Szemléletváltást hozott, mely 

megváltoztatta az ápolási protokollokat és a gyakorlatot, 
melynek eredményeként a nosocomiális decubitusok 
száma, aránya 18%-al csökkent az előző évhez viszo-
nyítva, a JAON Kft.-ben. Az alkalmazott adatlapok fel-
dolgozása a megvételre tervezett szoftverek hiánya miatt 
kézi módszerrel történt. Nagy munka volt, hisz 2012 első 
felében beérkezett adatlapok száma meghaladta az 
1500-at (44..  áábbrraa). 

  

Magyar Minőség XXII. évfolyam 01. 2013. január 39/50 oldal 
44..  áábbrraa  KKöövveettőő--éérrttéékkeellőő  llaapp  



A Biztonságos Sebészeti Ellátás program, mely bővített 
adaptációja volt a WHO ajánlásnak, három tagkórházra 
lett kiterjesztve. A kockázatértékelés, illetve a nem várt 
események követése történt meg a program során. Úgy 
gondoljuk, hogy a kórházi ellátások kapcsán a legveszé-
lyesebb tevékenység a műtéti tevékenység, tehát az it-
teni fokozott ellenőrzésnek egy évi 16000 műtétet leve-
zénylő szervezetnél szükség van. Az adatfeldolgozás itt 
is manuálisan zajlott, itt több mint 5000 adatlapot dol-
goztunk föl. 
Mivel már tudjuk, hogy kilátástalan a feldolgozó program 
megvásárlása, így elkezdtük az elektronikus úton történő 
közvetlen rögzítést, illetve az e-adatlappá történő kon-
vertálást (55..  áábbrraa). 
Hogy mi az eredménye ennek a pilotnak? Mivel a beve-
zetés szakaszosan történt, sajnos a be nem vezetett te-
rületek egyikén bekövetkezett az oldaltévesztés. Ez 
eredmény még akkor is, ha negatív és egyértelműen 
igazolja az ellenőrző lista (csekklista) szükségességét. 
A következő a NEVES Program. Az adatszolgáltatás öt 
területéből elemző, értékelő, illetve javaslattevő tanulmá-
nyokat készítettünk, a decubitus, az újraélesztés, az 
esések témakörében. Foglalkozni kezdtünk a tűszúrásos 
balesetekkel és abból is tanulmányt készítettünk, illetve 
szabályozást módosítottunk. 
A nem kívánt események elemzése során oki kutatást 
végeztünk, és helyesbítő intézkedéseket vezettünk be, 
illetve rögzítettünk a helyi eljárásrendekbe. Ezen jelenté-
seket havi illetve negyedéves bontásban, mind a prog-
ramban résztvevő osztályok, mind a menedzsment felé 
prezentáljuk. 
A megfelelő ellátás (minőségének, biztonságos voltának) 
ellenőrzésére klinikai auditokat indítottunk, a már előző-

ekben említett területeken túl a stroke ellátás, a szülé-
szet témakörében a sürgősségi császármetszés, az or-
topédia területén. A térd- és csípőprotézis műtéten át-
esett betegek a várt és tényleges életminőség változását 
funkcionális tesztekkel követjük (66..  áábbrraa). Továbbra is 
szükségesnek tartjuk a kardiológia, a fül-orr-gégészet, 
illetve a szemészet egyes területein klinikai auditok be-
vezetését. 
A Biológiai Biztonsági Osztályunk azon túl, hogy kialakí-
totta, befolyása alá vonta, egységesítette, illetve ellen-
őrizte holding és tagkórházi szinten az Infekciókontroll 
Bizottságok munkáját, számos nagyon értékes tanul-
mányt készített, segítve ezzel a betegellátást. 
Megtörtént az MRK fertőzött betegek regiszterének az 
aktualizálása, pont prevalenciai vizsgálatokat végeztünk, 
ennek eredményeit fölhasználtuk a nosocomiális fertőzé-
sek miatt szükséges többlet antibiotikum felhasználás 
kimutatásra. 
Bevezetésre kész az antibiotikum alkalmazás helyes 
gyakorlata projekt, mely foglalkozik 
- infekciókontroll konzíliumok számának elemzésével,  
- az osztályok antibiotikum felhasználásának, terápiás 

napok számának, arányának követésével, az antibio-
tikum terápia költségének függvényében, 

- vizsgálja a mikrobiológiai mintavételek számát, és az 
antibiotikum alkalmazás módját, 

