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Vállalati fenntarthatóság – stratégiai változatok és metodológia – megvalósítás
1. rész
Dr. Fülöp Gyula, Hódiné Hernádi Bettina
Absztrakt: A tanulmány célja a fenntarthatósági stratégiák vállalati megvalósításának az eredményesebbé tétele. A cikk a XXI. század új vállalati stratégiai kihívásaiból és a fenntarthatóság elvi alapjainak a meghatározásából indul ki. A következő lépésben az alapvető
fenntarthatósági stratégiai változatok célját, szerepét és
a kiválasztási tényezőit ismerteti. Ezután vázolja fel a
stratégiák megvalósítását szolgáló irányítási gondolatrendszer, az ún. hagyományos Balanced Scorecard
(BSC) keretét és egyszerű kibővítésének káros következményeit. Erre épül a Fenntarthatósági Balanced
Scorecard (SBSC) szerkezetének és kialakítási lépéseinek a leírása. Ehhez szorosan kapcsolódik a stratégiai
változatok Balanced Scorecardjának a tartalmi elemeire
tett javaslatok ismertetése. Végül a „Hitelességi stratégia” tervezésének és bevezetésének fázisait egy vegyipari esettanulmány szemlélteti.
Kulcsszavak: fenntarthatóság,
Balanced Scorecard

vállalati

stratégia,

1. A XXI. század új vállalati stratégiai kihívásai
A XXI. század vállalatainak az elmúlt évszázadok tendenciái mellett új, egyre nagyobb jelentőséggel bíró kihívásokkal kell szembenézniük. A globalizáció, a fenntarthatóság, az IT-alkalmazások, a munkaerő diverzitás, és
az etikai kompetenciák napjaink vállalatainak központi
kérdései, amelyek jelentősen befolyásolják a legtöbb
vállalat stratégiáját. Ugyanakkor együttes hatásuk következménye, hogy a jövőben a környezet turbulens jellege
Magyar Minőség XXII. évfolyam 02. 2013. február

még inkább erősödik. Emiatt értékelődik fel az e kihívásokkal számoló stratégiaalkotás, amely az áttekinthetetlen és kiszámíthatatlan változások hullámán „szörfözve”
képes nem csupán a felszínen tartani, hanem sikerre
vinni a szervezetet.
Globalizáció
Az első és leginkább szembetűnő kihívás a globalizáció
új szintjének kialakulása. A korábbi korokra is jellemző
volt a gazdaság egyre szélesedő globalizálódása, a termelési tényezők mind szorosabb összekapcsolódása.
A nemzetközi gazdaság globalizálódásán vagy globálissá tételén azt a folyamatot kell érteni, amelyben a gazdaság eléggé nagy erejű szereplői számára megszűnnek
az erőforrások megszerzésének a földrajzi vagy intézményi korlátai, tetszés szerinti kombinálásának és allokációjuknak elhárulnak a területi, jogi vagy társadalmi
akadályai oly módon, hogy a források allokációja vagy
annak megváltoztatása a lehető leggyorsabban, minimális költséggel mehessen végbe (Fülöp-Perge, 2004).
Napjainkban azonban az összefonódás fokozatosan túlterjed a gazdaságon. Az emberi lét valamennyi szférájának egyre erősödő együttmozgása alapvetően befolyásolja a társadalmi folyamatokat, a gazdaság-politikai feltételeit, mindennapjaink kultúráját, az állami és nem
állami intézmények működését. A gazdaság értékrendszere egyöntetűbbé, a törvények szelleme azonosabbá,
a követelmények egyformábbá, az intézmények hasonlóbbakká válnak. A mindennapi élet kereteinek a XXI.
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században tapasztalható mértékű egyneművé válása a
globalizáció új minőségi szintjét jelzi.
Fenntarthatóság
A fenntarthatóság stratégiai követelményeit – gazdasági
célok, társadalmi orientáció, környezettudatosság –
szem előtt tartó vállalatoknak arra kell felkészülniük,
hogy míg a társadalmi és környezeti standardok egyre
szigorodnak, addig a vállalat versenyképességének
egyik fontos tényezője lesz tevékenységük társadalomés környezet-barát jellege.
Az Európai Unió is fokozott figyelmet szentel a fenntartható
fejlődésnek. Az Európai Bizottság 2010-ben újra indított
Európa 2020 Stratégiája a gazdaság válságból való kilábalásának egyik különös jelentőségű hajtóerejeként a
fenntartható fejlődést jelölte meg (EUROPE 2020, 2010).
Ezzel együtt számos vállalat vezetése meggyőződéssel
hiszi, hogy minél inkább környezetbaráttá válnak, annál
inkább megtépázza versenyképességüket ez a törekvés.
Úgy gondolják, hogy a fenntarthatóság biztosítása csak
többletköltséggel jár, és nem hoz azonnal anyagi előnyöket. Ez azonban nem felel meg a valóságnak, mivel a
fenntarthatóság a szervezeti, a termék és technológia
fejlesztések gazdag forrása, amely egyaránt megmutatkozik az árbevétel és a vállalati eredmény terén is. Bár
sok vállalat életében meghatározó módon van jelen a
fenntarthatóság gondolata, mégsem mondhatják el magukról, hogy fenntarthatósági stratégia alapján működnek
az ezzel kapcsolatos stratégiák tartalmi elemeinek és a
megfelelő módszerek ismeretének hiányosságai miatt.
IT-alkalmazások
Hálózati gazdaság, e-business, információtechnológia –
ezek a fogalmak foglalkoztatják az új iránt érzékeny, moMagyar Minőség XXII. évfolyam 02. 2013. február

dern koncepciókra fogékony vezetőket napjainkban. Ennek kétségtelen oka, hogy számos, az üzletvitelhez tartozó folyamat, szervezet, viselkedési kultúra megújult
vagy a változás útján halad. Mind több vállalat és vezető
szembesül a ténnyel, hogy a stratégiaalkotás szempontjából korábban releváns környezet gyökerestől átalakult
és a fenti fogalmak mentén újraértelmezésre szorul.
Ezért aligha vitatható, hogy az IT-alkalmazások kihívásai
nem hagyják, nem hagyhatják érintetlenül a stratégiai
gondolkodás tartalmi, módszertani, technikai kereteit.
Ebből a szempontból Szakály és Kása (2011) kutatási
eredményei azt jelzik, hogy a technológia hatása erőteljesebb, de mindenképpen általánosabb hatókörű a vállalati működésre és ezen keresztül a stratégiára, mint más,
korábbi technológiaváltozásé. Különösen érzékelhető ez
azon iparágakban, ahol a termék, a szolgáltatás és maga
a technológia egymást alapvetően feltételezik. További
részletekbe való elmélyülés nélkül és a témakör egészére kiterjesztve is egyet lehet érteni Porter (2001) véleményével, aki szerint az információtechnológia evolúciójának a következő fázisa ki fog váltani egy olyan fordulatot a gondolkodásban, amelynek lényege a visszatérés
az információtechnológia eszközeire támaszkodó businesstől a businesshez, az IT-stratégiától a stratégiához.
Csakis az információtechnológia általános stratégiába
való integrálása következtében válhat ez a valóban új
technológia hatásos hajtóerejévé a versenynek.
Munkaerő diverzitás
A XXI. századba átlépve sok jel mutat (Marosán, 2006) a
térségi, a motivációs és az életmódbeli különbségek növekedésére. Az üzleti vállalkozások szemszögéből nézve
mindenekelőtt a munkaerő diverzitása vált szembetűnővé. A vállalkozások a Föld sok pontján rendelkeznek
termelő- és/vagy szolgáltatóegységgel, amelyekben el6/54 oldal

térő kultúrákban és civilizációkban felnövekedett emberek dolgoznak együtt. A csapatban sokféle végzettségű
embernek kell közösen problémákat megoldania többnyire kiélezett helyzetekben és szorító határidők között.
Mindeközben a dolgozók igényei és törekvései is számottevően eltérőek lettek. Van, akit az önmegvalósítás
vezet, van, aki számára a megbecsülés a fontos, míg
sokakat elsősorban a pénz érdekli. Van, aki gyakran szeretne váltani, és szabadidejét hajlandó munkára cserélni.
Mások ezzel szemben a stabilitást értékelik magasra és
a több szabadidőt választanák. Az együtt dolgozók vagyoni helyzete, és ebből fakadóan foglalkoztatási igényük is alapvetően eltérő lehet. A hagyományos és erősen szabályozott foglalkoztatást kedvelők vagy legalábbis elfogadók mellett megnőtt a száma a részmunkaidőt,
az otthoni és távmunkát, a rugalmas munkaidőt igénylők
száma. A munkahelyen nő a szerepe a bevándorlóknak
és ideiglenesen munkát vállalóknak. Mindez nagyobb
különbséget eredményez a munkavállalók döntéshozatali
hajlandóságában, a teljesítményigényében, kockázatvállalási készségében, a hatalmi távolsággal és az önérvényesítéssel kapcsolatos beállítódásában, aminek meg
kell jelenni a szervezetek stratégiájában.
Etikai kompetenciák
A vállalatok sokarcú képződmények, melyek nemcsak
pozitív, hanem sokszor negatív hatással vannak a széles
értelemben vett lokális és globális környezetükre
(Epstein, 2006). Ez felveti az etikai felelősségüket is,
amelynek felvállalása sajátos etikai kompetenciák kifejlesztését igényli. Etikailag azokat a vállalatokat tekinthetjük kompetensnek, amelyek egyrészt felvállalják a
működésükkel járó széles értelemben vett felelősséget,
amely túlmutat a gazdasági felelősségen és integrálja a
társadalmi és környezeti szempontokat is, másrészt kéMagyar Minőség XXII. évfolyam 02. 2013. február

pesek a működési stratégiájukba, struktúrájukba és kultúrájukba olyan elemeket integrálni, amelyek lehetővé
teszik a felvállalt széles értelmű felelősség gyakorlatban
való megjelenését. Ebből a definícióból következően az
etikai kompetencia az alábbi tartami elemeket foglalja
magában: Vállalati társadalmi felelősség, ami elősegíti a
vállalatok fenntartható fejlődéshez való hozzájárulását,
azaz megteremti a gazdasági érdekek, a szociális elvárások és a környezeti igények közötti egyensúlyt azzal,
hogy az üzleti stratégiába integrálja azokat. Fenntarthatósági vállalati stratégia, amely a vállalati alapértékekre
épülve, a vállalati érintettekkel kommunikálva tartalmazza a fenntarthatósági stratégiai célokat és az azok
megvalósításához szükséges akciókat. Etikai intézmények és etikus vállalati kultúra, amely az etikus stratégiához igazodó strukturális és kulturális hátteret biztosít.
A jövőbeli tendenciákat tekintve vállalati társadalmi felelősség kifejezést egyre inkább felváltja a vállalati felelősség kifejezés, utalva a felelősség széles értelemben vett
értelmezésére. Az Európai Bizottság új CSR stratégiája
szerint „ahhoz, hogy a vállalkozások teljes mértékben
vállalják társadalmi felelősségüket, folyamatszinten kell
kezelniük a szociális, környezetvédelmi, etikai és emberi
jogi szempontok érvényesítését üzleti tevékenységükben
és alapvető stratégiájukban, szoros együttműködésben
érintettjeikkel” (European Commission, 2011). Az etikai
intézményesítés terén nem elég az etikai intézmények
bevezetése, hanem alapvető vállalati strukturális és kulturális változásokkal kell együtt járni az intézményesítésnek. Ebben különösen nagy szerepe van a vezetőknek,
akiknek tisztában kell lenniük azzal, hogy magatartásuk
példaképül szolgál beosztottaik számára, valamint azzal,
hogy a vezetői kompetenciák közé az etikai kompetenciák is beletartoznak (Szegedi, 2011).
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2. A fenntarthatóságtól a vállalati fenntarthatóságig
– fogalmi meghatározások
A fenntarthatóság filozófiája azokból a gondolatokból
táplálkozik, amelyek az ún. Brundtland Jelentésből (1987)
erednek. Ez a „fenntartható fejlődést” a következő módon
definiálja: „Olyan fejlődés, mely kielégíti a jelen igényeit,
anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyét
arra, hogy ugyanazokkal az igényekkel a jövőben ők is
élni tudjanak. Ez a fejlődés nem állandósított harmónia,
hanem inkább folyamatos változás, melynek során
• az erőforrások használata,
• a beruházások célja,
• a technológiai fejlődés iránya és
• az intézményi változások
összhangban vannak mind a jelen, mind a jövő igényeivel.”
Ez azt mutatja, hogy a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés általánosan elfogadott meghatározása
meglehetősen összetett fogalmat takar, amely sokféle
módon értelmezhető. Tovább bonyolítja a dolgot, ha a
kifejezést a vállalatokkal hozzuk összefüggésbe.
A fenntarthatóság dimenziói
A fenti fogalom tágabb értelmezése szerint a fenntartható fejlődés a gazdasági, a társadalmi és az ökológiai
értékek harmóniáját jelenti. A fenntarthatóság e három
„dimenziója” erős kölcsönhatásban áll egymással, és
sokféle módon lehetnek hatással egymásra.
• Gazdasági szempontból fenntarthatónak akkor tekinthető egy vállalat, ha az állandó költség megtérítésén
túl a tulajdonosok nyereségelvárását (megtérülési követelményét) is teljesíti, illetve ezen felül is hoz. A
gazdaságosság fordulópontja ott van, ahol az összes
költség is megtérül és a vállalkozási nyereségelvárás
is teljesül (Illés, 2002).
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Társadalmi nézőpontból a fenntartható módon működő vállalat tevékenysége során hozzájárul a társadalmi értékteremtéshez az egyéni humán tőke növelése, illetve a társadalmi célok támogatása révén.
Mindezt oly módon teszi, hogy érintettjei megismerjék
motivációit és nagymértékben egyetértsenek a vállalat értékrendszerével (Dyllick-Hockerts, 2002).
• Ökológiai megközelítés szerint fenntartható vállalatra
a természeti erőforrások ésszerű felhasználása, és a
termelés környezetszennyező hatásának minimalizálása jellemző. Mindezt azért teszik, hogy megőrizzék a természeti erőforrások minőségét, valamint az
általuk nyújtotta felhasználási lehetőségeket (Állami
Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet,
2005).
Ezek alapján terveztük meg a Fenntarthatósági Balanced
Scorecardot.
A vállalati fenntarthatóság elvi alapjai
Az irodalom feldolgozás eredményei, amelyet Wilson
(2003) foglalt össze először arra utalnak, hogy a vállalati
fenntarthatóság négy jól megalapozott fogalomra épít.
Ezek az alábbiak:
• fenntartható fejlődés,
• a vállalatok társadalmi felelősségvállalása,
• az érintettek elmélete,
• a vállalatok beszámolási kötelezettsége.
•

A köztük lévő viszony jól látható az 1. ábrán.

8/54 oldal

Tudomány terület
Közgazdaságtan
Ökológia

Koncepció

Fenntartható
fejlődés

Tárgymeghatározás és
társadalmi célok
összességének leírása
.

A vállalat
társadalmi
felelőssége

Etikai érvek, miért
kell a vállatoknak
a fenntarthatóságon
dolgozniuk.

Az érintettek elmélete

Üzleti érvek, miért
kell a vállalatoknak
a fenntarthatóság
célján dolgozniuk.

Igazságügy

Etika

Stratégiai
menedzsment

Üzleti jog

Hozzájárulás a
vállalati
fenntarthatóságához

Vállalati
beszámolási
kötelezettség

Vállalati
fenntarthatóság

Etikai érvek, miért kell a
vállalatoknak
beszámolniuk a
fenntarthatósági
teljesítményükről.

1. ábra A vállalati fenntarthatóság kialakulása
Forrás: Wilson, 2003

Eszerint a fenntartható fejlődés hozzájárulása a vállalati
fenntarthatósághoz kétirányú. Egyrészt segít meghatározni
azokat a területeket, amelyekre a vállalatnak fókuszálnia
kell: gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítmény.
Másrészt közös társadalmi célt biztosít a vállalatok, önkormányzatok és civil szervezetek számára: gazdasági,
társadalmi és természeti környezeti fenntarthatóság.
A vállalatok társadalmi felelősségvállalása az üzlet társadalomban betöltött szerepével foglalkozik. Alapelve,
hogy a vállalatvezetők kötelessége a társadalom igényeit
figyelembe venni és kielégíteni, és hogy ne kizárólag a
részvényesek vagy saját érdekük szerint cselekedjenek
(Kerekes-Wetzker, 2007).
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Az érintettek elmélete az érintettet egy csoportként vagy
egyénként definiálja, aki hatással van, vagy akit befolyásol a szervezeti célokkal elért eredmény. Az elmélet
alapelve, hogy minél szorosabb a vállalat kapcsolata egy
külső szereplővel, annál könnyebben egyeznek meg
kettejük üzleti céljai (Freeman, 1984).
A vállalat beszámolási kötelezettségére utaló fogalom
jelentése jogi vagy etikai felelősségről való beszámoló
készítésére, illetve olyan tevékenységekről való beszámolásra ösztönöz, melyekért valaki felelős (FamaJensen, 1983). A beszámolási kötelezettség tisztázása
segít meghatározni a vállalatvezetők és a társadalom
többi része közötti kapcsolat természetét. Jelenleg -különösen a Kelet-európai országokban- nem minden vállalat
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működik a vállalati fenntarthatóság elvei szerint. Ugyanakkor számos vállalat nyilvánosan elkötelezte megát a
fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés mellett.
3. Fenntarthatósági stratégiai változatok
A vállalati stratégiák új megjelenési formáját ma a fenntarthatósági stratégiák adják. Ezek Bieker és szerzőtársai (2002) tágabb értelmezése szerint azt hangsúlyozzák, hogy a stratégiának alapvető képességbeli engedmény nélkül meg kell felelnie a vállalatok jelenlegi és
jövőbeli érintettjei elvárásainak. Kerekes és Kindler
(1997) pontosabb megfogalmazásában ez azt jelenti,
hogy „a fenntarthatósági stratégia olyan felelősségteljes
vállalati tevékenységekre helyezi a hangsúlyt, amelyek a
fenntarthatóság kérdését a vállalat fejlesztési és növekedési lehetőségének tekintik, és érvényre juttatják minden
tevékenységi területen.” Az eredményes fenntarthatósági
stratégia alapvető feltétele, hogy hogyan sikerül a gazdasági, a társadalmi és a természeti környezeti érdekek
közötti ellentmondást feloldani és a vállalati érdekeltséget megteremteni. Ehhez tudatosan olyan stratégiát kell
kialakítani, amely explicit módon fejezi ki a vállalat alappozícióját a fenntartható fejlődés függvényében. Az ökológiai versenystratégiákat a legelső empirikus kutatásukat követően Dyllick és mások (1997), valamint Bieker és
mások (2002) a vállalat stratégiai orientációja és a stratégiai viselkedése szerint kategorizálták.
Az orientáció szerint úgy osztályozható a stratégia, hogy
a vállalat külső érintettjeinek két kiemelkedő szereplője:
a piac és a társadalom közül melyik áll a stratégia középpontjában. Míg a piacorientált stratégiák célja a piaci
igények minél jobb kielégítése, addig a társadalomorientált stratégiák fő célja a társadalmi elvárásoknak való
legnagyobb mértékű megfelelés.
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A viselkedés alapján Szigeti (2004), és Vágási (2004) a
lehetséges stratégiákat a szervezeti magatartás két
meghatározó jellemzője szerint tipizálja: reaktív és
proaktív stratégia. Reaktív: a jogi és gazdasági változásokra utólag, követő jelleggel reagál. Proaktív: a fenntartható fejlődésben rejlő lehetőségeket kihívásként értékeli és kihasználja stratégiai pozíciója erősítésére. Ha az
orientáció és a viselkedés szempontját összekapcsoljuk,
akkor a 2. ábrán lévő lehetőségekhez jutunk, mely típusok profiljának rövid ismertetése a következő:
Stratégiai
orientáció
Társadalom

