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Kivonat 
A szerzők célja, hogy megvizsgálják, milyen kölcsönha-
tásban áll az ellátási láncban elfoglalt pozíció, valamint a 
szolgálatosodás szintje az európai termelővállalatoknál. 
Vizsgálatuk azt mutatja, hogy a globalizáció és a terme-
lés nemzetközivé válása mindkét tényezőt jelentős mér-
tékben befolyásolja. A termelés globalizációs trendjeinek 
megfelelően így a kelet-európai (fejlődő), illetve a nyu-
gat-európai (fejlett) országokban eltérő üzleti modellek 
válnak dominánssá, amelyek különböző ellátási lánc-po-
zícióval és más-más szintű szolgáltatásnyújtással jelle-
mezhetőek. A domináns üzleti modellek mellett termé-
szetesen más üzleti modellek is működőképesnek bizo-
nyulhatnak a két vizsgált régióban. A létesítmények 
elhelyezésére, valamint az üzleti eredményességre vo-
natkozó mutatók elemzésbe történő bevonásával cikkük 
az Európában működő üzleti modellek kialakításának 
okára, valamint jövőbeli fenntarthatóságára is megpróbál 
választ adni. 
Kulcsszavak: globalizáció, ellátási lánc, szolgálatoso-
dás, üzleti modellek 
Abstract 
The objective of this paper is to examine the relationship 
between supply chain position and level of servitization in 
European manufacturing companies. The analysis shows 
that globalization and internationalization of production 
has dramatic impact on both phenomena. Due to the 
globalization trends different business models became 

dominant in the less developed Eastern-European and 
the more developed Western European countries, which 
can be characterized by different supply chain position 
and servitization level. Certainly other business models 
can also be successful in the two regions. Involving 
facility location motivations and business performance 
indicators the article shed light on the reasons of why 
these business models came alive and how sustainable 
they can be. 
Keywords: supply chain, servitization, business models, 
Europe 
Az elmúlt néhány évtizedben a globalizáció alapjaiban 
változtatta meg a világgazdaság és a vállalatok működé-
sét (Czakó és Reszegi, 2010). A túlélés érdekében a 
vállalatok kénytelenek alkalmazkodni az ún. „új gazda-
ság” gyorsan változó feltételeihez (Hayes, 2002, Nissan 
és társai, 2011). Az „új gazdaságot” globális szinten a 
következőkkel jellemezhetjük: 
folyamatosan erősödő versenyhelyzet a globalizálódó pia-
cokon, melyet a multinacionális vállalatok térnyerése idéz 
elő (Cui, 1998); a termelőtevékenységek határokon átnyúló 
kiszervezése és a termelés nemzetközivé válása (Sideri, 
1997, Levy, 2005); valamint az a tény, hogy a termelővál-
lalatok kibocsátása egyre inkább eltolódik a fizikai javak 
felől az intellektuális, megfoghatatlan és tudás-intenzív 
jószágok irányába (Hayes, 2002, Mudambi, 2008). 
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idézi a termelés nemzetköziesedését (átalakítva az ellá-
tási láncok felépítését (Gelei, 2009)), valamint a termelő-
vállalatok outputjának szolgáltatások irányába való el-
mozdulását. 
Egyrészt tehát a globális versenyhelyzet fokozódása arra 
készteti a vállalatokat, hogy megerősítsék pozícióikat a 
versenytársakkal szemben és kilépjenek a nemzetközi pia-
cokra olyan tényezők után kutatva, amelyek versenyelőnyt 
biztosíthatnak számukra. A nemzetközi piacokra lépés (1) 
export-import tevékenység révén, vagy (2) termelőegysé-
gek külföldre történő telepítésével valósulhat meg (Shi, 
2003). Az export-import tevékenységek előnyösebb be-
szerzési és értékesítési piacokhoz juttathatják a vállalato-
kat, a termelőlétesítmények külföldre telepítésével pedig 
elsősorban az alacsonyabb költségtényezőket aknázhatják 
ki, ugyanakkor közvetlenül elérhetik az exportpiacokat, és 
felhasználhatják az ott rendelkezésre álló tudást és képes-
ségeket (Ferdows, 1997). A termelőtevékenységek kiszer-
vezése, külföldre telepítése ugyanakkor radikális módon 
változtatja meg az ellátási láncok struktúráját és az érintett 
vállalatok ellátási láncban elfoglalt pozícióját (Buckley és 
Ghauri, 2004). 
Másrészről a globális verseny átalakítja a termelővállalatok 
kínálta fő outputok jellemzőit is. Ezeknek a vállalatoknak 
-versenyképességük megőrzése érdekében- a pusztán fizi-
kai javak helyett fizikai termékek és kapcsolt szolgáltatások 
csomagját, azaz integrált megoldásokat kell kínálniuk a fo-
gyasztóknak (Davies és társai, 2006, Matthyssens és 
Vandenbempt, 2008). A szakirodalom a termelővállalatok 
outputjának fokozatos elmozdulását a fizikai javak felől a 
szolgáltatások irányába a szolgálatosodás (servitization) 
folyamatának nevezi (Baines és társai, 2009, Demeter és 
Szász. 2012). A szolgálatosodás fogalmát elsőként 
Vandermerwe és Rada ([1988) vezette be. Az azt követő 

kutatások eredményei alapján kijelenthető, hogy a szolgá-
latosodás egyik fő motorja, hogy nagyobb és stabilabb be-
vételhez juttatja a vállalatokat, ami általában magasabb pro-
fitrátával is társul (Wise és Baumgartner, 1999, Mathieu, 
2001). A szolgáltatásokkal együtt ráadásul több termék is 
értékesíthető, mivel értéket adnak hozzá az eredeti termék-
hez és sokkal alkalmasabbak a fogyasztói hűség kialakítá-
sára (Gebauer és Fleisch, 2007, Correa és társai, 2007). A 
kutatók abban is egyetértenek, hogy a növekvő globális ver-
senyben a hagyományos, termékeken alapuló verseny-
előnyt szinte lehetetlen fenntartani, míg a szolgáltatások 
képesek lehetnek a termelővállalatok között megkülönböz-
tető tényezővé válni (Frambach és társai, 1997, Gebauer és 
Fleisch, 2007). A globális verseny ily módon jelentősen be-
folyásolja a termelővállalatok szolgálatosodási folyamatait is. 
A globalizáció tehát egyszerre gyakorol hatást a termelés 
nemzetközivé válására, és ez által az ellátási láncok 
struktúrájának átalakulására, valamint a termelővállala-
tok szolgálatosodására. A nemzetközi szakirodalom 
meglehetősen gazdag a kutatási eredmények tekinteté-
ben mind az ellátási láncok struktúrája (Melo és társai, 
2009), mind pedig a szolgálatosodás terén (Baines és 
társai, 2009), a két terület együttes vizsgálatára azonban 
csak szűkösen állnak rendelkezésre irodalmi források. 
Ennek fényében cikkünk célja, hogy az Európában tevé-
kenykedő termelővállalatok ellátási lánc-pozícióját és 
szolgálatosodását együttesen vizsgálva azonosítsa a ki-
alakuló üzleti modelleket, ezek létrehozásának okait, 
valamint az egyes modellek üzleti eredményességét. 
A kitűzött cél elérése érdekében a következő fejezet rö-
viden áttekinti a termelés nemzetköziesedése, az ellátási 
lánc struktúrája, valamint a szolgálatosodás kapcsolatára 
vonatkozó szakirodalmat, majd erre alapozva fogalmaz-
zuk meg kutatási kérdéseinket. Az azt követő fejezet is-
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merteti az általunk alkalmazott kutatási módszertant, a 
felhasznált adatbázist és a kialakított változókat. Ezután 
mutatjuk be és értékeljük az elemzés eredményeit a 
megfogalmazott kutatási kérdések szemszögéből. Az 
utolsó fejezet kutatásunk fő következtetéseit tartalmazza. 
Szakirodalmi áttekintés és kutatási kérdések 
A fokozódó globális versenyre adott válaszként számos 
fejlett országbeli termelővállalat dönt amellett, hogy kül-
földre helyezi termelőtevékenységét (offshoring), illetve 
kiszervezi azt (outsourcing). A célállomást leggyakrab-
ban a világ fejlődő országai jelentik (UNCTAD, 2010, 
Dachs és társai, 2006). Sideri, (1997) szerint a 
globalizáció a fejlett és fejlődő országok között földrajzi-
lag is átszervezte a gyártási tevékenységeket, és „a ter-
melési folyamatokat több részfolyamatra szegmentálta 
(…), ami növekvő mértékű termelési munkamegosztást 
tett lehetővé azzal, hogy az elkülönített termelési lépése-
ket más-más helyszínen lehet elvégezni” (idézi Buckley 
és Ghauri, 2004, 82. old.). 
A termelés nemzetközivé válásának globális mintázata 
az európai gyártókra is érvényes. A kelet-európai szocia-
lista hatalmak bukását követően a nyugat-európai válla-
latok piaci lehetőségeket láttak abban, hogy kihelyezzék, 
illetve kiszervezzék termelési folyamataikat a kelet-euró-
pai régióba. Ezáltal egy új munkamegosztás kezdett ki-
alakulni, amelyben a kelet-európai vállalatok nyugat-eu-
rópai társaik beszállítóivá váltak (Guerreri, 1998, Marin, 
2006). Az Európai Unió 2004-es kibővítése, amikor 10 
kelet-európai ország csatlakozott a közösséghez, tovább 
erősítette ezt a folyamatot (Garmel és társai, 2008). A 
European Manufacturing Survey empirikus felmérése 
például azt mutatta, hogy a nyugat-európai termelővál-
lalatok nagy része már rendelkezik külföldre telepített 
termelési folyamattal, és egyik legfontosabb célrégiójukat 

a feltörekvő kelet-európai piacok jelentik. Ezzel párhu-
zamosan Kelet-Európában a termelési tevékenységek 
más országba történő kiszervezése meglehetősen ritká-
nak bizonyult (Dachs és társai, 2006). 
A fejlett és fejlődő országok közötti kontrasztra utalva 
Mudambi (2008) azt állítja, hogy míg az alacsony hozzá-
adott értéket képviselő és ismétlődő termelési folyamato-
kat a vállalatok gyakran telepítik fejlődő országokba, ad-
dig a magas hozzáadott értékű, az ellátási láncban a 
végső fogyasztóhoz közelebb levő (downstream) tevé-
kenységek rendszerint az anyaországban maradnak. 
Ennek alapján azt feltételezzük, hogy a Kelet- és Nyugat-
Európa között kialakult új munkamegosztással párhuza-
mosan a termelővállalatok ellátási láncban elfoglalt pozí-
ciójának is különbözőnek kell lennie a két régióban. 
Hasonló logikát követve, mivel a szolgáltatásokat is ma-
gas hozzáadott értékű, downstream tevékenységeknek 
tekinthetjük (Mudambi, 2008), ezeknek is gyakrabban 
kell megjelenniük a nyugat-európai vállalatok kínálatá-
ban. A szolgálatosodást a szakirodalom gyakran olyan 
folyamatként írja le, amely az ellátási lánc alacsonyabb 
hozzáadott értékű, upstream folyamatainak kiszervezé-
sével kezdődik, majd ezt követi az ellátási lánc vevőhöz 
közelebb fekvő tevékenységeinek integrációja. Ezen in-
tegráció elősegíti, hogy a vállalat jobban tudjon fóku-
szálni a vevő-orientált szolgáltatásokra (Davies, 2004). 
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A bevezetőben és a szakirodalmi áttekintésben elmon-
dottakkal összhangban a nemzetközi szakirodalom szá-
mos kutatása alátámasztja a globalizáció -ellátási láncok 
átalakulása, valamint a globalizáció- szolgálatosodás 
közötti kapcsolatot. Kutatásunkban a viszonylag még 
ritkábban elemzett ellátási lánc – szolgálatosodás kap-
csolatot vizsgáljuk. Ezt a kontextuális helyzetet szemlél-



 

teti az 11..  áábbrraa, ahol a szaggatott körvonalú nyíl a tanul-
mány kutatási fókuszát jelöli. 

  
11..  áábbrraa  AA  kkuuttaattááss  kkeerreettrreennddsszzeerree  

Bár létezik néhány olyan esettanulmány alapú kutatás, 
amely kapcsolatot feltételez az ellátási láncban elfoglalt 
pozíció és a termelés szolgálatosodása között (lásd pél-
dául Oliva és Kallenberg, 2003, Cohen és társai, 2006), 
kiterjedtebb empirikus vizsgálattal a szakirodalomban 
nem találkoztunk. Ezért úgy véljük, hogy egy ilyen vizs-
gálat fontos adalékokkal szolgálhat a kapcsolat jellegé-
nek megértésében. Elemzésünket európai termelőválla-
latokra végezzük el elsőként az alábbi kutatási kérdést 
fogalmazva meg: 
KK1: A Nyugat- és Kelet-Európa között fennálló munka-
megosztással összhangban jellemezhetjük-e a két régió 
vállalatait eltérő ellátási lánc-pozícióval és szolgálatoso-
dási szinttel? 
Azt várjuk, hogy a legelterjedtebb üzleti modell Nyugat-
Európában downstream ellátási lánc pozícióval és ma-
gasabb szolgálatosodási szinttel jellemezhető, Kelet-Eu-