- elemzi az antibiotikum rezisztencia-változást,  
- foglalkozik az antibiotikumok DDD alapján történő 

beárazásával, az 1000 terápiás napra eső DDD értékek 
meghatározásával, az antibiotikum terápiás napok és 
az ápolási napok arányával, annak változásával 

- vizsgálja az antibiotikum profilaxis, terápia klinikai 
hatékonyságát, és költséghatékonyságát. 
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A nosocomiális sebfertőzések számának csökkentése 
érdekében elkészült a Higiénés osztály és az infekció-
kontroll adatainak elemzése (77..  áábbrraa). 
Az MRSA korai felderítésére, az infekció visszaszorítá-
sára vonatkozó megelőző intézkedések során megtörtént 
az adatok összefuttatása, visszacsatolása. A dekoloni-
zációk követéséről az adatok gyűjtése naprakész. Szű-
rések száma JAON-ban 16848 (88..  áábbrraa). 
Részt veszünk hazai és nemzetközi, a hatékonyabb an-
tibiotikum kezelést elősegítő infekciókontroll programok-
ban és pont prevalenciai vizsgálatokban. 
A nosocomiális infekciók számának csökkentése érde-
kében, a fontosnak tartott kéz-higiéne gyakorlatának ja-
vítása miatt, nagy hangsúlyt fektettünk a továbbképzé-
sekre, a kéz-higiéne gyakorlat ellenőrzésére, és az önér-
tékelési rendszer bevezetésére. 
Igyekszünk 
- a mikrobiológiai vizsgálatok arányának szinten tartá-

sára 

• vizitelő infektológiai és surveillance (600 eset, 
JAON, 277 eset Szatmár-Beregi Kórház), 

- a mikrobiológiai surveillance megerősítésére 
Ez a szerteágazó, igen sok energiát felemésztő tevé-
kenység nem jöhetett volna létre a munkatársak moti-
váltsága, elhivatottsága nélkül.  
Az elmúlt évben változások sorát éltük meg, rohantunk 
az események után, mégis úgy érezzük, hogy sikeres 
volt ez az év és mindent megtettünk azért, hogy intéz-
ményeinket hatékonnyá, betegeinket elégedetté, dolgo-
zóinkat munkánkba bevonva, motiválttá tegyük. 
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55..  áábbrraa  KKöövveettőő--aaddaattllaapp 
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77..  áábbrraa  AAzz  iinnffeekkcciióókkoonnttrroollll  aaddaattaaiinnaakk  eelleemmzzééssee  

66..  áábbrraa  EEsséésseekk  aaddaattaaiinnaakk  éérrttéékkeellééssee  

 

 

______________________________________________  
 

Magyar Minősé
88..  áábbrraa  ÚÚjj  bbeetteeggeekk  sszzáámmbbaavvéétteellee  



AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
  

  MMiinnőősséégg  SSzzaakkeemmbbeerreekk  ttaalláállkkoozzóójjaa  
22001133..  ffeebbrruuáárr  88..  ppéénntteekk  

 AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  éévveess  kköözzggyyűűllééssee  
22001133..  mmáájjuuss  2222..  sszzeerrddaa 

  22001122..  éévv  bbeesszzáámmoollóójjaa  
  22001133..  éévv  tteerrvveezzeettee  

  XXIIII..  HHoonnvvééddeellmmii  mmiinnőőssééggttaalláállkkoozzóó  
22001133..  mmáájjuuss  2299..  sszzeerrddaa  

  XXXXIIII..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  
22001133..  nnoovveemmbbeerr  55--77..  

TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22001133..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzaakkiirrooddaallmmii  DDííjj  22001133..  
  AAzz  ÉÉvv  ((sszzaakktteerrüülleett  mmeeggnneevveezzééssee))  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerrmmeenneeddzzsseerree  22001133..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ee--OOkkttaattááss  DDííjj  22001133..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22001133..  

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

PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  ééss  aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  eelleekkttrroonniikkuuss  ffoollyyóóiirraatt  lleeggjjoobbbb  sszzeerrzzőőiinneekk  DDííjj  üünnnneeppééllyyeess  
ááttaaddáássaa 
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22001122..  ddeecceemmbbeerr  66..  BBuuddaappeesstt,,  HHootteell  BBeenncczzúúrr  