Piac

„Hitelességi
stratégia”
(„Credible”)

„Hatékonysági
stratégia”
(„Efficient”)

„Transzformációs
stratégia”

„Innovatív
stratégia”
(„Innovative”)

Stratégiai
viselkedés

Reaktív

Proaktív

(„Transformative”)

2. ábra A fenntarthatósági stratégiai változatok
Forrás: Bieker és mások, 2002
•

„Hitelességi stratégia”, melynek célja a vállalatok jó
hírnevének megtartása. A fenntartható fejlődés társadalmi és politikai fontosságának következtében a hitelesség és a hírnév értékes immateriális javakat je10/54 oldal

lent egy vállalat számára. Ezért a jó hírnévvel való törődés egy biztos befektetés. Ennek a stratégiának a
célja felépíteni, megerősíteni, megtartani és megvédeni a hitelességi vagy „hírnévi tőkét”. Az ehhez
szükséges eszközök használata történhet egyrészt
reaktív vagy proaktív módon, és célhoz lehet érni
mind aktív tevékenységek, mind pedig kommunikáció
révén. Gyakoribb az inkább reaktív eszközök használata, melyek fókusza a releváns érintettekkel való
kommunikáció kérdésében van. Az inkább proaktív
eszközök használatának célja a környezettudatos
termékek és technológiák kifejlesztése.
•

•

„Hatékonysági stratégia”, mely javítja a termelékenységet és a működési hatékonyságot. E stratégia célja
az üzleti folyamatok társadalmi vagy öko-hatékonyságának javítása. A „társadalmi hatékonyságot” ez a
stratégiai változat úgy próbálja meg növelni, hogy
egyszerre segíti az alkalmazottakat munkájuk
termelékenységének emelésében és a munkájukkal
való megelégedés mértékének növelésében. Az
úgynevezett „öko-hatékonyságot” úgy éri el, hogy elősegíti mind a költségek, mind az „ökológiai lábnyom”
csökkentését, a kevesebb energia, vízfogyasztás és
anyagfelhasználás révén.

a fogyasztás során, vagy a hulladék elhelyezési fázisban. A társadalmi és környezeti értéktöbblettel bíró
termékekhez olyan piaci körülmények szükségesek,
ahol a vásárló érzékelni tudja ezt az értéket.
•

„Transzformációs stratégia”, melynek segítségével új
piacok alakíthatók ki, illetve a jelenlegi piaci szerkezet
átalakítása lehetséges. Ez a stratégia sokkal inkább
alapvetőnek látszik, mint a többi, mert a meglévő piacok átalakítása, vagy új piacok kialakítása intézményi
változásokat hoz létre az emberi szükségletekben,
politikákban, vagy az intézményi keretekben. Következésképpen ennek a stratégiának a célja a piacok
és a politikák intézményi keretének strukturális megváltoztatása, vagy ebben való részvétel.

4. A fenntarthatósági stratégiai változatok kiválasztásának tényezői
A fenntarthatósági stratégia, tartalmai elemei és céljai
összefüggésben vannak a vállalat makro- és mikrokörnyezetéből fakadó hajtóerőkkel és a kritikus vállalati képességekkel, szükségletekkel. Ezeket a fő tényezőket az
1. táblázatban foglaltuk össze, amelyek hasznos segítséget nyújthatnak a lehetséges stratégiai alternatívák
értékelésében.

„Innovatív stratégia”, melynek célja környezetkímélő
termékek kínálata. A társadalmi és természeti környezeti hatások mérlegelése gyakran ad lehetőséget
a vállalatoknak arra, hogy egyedi értékesítési ajánlatok teremtésével megkülönböztessék termékeiket a
piacon. Ennek a stratégiának a célja, hogy a forgalmat és a nyereséget társadalombarát és környezetkímélő innovációján keresztül növelje. Erre lehetőséget ad a termékek tulajdonságának megváltoztatása,
ami társadalmi és környezeti előnyt biztosít a gyártás,
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Külső hajtóerők
•

•

•

•

•

Iparági vagy piaci szerkezet,
amelyben a vállalat működik
(például a verseny, a piacok,
a termékek, a fogyasztók, a
beszállítók, és az input árak
jellemzői)
A hajtóerők más formái és a
társadalmi elvárások (például a társadalmi, érdekvédelmi szervetek, helyi közösségek)
Hálózat, amelyben a vállalat
működik (például a függőségi kapcsolatok, termékvonalak)
Szabályok, szabványok és
előírások, általános követelmények, az elvárások növekedése, amelyet a vállalatnak teljesítenie kell
Helyi/globális társadalmi és
környezeti kockázatok, hatások és lehetőségek (például
a helyi érzékenység, technológiaváltások)

Belső képességek és
szükségletek
• Gazdasági jellemzők és tőkeforrás elérhetőség magukba
foglalva a vállalat pénzügyi pozícióját, a társadalmi/környezeti menedzsment költségeit, a
kézzelfogható és a nem kézzel
fogható erőforrásokat, a vállalatspecifikus versenyelőnyöket,
és a stratégiai célokat (tartalmazva például a nyereséggel,
a piaci részaránnyal, a vertikális integráció mértékével, a
diverzifikációval, a nemzetköziesedéssel kapcsolatos
célokat)
• Vállalatspecifikus emberi erőforrások és képességek (például a sajátos társadalom- és
környezettudatosság, új termékek/folyamatok
• Szervezeti struktúra és rugalmasság
• Technológiai tényezők
• Belső társadalmi és környezeti
kockázatok, hatások és
lehetőségek
• Vezetési rendszer (például a
stílus, elkötelezettség, érdekeltség, célok, jutalmazási
rendszer)
• Vállalati hagyományok (például a közösen elfogadott viselkedési normák)
• Vállalati etika

1. táblázat A fenntarthatósági stratégia kiválasztásának
fő tényezői

5. A hagyományos Balanced Scorecard (bsc) metodológiája
A Balanced Scorecard a múlt teljesítményét tükröző
pénzügyi mutatókat olyan mutatókkal egészíti ki, amelyek a jövő teljesítményét leginkább befolyásoló tényezőkről nyújtanak információt. A BSC céljait és mutatóit a
vállalat küldetéséből és stratégiájából kell levezetni. A
célok és a mutatók a szervezeti teljesítményt négy nézőpontból ragadják meg: a pénzügy, a vevők, a működési
folyamatok, valamint a tanulás és fejlődés szempontjából.
•

A pénzügyi nézőpont kérdése: Mit várnak el tőlünk a
tulajdonosaink? A pénzügyi célok kitűzése során a
vállalatvezetésnek meg kell fontolnia, hogy az árbevételt, a piaci részesedést, vagy a pénztermelő képességet helyezik a középpontba.

•

A vevői nézőpont kérdése: Mit várnak el tőlünk a
vevőink/fogyasztóink?
Különösen a vevői nézőpont kérdésének megválaszolásával kapcsolatosan fontos az, hogy a vezetői
team explicit módon meghatározza azt a fogyasztói
és piaci szegmensét, amelyben versenyezni kíván.

•

A működési folyamatok nézőpontjának kérdése: Milyen folyamatok terén kell kiemelkedő teljesítményt
nyújtanunk?
Az ezzel összefüggő azonosítási folyamat a Balanced
Scorecard megközelítés egyik fő újítása és haszna,
mivel azokra a folyamatokra helyezi a fő hangsúlyt,
amelyek a legfontosabbak az ugrásszerű teljesítménynövekedés elérése érdekében.

Forrás: Dias-Sardinha, I. – Reijnders, L. – Antunes, P., 2007
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•

A tanulási és fejlődési nézőpont kérdése: Hogyan
őrizhetjük meg változási és fejlődési (tanulási) képességünket?
Az ehhez a nézőponthoz kapcsolódó kérdés felfedi,
hogy miért érdemes jelentős összegeket fektetni az
alkalmazottak továbbképzésébe, az információtechnológiába és az információs rendszerekbe, valamint a
szervezeti eljárások javításába.

Csupán a társadalmi és a környezeti perspektívák pótlólagos hozzáadása a BSC-hez nem teszi lehetővé tartalmi
elemeik és a hagyományos nézőpontokra való hatásaik
átgondolását. Ennek következményeként minden kérdést, ami a társadalommal és a környezettel kapcsolatos
e perspektívákon belül strukturálatlanul kezelnek, ami az
alábbi problémákat idézheti elő.
•

Az a gondolkodásmód, hogy minden társadalmi és
környezeti tényezőt különálló perspektívákba sorolunk mintsem, hogy azok minden vállalati tevékenység, döntés szempontjai lennének inkább szétválaszt,
mint integrál. Ily módon a társadalmi és a környezeti
kérdések elkülönülnek.

•

Az egyszerű megközelítés a társadalmi és a környezeti hatásokra, az ökológiai lábnyomra koncentrál, de
nem teszi lehetővé a hajtóerők, a képességek azonosítását és a társadalmi vagy környezeti következmények meghatározását. Megmutatja az eredményeket,
azonban azt nem, hogy mit, hogyan és miért tegyünk.

•

Nem tárhatók fel az ok-okozati összefüggések, amelyeket a Balanced Scorecardnak és a stratégiai térképnek kellene tartalmaznia, és nem vázolható fel a
fenntarthatósági stratégia. Nem mutatható ki, hogy a
vállalati képességek és tudás hogyan változik meg a
tevékenységeink révén a kisebb társadalmi és környezeti károk érdekében.

Végül megemlítjük azt is, hogy a nem pénzügyi eredménymutatók iránti igény nem új, de Kaplané és Nortoné
(1993) az érdem, hogy kiegyensúlyozottabb mutatórendszert dolgoztak ki.
6. A Balanced Scorecard egyszerű kibővítésének
hibája és következményei
Jones (2011) és mások tapasztalatai azt mutatják, hogy
gyakran követünk el egy általános hibát a Balanced
Scorecard tervezése során. A logika azt sugallja, hogy
szükség van egy társadalmi és egy környezeti nézőpontra a kiegyensúlyozott mutatószám rendszerben. Ezt
hangsúlyozza a Kyotói egyezmény, a környezetvédelmi
törvények és a vezetői beszámolókkal szemben támasztott követelmények is. Ezért nyilvánvalónak látszik
két újabb perspektíva hozzáadása a korábbi nézőpontjainkhoz a BSC-ben. Ily módon azonban a következő
hibát követjük el:
Egyszerűen hozzáadjuk a „társadalmi és a környezeti
nézőpontokat” a hagyományos Balanced Scorecardunkhoz.
Sajnos ez a megközelítés nem fog működni. Ez több
problémát fog előidézni mintsem, hogy megoldja azt, és
aláássa a társadalommal és a környezettel kapcsolatos
megbízhatóságunkat.
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A Balanced Scorecard egyszerű kibővítése tehát pontosan az ellenkező eredményt hozhatja az eredeti szándékunkhoz képest.
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7. A fenntarthatósági Balanced Scorecard (sbsc)
szerkezete és kialakításának lépései
A Fenntarthatósági Balanced Scorecard a hagyományos
BSC ötletét fejleszti tovább úgy, hogy szélesebb keretet
nyújt további releváns érintettek vagy nézőpontok, így a
fenntarthatóság mindhárom dimenziójának az integrálására. Az ötlet, hogy ezt az eszközt a környezeti menedzsment céljára használják nem teljesen új, miután
Kaplan és Norton (1996) ezt már korábban is javasolta.
Ugyanakkor csak kevés publikáció, például Epstein és
Wisner (2001), Figge és szerzőtársai (2001), Ferreira és
mások (2009), és Jones (2011) tanulmánya foglalkozik a
társadalmi és környezeti szempontoknak a BSC-be történő bevezetésével. Pedig az integrálás eltérő tartalmat
és eltérő szerkezetet eredményez.
Ugyanis az integrációnak kettős vetülete van. Egyfelől a
társadalmi és a környezeti célok direkt módon való meghatározására bevezetjük a társadalmi és a környezeti
nézőpontokat. Másfelől pedig a társadalmi és a környezeti elvárásokat integráljuk a hagyományos nézőpontokkal kapcsolatos célok megfogalmazása során, az előzőleg meghatározott, aktuális fenntarthatósági stratégia
szerint. Ezt szemlélteti a 3. ábra, amely középpontjába
„pozícionáltuk” a stratégiákat, és amelyből kiolvashatóak
az egyes nézőpontok ily módon feltett kérdései.

SBSC-vel adekvát stratégiai térkép logikai modelljét a 4.
ábra mutatja.
STRATÉGIA

A vállalati küldetés, értékek és jövőkép

GAZDASÁGI HATÁSOK

TÁRSADALMI
HATÁSOK

TERMÉSZETI
KÖRNYEZETI
HATÁSOK

Pénzügyi
teljesítmény
Vevők
Működési
folyamatok
Tanulás és
fejlődés

4. ábra Stratégiai térkép a szervezeten belüli tevékenységek és hatások összefüggéseinek elemzésére
Forrás: saját szerkesztés Jones, 2011 alapján

Egy viszonyítási alap, a „stratégiai térkép” (lásd Horváth
and Partners, 2008 munkáját) elkészítése révén jobban
érthetővé válnak a tisztán gazdasági, társadalmi és környezeti célok közötti ok-okozati összefüggések. Az
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Mutatószámok

Menedzsment eszközök

Operatív célok

Mit várnak el
tőlünk a
tulajdonosok a
társadalom és a
természeti
környezet igényei
szerint?

Stratégiai célok

Pénzügyi teljesítmény

Vevők

Operatív célok

Társadalom

Mit vár el tőlünk a
társadalom és a
helyi közösség?

Operatív célok

Menedzsment eszközök

Mutatószámok

Operatív célok

Stratégiai célok

Hogyan őrizhetjük
meg változási és
fejlődési (tanulási)
képességünket a
társadalom és a
természeti
környezet igényei
szerint?

Mutatószámok

„Innovatív
stratégia”
(„Innovative”)

Menedzsment eszközök

„Transzformációs
stratégia”
(„Transformative”)

Tanulás és fejlődés

Menedzsment eszközök

„Hatékonysági
stratégia”
(„Efficient”)

Mutatószámok

„Hitelességi
stratégia”
(„Credible” )

Stratégiai célok

FENNTARTHATÓSÁGI
STRATÉGIAI
VÁLTOZATOK

Stratégiai célok

Mutatószámok

Menedzsment eszközök

Operatív célok

Stratégiai célok

Mit várnak el
tőlünk a vevőink/
fogyasztóink a
társadalom és a
természeti
környezet igényei
szerint?

Működési folyamatok
Milyen
folyamatok terén
kell kiemelkedő
teljesítményt
nyújtaniuk a
társadalom és a
természeti
környezet igényei
szerint?

Menedzsment eszközök

Mutatószámok

Operatívcélok

Hogyan őrizhetjük
meg és
fejleszthetjük
természeti
környezetünk
állapotát?

Stratégiai célok

Természeti környezet

3. ábra A Fenntarthatósági stratégiai változatok Balanced Scorecardjának (SBSC) szerkezete
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Ez alapján kimutathatóvá válnak a szervezeten belüli
döntések és tevékenységek gazdasági, társadalmi és
környezeti hatásai a működési folyamat, illetve a tanulás és
fejlődés nézőpontokkal kapcsolatos célok elérése szerint.
Ezért a társadalmi és a környezeti hatások külön
kezelendőek a gazdasági hatástól (fogyasztói igény kielégítés, pénzügyi eredmény). Ez abból következik, hogy a
„pénzügyi” nézőpont és a vele kapcsolatos célok a társadalmi és a környezeti elvárások teljesítését is szolgálják.
Így nem kell tovább azt „elsődleges” prioritásként kezelni.
Mindezekből érzékelhető, hogy összetett elemzési és
tervezési feladattal állunk szemben, ezért a megfelelő
hatékonyság érdekében célszerű az SBSC kialakításának
folyamatát lépésekre bontani, amit az 5. ábra illusztrál.
A folyamat kialakításának lényege, hogy az SBSC -amint
a BSC is- egy olyan menedzsment eszköz, ami a
mindennapok nyelvére fordítja le, és mozgásba hozza a
stratégiát. Ez szükségessé teszi mind a stratégiai inputok: küldetés, jövőkép, környezeti és társadalmi felelősség; mind a stratégiai célok előre történő meghatározását és ezek egymással való összekapcsolását. Ez azonban sokszor nehézségekbe ütközik főképpen azért, mert
a fenntarthatósági stratégia, legalább is explicit formában
nem áll rendelkezésre. A jövőképet, a stratégiai célokat
az alkalmazottak nem ismerik. A stratégia-megvalósítás
nem kap megfelelő támogatást alkotóitól. Ezeknek az
akadályoknak a leküzdését teheti könnyebbé az SBSC
lépéssorozatának a követése a stratégia megalkotásától,
a cél- és eszközrendszer kidolgozásán keresztül, egészen azok gyakorlati bevezetéséig.

