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Absztrakt: A tanulmány célja a fenntarthatósági straté-
giák vállalati megvalósításának az eredményesebbé té-
tele. A cikk a XXI. század új vállalati stratégiai kihívásai-
ból és a fenntarthatóság elvi alapjainak a meghatározá-
sából 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 gondolat-
rendszer, az ún. hagyományos Balanced Scorecard 
(BSC) keretét és egyszerű kibővítésének káros követ-
kezményeit. Erre épül a Fenntarthatósági Balanced 
Scorecard (SBSC) szerkezetének és kialakítási lépései-
nek a leírása. Ehhez szorosan kapcsolódik a stratégiai 
változatok Balanced Scorecardjának a tartalmi elemeire 
tett javaslatok ismertetése. Végül a „Hitelességi straté-
gia” tervezésének és bevezetésének fázisait egy vegy-
ipari esettanulmány szemlélteti. 
8. A stratégiai változatok fenntarthatósági 
Balanced Scorecardja 
Az előző pontban végig követtük az utat, ahogyan egy 
vállalat a küldetéséből és a jövőképéből kiindulva eljut a 
fenntarthatósági stratégiája azonosításához/kiválasztá-
sához. 
A sikeres megvalósításhoz azonban a továbbiakban 
pontosan tisztázni kell a stratégiai szándékát, meg kell 
terveznie a stratégiai célrendszerét, meg kell határozni 
a teljesítmény mutatószámait, és végül ki kell 
választania a céljai elérését leghatékonyabban 

szolgáló menedzsment eszközöket: vagyis ki kell 
alakítania a Fenntarthatósági Balanced Scorecardját. A 
következőkben erre teszünk javaslatot a négy fenn-
tarthatósági stratégiai változat esetében az ismertetett 
nézőpontok szerinti tagolásban, megjelölve néhány 
potenciális alkalmazási lehetőséget is. 
A stratégiai szándék – Prahalod és Hamel (1990) meg-
fogalmazása szerint – egyfelől kijelöl egy kívánatos piaci 
pozíciót, és felállítja azt a kritériumot, amellyel a szerve-
zet a haladását méri. Ugyanakkor a stratégiai szándék 
nem egyszerűen egy korlátlan ambíció. A fogalomba 
beletartozik egy aktív menedzseri folyamat, benne a kö-
vetkező elemekkel: a szervezet figyelmének koncentrá-
lása a győzelem lényegére, az emberek motiválása a 
célfeladat értékességének kommunikálásával, lehetősé-
gek teremtése az egyéni és csoportos hozzájárulás 
számára, a lelkesedés fenntartása új működési feltéte-
lekkel a körülmények változása esetén, és a stratégiai 
szándék következetes érvényre juttatása az erőforrás-
allokáció irányítása során. 
A célok hierarchiáját a stratégiai és az operatív célok 
alkotják. A stratégiai céloknak Fülöp (2008) értelmezé-
sében, a nézőpontoknak megfelelően foglalkozniuk kell 
az elérhető pénzügyi, piaci, technológiai, tanulási, to-
vábbá a társadalmi és a természeti pozícióval, amelyek 
keretében meg kell fogalmazni az adott helyzettel, a kü-
lönböző teljesítménymutatók elérendő szintjével kap-
csolatos célokat. Az operatív szintre kidolgozott célok az 
adott működési területekre koncentrálják a stratégiai cé-
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lokat, megfogalmazzák az adott területen folyó verseny-
ben elérendő pozíciót, eléréséhez szükséges tennivaló-
kat, az elérendő versenyelőnyök, képességek szintjét. 
A Fenntarthatósági Balanced Scorecardban szereplő 
célok tekintetében elért előrehaladást, illetve eltérést 
mutatószámokkal lehet ellenőrizni. A mutatók arra szol-
gálnak, hogy világosan és egyértelműen kifejezzék a 
stratégiai célokat, valamint, hogy nyomon kövessék a 
célok elérését. A stratégiai célok mérése révén kívánják 
a kívánt irányba terelni a szerveztek magatartását. Az 
SBSC mutatók kiválasztásánál elsősorban tehát arra kell 
oda figyelni, hogy azok miként befolyásolják a szervezeti 
tagok tevékenységét, továbbá, hogy mennyire pontosan 
képesek kifejezni a stratégiai cél elérésének mértékét. A 
fókuszáltság megőrzése érdekében minden stratégiai 
célhoz egy, esetleg kettő-három mutatószám tartozzon. 
A stratégiai „célra-tartását” bevált és hatékony módsze-
rek, eljárások és eszközök alkalmazásával is elő kell se-
gíteni. Erre a célra számos menedzsment eszköz létezik, 
amelyek Kerekes és Szlávik (2001) rendszerezésében 
az egyszerűbb megalapozó eszközöktől a legbonyolul-
tabb szintetizáló eszközökig terjednek. Egy adott me-
nedzsment eszköz kiválasztásának kérdése, hogy alkal-
mas-e bizonyos körülmények között, továbbá, hogy al-
kalmazni is tudják-e anélkül, hogy az alkalmazást önma-
gában vett célba tennék. Még ha egy eszköz technikai 
szempontból megfelelő is, megtörténhet, hogy nem vezet 
a kívánt eredményhez, amikor konkrét szervezeten belül 
alkalmazzák. Ez Have és szerzőtársai (2009) szerint 
azért van így, mert „nem létezik olyan, hogy rossz 
menedzsment eszköz”. 
A menedzsment eszköz tudással és tapasztalatokkal 
kombinálva és a kellő időben alkalmazva segíthet egy 
szervezetben megoldást találni bizonyos stratégiai prob-

lémákra. A négy fenntarthatósági stratégiai változat 
-„hitelességi, hatékonysági, innovatív és transzformációs 
stratégia”- Balanced Scorecardját a fent vázolt struktúrá-
ban és elvek szerint igyekeztünk kialakítani, amelyeket a 
22--55..  ttáábblláázzaattban foglaltunk össze. 
Az egyszer felépített Fenntarthatósági Balanced 
Scorecard tartalmi elemei nem maradnak változatlanok 
az idők végezetéig. A stratégia időnkénti újragondolásá-
nak indításául szolgál az SBSC felülvizsgálata, és ennek 
keretében kell értékelni, hogy a stratégiai szándék meg-
változása, új stratégiai célok elfogadása, az időlegesen 
középpontba állított operatív célok elérése vagy új me-
nedzsment eszközök alkalmazásba vétele nem teszi-e 
indokolttá az SBSC új tartalommal való kitöltését. 
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„HITELESSÉGI STRATÉGIA”  

Stratégiai szándék: A vállalat jó hírnevének 
megtartása és erősítése 

 

Nézőpontok Stratégiai célok Operatív célok Stratégiai mutatószámok 

1. Pénzügyi 
teljesítmény 

 

1.1. Fenntartható vállalatérték 
megtartása és növelése 

 
1.2. Pénzügyi kockázat és veszteség 

kezelése, csökkentése 
 
 
 
1.3. Folyamatos működéshez, pótlólagos 

beruházáshoz szükséges tőke 
biztosítása 

1.1.1. Felelős vállalati magatartás révén bevé-
telnövelés, költségcsökkentés és 
hatékonyság-növelés 

1.2.1. A pénzalapok fenntarthatósági szempont-
ból történő hatékony felhasználása 

1.2.2. A pénzintézetek, biztosítótársaságok, 
társadalmi szervezetek és hatóságok 
megítélésének kedvezőbbé tétele 

1.3.1. A tőkepiaci értékelés pozitív hatásának 
jobb kihasználása 

1.1. Befektetések megtérülése (ROE), 
Tőkehozam (ROCE), Gazdasági 
hozzáadott érték (EVA) 

1.1. Környezettudatos termékek 
árbevételének aránya 

1.2. Környezeti adók, bírságok aránya 
1.2. Zöld marketingre fordított 

pénzösszeg 
1.3. Környezetvédelmi célra kapott 

támogatások aránya 
1.3. Környezettudatos beruházások 

aránya 

2. Vevők 
 

2.1. Vásárlói igények fenntarthatósági 
szempontból történő kielégítése 

 
2.2. Vásárlói ár- és értékszemléletének 

erősítése 
2.3. A környezettudatos vevők elérése, 

arányának növelése 

2.1.1. Környezettudatos termékek/szol-
gáltatások fejlesztése, értékesítése jó 
minőségben és elérhető áron 

2.1.2. Felelős vállalati magatartás tanúsítása 
2.2.1. Zöld marketing alkalmazása 
2.3.1. Környezettudatos termék fejlesztése 
2.3.2. Piaci terjeszkedés 

2.1. Reklamációk, visszavásárlások 
aránya, csereköltségek 

2.2. Árkülönbözet a versenytársaké-
hoz viszonyítva 

2.3. Környezettudatos termék része-
sedése piaconként 

3. Működési 
folyamatok 

3.1. Környezeti teljesítmény javítása 
3.2. Környezettudatos K+F 
3.3. Fenntarthatóság-orientált beszállítói 

kapcsolat (hálózat) kiépítése 
3.4. Környezettudatos logisztikai 

megoldások alkalmazása 
 
3.5. A működési folyamatok 

fejlesztésének kommunikálása 

3.1.1. Tisztább termelés megvalósítása 
3.2.1. Megfelelő ökokontrolling rendszer 

bevezetése 
3.3.1. Beszállítókkal szembeni követelmények 

meghatározása és betartatása 
3.4.1. Szükséges erőforrások biztosítása 
3.4.2. A vonatkozó ismeretek bővítése 
3.5.1. Vállalati belső és külső információs és 

kommunikációs rendszer kialakítása, 
működtetése 

3.1. Erőforrás termelékenység 
3.1. Környezetkímélő technológia 

aránya, korszerűsége 
3.1. Hulladékok és veszélyes anyagok 

aránya 
3.2. Környezettudatos K+F aránya 
3.3. Zöld beszállítók aránya 
3.4. Környezettudatos logisztikai 

megoldások aránya 
3.5. Fejlesztési kommunikáció aránya 

4. Tanulás és 
fejlődés 

4.1. Fenntarthatósági-orientált vállalati 
kultúra kialakítása 

 

4.1.1. A fenntartható fejlődés koncepciójának 
beépítése a vállalati értékrendbe és 
döntéshozatalba 

4.1. A szabályok és eljárások 
fontossága az eredményhez képest 
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4.2. Fenntarthatósági stratégiákkal, rend-
szerekkel és folyamatokkal kapcsola-
tos ismertek bővítése 

4.3. Az alkalmazottak elégedettségének, 
vállalati elkötelezettségének növelése 

4.2.1. Környezettudatos K+F együttműködések 
erősítése 

4.2.2. Információval való ellátottság növelése 
4.3.1. Zöld munkahelyek, megfelelő 

munkahelyei légkör kialakítása 
4.3.2. Megfelelő vállalati ösztönzési rendszer 

kialakítása 

4.2. Alkalmazottak képzésére fordított 
erőforrások 

4.3. Fluktuáció, munkaügyi viták 
száma, hiányzások mértéke 

4.3. A zöld iroda, munkahelyhez 
szükséges feltételek teljesülése 

5. Társadalom 
 

5.1. A helyi és regionális lakosság 
életminőségének megtartása és 
javítása 

5.2. Barátságos, értékteremtő kapcsolat 
kialakítása a helyi és regionális 
társdalom tagjaival 

5.1.1. Felelős vállalati magatartás tanúsítása 
 
5.2.1. Az alkalmazottak megnyerése a vállalati 

hírnév, elismertség közvetítésére 
5.2.2. Támogatás, közreműködés a hatóságok 

és civil szervezetek munkájában a 
környezetvédelmi problémák megoldása 
során 

5.2.3. A társadalom bizalmának elnyerése 

5.1. A felelős működés komplex 
mutatószáma 

5.2. A környezettudatos 
tevékenységet végző dolgozók 
aránya 

5.2. Munkahelyi balesetek száma 
5.2. A vállalat negatív megítélését 

tükröző információk 
előfordulásának gyakorisága 

6. Természeti 
környezet 

6.1. A természeti környezet megóvása, 
környezeti terhelés csökkentése 

6.1.1. Környezetvédelmi előírásoknak, 
szabványoknak való megfelelés 

6.1.2. Etikai normák betartása 
6.1.3. Erőforrások racionális felhasználása, 

valamint a hulladék-, és veszélyes anyagok 
környezettudatos ártalmatlanítása 

6.1.4. Megfelelő ökokontrolling rendszer 
működtetése 

6.1. Ökológiai lábnyom 
6.1. Anyag- energiafelhasználási 

mutatók 
6.1. Kibocsátási mutatók 

Fő alkalmazási lehetőségek  

• Krízis helyzetből való kilábalás során 
• Balesetek előfordulása, vagy kritikus üzleti 

projektek indítása során 

• Vegyipar, gyógyszer-, olaj-, autóipar 
• Élelmiszer, textil, kozmetikai ipar 
• Nukleáris technológia, mobil kommunikáció, 

klórvegyészet 

• Nap, szélenergia, vízgazdálkodás, 
biogazdálkodás 

• Multinacionális, globális vállalatok 
• Finanszírozás, közszolgáltatás 

22..  ttáábblláázzaatt  AA  „„HHiitteelleessssééggii  ssttrraattééggiiaa””  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáággii  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrddjjaa  
FFoorrrrááss::  ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss,,  22001122..
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„HATÉKONYSÁGI STRATÉGIA”  

Stratégiai szándék: Az üzleti folyamatok, 
tevékenységek hatékonyságának javítása 

 

Nézőpontok Stratégiai célok Operatív célok Stratégiai mutatószámok 

1. Pénzügyi 
teljesítmény 

 

1.1.Hatékonyság növelése: 
költségcsökkentés, árbevétel 
növelés 

 
 
 
 
 
1.2. Eszközkihasználtság 

növelése 
1.3. Kockázatok csökkentése 

1.1.1. Működési költségek, egységköltség 
csökkentése 

1.1.2. Erőforrások megszerzési költségének 
csökkentése  

1.1.3. A környezettudatos tevékenység megtakarítási 
lehetőségeinek feltérképezése és kihasználása 

1.1.4. A környezeti és társadalmi funkcióteljesítési 
mérték növelésénél kisebb arányú áremelés 

1.2.1. Eszközök és erőforrások hatékonyabb ki- és 
felhasználása 

1.3.1. Kontrolling rendszer alkalmazása 

1.1. Árbevételre, eredményre, 
gazdasági hozzáadott értékre jutó 
felhasznált anyagok, energia, víz 
aránya 

1.1. Erőforrások megszerzési költsége 
1.1. Hulladék-elhelyezés költsége 
 
 
1.2. Eszköz kihasználtsági és erőforrás 

felhasználási mutatók 
1.3. Termékre, szolgáltatásra jutó 

környezeti károk 

2. Vevők 
 

2.1. Ökológiailag és 
társadalmilag hatékonyabb 
termék kínálása 

2.2. A környezeti termék 
egységárának csökkentése, 
értékének megtartása mellett 

2.1.1. Környezettudatos termékek (szolgáltatások) 
fejlesztése, értékesítése jobb minőségben és 
elérhetőbb áron 

2.2.1. Egységköltség-csökkentés 

2.1. Ökológiailag és társadalmilag 
hatékonyabb termék ára, piaci 
aránya 

2.2. Környezeti termék előállítási 
költsége 

3. Működési 
folyamatok 

3.1. Környezeti teljesítmény 
javítása, környezeti károk 
mérséklése 

 
 
 
3.2. Termelékenység növelése 
 
3.3. Hatékonyabb logisztikai 

megoldások alkalmazása 
 
3.4. Hatékonyabb információs és 

kommunikációs rendszer 
működtetése 

3.1.1. Hangsúlyáthelyezés a csővégi megoldásokról a 
szennyezés megelőzésére 

3.1.2. Környezettudatos terméktervezés és -fejlesztés 
a bölcsőtől a sírig koncepció megvalósításával 

3.1.3. Az újrafeldolgozás és az újrafelhasználás 
arányának növelése 

3.2.1. Erőforrások hatékonyabb felhasználása 
3.2.2. Hatékonyabb időalap kihasználás 
3.2.3. Teljesítőképesség normájának javítása 
3.3.1. Tisztább termelés megvalósítása 
3.3.2. Zöld beszerzési, tárolási, hulladékkezelési és 

értékesítési rendszer kiépítése 
3.4.1. Az információ megszerzési és a kommunikációs 

rendszer működtetési költségének csökkentése 

3.1. Egy termékre, technológiai 
folyamatra, egy alkalmazottra jutó 
környezeti terhelés 

3.1. Újrafeldolgozott, -felhasznált 
anyagok aránya 

 
3.2. Egységnyi termékre jutó 

hulladékok, veszélyes anyagok 
aránya 

3.3. Zöld logisztikai megoldások aránya 
 
 
3.4. Információgazdálkodás költsége 
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4. Tanulás és 
fejlődés 

4.1. A fenntartható fejlődés 
elvének beépítése a vállalati 
értékrendbe és 
döntéshozatalba 

4.2. Fenntarthatóság központú 
emberi erőforrás gazdálkodás 

4.1.1. Az alkalmazottak fenntarthatósági ismereteinek 
és képességeinek fejlesztése  

4.2.1. A munkaerő megszerzési-, megtartási- és 
fejlesztési költségének csökkentése 

4.2.2. Gazdaságilag, társadalmilag hatékonyabb 
teljesítményértékelési és ösztönzési rendszer 
működtetése 

4.1. Az alkalmazottak környezettudatos 
döntésének aránya 

4.2. Egy főre jutó képzési költségek 

5. Társadalom 
 

5.1. A társadalmi hatékonyság 
növelése 

5.1.1. Pozitív társadalmi hatások növelése 
(munkahelyteremtés, rugalmas munkaidő 
bevezetése stb.) 

5.1.2. Negatív társadalmi hatások csökkentése 
(balesetek számának csökkentése, veszélyes 
körülmények mérséklése stb.) 

5.1. A felelős működés komplex 
mérőszáma 

5.1. Rugalmas munkaidőben dolgozók 
száma 

5.1. Munkahelyi balesetek száma 
5.1. Veszélyes, egészségre ártalmas 

munkahelyek száma 

6. Természeti 
környezet 

6.1. A vállalati hozzáadott értékre 
jutó természeti környezeti 
terhelés csökkentése (fajlagos 
környezeti terhelés) 

 

6.1.1. A meg nem újuló erőforrások arányának 
csökkentése, a megújuló erőforrások 
felhasználásának növelése 

6.1.2. Kevesebb emisszió kibocsátása 
6.1.3. Környezeti teljesítményértékelési rendszer 

működtetése 

6.1. Egységnyi termékre jutó anyagok, 
energia, víz felhasználása 

6.1. Ökológiai lábnyom 

Fő alkalmazási lehetőségek  

 • Termékéletgörbe különböző szakaszaiban 
• Vállalati tevékenységek, működési folyamatok 

szintjén 
• Vállalati szervezet szintjén  

 

33..  ttáábblláázzaatt  AA  „„HHAATTÉÉKKOONNYYSSÁÁGGII  SSTTRRAATTÉÉGGIIAA””  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáággii  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrddjjaa  
FFoorrrrááss::  ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss,,  22001122..  
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„INNOVATÍV STRATÉGIA”  

Stratégiai szándék: Környezeti és társadalmi 
értéktöbblettel bíró termékek és 
szolgáltatások kínálata 

 

Nézőpontok Stratégiai célok Operatív célok Stratégiai mutatószámok 

1. Pénzügyi 
teljesítmény 

1.1. Az innovációból 
származó pénzügyi 
lehetőségek kiaknázása 

 
 
1.2. Az innovációhoz, 

beruházáshoz 
szükséges pénzforrások 
biztosítása 

 
 
 
1.3. Az innovációval járó 

kockázat csökkentése 

1.1.1. Környezettudatos 
termékből/szolgáltatásból 
(bevételnövelés, költségcsökkentés, 
megtakarítási lehetőségek növelése) 
származó eredménynövelés 