  
A konferencia védnöke Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán Stra-
tégiai államtitkár -Nemzetgazdasági Minisztérium- volt. 
Sződi Sándor, az IFKA Minőségfejlesztési Központ ügy-
vezető igazgatója, levezető elnök, üdvözölte a társszer-
vezők, az ISO 9000 FÓRUM, az EOQ Magyar Nemzeti 
Bizottság, a Magyar Minőség Társaság, a TQM Szövet-
ség, és a TÜV Rheinland InterCert Kft. megjelent veze-
tőit, valamint a résztvevőket. Köszöntötte Dr. Veress 
Gábort a MTESZ elnökét. Örömét fejezte ki, hogy a ren-
dezvény létszáma évről-évre, folyamatosan nő, az idén 
már 155 fő regisztrált. 
Bartus Gábor Ph.D, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács titkára, Kihívások egy nemzeti fenntartható fejlő-
dési keretstratégia megalkotása kapcsán című előadá-
sában először a fenntartható fejlődést(FF) értelmezte, pl: 
fenntartható életmód, fenntartható fogyasztás, fenntart-
ható energia, fenntartható vállalat. Kifejtette, hogy a 
„fenntartható fejlődés” Brundtland-féle elve nem feltétle-
nül fordítható le cselekvésre! Ez az a strukturális prob-
léma, amely 1992 óta alig moccan előre. A fenntartható-
ság elválaszthatatlan más problémától. 
A jelen jóléte a rendelkezésre álló erőforrások mennyi-
ségének és minőségének függvénye. A 20. században a 
gazdasági növekedés alapvető forrásává az instrukciók 
változása, s nem a tényezők bővülése vált! A modern 
demokráciák strukturális problémája a döntéshozók rövid 
távú optimalizálása és a döntések hosszú távú hatásai 
közötti feszültség. 

Gondjaink közt említette, hogy a termékenységi ráta 
2009-ben:1,33 volt, az élve születések száma 1990 és 
2010 között 28%-kal csökkent, a kivándorlók száma las-
san eléri az újszülöttek számának felét. A mai kormány-
zatoknak számos pénzügyi és technikai eszközük van a 
döntések negatív következményeinek a jövőre hárítá-
sára, de számos olyan intézmény is rendelkezésükre áll, 
amely korlátozza a jövő generációk eladósítását. 
Dr. Bárdos Krisztina általános ügyvezető igazgató, Ipar-
fejlesztési Közalapítvány az általa vezetett szervezet 
közhasznú tevékenységét ismertette, különös tekintettel 
a fenntartható fejlődésre. Három programot emelt ki: az 
ipari szimbiózis, a NISP, és az EIT jelű programokat, és 
rámutatott, hogy ezek közös nevezője a fenntarthatóság. 
(A programokról bővebben az IFKA honlapján). 
Csutora Mária, a Corvinus Egyetem egyetemi docensé-
nek Egyetemi kutatások a fenntarthatóságról című elő-
adására szándékaink szerint részletesen visszatérünk.  
Ezt követően került sor „A Mikulás is benchmarkol-5”, 
tehát a múlt évi konferencia legjobb előadója díj átadá-
sára. A díjat, a Herendi Porcelánmanufaktúra Kft. által 
felajánlott díszes vázát, a résztvevők szavazatai alapján 
Lengyel György, a MAM Hungária Kft. munkatársa 
nyerte el. 
Turóczy László, a Nemzetgazdasági Minisztérium ver-
senyképességért felelős helyettes államtitkára A magyar 
gazdaságstratégia aktuális kérdései című előadásában 
az Unió Európa 2020 integrált stratégiájából indult ki. 
amely együtt kívánja kezelni a versenyképességi szem-
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pontokat, innovációt, a környezeti fenntarthatóságot, va-
lamint a társadalmi felzárkózást, a szegénységben élők 
csökkentését. Ezen alapul a Nemzeti kutatás-fejlesztési 
és innovációs stratégia 2020, ezt a Kormány a tervek 
szerint év végéig fogadja el. Felsorolta a helyzetértéke-
lési problémákat, köztük a tudásbázisok gyenge tudáste-
remtő képességét. A Stratégia prioritás-tengelyeiként 
említette a nemzetközileg versenyképes tudásbázisokat, 
hazai és nemzetközi szinten hatékony tudás- és techno-
lógiai transzfer együttműködések előmozdítását, és a 
korszerű tudományos és technológiai eredményeket in-
tenzíven hasznosító vállalatokat, végül ismertette a prog-
ram számszerű célkitűzéseit is. 
GE Lighting a fenntarthatóságért című előadásában Margit 
György, Európai minőségügyi vezető – EMEA, GE Lighting, 
bemutatta a nagyvállalat üzletágait, kiemelte, hogy130 éve 
vezető a világítástechnikában és kitért a cég folyamatos 
fejlődésére és átalakulásának 3 fázisára, az utolsó, mely 
máig is tart, a környezettudatosság folyamatos növekedése. 
Kiemelkedő megoldások voltak az innovatív LED világító-
testek, a magyar K+F, a nagykanizsai gyártás, az összhang 
a tér-, és közvilágításban, az egyenletesen, szabványosan 
megvilágított útfelület, a fényszennyezés mértékének 
minimalizálása, az intelligens szabályozás.A GE Lighting 
támogatja Magyarország gazdasági növekedését és 
fenntartható fejlődését, melynek eszközei: 