5. ábra A Fenntarthatósági Balanced Scorecard (SBSC)
kialakításának lépései
Forrás: Fülöp-Pelczné, 2011

Folytatása következik
______________________________________________
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A Lean Menedzsment igazi alapjai – Hagyomány és adaptáció
1. rész
Tóth László - Tóth Csaba László
Bevezetés
A jelen cikksorozat előző részében elmondtuk, hogy a
Fenntartható Fejlődés gazdaság pillérének szerepe kettős. Egyfelől a társadalom szükségleteinek kielégítésére
olyan termékeket és szolgáltatásokat (beleértve az ezeket létrehozó folyamatokat is) állít elő, amelyek összhangban vannak a társadalom és a környezet pillér elvárásaival. Másfelől, itt kell megteremteni azokat az anyagi
forrásokat, amelyek lehetővé teszik a fejlődés töretlen
előbbre vitelét.
Azt mondtuk, hogy erre két nagyon alkalmas módszer
létezik, a Hat Szigma és a Lean Menedzsment. A Six
Sigma módszertanból a Hat Szigmára Való Tervezést
(Design for Six Sigma – DFSS) mutattuk be. Jelen dolgozatban a Lean Menedzsment bemutatásával szeretnénk foglalkozni, de a szokásostól eltérő módon. A témában már nagyon sok magyar nyelvű könyv is megjelent, nem beszélve a nemzetközi szakirodalom széles
tárházáról. A Lean Menedzsment (továbbiakban LM)
gyökereivel általában nem foglalkoznak a szerzők, pedig
úgy gondoljuk, hogy igazából akkor lehet megérteni a
módszert, ha megismerjük létrejöttének speciális körülményeit. A LM egyszerre filozófia, módszertan és eszköztár is, így ennek a hármasnak egységes egészet kell
alkotni a megértés szintjén, hogy azt sikeresen alkalmazhassuk a termelésben, a szolgáltatásban (például
egészségügy) vagy akár a kormányzati és közigazgatási
szférában.
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Most azonban ugorjunk vissza a cikksorozat második
részére, ahol leírtuk, hogy mind a Six Sigma, mind a LM
egy válasz a kiváló minőségű és emellett olcsó japán
termékek világméretű térhódításának, amely mind az
USA, mind az akkori politikai értelemben vett Nyugat
gazdaságának nem kis fejtörést okozott már a 70-es
évektől kezdve. Sok részletet találhatunk Tenner és
deToro TQM-ről szóló könyvében.
Tom Pyzdek Hat Szigma kézikönyvében érdekes esetet
ír le. Egy japán cég átvette a Motorola egy USA-beli televízió gyárát, és rövid idő alatt a japán menedzsment a
selejtet huszadára csökkentette. Ugyanazzal a munkaerővel, ugyanazzal a technológiával, ugyanazzal a televízió típussal (design) dolgoztak, ráadásul alacsonyabb
költségekkel. A japánok tehát tudtak valamit, amit a
Motorola és tágabb értelemben vett nyugati világ nem.
Közismert tény, hogy a Lean Menedzsmentet a Toyota
Gyártási Rendszerrel azonosítják. Így azt is mondhatjuk,,
hogy a LM a japán autógyártás (ezen belül is a Toyota)
tanulmányozásából a nyugati világ számára érthetővé
tett módszert jelent. Autógyártás, tehát összeszerelés.
Többször felmerült már bennünk a gondolat, vajon mi lett
volna akkor, ha nem az autóipart, hanem az elektro-optikát, a hajógyártást tanulmányozták volna ilyen intenzíven, akkor most nem Toyota Termelési Rendszerről, hanem Nikon, Hitachi vagy Toshiba Termelési rendszerről
beszélnénk?
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Japán azonban nem csak az autógyártásban ért el sikereket, hanem több más területen is, gondoljunk csak a
Motorola TV-gyár példájára. Sőt a mikroelektronikai forradalom már magasan szárnyalt, amikor a Toyota még
csak a szárnyait próbálgatta. Azt állítjuk, hogy a II. világháborút követően kialakult egy általunk Japán Ipari Menedzsment Rendszernek nevezett ipari kultúra, amely a
„Japán gazdasági csodát” eredményezte. Ennek napjainkban egyik markáns képviselője természetesen a Toyota, de az autóipartól (az összeszereléstől) eltérő más
iparágak is hasonló eredményességgel dolgoznak. Egy
japán szakértő szerint, azonban a hatékonyságnak az
ilyen magas szinten való művelése csak az iparra igaz, a
szolgáltatásban nagyobb az elmaradás, de már ott is
kezdenek meghonosodni ezek a módszerek.
Miért éppen Japán?
Véleményünk szerint, hogy meg tudjuk érteni a japán
módszerek
sikerességének
okát,
továbbá
a
létrejöttükhöz vezető utat, meg kell vizsgálni Japán azon
karaktereit, melyek ezen irányokba vezetnek. A japán
társadalomnak vannak olyan jellemzői, amelyek egyrészt
megkülönböztetik sok más néptől, és amelyek tulajdonképpen predesztinálták őket az általuk betöltött szerepre.
Ezen karakterológia a japán nép etnogeneziséből fakad,
továbbá az ország sziget-jellegéből, és a meglévő földrajzi adottságokból. Ha röviden akarnánk a kulcstényezőket jellemezni, akkor két szóval lehet erre válaszolni:
Hagyomány, és adaptáció. Elmondhatatlan, hogy a japánok mennyire kötődnek saját népük akár több ezer éves
hagyományaihoz, beépítve őket mindennapi életükbe.
Másik oldalról viszont azt is láthatjuk, hogy Japán minden egyes kívülről érkező ingert megpróbál megérteni,
annak tapasztalatait pedig beépíti a saját rendszereibe,
működésébe.
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Ha a „miért éppen Japán” kérdését feltesszük, szűkebb
értelemben is gondolkodhatunk. Japán ugyanis egészen
eltérő utat járt be a Kelet-Ázsiai térséget összehasonlítva
is. Japán az egyedüli nem európai/nyugati világhatalom
tudott lenni a gyarmatosítás korában, úgy, hogy jelentős
szomszédjai éppen a gyarmatosítás áldozataivá váltak.
Leegyszerűsítő módon szokás Japánt a Kelet-Ázsiai
nagy civilizációs család részeként tekinteni. Samuel
Huntington amerikai politológus a Föld nagy civilizációit
vizsgáló és összehasonlító munkájában azonban megkülönbözteti a Japán civilizációt a Kínaitól (amely a térséget dominálja), és önállóan kezeli. Ez pedig azt jelenti,
hogy Japán egy egészen unikális civilizációs mintát jelent, olyant, amelybe -jellemzően a többi civilizációtól
eltérően- egyetlen egy ország tartozik bele. Huntington
érvelése alapján Japán a Kínai civilizáció részeként kezdett el fejlődni, történelme folyamán azonban elkanyarodott attól. Huntington az önálló fejlődés útjára lépés időpontját az időszámításunk szerinti második és ötödik
század közé helyezi.
Fontos jellemző Japán esetében, hogy az elmúlt másfél
évszázadban élen jártak a „fejlett”, nyugati minták adaptálásában. Így volt ez a Meidzsi-reform időszakában, illetve a második világháborút követő újjáépülés és modernizáció során. Japán tehát a nyugati modernizációs
kihívásra a kihívó fél minél erősebb megismerésével,
eredményeinek saját társadalmába való beépítésével
tudott válaszolni.
Itt szükséges, hogy pontosan körüljárjuk a modernizáció
fogalmát, a fenntartható fejlődés szemszögéből nézve. A
modernizáció és fenntartható fejlődés nem szinonim fogalmak, nem feltétlenül támogatják egymást, de nem is
állnak szöges ellentétben egymással. A modernizáció
fogalmának is több dimenziója ismeretes, és ez alapján
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kijelenthető, hogy a modernizáció minőségi formája a
fenntarthatóság elősegítésének irányában hat. Jelen,
intenzívnek nevezett esetben a modernizáció az egyes
folyamatok hatékonyságát javítja, nem pedig újabb és
újabb erőforrások bevonásával ér el fejlődést. Utóbbi, az
erőforrások egyre inkább megjelenő szűkössége miatt
egyértelműen kulcsfontosságú, de Japánra visszatérve
rávilágít egy másik nagyon fontos aspektusra. Japán egy
elzárt, ásványkincsekben szegény, relatíve kis mezőgazdaságilag megművelhető területtel rendelkező ország. Japán egész történelmét végigkísérik ezek a feltételek, és mint majd látni fogjuk, a speciális japán gazdasági menedzsment kialakulásában is szerepet
játszanak.
Japán a történelme folyamán -mint majd bemutatásra
kerül- mindig igyekezett a más népeknél tapasztalható jó
gyakorlatokat, modern formákat átvenni, legyen szó politikai rendszerről, vallásról, technikai módszerekről. Az is
jellemző, hogy a „kandzsi”, amit ma „japán írásként” ismerünk, sem eredeti japán „találmány”, hanem koreai
közvetítéssel, Kínából jutott oda. Szintén kínai kihívásra
volt válasz a Buddhizmus átvétele a 7. században,
amelynek az első időszakban még ellenállt a szigetország, később pedig -mint egyfajta modernizációs tényezőt- maga is elsajátította az új vallás tanait, illetve mindent, ami hozzá kapcsolódott (például az imént említett
írásjeleket, amelyeket a buddhista tanokon keresztül ismertek meg). Hasonló módszerrel vették át a
konfucianista etika alapvető elemeit.
A hagyomány és adaptáció egymásmellettisége tetten
érhető a Meidzsi-reformot követő időszakban is, amikor a
szándékosan a fejlett nyugati világba küldött felderítőik
tapasztalataikat hazahozva tudták azokat beépíteni a
japán termelési kultúrába. Ez Japán felemelkedésének
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egyik elsődleges záloga volt. Huntington ezt a jellegzetességet „reformizmus” névvel illeti, amely -szemben a
korábbi kultúrát elpusztító kemalizmus módszerévelmegőrzi a meglévő kultúra alapvető értékeit, ötvözi a
nyugati -elsősorban technológiai- eredményekkel. Ezt a
„vakon, joszei” („japán szellem, nyugati technika”) jelszó
fejezi ki plasztikusan.
A japán társadalomra ható tényezők, a japán társadalom jellegzetességei
A japán szervezetirányítási rendszer egyik alapját a társadalom működésében, gondolkodásmódjában, értékrendjében kereshetjük.
Az egyik legfontosabb tényező a japán emberek gondolkodásmódjában a vallásosság. Ha egy nyugati ember a
vallásosságra gondol, akkor több, általában bevett egyház közül valamelyik követését képzeli el. Tudjuk pl., az
egyes európai országokban a lakosság mekkora része
római katolikus, evangélikus, ortodox, stb. Japánban
azonban a vallások úgy tudnak egymás mellett működni,
hogy egy ember több vallás tanításait is követheti.
Japán „eredeti”, csak a szigetországra jellemző vallása
az animista jegyeket tartalmazó sintoizmus. A sintó lényege a természet erőinek tiszteletében rejlik.
Japán sikerrel adaptálta a kívülről jövő konfucianista és
buddhista hatásokat saját sintoista hagyományaiba. Hasonlóképpen sajátítják el a többi kívülről érkező ingert is.
A sintoista tradíció egyik fontos eleme a császár személyének isteni tisztelete. A császár és családja képviselik
az égi és a földi szféra közötti átmenetet. A császár isteni tekintélye mindennél magasabb rendű volt.
Nem véletlen, hogy amikor a két atombomba-támadás
után a vezető körök látták, hogy menthetetlen a háború,
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személyesen a császár hangján játszották be a katonáknak a fegyverletételre való buzdítást. Ha ez nem így történik, félő, hogy nem engedelmeskednek a felhívásnak.
A japánok -nyilván nem függetlenül a sintoizmus alapelveitől- a természethez igazodnak. Jóval közelebb állnak
a természethez, mint az európai emberek.
Japán másik meghatározó vallási hagyománya az Indiából
kínai közvetítéssel érkező Buddhizmus, amelyet először
Sótoku herceg terjesztett el az országban. Figyelemre
méltó, hogy a vallás átvételekor a kínai templomépítészet
elemeit is átvették, mint követendő új, modern normát.
Japánban a Buddhizmus helyi ága az ún. „zen-buddhizmus”.
A vallások között szokás említeni a valójában inkább etikai tanításnak tekinthető kínai gyökerekkel rendelkező
konfucianista hagyományt. A konfucianizmus az erkölcsök középpontba helyezését tartja nagyon fontosnak,
továbbá meghatározó eleme a magas fokon hierarchizált
társadalom favorizálása. Mindkét fontos jellemző meghatározó Japán mai életére nézve.
A császár Japán, mint egy nagy család feje. Japánban a
társadalom alapegysége a család, a japán individualizmust is úgy lehet értelmezni, hogy annak legkisebb egysége a család, és nem az egyén.
A család Japán társadalmában nem csak a közvetlen
rokonok közösségét jelentheti, hanem átvitt értelemben
igaz lehet akár egy ipari vállalatra is.
Japánban a család különböző formái hierarchikusan
épülnek föl, ahol a legidősebb fiúgyermek a meghatározó.
Ez a szenioritás társadalma, amely szervezőelv érvényesül
a nem vérségi elven alapuló kötelékek esetében is.
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Az, hogy a kollektivizmusnak ilyen mély hagyományai
vannak Japánban, több kutató szerint alapvetően a mezőgazdasági munkákra -lényegében a rizstermesztésrevezethető vissza. Mivel Japán a hegységek miatt csak
nagyon kicsi mezőgazdaságilag művelhető területtel
rendelkezik (az ország-terület mindössze 16%-a), ezért a
lakosság eltartása szempontjából meghatározó a mezőgazdaság hatékonysága. A Japán fő élelmének tekinthető rizst árasztásos műveléssel termesztik, amelynek a
betakarításakor szükség van minden dolgos kézre. Ennek köszönhető, hogy a japán emberek a közösség érdekeit az egyéni, individuális érdekek fölé helyezik.
A japán emberek kultúráját Inogucsi becsületen nyugvó
kollektivizmusnak nevezi. Kiemeli továbbá, hogy Japán
társadalmában az állam foglal el domináns pozíciót a
társadalomhoz képest, azonban ez az állam jóval közelebb helyezkedik el a társadalomhoz, mint más keletázsiai (Kína, Korea) országokban.
A japán kultúrát Ruth Benedict a „szégyen kultúrájának”
nevezte. Ez a megállapítás abban rejlik, hogy a japán
emberek mindennél -még a halálnál is- rosszabbnak
tartják a szégyenbe jutást.
Mécs Alajos írja le, hogy a japán emberek nem kreatívak.
Ezt azonban állhatatosságukkal, szorgalmukkal, a dolgok
minél jobban való megismerésének igényével tudják
ellensúlyozni. Nem tévedünk nagyot, ha elmondjuk, hogy
a japán munkaszervezési módszerek egyik fundamentumáról beszélhetünk itt. A képzelőerejük eléggé gyenge,
viszont nagyon erős a gyakorlati érzékük.
Szintén a két világháború között két esztendőt Japánban
töltő szerző emeli ki, hogy a japánok számára nagyon
fontos a tisztálkodás, illetve a tisztaság, rendezettség. Ez
éles kontraszt az európai emberhez képest, hiszen a mi
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kontinensünkön hosszú évszázadokon keresztül inkább
kerülték a vizet és a fürdést. A sintó vallás a tisztaság
kultusza. A japánok tisztaságszeretete láthatóvá válik
napjaink japán ipari üzemeinek vizsgálatakor.
A japánokat páratlan akaraterő jellemzi. A japánok a legkevésbé hagyatkoznak a nyers erőre, sokkal inkább az
ügyességre és a fürgeségre. Ha valami problémájuk van,
akkor azt úgy kísérlik meg megoldani, hogy a lehető legkisebb erőkifejtéssel járjon. Harcművészetük is erre alapul, továbbá, hogy nem támadni szükséges, hanem az
önvédelemre koncentrálni. Ezek a tulajdonságok igaznak
bizonyultak a hadsereg kiképzése esetén is.
A kínaiakhoz hasonlítva Mécs kiemeli, hogy míg nyugati
szomszédjaiknál a modernizáció eredményeiből, a magas kultúrából csak kevesen részesednek, Japán esetében ezek áthatják az egész társadalmat.
Becsvágy, és kötelességtudás jellemzi a japán embereket, számukra első helyen állnak az erkölcsi értékek.
Kommunikációjukban pedig nem hagyatkoznak a szavak
világára, nem tekintik a verbális közlésmódokat elsődlegesnek. Csak annyit beszélnek, amennyi éppen elegendő és szükséges.
A szervezetirányítási kultúra gyökerei Japán történelmének tükrében
A következőkben a japán történelem rövid összefoglalása fog megtörténni, kiemelvén azokat a lényeges csomópontokat, melyek a későbbi korokra, illetve szűkebben
vett témánkra meghatározó hatással vannak.
Fontos leszögezni, hogy a történeti áttekintés nem kíván
kitérni a közelmúlt eseményeire, amelyekre röviden
utalva annyit lehet elmondani, hogy Japán életében komoly politikai, gazdasági változások zajlottak le, a sajMagyar Minőség XXII. évfolyam 02. 2013. február