1.2.1. A szükséges finanszírozási-, pénzügyi 
terv készítése, betartása és folyamatos 
ellenőrzése 

1.2.2. Az esetleges hitelfelvételhez 
szükséges fedezet biztosítása 

1.2.3. Támogatási lehetőségek megismerése 
és igénybevétele 

1.3.1. A fejlesztés hozamának növelése, a 
megtérülési idejének csökkentése 

1.3.2. Megfelelő kontrolling és ökokontrolling 
rendszer működtetése 

1.1. K+F költségek, ráfordítások, beruházások 
aránya 

1.1. Környezettudatos termékből származó 
árbevétel aránya 

1.1. Környezettudatos termék előállítási költsége a 
hagyományos termékhez képest 

1.2. Környezetvédelmi célú támogatások aránya 
1.2. Környezetvédelmi célra felvett hitelek aránya 
1.2. Környezetvédelmi forrásra jutó vállalati 

eredmény, vagy termék/szolgáltatás előállítási 
költsége 

 
1.3. Környezettudatos termék kifejlesztésének 

költsége, valamint megtérülési ideje 

2. Vevők 
 

2.1. A környezettudatos 
vásárlók elérése, 
arányának növelése 

2.2. A fenntartható fogyasztás 
ösztönzése 

2.3. A környezettudatos vá-
sárlók megelégedettsé-
gének növelése 

2.1.1. Termék-innováció 
2.1.2. Piac-innováció 
2.1.3. Termék/piac diverzifikáció 
2.2.1. A vásárlók fenntarthatósági ismeretei-

nek bővítése, tudatosságának növelése  
2.3.1. Környezettudatos 

termékek/szolgáltatások értékesítése 
2.3.2. A vásárlók ár- és értékszemléletének 

erősítése 

2.1. Környezettudatos termékek piaci részesedése 
2.2. Környezettudatos termék ára 
 
 
 
2.3. Reklamációk, visszavásárlások aránya, 

csereköltségek 
2.3. Minőségi előny (érték) a versenytársakéhoz 

viszonyítva 

3. Működési 
folyamato
k 

3.1. A zöld termékkel, 
technológiával 
kapcsolatos kutatási-, 
fejlesztési eredmények 
gyors alkalmazása 

3.2. Környezettudatos 
vállalati tevékenységi 
rendszer kialakítása 

3.1.1. A kutatói intézetekkel, hatóságokkal, 
társadalmi szervezetekkel való 
együttműködés megteremtése 

3.2.1. Környezettudatos kutatás és 
fejlesztése 

3.2.2. Környezetkímélőbb termelési eljárások 
alkalmazása (best practice) 

3.2.3. Zöld logisztikai megoldások 

3.1. Szabadalmak száma 
3.1. Védjegyek száma 
 
3.2. Környezettudatos K+F aránya 
3.2. Környezetkímélő technológia aránya, 

korszerűsége 
3.2. Zöld logisztikai megoldások száma 



4. Tanulás és 
fejlődés 

4.1. Fenntarthatóság 
központú, innovatív 
vállalati kultúra 
kialakítása 

 
 
 
 
4.2. Innovatív munkaerő 

alkalmazása 
 
4.3. Az innovációval 

kapcsolatos információk 
arányának növelése 

4.1.1. A fenntartható fejlődés és az innováció 
szemléletének beépítése a vállalati 
értékrendbe és döntéshozatalba 

4.1.2. Az innovációs ötletek 
megvalósításának támogatása 

4.1.3. A szervezeten belüli és kívüli 
együttműködés ösztönzése, 
csoportmunka előnyeinek kihasználása 

4.2.1. A megfelelő munkaerő toborzása, 
kiválasztása, képzése és megtartása a 
fenntarthatósági szempont alapján 

4.3.1. Az innovációt támogató 
kommunikációs és információs rendszer 
kifejlesztése és működtetése 

4.1. Innovációs ötletek száma, megvalósítási 
arányuk 

 
 
 
 
 
 
4.2. K+F tevékenységben dolgozók száma, aránya  
4.2. Kutatóhelyek száma 
 
4.3. Belső és külső kutatási információk aránya 

5. Társadalom 
 

5.1. A társadalom bizalmának 
elnyerése 

 
 
 
5.2. A helyi és regionális 

lakosság életminősé-
gének javítása 

5.1.1. Közreműködés a hatóságok és civil 
szervezetek munkájában a 
környezetvédelmi problémák innovatív 
megoldása során, és aktív részvétel a 
megelőzésben 

5.1.2. Zöld kommunikáció megvalósítása 
5.2.1. Felelős vállalati magatartás gyakorlása 

5.1. Környezetvédelmi problémák megoldásában 
való részvétel száma 

5.1. A helyi lakosságra jutó K+F beruházások 
 
 
 
5.2. A felelős működés komplex mérőszáma 
5.2. Emisszió és zaj kibocsátás, hulladékképződés 

6. Természeti 
környezet 

6.1. A természeti környezet 
jelenlegi állapotának 
javítása  

6.1.1. Meg nem újuló erőforrások arányának 
csökkentése innovatív felhasználás 
révén, megújuló erőforrások 
felhasználásának növelése 

6.1.2. A levegő-, talaj-, és vízszennyezés 
megelőzésében való aktív szerepvál-
lalás 

6.1.3. Környezetvédelmi jogszabályoknál 
önként vállalat szigorúbb kötelezett-
ségek teljesítése 

6.1. Erőforrások felhasználásának aránya 
6.1. Kibocsátási mutatók 
6.1. Környezetvédelmi normákon felüli 

kötelezettségvállalás  

Fő alkalmazási lehetőségek  

Egészséges élelmiszerek 
Természetes anyagok 

Kisebb kockázatú zöld energia előállítási, 
fogyasztási és hulladék-elhelyezési eljárások 

Tartós használati cikkek 

44..  ttáábblláázzaatt  AAzz  „„IInnnnoovvaattíívv  ssttrraattééggiiaa””  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáággii  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrddjjaa  
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„TRANSZFORMÁCIÓS STRATÉGIA”  

Stratégiai szándék: A jelenlegi piacok és 
intézményi keretek átalakítása, újak 
kialakítása 

 

Nézőpontok Stratégiai célok Operatív célok Stratégiai mutatószámok 

1. Pénzügyi 
teljesítmény 
 

1.1. A jelenlegi piacok 
átalakításából és újak 
kialakításából származó 
pénzügyi lehetőségek 
kiaknázása 

1.2. Az átalakításhoz, 
változtatásokhoz szükséges 
pénzforrások biztosítása 

1.3. Az intézményi keretek 
átalakításával járó kockázat 
csökkentése 

1.1.1. Környezettudatos termék (szolgáltatás) 
értékesítéséből származó bevétel növelése 

1.2.1. A tőkepiaci értékelés pozitív hatásának jobb 
kihasználása 

1.2.2. Az esetleges hitelfelvételhez szükséges 
fedezet biztosítása 

 
1.3.1. A strukturálás átalakításokhoz kapcsolódó 

pénzügyi terv készítése 
1.3.2. A költségevetési fegyelem biztosítása 
1.3.3. Megfelelő kontrolling és ökokontrolling rendszer 

működtetése 

1.1. Környezettudatos termék 
(szolgáltatás) hozzáadott értékének 
nagysága és növekedésének 
mértéke 

1.1. Működési profithányad 
növekedésének mértéke 

1.1. Cash flow növekedés mértéke 
1.2. Befektetések megtérülésének 

mértéke 
1.2. Eladósodási arány változása 
1.3. Pozitív pénzáram 
1.3. Információval ellátottság mértéke 

2. Vevők 2.1. A környezettudatos vásár-
lók elérése, arányának 
növelése 

2.2. Fogyasztói megelégedett-
ség növelése fenntartható-
sági szempontból 

2.3. A vásárlók fogyasztói szo-
kásainak megváltoztatása 
(környezettudatosságának 
kifejlesztése és erősítése) 

2.1.1. Termékfejlesztés 
2.1.2. Piacfejlesztés 
2.1.3. Termék/piac diverzifikáció 
2.2.1. Környezettudatos termékek fejlesztése, 

kínálatának bővítése jó minőségben és elérhető 
áron 

2.3.1. A vásárlók fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
ismereteinek bővítése 

2.3.2. Zöld marketing alkalmazása 
2.3.3. Környezetvédelmi ipari standardok 

alkalmazása 

2.1. Új termékek aránya a portfólióban 
2.1. Új piacok száma és aránya az 

árbevételben 
2.1. Ökotermékek aránya a teljes 

portfólión belül 
2.2. Innovációra fordított összeg 
2.2. Zöld beruházások aránya és 

nagysága 
2.2. Ökotermékek költséghatékonysága 

a hagyományos termékekkel 
szemben 

2.3. Környezettudatos termékek 
népszerűsítésére fordított összeg 

3. Működési 
folyamatok 

3.1. A zöld termékkel, techno-
lógiával, szervezettel, irányí-
tási rendszerrel kapcsolatos 
kutatási-, fejlesztési eredmé-
nyek gyors alkalmazása 

3.2. Környezettudatos vállalati 
gazdálkodás megvalósítása 

3.1.1. A kutatói intézetekkel, hatóságokkal, társadalmi 
szervezetekkel való intenzív együttműködés 
megteremtése 

3.2.1. Környezettudatos K+F, terméktervezés 
3.2.2. Tisztább termelés megvalósítása 
3.2.3. Zöld beszerzés 
3.2.4. Környezeti számvitel, ökokontrolling rendszer 

kiépítése 

3.1. Érdekérvényesítés képessége és a 
vállalati eredményre gyakorolt hatása 

3.2. Környezettudatos technológia 
alkalmazásának aránya 

3.2. Ökobeszállítók aránya 
3.2. Környezettudatos K+F aránya 
3.2. Selejtarány csökkenés 

környezetvédelmi okokból  



3.2.5. Szervezeti feltételek biztosítása 
3.2.6. Vezetői információs (VIR) és 

környezetirányítási rendszer (KIR) bevezetése 

3.2. Veszélyes hulladékok csökkentése  
3.2. Újrahasznosított anyagok aránya  

4. Tanulás és 
fejlődés 

4.1. Fenntarthatóság-orientált 
vállalati kultúra kialakítása 

 
4.2. A szükséges munkaerő 

létszámának, 
kompetenciájának 
fenntarthatósági 
szempontból történő 
biztosítása 

4.3. A fenntarthatósági 
információ arányának 
növelése 

4.1.1. A fenntartható fejlődés koncepciójának 
beépítése a vállalati értékrendbe és 
döntéshozatalba 

4.2.1. A megfelelő munkaerő kiválasztása és képzése 
a fenntarthatósági szempont alapján 

 
 
 
 
4.3.1. Fenntarthatósági kommunikációs és 

információs rendszer kifejlesztése és működtetése 

4.1. Környezettudatos döntések aránya 
 
 
4.2. Környezettudatos képzésekre 

fordított összeg 
 
 
 
 
4.3. Rendelkezésre álló információk 

aránya és megbízhatósága 

5. Társadalom 
 

5.1. A társadalom 
fenntarthatósági 
szemléletének fejlesztése 

5.2. Az intézményi kertek 
átalakításában való aktív 
vállalati részvétel 

 
5.3. Integrált társadalmi 

mobilitási rendszer 
kifejlesztése 

5.1.1. Környezetvédelmi ipari standardok 
alkalmazása 

5.1.2. Zöld kommunikáció megvalósítása 
5.2.1. Közreműködés a hatóságok és civil 

szervezetek munkájában a környezetvédelmi 
problémák megoldása során 

5.2.2. Lobby tevékenység folytatása 
5.3.1. Társadalom mobilitási trendek, mozgásterek 

befolyásolása 

5.1. A vállalatról megjelent 
fenntarthatósági információk aránya 

 
5.2. Az érdekérvényesítés fejlesztési és 

működési lehetőségekre gyakorolt 
hatása 

 
5.3. Rugalmas, részmunkaidőben 

dolgozók aránya 

6. Természeti 
környezet 

6.1. Proaktív környezetvédelmi 
tevékenység folytatása 
(nemcsak a környezet megó-
vása, hanem a jelenlegi 
állapotának javítása) 

6.1.1. Környezetvédelmi jogszabályoknál önként 
vállalat szigorúbb kötelezettségek teljesítése 

6.1.2. Az erőforrások új módon való felhasználása 
6.1.3. A természeti környezet rehabilitációjában való 

aktív részvétel 

6.1. Ökológiai lábnyom 
6.1. Szennyező kibocsátási mutatók 
6.1. Alternatív energia felhasználás 

aránya a hagyományoshoz képest 

Fő alkalmazási lehetőségek  

Munkaerő mobilitás 
Energia termelés 
Lakások/házak tervezése területén 

Környezetvédelmi ipari standardok 
Termékjelölések tervezése, bevezetése 

Politikai szervezetek munkájában való 
részvétel 
Lobby-tevékenység 

55  ttáábblláázzaatt  AA  „„TTrraannsszzffoorrmmáácciióóss  ssttrraattééggiiaa””  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáággii  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrddjjaa  
FFoorrrrááss::  ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss,,  22001122
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8. A „hitelességi stratégia” kialakítása és megva-
lósítása – vegyipari esettanulmány 

Ez az esettanulmány a fenntartható fejlődés elveinek 
sikeres gyakorlati alkalmazását mutatja be Magyarország 
egyik legnagyobb vegyipari vállalatának példáján keresztül. 
Az első gondolati egységben Deme (2011) tanulmányából 
átvéve összefoglalja a vállalati háttér-információkat és leírja 
a vállalat jelenlegi stratégiai helyzetét. Erre építve felvázolja 
a TVK fenntarthatósági, „Hitelességi stratégiájának” a tér-
képét, Balanced Scorecardját és a kialakításának lépéseit. 
Végül meghatározza a Fenntarthatósági BSC alkalmazá-
sának a vállalati hozadékait. 

9.1. A TVK Nyrt. Háttér információi 

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan működő Rész-
vénytársaság ma Magyarország egyik legnagyobb 
vegyipari komplexuma 365185 millió forintos árbevétellel 
és 1114 fő munkavállalóval. Termelő vállalat, amely 
vegyipari benzin és gázolaj felhasználásával etilént és 
propilént állít elő, amit világszínvonalú technológiáival 
kis-, közepes- és nagysűrűségű polietilénné, valamint 
polipropilénné dolgoz fel. Nem csak hazai, hanem szá-
mos közép-, kelet-, és nyugat-európai műanyag-feldol-
gozó vállalatot lát el alapanyaggal. A cég által gyártott 
alapanyagokból készülő műanyagipari termékek egy-
aránt nélkülözhetetlenek az ipari felhasználók és a la-
kosság számára. A stratégiai és termelési terveik alapján 
saját értékesítési hálózatot épített ki számos európai or-
szágban. Kilenc országban működtet önálló irodát, ezek 
közül hat 100 százalékos tulajdonú leányvállalat. 

A TVK a pozsonyi Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. (SPC) 
társasággal együtt alkotja a MOL-csoport Petrolkémia 
Divízióját, amely vezető helyet foglal el a közép-európai régió 

petrolkémia iparában. Gyártó kapacitásait tekintve egyike 
Európa tíz legjelentősebb polimer-piaci szereplőjének. 

9.2. A vállalat jelenlegi stratégiai helyzete 

Az üzleti világnak döntő szerepe van a fenntarthatóság 
megvalósításának támogatásában. Egyre inkább bebi-
zonyosodik, hogy a vállalatok felelős magatartása a tár-
sadalmi kérdések és a környezetvédelem terén hozzájá-
rul a hosszú távú üzleti sikereikhez. Ezt felismerve a TVK 
alapvető célja az új rendszerszemlélet bevezetése. 
Olyan viselkedést honosított meg, mely túlmutat a helyi 
kérdések és feladatok megoldásán, miután a fenntart-
ható fejlődés új globális gondolkodást és cselekvést fel-
tételez a fenntarthatóság három pillérének a vállalati 
stratégiába és a mindennapi működésbe illesztése érde-
kében. Természetesen nincs mindenki számára megfe-
lelő, mindenkire illő recept ezen a téren. Minden iparág 
és vállalat más és más célkitűzésekkel, hagyományokkal 
és gyakorlattal rendelkezik, ezért a TVK is egyénileg 
azonosítja és határozza meg saját céljait és feladatait. 
A vállalat az elkövetkező 2011 és 2015 közötti időszakra 
vonatkozóan a fenntarthatóság három dimenziójában a 
következő hat fókuszterületet határozta meg: gazdasági 
fenntarthatóság; egészség és biztonság, közösségek, 
humán tőke; környezet és klímaváltozás. Ezek húsz 
olyan témát ölelnek fel, melyek lényegesek a hosszú 
távú gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásokra 
való sikeres válaszadásban. 

A fenntartható fejlődésének fókuszterületei alapján a 
TVK hét egymással szoros kapcsolatban álló stratégiai 
fenntartható fejlődés-kezdeményezést dolgozott ki, me-
lyek a cég összes tevékenységét érintik és sikertényező-
nek tekintendők az össz-vállalati stratégiai célkitűzéseik 
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elérésében. A TVK több olyan projektet indított, melyek a 
vállalatot közelebb hozzák hosszú távú céljának, a 
fenntartható működésnek a megvalósításához. 

9.3. A TVK fenntarthatósági, „Hitelességi stratégiájának” 
térképe 

Az előzőekben összefoglalt vállalati háttér-információk és 
a jelenlegi stratégiai helyzet ismeretében, valamint a 
fenntarthatósági stratégiai változatok jellemzői alapján 
érzékelhető, hogy a TVK Nyrt. a „Hitelességi stratégiát” 
követi. A „Hitelességi stratégia” céljainak, elemeinek az 
össz-vállalati stratégiába való beépülését és a köztük 
lévő fontosabb oksági összefüggéseket a stratégiai tér-
kép mutatja a 66..  áábbrráánn. E térkép leírja, hogyan vezetnek 
teljesítményjavuláshoz az immateriális javak a TVK belső 
folyamatában, amelyek a legjelentősebb befolyással bír-
nak az értékteremtésre a vevők, a részvényesek, a tár-
sadalmi közösségek és a természeti környezet számára. 

A fenntartható fejlődés céljai a TVK Fenntarthatósági 
Jelentése, 2010 alapján a következők: 

• A megfelelő irányítás és kockázatkezelés erősítése 

• A jövőbeni portfolióra való koncentrálás a versenyké-
pesség javításáért 

• Összpontosítás a belső és a külső vevői kapcsola-
tokra 

• A stakeholderek közötti bizalom és hitelesség foko-
zása 

 

• A környezeti terhelés csökkentése 

• A lehetőségek, kockázatok és a felelősségek mene-
dzselése az értékláncban 

• A humán erőforrások tőkésítése 

Látható, hogy a TVK elkötelezett a fenntartható fejlődés 
iránt és kommunikálja az elért eredményeit az érintettek 
felé. Kiemelt figyelmet fordítanak egy tisztább, élhetőbb 
környezet és a biztonságos, egészséges munkafeltételek 
elérésére, amelynek érdekében a megelőzést és a fele-
lős gondoskodást alapvető feltételként kezelik. A fenn-
tarthatóság és környezetközpontú gondolkodás alapelvei 
mélyen beépültek a vállalat hosszú távú stratégiájába. 
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Vállalati küldetés 
A MOL-csoport tagjaként a vevők kiváló minőségű olefin és polimer termékekkel, magas színvonalú szolgáltatásokkal történő 

kiszolgálása, folyamatos fejlesztések megvalósításával. A vállalat versenyképességének növelése, kockázatainak mérséklése, társadalmi 
megítélésének javítása és hasznosságának elismertetése. Kiemelkedő környezeti és társadalmi felelősségvállalás a természeti környezet 

megóvása, az egészségmegőrzés, az oktatás és a kultúra fejlesztés területén. 