rópában pedig upstream ellátási lánc-pozícióval párosuló 
alacsonyabb szolgálatosodási szint a domináns. Ugyan-
akkor más üzleti modellek (Hedman és Kalling, 2003, 
Morris és társai, 2005) jelenlétét és üzleti sikerét sem 
zárhatjuk ki. 
Az üzleti modell annak leírása, hogy egy vállalat „az üzleti 
stratégia, a vállalati architektúra és üzleti gazdaságtan egy-
mással szoros kapcsolatban álló területein milyen döntése-
ket hoz a fenntartható versenyelőny elérése érdekében” 
(Morris és társai, 2005, 727. old.). Az üzleti modell azonosí-
tása céljából olyan stratégiai döntéseket kell figyelembe 
venni, mint a versenyelőny, a vállalat piaci pozícionálása, 
növekedési lehetőségek stb. A vállalati architektúra a műkö-
dés szintjét képviseli a belső folyamatokra és a vállalati 
infrastruktúra felépítésére fókuszálva. Végül a gazdaságtani 
oldal a profitgenerálással kapcsolatos kérdéseket érinti: 
bevételi források, árazási módszerek, költségstruktúrák, pro-
fithányad, elvárt megtérülés. 
Az ellátási láncban elfoglalt pozíció és a szolgálatosodás 
egyaránt fontos elemeit képezik az üzleti modellnek. Az 
ellátási-lánc pozíció érinti a beszállítókkal, vevőkkel, 
partnerkapcsolatokkal összefüggő stratégiai és működési 
kérdéseket, míg a szolgálatosodás a kínálatot magát 
befolyásolja, illetve azt a módot, ahogyan a vállalat meg-
szervezi belső folyamatait. Összességében ez a két té-
nyező jelentősen hat a vállalkozások stratégiai, műkö-
dési és gazdasági területeire, így az üzleti modell alap-
vető fontosságú elemeinek tekinthetők. 
A két európai régió közötti általános különbségek feltá-
rása (KK1) mellett célunk a domináns mellett a kevésbé 
elterjedt üzleti modellek feltárása és jellemzése az ellá-
tási-lánc pozíció, valamint a szolgálatosodás mentén. 
Ezzel párhuzamosan arra is választ keresünk, hogy mi-
lyen gazdasági megfontolások vezethetnek az eltérő üz-
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leti modellek kialakulásához, valamint az üzleti teljesít-
ménymutatók bevonásával megvizsgáljuk, hogy vajon 
mennyire fenntarthatóak ezek a modellek. 
KK2: Melyek a Nyugat- és Kelet-Európában működő ter-
melővállalatok ellátási lánc- pozícióinak és szolgálatoso-
dási szintjeinek lehetséges kombinációi, mi ezen üzleti 
modellek létrehozásának oka és mennyire sikeresek 
ezek? 
Kutatási terv és módszertan 
Kutatásunk az International Manufacturing Strategy 
Survey nemzetközi kutatóhálózat (IMSS V) adatait hasz-
nálja. Az IMSS adatbázisban 445 termelővállalat talál-
ható Európa 13 országából. A vállalati minta összetétele 
iparági szempontból meglehetősen homogén, az elem-
zett vállalatok tevékenysége az ISIC 28-35 kategóriákba 
sorolható (fémből készült termékek-, valamint gépek- és 
berendezések gyártása). Az IMSS nemzetközi kutató-
hálózat elsődleges célja a termelővállalatok termelési 
stratégiájának, termelési gyakorlatának és üzleti teljesít-
ményének feltérképezése. A kutatás 5. fordulója 2009-
2010-ben zajlott és mintegy 21 országra terjedt ki (mely-
ből 13 európai),. Az adatgyűjtési folyamatot minden or-
szágban helyi koordinátorok irányították, akik szükség 
esetén az angol nyelvű kérdőív fordításáról is gondos-
kodtak. A kérdőíveket termelésvezetők, vagy hasonló 
vezető beosztású alkalmazottak töltötték ki. Az európai 
mintában a válaszadási arány 23% volt. Kutatásunk cél-
jainak elérése érdekében az európai mintát két részre -a 
fejlett és kevésbé fejlett országokban működő vállalatok 
körére- osztottuk. A két régióra bontás mögötti elv, hogy 
Nyugat- és Kelet-Európa között a gazdasági fejlettség-
ben egyértelmű különbség létezik, ugyanakkor mindkét 
csoport viszonylag homogén kulturális közeget képvisel 
(Ronen és Shenkar, 1985). Ez a felosztás azzal is alá-

támasztható, hogy számos olyan nemzetköziesedésre 
irányuló kutatás létezik, amely bizonyította a régiók és 
kulturális blokkok elemzési egységként való használatá-
nak megbízhatóságát (Barkema és Drogendijk, 2007). 
Az 11..  ttáábblláázzaatt szemlélteti az IMSS V adatbázisban sze-
replő európai országokat régiónként, valamint országon-
ként a mintában lévő termelővállalatok számát. 

NYUGAT-EURÓPA KELET-EURÓPA 

Ország 

Vállala- 
tok 

szá- 
ma 

Ország 

Vállala-
tok 

szá- 
ma 

Ország 

Vállala
-tok 
szá- 
ma 

Belgium 36 Németor
szág 38 Észtország 27 

Dánia 18 Olaszor-
szág 56 Magyar-

ország 71 

Hollandia 51 Portu-
gália 10 Románia 31 

Írország 6 Spanyol-
ország 40   

Nagy-
Britannia 30 Svájc 31   

ÖSSZESEN 316 ÖSSZESEN 129 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  kkuuttaattáássii  mmiinnttaa  öösssszzeettéétteellee  oorrsszzáággoonnkkéénnttii  
bboonnttáássbbaann  

Az IMSS kérdőívben a termelővállalatok termelési tevé-
kenységének nemzetközivé válására, a vállalatok ellátási 
láncban elfoglalt pozíciójára, valamint szolgálatosodásuk 
szintjére vonatkozó kérdések szerepeltek. 
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A nemzetköziesedés szintjének és a termelés kiszerve-
zésének megragadására a vállalatoknak jelezniük kellett, 
hogy termelőtevékenységük milyen arányban oszlik meg 
a helyi, regionális (adott kontinensen belüli) és globális 
(kontinensen kívüli) szintek között. Emellett azt is vizs-
gáltuk, hogy a vállalatok milyen mértékű erőfeszítéseket 



tesznek termelési hálózatuk globalizációs szintjének nö-
velésére (1-5 Likert skálán mérve). 

Annak érdekében, hogy a termelővállalatok ellátási lánc-
ban elfoglalt pozícióját jellemezni tudjuk, két mutatót ala-
kítottunk ki: egyet az upstream, egyet pedig a downstream 
pozíció mérésére. Ezen két mutató segítségével két válto-
zót képeztünk, egyet az összesített ellátási lánc-pozíció 
(ELpoz), és egyet az ellátási láncban a vertikális integrá-
ció fokának (VertInt) jellemzésére. Az összesített ellátási 
lánc-pozíció mutatója két összetevőn alapul: az 
UpstreamPoz indikátor méri, hogy miként pozícionálja a 
vállalat magát az upstream ellátási láncban, míg a 
DownstreamPoz az ellátási lánc downstream részében 
való pozícionálást mutatja (mindkét képzett változó értéke 
0 – a legalacsonyabb, és 1 – a legmagasabb között válto-
zik). Az így kialakított két mutató közötti különbség 
(UpstreamPoz – DownstreamPoz) jól jellemzi a vállalat 
ellátási láncban elfoglalt pozícióját (ELpoz). Az ELpoz = 0 
azt jelenti, hogy az upstream és downstream irányú pozí-
cionálás azonos szintű. Ha ELpoz > 0, akkor upstream 
irányba tolódott el a vállalat, ha ELpoz < 0, akkor pedig 
downstream irányba. Az upstream és downstream ellátási 
lánc-pozíció mutatóinak összege (UpstreamPoz + 
DownstreamPoz) viszont a vállalat vertikális integrációjá-
nak szintjéről nyújt információt. Minél magasabb a VertInt 
értéke, annál szélesebb a vállalat által végzett termelési 
folyamatok köre az ellátási láncban. 

Annak érdekében, hogy képet kapjunk a termelővállala-
tok szolgálatosodásának szintjéről is, hat vizsgált szol-
gáltatástípus alapján két kategóriát képeztünk: a ter-
mékre irányuló (pl. karbantartás) és a vevőre irányuló (pl. 
ügyfélszolgálat) szolgáltatások kategóriáját. A szakiro-
dalom szerint a szolgálatosodási folyamat rendszerint a 
termékekkel kapcsolatos szolgáltatások kínálatával indul, 

míg a vevőre irányuló szolgáltatások csak később, egy 
magasabb szinten válnak a nyújtott szolgáltatáscsomag 
részévé (Oliva és Kallenberg, 2003, Gebauer és társai, 
2005). Ezért a szolgáltatások általános szintje mellett 
fontos megragadni a kínált szolgáltatások jellegét is. Kö-
vetkezésképpen kialakítottunk egy mutatót, amely a ter-
mékekkel kapcsolatos szolgáltatásokat tömöríti 
(TermKapcsSzolg), mint a karbantartás, a termék felja-
vítás (upgrade), javítás és pótalkatrészek biztosítása 
(Cronbach’s alpha = 0,820), és egy másikat a vevővel 
kapcsolatos szolgáltatásokra (VevKapcsSzolg), ami a 
gyorssegélyt (help desk), a vevőtámogató központ szol-
gáltatásait és a képzéseket foglalja magába (Cronbach’s 
alpha = 0,806). 

Elemzés és eredmények 

Nemzetköziesedésés, ellátásilánc-pozíció és szolgálato-
sodás 
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Az első kutatási kérdés (KK1) megválaszolásához elő-
ször megvizsgáltuk, hogy a szakirodalom által is han-
goztatott, általánosan jellemző munkamegosztás Nyugat- 
és Kelet-Európa között a felhasznált kutatási mintában is 
megjelenik-e. A termelés nemzetköziesedése tekinteté-
ben fennálló különbséget a két régió között variancia-
elemzés (ANOVA) segítségével teszteltük. Az eredmé-
nyeket a 22..  ttáábblláázzaattbbaann foglaltuk össze. 



 
Nyugat-
Európa 
(átlag) 

Kelet-
Európa 
(átlag) 

Szign. 

Helyi gyártás (%) 81,79 95,14 0,000 
Regionális gyártás (%) 11,14 3,18 0,000 
Globális gyártás (%) 7,07 1,68 0,000 
Azon vállalatok aránya (%), 
amelyek a termelés egy részét 
külföldre telepítették 

41,7 12,7 0,000 

A termelés nemzetközivé 
tételére irányuló befektetés  
(1 = kicsi, 5 = nagy) 

2,18 1,59 0,000 

22..  ttáábblláázzaatt  AA  tteerrmmeelléésskkiisszzeerrvveezzééss  iinntteennzziittáássaa  NNyyuuggaatt--  ééss  
KKeelleett--EEuurróóppáábbaann  

Az elemzés eredményei egyértelműen jelzik, hogy a ter-
melés kiszervezése jellemzőbb gyakorlat Nyugat-Euró-
pában. A gyártóegységek földrajzi elhelyezkedése és a 
nemzetköziesítés érdekében tett erőfeszítések egyaránt 
erre utalnak. 
A következő lépés annak vizsgálata, hogy vajon a termelés 
kiszervezésében tapasztalt különbség a két régió között az 
ellátási lánc-pozíciókban is megjelenik-e. Az erre vonat-
kozó eredményeket a 33..  ttáábblláázzaatt foglalja össze. 

 
Nyugat-
Európa 
(átlag) 

Kelet-
Európa 
(átlag) 

Szign. 

UpstreamPoz 0,6581 0,7751 0,000 
DownstreamPoz 0,5349 0,5381 0,915 

ELpoz (UpstreamPoz-
DownstreamPoz) 0,1238 0,2498 0,004 

33..  ttáábblláázzaatt  AAzz  eellllááttáássii--lláánncc--ppoozzíícciióó  mmuuttaattóóii  NNyyuuggaatt--  ééss  
KKeelleett--EEuurróóppáábbaann  

Az elemzés eredményei szerint a két régió közti munka-
megosztás az ellátási láncban elfoglalt pozícióban is 
visszatükröződik. A kelet-európai termelővállalatok fel-
jebb helyezkednek el az ellátási láncban (ELpoz = 
0,2498), mint nyugat-európai társaik (ELpoz = 0,1238). A 
különbség egyértelműen az ellátási lánc felső, upstream 
részén jelentkezik: a nyugat-európai vállalatok a láncban 
feljebb elhelyezkedő tevékenységeket nagyrészt kiszer-
vezték (UpstreamPoz = 0,6581), és ezeket a tevékeny-
ségeket ma helyettük részben kelet-európai vállalatok 
végzik (UpstreamPoz = 0,7751). 

Az első kutatási kérdés (KK1) további vizsgálata érdekében 
bevontuk az elemzésbe a szolgálatosodás változóit is. A 
varianciaelemzés eredményei a 44..  ttáábblláázzaattbbaann láthatók. 

 Nyugat-
Európa 
(átlag) 

Kelet-
Európa 
(átlag) Szign. 

Termékekkel kapcsolatos 
szolgáltatások  

3.0896 2.9776 .379 

Vevőkkel kapcsolatos 
szolgáltatások  2.9801 2.4669 .000 

44..  ttáábblláázzaatt  AA  nnyyuuggaatt--  ééss  kkeelleett--eeuurróóppaaii  tteerrmmeellőőkk  
sszzoollggáállaattoossooddáássii  mmuuttaattóóii  
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Az eredmények összhangban vannak a két régió közötti 
munkamegosztással: a szolgálatosodás jellemzőbb a 
nyugat-európai vállalatoknál. Ugyanakkor a különbség 
csak a vevőkkel kapcsolatos szolgáltatásoknál jelentke-
zik. A termékekkel kapcsolatos szolgáltatások szintje a 



 két régióban hasonló, feltehetően ezeket mindkét régió-
ban nyújtani kell ahhoz, hogy a vállalat a piaci verseny-
ben fenn tudjon maradni (minősítő kritériumok, ld. Hill, 
1993). 

 
________________________________________________  

Összefoglalva az első kutatási kérdéssel (KK1) kapcso-
latban a következő tendenciákat állapíthatjuk meg. A 
nyugat-európai vállalatok intenzívebben kiszervezik ter-
melési folyamataikat, melynek egyik fő célpontja Kelet-
Európa. Ennek következtében a nyugat-európai vállala-
tok kelet-európai társaikhoz képest jellemzően lejjebb 
helyezkednek el az ellátási lánc upstream ágában. A 
nyugat-európai vállalatok legalább egy lépéssel előbbre 
járnak a szolgálatosodás folyamatában is, ami intenzí-
vebb vevőkkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtásában 
jelentkezik. A termékkel kapcsolatos szolgáltatásokra 
ugyanakkor minősítő kritériumként tekinthetünk mindkét 
régióban. 

Folytatása következik 
______________________________________________  

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 

_______________________________________________  
 
 
______________________________________________  

HHiirrddeesssseenn  aa 
 

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

 
______________________________________________  
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AA  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  kkllaasszztteerr--aakkkkrreeddiittáácciióó  eerreeddmméénnyyeeii  ééss  lleehheettssééggeess  ffeejjlleesszzttééssii  tteerrüülleetteeii  
AA  kkllaasszztteerreekk  kkiivváállóóssáággaa  

BBaarraaccssii  MMáárriiaa  
  

Absztrakt 

A hazai klaszterfejlesztés és a hozzá szorosan kapcso-
lódó akkreditáció éveken keresztül az egyik legsikere-
sebb közép-európai gazdaságfejlesztési program volt – 
egyenértékű a francia Les Pôles de Cempetitivité (ver-
senyképességi központokkal) vagy a német Kompetenz-
netze (kompetencia hálózatokkal). Értékelési szempont-
rendszere és szellemisége számos nemzetközileg is elis-
mert program erősségeire építve nagy lendületet adott a 
hazai klaszteresedés számára 2000-től egészen napja-
inkig. A klaszterek feltérképezésének és mérésének 
módszertana azonban az elmúlt évek során radikális 
változáson ment keresztül, amely a figyelmet egyre in-
kább a klaszter kiválóságának kérdéseire irányította rá. 
Ezzel párhuzamosan pedig egyre sürgetőbbé tette az 
Uniós és egyúttal a hazai klaszterpolitika kialakítását az 
eltérő gazdaságfejlesztési politikák összekapcsolására. 
Jelen tanulmány áttekintést nyújt arról, hogy milyen 
szinten és hogyan érdemes a hazai klaszterpolitika elő-
futárának tekinthető eszközök és értékelési rendszerek 
fejlesztése. 