nálatos cunamitól és a fukusimai üzemzavarokat követő
atomellenes mozgalmaktól függetlenül is. E dolgozatnak
a célja, hogy a japán szervezetirányítási módszerekhez
vezető főbb motívumokat feltárja. Ezek pedig a nyolcvanas évektől fogva már hozzáférhetők a nyugati megfigyelők számára is, azaz gyökereik addigra már kialakultak. Így az átfogó áttekintés is eddig az időszakig tart.
A történelem bemutatását érdemes a nép etnogenezisének feltárásával kezdeni. A két világháború közötti irodalomban egyértelműnek vélték, hogy a japán nép kevert, északi (mongol) és déli (maláj) jellegzetességeket
övező népesség. Annyi bizonyos, hogy a paleolit-korban,
a kontinenssel összekötő földnyelveken történt meg a
szigetek benépesülése Ázsia több tájáról, tehát a kevert
jelleg igazolható.
Japán története folyamán a szigetállam-jelleg miatt különleges védettséget élvezett a külső betörésekkel
szemben. Ez kihatott a saját kivételesség-érzésére is:
Legyőzhetetlen népnek tartották magukat (többek között
ezért is volt hatalmas trauma a második világháború elvesztése). Japánnak az elszigeteltsége miatt két entitással volt komolyabb kapcsolata az évszázadok folyamán.
Az egyik a hatalmas nyugati birodalom, Kína, a másik
pedig, Japán közvetlen szomszédja, a két állam között
közvetítő szerepet is ellátó Korea. Nem véletlen tehát,
hogy a Kínához és a Koreához való viszony meghatározó Japán esetében. (Az elmúlt másfél évszázadban
hasonló fontosságúvá a két angolszász nagyhatalomhoz
való viszonyrendszer vált.)
Fontos Japán teljes történelmén végighaladó tényező a
császári család folytonossága. A folytonosság egyébként is
meghatározó Japán történetében, ezért állítja Edward
Kidder, hogy Japánban nagyon nehéz pontos határköveket
húzni a történelemben. Egy hatalomváltás nem járt általában
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rendszerváltással is – mint Kínában. Ennek oka pedig az
volt, hogy itt sokkal kevésbé voltak külső veszélyeknek
kitéve, továbbá, hogy a japán politikai rendszerre nem volt
jellemző a mértéken felüli ambíció, így a hatalom csúcspontján is kisebb volt a vetélkedések szerepe.
Mint már fentebb láthattuk, a tennó és családjának isteni
származása nagyon fontos volt a japán történelem folyamán, mintegy társadalmi összetartó kapocs. A császár, mint legfontosabb szimbolikus vezető, azonban
már egészen a XII. századtól kezdve nem rendelkezett
igazi politikai hatalommal, onnantól kezdve a sógunok
(katonai vezetők) gyakorolták a hatalmat. Mindazonáltal,
még a császári kormányzás idején jelentek meg a japán
bürokrácia sok évszázados hatású alapvonalai. Már az
ún. „Taika reform” (VII. század vége) idején megjelentek
a későbbi minisztériumok elődei.
A következő, számunkra is fontos időszak egy polgárháborúkkal terhelt kor, melynek lezárásával a Tokugavák
alapozták meg több mint két és fél évszázados uralmukat.
A Tokugava-korszakot fontos részletesebben bemutatni,
hiszen az akkor kiépült állam és társadalomszervezet a
későbbi reformok ellenére is befolyásos maradt.
A Tokugava-korszakot egy válságos, elhúzódó polgárháborúval jellemezhető időszak előzte meg, amikor a
földesurak (daimiok) vetélkedtek a hatalomért. Egy csoportba tartoztak a Tokugavák is, mely család feje Tokugava
Iejaszu 1600-ban a szekigaharai csatában szerezte meg a
hatalmat. Ekkortól számíthatjuk az ún. Edo (az adminisztrációs székhely elnevezéséből eredően), vagy Tokugavakort, mely egy erősen központosított, hierarchikusan megszervezett államalakulat volt. Ennek a rendnek, a hierarchiának fontosságát hangsúlyozó már korábban említésre
került konfuciánus etika adta az alapját.
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A sógunátus célja annak megakadályozása volt, hogy
komoly befolyásra tehessenek szert az egyes helyi vezetők, ennek kiküszöbölésére két fontos eszköz nyílt. Az
egyik, a daimio-k folyamatos költöztetése egyik közigazgatási egységből a másikba, a másik pedig, hogy az időszaktól függően vagy a földesúrnak, vagy a feleségének
–túszként- kellett Edóban a sógun mellett tartózkodnia.
Az egyik helyről a másikra helyezés hagyománya úgy
tűnik, átörökítődött az indusztrializálódott társadalomba
is, ebben a rendszerben a menedzserek rotációjának
rendszerében manifesztálódik.
A daimiok mellett a társadalmat négy, meglehetősen zárt
csoportba sorolták. A kizárólagosan kardviselésre jogosult szamurájok harcosok voltak, azonban földműveléssel is szükséges volt foglalkozniuk megélhetésük érdekében. A másik három osztályt (sorrendben) a földművesek, kézművesek, illetve kereskedők alkották.
A Tokugava-korszak fenntartásának alapja a bürokrácia
volt. Inogucsi a következőképp jellemzi a bürokraták rétegét. Fegyelmezettek, a közösségen belüli ösztönök és
érdekek összegzőjeként tevékenykedtek, valamint óvatosan, de ügyesen alkalmazkodtak a változásokhoz. A
szerző kiemeli továbbá, hogy rendkívül művelt és iskolázott volt a Tokugava-bürokrácia. A műveltség, illetve az
iskolázottság egyébként is mindig a japán erények közé
tartozott. Nem véletlen, hogy Európával összehasonlítva
jelentős különbségek voltak az egyszerű emberek iskolázottsági fokát tekintve, mivel a közösség megszervezte
még a legegyszerűbb emberek gyermekeinek alapvető
oktatását is. Az oktatás a későbbi korokban is meghatározó jelenséggel bír majd a japán társadalomban.
A Tokugava-korszakot a belső rend, és a békés fejlődés
alapjainak megteremtése mellett az elzárkózás politikája
jellemezte. Nem tarthattak fenn külföldi kapcsolatokat,
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egyedül a hollandokkal tartottak fenn korlátozott kereskedelmet. Ennek oka, hogy a spanyolokkal és portugálokkal ellentétben, akik a korszellemnek megfelelően erőszakosan kereszténységre kívánták a japánokat téríteni, a
németalföldieknek ilyen ambíciójuk nem volt. Japán tehát a
külföldi behatásokkal kapcsolatban intakt maradt, fejlődését, társadalmát a belső viszonyok határozták meg.
Japán tehát egészen a XIX. század közepéig a világ
egyik legelzártabb, túlnyomó részt mezőgazdaságon
alapuló gazdaságú, feudálisan szerveződő társadalommal rendelkező országa volt. A több mint két és fél évszázados elzárkózás, és az ún. Tokugava-korszak úgy
tűnt, konszolidálni tudja Japán társadalmát. Való igaz, a
többi kelet-ázsiai országhoz képest Japánt „békén
hagyták” az európai gyarmatosítók, de ennek oka leginkább abban keresendő, hogy más, természeti erőforrásokban gazdagabb területek felé fordultak. 1853-ban
azonban már megjelent az amerikai Matthew C. Perry
tengernagy személyében is a nyugati veszély, nem kis
rémületet teremtve Japánban. A szituáció teljesen egyértelmű volt: Vagy mindent átfogó reformokat és modernizáló programot visznek végig Japánban, vagy a korábbi dicsőséges évezredek után félgyarmati sorba kerülő Kína példáját követik. Ekkor indult az első nagy
modernizációs korszak megalapozása, ekkor indult be az
európai módszerek és intézmények átvétele. Mindezeket
azonban sikerrel tudták a helyi hagyományoknak megfelelő módon alkalmazni.
Túlzás nélkül állítható, hogy az országot rövid idő alatt
sikerült egy egészen új fejlődési pályára állítani, és a pár
évtizede még teljesen kiszolgáltatott és gyenge ország
az első világháborút követően az európaiak által is elismert győztes nagyhatalommá vált.
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A Meidzsi-reformot a hazai történelemkönyvek akként
interpretálják, miszerint a több évszázados háttérbe szorítást követően a császár maga visszavette politikai hatalmát is, és az események élére áll. Bár Mucuhito
-poszthumusz császári nevén Meidzsi- császár személyesen is támogatta a reformokat, azok mégiscsak egy
később „Meidzsi oligarchia” néven ismertté váló csoportosuláshoz kötődtek. E csoportosulás legfontosabb személyiségei a teljesség igénye nélkül Okubo Tosimicsi,
Szaigo Takamori, Itagaki Taiszuke, a veszternizáció
egyik úttörője Fukuzava Jukicsi, az első miniszterelnök
Ito Hirobumi voltak.
Az egyik szimbolikus eleme a változásoknak a császári
székhely áthelyezése volt. Kiotóból, ahol a VIII. század
óta volt a székhelyük, a korábbi sóguni székhelyre
Edóba költöztek, amely ekkor kapta a Tokió (keleti főváros) nevet.
A legfontosabb intézkedések voltak a törvény előtti
egyenlőség bevezetése, a korábbi Tokugava-kori kormányzat, a bakufu megszűntetése, a daimio-rendszer
felszámolása voltak. A korábbi közigazgatási rendszer
helyén prefektúrákat hoztak létre, a korábbi mereven
elkülönített kasztszerű társadalmi rendeket pedig úgy
alakították át, hogy a hagyományaikat megőrizzék. A
korábbi daimiókból jött létre az arisztokrácia, a szamurájokból a köznemesség, a korábbi földművesek, kézművesek és kereskedők pedig egyszerű közrendűek lettek.
A szamurájok elveszítették a kizárólagos katonai szerepvállalás jogát (amelyet a Tokugava-korszakban a békesség fenntartásának igénye miatt kaptak), azonban erényeik beépültek a modern módon megszervezett hadsereg irányelvei közé, aminek a tisztikarát belőlük
rekrutálták. A szamurájok jelentős része tudott más foglalkozásokba kezdeni.
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A Meidzsi-kor egyik meghatározó jellemzője volt az a
„kirajzás”, amely a japán megfigyelők nyugati világba
történő megérkezését jelentette. Amikor a japán vezető
rétegek rádöbbentek, hogy a nyugati (konkrétan amerikai) riválisok meghatározó technológiai erőfölénnyel bírnak hozzájuk képest, kitűzték azt a célt, hogy meg kell
ismerni a nyugati civilizációk legmodernebb eredményeit,
továbbá át kell venni őket. Ezt a feladatot a nyugati, fejlett világba kiküldött megfigyelők látták el. Eleinte megfigyelőket küldtek csak, később már japán fiatalokat írattak
a legmodernebb nyugati -jellemzően angolszász- iskolákba, hogy elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek
által a nyugati hatalmak erőfölényre tehettek szert a kelet-ázsiaiakhoz képest. Mint láthattuk, a japánok szeretnek mindent aprólékosan megfigyelni, tapasztalataikat
összegezni, itt is ez történt, a lehető legszervezettebb
módon. Ezek az ágensek határozták meg hazaérkezve
Japán fejlődésének irányvonalait, azt, hogy a nyugati
eredményeket miként kell a japán kultúrába átültetni.

hiába keresnénk azokat az elemeket, melyek jellegzetesnek számítanak Nyugat-Európában, a képviseleti demokráciák etalonnak tekinthető országaikban. Míg a politikai pártok nyugaton több évszázados társadalmi konfliktusok leképeződésének örökösei Japánban sokkal
inkább összefonódó politikai-közigazgatási-gazdasági
koalíciókból álltak ezek, főként jelentős erőcsoportok közötti viszonyokat leképezve. Abban egyetértés volt a
Meidzsi Oligarchia körein belül, hogy Japánnak mindenképp szükséges valamiképpen átvennie a Nyugattól az
ott jól működő képviseleti rendszereket, csak a konkrét
módszerben és a fokozatosság mértékében volt eltérés.
Végül is a leginkább adekvátnak gondolt porosz-német
rendszert adoptálták, ilyen hatások mentén született meg
az ország első alkotmánya, az ún. „Meidzsi Alkotmány”,
1889-ben. Ez kétkamarás törvényhozást, és császári
kormányzatot hozott létre, ekkor még igen szűk választójoggal, de tagadhatatlanul elmozdulást jelentett a nyugati minták irányába.

A japánok tehát ezen a ponton gyakorlatilag ugyanazt a
technikát alkalmazták, amit másfél évezreddel korábban,
amikor a kínai kultúra felől érkező hatásokat -mind a
konfucianizmust, mind a buddhizmust- adoptálták a szigetországba. Figyelemre méltó az a hozzáállás, hogy
felnéztek az idegen kultúrára, annak hordozóira, és törekvéseik középpontjában a JÓ dolgok átvétele volt.

Fontos kiemelni a korszak politikai életéből, hogy a valódi hatalmat a rangidős államférfiak által alkotott kör, az
ún. „genro” képviselte, ennek köréből kerültek ki a fontosabb kormánytisztviselők, itt születtek meg az országot
érintő legfontosabb döntések.

Több nyugati kultúrkörbe is küldtek megfigyelőket, hogy
a nyugati világ különböző megtestesítőit minél jobban
megismerjék. Céljuk az volt, hogy mindenből a lehető és
fellelhető legjobbat vegyék át.
Kelet-Ázsia régiójában Japán volt az első ország, ahol
alkalmazták az Európából származó képviseleti demokrácia intézményeit, itt tartottak elsőként törvényhozási
választásokat. A japán politikai rendszerben azonban
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Nem szabad figyelmen kívül hagyni a modern hadsereg
megteremtésének folyamatát, hiszen ez -a katonai sikerek mellett- egy komoly politikai hatalmi tényező felemelkedését is jelentette.
A politikai változások mellett a Meidzsi-reform tette lehetővé Japán iparosítását is, elindítva azt a folyamatot,
amely a világ egyik legfejlettebb ipari államát hozta létre,
manapság a világ harmadik legnagyobb gazdaságát adva.
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A reform előtt elenyésző volt japán ipari termelése, és az
is kezdetleges, kézműipari alapokon nyugodott. A
Meidzsi-reform korszakában zajló iparosítást tekinthetjük
Ehrlich Éva besorolása alapján a modernizáció első szakasza első etapjának.

Magyar Minőség Társaság
új tagjai

Japán modernizációja az úgynevezett „fejlesztő állam”
koncepciója mentén történt meg. Az állami apparátus, a
pénzügyminisztérium tervszerűen dolgozta ki a fejlesztési koncepciókat, hogy mely iparágakban kell áttörést
elérni. A fentebb már említett „kirajzás” során megismerték az ipar legmodernebb eredményeit, majd átültetve őket Japánba még inkább hatékonyabbá és korszerűbbé kívánták tenni őket.

Tóth Csaba László

A gazdaságpolitika mellett Japán a külpolitikában is aktivizálta magát, egyenjogúságot követelve az európai hatalmaktól. A Meidzsi-kormánynak sikerült elsőként elérnie, hogy nem európai államként Japán a nemzetközi
kapcsolatok egyenrangú résztvevője legyen. Külpolitikáját a sikeres kínai, orosz, illetve koreai háborúk jelzik az
első világháború adventjén.
A Meidzsi-reform és a Meidzsi-kor értékelése kapcsán
mindenféleképpen szükséges kiemelni, hogy -egyébként
a japán történelmi hagyományokból következően- nem a
korábbi Tokugava-kor intézményeinek totális elsöprésére
törekedtek, hanem sokkal inkább azok modernizálására,
olyanforma megőrzésére, amely működőképesebbé és
hatékonyabbá teszi a már meglévő intézményeket. Lényeges, hogy összességében nem tagadja meg a korábbi időszakot.
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A Jabil és a társadalmi felelősségvállalás, avagy a munkatársak szerepe a fenntartható
fejlődésben
Szepesi Viktória
A Jabil Circuit Inc.-t 1966-ban alapították az Egyesült
Államokban, Detroitban, jelenleg 25 országban, 60 telephellyel rendelkezik, dolgozóinak száma meghaladja a
130 000 főt. Fő profilja az elektronikai bérgyártás és a
gyártás utáni szolgáltatás.
A Jabil Circuit Magyarország Kft. 2000-ben nyitotta meg
első gyárát Tiszaújvárosban, jelenleg három telephellyel
rendelkezik, Tiszaújvárosban, Szombathelyen és Pécsett. A szombathelyi és a pécsi telephely szerviz és logisztikai szolgáltatást, míg Tiszaújváros gyártási tevékenységet végez. A zöldmezős beruházás keretében
megvalósított tiszaújvárosi gyár az eltelt több mint tíz év
alatt folyamatosan növekedett, napjainkra 54 ezer négyzetméteren, három gyártócsarnokban működik. A Jabil
tiszaújvárosi telephelye harmadik legnagyobb árbevételt
hozó gyára a vállalatnak, Európában pedig a legnagyobb, árbevétele 2011-ben elérte a 300 milliárd forintot.
A Jabil tiszaújvárosi telephelyén több mint 6.000 ember
számára biztosít munkát, jelentős szerepet tölt be mind
az észak-magyarországi régió, mind Tiszaújváros gazdasági életében és fejlődésében.
A Jabil tiszaújvárosi gyárában az anyavállalat céljaival
összhangban, tudatos CSR stratégia mentén működik a
munkavállalók és a társadalom iránti felelősségvállalás.
2009-ben kidolgozott CSR stratégiánk öt területre, fókuszált, ezek a társadalom, etika és esélyegyenlőség, környezetvédelem, egészség és munkabiztonság, vezetői
rendszerek. 2012-ben, CSR tevékenységünk további
fejlesztéséért, kereszt-funkcionális területek bevonásával
nyolcfős csapatot hoztunk létre. Minden szakterület beMagyar Minőség XXII. évfolyam 02. 2013. február

vonásával még hatékonyabbá vált CSR programjaink
összehangolása, koordinálása, illetve kommunikációja
(1
1. ábra).

1. ábra Logo
Társadalmi felelősségvállalási tevékenységünk során
nagy hangsúlyt fektetünk környezetvédelmi programjainkra, valamint munkatársaink elégedettségére. Ezekből
szeretnénk néhányat röviden bemutatni.
Működésünk során óhatatlanul használjuk a környezet
erőforrásait, ezért a tevékenységünkből fakadó hatások
folyamatos felmérése és minimalizálása fő célkitűzéseink
egyike. Vállalatunknál éppen ezért évek óta ISO 14001
környezetvédelmi és OHSAS 18001 munkavédelmi minőségirányítási rendszer működik.
Az alacsony szinten tartott energiaköltség egyrészt az
eredményes piaci verseny elengedhetetlen része, másrészt környezetünk védelmének érdekében minden felelősen gondolkodó vállalat fő célkitűzése. Az elmúlt években ezért energiafelhasználásunk racionalizálása érdekében számos költségcsökkentő és a környezeti
terhelést kímélő fejlesztést és beruházást hajtottunk
végre, melyekkel jelentősen csökkentettük többek között
gyárunk földgáz-, energia- és vízfogyasztását.
A környezetvédelmi szemléletformálásban óriási szerepük van a vállalatoknak, ezt felismerve számos progra26/54 oldal

mot indítottunk gyárunkban ezzel a céllal. Vállalatunk
2011 óta vesz részt a ’Zöld Iroda’ versenyben, mely
során első körben irodáink üzemeltetését vizsgáltuk
meg, majd fejlesztéseket hajtottunk végre a szükséges
területeken. A programmal célunk volt a figyelem felhívása a környezettudatos gondolkodásra, munkatársaink
saját, személyes felelősségének tudatosítása a társadalom által okozott károk enyhítésében, továbbá kellemes,
barátságos munkakörnyezet kialakítása, az energia- és
vízfelhasználás csökkentése, az irodai papírhasználat
mérséklése, valamint az irodai műanyag hulladék
mennyiségének jelentős csökkentése (2
2. ábra).

(3
3.-ábra). Évek óta támogatjuk a Triatlon Nagyhetet,
(4
4.-ábra), 5 évvel ezelőtt pedig elindítottuk a Jabil
3próbát, melynek résztvevői száma évről-évre növekszik.
A tiszaújvárosi Sportcsarnok és a helyi kosárlabda klub
támogatása mellett pedig számos ingyenes sportolási
lehetőséget is biztosítunk munkatársainknak.

3. ábra Bringázz a munkába logo
2. ábra Green office logo
Számos környezetvédelmi kampányt is indítottunk, az
anyavállaltunk által hirdetett Do Your 2 - Te is tegyél meg
2 dolgot a környezetedért! program keretében például
arra ösztönöztük munkatársainkat, hogy legyenek elkötelezettek két változás mellett, amellyel csökkenthető a
Jabil és az általuk kifejtett környezeti terhelés.
Szintén 2011-ben indult el vállalatunknál az ’Állj az
egészég partjára program’, melyen keresztül munkatársaink szakemberek támogatásával alakíthattak életviteli
szokásaikon. Több alkalommal szerveztünk a számukra
dohányzás megelőző és leszoktató, és egészséges táplálkozás és energiaegyensúly programokat. Az egészséges életmód elengedhetetlen része a rendszeres testmozgás is, ezért a sport támogatása, annak megszerettetése mind munkatársainkkal, mind a régió lakosaival
kiemelt helyen szerepel a vállalat CSR stratégiájában
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4. ábra Jabil trial
A felelősségvállalás környezetünkért, társadalomért minden vállalat feladata és kötelessége. Fontosnak tartjuk,
hogy törekvéseinkkel példát mutassunk munkatársainknak és közvetlen környezetünknek. Sok apró tett együtt
már jelentős eredményeket és változásokat hozhat.
______________________________________________
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Pályázati projektek minőségmenedzsmentjének általános kérdései
Dr. Berényi László
Bevezetés

Projektmenedzsment kritikus problémái

A projektmenedzsment, mint szakterület nem tekinthető
újnak, ez azonban nem jelenti azt, hogy minden szervezet, vezető és alkalmazott hatékonyan tudja alkalmazni
eszközeit. A folyamatosan változó gazdasági-üzleti környezetben a projekt-szemléletű működés először nagyvállalati körben vált a siker kulcstényezőjévé, a XXI. században azonban már mindenütt jelen van. Jelen keretek
között nem általában a projektmenedzsmentről, különösen annak alapjairól kívánok áttekintést adni, hanem egy
speciális kérdéskör, a pályázati forrásokból finanszírozott
fejlesztések, mint projektek (a továbbiakban az egyszerűség kedvéért ezeket pályázati projekteknek nevezem)
sajátosságait vizsgálom, gyakorlati tapasztalatok alapján,
a projekteket megvalósító szervezetek szemszögéből.

A projektek szerepét találóan fejezi ki Cleland (1994)
megállapítása, aki szerint a projektek jelenléte egy szervezet életében egyértelmű jele annak, hogy a szervezet
változáson megy keresztül, amivel meg akar felelni a
jövő elvárásainak.