• Innováció, Globális Kutatási+fejlesztési Központ 
Budapesten 

• Kiemelt technológiák, Zöld/LED Világítás 

• Kutatás+ Fejlesztés 

• Zöld világítási technológiák gyártási kapacitásának 
bővítésére irányuló beruházások 

• A jelenlegi foglalkoztatottak továbbképzése az új 
technológiák gyártására 

• Fejlesztés és gyártás exportra 
Hogyan segíti a National Instruments (NI) CSR tevé-
kenysége a jövő mérnökeinek képzését?) című előadá-
sában Dr. Ábrahám László ügyvezető igazgató, National 
Instruments Hungary Kft. elmondta, hogy a NI az óvo-
dától kezdve egészen az egyetemig kíséri a tanulókat, 
olyan eszközöket adva a kezükbe, melyek használatával 
mélyebben megismerkedhetnek a természettudomány-
okkal. Több mint 500 diákot vont be a LEGO Mentor 
programba. LabVIEW néven programozói versenyt, va-
lamint gyárlátogatásokat szervez. Ösztönzi és támogatja 
a kreatív és innovatív gondolkodást, több város egyete-
mével tart kapcsolatot, NI napokat rendez, állásbörzéken 
vesz részt. 
Kapusy Pál, a MOL-csoport, Környezeti és fenntartható-
sági vezetője A fenntarthatóság menedzsmentjének gya-
korlata a MOL-csoportban című előadásában elmondta, 
hogy a MOL elvei megegyeznek az ENSZ Felelős Be-
fektetési Alapelvekkel (UN Principles for Responsible 
Investment). Megállapította, hogy „fenntarthatóbb” cégek 
jobban teljesítenek hosszú távon, sőt, sok esetben a cél 
a jobb hozam elérése, (pl. GS Sustain). Céljaik elérésé-
nek eszközei: felsővezetői támogatás (FF Bizottság), „FF 
és EBK szervezet” + „FF panel”,stratégiai célkitűzések 
készítése 2015-ig (6 fókuszterületen), éves fejlesztési 
akciótervek az üzleti tervezés részeként, kulcsmutatók 
és vezetői teljesítményértékelés, az átláthatóság: honlap 
+ éves jelentés + féléves jelentés. 
A régió legnagyobb munkáltatója, a Jabil Circuit Magyar-
ország Kft. társadalmi elkötelezettségéről Szepesi Viktória, a 
vállalat emberi erőforrás és szervezetfejlesztési vezetője 
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tartott előadást. Ebben azt emelte ki, hogy a társadalommal 
kiépített kapcsolataikban a sport, a tehetséggondozás, és a 
hátrányos helyzetűek, megváltozott munkaképességűek 
segítése volt a legfontosabb. Az egészség és munkabizton-
ság céljai közül az „Élj az egészség partján” programot, a 
széles körű sportolási lehetőségeket és a Bringázz a Mun-
kába! Programot emelte ki. A környezetvédelmet szolgálja a 
Zöld iroda verseny, a Do Your 2 program és az energia-
gazdálkodás, pl. a Megújuló energiák hasznosítása (aktív és 
passzív szolár). Az eredményeiket igazolja a Mentor Oscar 
2011., 1. helyezés és a Deliver Best Practices 1. helyezés 
Fenntarthatóság, minőség: nem ugyanaz? kérdezte elő-
adásának címében Karászi Zoltán ügyvezető igazgató, 
TÜV Rheinland InterCert Kft. A fenntarthatóság problémás 
– inflálódó(?) fogalom, ennek magyarázataként idézte Eric 
Zencey-t, aki nevezetes,: Theses on Sustainability művé-
ben írja, hogy fenntarthatóság fogalmának széleskörű 
használata magában hordozza a semmit mondás veszé-
lyét. Mindenfajta tevékenységre alkalmazzák annak re-
ményében, hogy egyfajta morális imperatívusz avagy a 
környezetvédelmi megvilágosodás varázsszerévé válik. 
A „fenntartható”-nak sokféle jelentése van, a legelterjed-
tebb: „ésszerűen előrelátó”. Részletesen ismertette szer-
vezetének szolgáltatásait. Kifejtette, hogy Csak az a 
szervezet tudja betölteni hivatását, amely képes a meg-
újulásra. A globális versenyhez, az értékteremtési igé-
nyekhez és a drasztikus környezeti változásokhoz, vala-
mint a fenntartható fejlődés követelményeihez való al-
kalmazkodás jelentik a vezetés jövőbeni feladatait, hatá-
rozzák meg a minőséget. Előadását Serge Latouche, az 
Université Paris Sud professzorának mondásával zárta, 
amely szerint "Ha valaki azt hiszi, hogy egy véges világ-
ban létezhet végtelen növekedés, annak vagy elment az 
esze, vagy közgazdász."Legjobb gyakorlat „szinte” 
ingyen, avagy vállalati képzési modell másként című 