Bevezetés 

A klaszterek feltérképezése és teljesítményük mérése az 
elmúlt évtized egyik legdinamikusabban fejlődő kutatási 
területe volt mind az Európai Unióban, mind pedig a világ 
többi országában. Ezzel szemben, az Európai Unióban a 

mai napig nem beszélhetünk egységes 
klaszterpolitikáról, amely a klasztertérképezés eredmé-
nyeivel együttesen támogatja a klaszterek kiválóságát – 
kívánatos gazdaságfejlesztési célként. A Bizottság esz-
közrendszerén keresztül, amely mindössze két átfogó 
Közösségi kezdeményezést és két nemzetközi K+F+I 
programot takar, törekszik a működő vállalatok K+F+I 
tevékenységének támogatására. A kezdeményezések 
közé tartozik a Pro INNO Europe Kezdeményezés, va-
lamint az Europe INNOVA Kezdeményezés [Clusters 
without borders, (2010)]. A K+F+I programok pedig a 
Hetedik Keretprogram Tudásrégiók programját és a CIP 
– Versenyképességi és Innovációs Keretprogram felhí-
vásait foglalják magukba. A fenti kezdeményezések so-
rából egyértelműen kiemelkedik a Pro INNO Europe 
Kezdeményezés, amely a klaszterek kvalitatív jellemzői-
nek fejlesztésén keresztül járul hozzá az európai 
klaszterek kiválósághoz mind a klasztermenedzsment 
szervezet kompetenciának fejlesztésén, mind pedig a 
klaszter egészének fejlesztésén keresztül „úton a világ-
színvonalú klaszterek felé”(11  áábbrraa). 
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A lezárult és jelenleg is folyó kutatások egészét a 
klaszterek és klasztermenedzsment szervezetek kiváló-
ság iránti igénye vezérli. Ezen törekvések egyike a Har-
vard Egyetem professzorának nevéhez, Prof. Michael 
Porterhez köthető, aki elsőként tett kísérletet a klaszterek 
statisztikai mérőszámok segítségével történő azonosítá-
sára és feltérképezésére az Egyesült Államokban [U.S. 
Cluster Mapping, (2002); Bryden, (2011), Porter, (2003)]. 
Ez a módszertan tekinthető a jelenlegi Európai Uniós 
klasztertérképezési gyakorlat „ősének”, amely szintén 
statisztikai alapokon vizsgálta az európai gazdasági te-
vékenység koncentrációját [Európai Klaszter Szövetség, 
(2009, 2010)]. A kutatás az egyes iparágak földrajzi kon-
centrációját tekinti klaszternek. Ebben az értelmezésben 
a klaszter inkább tekinthető gazdaságpolitikai képződ-
ménynek, mint organikus rendszernek. A megközelítés 

eredményei mára mélyen beépültek valamennyi tagállam 
klasztertérképezési és a feltárt eredményekre épülő 
hosszú távú klaszterpolitikai gyakorlatába [Andersen - 
Bjerre - Wise Hansson, (2006)]. Továbbá, megalapozták 
a következő programozási időszak (2014-2020) „Nagy 
Kérdéseit” is: 

• klaszterek minőségirányítási rendszerének és mód-
szertanának kialakítását, 

• a klaszterek különbözőségét integrálni képes teljesít-
ményértékelési módszertan és statisztikai adatgyűjté-
sen alapuló indikátorrendszer kialakítását, 

• a klaszterprogramok hatékonyságát hűen tükröző 
politikai döntés-támogató rendszer kialakítását  

• vagy éppen annak megválaszolását, hogy hogyan 
lehetséges a Közösségi K+F finanszírozási források 
klaszter-alapú megszervezése  

[Európai Klaszterpolitikai Csoport, (2009); Búzás, (2009)] 
az „evidence-based policy-making” elvei mentén [The 
Lisbon Council, (2011)].  
A hazai klaszterfejlesztési gyakorlat (korábban Pólus 
Program néven ismert, majd a MAG Zrt. irányítása alatt 
álló Klaszter Akkreditáció) hosszú éveken keresztül az 
egyik leggyakrabban emlegetett európai jó gyakorlat volt 
ezen a területen, kiemelkedve a közép-európai országok 
sorából. Eszmeiségét olyan nagyhatású programok ké-
pezik, mint a franciaországi Les Pôles de Competitité 
vagy a németországi Kompetenznetze. Valamennyi eu-
rópai jó gyakorlat közös jellemzője, hogy nagy figyelmet 
fordít a K+F+I folyamatokra a klaszteresedés támogatá-
sában. Az utóbbi évtizedben bekövetkező, a szubjektív 
(főként kvalitatív tényezők) irányában történő jelentős 
eltolódás – tekintettel a klaszterek nehezen leírható jel-



legzetességeire [Verbeek, (1999)] - azonban újabb kihí-
vás elé állítja a hazai klaszterfejlesztést. Jelen kutatás 
célja, hogy bemutassa 

• azokat a főbb változásokat a K+F+I értékelés gyakor-
latában, amelyek új megvilágításba helyezik a kvan-
titatív és kvalitatív klaszterértékelési gyakorlatokat, 

• valamint módszertani fejlesztési területeket jelöljön ki 
a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 
Klaszterfejlesztési Irodája által irányított hazai 
klaszter-térképezési gyakorlatának (ismertebb nevén: 
klaszter akkreditáció - Innovációs Akkreditált 
Klaszterek) szempontrendszere [MAG Zrt, Pályázati 
felhívás Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyeré-
sére, (2011)] 

vonatkozásában, különös tekintettel a K+F+I folyamatok 
értékelési lehetőségeire. 
Klaszterfejlesztési törekvések politikai háttere - 
klaszterpolitikák 
Az Unió tagállamaiban viszonylag későn, az 1990-es 
évektől beszélhetünk szervezett klaszterfejlesztésről – 
habár, ez is leginkább a gazdaságilag fejlett tagállamok 
jellegzetessége. Az első -főként a regionális KKV-k tá-
mogatására kialakított- programok célja az export-tevé-
kenység elősegítése, az információ elérhetőségének 
biztosítása, valamint technológia-fejlesztés ill.-terjesztés 
volt. A KKV-programok jellemzően összekapcsolódnak 
az elmaradottabb térségek fejlesztési céljaival. Figye-
lemre méltó trendként jelenik meg ezekben a progra-
mokban az innováción alapuló gazdaságfejlesztés célki-
tűzése: számos tagállam rendelkezik nemzeti ill. regio-
nális politikával, amely a KKV-k ill. klasztereik támoga-
tását a tudás- és technológiafejlesztés eszközeinek 
tekinti. Erre jó példa a spanyolországi és a franciaországi 

policy-mix, amely célja az 1980-as évektől egyértelműen 
a nemzeti vállalkozások felkészítése és támogatása az 
EU keretprogramjaiban (főként K+F+I jellegű) való 
részvételre. Mára azonban valamennyi tagállamban 
megfigyelhetünk aktív klaszteresedési folyamatokat és a 
klaszterpolitika cél- és eszközrendszerének egyes ele-
meit. Klaszterekkel, szakmai hálózatokkal a nemzeti 
gazdaság-, technológia-, ill. K+F politikák foglalkoznak, 
illetve a regionális fejlesztési koncepciókban, stratégiák-
ban is megjelenik a klaszteresedés támogatása. A 
klaszter-politikák céljaikban és eszközeikben is igen elté-
rőek lehetnek, viszont közös tulajdonságuk, hogy alap-
vetően a hálózatosodás és klaszteresedés folyamatainak 
támogatását célozzák meg. A politikák megalkotásának 
szintje és megvalósítása is többféle lehet. Közösségi, 
nemzeti, regionális és lokális politikák is léteznek. A tá-
mogatandó hálózatok és klaszterek kiválasztása össze-
tett feladat, nyilvánvalóan nem független a közvetlen és 
tágabb gazdasági-társadalmi környezettől, amely a 
klaszterek „beágyazódottságának” háttér-feltétele. 
A nemzeti és közösségi szintű programok, amelyek a 
klaszterek és szakmai hálózatosodás támogatására irá-
nyulnak három fő tradiciónális „politika-családból” ere-
deztethetőek [Régiók Bizottsága, (2010)]. 
Ezek: 

• regionális politikák,  

• tudomány- és technológia-politikák ill. 

• iparpolitikák. 
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Az OECD értelmezése szerint a fenti tradicionális gazda-
ságfejlesztési politikák együttesen, az alábbiak szerint 
támogathatnak klaszter-specifikus fejlesztési célokat (22..  
áábbrraa):



Politika Régi megközelítés Új megközelítés 

 

Klaszterfejlesztési megközelítés 

 

Regionális politika 
Fejlett és fejlődő 

régiók közötti 
forrásátcsoportosítás 

Helyi versenyképes 
régiók kialakítása a helyi 
szereplők és eszközök 

összekapcsolásával 

• Leszakadozó régiók támogatása 
• Kisebb vállalatméret preferálása 
• Szektorális és innovációs célkitűzések szélesebb 

értelmezése 
• A szereplők közötti kapcsolatok erősítése 

Tudomány- és 
technológia-politika 

Alapkutatási 
projektek 

támogatása 

Az ipari szereplőkel 
kialakítható 

hálózatosodást elősegítő 
kollaboratív kutatások 

támogatása piacosítható 
fejlesztéseket 

eredményező esetekben 

• High-tech fókusz 
• K+F beruházások területi tovagyűrűző hatásainak 

támogatása 
• Kollaboratív K+F+I együttműködések 

eszközrendszerének kialakítása és alkalmazása a 
piacra jutás elősegítése érdekében 

• Kisebb és nagyobb vállalatok támogatása, különös 
tekintettel a spin-off és start-up vállalkozásokra 

Ipar- és 
vállalkozásfejlesztési 
politika 

KKV-k számára 
nyújtott 

támogatások, 
szubvenciók 

KKV-k közös igényeinek 
támogatása és 

technológiai abszorpció 
elősegítése 

A programok legtöbb esetben az alábbi lehetőségek egyikére 
összepontosítanak: 

• a nemzeti fejlődés ösztönzőinek támogatása 
• gazdasági szerkezetváltozással küszködő iparágak 

támogatása 
• technológiai abszorpcióval és növekedési korlátokkal 

küzdő vállalkozások (elsősorban KKV-k) támogatása 
• versenyelőnyök kialakítása a beáramló működő tőke 

vonzása és exportösztönzési céllal 

22..  áábbrraa  KKüüllöönnffééllee  ppoolliittiikkaaii  iirráánnyyzzaattookk  öösssszzeekkaappccssoollóóddáássii  lleehheettőőssééggeeii
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A fenti politikák mellett, az alábbi -jelentősen kiszélesí-
tett- policy-mix alkalmazható a klaszterek nemzetközi 
láthatóságának (világszínvonalú klaszterek) támogatá-
sára [Európai Bizottság, (2008)]: 

• Kis- és közepes vállalkozások hálózatosodásának 
ösztönzésére irányuló politika; 

• Külföldi működő-tőke (FDI) vonzását célzó politika; 

• Export-ösztönző politika; 

• Szektorális iparpolitika; 

• Tudományos-, technológia- és oktatás politika; 

• Versenyképesség és piaci integráció; 
A legtöbb esetben a regionális politikával összefüggés-
ben megjelenő klaszter-politikák gyakran irányulnak le-
maradó, leszakadó régiókra, magukban foglalva a gaz-
dasági szerkezetváltással szembe néző, ill. a periférikus 
elhelyezkedésű területekre, hiszen ezekben a klaszterek 
egyértelműen a regionális kompetencia-képzés szerve-
zetei lehetnek. Számos példát ismerünk erre: a spanyol 
innováció-politika, vagy a finn technológia-politika sikerei 
köszönhetőek ilyen kezdeményezéseknek. 
A klasztereket támogató politikákat alapvetően két 
szempontrendszer határozza meg. A szempontrendszer 
egyrészt a nemzeti és regionális gazdaság fejlődésének 
elősegítése, másfelől pedig a vállalkozások egyedi cél-
jainak (pl. profitnövelés, versenyképesség, innovációs 
potenciál növelése, stb.) teljesítése lehet. A klaszter-
megközelítés mindezeken túl egy átláthatóbb, teljesebb 
körű és kevésbé kereskedelem-torzító keretet ad a stra-
tégiai jelentőségű szektorok támogatását célzó gazda-
ságpolitikai döntésekhez, mint a korábbi protekcionista 
módszerek. 

A klaszteresedés stratégiai támogatása továbbá lehetőséget 
nyújt az Európai Unióban működő 28 millió kis- és közép-
vállalat célzott támogatására. A komoly gazdasági potenciált 
rejtő KKV-k (Európa gazdaságának és iparának nagy részét 
kis- és középvállalkozások alkotják) az EU számítása szerint 
a az összes magánszektorbeli vállalkozás 99%-át teszik ki, 
és néhány ipari szektorban -például a textiliparban- az al-
kalmazottak 80%-át foglalkoztatják [Európai Bizottság, Vál-
lalkozási és Ipari Főigazgatóság INNOBAROMETER tanul-
mánysorozata, (2009)]. 
A klaszterpolitika meghatározása -tekintettel magának a 
„klaszter” értelmezésbeli nehézségeire és a különféle, 
egymással együtt élő definícióira- összetett feladat, ame-
lyet az Európai Unió az alábbi három megközelítés sze-
rint értelmez [Cluster Policy in Europe, (2008)]: 

• klaszter-fejlesztési politika, amely célja bizonyos ipar-
ágakhoz, ill. földrajzi területekhez kapcsolódó háló-
zatok létrehozása, mobilizálása és erősítése többek 
között nemzeti és/vagy regionális támogatási prog-
ramokon keresztül. 

• klaszterek működésének befolyásolását célzó poli-
tika, amely célja, hogy bizonyos fejlesztési eszközök, 
programok hatásosságán javítson (pl. a 
klasztervállalatoknak nyújtott K+F+I támogatások 
megtérülésén). 