Napjainkban a pályázat talán a legjelentősebb finanszírozási forrásnak számít egy szervezet számára, különösen akkor, ha a hitelfelvétel nem jöhet szóba. Kis- és
közepes méretű vállalkozások, egyesületek, alapítványok mellett az oktatási intézmények és a helyi önkormányzatok számára is kiemelt fontosságúak, sőt még
inkább meghatározóak, mint egy tőkeerős nagyvállalat
életében. A pályázatok megírása és megvalósítása tipikusan projektként történik. Ahhoz hogy a pályázati projekt sikeres legyen abban a vonatkozásban is, hogy érdemben hozzájárul a szervezet stratégiai céljainak megvalósulásához, a minőség tervezése, szabályozása és
ellenőrzése során figyelembe kell venni sajátosságaikat.
Ismeretük nélkül a projektmenedzsment eszközök pontos alkalmazása is sikertelenséghez vezethet.
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Egy projekt egyszeri, nem ismétlődő tevékenységsorozat, ami meghatározott cél (eredmény) elérésére irányul,
meghatározott idő- és költségkerettel. Az ISO 8402:1994
megfogalmazásában „egyedi folyamatrendszer, amely
kezdési és befejezési időpontokkal megjelölt, specifikus
követelményeknek -határidő, költség, erőforrás- megfelelő, célkitűzés érdekében vállalat, koordinált és kontrollált tevékenységek csoportja”.
A projekt szervezéstani szempontból egy strukturális koordinációs eszköz. Előnye, hogy az újszerű problémák
megoldásához összehozza a különböző szervezeti
szintek és funkcionális területek képviselőit, ami nélkül
nem képzelhető el a sikeres megvalósítás, azonban
számolni kell azzal, hogy a projekt belső felelősségi
rendszere a napi működés során megszokott hatalmi
viszonyokat rövidebb-hosszabb időre felborítja.
A szervezet számára tehát egy projekt a fejlődés-fejlesztés alapvető lehetőségét jelentheti, olyan egyszeri
tevékenységsorozatot, aminek eredménye várhatóan
hosszú távra meghatározza a teljesítményét. Bár különösen a kisebb szervezeteknél nehézkesnek tűnhet, de
alapvetően fontos, hogy a projekt szereplőinek feladata
és felelőssége tisztázott legyen, továbbá olyan projekt28/54 oldal

szervezeti és minőségbiztosítási megoldásokat találjanak, hogy egyensúly legyen a projekt- és a szervezeti
szintű működés között.
Verzuh (2006) négy problématípust mutat be, amelyek a
pályázati projektek minőségmenedzsmentje kapcsán is
alapvető fontosságúak:
‐

Személyzet: a projektek erőforrásigénye mennyiségben, minőségben és összetételben eltérő. Kritikus
kérdés, hogy honnan biztosítják a szükségletet (hogyan osztják meg az erőforrásokat), illetve mi lesz az
emberekkel a projekt lezárása után. Hatványozottan
jelentkezik a probléma, ha több projekt fut a szervezetnél.

‐

Becslés: időben és költségben előre kell gondolkodni,
sokszor a vonatkozó tapasztalatok nélkül. A projektek
különösen a tervezési fázisban becslésekkel dolgoznak
a tényszerű adatok helyett, a feltételekben azonban a
megvalósítás során is bekövetkezhetnek változások.

‐

Hatáskör: a projektek átlépik (át kell lépniük) a hatásköri
rendszer megszokott határait. A felelősségek és cselevési
lehetőségek tisztázásának hiánya még egy „egyszerűnek”
tűnő projekt esetén is kudarchoz vezethet.

‐

Szabályozás: a projekt nyomon követése szintén
eltérhet a szervezetnél szokásostól. Ha például csak
negyedévente összesítik a szervezetnél a kimutatásokat, késhet a projektdöntés meghozatalához szükséges információ.

A projektmenedzsment és a minőségmenedzsment
számos ponton találkozik, támogatniuk kell egymást. A
projekt egészének összhangban kell lenni a stratégiai- és
minőségcélokkal, a minőségirányítási rendszer előírásait
alkalmazni kell/lehet a projekten belül, a definiált admiMagyar Minőség XXII. évfolyam 02. 2013. február

nisztrációs eljárások és formanyomtatványok használata
pedig megkönnyíti a projekt nyomon követését és értékelését. A projekt-orientált szervezetnél a két terület
professzionális szinten összehangolható, ez azonban
nem jellemző azokra a szervezetekre, ahol ritkán futtatnak projekteket.
Pályázati projektek sajátosságai
A
PMBOK
öt
szükséges
projektmenedzsment
folyamatcsoportot jelöl meg: kezdeményezés, tervezés,
végrehajtás, követés és felügyelet, zárás. Ezek tartalma
univerzálisan alkalmazható, pontosabban adaptálható
bármilyen projektre. Minden egyes projektnek és
szervezetnek megvannak a maga sajátosságai, a sikeres
megoldások csak egyedileg értelmezhetők, ám vannak
általánosítható tapasztalatok. Az alábbiakban a pályázati
projektek sajátos vonásait vizsgálom. A témakörök
meghatározásánál alapul vettem a projektmenedzsment
folyamatokat, a kiemelés azonban önkényes, azokra a
területre fókuszál, ahol a pályázati projektek sajátos
kezelést kívánnak. A vizsgált témakörök:
‐

Projekt feltételei és tervezése,

‐

Érintettek felelőssége és szerepe,

‐

Szervezeti keretek,

‐

Ellenőrzés, nyomon követés,

‐

Változások követése.

Projekt feltételei és tervezése
A pályázati projektek legfontosabb sajátossága, hogy a
megvalósító (nyertes) szakmailag és pénzügyileg egyszerre tartozik külső fél felé teljes felelősséggel. Természetesen nem kötelező a pályázaton való elindulás, sőt
tartalmi kérdésekben is biztosított bizonyos mértékű sza29/54 oldal

badság, de az alapvető feltételek, keretek adottak. A cél
a környezetnek való jobb megfelelés, azonban a fejlesztési célokba és feltételekbe a megvalósítónak nincs beleszólása. Egy szervezeti -belső- megfogalmazású projekt esetén maga szervezet határozza meg az elérendő
célokat és a projekt feltételeit, pályázati projekt esetén
legfeljebb választhat a kínálatból, hogy megfelel-e számára. Ez a különbség (korlátozottság) a feltételek változásaihoz való alkalmazkodás során olyan nagyvállalatoknál is szembetűnő, ahol a projektet végrehajtó leányvállalat vagy gyáregység számára a projekt feltételrendszere adott.
A pályázati feltételek kötöttsége nem feltétlenül negatívan értékelendő:
‐

Országos vagy európai szinten a pályázatokat releváns társadalmi-gazdasági problémák megoldására
indítják, a keretükben kivitelezett fejlesztések multiplikatív hatásával is számolni lehet.

‐

A pályázati források megnyitását alapos és részletes
elemzések előzik meg, így olyan információs bázisra
épülhet a projekt, amit egy szervezet önmagában
nem tud biztosítani, felmérni.

A tervezéshez számos projektmenedzsment eszközt a
pályázati projektek eleve beépítenek a folyamatba. Ide
érthető a csoportmunka megszervezése, a Gantt-diagram, ütemezés elkészítése, indikátorok definiálása, sőt a
szervezeti szintű támogató dokumentumok beszerzése
is. Ugyanakkor a pályázati projektek előírást adnak meg
például a projekt kezdetére, időtartamára, a felhasználható költségkeretre, továbbá a pályázó szervezet sajátosságait figyelembe nem véve megkötéseket adhatnak
a résztvevő személyekre és projektmenedzserre, költségekre és arányukra stb. A szervezet szempontjából ez a
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tényező inkább korlátként, mint lehetőségként érezhető,
ami döntési helyzet elé állítja a vezetőséget: amennyiben
a finanszírozási forráshoz hozzá kívánnak jutni, alkalmazkodni kell a szabályokhoz is. A szervezetek sokszor
„ingyen pénz”-ként tekintenek e forrásokra, amiért a feltételeket -a tervezés és pályázás szakaszában legalábbis- gondolkodás nélkül vállalják. Tipikus példája ennek,
ha többletpont jár a tanúsított MIR/KIR rendszerért, akkor
azt sokan bejelölik, nem gondolva a rendszerépítés és
tanúsítás költségeire, illetve belső erőforrásigényére és
adminisztrációs feladatira.
Az indikátorok tervezése kritikus feladat. Az indikátorok
bemenet-kimenet-eredmény-hatás rendszere szisztematikus felépítésű, azonban nagy körültekintést és általában
csoportmunkát igényel tartalommal való megtöltésük.
Kimeneti indikátorokat viszonylag egyszerű megfogalmazni (és később teljesíteni), a hatásindikátorok vállalása azonban problémás, mivel az indikátorok mögötti
folyamatok alakulása legfeljebb részben kontrollált a pályázó által. Kritikussá teszi továbbá az indikátorok tervezését, hogy a pályázati kiírások számos kötelező előírást
tartalmaznak a teljesítendő indikátorok körére és/vagy
értékére, amelyek kevésbé lehetnek összhangban a
szervezet lehetőségeivel.
Érintettek felelőssége és szerepe
A projektek érintettjeire (stakeholderek) a szakirodalmak
részben eltérő meghatározásokat adnak. A PMBOK Útmutató (2006) megfogalmazásában a projektszponzor,
ügyfél-felhasználó, megvalósító szervezet, projektmenedzser, projektmenedzsment-csapat, projektcsapat, projektiroda, befolyásolók, míg például Verzuh (2006) az öt
legfontosabb stakeholder-szerepként projektmenedzsert,
projekt-teamet, funkcionális menedzsmentet, szponzort,
megrendelőket említi.
30/54 oldal

Pályázati projektek esetén a szerepek közül megrendelő
és a funkcionális menedzsment viszonyát tudom kiemelni, mint sajátosságot. (A kapcsolatrendszer alaposabban vizsgálható a PMBOK fogalomhasználatával a
szponzor, megrendelő, megvalósító, felhasználó négyes
között, az esetek részletes tárgyalása azonban jelentősen meghaladja a tanulmány kereteit.) A pályázatot kiíró
szervezet vagy szerveződés célrendszere alapvetően
eltérhet a pályázóétól. Előbbi valamilyen makro- vagy
regionális szintű probléma megoldását célozza meg,
utóbbi saját finanszírozási vagy fejlesztési elképzeléseit
kívánja megvalósítani.
A pályázati projekteknél a célok eléréséhez szükséges
tevékenységek megszervezésében magas fokú önállóság biztosított a tervezési-pályázatírási szakaszban, viszont ezért cserében a nyertesnek teljes körű felelősséget is kell vállalni (eredmény és hatásindikátorok vállalása). Nem pályázati projekteknél inkább a feladatok
pontos definíciója jellemző, elvárás a kimeneti indikátorok teljesítése, az eredmény- és hatásindikátorokért a
„megbízó” felelős.
A célrendszerek eltéréséből adódó problémák a gyakorlatban fokozottan jelennek meg, ha a projekt kivitelezésben szervezetileg önálló alvállalkozók is részt vesznek.
Ilyenkor a célok összehangolása a projekt sikeressége
érdekében -még alapos minőségbiztosítási intézkedések
esetén is- nagyfokú bizalmat igényel a partnerek között.
Az alvállalkozó már „csak” a szerződésében rögzített
eredményért felel, amit nehéz összhangba hozni a megrendelő által elvárt szellemiséggel (indikátorokban megfogalmazva: kimeneti indikátorokat, mint 1 db épület, 25
db számítógép stb. viszonylag könnyű közvetítetni; a
hatásokat, mint foglalkoztatás javulása, elégedettség
javulás stb. pedig szinte lehetetlen). Ráadásul az alválMagyar Minőség XXII. évfolyam 02. 2013. február

lalkozó nem megfelelő teljesítése esetén a megrendelő
(pályázatkiíró) felé nem felel, viszont a funkcionális menedzsmentet és az egész szervezetet kellemetlen helyzetbe hozhatja.
Szervezeti keretek
A projekt szervezetét tekintve -a testületi kormányzás
kérdéseivel (lásd: Szintay, 2001) analóg módon- el kell
különíteni a projektmenedzsment szervezetét és a projekt végrehajtásának szervezeti kérdéseit.
A pályázati kiírások változatosak abban a tekintetben,
hogy milyen elvárásokat fogalmaznak meg a projektmenedzserrel és a projektmenedzsment-csoporttal (pénzügyi vezető, projektadminisztrátor stb.) szemben. Az elvárások vonatkozhatnak az egyes szereplők jelenlétére,
végzettségükre, szakmai tapasztalatukra egyaránt. Nem
pályázati projekt esetén ritkán fordul elő, hogy szervezetidegen megkötéseket alkalmazzanak. Ha a projekt
megrendelője és megvalósítója is egyazon szervezethez
tartozik, a kompetenciák meghatározása és a szereplők
kiválasztása rugalmasabb lehet. A szervezet lehetőséget
adhat egy években kifejezve kisebb tapasztalatú szakembernek is, sőt saját adottságaihoz igazodóan tudja
definiálni a pénzügyi és adminisztrációs feladatokat is.
Ha a megrendelő és a megvalósító jogilag elkülönült,
akkor a két szervezet közötti bizalom alapján a megvalósítóra bízott a megfelelő személyzet és szervezeti struktúra kiválasztása, a szerződés a szakmai eredményre és
tartalomra vonatkozik.
A projekt végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeinek kialakítása legtöbbször a projektmenedzsment
feladata a pályázati projektek esetében. A duálisan működő projektszervezet előnyeivel és hátrányaival
Jarjabka (2009) foglalkozik részletesen.
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Előnyök
Több nézőpont, multidiszciplináris szemléletmód érvényesíthető a projekt tervezése és megvalósítása során
Többoldalú koordinációt tesz
lehetővé, az „egy csónakban
evezés” elvét érvényesíteni
tudja
Együttműködés
előnyeit
segít kihasználni
A projektszervezet formációja probléma- és feladatorientált működést tesz lehetővé
Objektív módon állítható
össze a szükséges szervezet és személyzet
Projektszervezetek
révén
biztosítható a gyors reakció
a környezeti kihívásokra

Hátrányok
Konfliktusokhoz és a döntéshozatal
lassulásához vezethet a demokratikus vezetési technikák és az egymás mellé rendeltség fokozott jelenléte
A felelősség közös jellege az ún.
társas lógás intézményéhez vezethet
A szervezet dualitása konfliktusokhoz vezet a napi munkával (kettős
felelősség kérdése)
A projektmunkára fordított erőfeszítés –átmenetileg- csökkenti a napi munka hatékonyságát, az egyénen keresztül a szervezeti egység
teljesítményét is (szervezet megbontása)
Hatalmi harcok és felelősséghárítás
következhet be, ami a projekt eredményére (is) káros hatással van
Lobbizás jelenhet meg a projekten
kívülről az erőforrások megosztására, ami begyűrűzhet a projekt
megosztott erőforrásainak elérhetőségébe, csökkentve a siker esélyét

Projektszervezetek előnyei és hátrányai
(Jarjabka (2009) alapján)
A projektszervezet hátrányai fokozottan jelentkeznek
azoknál a szervezeteknél, amelyek nem kifejezetten
projekt-orientáltan működnek, azaz projekteket esetileg
futtatnak, ugyanis hiányoznak azok a mechanizmusok és
kulturális elemek, amelyek segítenek az összhangot
megteremteni a duális működésben. Pályázati projektek
esetén a kiíró elvárásai mentén különösen nehéz úgy
meghatározni a projekt szervezetét és annak helyét a
Magyar Minőség XXII. évfolyam 02. 2013. február

szervezetben, hogy minden előnyt kihasználhassanak és
hátrányt elkerülhessenek.
Pályázati projektek esetén a felelősség elkerülésének
ún. társas lógás intézménye (amikor a résztvevők felismerik, hogy a közös sikertelenségért külön-külön nem
tehetők felelőssé, és e mögé bújva csökkentik teljesítményüket) sajátosan jelenik meg. A projekt résztvevői,
különösen akkor, ha ismerik egymás pénzügyi és egyéb
juttatásait, erőfeszítéseiket azok abszolút és relatív
mértékéhez igazítják. Ez nemcsak a projekt megvalósítása során, hanem annak fenntartási szakaszában is
okozhat problémákat. Kiemelném továbbá a lobbizást,
ami már a tervezés szakaszában megjelenik. A szervezet vezetőségével folyamatosan egyeztetve a projekt
tervezése során alakul ki a végrehajtandó feladatok és
végrehajtóik (felelőseik) köre. Egy adott -különösen szervezetfejlesztési- kiírás esetén a gyakorlati tapasztalat az,
hogy a kiíró kompetencia-elvárásai és a projektmenedzser által jóváhagyott elképzelések összehangolása a
meghatározóbb, mint a pályázat és pályázati rendszer
meghatározott célok alapján generálható feladatok.
Kisebb méretű és projekteket ritkán futtató szervezeteknél
a projektmenedzsment szakmai ismeretek hiánya, továbbá
a rugalmatlan (általában lineáris-vállalkozói, illetve
funkcionális) struktúra a gondok fő forrása. A pályázati
kiírásban elvárt kompetenciákkal rendelkező személyzeti
és szervezeti feltételek biztosítására két út áll előttük:
‐

Belső személyeket választanak ki, még akkor is, ha a
szakmai kompetenciák részben hiányoznak, azonban
ekkor fokozottan kell számolniuk a prioritások eltolódásával, a hátrányok közül a konfliktusokkal, lassulással,
a szervezet megbontásával és a hatalmi harcokkal.
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‐

Külső szakértőket vonnak be, ezzel azonban forrást
vonnak el a szervezettől, ami két konfliktuscsoporthoz
vezet: egyrészt a szervezet vezetőségét megoszthatja a külső személyek jelenléte. Saját pozíciójukat
féltve (vagy különösebb ok nélkül is) hátráltatják
munkájukat, hogy bizonyítsák a nem megfelelő partner megválasztását. Másrészt fokozottan jelentkezik
a felelősség áthárítása a külső személy irányába.

A külső szakértővel szemben támasztott követelményeket körültekintően kell meghatározni, mivel őt -mint egy
alvállalkozót- elsősorban nem a pályázati projekt egészének sikeressége, hanem a szerződésében foglaltak
teljesítése fogja mozgatni. Ez azonban jogilag, etikailag
és szakmailag sem jelentheti, hogy a külső szakértő
szerződésében annak teljes körű felelősségét rögzítik a
felek! Amennyiben a felelősség ésszerű és célszerű
megosztása nem világos (figyelembe véve az előző fejezetben foglaltakat is), a projektbe bele sem érdemes
kezdeni, mert csak káoszhoz vezethet. Egy megbízott
külső projektmenedzsertől például nem várható el a sikeres feladatvégzés, ha ahhoz nem kapja meg a szükséges információkat és hatásköröket.

val kapcsolatban a szponzorok felé), így konstruktív
együttműködés alakítható ki a felek között. A projekt
eredményeinek és feltételeinek önmagában való nyomon
követése és elszámolása tehát a pályázati rendszerekbe
építve jól megoldott kérdés, azonban más a helyzet a
projekt és a szervezet viszonyában.
A pályázattal vállalt kötelezettségeket az indikátorok fejezik ki, ezek azonban csak részben térhetnek ki a szervezet fejlődésére, azaz a projekteket végrehajtók szervezetek feladata a hatásosság és hatékonyság értékelése. Mindez elvileg egyszerű, azonban számos tényező
hátráltatja megvalósítását. Néhány példát emelnék ki
tapasztalataim közül:
‐

Kis-méretű szervezetek a könyvviteli feladataikat jellemzően külső cégre bízzák, részletes kontrolling célú
információkat a vezetők nem is igényelnek. Az tervezés és elszámolás nagyvonalú, alapjai az éves beszámoló és az adóbevallások, a pályázati forrás felhasználását csak a PEJ-ben különítik el. A háttérben
végső soron az áll, hogy nem képes a szervezet a
projekt és a szervezet működését duálisan kezelni. A
kapcsolódó elszámolási és adminisztrációs feladatokat szükséges rossznak, minimalizálandónak tekintik.