előadásában a Continental Automotive Hungary Kft. 
Integrált vállalatirányítási rendszer-fejlesztési 
csoportvezetője, Harazin Tibor, elmondta, hogy igen sok 
tréner cég van az országban, amelyek tekintélyes 
összegekért tartanak tanfolyamokat, ezek hatékonyságát 
csak 45.5%-ban mérik, és gyakran elmarad, nem 
kielégítő az eredmény. A megrendelő pontos igényei 
nem definiáltak, ez akadályozza a tréner felkészülését. 
Ismertette cégének modulokból álló, oktatási 
koncepcióját és példaként a Pannon Egyetemmel közö-
sen végzett oktatásuk, a szakmérnök képzés módszerét. 
A média felelőssége a fenntartható fejlődés kommuniká-
ciójában címmel tartott előadáséban Doró Viktória, a Ma 
& Holnap főszerkesztője a szaksajtó feladatinak ismer-
tetésekor kiemelte hiteles és gyors tájékoztatás szüksé-
gét, a tévhitek eloszlatását, továbbá azt, hogy a média 
képezzen hidat a tudományos élet és az „átlag” emberek 
között. Ez például azért is fontos, mert az „átlag” embe-
rek nem értik a fenntartható fejlődés fogalmát! Felvázolta 
lapjának jövő évi törekvéseit, közte azt, hogy széles kör-
ben terjeszti a környezettudatos gondolkodást és élet-
módot, ehhez pedig további kapcsolódási pontokat kutat 
fel szervezetekkel, cégekkel, és magánszemélyekkel 
Pap Sándor, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Kész-
letezési Társaság tagozatvezetője bemutatta Benchmar-
king Tagozatukat, annak munkáját, és feladatai közül né-
hányról részletesen is tájékoztatott. Minden érdeklődőt 
meghívott a Tagozat tagjai közzé. 
Végül a levezető elnök köszönetét tolmácsolta az elő-
adóknak, a résztvevőknek, a médiatámogatóknak:  
Magyar Minőség, Minőség és Megbízhatóság, TelePress 
online hírportál, MISZ Hírlevél, Gazdaság és Közélet,  
Ma & Holnap, Zöld Ipar Magazin, Felnőttképzési Figyelő, 

http://www.orionmagazine.org/index.php/articles/article/5502


HHeerreennddii  vváázzáákkaatt  kkaappttaakk  aazz  IIppaarrii  PPaarrkkookk  
VVeerrsseennyykkééppeessssééggii  DDííjj  ggyyőőzztteesseeii  

Logisztikai Magazin, TRANSPACK Csomagolási, 
anyagmozgatási, logisztikai szaklap, RAABE Tanácsadó 
és Kiadó Kft, A+CS Logisztikai Magazin. 

FFőőddííjjaass  aa  MMááttrraaii  EErrőőmműű  IIppaarrii  PPaarrkk  
Zárszóként mindenkit meghívott a 2013 évi „A Mikulás is 
benchmarkol - 7.” konferenciára. Fődíjas a Mátrai Erőmű Ipari ParkAz Ipari Parkok Egyesülete, 

az Iparfejlesztési Közalapítvány szakmai támogatásával 
pályázatot hirdetett a 2012. évi Ipari Parkok Versenyképes-
ségi Díj elnyerésére. A díj az alapító szándéka szerint az Ipari 
Parkok vonzóbbá tétele mellett a versenyképesség erősítésé-
hez és a szervezeti kiválóság növeléséhez jelent hasznos 
hozzájárulást. A pályázást a minőségügyi eredményesség 
fontos kellékének, a folyamatos fejlődés eszközének és kiváló 
menedzsment módszerének szánja. 