Alapvető értékek 
Jól képzett, kreatív és motivált munkatársak 

A társaság működését átható minőségtudat és innovatív szemlélet 
A biztonság, az egészség és a természeti környezet iránti felelősségteljes elkötelezettség 

A kölcsönös előnyökön alapuló, tartós és tisztességes üzleti kapcsolatok 

Jövőkép 
A regionális petrolkémiai vezető pozíció megtartása és erősítése, a polimer felhasználás növekedésén alapuló termék portfólió további 

optimalizálásával, diverzifikálásával, a kölcsönös előnyökre épülő partnerkapcsolatok kialakításával és a vállalat hírnevének erősítésével 
 

GAZDASÁGI HATÁSOK TÁRSADALMI HATÁSOK TERMÉSZETI KÖRNYEZETI HATÁSOK 

Pénzügyi teljesítmény  

Vevők  

  

  

  

Működési folyamatok  

Tanulás és fejlődés  

66..  áábbrraa..  AA  TTVVKK  NNyyrrtt..  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáággii,,  „„HHiitteelleessssééggii  ssttrraattééggiiáájjáánnaakk””  ttéérrkkééppee  
FFoorrrrááss::  vváállllaallaattii  aannyyaaggookk  aallaappjjáánn  ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss  
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Látható, hogy a vállalat túlmegy az országos és a helyi 
szabályozások teremtette minimális normák betartásán, 
amellyel működési jogokat szerez egy adott közösség-
ben. A szabályozási korlátoknál jobbat kíván nyújtani 
annak érdekében, hogy kiváló munkaadóként becsüljék 
meg ott, ahol működik. A jó hírnév segíti a vállalatot a 
legjobb munkavállalók vonzásában, megszerzésében és 
megtartásában. A cég fejlődéséhez jól felkészült, napra-
kész információval rendelkező, tehetséges szakembe-
rekre van szükség. Stratégiai céljaik végrehajtásának 
egyik legfontosabb feltétele a szakmailag jól képzett, 
motivált, a cég mellett teljes mértékben elkötelezett mun-
kaerő. Ezért a TVK nagy figyelmet fordít a dolgozók el-
kötelezettségének maximalizálására, kihívást jelentő fel-
adatok és lehetőségek nyújtására a legjobb munkakö-
rülmények biztosítása, és átlagon felüli javadalmazás 
mellett. A humán erőforrásának továbbfejlesztése érde-
kében szakmai képzéseket, egyéni és csoportos kom-
petenciafejlesztéseket és tréningeket szervez, melyben 
nagy hangsúlyt kap a fenntartható fejlődés elveinek a 
beépítése a vállalati értékrendbe. 
A működési folyamatok egyik legmeghatározóbb eleme 
az innováció. A környezeti terhelés csökkentésének ér-
dekében kutatásokat végeznek biológiailag lebomló mű-
anyagok létrehozására új adalékanyagok kifejlesztésé-
vel. Szintén kutatási program keretében keresnek meg-
oldási lehetőséget a hulladékok, ezen belül is a műa-
nyagok újrafelhasználására. Az innovációs folyamat 
hatással van az új termékekre, azok minőségére és árá-
ra, elősegítve ezzel a vásárlói igények kielégítését. 
Vevői nézőpontból a TVK egyik legfontosabb célja azok 
elégedettségének növelése magas színvonalú kiszolgá-
lással és hatékony szükséglet kielégítéssel. A kölcsönös 
előnyökön alapuló, tartós és értékteremtő partnerkap-

csolatok kialakításával szeretnék a vevőiket megszerezni 
és megtartani, amit az új termékek bevezetésével és a 
minőségjavítással érnek el. A vállalat értékét növeli a már 
meglévő ügyfeleikkel ápolt kapcsolatok elmélyítése és a 
vevői szükségletek lehető legmagasabb szintű kielégítése. 
A társadalmi szempontból elért jó hírnév javítja a tudatos 
fogyasztókban és befektetőkben a vállalatról kialakult képet, 
ezzel segítve elő az értékteremtő kapcsolatok kialakítását. A 
vállalat a társadalmi felelősségvállalásával törekszik a 
kulturális örökségek megőrzésére, és támogatást nyújt a 
kultúra, a sport, a tudomány és az oktatás területén. A 
társadalmi megítélésének javítása és a hasznosságának 
elismerése érdekében programokat indított a vegyipar és 
maga a TVK tevékenységeinek széleskörű megismerteté-
sére. A „TVK Hét” és az „Egy nap alatt a TVK körül” 
programjai javították a vállalat ismertségét és tevé-
kenységének elfogadottságát, pozitív megítélését. 
Mivel a természeti környezet védelme napjaink egyik 
legfontosabb kérdése, a TVK is elsődleges célként jelölte 
meg azt a stratégiájában. A környezeti terhelését számos 
intézkedés bevezetésével csökkenti, mint például a 
hulladékok újrafelhasználásának előtérbe helyezése, a 
káros anyag kibocsátásának vagy a frissvíz felhasználá-
sának a csökkentése révén. E célok megfogalmazásához 
és eléréséhez szükség van a fenntartható fejlődés elveinek 
mind szélesebb körű elfogadására, innovációra és 
környezettudatos logisztikai megoldások alkalmazására. 
9.4. A TVK Nyrt. „Hitelességi stratégiájának” Fenntart-
hatósági Balanced Scorecardja 
A vállalat tisztában van azzal, hogy napjainkban a 
hosszú távú siker és a társadalmi elfogadottság mérő-
számai nem csak a gazdasági mutatószámokban tükrö-
ződnek. Tevékenységüket egyre inkább annak a telje-

Magyar Minőség XXII. évfolyam 03. 2013. március 18/56 oldal 



sítménynek a tükrében is értékelik, hogy mennyire 
képesek csökkenteni a társadalomra, illetve a környe-
zetre gyakorolt negatív hatásukat. 
Ennek megfelelően készült el a TVK „Hitelességi straté-
giájának” SBSC-ja (66..  ttáábblláázzaatt  aa  cciikkkk  vvééggéénn), ami egyér-
telművé teszi a stratégiai célokhoz tartozó operatív célo-
kat, a célok elérésének ellenőrzésére szolgáló mutató-
számokat, és a megvalósítást segítő korszerű 
menedzsment eszközöket. A szerkezet alkalmazásával a 
vállalat hatékonyabban nyomon tudja követni a célkitű-
zéseinek a megvalósulását. 

9.5. Az SBSC alkalmazásának vállalati hozadéka 
A Fenntarthatósági Balanced Scorecard vállalati alkal-
mazásának számos eredménye realizálódott. Először is 
hasznos keretet adott a fenntarthatósági stratégia terve-
zéséhez, és kézzelfogható segítséget nyújtott a hosszú 
és rövid távú fenntarthatósági feladatok megoldásához. 
Ezeken kívül további előnyök voltak érzékelhetőek: 
• Elősegítette a TVK-nál a fenntarthatóság fogalmának 

jobb megértését, a fenntarthatóság érdekében tett 
vállalati erőfeszítések megismerését, és a fenntart-
hatósági akciók hiányosságának kimutatását. 

• Tisztázódott, hogy a társadalmi és a környezeti ügyek 
hogyan integrálódnak a jelenlegi vállalati tevékenysé-
gekbe és a döntéshozatalba. 

• Gondolati sorvezetőt adott a Fenntarthatósági Fejlő-
dés és Egészség, Biztonság, Környezet (FF és EBK) 
Osztály operatív tevékenységeinek a tervezéséhez, a 
hosszú távú fenntarthatósági célok kijelölése mellett. 

Amint a vállalat meghatározta a fenntarthatósági fó-
kuszterületeket, majd ez alapján kialakította az első 
Fenntarthatósági Balanced Scorecardját, hamar azzal a 

feladattal került szembe, hogy beépítse az SBSC-ét a 
meglévő vezetési rendszerébe. A legjobb eredményt az 
SBSC lépésről lépésre történő bevezetése hozta meg-
felelő egyensúlyt tartva a vállalati konkrét tevékenysé-
gekben és a működés szabályzásban bevezetett válto-
zások között. 
10. Következtetések 
A tanulmány az ismertetett stratégiai típusoknak és a 
Fenntarthatósági Balanced Scorecardnak a széles vál-
lalati körben történő alkalmazását segíti elő. Ezzel kap-
csolatosan az a következtetés vonható le, hogy az SBSC 
alkalmazás eredményessége általában a stratégiával, 
vállalati kultúrával, szervezeti felépítéssel, valamint a 
folyamattal és a módszertani tényezőkkel függ össze. 
Ahogyan a BSC, úgy az SBSC is tartalmaz stratégiákat. 
Azonban csak kevés, a fenntarthatóság követelményeit 
explicit módon kifejező stratégia létezik a fenntarthatósági 
menedzsment területén. Ezért fontos a megfelelő fenn-
tarthatósági stratégiai változatok kiválasztása a straté-
giaalkotási folyamatban. Ebből kiindulva lehet meghatározni 
a követendő stratégiai célokat, fő teljesítménymutatókat, és 
menedzsment módszereket. Empirikus vizsgálatok (Kaplan 
és Norton, 1996; Bieker, 2005; Pelczné Gáll, 1997) ered-
ményei azt mutatják, hogy azok a vállalatok, amelyek 
hagyományos BSC-ét már korábban is bevezettek, ismerték 
a stratégiák tervezésének és megvalósításának rutinjait. 
Vagyis ezek a vállalatok már rendelkeznek jól meghatározott 
és konzisztens stratégiai célokkal. 
A vállalati kultúra jelentőségét fokozza az a tény, hogy az 
SBSC mint új teljesítményértékelési rendszer beveze-
tése alapvető változásokat idéz elő a menedzsmentben. 
A mind tartalmi mind módszertani szempontból új SBSC 
kérdésessé teheti a korábbi stratégiai struktúrákat és 
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folyamatokat. Ezért a vállalati integrálásában a kulturális 
tényezők meghatározó szerepet játszhatnak, amelyek a 
következők: 
Hernádi (2009) dolgozatában arról ír, hogy a felső veze-
tés elkötelezettsége az egyik legfontosabb tényezője a 
vállalati fenntarthatóság megvalósulásának. Így van ez 
az SBSC-nél is. Ezt ki kell fejeznie a fenntarthatósággal 
kapcsolatos kérdések fontosságának hangsúlyozása 
során. Mi több a vezetésnek számolni kell az alkalma-
zottak fenntartásával is, melyet proaktív módon kell ke-
zelnie. Ezt azzal érhetik el a vezetők, hogy megbeszélik 
a problémákat az érintett beavatottakkal és előre kikérik 
a véleményüket a lehetséges döntési változatokról. 
A vállalati szervezeti felépítés szintén az eredményesség 
feltétele közé tartozik. Az SBSC-nek annak a szervezet-
nek a felépítését kell tükröznie, amelynek a stratégiájáról 
szól. Ezt az indokolja, hogy a stratégiát rendszerint a 
különböző szervezeti egységek szintjén értelmezzük. Ily 
módon a Fenntarthatósági Balanced Scorecard szerve-
zeten belüli elfogadottságának feltétele, hogy a válla-
lat/üzleti egység fenntarthatósági stratégiája által tá-
masztott követelmények jelenjenek meg a szervezeti 
egységek, csoportok és egyének számára kitűzött célok 
szintjén. Ehelyett a szervezeti egységeknek gyakran to-
vábbra is a hagyományos menedzsment rendszer része-
ként meghatározott pénzügyi keretek teljesítésére kell 
koncentrálniuk. A szervezeti egységeken belüli csoportok 
és egyének céljait pedig operatív célokhoz kapcsolják, 
kizárva ezzel azt, hogy olyan képességek alakuljanak ki, 
amelyek lehetővé teszik a fenntarthatósági célok eléré-
sét. Ez a probléma főleg annak tulajdonítható, hogy az 
emberi erőforrás menedzserek gyakran nem képesek 
elősegíteni az egyéni, és csoportszintű célok illeszkedé-
sét a szervezeti célokhoz. 

A fentieken túlmenően nem mellékes eredménypotenciát 
rejtenek még a folyamattal és a módszertannal összefüggő 
tényezők. Ezek között a legfontosabb az a megközelítés, 
amely szerint az SBSC, illetve a stratégiai célrendszer 
felépül. A tradicionális Balanced Scorecard inkább a felülről 
lefelé irányuló, illeszkedő metodológiát ajánlja. Ez azt je-
lenti, hogy a stratégiai célokat a felső vezetés határozza 
meg. Ez gyakran vezet belső ellenálláshoz, mivel nem ve-
szi figyelembe a dolgozók egyéni céljait, ami veszé-
lyeztetheti a rendelkezésre álló erőforrásokat. 
A szervezetek egészének összehangolása a közös jövő-
képnek és a kijelölt irányvonalaknak megfelelően egy 
sok embert érintő bonyolult folyamat. Így a vállalati ta-
pasztalatokból kiindulva a felülről lefelé és az alulról fel-
felé megközelítés okos kombinációja erősítheti a vállalati 
dolgozók elkötelezettségét a stratégiai célok és a me-
nedzsment eszközök mellett. Másfelől viszont a top me-
nedzsment által megfogalmazott stratégiai inputok, úgy 
mint a vállalati küldetés, értékek és jövőkép, továbbá az 
azonosított fenntarthatósági stratégia szolgál útmutatóul 
a közép és alsó szintű vezetők számára az operatív cé-
lok, mutatók és eszközök meghatározásához. Ez termé-
szetesen időigényes és sok belső egyeztetést kíván, de 
megéri elvégezni. 
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Nézőpontok, Stratégiai célok, Operatív célok, Stratégiai 
mutatószámok, Hatékony menedzsment eszközök 

 

1. Pénzügyi teljesítmény 

Mutatók 2008 2009 2010 

1.1. ROE -0,1   

1.1. EBITDA (mFt) 17703 5099 13699 

1.1.ROACE (%) 1,53 -13,08 -7,17 

1.2. Környezetvédelmi 
céltartalék (mFt) 2563 1971 2030 

1.2. EBK-jellegű 
bírság 0 0 0 

1.1. Vállalati érték növelés 

1.1.1. ROACE növelése 

1.1.2. Környezetvédelmi céltartalék csökkentése 

1.2. Kockázat kezelés és csökkentés 

• Business Continuity Management (BCM) 
• Enterprise Risk Management (ERM) 

 

2. Vevők 

2.1. Vásárlói igény kielégítés 

2.1.1. Termékportfólió bővítés 

2.1.Vevői 
elégedettségi 
index (%) 

14,39 19,52 15,52 
2.1.2. Termékminőség fejlesztés 

2.1.3. Termékélettartam hosszabbítás 

2.2. Kölcsönös előnyökön alapuló partner-kapcsolatok kialakítása 

2.2.1. Vevői elégedettség növelése 

2.2.2. Fenntartható fejlődés (FF) tudatosság kommunikációja a vevők 
felé 

• Customer Relationship Management (CRM) 

• FF jelentések 
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3. Működési folyamatok 

3.1. Környezetvé-
delmi beruhá-
zások (mFt) 

36,7 110,4 974 

3.2. Kutatással és 
fejlesztéssel 
kapcsolatos 
szolgáltatás 
(mFt) 

n.a. 235 230 

3.4. Újrahasznosí-
tott veszélyes 
és nem veszé-
lyes hulladék 
mennyisége (t) 

900 4602 488 

3.5. Tűzesetek 
száma (db) 0 0 3 

3.1. Környezeti teljesítmény javítása 

3.2..Környezettudatos kutatás és fejlesztés 

3.2.1. Új, biológiailag lebomló műanyag típusok fejlesztése 

3.2.2. Kutatási programok a műanyagok környezetbarátabbá tételére 

3.3. Társadalom és környezettudatos beszállítói kapcsolat kiépítése 

3.4. Környezettudatos logisztikai megoldások alkalmazása 

3.5. Működési biztonság fokozása 

3.5.1. Biztonsági kockázatok kezelésére irányított intézkedések bevezetése 

3.6. Működési folyamatok fejlesztésének kommunikálása 

• Integrált Irányítási Rendszer (IIR) 
• Minőségirányítási Rendszer (MIR) 
• Total Quality Management (TQM) 
• Folyamatbiztonsági Irányítási Rendszer (PSM) 
• Energiafelügyeleti és Információs Rendszer (EFIR) 
• Beszállító minősítési rendszer 

 
4. Tanulás és fejlődés 

4.1. Egy főre eső oktatási 
és tréning költség (Ft) 150000 76212 74500 

4.1. Egy főre eső képzési 
óraszám n.a. 31,59 79,8 

4.3. A TVK-tól távozott 
alkalmazottak száma 
(fő) 

52 44 60 

4.3. Táppénzes távollét 
aránya (%) 15,8 16,4 15,3 

4.1. Humán erőforrás, ismeret és képesség fejlesztés 

4.1.1. A legtehetségesebb személyek vonzása 

4.1.2. Meglévő munkaerő fejlesztése és megtartása 

4.2. Fenntarthatóság orientált vállalati kultúra kialakítása 

4.2.1. Újonnan kinevezett vezetőknél alapszintű EBK tudatosság elérése 

4.3. Alkalmazottak elégedettségének, elkötelezettségének növelése 

• Fenntartható Fejlődés Menedzsment Rendszer (FFMR) 
• FF jelentések 
• EBK Irányítási Rendszer 
• Ötletek Támogatási Rendszere (ÖTR) 
• Karrier Menedzsment Folyamat (CMS) 
• Teljesítmény Értékelési Rendszer (TÉR) 
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5. Társadalom 

5.1. A helyi közösség életminőségének megtartása és javítása 
5.1. LTIF (Munkaidő 

kieséssel járó 
munkabalesetek 
gyakorisága) 

0,49 0,50 0,05 

5.1. TROIF (Jelentésköteles 
foglalkozási 
megbetegedések 
gyakorisága) 

0 0 0 

5.2. Szponzorálás és 
mecenatúra (mFt) 66,7 66,9 49,89 

5.2. Női munkaerő aránya az 
összes alkalmazottra 
vetítve (%) 

34,5 32,5 32,6 

5.1.1. A munkaidő-kieséssel járó balesetek csökkentése 

5.1.2. Az összes jelentésköteles foglalkozási megbetegedés 

 gyakoriságának csökkentése 

5.1.3. Dolgozók részvételi arányának növelése a munkahelyi 

egészség-fejlesztési programban 

5.2. Értékteremtő kapcsolat kialakítása a társadalom tagjaival 

5.2.1. Támogatási tevékenység kiterjesztése 

• Etikai Kódex 
• Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer 

(MEBIR) 
• STEP program 
• Biztonságos Munkahelyek Projekt 
• Biztonságos közlekedés program 

6. Természeti környezet 

6.1. A természeti környezet megóvása 
6.1. Visszaforgatott és újra 

felhasznált víz teljes 
mennyisége (m3) 

934770 859944 1372293 

6.2. Földgáz fogyasztás (GJ) n.a. 1403194 1693172 

6.2. Elektromos áram 
fogyasztás (GJ) n.a. 1938093 2015495 

6.2. CO2 kibocsátás (t) 1147068 1056552 1127707 

6.1.1. Természeti erőforrások védelme 

6.2. Környezeti terhelés csökkentése 

6.2.1. Alapanyag és energiaszükségletek racionalizálása 

6.2.2. Felszíni frissvíz felhasználás minimalizálása 

6.2.3. Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 

• Egységes környezethasználati engedélyeztetés (IPPC) 
• Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) 
• Fenntartható Fejlődés Menedzsment Rendszer (FFMR) 

66..  ttáábblláázzaatt  AA  TTVVKK  NNyyrrtt..  „„HHiitteelleessssééggii  ssttrraattééggiiáájjáánnaakk””  FFeennnnttaarrtthhaattóóssáággii  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrddjjaa  
FFoorrrrááss::  vváállllaallaattii  aannyyaaggookk  aallaappjjáánn  ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss  22001122..  