• klaszterek létrejöttét elősegítő mikro-ökonómiai 
eszközöket alkalmazó politikák, amelyek célja, hogy a 
klaszterek minél nagyobb valószínűséggel szerve-
ződjenek pl. egy adott régióban. 
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Klaszterpolitikák jellegzetességei az Unió tagálla-
maiban 
Az Európai Unióban közel 2000 statisztikailag jelentős 
klaszter található, amelyek jelentős eltérést mutatnak az 
EU-15 és az újonnan csatlakozott országok tekintetében. 
Amíg az előzőekben a klaszterekben résztvevő cégek 
aránya eléri a 28%-ot, utóbbiakban ez az arány mind-
össze 9% [Európai Klaszterfigyelő Központ, (2008)]. A 
regionális és nemzeti szinten egyszerre megvalósuló 
klaszterpolitika Európában kifejezetten ritka, a regionális 
illetve a nemzeti klaszterpolitikák egyike jellemzően a 
domináns gazdaságfejlesztési „eszköz”. Finnország 
esetében például egyáltalán nem létezik regionális szintű 
klaszterpolitika, míg Dánia esetében – az újonnan kiala-
kított regionális és a nemzeti szintű klaszterpolitikához 
szorosan kapcsolódó intézményrendszer újdonsága kö-
vetkeztében – nem beszélhetünk klaszterpolitikáról. 

• Nemzeti szinten közvetlenül folytat klaszterpolitikát: 
Ausztria, Finnország, Németország. 

• Regionális szinten is jelentős közvetlen beavatkozást 
alkalmaz: Belgium, Dánia, Spanyolország, Franciaor-
szág, Nagy-Britannia, Németország, Finnország. 

• A helyi önkormányzatok szerepére építő 
klaszterfejlesztés jellemző: Dánia, Németország, 
Olaszország, Finnország, Lengyelország. 

• A legtöbb országban a klaszterpolitika stratégiai 
tervezésre épül, hosszú időtávra vonatkozóan fogal-
mazza meg a gazdaságfejlesztés főbb irányvonalait 
(pl.: Nagy-Britannia, Ausztria, Finnország, Hollandia). 

Európában mindössze néhány, gazdaságilag is erős or-
szág könyvelhet el sikereket a klaszterek fejlesztése te-
rén. Olaszország, Franciaország, Németország és 

Ausztria sikere méltó követendő példa valamennyi tag-
állam számára. Továbbra is alacsony színvonalúnak te-
kinthető a klaszterek nemzetközi együttműködése, sőt 
egyazon országon belül sem gyakori a több régión át-
ívelő klaszterek kialakítása. Erre a Közösségben mind-
össze Franciaországban tettek kísérletet, ahol a 
klaszterek gyakran több régión is átívelnek, bekapcsolva 
több közigazgatási területet is a gazdaság vérkeringé-
sébe (33..  áábbrraa). 

  
33..  áábbrraa  KKllaasszztteerrpprrooggrraammookk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  aa  KK++FF++II  

pprrooggrraammookk  ffoonnttoossssáággaa  aallaappjjáánn  
FFoorrrrááss::  CClluusstteerrss  aarree  IInnddiivviidduuaallss  ((22001122)),,  6655..  oollddaall  
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A fenti pókdiagram azt mutatja be, hogy ilyen erős kap-
csolatrendszer jellemzi az egyes nemzeti 
klaszterprogramokat tekintettel a K+F+I politikákra (vilá-
gos zöld vonal), illetve a gazdaságfejlesztési / iparfej-
lesztési politikákkal (sötét zöld vonal). Szembetűnő, hogy 
a hazai klaszterfejlesztési politikai irányzat nagy hason-
lóságot mutat az olasz, a belga, a francia és a spanyol 
klaszterfejlesztési politikákkal. Összehasonlítva az euró-
pai meghatározó programokat arra a következtetésre 
juthatunk, hogy nem létezik egységes, minden ország-
ban alkalmazható módszertan (one size fits all), hanem a 
klaszterpolitika sikere sokkal inkább a fogadó ország 
sajátosságainak és kultúrájának függvénye. Az egyetlen 
közös pont valamennyi klaszterfejlesztési gyakorlatban a 
K+F+I tevékenységek összehangolt támogatása. 
A magyar Klaszter Akkreditáció jellegzetességei 
Magyarország a közép-európai országok közül elsőként 
hirdetett meg a hazai klaszterek kialakítását és fejleszté-
sét célzó nemzeti programot az első Széchenyi Terv ke-
retében 2002-ben. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
keretében kialakított hazai innovációs klaszter 
akkreditáció európai szinten is figyelmet keltett. Szem-
pontrendszere és értékelési mechanizmusa alapvetően a 
franciaországi Les Poles de Compétitivité 
klaszterfejlesztési program sajátosságaira épít a hazai 
adottságokhoz igazítva az értékelés egészét. A francia 
klaszterprogram érdeme, hogy Az értékelési rendszer a 
kezdetek óta számos változáson ment keresztül és je-
lenleg is fejlesztés alatt áll. A kialakított értékelő rendszer 
logikusan követi a nemzetközi klaszter térképezés és 
értékelés legelfogadottabb szempontjait a foglalkoztatás, 
a vállalat-specifikus jellemzők, az exportorientáltság, az 
együttműködési hajlandóság és az innováció területeit 
statisztikailag összefogva. Az értékelési szempontok egy 

része kvalitatív értékelésre is lehetőséget ad, ilyenek az 
intézményesített együttműködések és a klaszter straté-
giája és cselekvési terve. Az értékelési szempontok 
kvantitatív része öt főbb indikátorcsoport köré szervező-
dik, amelyeket a 44..  áábbrraa mutat be: 

  
44..  áábbrraa  AA  kkllaasszztteerr  aakkkkrreeddiittáácciióó  éérrttéékkeellééssii  

sszzeemmppoonnttrreennddsszzeerréénneekk  ffeellééppííttééssee  
FFoorrrrááss::  MMAAGG  ZZrrtt..  KKllaasszztteerr  IIrrooddaa  ––  SSoommkkuuttii  MMááttyyááss::  

KKllaasszztteerrffeejjlleesszzttééss  aazz  ÚÚjj  SSzzéécchheennyyii  TTeerrvv  kkeerreettéébbeenn  cc..  eellőőaaddáássaa  
aallaappjjáánn  ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss  

A szempontrendszer belső struktúrája rávilágít arra, hogy 
a klaszter eredményes működéséhez legalább éppúgy 
elengedhetetlen a társadalmi-gazdasági elfogadtatás 
(beágyazódás), mint a szakmai kiválóság. Ennek segít-
ségével növelhető a vállalkozói kultúra illetve a klaszte-
rek szerepe a gazdaságfejlesztésben. A klaszter tagvál-
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lalatok közötti erős szakmai és bizalmi kultúra kialakítása 
a klaszter további működésének alapfeltétele. 
Lehetséges fejlesztési területek 
Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) 
nagyarányú fejlődése következtében jelentkező változá-
sok a klaszterek értékelésére kialakított módszertanokra 
is rányomják bélyegüket, ez alól a hazai klaszter akk-
reditáció sem kivétel. A K+F+I folyamatok vizsgálatához 
a fenti értékelő rendszer „együttműködések” és az „inno-
vációs teljesítmény” indikátorok mérésére használt muta-
tószámok kapcsolódnak szorosan. Az értékelő-rendszer 
hiányosságainak megértéséhez röviden tekintsük át a 
K+F+I tevékenységek jellegére legdrasztikusabb hatást 
gyakorló világgazdasági folyamatokat és jelenségeket. 
A K+F+I folyamatok statisztikai mutatószámokon alapuló 
mérési lehetőségei és módszertani ajánlásai: 
Valamennyi K+F+I folyamatokat vizsgáló elméleti ajánlás 
–kezdve a Frascati és Osló Kézikönyvektől egészen a 
mai legkifinomultabb statisztikai mutatószámokig- egy-
hangúan nagy hangsúlyt fektetnek a humán tőke és a 
tudományos háttér vizsgálatára. Másrészt, az is könnyen 
belátható, hogy a K+F+I folyamatok átalakulása (output 
mérési lehetőségek előtérbe kerülése), az IKT technoló-
giák széleskörű elterjedése és a tudás-megosztás lehet-
séges új forrásai alapjaiban alapítják át a gazdasági – 
üzleti környezetet. 
Privát szektorbeli vs. Közösségi K+F+I folyamatok jelleg-
zetességei: 
Európai Bizottság a Lisszaboni Stratégia megújításakor 
szisztematikusan felhagyott a K+F+I folyamatok mérésére 
kidolgozott összetett (kompozit) indikátorok „gyártásával” és 
az OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer-
vezet „Measuring Innovation” azaz Innováció Értékelési 

Kézikönyvében radikális iránymutatásokat fogalmazott meg 
mind a statisztikai adatgyűjtési módszerek felülvizsgálata, 
mind pedig az innováció mérésének tárgya (privát szektor-
beli vs. közösségi innováció) tekintetében [OECD, (2010)]. A 
klaszterek K+F+I folyamatainak mérésében mindkét ajánlás 
hasznos tanulságokkal szolgál, hiszen az adatfelvétel mód-
szertana és értelmezési lehetőségei alapvető hatást gyako-
rolnak a kapott eredmények értelmezésére és a kialakított 
politikákra egyaránt. 
Alkalmazott mutatószámok kritikája: A gazdaságilag 
megalapozott vizsgálatok elvégzése érdekében fontos 
annak a megállapítása is, hogy a klaszterek működési 
környezete legalább annyira meghatározó a klasztereket 
eredményessége és hatékonysága tekintetében, mint a 
klasztertagok innovációs és K+F teljesítménye. Támog-
ató klaszter-barát szabályozási feltételek mellett sikere-
sebb és hosszabb távú eredmények érhetőek el. A leg-
elterjedtebb ajánlások ennek értékelését az adófizetési 
kötelezettség mértékével mérik. Jelenleg a regionális 
szinten elérhető innovációs mutatószámok legnagyobb 
hátránya, hogy direkt módon nem teszik lehetővé az in-
nováció mérését. Az érintett indikátorok közé tartozik 
K+F kiadások nagysága illetve a K+F-ben foglalkozta-
tottak száma, a szabadalmak száma, publikációk száma, 
export nagysága, internet-hozzáférések száma 
[Hollanders, (2010)]. Más szerzők pedig a magát az indi-
kátorok mögött meghúzódó módszertant kritizálják meg-
erősítve az OECD tanulmányban foglaltakat, mivel azok 
nem az innovációt, hanem sokkal inkább az innovációt 
végző vállalatok felkészültségét mérik, miközben a ka-
pott eredmények kismértékben használhatók fel a straté-
giai tervezéshez, számos ponton bizonytalanságot hor-
doznak magukban [Gupta, 2007]. 
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A Klaszter Akkreditáció szempontrendszerének vizsgá-
latában a fenti értelmezési nehézségeket az alkalmazott 
indikátorok is nehezítik. Az együttműködések minőségét 
az értékelési rendszer tévesen a klaszter menedzsment 
szervezet fenntartására befolyt tagdíj nagysága segítsé-
gével méri. A fenti mérőszám valójában nem nyújt rész-
letes információkat a klasztermenedzsment szervezet 
finanszírozására potenciálisan felhasználható források 
teljes szerkezetéről, ennek egyik részelemét emeli csak ki 
– megfizetett tagdíjként. Ebben az esetben inkább a 
klaszter menedzsment szervezet által a tagok számára 
nyújtott szolgáltatások értékelésére lenne célszerű he-
lyezni a hangsúlyt, azt vizsgálva, hogy a klaszter me-
nedzsment szervezet a klaszter egészének érdekét szol-
gáló feladatait milyen minőségben képes ellátni, illetve 
szolgáltatásai a klaszter egészének érdekeit szolgálják-e 
vagy egyes tagvállalatok saját gazdasági érdekeit. Ebben 
a tekintetben van értelme a klasztermenedzsment fenn-
tartására szolgáló tagdíjak nagyságát mérni, amennyiben 
az összeg a tagvállalatok számára nyújtott szolgáltatások 
érték-ár arányának mércéje, valamint a klaszterme-
nedzsment és a tagvállalatok közös megegyezésén alap-
szik. Valójában a jelenlegi értékelő rendszer nagy előnye, 
hogy a klaszter egészének mérésén túl a vizsgálódást a 
klaszter menedzsment szervezet kompetenciáinak és 
erőforrásainak (szolgáltatási csomagjának) elemzésére is 
kiterjeszti. Ehhez hasonló kezdeményezéssel a nemzet-
közi gyakorlatban is csak elvétve találkozhatunk annak 
ellenére, hogy a klasztermenedzsment által a tagok szá-
mára nyújtott szolgáltatások az IKT fejlődésével radiká-
lisan felértékelődtek. 
Nemzetközi kutatások a témában arra is rávilágítottak, 
hogy a klaszter-tagok számára a tagdíjnál jóval nagyobb 
értéket képviselnek a különféle oktatási-képzési progra-
mok az elérhető finanszírozási források feltárására 

(K+F+I), vagy éppen a lehetőség partnerkapcsolatok 
építésére (projektmenedzsment, technológia-transzfer, 
nyílit innováció vagy IPR területeken). Ilyenek pl. 
[INOVISA – International benchmarking study of compe-
titiveness poles and clusters and identification of best 
practices, (2012), továbbá CMQ - Cluster Manager Quali-
fication, results of a comprehensive survey on tasks, skills 
and training needs of European cluster managers, 
(2009)]. Lehetőség szerint célszerű lenne a klaszter illetve 
a klaszter menedzsment szervezet teljesítményének 
mérését külön kezelni. További lehetséges mérési mód-
szerként jelenhet meg a klaszter tagvállalatai által terve-
zett/megvalósítás alatt álló/megvalósított két-, három-, 
többoldalú együttműködések száma és a klaszterme-
nedzsment szervezet ebben játszott szerepének elem-
zése. Célszerű lenne vizsgálni például a kiadott hírlevelek 
számát, a konferenciákon való megjelentést itthon és 
külföldön, a szakmai publikációkat, a megrendezett work-
shopok számát, szakmai szervezeti tagságokat a klaszter 
által kialakított K+F+I eredmények tovagyűrűző hatása-
ként beállítva a tudás- és információ-megosztás terén. 
Az innovációs teljesítmény mérésére használt mutató-
számok között jelentős dominanciával rendelkezik az ipar-
jogvédelmi oltalmak száma, annak ellenére, hogy ez a 
mutatószám nem alkalmas az innovációs képesség és fo-
lyamatok közvetlen mérésére. A korábban támogatott 
K+F+I projektek száma félrevezető lehet az innovációs 
képesség mérése tekintetében, mivel nem biztos, hogy 
innovatív termékeik és szolgáltatásaik kialakításakor a 
klaszter tagvállalatai kizárólag pályázati forrásokból való-
sították meg az innovációt. Célszerű lenne külön mérni a 
termék/szolgáltatás, a marketing, a folyamat és a szer-
vezeti innovációk számát és ezáltal a klaszter egészének, 
illetve tagvállalatainak eredményességére gyakorolt hatá-
sát, mivel a marketing tevékenység, az üzleti-szervezési 



folyamatokban bevezetett/kialakított innováció valamint a 
folyamat-innováció hosszabb távon járul hozzá a klaszter 
teljesítményének és eredményességének fokozásához. A 
pályázati értékelő rendszer nem tér ki a klaszter K+F ki-
adásainak illetve nem K+F kiadásainak mérésére, valamint 
arra, hogy történt-e bármiféle klaszteren belüli erőfeszítés a 
HR fejlesztésére (képzés, oktatás, tréning). Ebben az eset-
ben a foglalkoztatottak bérszínvonala nem ad választ a 
humánerőforrás állapotára. A pályázati értékelési rendszer 
nem tér ki arra, hogy van-e a klaszternek a piacra sikere-
sen bevezetett új terméke/szolgáltatása annak ellenére, 
hogy a piaci eredményességen keresztül mérhető a vég-
zett innovációs és K+F tevékenység igazi jelentősége. A 
mérési nehézségek a valóságban a tudásfolyamatokhoz 
hozzátartozó externáliák miatt alakulhatnak ki. Az informá-
ciós asszimetriák például magyarázzák az új tudás létreho-
zására fordított (jellemzően K+F) befektetések optimális 
szintet nem meghaladó nagyságrendjét a makro-szintű 
elemzésekben. Ugyanakkor hasonló mérési nehézségeket 
tartogat a tudás tovaterjedésének (ún. tovagyűrűző spill-
over) hatásának kérdése, hiszen a tudás esetenként nem 
terjed tovább, máskor pedig nem – így összekötése az 
innovációs outputokkal lehetetlen. Erre jó példa a németor-
szági Fraunhofer Intézetben végzett file tömörítő eljárások-
kal kapcsolatos kutatás, amely az mp3 file-ok „feltalálását” 
eredményezte az 1970-es években, miközben az eljárás 
mindössze az 1990-es években forradalmasította a zene-
ipart a fenti tovagyűrűző hatások késedelme miatt. 
Összefoglalás 