Az országos benchmarking konferenciát összességében 
28 szervezet támogatta. Példás társadalmi szerepválla-
lásukért szeretnénk név szerint is megemlíteni a szpon-
zorokat: 
Védnök: Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán Stratégiai államtitkár, 
Nemzetgazdasági Minisztérium. 
BÁCSVÍZ Zrt., B. Braun Avitum Hungary Zrt., Continental 
Automotive Hungary Kft., Debreceni Hőszolgáltató Zrt., 
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt., Dreher Sörgyárak Zrt.,  
EDF DÉMÁSZ Zrt., Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt., 
GE Lighting, Grundfos Magyarország Gyártó Kft., He-
rendi Porcelánmanufaktúra Zrt., ISO 9000 FÓRUM, Jabil 
Circuit Magyarország Kft., Knorr - Bremse Fékrendsze-
rek Kft., Knorr - Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hun-
gária Kft., Macher Gépészeti és Elektronikai Kft., MAVÍR 
Zrt., MÁV - TRAKCIÓ Zrt., Műszer Automatika Kft., 
National Instruments Hungary Kft., NYÍSÉGVÍZ Zrt., 
Robert Bosch Power Tool Kft., TÜV Rheinland InterCert 
Kft., Veritas Dunakiliti Kft., VIDEOTON Elektro - PLAST 
Kft, Vonalkód Rendszerház Kft., VSL Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft., Zwack Unicum Nyrt. 

A meghirdetés első évében nyolc pályázat érkezett be, melyet 
az IFKA szakemberei bíráltak el. A legmagasabb pontszámot, 
ezzel a fődíjat a Mátrai Erőmű Ipari Park kapta. 
A minőség iránti elkötelezettségért a Batta Ipari Park, a 
szociális érzékenységért és társadalmi szerepvállalásért a 
Pápai Ipari Park, a környezet iránti elkötelezettségért a 
Karcagi Ipari Park kapott díjat. 
A díj fővédnöke Lenner Áron, a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium (NGM) belgazdaságért felelős helyettes államtitkára 
köszöntőjében a díjat gazdaságélénkítő eszköznek nevezte 
és további támogatásáról biztosította. 
Fekete Roland, az IPE elnöke szerint a díj egészséges 
szemléletváltáshoz segít és növeli a szolgáltatás minőségi 
színvonalát. 
Sződi Sándor az értékelő bizottság és az IFKA Minőség-
fejlesztési Központjának vezetője a díjat fontos menedzsment 
eszközként és a szervezeti kiválóság segítőjeként definiálta. 

______________________________________________  

Tüske Rita, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályve-
zetője, az Ipari Park Tanács titkárságvezetője bejelentette, 
hogy jövő évtől ipari park portált hoznak létre magyar és 
angol nyelven.     Sz. S. 
______________________________________________  
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Milyen célok kitűzésével milyen eredményeket ért el az 
ipari szimbiózis program, milyen hatásokat váltott ki a prog-
ramba bevont, érintett vállalatok életében? 
A Nemzeti Ipari Szimbiózis Program 2010 januárjában, ép-
pen 3 éve vette kezdetét az Iparfejlesztési Közalapítvány 
(IFKA) gondozásában. Az IFKA a 2000-es évek elején vá-
gott bele a környezetvédelem és a fenntarthatóság terüle-
tére vonatkozó iparfejlesztési tevékenységébe, amelynek 
egyik alkalmas eszközének az ipari szimbiózist tekintette. 
A programot Európai Uniós (LIFE+ Environment) források 
bevonásával egy angol partner, az International Synergies 
Limited (ISL) támogatásával sikerült beindítani. Az ISL 
2005 óta foglalkozik azzal, hogy a vállaltok közötti kapcso-
latépítéssel hatékony hulladékkezelési eszközöket, tulaj-
donképpen hulladékhasznosítást tegyen lehetővé a szá-
mukra. A termelő vállalatokat megszólítva a környezetter-
helésük, a felesleges anyagkibocsátásuk és a természeti 
erőforrás igényük feltérképezését végzi el. De a térképezés 
nem az utolsó állomása a munkának; a végső cél annak a 
kapcsolatnak a megtalálása, amely a jelentős környezetter-
helést, pl. hulladéklerakást, vagy nagy erőforrásigényt 
csökkenteni képes. 
A termelő vállalatok működésük során általában véve va-
lamilyen nem kívánt anyagot/anyagokat hoznak létre. Ez 
lehet melléktermék, hulladék, elvesző energia, kihaszná-
latlan kapacitás vagy terület. Olyan anyagról van szó, 
amely a megtermelő vállalatnak az életében, termelésében 
felesleget jelent, vagyis nem szükségszerű a léte. A prob-
lémát okozó anyag vagy erőforrás a vállalat környezettu-
datosságának és a környező vállalatok ipari szektorának 
jellegéből fakadóan a legrosszabb esetben lerakóra kerül. 
Ez az elkerülendő, javítandó állapot, amelynek megoldását 
az ipari szimbiózis szemléletben egy másik vállalat jelenti. 