_______________________________________________________________________________________________   

Magyar Minőség XXII. évfolyam 03. 2013. március 24/56 oldal 



AA  LLeeaann  MMeenneeddzzssmmeenntt  iiggaazzii  aallaappjjaaii  ––  HHaaggyyoommáánnyy  ééss  aaddaappttáácciióó  
22..  rréésszz  

TTóótthh  LLáásszzllóó  --  TTóótthh  CCssaabbaa  LLáásszzllóó  
  

A két világháború közti időszak 
Japán megerősödésében szerepet játszott az a „szeren-
cse” is, amelyet az első világháború jelentett. A háborús 
körülmények tudtak ugyanis megágyazni egy olyan gaz-
dasági és kereskedelmi viszonyok közötti változásnak, 
amelyek Japán számára kedvezőek voltak. 
Japán áttörése a textilipar segítségével sikerült a keres-
kedelem szférájában. Talán korántsem véletlen, hogy 
Japán egyik legnagyobb autógyára, a japán menedzs-
mentnek nevet is kölcsönző Toyota eredetileg szövőgé-
peket gyártott. 
Japán gazdasági fejlődésének folyamatát végigkíséri a 
nyersanyaghiány problémája, azonban úgy is lehet mon-
dani, ők előnyt kovácsoltak a szükségből. Mivel a nyers-
anyag-beszerzéshez jelentékeny importra van szükség, 
de sohasem veszítették szem elől a fizetési mérleg 
egyensúlyát, ezért Japán exportja is jelentősen meg-
emelkedett -főként azért, hogy tudja fedezni a szigetek 
nyersanyaggal való ellátását- ezzel pedig komoly pozíci-
ókat fogott először a kelet-ázsiai, majd a világméretű pi-
acon. Viszont ahhoz, hogy versenyképes termékekkel 
tudjon kilépni a piacra, ezért már ettől az időtől kezdve 
különös figyelmet fordítottak a termékek minőségére, az 
előállítási költségek korlátozására. 
A különféle piacokra való betörési lehetőségek keresése 
során bevetettek minden rendelkezésre álló eszközt. 
Ilyen volt többek között a yen leértékelése, amely ver-
senyképesebbé tette a japán árukat a világpiacon. Ennek 

a negatív hatásait a japán társadalom szövetének jelleg-
zetességeit kihasználva védték ki. 
Amit ma a japán gazdasági viszonyok duális vonásaiként 
értünk, ebben az időszakban gyökeresedett meg. Egyik 
oldalról a nagyipar a kapitalista viszonyoknak megfelelő 
rendkívül versenyképes manifesztálódása, másik oldalról 
a sok kézműves munkásnak munkát adó helyi ipar 
-elsőre gazdaságosnak tűnő- fenntartása. Utóbbi mu-
tatja, hogy a japán társadalomnak irányt szabók célja 
nem egyszerűen egy tiszta gazdasági fejlődés elérése 
volt, hanem figyelembe vette a társadalom tagjainak, az 
azt alkotó részegységeknek (legyenek azok egyének 
vagy közösségek) a fennmaradását és prosperitását is. 
Ahhoz, hogy a japán termékek versenyképességének 
forrásait meg tudjuk érteni, bele kell nézni a japán ter-
melőegységek működésébe. 
A gazdasági szervezetek, valamint a közigazgatási és 
politikai szféra működésének alapvonalai hasonlítanak 
egymáshoz. Ezeket összefoglaló néven nevezzük „japán 
szervezetirányítási, szervezetműködtetési elveknek”. 
Mivel az iparosítás és a modernizáció csak a XIX. szá-
zad végén indult meg Japánban, ezért, az időrendiség-
nek megfelelően megállapíthatjuk, hogy a módszerek 
eredete a japán bürokrácia működésében keresendő. 
Jóllehet, a Meidzsi-reform teremtette meg Japán moder-
nizációjának alapjait, a japán bürokrácia működésének 
alapelvei már a megelőző, Tokugava-korszakban lefek-
tetődtek. Ekkor alakult ki egy rendkívül hierarchizált, a 
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szakértelmen, a tudáson, és az alá-fölé- rendeltségen 
alapuló hivatalnok-réteg, amelynek módszereiből merített 
mind a Meidzsi-kori bürokrácia, mind pedig a későbbi 
nagyipari vállalatok. 
Japán politikai élete a harmincas évektől vett fordulatot, 
az egyre növekvő befolyású hadsereg ekkor tudta át-
venni a tényleges politikai hatalmat az ország fölött. A 
polgári politikai csoportosulások háttérbe szorultak, 
1932-től kezdve a hadsereg gyakorolta az igazi hatalmat, 
1940-ben pedig formálisan is betiltották a politikai párto-
kat. A militarizmusnak, illetve a nacionalizmusnak voltak 
hagyományai Japánban, azonban megerősödését két 
fontos tényezőhöz köthetjük: Az egyik Japán már több-
ször is említett krónikus nyersanyaghiánya, amit valami-
lyen módon mindenképp ki kellett elégíteni, a másik pe-
dig a nemzetközi viszonyok korabeli alakulása voltak. 
Utóbbi kapcsán fontos megjegyezni, hogy a japánok, 
mint akik az egész világ működését hierarchikusan lát-
ták, nem tettek máshogy a nemzetközi kapcsolatokban 
is. Céljuk tehát kivívni az őket megérdemlő helyet. A már 
korábban említett legyőzhetetlenség-mítosszal, és azzal 
a ténnyel, hogy Kelet-Ázsiában az egyetlen nem gyar-
mati sorban levő nemzet voltak, ez azt jelentette, hogy 
nekik jutott a feladat, hogy megtisztítsák a régiót az an-
golszász dominanciától, és Ázsia vezető hatalma legye-
nek. A Hirohito császárral jó baráti viszonyt ápoló Konoe 
Fumimaro miniszterelnök dolgozta ki a Kelet-Ázsiai Jóléti 
Rendszer vízióját, amely Japán vezető szerepét jelen-
tette. Az eredmény ismert: Sokéves, véres háború, totális 
vereséggel és idegen megszállással. 
A japán társadalom számára ez különös megaláztatással 
járt, hisz minden, amiért korábban odaadással küzdöttek, 
a semmivé lett. 

Köszönhetően az amerikaiak bölcs belátásának, továbbá 
a császár közreműködésének, sikerült a megalázó hely-
zetből kilábalni, sőt, egy vezető gazdasági hatalommá 
válni Japánnak. 
Japán politikai és társadalmi rendszere a második 
világháború után 
A korábbiakhoz hasonlóan hagyomány és adaptáció 
produktuma a jelenlegi -második világháború utáni- japán 
politikai rendszer. Itt feltétlenül szükséges megjegyezni a 
megszálló amerikai hatóságok pozitív szerepét, hiszen 
nem egy az egyben kívánták ráerőltetni saját nézetrend-
szerüket a merőben eltérő társadalomra, nem az „ameri-
kai modellt” kívánták Japánra kényszeríteni, hanem a 
nyugati típusú demokrácia intézményeit beépíteni a ja-
pán hagyományokba. Így maradhatott mára a világ 
utolsó császársági államformája a szigetország, melynek 
parlamentáris rendszere kiemelkedőnek mondható a ré-
gióban. Elmondható, hogy a császár maga is fontos, po-
zitív szerepet játszott az új viszonyok megteremtésében, 
felhasználva isteni tekintélyét. Azt is megjegyezhetjük, 
hogy a japán parlamentarizmus és államigazgatás mű-
ködésében is sikerrel működnek egymás mellett a „ha-
gyományos” és nyugatról átvett elemek. 
A világháborút követő intézkedések közül a legfonto-
sabbá az általános és titkos választójog bevezetése, to-
vábbá több, korábban hátrányosan kezelt társadalmi ré-
teg (pl. nők) egyenrangúvá tétele volt. A reformok mind-
azonáltal nem voltak túlságosan felforgatóak, ezt 
részben a japánok konzervativizmusának, részben pedig 
az amerikaiak szocializmustól való félelmének lehet kö-
szönni. Utóbbiak a hidegháború kirobbanása után támo-
gatták a helyi konzervatív erőket, akik pedig egy hosszú 
évtizedekre stabil rendszert tudtak létrehozni. 
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A társadalom vezető pártja a konzervatív erők egyesíté-
séből létrehozott Liberális Demokrata Párt (Jiyū-
Minshutō, angol rövidítéssel LDP) lett, amely 1955-től 
egészen 2009-ig a legerősebb párt volt a japán alsóházi 
választásokon. Az LDP nem egy ideológia, vagy egy ka-
rizmatikus vezető köré szervezett párt, hanem igyekezett 
beépülni különböző társadalmi csoportokba. Az LDP 
nem centralizált erő, hanem különféle vezető személyi-
ségek által dominált frakciók szövetsége. Az LDP frakciói 
különféle társadalmi csoportokkal, illetve támogatói kö-
rökkel állnak szoros összefüggésben. 
Az egyes csoportok közötti együttműködés határozza 
meg mind a politikai életet, mind pedig az egyéb szférá-
kat, közöttük a gazdaságit is. Ha lehet „együttműködés 
rendszeréről” beszélni, akkor azt nagy valószínűséggel 
Japánban kell keresni. Japán érdekegyeztetési rendsze-
rét is nehéz leírni a hagyományos pluralista, vagy neo-
korporatív jelzőkkel (hisz mindkettőből tartalmaz jelleg-
zetességeket), ezért a legcélszerűbb, ha patrónus-kliens 
rendszernek tekintjük. E rendszer gyökerei pedig egyér-
telműen visszavezethetők a Tokugava-kori bürokrácia 
működéséhez. Az LDP kormányzat hosszú ideje alatt 
rendkívüli adaptációs képességéről tett tanúbizonyságot, 
hozzásegítve önmagát ahhoz, hogy ilyen domináns sze-
repben maradhasson. Az adaptáció tehát a pártpolitikai 
szférára is igaz. 
Fontos megemlíteni, hogy a politikai szférában erőtelje-
sen érvényesül a szenioritás elve. A vezető politikusok 
csak hosszú korábbi politikai, illetve bürokráciában be-
töltött pályafutást követően kerülnek a legfontosabb po-
zíciókba.  Ez az elv, mint látni fogjuk, meghatározó a ja-
pán ipari menedzsment esetén is. 
Japán politikája tekintetében még egy momentumot kell 
kiemelni, az ún. Josida-doktrínát. A Josida Sigeru kor-

mányfőről elnevezett doktrína lényege, hogy Japán egy-
értelműen alárendeli magát az Egyesült Államok bizton-
sági érdekeinek, erőforrásait nem hadseregfejlesztésre, 
hanem a termelő ipar fejlesztésére koncentrálja. A komp-
romisszum másik eleme az volt, hogy az Egyesült Álla-
mok igyekszik nagyon kedvező vámtarifákat fenntartani a 
japán termékek számára. Mint később látni fogjuk, ez 
meghatározó lesz a két ország közötti gazdasági viszony 
alakulásában. 
A politikai jellegű változások után ismerkedjünk meg 
konkrétabban a második világháborút követő Japán gaz-
daságfejlesztési koncepciójával is. 
Ezekben az években alakult ki a fejlett világban az ún. 
„jóléti” államok koncepciója. A világban többféle modell 
jött létre, amelyeket nagyjából háromfelé szokás cso-
portosítani: beszélhetünk angolszász jóléti modellről, 
rajnai modellről, illetve skandináv modellről. Japánban 
-mint már fentebb szó volt róla- fejlesztő államról beszél-
hetünk, amelyben a klasszikus jóléti államokban tapasz-
talható intézkedések (magas adók, magas újraelosztás, 
széles szociálpolitika) nem találhatók meg. Japánban az 
adókat igyekeznek alacsony szinten tartani, arra való 
hivatkozással, hogy ez növeli a társadalom munka-
kedvét. Azokat a feladatokat, amelyeket Európában pél-
dául a nemzeti jövedelem újraelosztásával és magas 
szociális kiadásokkal látnak el, Japánban inkább bízzák 
rá a társadalom természetes szövetében megbúvó me-
chanizmusokra. 
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tározó szereplői a nagyvállalatok. Szerepük azért rendkívül 
fontos, mivel a szigetországnak továbbra is égető nyers-
anyag-igénye van, ezt pedig csak úgy lehet biztosítani, ha 
a külkereskedelmi mérleg pozitív, ebben pedig oroszlán-
részt vállalnak az exportra dolgozó nagyvállalatok. 
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A két világháború közötti időszak meghatározó gazdasági 
formái a zaibacu névre hallgató, befolyásos klánok kezében 
levő, több gazdasági ágazatot összefogó nagy egységek 
voltak. Az amerikai megszálló politika egyik kitüntetett célja 
ezek feloszlatása volt. Eredeti formájukban meg is szűntek, 
azonban helyükre léptek az ún. keirecuk, amelyek 
hasonlóképp épülnek föl, csak éppen részvénytársasági 
formátumot öltve. Ezek a keirecuk tartják ellenőrzésük alatt 
Japán gazdaságának meghatározó részét. 
A gazdasági szakirodalom a hetvenes évektől kezdve 
evidenciának tekinti, hogy a világgazdaság leghatéko-
nyabb működési módja a liberalizált, szabad kereskede-
lem. Bár utóbbival kapcsolatban már egy korábbi cikkben 
is megfogalmazódtak komoly kétségek (a fenntartható 
fejlődés oldaláról), Japán esetében pedig ez így ebben a 
formájában nem állja meg a helyét. Japán kormányzata 
ugyanis -a külkereskedelmi mérleg pozitívan tartása 
mellett- kínosan ügyelt mindig is a saját, belső piacai vé-
delmére. Behozni tehát leginkább csak olyan cikkeket 
-főként nyersanyagokat- enged, amelyek nélkül nem mű-
ködhetne a japán gazdaság. Japán féltékenyen védi 
belső piacait. A sziget-jelleg mindig is befolyásolta a poli-
tikát, és erősítette azokat a folyamatosan meglévő törek-
véseket, miszerint a lehető legtöbb árucikkből önellátó-
nak kell lenniük. 
Több szerző is megerősíti, hogy a második világháborút 
követő „Japán csoda” egyik központi szereplője a Keres-
kedelmi és Iparügyi Minisztérium (angol rövidítéssel 
MITI) volt. Különösen fontos volt a szerepe a technoló-
giai innováció előmozdításában. Már korábban is láthat-
tuk, hogy az oktatás, illetve az innováció kiemelkedően 
fontos szerepet tölt be a japán társadalomban, és ez 
nem volt másként a második világháborút követően sem. 

Japán az oktatásra és az innovációra építette gazdasági 
felemelkedését. 
Inogucsi három elvet állapít meg, melynek segítségével 
modernizálni tudták az országot: Az első az erőforrások 
minél hatékonyabb mozgósítása. Mivel a nyersanyaghi-
ány súlyos probléma volt, ezért itt hangsúlyos szerepe 
van a társadalmi erőforrásoknak. Ebben pedig a fentebb 
említett oktatás és tudásközpontúságon túl szerepet kap 
a japán emberek hazafiassága, illetve a szervezetekhez 
való lojalitása. A már említett, becsületen nyugvó kollek-
tivizmus és fegyelmezettség itt is szerepet kap. 
A második elv, hogy Japán alkalmasnak bizonyult a piaci 
mozgások felismerésére, és az ezekhez való alkalmaz-
kodás pontos végig vitelére. Ennek alapját a már több-
ször hivatkozott fejlett bürokrácia megléte biztosította.  
A harmadik elv pedig, hogy a Japán kormányzat képes-
nek bizonyult arra, hogy döntései hosszú távon is meg-
feleljenek a piaci szektorban a feltárt folyamatoknak. Ezt 
pedig úgy érték el, hogy megtalálták egy kiegyensúlyo-
zott ösztönző-rendszer alapjait a piaci szektor számára. 
A második világháborút követően a gazdaságfejlesztés 
prioritásai elsőként a nehéziparra, később a csúcstech-
nológiára fókuszáltak. A nehéziparról a csúcstechnológi-
ára való áttérést is a MITI ösztönözte, eredménye pedig 
-többek között- az volt, hogy így csökkenteni lehetett az 
ország nyersanyag-igényét. 
 A japán gazdaságban világosan megkülönböztethetők a 
húzóágazatként jelentkező nagyipari vállalatok, melyek 
nagy önállósággal, és az állam részéről ösztönző me-
chanizmusokkal rendelkeznek, továbbá a mezőgazda-
sági, kis és középvállalkozások, melyek korántsem 
ennyire versenyképesek, azonban pont emiatt komoly 
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állami támogatással rendelkeznek, fontos, a társadalom 
szövetét összetartó szerepük folytán. 
Fontos szerepe volt a MITI-nek abban is, hogy nem járult 
hozzá monopóliumok létrejöttéhez, hanem az egyes 
iparágakban, több nagyvállalat támogatásával egészsé-
ges versenyhelyzetet eredményezett. Ez nyilvánvalóan a 
hatékonyság irányában tett pozitív döntés volt. 
A japán gazdaság legfontosabb alapegységeinek a ter-
melő nagyvállalatokat tekinthetjük. A fentebb említett 
„húzó-iparágakban” a termelő nagyvállalatok kiemelkedő 
szerepet töltenek be a társadalom tagjainak életében. 
Kijelenthető, hogy egy japán ipari nagyvállalat több mint 
egyszerű munkahely, jelentős szerepet tölt be az egyes 
dolgozók személyes életében, továbbá komoly társa-
dalmi funkciókat is betölt. 
Okada professzor a japán termelési menedzsment há-
rom alapelvét állapítja meg: Az élethosszig való alkalma-
zást, a szenioritás elvét, illetve a szervezeten belüli szö-
vetségeket, továbbá dr. Dori megállapítása alapján hoz-
zátesz egy negyediket is, amit „jóléti társaságnak” lehet 
fordítani. 
Az élethosszig való alkalmazás a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy a fiatal dolgozókat már oktatásuk végső sza-
kaszában gyakorlati képzésben részesítik, mely időszak 
alatt el kell sajátítaniuk a vállalat szellemiségét, működé-
séről megfelelő tudást kell szereznie. Ebben az időszak-
ban alakul ki a lojalitás a céghez. Mint fentebb már em-
lítésre került, ezek a nagyvállalati csoportosulások is 
egyfajta nagycsalád mintájára szerveződnek. Amikor egy 
fiatal dolgozó bekerült a vállalat kötelékébe, megszűnik 
individuum lenni, munkáját nem önmaga kedvéért végzi, 
hanem a kollektíva sikere érdekében. 