Összességében elmondható, hogy a klaszterpolitikák 
kialakítása összetett és időigényes folyamat, amely ki-
alakításának első lépését számos EU tagállam már 
megtette, köztük hazánk is. A klasztertérképezés, mint 
kívánatos előfeltétel egyes elemei mélyen beépültek 

nemcsak hazánk, de valamennyi tagállam 
klaszterfejlesztési gyakorlatába. A következő évek nagy 
kihívása kettős. 

• Egyrészt hogyan képes a hazai klaszter-akkreditáció 
a minőségügyi alapelvek figyelembe vételével olyan 
értékelési megújuláson keresztül menni, amely egy-
szerre teszi lehetővé az arra érdemes, gazdasági és 
K+F+I potenciállal egyszerre rendelkező klaszterek 
célzott támogatását (a nemzetközi láthatóság irá-
nyába tett lépésként) úgy, hogy értékelési rendszere 
nem diszkriminatív.  

• Másrészt, hogyan lehetséges a klaszter akkreditáció 
és a klasztertérképezés eredményeire építő hazai 
klaszterpolitika kialakítása, amely egységes keretbe 
foglalja össze mindazon, esetenként különálló politi-
kai törekvéseket (regionális politika, tudományos- és 
technológia politika, ipar- és vállalkozásfejlesztési po-
litika), amelyek segítségével hazánk eredményesen 
aknázhatja ki a klaszteresedés hozadékát és foglal-
koztatás-bővítési lehetőségeit. 

A hazai klaszter akkreditáció kialakított módszertana és 
eszmeisége bíztató elmozdulásként értelmezhető a fenti, 
ambiciózus célok elérése irányában. 
Várhatóan a következő évtizedek egyik nagy kihívása 
valamennyi országban a tudás- és technológia-transzfer 
folyamatok jobb megértése és mérése lesz – amelyre a 
jelen akkreditációs mutatószámok korlátozottan ugyan, 
de lehetőséget biztosítanak. Tekintettel arra, hogy a tu-
dás- és technológia-transzfer folyamatok megítélése 
erősen szubjektív, várhatóan még számos érv és ellen-
érv, divatos „mainstream” előretörésének és bukásának 
szemtanúi lehetünk addig, ameddig valódi megoldás 
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születik a klaszterek K+F+I folyamatainak megértése és 
szakmai elvek mentén történő mérése területén. 
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MMeeggúújjuulltt  sszzaabbvváánnyyookk  --  pprroojjeekktteekk  mmiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeennttjjee  
DDrr..  BBeerréénnyyii  LLáásszzllóó  

  
Bevezetés 
A projekt sikerének megítélésekor nem az egyetlen, de 
talán a legfontosabb tényező, hogy a projekt eredménye 
-a létrehozott termékek és szolgáltatások- képesek-e 
betölteni azokat a funkciókat, amire szánták őket. A pro-
jekt által létrehozott termék vagy szolgáltatás (eredmény) 
alapvető jellemzője, hogy milyen mértékben felel meg a 
megrendelő elvárásainak. A funkcionalitás, tartósság, 
használhatóság és egyéb minőségi jellemzőkre vonat-
kozó követelmények definiálása és azok teljesítése a 
projektre vonatkozóan éppúgy szükséges, mint a napi 
működésre vonatkozóan. 
Tágabban értelmezve azonban nemcsak a megrendelő-
nek, hanem minden érintett elvárásának meg kell felelni. 
Például a projekt team tagjainak és menedzsmentjének 
az információk és munkaeszközök rendelkezésre állá-
sára, a szervezeti menedzsment támogatására stb. vo-
natkozóan is vannak igényeik. 
A projekt minőségmenedzsmentjének feladataival kap-
csolatban számos szervezet követi el azt a hibát, hogy a 
„minőség” szó kiejtése esetén automatikusan úgy tekinti, 
hogy a minőségügyi szervezet az alkalmazott minőség-
irányítási rendszer eszközeivel azt teljes körűen el fogja 
látni. A projekt tervezésekor ebből adódóan előfordul, 
hogy a projektmenedzsment mellékes, másodlagos fel-
adatként foglalkozik a kérdéssel. 
A kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban részle-
tes iránymutatást találunk a PMI (Project Management 
Institute) PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) szabványában. 2013-től a szabvány új, 5. 
kiadása érhető el, amelyben a gyakorlati tapasztalatok 
figyelembe vételével átdolgozták a minőségmenedzs-
mentre vonatkozó részt is. A szabvány magyar nyelven 
legutóbb 2006-ban (3. kiadás) volt elérhető, a 4. kiadás 
kimaradt. Az új kiadás fordításán már dolgoznak, így a 
szervezetek az év második felében már magyar nyelven 
is hozzáférhetnek a teljes tudásanyaghoz. 
Jelen tanulmány elsősorban a PMBOK 5. kiadásának 
projektminőség-menedzsmentre vonatkozó ajánlásait 
középpontba állítva mutatja be a témakör aktuális ered-
ményeit és lehetőségeit. Szakmai célja, hogy a szerve-
zetek felkészülhessenek a minőségmenedzsment és 
projektminőség-menedzsment összehangolására. 
Projekt minősége és minőségmenedzsmentje 
A projekt minősége általánosságban annak mértékeként 
határozható meg, hogy saját jellemzőinek valamely cso-
portja mennyire teljesíti az érintettek vonatkozó követel-
ményeit (Balogh, 2010). Ahhoz, hogy a projekt minősé-
gét értékelni lehessen, először az érintettek elvárásait 
kell azonosítani és azt figyelembe venni a már a projekt 
és projektmenedzsment tervezése során. 
A projekt minőségmenedzsmentje a projekt minőségköz-
pontú, minőségtudatos menedzsmentje (Balogh, 2010), 
ami célzott eszköztárat alkalmaz a projekttel (és ered-
ményével) kapcsolatos követelmények teljesítéséhez és 
annak igazolásához. A projektek minőségmenedzs-
mentje magában foglalja a minőségpolitikát, minőségirá-
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nyítási eljárásokat, minőségirányítási rendszer működ-
tetését és a folyamatok javítására való törekvést. 
A projektminőség-menedzsmenthez a PMBOK és az ISO 
szabványai három területet rendelnek: 
• minőség tervezése, 
• minőségbiztosítás, 
• minőség-ellenőrzés. 
A projekt eredménye (terméke) és a projektmenedzs-
ment színvonala kapcsán külön-külön dönteni kell: 
• minőségi kategória, 
• precizitás és pontosság kérdéseiben. 
A kategória lényegében a kielégíteni kívánt szükségletek 
alapján a nyújtani kívánt teljesítményt határozza meg. A 
minőségi elvárások a kategórián belül mérhetőek (mé-
rendők). Egy asztali számítógép például nem jelent azo-
nos kategóriát egy táblagéppel vagy szervergéppel 
összehasonlítva, és egy olcsó kisautót sem érdemes egy 
luxusjárművel összevetve megítélni. Gondok akkor je-
lentkeznek, ha a termék a kategóriához rendelt elváráso-
kat nem teljesíti, vagy az elvárások nem reálisak. A pro-
jekt menedzsmentje tekintetében az alkalmazott me-
nedzsment eszközök, dokumentáció, szoftveres 
támogatás megválasztása és alkalmazásának szintje 
jelent hasonló kihívást. 
A pontosság (célkitűzéshez közeli értékek teljesítése) és 
a precizitás (mérés pontossága, kis szóródás a mért ér-
tékekben) szintén nem összekeverendő. Külön-külön és 
együtt is lehetnek fontosak a projekt szempontjából. A 
projektmenedzsmentre vonatkozóan például egy részle-
tesen kidolgozott (precíz) kérdőív nem fogja segíteni a 
munkát, ha az nem méri a releváns és pontos értékeket. 

A pontos értékek mérése, a mérési rendszer validálása a me-
nedzsment kapcsán különösen nagy odafigyelést igényel. 
Projektminőség-menedzsment integrálásának igénye 
és lehetősége 
A projekt eredményének és folyamatainak minőségme-
nedzsmentje értelemszerű és fontos feladat, a gyakorlati 
megvalósítás azonban nem mindig egyszerű. Ennek 
kettős oka van: 
• a szervezeti szintű és a projekt szintű minőségme-

nedzsment eszközök alkalmazása konfliktusba kerül-
het egymással, a kettő közötti prioritások meghatáro-
zása és az egyensúly fenntartása külön odafigyelést 
igényel, 

• a projektminőség-menedzsment a horizontális felada-
tok közé tartozik, azaz átszövi a projekt kezdeménye-
zését, tervezését, végrehajtását, nyomon követését 
és zárását, azokba integráltan kell legtöbb elemét 
megvalósítani. 

A projekt és szervezeti szintű minőségmenedzsment 
összehangolása során a szervezeti politikák, minőség-
menedzsment eszközök, dokumentumok és szabályzatok 
mellett be kell építeni a projektbe azokat a megoldásokat 
is, amelyek kifejezetten az adott projektre jellemzőek. 
Ha a szervezet működtet minőségirányítási rendszert, 
akkor az ott alkalmazott eszközöket és megközelítéseket 
célszerű a projektre is alkalmazni. A projektmenedzs-
ment fontos feladata, hogy a projekt és a napi munka-
végzés között „ingázó” team tagok teljesítményét fenn-
tartsa. Ha a szabályozás stílusa és a munkakultúra alap-
vetően eltér a kétféle feladatellátás között, az megnehe-
zíti a hatékony munkavégzésüket, továbbá nem teszi 
lehetővé a teljesítmények pontos értékelését, abban a 
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tekintetben, hogy a projekt mennyiben járul hozzá a 
szervezet sikerességéhez. 
Ha a projektminőség-menedzsment feladatinak ellátásá-
hoz szükséges eszköz vagy módszer nem működik a 
szervezetnél, körültekintően kell eljárni a bevezetés so-
rán. A projekt értékelése során ezeket meg kell vizsgálni, 
hogy szélesebb körben is használhatóak-e. Az új minő-
ségmenedzsment eszközök bevezetésekor figyelmet kell 
fordítani azok oktatására és elfogadására is. 
Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a megrendelő 
vagy a szponzor kívülről ír elő kötelezően használandó 
eszközöket és dokumentációt. A projektmenedzsment-
nek nincs lehetősége az eszközök hasznosságát mérle-
gelni, a hozzájuk szükséges erőforrásokat mindenkép-
pen biztosítani kell. Nem mindegy azonban, hogy milyen 
szinten sikerül az eszközöket használni. A minőségme-
nedzsment eszközök működtetéséhez a megfelelő mű-
szaki (mérési) és információs háttér kialakítása elenged-
hetetlen. Pályázati forrásokból finanszírozott projektek 
esetén a pályázó szervezetek a kiíró által megkövetelt 
módon készítik el a terveket és jelentéseket, ami formá-
jában és tartalmában jelentősen eltérhet a szervezeti 
szokásoktól. A szervezet egy projekt miatt nem fogja 
megváltoztatni nyilvántartási rendszerét, így általában 
párhuzamosan folyik a dokumentálás. 
A projekt-minőségmenedzsment horizontális jellegéből 
adódóan végig jelen van a projektben. Legtöbb eszközét, 
információforrását ne is keressük úgy, mint különálló mi-
nőségügyi eszköz, mert azok integrálva vannak a 
-projekt és a szervezet- folyamataiba és dokumentuma-
iba. Ha egy szervezet elkülönítené a minőségmenedzs-
ment feladatokat csupán azért, hogy azokat kerek 
egészként tudja kezelni, akkor megduplázná a tervezési, 
nyomon követési és adminisztrációs terheit, ráadásul 

feleslegesen, hiszen a minőség kérdése nem függetle-
níthető a tevékenységektől. 
Minőségmenedzsment tervezése a PMBOK szabvány 
szerint 
A projektminőség-menedzsment tervezésének feladata, 
hogy azonosítsa a projektre és eredményére vonatkozó 
követelményeket és szabályokat (szabványokat). Ezeket 
az elvárásokat az ütemtervben (a megrendelő elvárása a 
határidőre szállítás), az erőforrás- és költségtervekben (a 
szervezet igénye a hatékony megvalósítás és az erőfor-
rás-ütközések minimalizálása), a kockázatkezelésre vo-
natkozó tervben stb. kell megjeleníteni. 
A tartalmi kérdések mellett a módszertannal is foglalkozni 
kell a tervezés során. A minőségtervezés feladata, hogy 
meghatározza azokat a módszereket és eszközöket, ame-
lyek segítségével biztosítja és visszaméri a minőségi kö-
vetelmények teljesítését. A módszertani elemeket (ide 
értve a vonatkozó minőségpolitikát, elkötelezettségi nyilat-
kozatokat, szervezeti-felelősségi és a minőségirányítási 
rendszert is) a projektminőség-menedzsment tervében kell 
rögzíteni. A terv a projekthez igazodóan lehet formális és 
részletes vagy éppen nagyvonalú. Nem szükséges például 
a módszerek részletes használatát bemutatni a minőség-
menedzsment-tervben, ha az egyébként is elérhető és 
közismert az érintettek körében (ennek megítélése a pro-
jektmenedzser felelőssége). A projektminőség-menedzs-
ment tervezésének lényege, hogy meghatározottak és 
konzekvensek legyenek az alkalmazott minőségügyi esz-
közök és módszerek. 
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A PMBOK (2013) által értelmezett bemeneteket, mód-
szereket és kimeneteket az 11..  ttáábblláázzaatt foglalja össze. 