A felesleges anyag egy másik iparágban akár bemeneti 
forrás, vagyis nyersanyag lehet. 
Az ipari szimbiózis történetéről megemlékezve nem feled-
kezhetünk meg a dániai Kalundborg városról, ahol a ’60-as 
évek elején kezdődött meg az erőforrás-megosztáson ala-
puló vállalati partneri hálózat kialakulása. Az erősen ipari 
jellegű, 20.000 fős településen a vállalatok olyan erőfor-
rások megosztásával tudtak saját vállalataiknak előnyt ko-
vácsolni, mint az iszap, gőz, gipsz, élesztő, hulladék-hő, 
gázok, stb. Ezen anyagok átadásával a hulladékok lera-
kása csökkent vagy háttérbe szorult, az elsődleges nyers-
anyagok kitermelése csökkent, az energiahatékonyság nö-
vekedett. A hulladékkezelési költségek és környezetterhe-
lési díjak a vállalatoknál csökkentek, hiszen a felesleges 
anyagok az ipari termelési körforgásban maradva új ter-
melési folyamatban kerültek felhasználásra. 
Az ipari szimbiózis példaértékű kiépülése Kalundborgban 
ma is használható „legjobb gyakorlatok”-ként áll rendelke-
zésünkre, de a sort bővítik azok az esettanulmányok is, 
amelyek az ISL 2005 óta megvalósított vállalati együttmű-
ködéseit ismertetik. Mára a hazai NISP is sikeres története-
ket tud felmutatni a 3 éves munkának köszönhetően. 
Az együttműködéseknek hármas célja van: az eredetinél 
kedvezőbb helyzetet teremteni környezeti, gazdasági és 
társadalmi vonatkozásban. A környezeti hatások több 
elemre vonatkozva mutathatók ki. Először is az együttmű-
ködésnek köszönhetően általában megvalósul a hulladékle-
rakótól való eltérítés. Ennek előnye, hogy nem kerül kido-
básra egy megtermelt, vagy létrejött erőforrás, és a hulla-
déklerakón történő bomlás következtében létrejövő ter-
helések nem fenyegetik a környezetet. Hosszabb ideig áll 
rendelkezésre a lerakó, hiszen rendelkezésre álló kapa-
citásait lassabb tempóban kötjük le. Hosszútávon ezért 
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kevesebb olyan földterületre lesz szükség, amelyeket hul-
ladéklerakóként használunk.  
Gondoljunk bele: földünkből kiszakítunk területeket, hogy a 
szemetünket oda ürítsük. Lebomló anyagok esetében ez 
kevésbé fájdalmas vízió, hiszen a természeti körforgás is 
azon alapul, hogy minden, ami a természetből jött, oda ke-
rül vissza és ez a természet hasznára is válik. De az em-
beri fogyasztás és a szükségleteink kielégítése olyan anya-
gok létrejöttét és lerakását is szükségessé teszik, amelyek 
nem tudnak a természet javára lenni. A veszélyes hulladé-
kok, az élővizeket elszennyező anyagok, a több száz vagy 
több ezer év alatt lebomló műanyagok, az üveg, vagy 
kompozit anyagok maradandó károsodást okoznak a ter-
mészetben. 
Ha ezeknek a helyét megleljük az ipari termelésben, akkor 
mindenképp pozitív környezeti hatásokról beszélhetünk. 
A hulladéklerakótól való eltérítés másik nagy hozadéka az 
ipari szennyvíz-kibocsátás csökkentése. A hulladékból 
gyártás kevesebb feldolgozási műveletet tesz szükségessé, 
mint az elsődleges nyersanyagból gyártás, hiszen félkész 
termékből kell gyártani. Nincs szükség az eredeti alap-
anyagok kitermelésére, feldolgozására, ami energia és 
vízigényes folyamat. A már elkészült műanyagból, üvegből, 
papírból lényegesen kevesebb energiával lehet újat előál-
lítani, és kevesebb vizet kell bevonni az iparba. A gyártás 
során kibocsátott CO2 is ezekkel a folyamatokkal csökkenő 
mennyiségben kerül a légkörbe, de a hulladéklerakón tör-
ténő bomlás során légkörbe bocsátott CO2 és más gázok 
termelődése is megszűnik. 
A környezeti hatásokon túl a cégeket leginkább a gazda-
sági előnyök és elérhető eredmények foglalkoztatják. A 
hulladékkezelési költségek csökkennek ipari szimbiózissal, 
ha  
- a hulladéklerakásnak magasabb volt a díja, mint a hasz-

nosításnak. Sok esetben a hasznosítás díjtalan, vagy 

előfordul, hogy a hasznosító fizet az anyagért a kibo-
csátónak, ha számára valóban értéket jelent; 