Ezzel függ össze tulajdonképpen a második elv is. A 
szenioritás elve, mely egyébként az egész japáni társa-
dalomra jellemző, azt jelenti, hogy a dolgozók vállalaton 
belüli előrelépése kizárólag a vállalatnál eltöltött idő 
függvényében alakul. Ezzel megpróbálják a destruktív 
versengést kiküszöbölni a dolgozók között. 
A szenioritás mindazonáltal nemcsak azt jelenti, hogy az 
előrelépés időfüggvényű, hanem ez által biztonságot, 
tervezhetőséget is nyújt az alkalmazottak számára. El-
bocsátani dolgozót kizárólag nagyon súlyos esetben le-
het, ezen kívül törekednek a munkanélküliség visszaszo-
rítására. Utóbbi a japán társadalomban kifejezetten szé-
gyennek minősül (természetesen mindez nem jelenti azt, 
főleg a későbbi időszakokban, hogy ne lenne jelen, mint 
társadalmi probléma). 
A cégen belüli szövetség a szakszervezetek és a gyár 
vezetőségének együttműködésében jelenik meg. Ezt nem 
a klasszikus osztályharcos szemléletben kell tekinteni, 
hanem egy olyan folyamat részeként, mely a kollektíva 
számára a lehető legjobb megoldásokat keresi. Az is 
figyelemre méltó, hogy a rendkívül hierarchizált vállalati 
környezetben nem szélsőségesen különbözik egymástól a 
vezetők és a beosztottak helyzete, a vagyoni egyenlőt-
lenségek sem annyira nagyok, mint Európában, vagy az 
amerikai kontinensen. Ez is a kollektivista-gondolkodás, a 
gyár, mint egész, középpontba állításának következménye. 
A negyedik alapelv, a „jóléti társaság” elve azt jelenti, 
hogy a japán iparban a nagyvállalat átvesz olyan funkci-
ókat, amelyeket az európai jóléti modellekben jellemzően 
állami feladatként kezelnek (és adóbevételek újraosztása 
nyomán működtetnek). A dolgozók számára különféle 
képzések, szabadidős tevékenységek szervezése, ked-
vezményes lakás, illetve gépjármű-hitelezés biztosítása, 
az idős emberek munkával való ellátása is ide tartozik. 
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Ezzel nem csupán a vállalat iránti lojalitást erősítik, ha-
nem az állam válláról emelnek le komoly terheket, 
amelynek eredményeként az adószinteket alacsonyan, 
versenyképesen lehet tartani. Mint már látható volt, a 
japán állam kevés jóléti kiadással rendelkezik, ezeket a 
funkciókat a nagyvállalatokon belül működő mechaniz-
musok látják el. 
A vállalatokon, illetve az azokon belül levő részegysége-
ken belül jellemző az egyes folyamatok fokozatos töké-
letesítése – hiszen a középpontban a vállalat, mint kol-
lektíva áll! Ez a hozzáállás, a japán mentalitás más fön-
tebb részletesen kifejtett jellegzetességével együtt jelenti 
az alapot a Japán Ipari Menedzsment mechanizmusai-
nak megértéséhez. A fenti alapelvek elsajátításának 
alapját jelentette egyrészt a már említett „kirajzás”, mely-
nek során igyekeztek minden fejlett ipari államból a leg-
jobb megoldásokat átvenni, másrészt pedig, a második 
világháborút követően is támaszkodtak olyan missziókra, 
amelyek az Egyesült Államokból érkeztek, ezen ismere-
tek birtokában. 
A fenti összefoglalóból kiviláglik, hogy nézetünk szerint 
mely legfontosabb tényezők hatottak a japán szervezet-
menedzsment nyugaton is ismert és elterjedt elveinek 
kialakulására. A japán földrajzi adottságok, a szigetor-
szág-jelleg, továbbá a fontos nyersanyagok szűkös volta 
megalapozta a japán takarékosság és a beosztás elvét. 
A vallási alapok, illetve a japán társadalom jellegzetes-
ségei kiváló közeget teremtettek egy olyan rendszer ki-
alakulására, amely az individualizmus helyett a közös-
ség, a kollektíva sikereit helyezi a középpontba. Történeti 
szempontból a Tokugava-korszak bürokráciája, majd a 
Meidzsi-reform modernizációs mozgalma, a legjobb gya-
korlatok megvizsgálásának és alkalmazásának elve, 
majd pedig a megszállás időszakának amerikai behatása 

tekinthető megalapozottnak. Ezek alakították ki azt a po-
litikai rendszert, amely kedvezőnek bizonyult a gazda-
sági fejlődés, a japán termékek áttörése irányába. 
Mindez a rendszer makro-szinten biztosított megfelelő 
környezetet, míg mikro-szinten a fentebbi tulajdonságok 
és tényezők tudtak úgy érvényesülni, hogy a kettő egy-
másra hatása eredményezte azokat a módszereket, 
amiket összefoglalóan japán módszerek néven említünk. 
A japán szervezetmenedzsment elvei 
A fentiek alapján föltehető a kérdés, hogy mikortól lehet 
számítani a Japán Ipari Menedzsment rendszer megala-
kítását. Mint láthattuk, Japán egész történelme során 
nagyon nehéz elkülöníteni a korszakhatárokat, hiszen a 
folyamatos fejlődésen, tökéletesítésen munkálkodnak 
(tulajdonképpen ez a „Japán Ipari Menedzsment” egyik 
alapvető eleme is!), így igazából nem tudjuk megmon-
dani, mikortól fogva tekinthetünk így erre a módszerre. A 
válasz az, hogy a folyamatos tökéletesítés elve miatt in-
kább egyes külön módszerek elterjedéséről lehet be-
szélni, az pedig, amit „Japán Ipari Menedzsment” mód-
szernek tekinthetünk, valójában egy olyan létfilozófiából 
erjedő termelésirányítási rendszer, amely Japán életét 
már több ezer éve áthatja. 
A „lean” kifejezés 1988-ban, egy publikációban jelent 
meg. A szerzők az amerikai és japán autógyártást vizs-
gálták összehasonlító módszerrel, és ők látták el e jelző-
vel („karcsú”) a japán termelési módszert. Látható, hogy 
a nyugati szerzők elsősorban az autógyártásra fóku-
száltak, ez állt figyelmük középpontjában. Közelebbről 
vizsgálva Japán gazdaság történetét, elmondhatjuk, 
hogy az autógyártás nem volt a többi iparág (főként a 
csúcstechnológia) mellett olyan kiemelkedő, mint amek-
korát a nyugati szerzők tulajdonítanak neki. Az, hogy az 
autógyártás került a fókuszba, illetve egy másik megkö-
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zelítésben „Toyota Termelési Rendszerről” beszélünk, az 
a nyugati megfigyelők nézőpontja miatt alakult így. En-
nek oka pedig az volt, hogy a japán áruk világpiaci ex-
panziója során különösen ez az ágazat volt az, amely 
rendkívül fájón hatott a -főként amerikai- konkurensekre. 
Ennek oka pedig az, hogy valójában Amerikában volt 
kiemelkedően fontos az autóipar. Ennek alátámasztá-
sára visszakanyarodunk az általunk már korábban rész-
letesen tárgyalt amerikai szakemberhez, Stuart Chase-
hez. Az ő megállapítása szerint pontosan az autógyártás 
az -az Amerikában levő nagy távolságok okán- az az 
iparág, amelynek a fejlődése sikerrel megakadályozta, 
hogy az Egyesült Államok Európához hasonló gondokkal 
küszködjön a két világháború között.  
Esetünkben pedig pontosan ezt a kiemelkedő iparágat 
érte a sokk, amely után nyugaton is azt érezték, „ez így 
nem mehet tovább”, valamit tenni kell! Ennek egyik 
eredménye lett a már említett módszerek kifejlesztése, 
illetve a japánban alkalmazott filozófia, illetve módszerek 
felfedezése, megismerése. 
Japán történelmének és társadalmának vizsgálatakor 
láthatjuk, hogy a sajátos körülményeik között végig szük-
séges volt tekintettel lenni a fenntarthatóság követelmé-
nyeire, mindegyik dimenziójára, függetlenül attól, hogy ez 
sokáig egyáltalán nem is tudatosulhatott ebben a formában. 
Most, hogy megismertük és áttekintettük a Japán Ipari 
Menedzsment legfontosabb forrásait, előzményeit, illetve 
a rá ható tényezőket, elérkezett az idő arra, hogy rész-
letesen összefoglalásra és elemzésre kerüljenek azok a 
módszerek, amelyeket összefoglaló néven „lean me-
nedzsment” néven ismerünk. Ezen a ponton érdemes 
egy fogalmat tisztázni. Japán Szervezetmenedzsmenten 
értjük azt a szervezeti kultúrát, amely a japáni élet leg-
több szférájára jellemző, és melynek alapjait a bürokrá-

ciánál láttuk. Ezen belül helyezkedik el szűken véve a 
Japán Ipari Menedzsment, mely az iparra fókuszál. En-
nek egy jelentős szegmensére figyelt föl a Nyugat, To-
yota Termelési Rendszer néven azonosítva, hisz az au-
tógyártást vizsgálta. Összességében pedig a mi nyugati 
szemüvegünk által a japán módszerekről alkotott kép 
kapta a „lean menedzsment” nevet. Az összefüggésekről 
szól az alábbi ábránk is. 

 
JJaappáánn  sszzeerrvveezzeettmmeenneeddzzssmmeenntt  „„NNyyuuggaattii  sszzeemmüüvveeggeenn””  

nnéézzvvee  
Mindezek alapján a Kedves Olvasó a következő részben 
ismerheti meg immáron részletesebben a japán módsze-
reket, illetve annak demonstrálását, miként segítik ezek 
konkrétan is a fenntarthatóság elvének megvalósulását! 
Felhasznált irodalom 
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11..  rréésszz  
JJeenneeii  IIssttvváánn  --  PPrrooffeessssoorr  ZZooee  RRaaddnnoorr  

  
Összegzés 
A lean menedzsment iránt megmutatkozó érdeklődés 
évtizedek óta töretlen. Az elmúlt években néhány olyan 
területeken is felbukkant, amely távol áll az autóipartól. 
Az egészségügyi szolgáltatásokban a lean menedzs-
ment nemzeti szintű alkalmazása terén az Egyesült Ki-
rályság áll a világ élvonalában. A jól felépített rendszer-
ben számos kezdeményezés támogatja a lean elvek és a 
hozzájuk kapcsolódó eszközök alkalmazását. Egy ilyen 
kezdeményezés a Minőségfejlesztő Egyesület által mű-
ködtetett kollaboratív tanuló hálózat. A tanulmány ennek 
a hálózatnak a működésére vonatkozó irányelveket és a 
gyakorlati megvalósulását vizsgálja. A vizsgálat egyér-
telműen kimutatta, hogy a jelenlegi működési gyakorlat 
számos ponton megsérti a követni javasolt irányelveket, 
ezért érthető, hogy a hálózat jelenlegi formájában miért 
nem elég sikeres. 
Kulcsszavak: kollaboratív tanuló hálózat, egészségügy, 
lean menedzsment 
The interest toward lean management has been 
undiminished in the last decades. In the last few years it 
also occurred in sectors which are very different from the 
automotive industry. The UK is the most advanced in the 
nationwide systemic application of lean management 
throughout the World. The well designed system 
contains several initiatives that support the application of 
lean. One of these initiatives is the collaborative learning 
network run by the ‘Association for Quality Development’. 

This study examines the basic rules to run such networks 
and evaluates their actual realization. The study 
concludes, that the recent practice violates in many 
points the basic rules, thus its unsatisfactory 
performance could be predictable. 
Keywords: collaborative learning network, healthcare, 
lean management 
Bevezetés 
A lean menedzsment a 70-es évektől kezdve több hul-
lámban, több formában került előtérbe. Jelentőségét 
mutatja, hogy mára már olyan területeken is alkalmaz-
zák, melyek távol esnek a profitorientált üzleti világtól (pl. 
közegészségügyi ellátás, kormányzati szektor). Az 
egészségügyi ellátó rendszerek a világ jóléti államainak 
többségében az igények növekedése mellet a finanszí-
rozás drasztikus csökkentésével kell, hogy szembe néz-
zenek Ezzel a kettős kihívással az egyes államok csak 
az ellátórendszerük hatékonyságának fejlesztésével 
lesznek képesek megküzdeni. Az egészségügyi ellátó-
rendszerek hatékonysága két szinten fejleszthető: egy-
részt a rendszer szintjén, pl. az ez ellátást végző intéz-
mények helyének és kapacitásának újragondolásával, a 
beteg-utak irányításával, stb. A másik -a hazai fejleszté-
sek során eddig még kevéssé preferált- szint, az egyes 
ellátó intézmények szintje. Feltéve, hogy rendszer szin-
ten megfelelően sikerül meghatározni és elosztani a 
szükséges kapacitásokat, a rendelkezésre álló kapacitá-
sok hatékony kihasználása már az intézményi szintű fo-

Magyar Minőség XXII. évfolyam 03. 2013. március 33/56 oldal 

Jegyzet
Adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem

Jegyzet
Chair of Service Operations Management,School of Business and Economics



lyamatok menedzsmentjének minőségétől függ Kutatá-
sok igazolták, hogy mind a pénzügyi gazdálkodás, mind 
a technikai hatékonyság tekintetében jelentős eltérések 
tapasztalhatók a kórházak között. Feltehető, hogy az 
erőforrásokkal való gazdálkodás különbségei visszave-
zethetők „a stratégiai menedzsment, mint a felső szintű 
vezetési és irányítási eszközrendszer alkalmazásának 
rendszeressége és mélysége” terén tapasztalható nagy 
változatosságra a hazai közfinanszírozott kórházak kö-
rében. A szolgáltatások csak akkor lehetnek megfelelő 
színvonalúak és hatékonyságúak, ha a vezetés birtoká-
ban van a modern menedzsment eszközöknek és azokat 
megfelelően alkalmazza is: „… a kórházba került bete-
gek összességére nagyobb hatást gyakorol az állandó-
suló anyag- és eszközhiány, vagy a folyamatos túlterhe-
lés miatt frusztrált és kiégett személyzet, mint az egyedi 
esetekben néha előforduló téves diagnózisok.” A szak-
mai irodalom több jó gyakorlatként azonosított me-
nedzsment rendszert is ismer. Ezek közül egy a lean 
menedzsment. 
Habár Magyarországon a lean menedzsment rendszer 
egészségügyi alkalmazása még meglehetősen ritka, je-
lentőségét misem bizonyítja jobban, minthogy számos 
nemzetközi publikáció számol be a lean menedzsmentet 
alkalmazó egészségügyi szolgáltatók sikereiről. A hazai 
szakemberek az Európai Minőségügyi Szervezet 
(European Organization for Quality) Budapesten meg-
rendezett 55. kongresszusán közvetlenül a fejlesztéseket 
irányító kórházi vezetőktől hallhattak pozitív eredmé-
nyekről. A lean menedzsment egészségügyi szolgáltatá-
sok területén való, nemzeti program szintjén való alkal-
mazásában ma világviszonylatban is egyértelműen az 
Egyesült Királyság vezet. A brit nemzeti egészségügyi 
szolgálat (National Health Service – NHS) kórházainak 

több mint a fele alkalmazza valamilyen formában a lean 
menedzsment eszközeit (11..  áábbrraa). 
A lean menedzsment egészségügyi alkalmazásával kap-
csolatos pozitív tapasztalatok ugyan biztatóak, azonban 
még számos kérdés vár megválaszolásra. Az egyik ilyen 
kérdés, hogy hogyan lehet a megszerzett ismeretek 
rendszerszintű felhasználását megkönnyíteni, azaz a 
tapasztalatok megszerzéséhez kötődő ráfordításokat a 
legnagyobb mértékben kiaknázni. A cél az egyes intéz-
mények által megszerzett tapasztalatokat és tudást úgy 
hozzáférhetővé tenni más intézmények számára, hogy 
az egyes intézmények számára a tapasztalatok felhasz-
nálásával, tanulással kapcsolatos költségei alacsonyak 
maradjanak, és emellett az élen járó intézmények érde-
kei se sérüljenek (pl. versenyelőny fennmaradása). 
Egy ilyen megoldás mintapéldája lehet az az angliai tu-
dásmegosztó és generáló hálózat, melyet kutatásom 
kapcsán sikerült megismernem, és amelyet egy egyesület 
működtet. Ezt az egyesületet a továbbiakban nevezzünk 
Minőségfejlesztő Egyesületnek, ME-nek. Az ME lean 
egészségügyi tanuló hálózata regionális szinten kíván az 
egyenlő felek közötti kommunikáció és tudásmegosztás 
motorjává válni. Ez a példa eddig egyedülállónak tekinthető 
Angliában is, így jelentős érdeklődés mutatkozik irányába. 
A hálózat sikeressége azért is különösképpen érdekes, 
mert a hálózat egyes tagszervezetei jelentős eltéréseket 
mutatnak a lean alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok 
terén. Vannak szolgáltatók, ahol még alig jutottak túl a lean 
alkalmazásának első évén. Ezzel szemben a hálózat tagja 
az a kórház is, mely világviszonylatban is az egyik 
leggyakrabban idézett minta. 
Az itt bemutatott kutatás ennek a hálózatnak a működését 
volt hivatott áttekinteni, arról visszajelzéseket gyűjteni. 
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11..  áábbrraa  LLeeaann  kkeezzddeemméénnyyeezzéésseekk  aa  kkóórrhháázzaakk  vviilláággáábbaann  

MMaaggyyaarráázzaatt::  aa  ttéérrkkééppeenn  mmiinnddeenn  jjeell  eeggyy--eeggyy  oollyyaann  kkoorrhháázzaatt  jjeellööll,,  aahhooll  ddookkuummeennttáállttaann  aallkkaallmmaazzzzáákk  aa  lleeaann  mmeenneeddzzssmmeenntt  eesszzkköözzeeiitt..  

  

A kutatás háttere 
A következőkben annak a kutatásnak a hátterét és kö-
rülményeit mutatom be az olvasónak, mely lehetővé tette 
ennek a tanulmánynak az elkészítését. 
A Minőségfejlesztő Egyesület és a Lean egészségügyi 
tanuló hálózat 
A kutatás Anglia észak-keleti régiójában (Manchester és 
környéke) zajlott. A kutatás tárgya egy, az egészségügyi 
szolágáltatások minőségének fejlesztésért dolgozó 

egyesület (a tanulmányban: Minőségfejlesztő Egyesület, 
ME) lean egészségügyi hálózata volt, annak működése, 
és a működésével kapcsolatos értékelések. A működés-
sel kapcsolatos visszajelzéseket az egyesület tagszerve-
zeteinek képviselőivel folytatott beszélgetések során 
gyűjtöttem össze. Az egyesülettel való kapcsolatot, il-
letve a kutatás szakmai felügyeletét Prof. Zoe Radnor 
biztosította, aki a lean menedzsment közszférában való 
alkalmazását évek óta kutatja és számos kiemelkedő 
publikációval rendelkezik a témában. A kutatás bázisát a 
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Cardiff Business School jelentette, míg a kutatással 
összefüggő költségekre a forrásokat a Budapesti 
Corvinus Egyetem Visiting Scholar ösztöndíja biztosí-
totta. 
Az Minőségfejlesztő Egyesületet 2010 végén hívtak 
életre azzal a céllal, hogy az Észak-nyugat angliai régió 
egészségügyi szolgáltató intézményeinek a minőségügy 
és a hatékonyságfejlesztés terén szakmai támogatást 
nyújtson. Az egyesület tagságában megtalálható az NHS 
összes szolgáltatói típusa. A szervezet missziójának te-
kinti a fejlesztések stimulálását, a legjobb gyakorlatok 
elterjesztését, és a helyi fejlesztési kezdeményezések 
támogatását. Az egyesület 2011/2012 évre négy kiemelt 
működési területet határozott meg: 
1) Sérülésmentes ellátás (Harm Free Care): olyan prog-

ramok megvalósítása melyek biztosítják, hogy az el-
látás során előforduló sérülések száma csökkenjen. 

2) Az állandósult betegségek ellátása elyek során a 
páciensek tudomást szerezhetnek az ellátással kap-
csolatos lehetőségekről, veszélyekről, eredmények-
ről, javulhat a kommunikáció a betegek és az őket 
ellátó személyzet között. 

4) A pazarlások kiküszöbölése és a hatékonyság 
fejlesztése (Eliminating Waste and Improving 
Productivity): olyan megoldások elterjesztése a cél, 
amelyek a minőség javításával képesek az ellátással 
kapcsolatos költségek csökkentésre. 

Az utolsó, a pazarlások kiküszöbölése és hatékonyság 
fejlesztése területen belül további négy program talál-
ható. Ezek egyike kapcsolódik a lean menedzsment al-
kalmazásához. 

• Műtétek utáni felépülés gyorsítása (Enhanced 
recovery): hogyan lehet már a műtétek előtt, illetve 
alatt és közvetlenül utána segíteni a beteg mielőbbi 
hazatérését és felépülését.  

• Legjobb gyakorlatok megosztása mentálhigiénés ellá-
tásban (Productivity Learning Exchange) 

• Termelékenység benchmarking (Productivity 
Benchmarking) – hatékonyságfejlesztési lehetőségek 
feltárása érdekében. 