Minőségbiztosítás végrehajtása a PMBOK szabvány 
szerint 

  

A projekt minőségbiztosítását a gyakorlatban olyan irá-
nyítási megközelítésként célszerű felfogni, ami a projekt 
tevékenységeinek végrehajtása során gondoskodik a 
minőségügyi szempontok megfelelő érvényesítéséről: 
tulajdonképpen a minőségmenedzsment-tervben foglal-
tak végrehajtásáról kell a projektmenedzsernek gondos-
kodni. A minőségbiztosítási feladatok ellátása nem lehet 
független a minőség-ellenőrzés eredményeitől, azok be-
menetként jelennek meg. 
A minőségbiztosítás feladatait a projekt végrehajtásával 
integráltan kell megoldani, a párhuzamos erőfeszítéseket 
el kell kerülni. 
A PMBOK (2013) által értelmezett bemeneteket, mód-
szereket és kimeneteket a 22..  ttáábblláázzaatt, a projekt minő-
ségbiztosításának működési logikáját pedig a 22..  áábbrraa 
foglalja össze. 

11..  ttáábblláázzaatt  
A projektek minőségmenedzsmentjének eszközei és 
módszerei nem újak – nem is célja a szabványnak, hogy 
újakat alkosson –, az ismert és bevált megoldások közül 
rendeli a projektmenedzsmenthez azokat, amelyek leg-
inkább segíthetik a munkát. A minőségügy 7 régi (alap-
vető) eszköze a legjobb példa arra, hogy a projektminő-
ség-menedzsment támogatható viszonylag egyszerűen 
is. A szabvány részletesen foglalkozik: 

Bemenetek 

Minőségmenedzsment-terv 
Folyamatjavítási terv 
Minőségi mutatók 
Minőségellenőrzési mérések 
Projekt dokumentumai 

Eszközök 
és 

módszerek 

Minőségmenedzsment és 
minőségellenőrzési eszközök 
Minőségügyi auditok 
Folyamatelemzés 

Kimenetek 

Változási kérelmek 
Projektmenedzsment terv frissítése 
Projekt dokumentumainak frissítése 
Szervezeti folyamatokhoz kapcsolódó 
tudásvagyon frissítése 

• ok-hatás (Ishikawa) diagramok, 
• folyamatábrák, 
• adatgyűjtő lapok, 
• hisztogramok, 
• Pareto-diagramok, 
• szabályozókártyák, 
• szórásdiagramok (összefüggés-vizsgálatok) alkalma-

zási lehetőségéve. 
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22..  ttáábblláázzaatt  MMiinnőőssééggbbiizzttoossííttááss  eelleemmeeii  ((PPMMBBOOKK,,  
22001133::224433))  A projektminőség tervezésének működési logikáját az 11..  

áábbrraa foglalja össze. 



 
11..  áábbrraa  MMiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  tteerrvveezzééssee  

((PPMMBBOOKK,,  22001133::223322))  
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22..  áábbrraa  MMiinnőőssééggbbiizzttoossííttááss  vvééggrreehhaajjttáássaa  ((PPMMBBOOKK,,  22001133::224433))  
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Minőség-ellenőrzés végrehajtása a PMBOK szabvány 
szerint 
A projekt minőség-ellenőrzése a projekthez kapcsolódó 
minőségügyi tevékenységek közül a leglátványosabb 
elem. A minőség-ellenőrzést a nyomon követés folyama-
taival integráltan kell megvalósítani, az ellenőrzés doku-
mentálását is ide értve. A feladat összetett: 
• azonosítani a termékek és folyamatok, illetve a pro-

jektmenedzsment teljesítményének gyenge pontjait, 
azok okait és javaslatot tenni fejlesztésükre, 

• igazolni, hogy a termékek és folyamatok, illetve a pro-
jektmenedzsment teljesítményének megfelelőségét. 

A projekt eredményére vonatkozó minőség-ellenőrzés 
eszközei, módszerei és dokumentálása változatos lehet 
a termék és szolgáltatás sajátosságainak és a megren-
delő által igényelt tesztelési, validálási és verifikálási fel-
adatok függvényében. 
A projektmenedzsment minőségellenőrzésének fő terü-
letei már általánosabban meghatározhatók: 
• igények, elvárások felmérésének kiterjedtsége és 

mélysége, 
• projekt megvalósításához szükséges folyamatok (te-

vékenységek, felelősségek, erőforrások) meghatáro-
zottsága, 

• menedzsment eszközök alkalmazásának köre és 
színvonala, 

• információs (kommunikációs) igények kielégítettsége, 
• visszacsatolások (tervmódosítások, intézkedések). 
A PMBOK (2013) által értelmezett bemeneteket, mód-
szereket és kimeneteket a 33..  ttáábblláázzaatt, a projekt minő-

ségbiztosításának működési logikáját pedig a 33..  áábbrraa 
foglalja össze. 

Bemenetek 

Projektmenedzsment terv 
Minőségi mutatók 
Minőségügyi ellenőrzőlista 
Jóváhagyott változási kérelmek 
Leszállítandó termékek és szolgáltatások 
Projekt dokumentumai 
Szervezeti folyamatokhoz kapcsolódó tudásvagyon 

Eszközök és 
módszerek 

Minőségügy 7 régi eszköze 
Statisztikai mintavétel 
Szemle 
Jóváhagyott változási kérelmek értékelése 

Kimenetek 

Minőségellenőrzési mérések 
Validált változások 
Ellenőrzött leszállítandók (termékek és 
szolgáltatások) 
Teljesítési információk 
Változási kérelmek 
Projektmenedzsment-terv frissítése 
Projekt dokumentumainak frissítése 
Szervezeti folyamatokhoz kapcsolódó tudásvagyon 
frissítése 

33..  ttáábblláázzaatt  MMiinnőősséégg--eelllleennőőrrzzééss  eelleemmeeii  ((PPMMBBOOKK,,  
22001133::224499))  
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33..  áábbrraa  MMiinnőőssééggeelllleennőőrrzzééss  vvééggrreehhaajjttáássaa  ((PPMMBBOOKK,,  22001133::224499))  
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Az ISO 21500 szabvány minőségügyi elemei 
Azok a szervezetek, akik az ISO 21500:2012 szabvány 
támogatásával kívánnak projekteket menedzselni, szin-
tén a minőségtervezés, minőségbiztosítás és minőség-
ellenőrzés tevékenységeinek ellátására kell felkészülni. 
Az ISO 21500:2012 kevesebb bementet és kimenetet 
értelmez (44..  ttáábblláázzaatt), mint a PMI (Project Management 
Institute) szabványa, ugyanakkor hasonlóan konzekvens, 
komplex megoldást kínál. 

 Bemenetek Kimenetek 

Minőségtervezés Projekttervek 
Minőségi 
követelmények 
Jóváhagyott 
változások 

Minőségi terv 
Minőségmenedzs-
ment terv 

Minőségbiztosítás Minőségi terv 
Minőségmenedzsment
-terv 

Változási kérelmek 

Minőség-
ellenőrzés 

Előrehaladási adatok 
Leszállítandók 
Minőségi terv 
Minőségmenedzsment
-terv 

Minőség-ellenőrzés 
eredményei 
Ellenőrzött leszállí-
tandók 
Szemlék jelentései 
Változási kérelmek 

44..  ttáábblláázzaatt  MMiinnőőssééggüüggyyii  ffoollyyaammaattookk  bbeemmeenneetteeii  ééss  
kkiimmeenneetteeii  aazz  IISSOO  2211550000::22001122  sszzaabbvváánnyy  sszzeerriinntt  

A minőségtervezés magában foglalja: 
• a projekt szponzorral és más érdekeltekkel való meg-

egyezést a célokban és elérendő teljesítményben 
(kategóriában és minőségben), 

• a szükséges eszközök, eljárások, módszerek és erő-
források meghatározását, 

• a minőségbiztosítás szisztematikus lépéseit, módsze-
reit és erőforrásait, 

• a minőségügyi tervek (minőségi terv, minőségme-
nedzsment-terv) kidolgozását, ami kitér az értékelés 
típusaira, résztvevőkre és felelősségekre az ütem-
tervvel összhangban, 

• a minőségügyi tervek összehangolását a projekt 
egyéb terveivel. 

A minőségbiztosítás feladata: 
• a célok és szabályok elérhetőségének, megértésé-

nek, elfogadásának és betartásának biztosítása, 
• végrehajtani a minőségtervben foglaltakat, 
• biztosítani, hogy a szükséges erőforrásokat, eljáráso-

kat, eszközöket megfelelően használják. 
A minőség-ellenőrzés: 
• nyomon követi a termékek és folyamatok minőségét, 

kimutatni az esetleges nem-megfelelőségeket, 
• elemzi a hibák okait, 
• segít meghatározni a megelőző intézkedéseket és 

változtatási igényeket, 
• kommunikálja eredményeit a projekt érintettjei felé. 
A projekt auditálása 
Az auditálás, mint minőségmenedzsment eszköz értel-
mezhető a projektekre is. Az audit alapvető célja, hogy 
segítse a projekt sikeres megvalósítását, a projekt vég-
rehajtása során felmerülő problémák megoldását. A 
projekt auditálása hasznos eszköz, azonban túlzott és 
gyakori alkalmazása már hátráltatja a tartalmi tevékeny-
ségek végrehajtását. 
Azon szervezeteknél, ahol minőségirányítási rendszer 
működik, a naptárban rendszeresen szerepelnek belső 
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és külső auditok. A projektek vizsgálatára sor kerülhet 
ezen auditok keretében, de külön -a projekt egészére, 
vagy annak valamilyen folyamatára, tudásterületére, 
eredményére- is elrendelhetők. 
Az audit elrendelésére sor kerülhet: 
• rendkívüli esemény hatására, esetileg, 
• rendszeresen, ütemezett időközönként. 
Eseti auditot akkor kell elrendelni, ha a projekt előrehala-
dása eltér a tervezettől, és ennek kezelésére a projekt-
menedzsment „beépített” eszközei már nem elégsége-
sek, vagy a projektet érintő körülményekben (piaci viszo-
nyok, jogszabályok változása, új megrendelői elvárások 
stb.) lényeges változás áll be. Utóbbi esetben hangsú-
lyosan kell vizsgálni a projektmenedzsment eszközök 
megfelelőségét. 
Rendszeres auditokat a projekt beszámolási időszakai-
hoz érdemes kötni, mivel akkor koncentráltan állnak ren-
delkezésre a szükséges adatok és elemzések.  
Az audit elrendelője lehet: 
• a projekt szponzora, 
• a projekt megrendelője (ha azonosítható), 
• a szervezet menedzsmentje, 
• a projektmenedzser. 
A szponzor, a megrendelő és a szervezet menedzs-
mentje által elrendelt audit a projekt szempontjából külső 
audit, míg a projektmenedzser belső auditot kezdemé-
nyezhet. 
A projekt célja lehet -többek között- a tervezés megfele-
lőségének, a végrehajtás (ütemterv, erőforrásterv, költ-
ségterv) előrehaladásának vizsgálata, az erőforrások 
hatékony felhasználásának megítélése, illetve a projekt-

menedzsment munkájának vagy a projekt eredményének 
megfelelőségi vizsgálata. Az audit kritériumai a célok 
függvényében változatosak lehetnek: 
• projektalapító okiratban (dokumentumban) foglaltak, 
• projekt alapításához kapcsolódó megrendelések, 

szerződések tartalma, 
• projektmenedzsment tervei. 
Az audit bizonyítékai: 
• a projekt dokumentumai (előrehaladási jelentések, 

eseménynapló, változások jegyzéke, mérési jegyző-
könyvek stb.), 

• helyszíni szemlék, 
• interjúk a projekt érintettjeivel, 
• korábbi auditjelentések. 
A projekt audithoz az ISO 9001 és ISO 19011 szabvány 
előírásait alkalmazva biztosítható a módszertani egyezés a 
minőség- és a környezetközpontú rendszer auditjaival, sőt 
azokhoz bemenő adatokkal is szolgálhat. Ha a szervezet 
tagjai számára ismert auditálási eljárás menete és mód-
szere, akkor várható, hogy könnyebben elfogadják azt. 
Források 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® 
Guide). Fifth edition (2013): Newton Square, Project Management 
Institute. 
Balogh A. (2010): A minőségmenedzsment oktatási ismeretanyagá-
nak rendszerezése – II. rész. In: Minőség és Megbízhatóság 2010/2. 
szám. 74-86.p. 
ISO 19011: 2011 - Guidelines for auditing management systems. 
ISO 21500:2012 - Guidance on project management. 
MSZ EN ISO 9001:2009 - Minőségirányítási rendszerek. Követel-
mények. 
______________________________________________  
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AA  vváállllaallaattookk  ffoollyyaammaattaaiikkkkaall  vveerrsseennyyeezznneekk  
FFoollyyaammaattffeejjlleesszzttééss  AARRIISS  ttáámmooggaattáássssaall  aazz  EEDDFF  DDÉÉMMÁÁSSZZ  CCssooppoorrttnnááll  

BBaarraannyyii  BBééllaa  
 
Az EDF DÁMÁSZ „A JÖVŐBARÁT ENERGIA”. Az EDF 
DÉMÁSZ Csoport küldetése Magyarországon, hogy a 
jövő innovatív energiaszolgáltatójaként biztosítsa ügyfelei 
kényelmét a nap 24 órájában. 

Az EDF DÉMÁSZ Csoport minden tagvállalata részt vett 
a 2010 és 2012 között megvalósított folyamatfejlesztési 
projektben. Az üzleti folyamatok modellezését és méré-
sét ARIS-al támogattuk. A fejlesztés szemléletében 
end2end, lean és PDCA elemeket alkalmaztunk. A pro-
jektben szerzett három legfontosabb tapasztalatunk: 

1. Az ARIS nem maga a megoldás, hanem egy segéd-
eszköz a változáshoz. Arra mindenképpen jó, hogy 
sztenderd mederbe terelte a folyamatfejlesztést a 
különböző funkcionális területek számára. 

2. A teljesítmény-mutatók általában nem objektívek és 
nem semlegesek. A mérés megváltoztatja az eseményt 
és a résztvevőt is. A jól kiépített mérés ösztönzött és az 
egyik motorja lett a folyamatos fejlesztésnek. 