‐

A projektek előrehaladása házon belül sokszor „baj
van” vagy „nincs baj” minősítésűek. Más mechanizmussal, de mindkét válasz esetén a szervezet megosztásából adódó hátrányok fokozottan jelentkeznek,
ugyanis az erőforrások átcsoportosításához vezet.

‐

Nagyobb méretű szervezeteknél is gyakori az értékeléshez szükséges számviteli és szakmai információk
hozzáférhetőségének hiánya. Ha az elszámolást
végző egységek nincsenek a projektbe bevonva (ami
gyakori), csak a legfelső vezetőségen keresztül bizto-

Ellenőrzés, nyomon követés
A pályázati rendszerek „beépített” nyomon követési és
ellenőrzési szisztémával és eszköztárral rendelkeznek.
Általában negyedéves, ritkábban féléves projekt előrehaladási jelentések (PEJ) benyújtásával mutatja be a
pályázatot elnyert megvalósító szervezet az elvégzett
feladatok szakmai tartalmát és a források felhasználását.
Ezt egészítik ki a kiíró által megbízott szakértők helyszíni
látogatásai, vizsgálatai. A kiíró és a végrehajtó közös
érdeke a projekt sikeres megvalósítása (ne feledkezzünk
meg arról, hogy a kiírónak is beszámolási és elszámolási
kötelezettsége van a pályázati program megvalósításáMagyar Minőség XXII. évfolyam 02. 2013. február
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sítható az információk elérése. Ez ha nem is lehetetlen, de mindenképpen lassú folyamat.
‐

A pályázatban vállalt indikátorok teljesítése vitathatatlan követelmény, annak minőségére sokszor nincsenek minőségi előírások. Egy rendszertervvel, szakértői jelentéssel, kutatási jelentéssel stb. kapcsolatban a projekt tervezésekor azok darabszámát,
terjedelmét meg lehet határozni, tartalmának minőségét azonban nehézkes, sokszor értelmetlen lenne. A
probléma hátterében két ok állhat: az egyik a társas
lógás, az egyéni felelősség kerülésének jelenléte, a
másik pedig az, ha a projekt tervezésében és végrehajtásában résztvevők nem azonosak. Ilyenkor nem
ismerik vagy félreértik az indikátorok mögött húzódó
tartalmi elvárást. Különösen jellemző ez a probléma
azokra a projektekre, ahol a projekt tervezését külső
szakértőre bízva a vezetőség nem vesz aktívan részt
a tervezési feladatokban.

A pályázati projektek fenntartási időszakában különösen
nehéz az ellenőrzés és a nyomon követés biztosítása. A
projekt megvalósítása során fennálló közvetlen érdekek
megszűnnek, a projekt szereplői egyéb feladatokon dolgoznak, vagy már nincsenek a szervezetnél. Bár a támogatási szerződések minden esetben rögzítik a fenntartás feladatait, azok kikényszeríthetőségének alanya
már nem a projektszervezet, hanem szervezet egésze.
Nagyobb szervezetek e feladatok adminisztratív ellátására külön egységeket, irodákat hozhatnak létre, a
szakmai feladatok kezelése azonban véleményem szerint csak minőségszabályozás útján biztosítható.
Változások követése
A projekt tervezése során, végrehajtása előtt rendelkezésre álló információk alapján kell, becsült adatok alapMagyar Minőség XXII. évfolyam 02. 2013. február

ján megtervezni a megvalósítás eredményét, idő- és
erőforrás-szükségletét. Ez indikátorokban, tevékenységtervekben jelenik meg. A megvalósítás időszakában
a belső és külső környezet változásai miatt szükségessé
válhat. Pályázati projektek esetén e változások átvezetése és érvényesítése rugalmatlan. Szerződésmódosításra természetesen pályázatoknál is sor kerülhet, és
egy nagyvállalat duális szerveztében sem gyors és egyszerű a változások kezelése, mégis alapvető különbségek, hogy a pályázati projektek változása után sem kerülhet konfliktusba a pályázati rendszer céljaival, továbbá
az indikátorokban vállaltak csökkentésére, elhagyására a
gyakorlatban nem kerülhet sor. Olyan pályázati projektek
esetén, amelyek nem csupán egyetlen célt/feladatot látnak el, kényszerpályára kerülhetnek a szervezetek: elveszítsék-e a teljes támogatást, vagy olyan feladatot is ellássanak, ami kevésbé hatékony, esetleg értelmetlen.
Ráadásul bizonyos -nem pályázati projektek esetén releváns- változások kezelése a pályázati projektekben elsorvad: a megtakarítási lehetőségek kihasználása. Pályázati projekt esetén a végrehajtó szervezetnél nem értelmezhető a megtakarításokra törekvés, mivel az így
felszabaduló forrást csak korlátozottan használhatja fel
(különösen projekten túli célra), azt akár vissza is kell
fizetni. Amennyiben például szórólapot akarunk készíteni
a projekthez, és ahhoz külső szakértői költséget terveztünk, majd egy ügyes munkatárs megtervezte a szórólapot, csak szerződésmódosítás után juthat a pályázati
forrásból javadalmazáshoz, sőt a munkát is csak a változás jóváhagyása után kezdheti el (ami további problémákat generálhat az ütemterv betartásában). A keret
pedig arra sem használható fel, hogy többet nyomtassunk a szórólapból. Nem pályázati projekt esetén, rugalmas költségkeretek tervezésével más mozgástér biztosítható, azonban belátható, hogy annak pénzügyi és
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szakmai ellenőrzése, továbbá a projekt egészére vonatkozó koherencia biztosítása nehezebb lesz.

által egyébként alkalmazott megoldásokkal, a párhuzamos alkalmazás pedig konfliktusokhoz vezet.

Minőségügy szerepe és lehetőségei

A szervezeti szintű projektminőség-menedzsment feladatok kezelése bonyolultabb. Természetesen a pályázatot kiírónak nem érdeke, hogy a megvalósító szervezet
eredményei és hatékonysága csökkenjen, prioritásban
ezt mindig meg fogják előzni a kiírónál a pályázati konstrukció céljainak megvalósulása. A projekttevékenységek
szervezeti célokhoz illesztésének megtervezése és biztosítása a szervezet feladata. Értelemszerűen a pályázó
szervezetnek kell alkalmazkodni a pályázati konstrukció
követelményeihez, így a projektminőség-menedzsment
feladatai között -egyéb problémák megoldása mellett
(erről részletes áttekintést ad például a PMBOK vonatkozó fejezete)- kiemelten kell foglalkozni a pályázati
projektek sajátosságaihoz is. Ha ez elmarad, nem várható el, hogy a projekt megfelelően hozzájáruljon a szervezet sikerének fokozásához.

A projekt szintjén a minőségmenedzsmentet és a projektmenedzsmentet nehéz szétválasztani, hiszen mindkettő az érintettek elégedettségének megteremtésével és
fokozásával, a létrejövő termékek és szolgáltatások
színvonalával és a rendelkezésre álló erőforrások hatékony foglalkoznak. A PMBOK a projektminőség-menedzsment szerepét azon tevékenységekben határozza
meg, amelyek a minőségpolitikát, minőségcélokat, felelősségeket hozzák létre annak érdekében, hogy a projekt
megfeleljen azoknak a követelményeknek, amire létrehozták. Folyamatait a minőségterezésben, minőségbiztosítás végrehajtásában és minőség-ellenőrzés végrehajtásában jelöli meg.
A pályázati projektminőség-menedzsment feladatát három, egymással is összehangolt szinten kell értelmezni:
‐

projekt megvalósítása (belső szint),

A minőségtervezési feladatok keretében különös figyelemmel kell megvalósítani pályázati projekteknél:

‐

projekt hozzájárulása a szervezeti célok megvalósulásához (szervezeti szint),

‐

‐

projekt hozzájárulása a pályázati konstrukció céljaihoz (külső szint).

projekt relevanciájának megállapítását: a rendelkezésre álló információk, a szervezeti és minőségi célkitűzések, erőforrás-átvilágítás alapján előzetesen
kell azt mérlegelni, hogy a projekt valóban (és hosszú
távon) hozzá tud-e járulni a szervezet fejlődéséhez,
vagy a rejtett feladatok és költségek miatt egyenlege
negatív lesz.

‐

az indikátorok szervezeti szintű értelmezését: a
pályázatban megadott indikátorok formájától és felépítésétől eltérni nem lehet, azonban azok „lefordítása” és lebontása a szervezethez illeszkedően, akár
a szervezetszabályozás egyéb elemei mentén segítsek a szervezést, koordinációt és ellenőrzést.

A belső és külső szint feladatainak ellátása a pályázati
projekteknél a pályázati konstrukciók mentén általában
megoldott, a szervezeti minőségmenedzsment eszközök
támogatása azonban jól jöhet. Ez akkor jelent gondot, ha
a szervezetnél nem működik fejlett minőségirányítási
rendszer és szemlélet, ekkor csak a pályázatban kötelezően előírt eszközökre hagyatkozhatnak. Egy anomáliával számolni lehet: a minőség-ellenőrzés pályázatba
épített eszközei ritkán vannak összhangban a szervezet
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költségkeret és ütemezés: tervet kell készíteni azokra
az esetekre, ha a tevékenységek megvalósítása
többlet-erőforrásokat igényel, vagy egyéb rendkívüli
helyzet áll elő. A támogatási szerződés módosítása is
lehetőség, azonban korlátozott, így meg kell vizsgálni
a szervezet tartalékait.

ben akár az egész szervezet működése ellehetetlenülhet. Az sem szerencsés, ha a szabályozás intézményesíti az alá-fölérendeltség viszonyainak felrúgását. Bár
szakmailag indokolható lehet, nem segíti a projekt
sikeres megvalósítását, ha a projektvezetőség időbeosztásáról a projektben alájuk rendeltek döntenek.

A minőségellenőrzési feladatok kapcsán azt kell biztosítani, hogy a szervezet által használt ellenőrzési módszerek alkalmazhatók legyenek a projekt tevékenységeire és
kimeneteire is. A projektet nem szabad elidegeníteni a
szervezet egészétől. A szervezetnek dönteni kell arról,
hogy minőségellenőrzési módszereit deklaráltan bevonja-e a projektbe (szerződésbe), vagy az ott előírtakkal
párhuzamosan alkalmazza őket. Nem lehet általános
javaslatot adni erre a problémára, szervezetenként és
pályázati projektenként kell mérlegelni:

A pályázati projektek sikeres és hatásos hozzájárulása a
szervezet működéséhez nagymértékben függ attól, hogy
sikerül-e szisztematikus megközelítésben alkalmazni a
minőségmenedzsment eszközöket. Habár minden projekt és szervezet más, a gyakorlati tapasztalatok alapján
vannak olyan közös vonások, amelyek kiindulópontként
szolgálhatnak a jövő számára. A tanulmány folytatása a
projektminőség-menedzsment folyamatával és eszközeivel foglalkozik.

‐

ha nem deklarálják az ellenőrzési módszereket, elmaradhat azok alkalmazása;

Cleland, D. I. (1994): Project Management. Strategic
Design and Implementation. New York: McGraw-Hill.

‐

bevonásuk többletfeladatot és erőforrás-igényt jelent,
ami a szerződés részeként kötelezettséggé válik.

Jarjabka, Á. (2009): A modern projektszervezetek vezetéselméleti összevetése. Vezetéstudomány. 40:(7-8) pp.
36-48.

‐

A pályázati projektek legtöbb sajátossága minőségszabályozás segítségével kezelhető. A felelősségkerülés és
érdekeltség csökkenésének problémái, a változások által
indukált döntések kezelése iránylevek, szabályzatok,
kézikönyvek előírásaival kezelhetők, azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a pályázati projektek (is)
időlegesen vannak jelen a szervezet életében.
A pályázati projektek minőségszabályozása kapcsán,
már említett két problémát kell kiemeli: a lobbizást és a
szervezet megosztását. Szerteágazó feladatok (funkcionális és divízionális irányítás esetén egyaránt), egy pályázati projekt miatt módosítva a szervezet szabályozását az érintett projekt működésének fenntartása érdekéMagyar Minőség XXII. évfolyam 02. 2013. február
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Legjobb gyakorlat „szinte” ingyen
Kooperatív moduláris vállalati képzési modell
Harazin Tibor - Dr. Abonyi János - Hortobágyi Csaba
„Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk.
Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk.
Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is
éppolyan jól tudják.
Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.”
(Richard Bach)
Autóipari minőségirányítással foglalkozó szakértők és a
Pannon Egyetem Mérnöki Karának munkatársai egy új
vállalati képzési modellt dolgoztak ki. A cikkben ismertetjük a képzés kialakításának motivációit, azaz a tudásmenedzsment aktuális problémáit és a megoldásként
megfogalmazott, folyamatos fejlesztést és benchmarking
tevékenységet támogató új képzési modellt.
Képzési modellünk kialakításának motivációja
Vezetőként, szakemberként gondolkodtak már azon,
hogy mit kell tudnia egy minőségbiztosítási mérnöknek
az autóiparban? Tapasztalatból írjuk, nem triviális feladat
a szükséges kompetenciák definiálása. Alapvető - vevői elvárásként jelentkezik az ISO/TS, 8D, FMEA, CP, SPC,
MSA, APQP, PPAP, Lean, SixSigma ismeretek dokumentált megléte. A teljesség igénye nélkül csokorba
szedett mozaikszavakhoz kapcsolódó technikák és eszközök tudatos, hatékony, rendszerszintű alkalmazása
további speciális módszertani ismereteket, kompetenciákat igényel. A vevő specifikus követelmények, az autóipari jogszabályi és egyéb szabvány ismeretek, a termékfelelősség és a termékbiztonság jogszabályainak
összefüggései, a metrológiai és minőségköltségek alapismeretei szintén kritikus fontosságúak.
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Abban az esetben, ha munkatársaink maradéktalanul
rendelkeznek a munkakörük által elvárt ismeretekkel,
gondolhatjuk azt, hogy nyugodtan hátradőlhetünk, minket
nem érintenek e cikkben felvetett problémák. Mielőtt
azonban szervezetünk tudásmenedzsment tevékenységének hiánya miatt kritikussá válik a helyzet, célszerű
átgondolnunk a következő kérdéseket. Milyen tudásra is
van szüksége pontosan a kollégának? Milyen képzési
forma, tartalom a legmegfelelőbb az elvárt ismeretek,
kompetenciák kialakítására? Amennyiben belső képzést
választunk, rendelkezünk-e házon belül a szükséges
információkkal, erőforrásokkal, azok kihasználását tényleg a belső képzési forma támogatja-e hatékonyan?
Mennyi időbe és pénzbe kerül az ismeretek átadása,
kialakítása, megszilárdítása? Melyik tréner bonyolítsa le
a képzést? Honnan fogom tudni, hogy hatékony volt-e a
képzés?
Cikkünkben ismertetett új szakirányú továbbképzési modellünket olyan szervezetek számára dolgoztuk ki melyekben rendszeresen visszatérnek ezek a minőségirányítási tevékenységhez is kapcsolódó tudásmenedzsment kérdések.
Képzések indokoltsága
Mielőtt képzési modellünk ismertetnénk, keressünk választ a legalapvetőbb kérésre. Miért kell képeznünk
munkatársainkat? Miért nem elegendő hogy az elvárt
módon képesek elvégezni a rájuk bízott feladatokat? Miért kell objektív módon rendszeresen bizonyítanunk,
hogy munkatársaink ismerik és értik az általuk alkalma37/54 oldal