• Lean tréning és Lean egészségügyi tanuló hálózat 
(Lean Training and Lean Healthcare Learning 
Network) 
o Célirányos tantermi és on-line képzések  
o Tudás és tapasztalat-átadás 

A lean tréning célja, hogy a lean menedzsmenttel kap-
csolatos tudást elérhetővé tegye a tagszervezetek ré-
szére. Míg a hálózat a tagok közötti tapasztalatcserét 
hivatott támogatni.  
A program részeként 2010 decemberében hozták létre a 
Lean egészségügyi tanuló hálózatot. Az alapításkor 
megfogalmazott fő célok a következők voltlak: 

o Tagszervezetek támogatása, amelyek érdeklőd-
nek a lean alkalmazása iránt és már rendelkeznek 
bizonyos tapasztalattal 

o Szervezetek közötti tanulás ösztönzése 
o Megfelelő környezet biztosítása az egymástól való 

tanuláshoz 
o Kapcsolat biztosítása a hálózaton túli szaktudás-

hoz, tapasztalatokhoz 
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A hálózatban való részvétel és az ezzel járó előnyök rea-
lizálása az egyesület szolgáltatásainak részeként került a 
kínálatba, így azért külön tagdíjat nem kellett fizetnie a 
résztvevő intézményeknek. Tagnak az egyes intézmények 
jelentkezhettek. A hálózatban való részvétel gyenge 
elköteleződést igényelt a tagszervezetek részéről; ezen 
intézmények dolgozói részt vehettek a hálózat kínálta 
rendezvényeken, ugyanakkor sem az egyes személyeket, 
sem a tagságot adó intézményeket nem terhelte további 
kötelezettség. (A gyenge elköteleződésre jellemző, hogy a 
kutatás időpontjában a hálózathoz csatlakozott szervezetek 
száma sem volt pontosan ismert, a hálózat me-
nedzseléséért felelős dolgozó ezt a számot 30-40-re be-
csülte.) Kezdetben az egyesület 21 tagszervezete jelezte a 
hálózatban való részvételi szándékát. 
A hálózat moderátorai tudatában voltak a különböző ta-
pasztalatokkal rendelkező intézmények eltérő igényeinek, 
ezért számukra különböző szolgáltatáscsomagot fogal-
maztak meg. A moderátorok (ME dolgozói) az egyes szer-
vezetek lean menedzsmentben való jártasságát a lean 
menedzsment alkalmazásának mélysége alapján ítélték 
meg. A besorolást az 11  ttáábblláázzaatt mutatja be. 

 

Jártassági 
besorolás 

Jellemzők 

Felfedező / 
feltáró 

(0-1 év 
tapasztalat) 

• Elszigetelt fejlesztési (kaizen) akciók 
– részfolyamatok fejlesztése 

• A lean egyike a számos fejlesztési 
kezdeményezésnek 

• A felsővezetés szerepe 
„megengedő” 

• bevont alkalmazottak aránya <10%  

Fejlődő  

(0-3 év) 

• Az “áramlás” fejlesztése (flow 
kaizen) – betegutakban való 
gondolkodás  

• A lean meghatározó fejlesztési 
koncepció 

• A felső-vezetés részt vesz a 
fejlesztésekben 

• Bevont alkalmazottak aránya 20 – 
30% 

Stabil  

(3+ év) 

• Rendszer szintű fejlesztések (system 
kaizen) – az egész szervezetre 
kiterjed 

• Stratégia-alkotás a lean 
menedzsment, mint átfogó rendszer 
alapján 

• A felső-vezetés vezeti és aktívan 
részt vesz a lean alkalmazásában 

• Bevont alkalmazottak aránya >50%  

11..  ttáábblláázzaatt  AA  sszzeerrvveezzeetteekk  lleeaann  jjáárrttaassssáágg  sszzeerriinnttii  
bbeessoorroolláássaa  aa  MMiinnőőssééggffeejjlleesszzttőő  EEggyyeessüülleettnnééll  

FFoorrrrááss::  MMiinnőőssééggffeejjlleesszzttőő  EEggyyeessüülleett  bbeellssőő  aannyyaaggookk,,  22001111  
A táblázatból látható, hogy az egyesület megítélésében a 
lean menedzsment alkalmazásának magasabb szintjei a 
lean koncepciót szervesen integrálják a működésbe, mi 
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több, azt a szervezet alapvető filozófiájává teszik. 
Kutatási tapasztalatok alapján ugyanis ez a megközelítés 
képes biztosítani a lean fejlesztések fenntarthatóságát. 
A besorolásnak megfelelően a szolgáltatáscsomagok 
tartalmát a 22..  ttáábblláázzaatt  mutatja be. 

Jártassági besorolás Szolgáltatáscsomag tartalma 

Felfedező / feltáró 

(0-1 év tapasztalat) 

• Interaktív WEB alapú tréning  
• Előadások  
• Coaching és buddying  

Fejlődő  

(0-3 év) 

• Elnökség támogatása  
• Külsős hálózatok  
• Coaching és buddying  
• Shingo modell alkalmazása  

Stabil  

(3+ év) 

• Egymástól tanulás helyszíni 
látogatások sorozatával  

• Előadók és látogatások vezető 
lean intézményekből/nél  

• Kapcsolatteremtés az USA 
hasonló hálózataival  

• Támogatás a Shingo díj pályázat 
elkészítésénél  

Mindenki • Társak támogatása, és pozitív 
kritikája  

• Esettanulmányok  
• Elérhetőségek  
• „élő” hálózat 

22..  ttáábblláázzaatt  AA  MMEE  ttaannuullóó  hháállóózzaattáábbaann  aa  lleeaann  jjáárrttaassssáágg  
sszzeerriinntt  kkíínnáálltt  sszzoollggáállttaattáássccssoommaaggookk  

FFoorrrrááss::  MMiinnőőssééggffeejjlleesszzttőő  EEggyyeessüülleett  bbeellssőő  aannyyaaggookk,,  22001111  

A táblázat alapján egyértelmű, hogy az egyes szinteken lévő 
intézményeknek nyújtani tervezett szolgáltatások alapja az 

„élő” hálózat, azaz a résztvevőkkel a folyamatos kapcsolat-
tartás lehetőségének biztosítása, valamint a már megvaló-
sult fejlesztések bemutatása. Ezen túl nyilvánvaló az is, 
hogy az egyes szinteket eltérően lehet támogatni: kezdetben 
a standard képzések biztosíthatják az alapvető ismeretek 
elsajátítását. Emellett a személyes támogatás segíthet az 
egyéni kompetenciák és igények megismerésében, a to-
vábbi fejlesztési utak kiválasztásában. A fejlődő szerveze-
teknek szükségük lehet a vezetőség meggyőzésére annak 
érdekében, hogy a lean menedzsment megkapja a szüksé-
ges támogatást. A Shingo modell a fejlesztési utak kivá-
lasztásához adhat strukturált támogatást. Azoknak a szer-
vezetnek, ahol a lean már stabil alapokon működik a ha-
sonló szinten állókkal való intenzív kapcsolat jelentheti a 
továbbfejlődés motorját. 
A ME lean egészségügyi tanuló hálózatának tagjai szá-
mára 2011 év során több találkozó, képzés került meg-
hirdetése. Azonban ezek keresettsége, látogatottsága el-
maradt az ME előzetes várakozásaitól. A szerény érdeklő-
dés okairól az egyesület nem kapott formális csatornákon 
keresztül visszajelzést. Az egyesület ezért szerette volna 
áttekinteni az eredményeket, szeretett volna visszajelzést 
kapni a tagszervezetektől a hálózat működésére vonatko-
zóan. Ebben vártak segítséget a kutatástól. 
A kutatásra 2011 novemberében került sor, az eredmé-
nyek értékelése és az érintetteknek való visszacsatolás 
2012 januárjában történt. 
Kollaboratív fejlesztő hálózat koncepció 
A Brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (National Health 
Service, NHS) berkein belül a legismertebb és valószínűleg 
leggyakrabban használt tanuló-hálózat koncepció a 
kollaboratív hálózatok modellje. Øvretveit szerint a 
kollaboratív hálózat nem más, mint “olyan gyakorlati 
szakemberek egy csoportja, akik a minőség meglévő 
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szintjének megtartása melletti változtatások megvalósí-
tásával kapcsolatos ötletek, módszerek cseréje céljából 
rendszeresen találkoznak.” (192. old). A módszer akkor 
válik a szervezetek között tanulás eszközévé, amikor „több 
szervezetből képviselőiből létrehozott kollaboratív 
csoportokon, szakirodalmi áttekintéseken, szakértői pa-
neleken, a legjobb gyakorlatokat bemutató konferenciákon, 
több szervezethez kapcsolódó adatbázisokon és 
benchmarking csoportokon keresztül az egyes szervezetek 
képesek lesznek az egészségügyben a természetéből 
adódóan folyamatosan zajló számos kísérletből információt 
hatékonyan kigyűjteni és azokból tanulni.” (85. old.) 
A kollaboratív fejlesztési kezdeményezés mögött a „gya-
korlat közössége”(community of practice) eszméje áll, 
mely nem más, mint közösségi tanulás megvalósulása 
azáltal, hogy az emberek explicit és tacit tudásukat is 
átadják egymásnak, miközben szabad folyást biztosító, 
kreatív módon osztják meg egymással tapasztalatikat. 
Tudásukat Reagans és McEvily szerint „a kapcsolatokra 
jellemző a szociális összetartó erő befolyásolja, hogy az 
egyének mennyi időt, energiát és fáradságot hajlandóak 
áldozni a másokkal való tudásmegosztásra.” (241. old.) 
Ezért a „kollaboratív”, vagy bármely hasonló hálózat 
magját a tagok közötti bizalmas, baráti kapcsolat kell, 
hogy adja. Plsek kiemeli, hogy a kollaboratív módszer 
egyaránt hasznos mind a könnyen átadható (pl. új keze-
lési eljárások, vagy gyógyszerek alkalmazása), mind 
komplex tudás közvetítéshez (pl. az erőforrások és eljá-
rások bármely speciális kombinációja, mely jobb ered-
ményekhez vezet). Plsek a szervezetek közötti 
kollaboratív fejlesztési kezdeményezések sikere mögött 
álló kulcsmomentumokként a következőket azonosítja: 
• Több szervezet részvétele. Ez növeli az 

adatmennyiséget, és segít túljutni a „paradigma-para-
lízisen”. 

• Számszerűsített változékonyság a folyamatokban és 
az eredményekben. A változékonyság a tudás for-
rása. Létező, jól meghatározott mérőszámok látha-
tóvá teszik a változékonyságot. Változékonyság nél-
kül kicsi a csoporton belüli tanulás lehetősége. 

• Nyílt megosztás. Tanulás csak abban az esetben 
lehetséges, ha minden résztvevőnek megvan a le-
hetősége, hogy megismerje mások gyakorlatának 
összes részletét. Ezért minden résztvevőnek bele kell 
egyeznie a csoporton belüli teljes nyitottságnak. Egy-
értelmű azonban, hogy a közvetlen versenyhelyzet 
meg fogja akadályozni az ilyen mértékű nyitottságot. 

• Belső folyamatok megismerése. Annak érdekében, 
hogy a résztvevők más tagokkal meg tudják osztani a 
részleteket is, meg tisztában kell lenniük saját folya-
mataikkal. A változásmenedzsmentben jártas, már 
működő fejlesztésorientált funkció (pl. minőségügyi 
menedzsment) létezése növeli annak esélyét, hogy a 
kollaboratív hálózatban megszerzett ismereteket si-
kerrel felhasználják. 

• Benchmarking erőfeszítések és a legjobb gyakorlatok 
azonosítása. Az egyszerű adatcsere nem lesz ele-
gendő a társak magasabb teljesítményt okozó 
összetett rendszereinek megértéséhez. Szükséges a 
gyakorlatra vonatkozó részletek megismerése is. 

• Az erőfeszítések céltudatos másolása. Hogy az adott 
szervezet környezeti feltételeihez és erőforrásaihoz 
illeszkedjék, a jobb gyakorlatként azonosított megol-
dásokat is testre kell szabni. Ezért a kollaboratív cso-
portnak csupán a lényegi elemeket és a kiemelkedő 
fontosságú részleteket kell alkalmaznia. 
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• Fejlesztések mérése. Minthogy a kollaboratív fejlesz-
tés nem biztosít elégséges módszerességet a bizo-
nyítékokon alapuló megoldásokhoz, a kollaboratív 
csoportoknak erkölcsi kötelességük a fejlesztések 
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eredményei meghatározása érdekében a mérőszá-
mok folyamatos nyomon követése. Ez hozzájárul az 
eredmények általánosításánál is. 
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Ezekre az elvekre úgy tekinthetünk, mint bármely 
kollaboratív kezdeményezéssel szembeni alapvető elvá-
rásokra. 
Az első kollaboratív fejlesztések még a korai 1990-es 
években történtek meg. Az 1990-es évek óta számos 
kezdeményezés alkalmazta a „kollaboratív” megközelí-
tést – legtöbbjük valószínűleg a minőségfejlesztés céljá-
val. Annak ellenére, hogy a kezdeti projektek jelentős 
eredményekről számoltak be, később számos kétség 
merült fel a módszer valós hatásaival kapcsolatban. Egy, 
a területen járatos kutatókból álló csoport, a 2002-ben 
közzétett cikkükben úgy a kollaboratív fejlesztések 
eredményeivel kapcsolatban úgy fogalmaznak, hogy 
„kevés független bizonyíték áll rendelkezésre azzal kap-
csolatban, hogy ezek költséghatékonyabbak lennének, 
mint más módszerek.” (345. old.)  
Schouten és társai hasonlóképpen a minőségfejlesztést 
célzó kollaboratív fejlesztések hatásait vizsgálták. Az 
irodalom széles körű áttekintése után tizenkét beszámo-
lót azonosítottak, melyek kilenc olyan fejlesztés leírását 
tartalmazták, ahol a hatások méréséhez tudatosan fel-
épített kutatást használtak. Schouten és társai tanulmá-
nyuk végkövetkeztetésében megállapítják, hogy „a minő-
ségfejlesztés céljából indított kollaboratív projektek bizo-
nyítható eredményei pozitívak, ugyan akkor 
korlátozottak, hatásaik pedig nem jósolhatóak meg je-
lentősebb valószínűséggel.”(1. old.) 
A kezdeti biztató jelekkel szemben a későbbi szerény 
eredmények felkeltették a kutatók figyelmét. Így az 
Øvretveit vezette, tizenkét, amerikai, brit és svéd nemze-
tiségű kutató alkotta közösség arra kereste a választ, 

hogy milyen tényezők vezethetnek a kollaboratív kezde-
ményezések korlátozott eredményeihez. A csoport tíz 
olyan témát határozott meg, melyek átgondolása, keze-
lése segíthet a kudarcok elkerülésében, illetve a rájuk 
vonatkozó irányelvek betartása pozitívan befolyásolja a 
siker valószínűségét: 
1. Konkrét, fontos, gyakorlatias téma választása. 
2. A résztvevők legyenek tisztában vele, hogy mik a 

céljaik ezzel a kezdeményezéssel. 
3. Pontosan meghatározott szerepek és feladatok. 
4. A csoportok csapattá formása, a résztvevők otthon is 

készítsék elő a terepet! 
5. Előadások helyett inkább kölcsönös tapasztat csere. 
6. A résztvevő csapatokat motiválása, biztatása. 
7. A résztvevő csapatoknak legyenek mérhető és elér-

hető céljai. 
8. A csapatokat felkészíteni az adatgyűjtésre és feldol-

gozásra, a változások véghezvitelére. 
9. Időt hagyni az eredmények fenntartásának megterve-

zésére. 
10.   A csoportok támogatása tudásuk átadásában saját 

szervezetükön belül. 
A kutatók ugyanakkor felhívják az olvasóik figyelmét, 
hogy habár a mind a tíz téma érvényes a legtöbb hely-
zetben, a felsorolás nem feltétlenül kizárólagos. Ahogyan 
Øvretveit megjegyzi: „…habár a kollaboratív módszer 
sikere ezeknek a javaslatoknak a követése mellett sem 
bizonyos, annak valószínűsége, hogy kidobott idő és 
pénz lesz belőle kisebb.”(192. old.) Habár ezek közül az 
irányelvek közül néhány átfedésben áll Plsek korábban 
bemutatott szabályaival, sokkal inkább kiegészítik, fino-
mítják azokat. Így a gyakorlatban érdemes mindkét listát 
szem előtt tartani. 

Folytatása következik 
______________________________________________  
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Az Európai Unió emisszió-kereskedelmi (EU ETS) rend-
szerében 2013. január 1-jétől új kereskedési időszak 
kezdődik, melynek kapcsán különböző uniós jogi eszkö-
zök léptek hatályba. Ezek közé tartozik a 2012. június 
21-én elfogadott 600/2012/EU bizottsági rendelet, mely 
szerint az Európai Unió tagállamaiban az EU ETS rend-
szerben részt vevő hitelesítő szervezetek (továbbiakban: 
EU ETS hitelesítő szervezetek) hitelesítését ezen túl 
egységesen nem a tagállami hatóságok, hanem a nem-
zeti akkreditáló testületek végzik. Ez az első olyan tevé-
kenységi kör, amelynek végzéséhez előfeltételként az 
akkreditálást jogszabály kifejezetten kötelezővé teszi. 
Szükséges megjegyezni, hogy a tagállamok jelentős ré-
szében már korábban is a nemzeti akkreditáló testületek 
végezték a hitelesítők értékelését. Magyarország azon-
ban azon országok közé tartozott, amelyek az értékelést 
(hitelesítést) - a többségtől eltérően - a tagállami hatóság 
útján végezték, és ha másért nem is, ezért az új rend-
szerre történő átállással Magyarország időbeli lépéshát-
rányba került. 
Az európai szabályozásnak a belső jogszabályokkal való 
összhangjának megteremtése érdekében az Ország-
gyűlés 2012. október 8-án tartott ülésén fogadta el a 
Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT) 
szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásá-
ról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: 
NATtv.) módosításáról szóló 2012. évi CXLIX. törvényt, 
amely 2012. október 18-án lépett hatályba. 
A törvénymódosítás végrehajtására a Kormány megal-
kotta és 2012. október 19-én hatályba léptette 295/2012. 