3. A folyamatok felülvizsgálatához a részletes és a 
globális nézőpontra is szükségünk van. 

Az ARIS projekt az EFQM (Europeen Foundation for 
Quality Management) programból nőtt ki. Vállalatunk 
2009 óta végez szervezeti önértékelést az EFQM modell 
szerint. A felső vezetés az önértékelés eredménye alap-
ján jelölte ki a kiemelt projekteket. Ezek között 2009 – 
2011-ben minden évben szerepelt a folyamatok fejlesz-
tése.(11..  áábbrraa) 

 

11..  áábbrraa  

Ha az EFQM programot a kiválóak versenyének tekint-
jük, akkor a folyamatok azok a versenypályák, ahol a 
vállalatok egymással versenyeznek. 
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A felső vezetés, miután felülvizsgálta és megújította a 
stratégiát, egy új folyamattérképet is készített. A folya-
mattérkép menedzsmenti, energiakereskedelemi, háló-
zati és támogató főfolyamatokból állt. Ebben a folyamat-
térképben az volt az újdonság az előzőhöz képest, hogy 
a felsővezetők úgynevezett end2end főfolyamatokat is 
nevesítettek a listán. End2end-nek nevezünk egy folya-
matot, ha vevőtől vevőig, szervezeteken átívelő módon 
állít elő értéket a vevő igényére. A felső vezetés tehát 
ezzel a megújított folyamattérképpel indította útjára a 
folyamatfejlesztési projektet 2009 végén. 

Jegyzet
Az EDF DÉMÁSZ TQM Iroda, az SZTE Minőségfejlesztési Iroda, az EOQ MNB Önértékelési és TQM Szakbizottság, valamint az EOQ MNB Minőségügyi Rendszerek Szakbizottság közös rendezvényén, március 20-án, a DÉMÁSZ székházában tartott előadás szerkesztett változata.

Jegyzet
TQM vezető, EDF DÁMÁSZ Zrt.



Milyen problémák megoldását vártuk a projekttől? Pél-
dául az egyes főfolyamatokra nem rendelkeztünk magas 
szintű térképekkel: szelekciós mátrixszal és értéklánccal. 
Nem voltak definiálva folyamatcélok: az SLA-k (Service 
Level Agrement) és a KPI-ok (Key Performance Indica-
tor) nem voltak a folyamatokhoz kapcsolva. A BPMS 
(Business Process Management System) alkalmazásunk 
2009-re elavult és nem rendelkeztünk hatékony vizuális 
megoldással a folyamatok mérésére. 

Milyen célok elérését tűzték ki a felsővezetők a projekt-
ben, mik voltak az elvárásaik? Az energiakereskedelmi 
igazgató így fogalmazta meg elvárását (22..  áábbrraa): 

  

22..  áábbrraa  

„Amit mi el akarunk érni a folyamat-menedzsmentben az 
az, hogy a kollégáink eljárásain alapuljon és különösen 
azon hajlandóságukon, hogy fejlesszék a napi munkáju-
kat!” A hálózati elosztó leányvállalat vezetője az ügyfelek 
hálózathoz kapcsolási folyamatának fejlesztésére a fo-
lyamat egyszerűsítését, a bekapcsolási idő csökkentését 
és a folyamat teljesítményének mérését tűzte ki célul. 

A vezetőkön kívül megkérdeztük az üzleti és szolgáltató 
egységek TQM vezetőit és szakértőit is az elvárásaikról. 
Ezeket az elvárásokat vettük alapul a beszerzési specifi-
káció megírásához és a folyamatfejlesztést támogató 
szoftver kiválasztásához. A folyamat-modellezést és 
monitoringot támogató szoftverünk az ARIS lett. A több 
szoftvert is kipróbáló 3 folyamatfejlesztési PILOT és az 
ARIS kiválasztása után 2010-től projektünket egyszerűen 
csak ARIS projektként emlegettük. 

Melyek voltak az ARIS projekt főbb mérföldkövei? 
(33..  áábbrraa) 

33..  áábbrraa  
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A projektet 10 folyamat fejlesztésével indítottuk, majd 
évente szélesítettük és mélyítettük a fejlesztett folyama-
tok körét. Ezt a „hólabda effektust” a projektbe bevont 
munkatársak körének bővítésével és lean képzésekkel is 
erősítettük. 2011-ben külön programot valósítottunk meg 



 

az EFQM modell egyik alapelve a „Vezetés folyamatok 
által” szerint. A projekt gyümölcseit 2012-ben kezdtük a 
cégcsoport egésze számára láthatóvá tenni a jóváha-
gyott folyamatok publikálásával és a monitoringok hasz-
nálatbavételével. A projektzárás során összegyűjtöttük a 
tapasztalatainkat, amelyeket 2013 elején minden érin-
tettel megosztottunk egy házi konferencia és az informa-
tikai hálónk segítségével. 

Hogyan alkalmaztuk a leant a projektben? A JPÉ-nk, 
azaz a „Józan Paraszt Eszünk” segítségével létrehoz-
tunk egy testreszabott fejlesztési módszert, amely három 
szakaszból áll: a műhelymunka előkészítéséből, a „jó 
változás” műhelymunkából, valamint a fenntartás és fo-
lyamatos fejlesztésből. Ebben a harmadik szakaszban 
kap szerepet a PDCA kör, a folyamat teljesítményének 
mérése és a rendszeres vezetői felülvizsgálat. A lean 
szemlélet helyes elsajátításához hazai és japán szakem-
ber támogatását is igénybe vettük. 

Mit tettünk a folyamatos fejlesztés elindítása érdekében? 
Kereszt-funkcionális csapatokat szerveztünk olyan mun-
katársak részvételével, akik az adott üzleti folyamattal 
napi élményszerű kapcsolatban voltak. A kereszt-funkci-
onális csapatok segítségével átfogó és részletes lépték-
ben is modelleztük a folyamatokat. A folyamat teljesít-
ményének mérésére monitoringokat építettünk ki, ame-
lyek nem csupán a lezárt, hanem a nyitott ügyeket is 
áttekinthetővé tették a munkairányítók és az operátorok 
számára. Mind a modellezés, mind a monitoring során 
fejlesztési akciók sorát fogalmaztuk meg. 

Kik voltak a projekt motorjai? Elsősorban a folyamatfele-
lősök, akik a kezdeti lendület után rendszeresen rada-
rozzák a folyamataikat, akik figyelik a stratégiát, a vevők 
hangját és a funkcionális egységeken átívelve koordi-

nálják a fejlesztő csapatok munkáját. Hajtóerőt jelente-
nek a folyamatban dolgozó munkatársak, akik a javas-
latmenedzsment rendszerben újabb és újabb ötletek 
megvalósítását kezdeményezik. Hajtóerőt jelent az ARIS 
platform is, amely szisztematikus munkafolyamat és mo-
nitoring megoldásokkal támogatja a folyamatban dolgozó 
munkatársakat. Az eredmények fenntartásában a szer-
vezet minden szintjének szerepe van. A felsővezetők 
fentről lefelé határozzák meg a stratégiát kifejező folya-
mattérképet. A munkatársak lentről felfelé „lövik” a saját 
munkájukat fejlesztő javaslataikat. A folyamatfelelősök 
pedig középről kezdeményezik a kereszt-funkcionális 
csapatok megvalósító munkáját. Az ARIS projekt 3 éve 
alatt 144 folyamat-fejlesztési akciót határoztunk meg, 
ami átlagosan 7 db folyamatonként. 

A projekt megvalósítása mit hozott a konyhára? Az 
eredmények pénzügyi számszerűsítése sokszor nehe-
zebb volt, mint amire számítottunk. De azért nem hátrál-
tunk meg a feladattól. A hálózatfejlesztés tervezése fo-
lyamatban például pontosabbá tettük az előkalkulációt, 
ami hozzájárult a kamatköltségek pontosabb tervezésé-
hez. A hálózat üzemeltetése folyamatban az egy fo-
gyasztóra jutó üzemzavarok számát és idejét csökken-
tettük, amit fogyasztóink 2011-ben az Energiafogyasztók 
Díjával jutalmaztak. Az ügyfelek hálózathoz kapcsolása 
folyamatban az átfutási időt csökkentettük, ami árbevé-
telünk növeléséhez járult hozzá. A Hálózati veszteségek 
csökkentése folyamatban pontosabb menetrendet értünk 
el, ami a kiegyenlítő energia költségünk csökkenését 
eredményezte. A kintlévőségek kezelésében csökkenő 
trendet valósítottunk meg, ami a finanszírozási költsé-
geinket mérsékelte. És így tovább… 

A projekt érintettjei milyen képet alakítottak ki a projekt 
végére? Erről 66 munkatársunkat kérdeztük meg 2013 
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elején a tapasztalatok összegyűjtése és megosztása ér-
dekében. Az érintettek szerint az üzleti folyamatok mo-
dellezése átláthatóbbá teszi a folyamatkapcsolatokat, a 
folyamatmodell vizuálisan érthető közös nyelvet teremt 
minden érintett számára, segítségével láthatóbbá válnak 
az egyszerűsítési lehetőségek és felszínre kerülnek a 
problémák. Az ARIS-os monitoring azért előnyös, mert 
rendszeresen és automatikusan készíti el a monitoring 
riportokat, kézi adminisztrációt takarít meg az értékes 
problémaelemzések számára, kikényszeríti az alapada-
tok javítását és gyors adatbányászatot, lefúrást tesz le-
hetővé a részletekig (44..  ééss  55..  áábbrraa) 

  

44..  áábbrraa  

  

55..  áábbrraa  

A válaszadókat megkértük, hogy saját szavaikkal is fo-
galmazzák meg: Mire jó az ARIS? Megjelenés szem-
pontjából például a monitoring a riportozott adathalmazt 
több szempont párhuzamos kezelésével tudja bemutatni. 
Tartalom szerint például a monitoring segítségével a fo-
lyamat jelenlegi működésébe tudunk beavatkozni, kiszűrt 
hibákat, kockázatokat javítani. Az ARIS alkalmazásának 
eredménye pedig az, hogy a folyamat modellezése, mo-
nitorozása és fejlesztése hozzájárult az üzleti hatékony-
ság fejlesztéséhez. 

Megkérdeztük azt is, hogy a válaszadók mennyire elé-
gedettek az ARIS-os fejlesztésekben érintettek munkájá-
val (66..  áábbrraa)? 
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66..  áábbrraa  77..  áábbrraa  

A válaszokból egyértelműen kirajzolódik a feladat: 2013-
ban, ami számunkra a túlélés évét jelenti, hogyan tudjuk 
fenntartani a felsővezetők és a folyamatfelelősök elköte-
lezettségét? Vagy másképpen fogalmazva a projekt lezá-
rása után mit tegyünk annak érdekében, hogy a folya-
matos fejlesztés a vállalati kultúránk részévé váljon?  

Összegezve: BPM érettségünk mérése jól mutatja az ARIS 
projekt által bejárt fejlődési utat, de jól kirajzolja a jövő fej-
lesztési feladatait is a BPM stratégia összehangolása, az 
üzleti folyamatok értékelése, optimalizálása, változáskeze-
lése és a BPM tudásmenedzsment területén. 

______________________________________________  
Természetesen már a projekt elején is fontosnak tartot-
tuk a BPM érettség (Business Process Management) 
mérését, vagyis, hogy a folyamatfejlesztés mennyire 
épült be a kultúránkba. A BPM érettségünket évről-évre 
megmérjük az informatikai beszállítónk által javasolt ér-
tékelő kérdőív segítségével. A módszer a BPM stratégia, 
tervezés, alkalmazás és kontrolling 4-4 tényezőjének 
szintjét méri a válaszadók szubjektív skáláján (77..  áábbrraa) 
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MMiinnőősséégg--  ééss  tteerrmmeelléékkeennyyssééggffeejjlleesszzttééss  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddéésséérrtt  
AA  LLeeaann  MMeenneeddzzssmmeenntt  mmóóddsszzeerreeii  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáágg  ttüükkrréébbeenn  

11..  rréésszz  
TTóótthh  CCssaabbaa  LLáásszzllóó  --  TTóótthh  LLáásszzllóó  

  
Miután az előző részekben megismerkedhettünk Japán 
azon kiemelt jellemzőivel és tulajdonságaival, melyek 
-nézetünk szerint- a közkeletűen Lean Menedzsment 
néven ismert módszerek kialakulásához vezettek. Cikk-
sorozatunk utolsó részében a nyugati világban csak 
Leanként ismert módszertan szerintünk legjelentősebb, 
és legnagyobb hatású elemeit mutatjuk be. Ennek során 
visszautalunk az előző részekben megismert történeti 
gyökerekre, bemutatjuk, ezek a módszerek milyen je-
lentőséggel bírnak, továbbá nem mellékesen, a cikkso-
rozat átfogó célját szem előtt tartva, hogy miként segíte-
nek hozzá a fenntartható fejlődés elveinek megfelelő 
érvényesítéséhez. 
A külföld hatása a meidzsi-ben megújuló Japánra 
Japán a bezárkózás után egy gyors fejlődési tempót 
diktál magának. Külföldi szakemberek tömegét hívják az 
országba, hogy segítsék az ipar gyors kiépítését. Emel-
lett japánokat küldtek a fejlett országokba tanulni, meg-
vásárolják az akkoriban legmodernebbnek tartott termelő 
berendezéseket. 
Ebben a tanulási folyamatban számos nyugati szerző 
által írt munkát is lefordítottak, amelyek szinte kötelező 
tankönyvként funkcionáltak a gazdaság irányítói szá-
mára. Ilyen volt F. W. Taylor „The Principles of the 
Scientific Management (A tudományos menedzsment 
alapelvei) című, 1911-ben megjelent könyve. Lefordítot-
ták japán nyelvre, ami az adott év bestsellere lett, másfél 