- a hulladéklerakás messzebb történik, mint a hulladék-
hasznosítás, így kisebb távolságra kell szállítani a 
szimbiózisnak köszönhetően. Csökkennek a szállítási 
költségek; 

- a hasznosító cég számára alacsonyabb költséget jelent, 
hogy másodlagos nyersanyagból gyárt, hiszen ez a 
legtöbb esetben olcsóbb, mint az elsődleges nyers-
anyag, a fent említett körülmények miatt. 

A társadalmi hatásokat a munkahelyteremtésben és –meg-
tartásban, valamint a partneri kapcsolatokban megnyil-
vánuló bizalomban érhetjük tetten. A hasznosító iparba jutó 
nagyobb anyagmennyiségek több emberi erőforrás kapa-
citás lekötését jelentik. 
Az ipari szimbiózis lehetőségével élő vállalatok az IFKA 
hazai tevékenysége által a fenti előnyök megvalósulásáról 
számolhatnak be. A projekt időtartama alatt viszont olyan 
anyagáramok is feltérképezésre kerültek, amelyek haszno-
sítása valamilyen technológiai akadály miatt nem lehetsé-
ges. Ezeknek az akadályoknak a megoldására, feloldására 
vállalkozik egy következő lépésben az IFKA. A hulladék-
hasznosítási technológia megtalálására kutatóintézeteket, 
egyetemeket és feltalálókat mozgósít, hogy azok saját kí-
sérleteikkel, találmányukkal, ötleteikkel adjanak választ a 
kérdésre: lehet-e a jövőben hasznosítani olyan anyagokat, 
amelyek a jelen termelési környezetben valódi hulladéknak, 
használhatatlannak minősülnek? 
A projektbe termelő vállalatként és kutatóként is van lehe-
tőség bekapcsolódni, további információért látogasson el a 
www.nisp.hu oldalra, kérdését az info@nisp.hu e-mail cí-
men várjuk. 

Dr. Virág Annamária 
Iparfejlesztési Közalapítvány 

______________________________________________  

Magyar Minőség XXII. évfolyam 01. 2013. január 49/50 oldal 

http://www.nisp.hu/
mailto:info@nisp.hu


MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXXXIIII..  éévvffoollyyaamm  0011..  sszzáámm  22001133..  jjaannuuáárr  
  

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  
SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

A magyarországi kis- és középvállalkozások 
marketingszervezetének felépítése - Máté Zoltán

Marketing Organization Structure of SMEs in 
Hungary – Máté, Zoltán  

Menedzsment eszközök szoftveres támogatása – 
Katonai Zsolt

Software Support to ManagementTools – 
Katonai, Zsolt  

A szállítói lánc társadalmi felelőssége Corporate Social 
Responsibility – Dr. Badacsonyi Zsolt

Corporate Social Responsibility (CSR) in the Supply 
Chain – Dr. Badacsonyi, Zsolt  

Az MSZ EN ISO 19011:2012 szabvány változásai – 
Turi, Tibor

Changes of MSZ EN ISO 19011:2012 Standard – 
Turi, Tibor  

A minőségbiztosítás eredményei az egészségügyi 
ellátásban - Dr. Vancsó Ágnes

Results of Quality Assurance in Health Safety – 
Dr. Vancsó, Ágnes  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

A Magyar Minőség Társaság tervezett programjai 2013 Year’s Planned Programs of the Hungarian 
Society for Quality 

 

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

Beszámoló a „A Mikulás is benchmarkol - 6.” 
konferenciáról

Report on Conference Santa Claus Is 
Benchmarking as Well  

Herendi vázákat kaptak az Ipari Parkok 
Versenyképességi Díj győztesei

Winners of Award for Industrial Parks‘ 
Competitiveness Received Herend Vases  

A Nemzeti Ipari Szimbiózis Program 3 éve 
Magyarországon – Dr. Virág, Annamária

Three Years of National Industrial Symbiose 
Program in Hungary – Dr. Virág, Annamária  

  

Magyar Minőség XXII. évfolyam 01. 2013. január 50/50 oldal 


	2013_01MMcim.pdf
	1. dia
	2. dia