(X. 16.) Korm. számú rendeletét. A NAT Akkreditálási 
Tanácsa pedig módosította és honlapján közzétette vo-
natkozó szabályzatait. Az EU ETS hitelesítő szerveze-
tekre vonatkozó akkreditálási díjat meghatározó minisz-
teri rendelet módosítása azonban még várat magára, 
ezért a hitelesítésre vonatkozó esetleges kérelmeket a 
NAT még nem tudja befogadni. A terjedelmi korlátokra 
tekintettel a kormányrendelet és a NAT szabályzataiban 
bekövetkezett változások ismertetése arra vonatkozó 
igény esetén külön írásban jelenhet meg. 
Milyen újdonságokat hozott a törvénymódosítás? Alap-
vetően három csoportba sorolhatóak a törvénymódosítás 
rendelkezései. 
1. Köztestületi működést érintő változások 
Az első csoportba a köztestületi működéssel kapcsolatos 
változások sorolhatóak. Bővült az akkreditálás törvényi 
fogalma a 600/2012/EU bizottsági rendelet alapján, az 
EU ETS hitelesítő szervezetekkel akkreditálható szerve-
zettípusok köre, a közgyűlés tagsági csoportjainak felso-
rolása, az EU ETS hitelesítő szervezetekre és az EU 
ETS hitelesítő szervezetek akkreditálásában részt ve-
vőkre vonatkozóan nyilvántartandó adatok köre stb. 
2. NAT-ot terhelő jelentési, tervezési kötelezettségek 
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A második csoportba tartoznak a 600/2012/EU bizottsági 
rendelet alapján NAT által teljesítendő jelentési (vezetői 
jelentés) és tervezési (akkreditálási munkaprogram) kö-
telezettségek. Az akkreditálási munkaprogram elkészíté-
séhez az EU ETS hitelesítő szervezeteknek kell a tör-
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vényben megjelölt határidőn belül teljesíteniük adatszol-
gáltatási kötelezettségüket. 
3. EU ETS hitelesítő szervezetekre vonatkozó sajátos 
eljárási szabályok 
A harmadik csoportba tartoznak az EU ETS hitelesítő 
szervezetek akkreditálási eljárására alkotott sajátos sza-
bályok, melyek közül az alábbiak érdemelnek kiemelést: 
a) Alkalmazandó szabályok 
A NAT-nak az EU ETS hitelesítő szervezettel kapcsola-
tos eljárásaira a NAT törvény rendelkezéseit a 
600/2012/EU bizottsági rendeletben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni. 
Ez a rendelkezés egyértelművé teszi, az európai jogi 
rendelkezés elsődlegességét a belső joggal szemben. A 
NAT-nak tehát elsődlegesen az európai jog követelmé-
nyeinek kell megfelelnie, s amennyiben a belső jog el-
lentétes lenne a hazai szabályozással, akkor az európai 
jog az irányadó. Ha a kérdést tovább gondoljuk, akkor 
figyelembe kell venni a közigazgatási hatósági eljárási 
törvénynek a NAT törvényhez való viszonyát. A NAT tör-
vény szabályozása szerint a NAT törvényben nem sza-
bályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárási 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezért tehát a NAT 
köteles azt a jogértelmezést követni, hogy az európai jog 
és a közigazgatási hatósági törvény esetleges ellent-
mondásai esetén az európai jog rendelkezéseit tekinti 
alkalmazandónak. 
b) Kérelem 
Az akkreditálást azon hitelesítő szervezet kérheti, amely 
megfelel a tevékenységére vonatkozó jogszabályoknak 
és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkal-
mazandó jogi aktusainak, különösen az üvegházhatású 

gázok közösségi kereskedelmi rendszeréről szóló tör-
vényben, a 600/2012/EU bizottsági rendelet III. fejezeté-
ben és a Kormány e törvény végrehajtására kiadott ren-
deletében meghatározott szervezeti, pénzügyi 
-biztosítékra vonatkozó- és személyi követelményeknek. 
Ez a rendelkezés egyidejűleg három újdonságot hordoz. 
Egyrészről csak szervezet akkreditálható EU ETS hitele-
sítőnek, természetes személy nem. A törvényalkotó a 
szervezetet tovább nem bontja, azaz nem mondja ki, hogy 
a szervezetnek jogi azonosíthatóság szempontjából jogi 
személyiségű szervezetnek kell lennie, tehát lehet jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság is. 
Másrészről a hitelesítő szervezet akkreditálása során 
nem előfeltétel, hogy a hitelesítő szervezet a kérelem 
benyújtását megelőző három hónappal már a tevékeny-
ségére vonatkozó jogszabályoknak és az Európai Unió 
általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai-
nak megfelelően működjön. 
Harmadrészről az akkreditálás más területeitől eltérően 
felhatalmazást kap a Kormány, hogy a hitelesítő szerve-
zetre vonatkozóan szervezeti, pénzügyi biztosítékokat és 
személyi követelményeket határozzon meg. Az akkredi-
tálás más területein a Kormány ilyen felhatalmazással 
nem rendelkezett. Ez a felhatalmazás összefüggésben 
áll a hitelesítő szervezetek gazdasági életben elfoglalt 
sajátos helyzetével. 
Fontos gyakorlati kérdés lesz annak összehangolása, 
hogy a kérelmet benyújtó szervezeteknél az akkreditálási 
eljárás ügyintézési időtartamán belül hogyan lesz bizto-
sítható a kérelmező szervezet helyszíni értékelésének 
megvalósítása tekintettel arra, hogy a hitelesítői jelenté-
seket a kérelmezőknek az új szabályoknak való megfe-
leléssel 2014. január-március között kell elkészíteniük, 
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ezért helyszíni értékelésüknek erre az időszakra kell es-
niük, ezt a NAT korábban nem végezheti el. Csak emlé-
keztetőül, az akkreditálási eljárás értékelési szakasza 5 
hónap, melybe nem számítanak bele a hiánypótlásra 
adott határidők a végzés kibocsátásától a hiánypótlás 
beérkezéséig. 
c) Összeférhetetlenség 
Az EU ETS hitelesítő szervezetnek az akkreditálás iránti 
kérelméhez csatolnia kell a vezető tisztségviselők, a 
munkavállalóként vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony keretében foglalkoztatott hitelesítő szakértők, 
vezető hitelesítő szakértők 30 napnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítványát. 
Az EU ETS hitelesítő szervezet tevékenységének szá-
mos olyan pontja van, amely minősített adat megismeré-
sével jár együtt, ezért a törvényalkotó rendkívül szigorú 
összeférhetetlenségi követelményt állapított meg. A 
NAT-nak az akkreditálási eljárásban és az éves felügye-
leti vizsgálati eljárásban ellenőriznie kell, hogy a vezető 
tisztségviselők, a hitelesítő szakértők, vezető hitelesítő 
szakértők nem állnak a hitelesítési vagy hitelesítői szak-
értői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt. Akkreditálási eljárásban a kérelmező hite-
lesítő szervezet szolgáltatja a 30 napnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítványokat, míg a felügyeleti 
(vagy rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárásban) a NAT-
nak a bűnügyi nyilvántartó szervtől kell hivatalból adatot 
kérnie. A NATtv. az EU ETS hitelesítő szervezetet köte-
lezi az adatkéréshez szükséges 2009. évi XLVII. törvény 
69. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatok közlésére. 
Az EU ETS hitelesítő szervezetek a vezető tisztségvise-
lői, hitelesítő szakértői, vezető hitelesítő szakértői meg-
változása esetén az újonnan foglalkoztatott személyek 

hatósági erkölcsi bizonyítványait is kötelesek csatolni a 
változás-bejelentéshez, melyet a változás bekövetkeztét 
követő 8 napon belül kötelesek a NATtv. 20.§ (5) bekez-
dése alapján megküldeni. A határidő elmulasztása ese-
tén a NAT köteles a mulasztó EU ETS hitelesítő szerve-
zet akkreditált státuszát felfüggeszteni. (NATtv. 22.§ (1) 
bekezdés d) pont) 
d) Akkreditált státusz felfüggesztése 
A törvénymódosítás a minden akkreditált szervezetre 
vonatkozó un. általános okokon túlmenően az akkreditált 
státusz részleges vagy teljes körű felfüggesztésének 
csak az EU ETS hitelesítő szervezetekre vonatkozó un. 
speciális eseteit határozza meg. 
Fel kell függeszteni részlegesen vagy teljes körűen az 
EU ETS hitelesítő szervezet akkreditált státuszát, ha az 
EU ETS hitelesítő szervezet 

• súlyosan megsértette a 600/2012/EU bizottsági 
rendelet követelményeit vagy 

• folyamatosan és ismételten nem tartotta be a 
600/2012/EU bizottsági rendelet követelményeit vagy 

• megsértette a nemzeti akkreditáló testület egyéb kü-
lön kikötéseit és feltételeit vagy  

• ha a hitelesítő szervezet vezető tisztségviselője, hite-
lesítő szakértőként, vezető hitelesítő szakértőként 
foglalkoztatottja büntetett előéletű vagy a hitelesítési 
vagy hitelesítő szakértői tevékenység folytatását ki-
záró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll. 

Fontos gyakorlati kérdés, hogy a NAT a NATtv. 22.§ (1) 
bekezdése alapján nem mérlegelhet a szankció alkalma-
zásánál, kizárólag azt vizsgálhatja meg, hogy EU ETS 
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hitelesítő szervezet magatartása kimeríti-e bármelyik 
feltétel megvalósulását. 
e) Akkreditált státusz  részleges vagy teljes körű 
visszavonása 
A törvénymódosítás a minden akkreditált szervezetre 
vonatkozó un. általános okokon túlmenően az akkreditált 
státusz részleges vagy teljes körű visszavonásának 
eseteit határozza meg az EU ETS hitelesítő szervezetre 
vonatkozóan a 600/2012/EU bizottsági rendelet 53. cikk 
(3) bekezdésére hivatkozással. 
Az akkreditált státuszt a bizottsági rendeletnek megfele-
lően részlegesen vagy teljes körűen vissza kell vonni, ha 
az EU ETS hitelesítő szervezet: 

• nem orvosolta az akkreditálási okirat felfüggesztésére 
vonatkozó döntés alapjául szolgáló okokat vagy 

• hitelesítő felső vezetésének egy tagját csalás bűntett-
ében bűnösnek találták vagy 

• a hitelesítő szándékosan hamis információt nyújtott 
be. 

f) Rendkívüli felügyeleti vizsgálat 
Rendkívüli felügyeleti vizsgálatra az EU ETS hitelesítő 
szervezetek esetében panaszbejelentés, az akkreditálás 
alapjául szolgáló körülmények megváltozása és a 
600/2012/EU bizottsági rendelet 51. cikke szerint kerül-
het sor. 
Az EU bizottsági rendelet e cikke meghivatkozza a bi-
zottsági rendelet III. mellékletét, amely viszont visszautal 
a 765/2008/EK rendeletre, azaz a hitelesítő szervezetek 
esetében is ugyanazt kell jelentős változásnak tekinteni, 
mint amit általában az akkreditálás során jelentős válto-

zásnak tekintünk. Ezen változások körét a NAT tv. 20.§ 
(5) bekezdése jelöli meg. 
A törvény tartalmaz még néhány változást a hazai sza-
bályozásnak a 600/2012/EU bizottsági rendelethez tör-
ténő igazítása jegyében. Ezek közül azt a módosítást 
érdemes kiemelni, hogy a NAT Akkreditáló Bizottságá-
nak határozata fellebbezésre tekintet nélkül végrehajt-
hatóvá vált, amely azonban nem csak az EU ETS hitele-
sítő szervezetekre, hanem minden akkreditált szerve-
zetre vonatkozik. 
A törvényi szabályozás gyakorlati megfelelőségéről a 
NAT az EU ETS hitelesítő szervezetek akkreditálási eljá-
rásainak lefolytatását követően, leghamarabb 2014 tava-
szán, az eljárások során szerzett tapasztalatok összeg-
zését követően tud véleményt formálni. 
______________________________________________  
 
 
 
________________________________________________  

Adó 1% felajánlása 
A személyi jövedelem adójának egy százalé-
kával Ön is segítheti Társaságunk munkáját. 

Kérjük, ne hagyja elveszni a lehetőséget, 
az SZJA bevallásakor adja meg az MMT 

adószámát: 
19668174-2-42 

_______________________________________________  
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NNaattiioonnaall  IInnssttrruummeennttss  ((NNII))  aazz  ookkttaattáássbbaann  
DDrr..  ÁÁbbrraahháámm  LLáásszzllóó  

  
Az NI az óvodától kezdve egészen az egyetemig kíséri a 
tanulókat, olyan eszközöket adva a kezükbe, melyek 
használatával mélyebben megismerkedhetnek a termé-
szettudományokkal. 
A texasi székhelyű, mérés technikával, vezérléssel és 
automatizálással foglalkozó National Instruments első 
tengerentúli gyárát 2001-ben telepítette Debrecenbe. Az 
elektronikai eszközök gyártására koncentráló National 
Instruments (NI Hungary Kft.) több mint 1000 főt foglal-
koztat – ezzel a megye negyedik, és a város második 
legnagyobb munkáltatója. A hardvergyártás mellett he-
lyet kapnak a globális kiszolgáló központok is, mint az 
informatikai fejlesztői, a jogi és a pénzügyi csoportok, 
valamint a megrendelések feldolgozásával foglalkozó 
Service Center. A gyártást szakképzett mérnökök támo-
gatják, a kutatás-fejlesztési mérnökcsoport működésével 
pedig igazi tudásközponttá nőtte ki magát a cég.  
A National Instruments büszke vállalati kultúrájára – az 
ezt szimbolizáló NI virág (11..  áábbrraa) legfontosabb eleme a 
folyamatos fejlesztés, az emberek bevonása, illetve a 
dolgozói kommunikáció, ezzel is hangsúlyozva az em-
berközpontúságot. 
Emellett a munkavállalók felé tanúsított őszinteség és 
tisztelet mind növeli a cég iránti elkötelezettséget és elé-
gedettséget, aminek eredményeképp 2012-ben „A Világ 
Legjobb Multinacionális Munkahelye” felmérés alapján 
méltán szerepel a világ legjobb 25 munkahelye között. 
A cég profitorientáltsága mellett sok figyelmet fordít az 
oktatási szektorra, és elhivatottan segíti a mérnöki és 

tudományos oktatást olyan szoftverekkel és hardverek-
kel, amelyekkel az oktatók és a hallgatók egyaránt 
összeköthetik elméleti tanulmányaikat valós mérésekkel, 
alkalmazásokkal. Az NI kiemelt ügyként kezeli a felnö-
vekvő generáció sorsát, a mérnöki pályát választó diákok 
számának csökkenő tendenciájára reagálva az eddigiek-
nél is hangsúlyosabban tekint erre a területre. 
A cég egyik példamutató kezdeményezése a 2010 
szeptemberében indult LEGO Mentor program, melynek 
elsődleges célja a LabVIEW és myDAQ termékek segít-
ségével történő programozás, valamint a mérnöki szem-
lélet átadása a középiskolások számára az órai keretek-
től eltérő, kötetlenebb, de mégis intenzívebb formában. A 
program ma 30 középiskolában zajlik közel 40 National 
Instruments dolgozó (mentor) részvételével. 
A tapasztaltabb diákok számára 2011 tavaszán első al-
kalommal megrendezett LabVIEW versenyen 13 közép-
iskolás csapatban 39 diák mérte össze programozói is-
mereteit. A verseny 60 perces problémaorientált tréning-
gel kezdődött, amely során először a LabVIEW 
programozás alapjait hallgatták meg és próbálták ki a 
megjelentek. A tréning után közös feladat az adott prob-
léma megértése, majd annak megoldása volt egy mérő-
szoftver megírása után. A versenyen részt vett és a he-
lyezést elért csapatoknak Phil Hester, a National 
Instruments rangidős Kutatás-Fejlesztés Alelnöke adta át 
a cég által felajánlott díjakat. Ebben az évben, áprilisban, 
ismét megrendezésre kerül a verseny. 
A cég egyetemistákat és főiskolásokat megcélzó 
„National Instruments a Virtuális Műszerezésért Alapít-
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vány” pályázata, az „NI pályázat”, olyan fiatal és tehetsé-
ges, felsőoktatási intézményben tanuló hallgatókat tá-
mogat, akik a National Instruments hardver és/vagy 
szoftver erőforrásaival újszerű mérési vagy adatgyűjtési 
eljárást dolgoznak ki, illetve azt konkrét gyakorlati fel-
adatok megoldására alkalmazzák.  
A pályázat célja a korszerű, informatikai bázison nyugvó, 
hatékony méréstechnikák és adatgyűjtési eljárások 
megismertetése, illetve gyakorlati alkalmazások előse-
gítése a “National Instruments a Virtuális Műszerezésért 
Alapítvány” támogatásával. A hallgatók és konzulenseik 
igényei szerint az NI minden szükséges eszközt biztosít 
több millió forint összértékben, amelyeket egy haszon-
kölcsön szerződéssel, a pályázat idejére bocsát a ren-
delkezésükre. A helyezettek nyereményeinek összértéke 
több százezer forint, amit a következő tudományos ku-
tatásokra tudnak a lelkes diákok felhasználni. Idén a vö-
rösvértestek számának meghatározásától a robotrend-
szerek vezérlésén keresztül, egészen a napelem-minő-
sítő rendszerek létrehozásáig terjed azon magyar diákok 
tudományos munkája, akik a 2012-es NI Pályázat helye-
zettjei között szerepelnek. 
Annak érdekében, hogy a fiatal generáció közelebbről is 
megismerkedhessen az oktatási célokra használt és az 
azt segítő termékekkel, a cég rendszeres jelleggel szer-
vez gyárlátogatást középiskolások számára. A látogatás 
egy, az NI-t bemutató előadással kezdődik, majd az elő-
írásoknak megfelelő öltözékben egy egyórás körbeve-
zetés alkalmával közelebbről is szemügyre vehetik a diá-
kok nemcsak magukat a termékeket, de a gyártási fo-
lyamatot is. 
A cég és vezetése ösztönzi és támogatja a kreatív és 
innovatív gondolkodást, jelenleg több város egyetemével 

tartja a kapcsolatot, amiért mind dr. Ábrahám Lászlót, 
mind a céget már számos díjjal jutalmazták. 
Dr. Ábrahám László és az NI Hungary Kft. 2011. decem-
berében vehette át a Kármán Tódor-díjat, mely bizonyítja 
a vállalat oktatásban végzett kiemelkedő szerepét. A 
különböző kezdeményezések nem csupán anyagi támo-
gatást, de tudásbázist is biztosítanak az érintettek szá-
mára, amely azt a felelősségteljes gondolkodást tükrözi, 
mellyel az NI elkötelezett a felnövekvő generáció fejlő-
dése mellett. 
A 2011-es évben a Debreceni Egyetem Tudomány-
egyetemi Karai a Tudományegyetemi Karokért Díjat 
Ábrahám Lászlónak adományozta, amiért a cég több 
mint egy évtizede támogatja a Debreceni Egyetemet. Az 
együttműködés a Tudományegyetemi Karok mind a 
nyolc karát behálózza. 
A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
előterjesztése alapján Kiemelt Támogatói Díjban is ré-
szesült az elmúlt időszakban. A Miskolci Egyetem okta-
tási színvonalának emeléséhez -a számítógéppel támo-
gatott méréstechnika és virtuális mérőrendszerek terü-
letén- nyújtott kiemelkedő hardveres és szoftveres 
támogatásért. 
2012. április 11-én, a Debrecen város napján megrende-
zett ünnepi közgyűlésen adták át az idei év Pro Urbe-
díját, melyet Ábrahám László vehetett át. Az elismerés 
Ábrahám László kimagasló értékű vezetői és közéleti 
munkájának szól, melyet bizonyít a Debrecen város fel-
növekvő nemzedéke, kulturális és sport élete, valamint a 
környezet és a természet védelme érdekében mutatott 
társadalmi felelősségvállalása is. 
Díjainkról a 22..  áábbrraa nyújt áttekintést. 
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11..  áábbrraa  NNII  vviirráágg  
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JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüüll  
BBeesszzééllggeettééss  DDrr..  ÁÁbbrraahháámm  LLáásszzllóóvvaall  

SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

  

„Büszke vagyok vállalati kultúránkra, 
melynek legfontosabb eleme a folyamatos 
fejlesztés, az emberek bevonása, illetve a 
dolgozói kommunikáció, ezzel is 
hangsúlyozva az emberközpontúságot.” 

Dr. Ábrahám László 

A texasi (Austin, USA) székhelyű, méréstechnikával, vezérléssel és 
automatizálással foglalkozó National Instruments első tengerentúli 
gyárát 2001-ben telepítette Debrecenbe. Az elmúlt évtizedben 
végbement fejlődésnek köszönhetően a cég ma több mint 6 200 főt 
foglalkoztat világszerte, amelyből több mint 1000 fő dolgozik 
Debrecenben. A vállalat globális hardver gyártásának több mint 
95%-a történik a cívisvárosban, egyúttal a világ számos pontjára is 
szállít termékeket logisztikai központjából. 

- Minőség iránti elkötelezettséged példa értékű. Melyek 
minőségfelfogásod fontosabb elemei?  

- Alapelvem, hogy mindenki saját maga felel a minőségért. 
Fontos, hogy egy minőségbiztosítási szervezetnek olyan 
eljárások, illetve eszközök legyenek a kezében, amellyel 
a minőséget garantálni képes, de emellett ez minden 
kolléga egyéni felelőssége is, legyen akár gyártó vagy 
irodai munkatárs. Mivel a minőséget még a gyártás fo-
lyamatában számos mérőszámmal értékeljük, a vevő 
nem találkozik hibákkal. 

- Azt gondolom, hogy az NI vezetése országos szinten is 
fiatalnak nevezhető. Szeretsz fiatalokkal dolgozni? 

- Természetesen szeretek. Szeretem a fiatalok nyitottsá-
gát, dinamikáját, odaadását. Fejlődésük legjobb mód-
szere, ha saját hibájukból tanulnak, és ebből szereznek 
tapasztalatot. Nem utolsó sorban a fiatalok között én is fi-
atalodok. Egy idősebb csapatnál viszont előnyt jelent a 
már korábban megszerzett tapasztalat.  

- Piacvezetők vagytok a számítástechnikai alapú mérés- és 
irányításautomatizálásban. Mire kötelezi ez az NI kollek-
tíváját? 