zott módszereket? Azok számára, akik nem hisznek abban, hogy a munkatársak folyamatos képzése a minőség
folyamatos fejlesztését eredményezi egyszerű a válasz
ezekre a kérdésekre. Mindez szabványok által definiált,
azaz szervezetünk számára is érvényes követelmény.
Ebből a nézőpontból már csak egy fontos problémát kell
szem előtt tartanunk.
A képzésekre vonatkozó követelmények betartása a
szervezet számára megkérdőjelezhetetlenül hasznos
kell, hogy legyen.
Az ISO/TS 16949 egyértelműen határozza meg a képzésekkel kapcsolatos elvárásait:
„A szervezetnek dokumentált eljárásokat kell kialakítania
és fenntartania a képzési szükségletek megállapítására
és arra, hogy a termékre vonatkozó követelményeknek
való megfelelőségre hatással lévő tevékenységet végző
minden munkatárs megszerezze a felkészültséget.
Azoknak a munkatársaknak, akikre megkülönböztetett
feladatok teljesítését bízták, megfelelő végzettséggel kell
rendelkezniük, szükség szerint különös tekintettel a vevői
követelmények kielégítésére.
A szervezetnek munkahelyi képzésről kell gondoskodni a
termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelőségre hatással lévő új vagy megváltozott munkakörben
dolgozó munkatársak számára, beleértve a szerződéses
vagy közvetített munkatársakat. Azokat a munkatársakat,
akiknek a munkája hatással lehet a minőségre, tájékoztatni kell arról, hogy a minőséggel kapcsolatos követelményeknek való nem megfelelés milyen következményekkel jár a vevő számára.”
A fenti elvárások teljesítése érdekében az autóipari szervezeteknek folyamatosan fejleszteni kell munkatársaik
képzettségét, kompetenciáit, törekedve a képzések hatékonyságának növelésére is.
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A jelenleg elérhető képzések
Megvizsgálva a minőségügyhöz kapcsolódó szervezeten
belüli és kívüli képzési gyakorlatokat és lehetőségeket
heterogén és részben kaotikus kép kezd kirajzolódni.
Ütötték már be a google keresőbe a „minőségügyi tréning”
címszót? Amennyiben nem, próbálják ki és meglepődve
fogják tapasztalni, hogy megközelítőleg 24.000 találatot
jelez. Ez a szám már önmagában elgondolkodtató. Ennek
tükrében joggal feltétezhetjük, hogy ma Magyarországon
több ezer minőségügyi szakértő áll készenlétben, hogy az
alkalmazott több ezer minőségügyi szakember számára új
és használható ismeretet biztosítson. A képzések többsége 25.000 és 2,7 millió Ft-os napi költség mellett kettő-öt
napot vesz igénybe. Természetesen egy adott minőségügyi tréning költsége jelentős mértékben függ a helyszíntől, a régiótól, a résztvevők számától, a képzés időtartamától, a tréning nyelvétől és természetesen a képzési
tartalom komplexitásától.
A vállalaton belüli képzések megvalósítása jelentős erőforrásokat igényel a szervezettől és a továbbképzésben
részt vevő munkatársaktól egyaránt. A költségek ezekben az esetekben a tréning helyszínek vagy tárgyalók
leterheltségének, több napos munkaidő kiesés formájában jelentkeznek. Gyakran fordul elő, hogy a belső képzéseken részt vevő munkatársak jelentős része nem tud
teljes mértékben a képzésre koncentrálni a mindennapi
feladatainak megvalósítása mellett, amely nagymértékben rontja a képzés hatékonyságát. Gyakori problémaként jelentkezik, hogy a szervezet nem egyértelműen
fogalmazza meg a tréner/képző cég irányában támasztott elvárásait (pl.: képzés tárgya, célcsoport összetétele,
célcsoport tudásszintje, a képzés várt eredménye, a
képzési tematika elvárt minimális tartalma), csupán nagy
vonalakban írja elő a képzés tárgyát. Ennek hatása a
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képzésre nézve több szempontból is hátrányos, nagymértékben megnehezítve a tréner felkészülését, valamint
érdektelenné teheti a képzésben résztvevők aktivitását,
olyan kedvezőtlen tapasztalatokhoz vezetve, mint:
„Szabványismertetés szabványból kimásolt power pointos alapján”
„Elavult, nem aktuális módszertanok ismertetése – régi
guideline / szabvány”
„Minimális gyakorlati példák, nem releváns iparágakból –
autóipari cég vagyunk, nem érdekel a közigazgatási gyakorlat”
„Legyünk túl rajta és kérjük az oklevelet”
„Felületesen elkészített tréning tartalom, ami már megint
a minőség fogalmának meghatározásával kezdődött”
Ilyen és ehhez hasonló vélemények sorozatos megjelenése esetén felmerül a képzések hatékonyságának és
hatásosságának mérésére vonatkozó igény. Tudni szeretnénk, hogy ár-érték arányban a képzés megszervezése a szervezet számára hatékonyan valósult-e meg, a
képzést követő hónapokban tetten érhető-e a képzésen
átadott tudás hatásossága a képzésben részt vevő munkavállaló teljesítményén. Annak ellenére, hogy a mérés
valamennyi érdekelt szereplő (vállalatvezetés, résztvevők, képzők) számára hasznos információt biztosít, a
képzések hatékonyságának és hatásosságának egyidejű
komplex mérésére kevés vállalatnál található szabályozott eljárás.
A belső és külső célirányos rövid tanfolyamokon túl potenciális megoldásként jelentkezik a munkavállalók
komplex alap, mester, vagy posztgraduális szintű továbbképzése. Ezen képzési formák általában több éves
időtartamúak, jelentős mértékű leterheltséget jelentenek
a munkavállalók számára, valamint a képzés jellegéből
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fakadóan a megszerzett tudásanyag mennyisége,
összetétele és annak iparági relevanciái kevésbé tükrözi
a munkáltató speciális elvárásait, jelentős kockázatot
hordozva a szervezet számára.
Újszerű képzési modell
A hazai és európai felsőoktatás folyamatos átalakulását
figyelemmel kísérők évről évre egyre több pozitív példát
láthatnak arra vonatkozóan, hogy az előbb említett kockázatok csökkentése érdekében a jelentős képzési
igénnyel jelentkező multinacionális nagyvállalatok a környezetükben található vagy az érintett kritikus képzési
területen kiemelkedő felsőoktatási intézményekkel stratégiai együttműködés keretében valósítanak meg
graduális és posztgraduális képzéseket, mérnöktovábbképző tanfolyamokat. Ezen koncepciók megvalósításakor általában a felsőoktatási intézmény biztosítja az oktatók, a szakmai háttér valamint az infrastruktúrajelentős
részét, míg a megbízó gazdasági szervezet első sorban
a fizetőképes hallgatóságot, a képzési feladatot garantálja, ideális esetben hosszabb távon.
A jelenlegi modellek kritikus értékelését és újragondolását
követően született meg bennünk az a gondolat, hogy van
egy harmadik lehetőség is, amit követve szinte cikkünkben
eddig feltett valamennyi kérdésre megnyugtató választ
adhatunk, remélhetőleg hosszú távon is sikereket elérve.
Ezen képzési modell nem más, mint egy alapvetően
posztgraduális szakmérnök képzés, melynek megvalósítása során horizontális és vertikális képzési formák elvégzésére egyaránt lehetősége van a képzésbe bekapcsolódó résztvevőknek (1
1. ábra).
Az oktató állomány jelentős hányadát a minőségirányítási
szakterület irányt maximálisan elkötelezett vállalati
szakemberek biztosítják, akik egy-egy specifikus autóipari
szakmai törzsanyag létrehozását is vállalják (2
2. ábra). A
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képzésben résztvevő oktatók önkéntes közreműködése,
személyes és szervezetük elméleti és gyakorlati tudásának
strukturált újraelosztása, valamint munkatársaik ez irányú
képzésbe történő bevonása jól mutatja, hogy ebben a
képzési modellben együttesen érvényesülnek a társadalmi
felelősségvállalás, a best practice és a folyamatos fejlesztés alapgondolatai.
A képzés tartalma
A képzés tartalmával, kialakításával és megvalósításával
szemben számos elvárást támasztott az ipari és egyetemi szakemberekből szerveződött szakmai bizottság. A
jelenleg működő, hasonló szakmérnöki képzések elemzését követően alapvető elvárás volt a rövidebb képzési
idő (szakmérnök képzés esetén 1 év, a képzés moduljait
jelentő tréningek esetén 1-2 nap), a tömbösített tantárgyi
struktúra, a megosztott/kihelyezett helyszíneken (egyetemi épületek/ipari környezet), az e-learing eszközökkel
támogatott levelező képzési forma, a rugalmas felvételi
eljárás és hallgatói ügyintézés. A képzés szakmai tartalmának kialakításakor széles körben megvizsgáltuk az
autóipari vállalatok vevői elvárásaiból leképezhető, munkatársakkal szembeni szakmai elvárásokat.
A képzés során fontos elem volt, hogy biztosítsuk annak
lehetőségét, hogy a továbbképzésre jelentkező munkatársak a vertikális (1 napos téma-specifikus tanfolyamokra
(pl. ISO/TS 16949 szabvány előírásai) és horizontális
(posztgraduális szakmérnöki) képzési formára rugalmasan
jelentkezhessenek, és a megfelelő modulok tetszőleges
ütemezéssel történő teljesítésével a képzésben résztvevők
igazolt szakmai végzettséghez juthassanak.
A képzés kialakítása kapcsán a vállalatok részéről elsődleges szempont a meglévő gyakorlati ismeretek átadása, a Benchmarking tevékenység erősítése volt. A
képzés 2013. második negyedévében tervezett meginMagyar Minőség XXII. évfolyam 02. 2013. február

dítását fél éves tananyag és oktatási segédanyag elkészítése előzi meg. Az összegyűlt „lessons learned” adatbázisok alapján számos gyakorlati példa és esettanulmány készül el és válik elérhetővé egy online oktatástámogató e-learning Moodle alkalmazás támogatásával. A képzési forma további érdekessége a portfólió módszer alapján kialakított értékelési struktúra,
melynek keretein belül valamennyi résztvevő egy éven
keresztül a munkahelyi vezetője által jóváhagyott konkrét
projekt megvalósítása során igazolja az egyes modulok
elsajátítását. Ideális esetben ez a komplex elemző és
fejlesztő tevékenység a delegáló szervezet számára is
jelentős hozzáadott értéket képvisel.
Összefoglalás
Cikkünkben egy olyan képzési formát mutattunk be,
amelyről úgy gondoljuk, hogy olyan speciális autóipari
ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező mérnökök
képzését tudjuk biztosítani, akik a korábban megszerzett
szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában
képesek az autóipari környezetben felmerülő minőségirányítási problémák megoldására. A bemutatásra került
kooperatív és moduláris képzési modell iparágtól függetlenül minden szervezet és felsőoktatási intézmény
számára megvalósítható. Hiszünk abban, hogy a képzési
koncepció kidolgozása során szemünk előtt tartott
„learning by doing” elv a megoldás az ismeretek gyors és
hatékony átadására, a konzorciumi struktúra támogatja
leginkább a hatékony benchmarkingot, és a gyakorlati
szakemberek bevonása alkalmas a külső és belső tanfolyamok előnyeinek integrálására, mindezt úgy, hogy a
cikkben korábban felvázolt hatékonyság és hatásosság
kérdéskörére is megnyugtató választ kapunk.
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1. ábra Autóipari minőségügyi szakmérnök képzési modell
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2. ábra A társadalmi felelősségvállalása a Best Practice és a folyamatos fejlesztés kapcsolata a képzés megvalósítása során
_______________________________________________________________________________________________
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Jók a legjobbak közül
Beszélgetés Puskás Lászlóval
Sződi Sándor

„…a fejlődés egy másik szintjére léptünk,
amikor a kihívások bonyolultabbak és
összetettebbek lettek. Fejlődnek, rétegződnek a vállalatok, igényesebbek az
irányítási rendszerek megrendelői, felhasználói is.”
Puskás László

- Beszélgetésünk elején egy rövid szakmai életrajzot
szeretnék kérni.
- A szakmai pályám gyakorlatilag a születésemkor eldőlt,
mivel Pakson és Paksra születtem akkor, amikor elhatározták, hogy megépülnek az ország első atomerőművi blokkjai. Ez a tény befolyásolta, hogy a középiskolát Budapesten a XIII. kerületi Üteg utcában, az
akkori legendás Erősáramú Szakközépiskola atomerőműves tagozatán végeztem. Onnan egyenes út vezetett a Moszkvai Energetikai Egyetem atomerőművek
és berendezések szakára. Már az egyetemi évek alatt
– harmadikban, tanulmányi szerződéssel - az atomerőműbe szerződtem, 1989. május 2. óta pedig folyamatosan ott is dolgozom. Az üzemvitelen kívül gyakorlatilag az üzemeltetés minden más területén – műszaki
háttér, karbantartás, biztonság, irányítás – eltöltöttem
4-5 évet. Időközben az aktuális feladataim kapcsán
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szerzetem egy szakközgazdászi
szakmérnöki diplomát is.

és

minőségügyi

- Jelenlegi beosztásod minőségirányítási és működésfejlesztési osztályvezető. Mit rejt pontosan ez a titulus?
- Az atomerőműben mi vagyunk a felelősek az atomtörvényből származtatott irányítási követelmények szerinti
integrált irányítási rendszer kereteinek kialakításáért,
működtetéséért és folyamatos fejlesztéséért. Ez egy
szokásos irányítási rendszergazdai funkció, talán annyi
különbséggel, hogy ebbe beleértendő az engedélyesi
funkciók ránk vonatkozó részeinek biztosítása is. Ennek megértéséhez röviden csak annyit, hogy más cégek szabadon választják meg az irányítási rendszerük
kialakításához szükséges követelményeket. Szabadon
döntenek arról, hogy tanúsítatják vagy sem. A ránk vonatkozó elvárások a nukleáris jó gyakorlatot követve
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testreszabottak, jogszabályban kötelezően előírtak,
rendszerünk megfelelősége a nukleáris hatóság által
értékelt és jóváhagyott. A működésfejlesztés nevesítése is nukleáris sajátosságból adódik. Az irányítási
rendszer fejlesztése, módosítása is hasonló dedikált
felügyeleti eljárási követelmények mentén hajtható
csak végre, mint a technológia bármely rendszerének,
vagy elemének átalakítása.
- Minőség iránti elkötelezettségednek számtalan példáját
tapasztaltam. Ezért is érdekelne: mit jelent számodra a
minőség?
- Jót, s jól, viselhető kockázatok mellett, reális áron,
bármiről legyen is szó! Az első két tétel gondolom, nem
szorul magyarázatra. A kockázatok mindenkori gondos
azonosítása és kezelése a szakmánk, az energetika
szükségszerű velejárója. A nukleáris technológia szakértelmet, megfontoltságot, pontosságot, valamint fegyelmet és mértéktartást követel. Az energetika legtöbb
formája jelentősen beavatkozik a környezetbe: vagy az
energiahordozók megszerzésével, vagy az energiaátalakítás folyamata során, vagy akár a keletkező hulladékok révén. Ha a termékünk, szolgáltatásunk nem versenyképes, csak irreális áron, a jövőt felemésztve, nem
fenntartható módon előállítható, akkor más megoldást
kell választanunk. Meggyőződésem szerint, a reális alternatívákat tekintve, az atomerőmű szaldója a felsorolt
kritériumok alapján mindenképpen pozitív.
- A minőség presztizsének csökkenése idején hogyan ítéled meg a „minőség-szakma” jövőjét?
- A magam részéről nem osztom az általános hanyatlás
vagy a presztízs csökkenésének tézisét. Sokkal inkább
arról van szó, hogy a fejlődés egy másik szintjére léptünk, amikor a kihívások bonyolultabbak és összetetMagyar Minőség XXII. évfolyam 02. 2013. február

tebbek lettek. Fejlődnek, rétegződnek a vállalatok, igényesebbek az irányítási rendszerek megrendelői, felhasználói is. Helyből Dr. Ichak Adizes vállalati életciklus modellje jut az eszembe. Az érett „minőség-felhasználók” szemében egy dokumentált ISO alapú
rendszer már nem a cél, hanem csupán csak az első
lépés ahhoz, hogy az egyre globalizálódó, de a helyi
fogyasztási kultúra jegyek mentén rétegződő fogyasztói
igényeket, rövidebb termékciklusú, globalizált vállalati
integrációban folyó termelési, szolgáltatási struktúrában
elégítsék ki. Nem mellesleg az információtechnológia
robbanásszerű fejlődése, valamint a globalizált világműködés veszélyeinek, kockázatainak időben nem kezelt volta miatt egyre sűrűbben jelentkező válsághelyzetekben, öldöklő versenyben kell talpon maradni. Tehát csak az elvárások nőttek meg, amiket a
minőségirányítás érettebb, szükségszerűen komplexebb megoldásaival lehet kielégíteni. Ha a vállalat fejlődik, nincs mese, akkor az irányítási rendszernek és
az azt működtetőknek is fejlődni kell!
- Résztvevőként és előadóként is gyakran lehet veled
találkozni a minőség szakma rendezvényein. Legutóbb
Balatonvilágoson az ISO 9000 FÓRUM konferenciáján
hallhattuk „Az irányítási rendszerek konfiguráció
menedzsmentje” előadásodat. Milyen reakciókat váltott
ki az akkori mondandód?
- Szerénytelenül mondhatom, hogy általában az előadásaim után nem maradnak el a reakciók. Sőt! Inkább az
a jellemző, hogy mindenkit állásfoglalásra késztetek,
polarizálom a hallgatóságot. Ez részben tudatos, mivel
e nélkül elmarad az értelmes diskurzus. A probléma inkább ott van, hogy a konferenciákon hallottak kapcsán
nagyon kevés az akció! Az is igaz, hogy a jellemzően
20 perces előadások, az átadott vázlatok nem tudnak
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olyan mély nyomott hagyni, hogy közvetlen cselekvést
váltsanak ki. A magam részéről ezért igyekszem fontos, sokakat érintő témákat választani és nyomatékosításként a megszólalásaimmal érzelmet is kiváltani.
De nagyon hasznos gyakorlatnak tartom, hogy a különböző rendezvényeken elhangzott, érdeklődést kiváltó előadások szerkesztett változatban is meg tudnak
jelenni a minőségről szóló szakmai lapokban.
- Az Iparfejlesztési Közalapítvány egyik országos
benchmarking konferenciáján a kockázatkezelés paksi
megoldásairól tartottál prezentációt. Ezen a területen
miként fejlődtetek?
- A nukleáris technológiai sajátos tulajdonságai miatt a
kockázatok magas szintű menedzselése a technológia
alkalmazásának alapfeltétele, egy létesítmény tervezési
gondolatától kezdve egészen annak leszereléséig. Tehát
műszaki értelemben ez egy véget nem érő folyamat.
Nálunk legutóbb éppen a sikeresen lezajlott „stresszteszt” kapcsán kapott nagyobb figyelmet e kérdéskör. Az
utóbbi időszakban az irányítási és gazdasági döntéshozatal támogatására igyekszünk kiterjeszteni a kockázatmenedzsment különböző megoldásait, főként a stratégiai- és projekt kockázatokra fókuszálva.
- Miként tartod karban és hogyan bővíted szakmai ismereteidet? Mi motivál, mi sarkall újabb feladatok elvégzésére?
- Jelenlegi feladataink egyik jellemzője, hogy a működésfejlesztési feladatok dominálnak, minden napra újabb
és újabb kreatív megoldásokat elvárva. Ez már önmagában jelentős hajtóerő mind az energia-befektetés,
mind pedig a tanulás terén. A nukleáris ipar gyakorlatilag egy nagy nemzetközi tanuló szervezetként működik. A szakmai szervezetek óriási erőforrásokat fektetMagyar Minőség XXII. évfolyam 02. 2013. február

nek a működési tapasztalatok dokumentálására és
hasznosításra. Ennek a tudásbázisnak a nyomon követése és felhasználása kiapadhatatlan forrásként
szolgál. Gyakorlatilag mindennap legalább egy órát tanulásra fordítok, megoldás- és módszerkereséssel, forráskutatással, vagy csak szimplán nyelvtanulással. De
hasznos eszköz, ha valaki konzulensként közreműködik különböző intézmények tanulói diploma dolgozatainak elkészítésben. Az utóbbi években vagy húsz ilyen
felkérésnek tettem eleget.
- Milyen eredményeket emelnél ki eddigi munkáid közül?
- Az örökmozgó feltalálásáról nem tudok beszámolni. Sokkal
inkább sok-sok kisebb-nagyobb, gumicsontnak tűnő,
hosszú időszak alatt vajúdó kérdés megoldását tudnám
említeni. A témák sokszínűek: IT-val támogatott műszaki
tervezési módszerek bevezetése, dokumentációkezelési
rendszer újrastrukturálása, generáltervezési intézmény kialakítása, szállítói minősítési rendszer megalapozása, önértékelési rendszer kidolgozása, bevezetése, különböző
biztonsági elemzések kidolgozása, stb.. Ezek közös jellemzője, hogy valamilyen rendszerszintű, szisztematikus
megközelítést -például egyik kedvencemet, a funkció- és
értékelemzés módszerét- alkalmazva, szükség szerint eltávolodva a problémáktól tudtuk időtálló módon megoldani
az adott feladatot.
- Milyen további terveid vannak?
- Olyan típusú konkrét tervem jelenleg nincs, amire azt
mondhatnám, hogy a folyó ügyeimet befejezem, és
holnap kezdek egy másik életszakaszt. Leginkább a
jelenlegi munkakörömben előttünk álló, nem kis kihívást jelentő, minimum két évre tervezett, a folyamatrendszerünket megújító és átalakító projekt előkészítésére koncentrálok. De jelentős figyelmet igényelnek az
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MVM csoporton belüli szervezeti és működésfejlesztési
program ránk eső feladatai is. Nagy örömünkre egyre
konkrétabb testet ölt a paksi telephelyre tervezett kapacitásbővítési projekt, ami ugyan tőlünk függetlenül
zajlik, de a potenciális kölcsönhatások miatt minden bizonnyal foglalkoznunk kell vele nekünk is. Egyre erősödik bennem a gondolat, hogy a nukleáris ipar számtalan nemzetközi szakmai szervezete által végzett
munkába házon és hazán kívül is fokozatosan bekapcsolódjak.
- A sok munka mellett miként tudsz regenerálódni? Mi a
kedvenc hobbid?
- Nekem szerencsémre -éppen a változatossága miatt- a
munkám a hobbim is egyben! De ha nagyon vágyom a
kikapcsolódásra, a numizmatika végtelen lehetőséget
biztosít, azon belül a nyomtatott pénzekre és értékpapírokra szakosodtam. Egyik dédelgetett tervem Tolna
vármegye képes gazdaságtörténetének összefoglalása
egy könyv formájában, az általam és gyűjtőtársaim által
összegyűjtött korabeli helyi részvényekre és értékpapírokra alapozva.
- Nagyon szépen
beszélgetést!

köszönöm,

hogy

vállaltad

a
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Adó 1% felajánlása
A személyi jövedelem adójának egy százalékával Ön is segítheti Társaságunk munkáját.
Kérjük, ne hagyja elveszni a lehetőséget,
az SZJA bevallásakor adja meg a
Magyar Minőség Társaság adószámát:
19668174-2-42
_______________________________________________
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A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI
¾

Minőség Szakemberek találkozója
2013. február 8. péntek

¾

A Magyar Minőség Társaság éves közgyűlése
2013. május 22. szerda

 2012. év beszámolója
 2013. év tervezete

¾

XII. Honvédelmi minőségtalálkozó
2013. május 29. szerda

¾

XXII. Magyar Minőség Hét
2013. november 5-7.

Tervezett pályázatok:

 Magyar Minőség Háza Díj 2013.
 Magyar Minőség Szakirodalmi Díj 2013.
 Az Év (szakterület megnevezése) Irányítási Rendszermenedzsere 2013.
 Magyar Minőség e-Oktatás Díj 2013.
 Magyar Minőség Portál Díj 2013.