- Mint piacvezető cég, fontos, hogy mindig az élvonalban 
legyünk, melyet a piacra jutási idővel (time-to-market) tu-
dunk elérni. Mind a fejlesztésben, mind a gyártásban dol-
gozó munkatársaknak kiváló minőségű termék kerül ki a 
keze közül, így a megfelelő időt tartani tudjuk. Emellett a 
folyamatos fejlesztés egyik alapértékünk, ezért teljes ár-
bevételünk 16%-át kutatásfejlesztési tevékenységre for-
dítjuk vissza. 

- Hogyan tudsz szakmailag fejlődni? Miként szerzed meg a 
legfontosabb szakmai ismereteket? 

- A szakmai ismereteket két részre -műszaki és gazdasági- 
osztom. A műszaki ismereteket olyan kiváló kollégáktól 
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szerzem meg, akikkel tanfolyamok révén, illetve négy-
szemközti beszélgetések alkalmával találkozom, így adó-
dik lehetőségem a legújabb trendekről információkat sze-
reznem. A gazdasági ismeretekhez szakkönyvekből jutok, 
és olyan szövetségeknek vagyok tagja, akik minden 
szempontból az élen járnak (AmCham, Iparkamara). 
Emiatt nagyon fontos, hogy nyitott szemmel járjak, és ne 
csak meghalljam az információkat, hanem az összefüg-
géseket is lássam. 

- A társadalmi felelősségvállalás a National Instruments-nél 
a vállalatirányítás része. Ezen a területen mire vagy a 
legbüszkébb? 

- Vállalatként nem csupán felelősen gazdálkodunk, de kül-
detésünk hosszú távon fokozni az NI globális versenyelő-
nyét, és példamutatásunkkal jobbá tenni a minket körül-
vevő világot. Cégünk egyik példamutató kezdeménye-
zése a 2010 szeptemberében indult LEGO Mentor prog-
ramunk, melynek elsődleges célja a LabVIEW és myDAQ 
termékeink segítségével történő programozás, valamint a 
mérnöki szemlélet átadása a középiskolások számára az 
órai keretektől eltérő, kötetlenebb, de mégis intenzívebb 
formában.  A program ma 32 középiskolában zajlik közel 
40 National Instruments dolgozó (mentor) részvételével. 
Ez a fajta társadalmi felelősségvállalásunk már a hatá-
rokon is tovább nyúlik, ugyanis tavaly novemberben öt 
Hargita megyei középiskolának adományoztunk LEGO 
robotokat. 

- A National Instruments emberközpontú vállalatként ismer-
hettük meg. Milyen eredményeitek vannak ezen a téren? 

- Büszke vagyok vállalati kultúránkra, melynek legfontosabb 
eleme a folyamatos fejlesztés, az emberek bevonása, illetve 
a dolgozói kommunikáció, ezzel is hangsúlyozva az ember-
központúságot. Emellett a munkavállalók felé tanúsított 
őszinteség és tisztelet mind növeli a cég iránti elköte-
lezettséget és elégedettséget. Ennek eredményeképp 
2012-ben „A Világ Legjobb Multinacionális Munkahelye” 

felmérés alapján méltán szerepel a világ legjobb 25 
munkahelye között. Emellett második helyezést értünk el az 
Év Cafeteria Díj 2012 pályázatán, ahol a pályázatot auditáló 
csoport külön példaértékűnek találta a munkavállalóink felé 
irányuló kommunikációt. Mindezek mellett pedig egy 
általános rugalmasság jellemző ránk, minden alkalommal 
próbáljuk a legjobb megoldásokat nyújtani dolgozóinknak. 

- Legutóbb az Iparfejlesztési Közalapítvány országos 
benchmarking konferenciáján hallhattam egy előadásodat. 
Többek között a Legjobb Munkahely felmérés eredményét 
is fontos értékként definiáltad. Mi adja ezen felmérések 
rangját? 

- Ez egy objektív, országos felmérés, ami tükröt tart az 
adott munkaadó elé, megmutatja, hogyan érzik magukat 
az adott cég munkatársai munkahelyükön. Mivel ez egy 
összehasonlítás, büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 
2012-ben az 1000 főnél többet foglalkoztató nagyvállalati 
kategóriában a 4. helyezést értük el. 

- Az általad vezetett kollektíva tevékenységét számos 
elismeréssel díjazták. Légy szíves néhányat megemlíteni 
ezek közül. 

- Egyik ilyen díjunk a már korábban említett Év Cafeteria 
Díja. 2011 év végén kaptuk meg a Kármán Tódor-díjat ki-
emelkedő CSR tevékenységünkért. Itt a LEGO Mentor 
programot, a felsőfokú intézmények, illetve alapítványok 
támogatását, az NI Pályázat meghirdetését, és az NI 
Óvoda létrehozását emelem ki. 

- Mikor és mivel tudsz igazán kikapcsolódni? 
- Leginkább a hétvégi kirándulásokat szeretem, a hegyi 

sétálás, egy jó pár kilométeres túra igazán fel tud tölteni, 
és kikapcsolni. Nagyon szeretek időt tölteni a gyermeke-
immel, sokat is utazunk közösen. 

- Válaszaidat nagyon szépen köszönöm! 
______________________________________________
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Az alábbi pályázaton a korábbi években szép magyar sikerek 
születtek (E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., Nyírségvíz Zrt., 
B. Braun Avitum). A pályázat egyfajta állomásnak tekinthető az 
EFQM elismerési fokozatok felé. Meggyőződésem, hogy a 
felkészült magyar vállalkozások most is jó eséllyel indulhatnak 
ezen a pályázaton. Különösen azoknak a cégeknek érdemes 
megfontolniuk a pályázást, akik a FÁK piacok felé (is) 
szeretnének terjeszkedni. De emellett az utóbbi években több 
török pályázó is volt, vélhetően ez a tendencia idén is 
folytatódni fog és így a továbbiakban lehetőség nyílik török 
cégekkel is a közvetlen kapcsolatfelvételre. Mindez jó 
összhangban van az aktuális kormányzati szándékokkal. A 
jelentkezési lap az alábbi e-mail címről letölthető. Előre is 
köszönettel. 
The International Quality Tournament of the Central and 
Eastern European Countries (CEEC) has been carried out 
since 2005 under support of EOQ (European rganization for 
Quality) and EFQM, which is a trendsetter on excellent 
organizations in Europe. 
The Tournament is the stage between National Quality 
Awards of the CEEC and EFQM Excellence Award (up to 
2006 award cycle called the European Quality Award) and 
is an effective tool for the international benchmarking, 
enterprises’ and organizations’ involvement in the 
improvement processes and in the processes of the role 
models identification in the CEE region. 
The assessment of companies is carried out by an expert-
methodical center, which unites assessors that are 
recognized by EFQM from the CEE countries. The 
International Award Committee consists of authoritative 

representatives from all countries presented in the 
Tournament. 
As outcomes of eight last Tournaments 53 companies from 
Hungary, Romania, Lithuania, Belarus, Azerbaijan, 
Kazakhstan, Tajikistan, Russia and Ukraine achieved 
status of the Tournament’s winners and 22 companies 
became Winners of the CEEC Quality Award. It helped 
them to increase their rating at the international level. Three 
companies-winners of the Tournament became finalists of 
the EFQM Excellence Award and two companies became 
prize winners of the EFQM Excellence Award which is the 
most prestigious award on the continent. 
Information about companies-winners of the Tournament is 
presented in the annual Album «Central and Eastern 
Europe. Leaders of Quality». Categories of the 
Tournament: «Large Organisations»; «Small and Medium 
Organisations» (up to 250 employees). 
The Tournament award ceremony will be carried out within 
the framework of the EOQ General Assembly at the 
presence of leaders of national quality organizations from 
European countries. 
Financial and material maintenance of Tournament is 
carried out due to applicants’ fees: for Large Organizations 
-3300 Euro, for Small and Medium Organisations- 2900 
Euro. 
We invite leading companies from the Central and Eastern 
European countries to participate in the 9th International 
Quality Tournament of the CEEC 
E-mail: quality@quality.kiev.ua 
International Award Committee 
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Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. vállalko-
zásaink hatékonyságának növelése érdekében új, kétnapos 
tájékoztatókat szervez. 
A „Vállalatfejlesztés logisztikai rendszerekkel” és „Az elekt-
ronikus üzletvitelt támogató logisztika” előadásokat a téma 
egyik legjobb hazai szakértője Prof. Dr. Knoll Imre, MTA 
doktor, egyetemi tanár tartja. 
A témák feldolgozásakor a gyakorlati alkalmazásra fek-
tetnek nagy hangsúlyt.  
A feldolgozandó témák: 
A/ Vállalatfejlesztés új logisztikai rendszerekkel 
• A világgazdasági változásokat követő újszerű logisztikai 

közreműködés a sokrétű és flexibilis vállalatfejlesztésben 
• Az ellátási láncok legújabb nemzetközi paraméterei és 

visszacsatolt kölcsönhatásai 
• A „Knoll - féle Gazdaság – Társadalom modell” és több-

irányú szerepvállalása 
• A „Bővített ellátási lánc (SC-B) Knoll - féle modellje” 
• „Költség – idő – versenyképesség” 
• A Kutatás – Fejlesztés és Innováció szerepe a logiszti-

kai fejlesztésekben 
• Az outsourcing előnyei és problémái. Az insourcing és 

ökonómiai következményei 
• Az értelmes Benchmarking 
• Logisztikai jellegű befektetések és közgazdasági elem-

zésük 
• Vállalati és logisztikai döntési mechanizmusok. A „Knoll 

- féle M-m-M modell” 
• A logisztikai vezetés bázis-tényezői 
• A közeljövő hazai/nemzetközi gazdasági és társadalmi 

trendjei 
Tervezett időpont: 2013. április 25-26. 

Helyszín: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
oktatóterme. 1063. Budapest, Munkácsy u. 16. 
Részvételi díj: 40.000 Ft / 2nap 
A részvételről tanúsítványt állítunk ki. 
B/ Az elektronikus üzletvitelt támogató logisztika 
• Logisztikai alapok. A „hagyományos ellátási láncok” fon-

tos szerepe az e-business-ben. 
• Az e-business logisztikai befektetései és megtérülésük. 
• A logisztikai folyamat „mozgás-elemei” a korszerű e-

business-ben. 
• Az “LGT – logisztika - gazdaság - társadalom” kölcsön-

hatás modell gyakorlati működése az elektronikus ke-
reskedelemben.  

• Az e-business folyamatot irányító vezetők döntéseit tá-
mogató “M-m-M” Makro-mikro-Makro visszacsatolási 
modell elemzése. 

• A lean bevezetés költségei, előnyei, a „termelés, keres-
kedelem- logisztika összetett folyamatban.  

• A „Kutatás - Fejlesztés - Innováció” -nak mikor lehet 
szerepe az összetett rendszer továbbfejlesztésében? A 
Benchmarking jelentősége. 

• Újszerű ellenőrzési mérőszámok (kontrolling), értékelé-
sük és kapcsolódó javaslatok, az e-business folyamat 
súlypontjaiban. Az emberi kompetenciajellemzők sze-
repe. 

Tervezett időpont: 2013. május 2-3. 
Helyszín: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
oktatóterme. 1063. Budapest, Munkácsy u. 16. 
Részvételi díj: 40.000 Ft / 2nap 
A részvételről tanúsítványt állítunk ki. 
A programok és jelentkezési lapok letölthetőek a 
www.ifka.hu honlapról. 
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Idén 18. alkalommal hirdette meg a Menedzserek Or-
szágos Szövetsége az Év Menedzsere pályázatot, me-
lyet ezúttal Dr. Zsuga János, a Siófokon működő FGSZ 
Földgázszállító Zrt. vezérigazgatója nyert el. 
Az Év Menedzsere díj ünnepélyes átadására február 23-
án a Corinthia Hotel Budapest szálloda báltermében 
megrendezett XIX. Menedzserbálon került sor. A nyertes 
a Ferro-Press Fémipari Szolgáltató Kft. tulajdonos ügy-
vezetőjétől, Birgés Tibortól vehette át a díjat. 
A 2012-es Év Menedzsere Díj nyertese 2003-ban, 33 
évesen lett a vezérigazgatója Magyarország egyik leg-
nagyobb, 131 milliárd Ft ár-bevételű cégének. A Miskolci 
Egyetemen végzett okleveles gázmérnökként, ahol ké-
sőbb PhD tudományos fokozatot szerzett. 2009 óta a 
Miskolci Egyetem címzetes egyetemi docense. 
2009-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést. 
Az FGSZ Földgázszállító Zrt. vezérigazgatójaként -az 
előző évekhez hasonlóan- 2012-ben is kiemelkedő haté-
konyságú és nyereséges vállalatot irányított.  Az FGSZ 
2012-ben negyedszer nyerte el a Legjobb Munkahely 
címet, és három alkalommal Közép-Kelet-Európa legjobb 
munkahelyei közé került. A vállalat munkavállalóinak 
88%-a elkötelezett a munkahelye iránt. 
Munkatársainak méltatása szerint Dr. Zsuga János em-
berközpontúsága, vezetői adottságai és értékteremtő 
szemlélete egyaránt kiemelkedő. 
A vállalat éves támogatási kerete 200 millió Ft és évente 
kb. 1,7 milliárd Ft-ot fordít a TAO törvények nyújtotta ke-

retek között előadó-művészeti, valamint látvány-csapat-
sport szervezetek támogatására. 
Rendszeresen segítik a működési területükön található 
települések természet- és környezetvédelemmel, kultú-
rával, oktatással és sporttal, valamint egészségügyi és 
szociális tevékenységgel foglalkozó intézményeit és civil 
szervezeteit. Mecénásként segítették Dr. Csókai András 
idegsebész „robotkéz” technológiájának bevezetését, 
aminek köszönhetően több száz agyvérzéssel kórházba 
került beteg életét sikerült megmenteni. 
A vállalat évek óta a Csodalámpa Alapítvány mecénása, 
támogatja a Magyar Speciális Olimpia Szövetséget, a 
Magyar Vöröskeresztet, a Vízi mentők Magyarországi 
Szakszolgálatát. 
A díj elkészítéséhez a Demján Sándor Alapítvány járult 
hozzá, melynek képviseletében Schwab Richárd egy 
gravírozott gyűrűt adott át a díjazottnak. 
Idén 13. alkalommal hirdette meg a Menedzserek Orszá-
gos Szövetsége az Év Fiatal Menedzsere pályázatot, 
melyet ezúttal Ifj. Bárány László a Kisvárdán működő 
Master Good Kft. ügyvezető igazgatója nyert el. 
A díj ünnepélyes átadására február 23-án a Corinthia 
Hotel Budapest szálloda báltermében megrendezett XIX. 
Menedzserbálon került sor. Az díjat a Széchenyi Bank 
elnök-vezérigazgatója, Szakács Tibor adta át. 
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A 2012-es Év Fiatal Menedzsere Díj nyertese egy 100%-
ban magyar magántulajdonban lévő és Észak-Kelet Ma-
gyarországon működő cég ügyvezető igazgatója 2008 
óta. A vállalkozás az élelmiszeripar területén tevékeny-
kedik, a tulajdonos család több mint 100 éve, négy gene-



ráción keresztül foglalkozik baromfitenyésztéssel. A te-
vékenységi kör azóta integrált takarmány-termeltetéssel, 
brojler-hízlalással és -feldolgozással bővült. 
A cég jelenleg az egyik legnagyobb beszállítója a legna-
gyobb gyorsétterem-láncnak, több kiskereskedelmi lánc-
nak, illetve tucatnyi közép- és nyugat-európai országba 
exportálja termékeit. 
A díjazott ügyvezető igazgató vezetői erényei közé tarto-
zik annak a felismerése, hogy a cég bevételeinek immá-
ron 27 milliárd Ft-ra történt gyors növekedése saját mun-
kájában is változásokat követel. A felismerést külföldi 
tanulmányutak követték, amelyek tapasztalatai erős ön-
kritikára, majd lényegi intézkedésekre késztették az el-
sőszámú vezetőt. Egy adott 3 éves időszakban a fajla-
gos energiaköltség az előző évekhez képest 70%-kal 
csökkent. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a vállalkozás 
2012-ben mintegy 600 millió Ft nyereséget termeljen. 
Az ügyvezető bátorságát, kockázatvállaló képességét 
bizonyítja az értékesítési-stratégiaváltás, amelynek ke-
retében az 1200-as vevőkört 40-esre szűkítették. 
A cég folyamatosan gondoskodik a vezetők, munkavál-
lalók szakmai és idegen-nyelvi képzéséről, beleértve 
hosszú időtartamú külföldi képzéseket is. 
A vállalat 2010-ben egy ún. bölcső-programot indított el a 
Debreceni Egyetemmel és a Vay Ádám Szakközépisko-
lával együtt, amelynek célja a jövő szakembereinek gya-
korlati képzésbe való bevonása. 
A Master Good Kft. rengeteg energiát fordít arra, hogy a 
fogyasztók a lehető legbiztonságosabb alapanyagokkal 
táplált baromfik húsát vásárolhassák meg. Precíz eljárá-
sokkal zárják ki a génmódosított alapanyagok felhasz-
nálását. 2012-ben kezdte el a Master Good egy mellék-

termék-hasznosító épület felépítését, amelynek energia-
felhasználását kizárólag napelem és napkollektor fogja 
biztosítani. 
2 éve a cég vállalja a dolgozók gyermekeinek beiskolá-
zási költségeit, 2012-ben létrehoztak egy önsegélyező 
pénztárt, amelyből a dolgozókat rendkívüli esetek felme-
rülésekor támogatják. 
Rendszeresen támogatják a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színházat, a Mandala Dalszínházat, a kisvárdai 
Határon Túli Színházak Fesztiválját és egyéb kulturális, 
valamint sportkezdeményezéseket. 
A díj elkészítéséhez a Demján Sándor Alapítvány járult 
hozzá, melynek képviseletében Schwab Richárd egy 
gravírozott gyűrűt adott át a díjazottnak. 
________________________________________________  
 
______________________________________________  

HHiirrddeesssseenn  aa 
 

MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG®®--bbeenn 
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Vállalati fenntarthatóság - stratégiai változatok és metodológiai 
megvalósítás - 2. rész - 1Dr. Fülöp Gyula - Hódiné Hernádi Bettina

Sustainable Enterprises – Strategical Alternatives and 
Methodological Realisation – Part 2 Dr. Fülöp, Gyula - 
Hódiné Hernádi, Bettina 

A Lean Menedzsment igazi alapjai – Hagyomány és adaptáció - 
2. rész - Tóth László - Tóth Csaba László

The Real Fundaments of Lean Management – Tradition 
and Adaptation - Part 2 Tóth, László – Tóth, Csaba László  

Kollaboratív fejlesztő hálózat a lean menedzsment szolgálatában 
- Egy angliai eset tanulságai - 1. rész  
Jenei István - Professor Zoe Radnor

Collaborative Development Network Serving Lean 
Management – a Lesson from a Case in England – Part 1 – 
Jenei, István - Professor Zoe Radnor  

Változott a Nemzeti Akkreditáló Testületről szóló törvény - 
Dr. Oláh József

Legislation on National Accreditation Body Has Changed - 
Dr. Oláh, József  

National Instruments (NI) az oktatásban – Dr. Ábrahám László Education at National Instruments (NI) – 
Dr. Ábrahám, László 

 

Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Dr. Ábrahám Lászlóval - 
Sződi Sándor

The Best among the Best – Report with Dr. Ábrahám, 
László - Sződi, Sándor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

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

 

Adó 1% felajánlása Pledging 1% of Tax  

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

Pályázat: 9.-ik nemzetközi minőségügyi pályázat Közép- és Kelet-
európai országoknak - Kálmán Albert

The International Quality Tournament of the Central and 
Eastern EuropeanCountries (CEEC) - Kálmán, Albert  

Áprilistól új tájékoztatók az IFKA Kft.-ben New Information Awailable at IFKA-Ltd. from April  

Kiosztották az Év Menedzsere és az Év Fiatal Menedzsere Díjat Year’s Manager and Year’s Young Manager Award Granted  
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