Tervezett eseménysorozat:

Konferencia-sorozat a minőség aktuális kérdéseiről
Pályázati Díjak és a

Magyar Minőség elektronikus folyóirat legjobb szerzőinek Díj ünnepélyes
átadása
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Magyar Minőség elektronikus folyóirat elégedettségi felmérés 2012. október
Az elmúlt év októberében ezt a kérdést tettük fel olvasóinknak:
Ön mennyire elégedett a Magyar Minőséggel?

A kérdéseinkre a tagjaink, előfizetőink 4,71%-a válaszolt.
A szöveges értékelésben megfogalmazottakat röviden
összefoglaljuk az alábbiakban. Arra a kérdésre, hogy
milyen változtatásokat látnának szívesen, az olvasóink
részletesebb bemutató anyagokat várnak az általános
minőségügyi problémamegoldó feltáró technikákról, új
trendekről, módszerekről.
Ami hiányzik olvasóinknak a lapunkból, a speciálisan
szolgáltatások területén alkalmazható módszerek
ismertetése; az egészségüggyel foglalkozó cikkekből
többet
szeretnének,
és
a
megnövelt
szintű
minőségirányítási
követelmények,
öncélú,
néha
indokolatlan kiválasztásához vezető okok elemzését
várnák el.

•
•

•

•
•

A lapunk általános megjelenésével alapvetően
elégedettek
olvasóink,
praktikusnak
tartják,
és
kellemesnek. Lapunk olyan területekről is ad információt
az olvasóinknak, amihez egyébként nem jutnak hozzá.

•
•
•

A felmérésből előzetesen a blogunkon is közreadtunk
pár adatot: http://blog.quality-mmt.hu/infografika-a-2012oktoberi-olvasoi-felmeresbol/ infógrafikai formában.

•

A részletes adatokból:
•

A válaszadóink több mint három éve olvassák a
folyóiratunkat
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Az olvasók 62%-a fél-, két és fél óra közötti időt fordít
egy-egy lapszámunk olvasására
Az olvasóink 43%-ának nagyon, 57%-ának
valószínűleg hiányozna a folyóiratunk, ha nem
jelenne meg
Az olvasóinknak megküldött folyóiratot 57%-ában
mások is elolvassák, a további olvasók létszámát
tekintve 20%-át még egy fő, 30%-ot 2-3 fő, másik
30%-ot 4-5 fő, 20%-ban pedig még többen olvassák
A válaszadók 19%-a felső vezető, 52%-a
minőségügyi vezető, 4%-a középvezető
A minőségüggyel kapcsolatos beszerzésekben az
olvasóink 24%-a döntéshozó, 38%-a részt vesz a
döntéshozatalban
Az olvasóink 24%-a nő
Az olvasóink 90% minden számot elolvas
A válaszadók mindegyike egyetért a tematikus
számok megjelentetésével
Az olvasóink életkora szerint mindenki 35 év feletti,
20%-uk 65 év feletti

Az alábbi diagramoknál 1-10-ig kellett pontozniuk a
válaszadás során, az 1 nem, vagy legkevésbé; a 10-es
érték az igen, vagy teljes mértékben válaszokat
takarja.
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A folyóiratunk növeli a szakmai ismereteket?
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A folyóiratunk tájékoztat a szakmai társadalmi hírekről?
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A folyóiratunk tájékoztat a Társaság életéről.?
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Általános véleménye a 2012. évben eddig megjelent számokról.
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Gábor Dénes-díj átadás
2012. december 20.
A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó
emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló, oktató szakemberek kiemelkedő teljesítményének elismerése és sikereik példaként állítása. Ezt célozzák a különböző szakmai elismerések, melyek sorában fontosak a civil
kezdeményezéssel létrejött díjak. Ilyen a Gábor Dénesdíj is, melyet 1989-ben alapított a NOVOFER Alapítvány,
s napjainkig 157-en részesültek ezen elismerésben.
A Gábor Dénestől származó „Találjuk fel a jövőt” jelmondat üzenete napjainkban különösen aktuálissá vált az
élet minden területén (fenntartható fejlődés, nyersanyag-,
energia- és hulladék gazdálkodás, foglalkoztatottság,
gazdaság, stb.), azaz csak a tudatosan alakított jövő
hozhat megoldást gondjainkra.
A NOVOFER Alapítvány a műszaki-szellemi alkotások, a
mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott
kiemelkedő teljesítmények elismerését célozza. A Gábor
Dénes-díj megalapítóinak szándéka egyben a technológiai innováció, a műszaki/mérnöki kutatómunka, az ember által teremtett gépek és létrehozott anyagi konstrukciók iránti társadalmi figyelem és elismerés felkeltése és
megerősítése volt. A tudományos és szellemi teljesítményekre épülő világunkban vissza kell állítani, meg kell
erősíteni az anyaggal történő bánás, a technológiai képességek, a műszaki alkotások és alkotók iránti méltó
társadalmi elismerést is. A Gábor Dénes-díj és annak ma
már több mint 20 éves története alapvetően erről szól. Az
évente kiosztott hét díj jól lefedi az egyes ipari ágazatokat: IT- távközlés; gépipar; energetika; vegyészet-gyógyMagyar Minőség XXII. évfolyam 02. 2013. február

szeripar; mezőgazdaság-biotechnológia; „egyéb” (üzleti
menedzsment, kiemelkedő oktatási teljesítmény).
A 2012 évi Gábor Dénes-díjazottak és a díjazás indoka
MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díj-ban részesült
Dr. Dán András villamosmérnök, az MTA doktora, a BME
Villamos Energetika Tanszék egyetemi tanára,
a villamos hálózatok zavartalan üzemét befolyásoló különféle
jellegű
nemlineáris
zavarforrásokfelharmonikusok, aszimmetria, feszültségletörés, flicker
torzításainak keletkezési helyét, a zavarok mértékét, hálózati terjedését meghatározó elméleti, mérési és kiértékelési módszer kidolgozása és az alkalmazást biztosító
műszer fejlesztése terén nyújtott alkotó tevékenységéért,
a harmonikus és alapharmonikus hálózati veszteség
együttes kezelésére kidolgozott eljárásáért, továbbá a
középfeszültségű szabadvezeték hálózatok földzárlati
hibahelyének igen gyors meghatározási módjának kidolgozásáért, az első hazai tervezésű kisszeles háztartási
méretű szélerőmű villamos berendezéseinek tervezésében és üzembe helyezésében nyújtott alkotó közreműködéséért, valamint a fiatal doktoranduszokból és doktorokból álló "smart grid" egyetemi kutatóhely létrehozásáért, fenntartásáért és tudományos életbe való bevezetéséért.
Dr. Imecs Mária villamosmérnök, egyetemi tanár, a Kolozsvári Műszaki Egyetem mérnök-professzora,
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a villamos hajtások, nevezetesen a kalickás aszinkron
motoros hajtások kettős mező-orientációs, vektoriális
struktúrájának továbbfejlesztése és implementációja terén elért eredményeiért, mely a szabályozási struktúra
paraméter-függőségét a minimálisra csökkentve javítja a
nyílt hurkú, feszültségben vezérelt ISzM (impulzus-szélesség-modulációs) eljárásokat alkalmazó digitális jelfeldolgozó vezérlőegységet tartalmazó rendszerek minőségét, ezzel is növelve a villamos motorokban és generátorokban az energiaátalakítás hatékonyságát, továbbá a
felsőfokú oktatás, a doktorandusz képzés terén kifejtett
eredményes tevékenységéért.
Ifj. Duda Ernő menedzser, címzetes egyetemi docens, a
SOLVO Biotechnológiai Zrt. elnök-vezérigazgatója,
a hazai biotechnológia fejlődése érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai- közéleti- és vezetői tevékenységéért,
több piacvezető kreatív, innovatív vállalkozás létrehozása és sikeres menedzselése, a több mint 100 fős képzett, nemzetközi szakembergárdát foglalkoztató, munkahelyteremtő, és globális piacvezető, független, közép- és
kelet-európai biotechnológiai vállalat megalapítása, fejlesztése, működtetése során tanúsított meghatározó irányító szerepéért, sikeres innováció szervező munkásságáért.
Dr. Katona Tamás János mérnök-hőfizikus, az MTA
doktora, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tudományos tanácsadója,
az atomerőmű földrengés-biztonsága felülvizsgálatának
és megvalósítási koncepciójának valamint módszertanának kidolgozása és gyakorlati alkalmazása terén nyújtott
alkotó közreműködéséért, a nemzetközi gyakorlatban
egyedülálló módon megvalósult kivitelezés felügyeletéért, az erőmű üzemidő hosszabbítására vonatkozó straMagyar Minőség XXII. évfolyam 02. 2013. február

tégiai döntés kezdeményezése és előkészítése, majd a
program kidolgozása során tanúsított meghatározó alkotó tevékenységéért.
Dr. Peták István orvos, az MTA Támogatott Kutatóhelyek
Irodája, Pathobiokémiai Munkacsoport tudományos főmunkatársa, a KPS orvosi biotechnológiai vállalkozás
alapítója és szakmai vezetője,
a célzott daganatellenes gyógyszerek személyre szabott
alkalmazásához szükséges molekuláris diagnosztikai
módszerek kidolgozásáért, az elért eredmények gyakorlati hasznosításában vállalt meghatározó szerepéért,
amellyel jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a daganatos betegek számára ma már a gyakorlatban is hozzáférhetővé válnak a célzott terápiás lehetőségek, továbbá a
magyar kutatók nemzetközi szintű eredményeinek megismertetéséért, és ezzel megbecsültségüket növelő munkásságáért.
Dr. Tóth Magdolna kertészmérnök, az MTA doktora, a
Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények
Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára,
az alma hazai fajtahasználatának korszerűsítését célzó
fajtaértékelő kutatásaiért, a hazai üzemi almatermesztésben mintegy 60%-os arányban szereplő almafajták
honosításáért, az alma rezisztencianemesítés hazai
megalapozásában és kidolgozásában végzett alkotó
munkásságáért, négy államilag elismert és szabadalmaztatás alatt álló almafajta és hét fajtajelölt nemesítéséért, a gyümölcs biobanki tevékenység nemzetközileg
is sikeres irányításáért, a szakember utánpótlásban, a
PhD. képzésben vállalt áldozatos munkájáért.
Dr. Vígh László vegyész, címzetes egyetemi tanár, akadémikus, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai
Intézet kutatóprofesszora,
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a „membrán termoszenzor” hipotézis megalkotásáért, a
stresszfehérje alapú gyógyszerkutatás és fejlesztés új
alapokra helyezésében tanúsított úttörő munkásságáért, a
különböző betegségek potenciálisan új diagnosztikai
eljárásaként alkalmazható lipidomika magyarországi bevezetésében vállalt meghatározó szerepéért, a „Biopolisz”
program kidolgozását segítő alkotó közreműködéséért, a
Szeged-Debrecen pólusvárosok gyógyszerkutatási ill. fejlesztési céljainak sikeres összehangolásáért, hazai és
nemzetközi tudományszervező munkásságáért.

az alapítványi célok valóra váltásához, a Gábor Dénes
nevével fémjelzett szellemiség átörökítéséhez
Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjban
részesült
Sik Dávid, villamosmérnök hallgató,

a fiatal magyar szakemberek nemzetközi hírnevének és
tekintélyének növelése terén elért teljesítményéért, a
világszerte ismert és elismert, többek között az Európai
Unióban, az Egyesült Államokban és Japánban számos
szabadalommal védett, forradalmian új technológiai megoldás kidolgozásában és a találmány piaci bevezetésében
vállalt alkotó munkájáért, amelynek eredményeként képesek vagyunk a közönséges személyi számítógépeket háromdimenziós, valódi holisztikus megjelenést és valós
térbeli interakciót biztosító konfigurációvá átalakítani.

aki a tudományos munka igényességével elkészített
szakszerű és igényes diákköri dolgozatában az új atipikus tanulást támogató elektronikus tanulási környezetek
alkalmazhatóságát vizsgálta Dolgozatához kötődően bekapcsolódott a Természettudományi Kar által kezdeményezett BMA Alfa Moodle tanulási környezet fejlesztőcsapatának munkájába, melynek során a tananyagtartalmak felvitelében is jelentős részt vállalt. Sik Dávid
mérnöki szemléletmódjának megtartása mellett e fejlesztő és kutató munkának köszönhetően felvértezte magát a
tanítási-tanulási folyamattal kapcsolatos pedagógiai
ismeretekkel, készségekkel is, valamint az elektronikus
tanulás e téren rejlő lehetőségeivel, valamint ennek
pedagógiai mérési módszereivel. Dolgozata készítése
során kiemelkedő önállóságról, kreativitásról és terhelhetőségről tett tanúságot, mely kulcskompetenciák, az
egyetemen megszerzett tudás mellett fontos útravalóként
szolgálhatnak majd számára a munka világában a megfelelően széles látókör biztosítása mellett.

In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült

______________________________________________

“DOCLER Holding Új Generáció” Gábor Dénes-díjban
részesült
Rátai Dániel informatikus, feltaláló, a 3D for All Számítástechnikai Fejlesztő Kft. általános fejlesztésvezetője,

Dr. Csermely Péter biokémikus, a Semmelweis Egyetem
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai
Intézetének egyetemi tanára,
a fiatal tehetségek iskolateremtő felkutatása, felkarolása,
támogatása és gondozása, a hálózatépítés terén végzett
több évtizedes áldozatos munkájáért, mellyel hozzájárult
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Minőségügyről – közérthetően
Tajcs Zsolt: Minőségügyi patika egy kávé mellett
Rezsabek Nándor
A Kossuth Kiadó jóvoltából 2012 végén látott napvilágot
Tajcs Zsolt Minőségügyi patika egy kávé mellett című munkája. Minőségügyi vonatkozású kiadványhoz méltóan a látens vevői igényeket már formátumában is kielégítve: elektronikus könyvként került olvasói kezébe, azaz kijelzőjére.
Ajánlásában pontosan definiálva ezt az egyébként igen
széles kört, melybe egyaránt beletartoznak a tulajdonosok–
felső vezetők, a minőségüggyel nap mint nap foglalkozók, a
vevők–megrendelők, illetve a mindezt „elszenvedő” alkalmazottak. A kötet legfőbb erénye a közérthetőség. A szerzőt
nem magas színvonalú tudományos dolgozat elkészítése,
hanem egyfajta minőségügyi népszerűsítő, ha úgy tetszik
ismeretterjesztő írásmű megalkotásának szándéka vezérelte. Ehhez az irányvonalhoz mind a 136 oldalon következetesen ragaszkodik.
Nyitó fejezeteinek fontos alapeleme a mindennapi munka
során alkalmazott -sokszor senki által kellően el nem magyarázott, gyakorta félreértett- minőséggel összefüggő alapfogalmak tisztázása. A gyakorlati szemszögből, érthető nyelvezettel. Ismerteti a legfontosabb ISO szabványcsaládokat,
valamint egyéb széles körben elterjedt rendszereket és
technikákat (HACCP, TQM stb.). A Minőségügyi patika egy
kávé mellett leghasznosabb és legnagyobb terjedelmű részét az ISO 9001-el összefüggő gyakorlat bemutatása jelenti. A szerző végigvezeti olvasóit a minőségirányítási rendszerszabvány minden fontos aspektusán. Ezzel a mindennapi munka során eredményesen használható kézikönyvet,
lényegében „kezelési utasítást” nyújtva.
Szó esik a vezetőség elkötelezettségéről, és a rendszer kialakítása–működtetése szempontjából alapvető jelentőségéről. Ötleteket ad a minőségpolitika szakszerű és teljes körű

megfogalmazására, karbantartására. Számba veszi az ellenőrzés lehetőségeit, mind módszertani szempontból, mind
a mérőeszközök tekintetében. A nem megfelelő termékek és
szolgáltatások esetében részletezi a helyesbítő tevékenységek és megelőző intézkedések mibenlétét, rávilágítva szerepükre a rendszer fejlesztésében. A „jövő tervezése” során
receptet kínál a célkitűzések hatékony meghatározására, felhívja a figyelmet az ezzel összefüggő gyakori -de elkerülhető- hibákra, és a minőségterv készítésének fontosságára. A
humán erőforrás, az infrastruktúra, a tárgyi feltétételek
biztosításánál már a vonatkozó fejezet címében rátapint a
lényegre: „befektetés, nem csak költség”. Megérteti és hangsúlyozza a vevői követelmények megismerésének és lehetőség szerinti kielégítésének fontosságát. A működtetett rendszer monitoringját segítve, vezetőségi átvizsgálásra, utóbb
az auditokra vonatkozóan, a jól használható menetrendet
ad. Akárcsak a dokumentum és feljegyzéskezelés tekintetében. A kötet függeléke mind a minőségirányítás útján most
elindulókat, mind a tapasztaltabb, de új fejlesztési irányokat
keresőket segíti helyzetfelmérő kérdőívével.
A minőségügy patikája valóban gyógyszereket tartalmaz.
Súlyos betegségek gyógyszereit, olyanokét, melyek a szervezet fejlődésének, rosszabb esetben működésének komoly
gátjai. A helytelen gondolkodás az élet rákfenéje lehet, így
van ez szűkebben az üzleti életben és munkában is. Arra
bíztatok mindenkit, hogy legyen nyitott és keresse az újítás
és fejlődés lehetőségeit. – zárja gyakorlat-orientált könyvét
és summázza mondandóját Tajcs Zsolt. Amit egy jó kávét
kortyolgatva tovább olvas és elemez e sorok lejegyzője, azzal a reménységgel, hogy minél több elemét fogja hasznosítani saját minőségügyi vezetői munkája során.
_____________________________________________________________________
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