millió példányt adtak el belőle. Alapelveit bevezették és 
az alkalmazók a filozófia terjesztőivé váltak. A történeti-
ségéről érdemes elolvasni Takehiko Hashimoto cikkét. 
A másik személy, akit a japánok a modern tömeggyártás 
atyjának tartanak Henry Ford volt. Ford a tapasztalatait 
két könyvben is összegezte, 1922-ben a „My Life and 
Work” (Életem és munkám) és 1926-ban a „Today and 
Tomorrow” (Ma és holnap) címmel. A művek, melyekben 
a munka analízisről és a veszteségekről értekezik, ter-
mészetesen megjelentek japánul is, és nagy hatással 
voltak Ohno-ra is. 
A jelen cikksorozat első részében részletesen elemeztük 
Stuart Chase eszmerendszerét. Beszéltünk az 1925-ben 
megjelölt könyvéről is, „Tragedy of Waste”, amely nagy 
visszhangot keltett az USA-ban, a The New York Times is 
méltató kritikát írt róla. Sajnos, nincs arra adat, hogy Chase 
könyve ismertté vált-e Japánban, de azt tudjuk, hogy Ford 
ismerte a könyvet, ahogyan egy 1921-ben megjelent 
„Waste in Industry” (Veszteségek az iparban) címűt is, az 
amerikai mérnökök egyesületének kiadványát. Ez a mű 
nagyon sok tekintetben hasonlít (tények, ábrák, erőforrá-
sok, okok) Chase könyvéhez. Joggal tételezhetjük fel, hogy 
Chase nézetei is hatottak a japánokra. 
Mandzsúria megszállása (1931) azonban véget vet a jól 
indult, gyümölcsöző amerikai és európai kapcsolatoknak. 
Pearl Harbor megtámadása azonban már magában hor-
dozza a bukást, Japán azzal az országgal kerül kegyet-
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len háborúba, amely példaképe volt, amelytől tanulni 
szeretett volna. A vereség elkerülhetetlen, és bekövetke-
zik az, amire Japán több ezer éves történetében nem 
volt példa, idegen katonaság szállja meg az országot. 
A második világháború után Japán romokban hever, az 
ipar jelentős része megsemmisült, az emberveszteséget 
2 és 2,5 millió közé teszik. Az országot újjá kell építeni! 
Ez a győztes hatalmak érdeke is, hisz a gyors talpra ál-
lás segíthet az addigi társadalmi struktúrák demokrati-
zálásában, ezért tevékenyen segítik a szigetországot. 
Felgyorsítja a fejlődést a XX. század két legnagyobb minő-
ségügyi gurujának, Demingnek és Jurannak a Japánban 
végzett több éves munkássága is. Deming először 1947-ben 
jár Japánban, majd amikor a japánok felismerik széleskörű és 
mély ismereteit a minőségről, 50-ben visszahívják előadásso-
rozatok megtartására. Annyira meghatják őket a tanultak, 
hogy 1950-ben a Japán Tudósok és Mérnökök Egyesülete 
(elterjedt rövidítéssel, a telex kódjelük alapján JUSE) megala-
pítja a világ első minőségügyi díját és az óta a japán díjat 
Deming Díjnak nevezik. 
Juran 54-től segíti az újjáépítést és tanítja a japán szak-
embereket. „A japán minőséget nem Deming és jóma-
gam csináltuk, amit mi tettünk, csak az volt, hogy meg-
adtuk a kezdőlökést és a helyes irányba tereltük a japá-
nokat” - mondta Juran. Termékeny talajra hullt a mag. 
Stuart Chase-ről nem sokat beszélünk a Lean kapcsán, 
és ugyanígy vagyunk a TWI-vel is, Training Within 
Industry (Gyártáson belüli képzés). 1947-48-ban került 
bevezetésre, mondta Isao Kato, aki 35 évet töltött a To-
yota-nál. Eredményességét az amerikai ipar második 
világháborús teljesítménye egyértelműen igazolja. 
Izgalmas és érdekes részleteket olvashatunk Huntzinger 
cikkében a TWI-ről, kialakulásáról, alkalmazásáról és a 

japán iparra tett hatásáról. Ami igazán érdekessé teszi a 
cikket, az az, hogy bemutat egy 1943-ból való, a műve-
zetőknek készített Job Method Card-ot, ahol a tanácso-
kat adnak arra, mi a teendő akkor, ha a munka közben 
probléma merül fel. A probléma feltárásnál megjelenik az 
5W1H módszer, a konkrét megoldás kidolgozásánál pe-
dig a Kaizen négy alapelvének alkalmazását javasolja. 
Az 11..  áábbrráánn bemutatjuk a kártyát. 

 
11..  áábbrraa  ::  AA  TTWWII  JJoobb  MMeetthhoodd  kkáárrttyyaa  HHuunnttzziinnggeerr  cciikkkkéébbőőll  

Mégegyszer hangsúlyoznánk, hogy a Munkamódszer 
Kártya 1943-ból való. A KAIZEN atyjának Masaaki Imai-t 
tekintjük, a Kaizenről szóló első könyvét pedig 1986-ban 
jelentette meg. 
A japánok nem tagadják, hogy mindezek a módszerek 
hozzájárultak a Japán Ipari Menedzsment Rendszer 
(JIMR) kifejlődéséhez. Kato a vele készült interjúban el-
mondja, hogy a Toyota is alkalmazta a módszert, Ohno 
diplomás oktatója volt a tananyagnak. Huntzinger idézett 
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cikkében úgy fogalmaz, hogy „a TWI a KAIZEN nem túl 
távoli nagybácsija”. 
A külföldi tapasztalatszerzés jelentősége ismét megnőtt, 
1955-1970 között tízezer körüli vezető japán szakember 
látogatott el az USA-ba és Nyugat-Európába, közöttük a 
TOYODA család tagjai és vállalkozásaik több vezető 
szakembere. Rendszeressé vált egyetemi oktatók fél-2 
éves külföldi tanulmányútja. 
Japán saját erejéből, történelmi tapasztalataira, fegyel-
mezett polgáraira támaszkodva elindult a felzárkózás 
útján. A külföldi tanító (sensei - szenszei) nagy elisme-
résben részesült. Ami ekkor kibontakozott, az ma úgy 
szerepel a történelemkönyvekben, mint a „japán gazda-
sági csoda”. 
A Japán Ipari Menedzsment Rendszer (JIMR) kiala-
kulása 
Ebben a részben szeretnénk bemutatni - korántsem a 
teljesség igényével - azokat a módszereket és kiemel-
kedő személyeket, akiket fontosnak tartunk a JIMR 
szempontjából. Ezt egy korábbi munkánkban  már rész-
letesen kifejtettük, így most csak egy rövid, emlékeztető 
összefoglalást adunk. 
Az 5S módszer kialakulásáról nincsenek információink, 
nem köthető személy vagy cég névhez, de egyértelműen 
a hagyományos japán gondolkodásmódon alapul. 

Okada [11] nagyon szemléletesen magyarázta el az 5S 
gyökereit, amely a japán kultúrában gyökerezik. A japán 
ember rendkívül vendégszerető, megtiszteli a látogatót, 
ennek érdekében rendbe teszi a kertjét, amelyre nagyon 
büszke: 
− felesleges dolog nincsen (SEIRI) 

− minden a helyén van (SEITON) 
− tisztaság van (SEISO) 
− mindez a hagyományok alapján (SEIKETSU) 
− tiszta szívvel várja a vendégét (SHITSUKE) 
A fenti magyarázat is azt példázza, hogy mennyire mé-
lyen és eredményesen tudtak meríteni a kultúrájukból, 
hogyan tudták az évszázados hagyományokat ötvözni a 
modern ipari környezettel. 

A Teljeskörű Hatékony Karbantartás (Total Productive 
Maintenance - TPM) koncepciójának kialakítása az 50-es 
években indult el. A módszert Seiichi Nakajima a JIPM 
(Japan Institut for Plant Management) alelnöke öntötte 
végléges formába a 80-as években. Az új koncepció lé-
nyege a dolgozók bevonása, a folyamatos képzés és a 
csapatmunka kiterjesztése minden résztvevőre. 
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Kaoru Ishikawa (1915-1989) 1949-ben csatlakozott a 
JUSE minőséggel kapcsolatos kutatásokat végző cso-
portjához, ő volt az, aki a Deming és Juran féle me-
nedzsment módszereket „lefordította”, integrálta és ki-
terjesztette a japán rendszerre. Széles ívű munkásságá-
ból négy tényezőt szeretnék kiemelni. Mint a Deming Díj 
bizottság tagja, egy nagyon szigorú audit rendszert fej-
lesztett ki, amelynek lényege az volt, hogy a felső veze-
tés aktívan és láthatóan vegyen részt a fejlesztő munká-
ban. Ma a világon, ha valaki ok-okozati diagramot készít, 
akkor Ishikawa egy másik lényeges eredményét hasz-
nálja, a halszálka diagramot. A harmadik kiemelendő 
eredmény, a minőség körök létrehozása (1962), amit 
QCC-nek rövidítenek (Quality Control Circle - Minőség 
szabályozó körök). Ishikawa kiterjesztette a Shewart-
Deming ciklus négy lépését hat lépésre úgy, hogy az 
eredeti PDCA struktúra megmaradt. 
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Masaaki Imai (1930-) 1962-ben Cambridge Corporation 
néven tanácsadó céget alapít, Imai-nak így alkalma nyílik 
a japán ipar széles skálájának a tanulmányozására. 
1986-ban megalapítja a Kaizen Intézetet, azzal a céllal, 
hogy a segítse a nyugati vállalatokat a Kaizen filozófiájá-
nak, rendszerének és eszközeinek a megismerésében, 
elterjesztésében. Ugyanebben az évben jelenik meg 
„Kaizen - The Key to Japan’s Competive Success” 
(Kaizen - A japán versenyképesség sikerének kulcsa) 
című könyve, majd 1997-ban a „Gemba Kaizen”. Mindkét 
mű a Kaizen hívők bibliájává vált. 

Shigeo Shingo (1909-1990) a fejlődési periódus egyik 
legnagyobb, ha nem a legnagyobb alakja. Mint tanács-
adó szakértő, olyan cégekkel dolgozik együtt mint a 
Hitachi vagy a Mitsubishi, amelynél a szuper tankerek 
gyártási idejét sikerül 4 hónapról két hónapra csökkente-
nie, többek között a gyors átállási műveletek alkalmazá-
sával. 1961-ben publikálja a zéró defekt koncepciót, amit 
ma poka-yoke, vagy mistake proofing néven ismerünk. 
Ebben az időszakban dolgozik a Toyota-nál, együtt 
Ohno-val. Olyan dolgokban működnek együtt, mint a JIT 
és a SMED és bevezetik a ma Kaizen Blitz-nek is neve-
zett akciókat. 1971-től már az USA-ban és Nyugat-Euró-
pában is részt vesz a JIMR és a TPS bevezetésében. 

Genichi Taguchi (1924-2012) a veszteség-függvény fel-
ismerésében, statisztikai módszerek elterjesztésében, és 
a kísérlettervezés továbbfejlesztésében (robusztus ter-
vek, minimalizált kísérleti beállítás szám) játszott igen 
fontos szerepet. 

Shoji Shiba (1933-) professzor Ishikawa mellett dolgo-
zott, a Deming Díj értékelői csapatában is részt vett, így 
igen széleskörű ismeretei alakultak ki a japán iparról és 
az azt irányító menedzsmentről és rendszerről, kiváló 

TQM szakértővé vált. 1987-től Magyarországon is dolgo-
zik a JIMR elterjesztésén, és 1989-ben megalapítja a 
világ harmadik minőségi díját, az IIASA-Shiba Díjat, 
amelyet a minőségfejlesztés területén elért kiváló egyéni, 
csoport vagy gyári tevékenységért ítélnek oda hazánk-
ban. 2002-ben megkapja a Deming díjat. 

Láttuk, hogy Japán is felismeri az ipari menedzsment 
rendszere utáni érdeklődést, szélesre tárja kapuit, állami 
és magánalapítványokat hoznak létre, hogy ezek segít-
ségével japán szakembereket küldenek külföldre és le-
hetővé teszik, hogy a külföldiek a helyszínen tanulmá-
nyozhassák a japán módszereket. 

Toyoda család nem az autóiparban szerzett magának 
először hírnevet, hanem a szövőgépek tervezésében és 
gyártásában, több, igen jelentős szabadalom is fűződik a 
nevükhöz. Ezek hasznából alapították meg Kiichiro 
Toyoda vezetésével 1935-ben a Hinode Motors vállala-
tot, majd 37-ben a vállalat nevét Toyota-ra változtatták. A 
háború után, 1949-ben a vállalat majdnem tönkrement, 
50-ben még sztrájkoltak is az alkalmazottak. Kiichiro-nak 
mennie kellett, helyét unokaöccse Eiji veszi át. Eiji 
Toyoda 1950-ben 12 hetet tölt el menedzsereivel az 
USA-ban, meglátogatva a Ford legnagyobb és leg-
komplexebb üzemét is Detroitban. Hazatérve, megbízza 
Taichi Ohno-t azzal a feladattal, hogy a cél, a Ford ter-
melékenységének utolérése. A fejlesztő munka elkezdő-
dött, és majd 25 év után kialakulnak a Toyota Termelési 
Rendszer alapjai, eszközei, amelyek ma is fokozatosan 
fejlődnek. Ohno zseni volt a gyártásszervezés területén, 
ma őt tekintjük a TPS atyjának. 1978-ban japánul, majd 
1988-ban angolul is megjelenik a TPS-ről szóló könyve. 
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A Lean Menedzsment megjelenése 

Adott volt egy speciálisan japán (de alapjaiban a nyugati 
módszereken alapuló) filozófia és gyakorlat, a Japán 
Ipari Menedzsment Rendszer. A JIMR szellemiségének 
és megvalósításának a különböző iparágak -ha lehet így 
mondani- különböző fejlettségi szintjén voltak, már ha le-
het egyáltalában az iparági különbözőségek miatti fejlett-
ségi szintekről beszélni. 

Stuart Chase óta tudjuk, hogy az ipar fejlődésének egyik, 
ha nem legfontosabb motorja az autóipar, amely azon-
ban alapvetően tévút, de erre még történetünk kiinduló-
pontjában, a 60-as évek végén, még majdnem 40 évet 
várni kell, bár a stelázsi akkor már ropogni kezdett. (A 
stelázsi elmélet az Egyesült Izzó egy főkönyvelőjétől 
származik a 70-es évek végéről, aki azt mondta, inkább 
dőljön össze most a polc a spájzban 5 lekvárral, mint az 
után, hogy javítgattam, 15-tel.) Sajnálatos módon még 
most is a stelázsit foltozgatjuk mostanában, nem zavar-
tatva magunkat attól, hogy lekvárban tocsogunk. 

Az autóipar van a fókuszban a 80-as évek közepén is, 
amikor az MIT elindítja kutatási programját (International 
Motor Vehicle Program), hogy felmérje a világ autóiparát. 
A csoportban dolgozik többek között Womack, Jones, és 
Krafcik. Krafcik írja le először 1988-ban a „lean” szót. Ezt 
követi a „Machine”, amit ma már a kezdeteknek neve-
zünk, ha a Lean-ről beszélünk. Nagyon röviden össze-
gezzük a kutatás eredményeit! Termelékenységét te-
kintve az akkori gazdasági értelemben vett Nyugat (USA, 
Kanada, Nyugat-Európa) messze elmarad az akkori ja-
pán autóipartól. A japánok között is azonban ebből az 
aspektusból nézve, a Toyota a legjobb. Mit is alkalmaz a 
Toyota? Van egy sajátos, maga által kifejlesztett -Taichii 
Ohno nevével fémjelzett- termelési rendszere, a Toyota 

Production System – TPS, amely a legjobb a világon. Ezt 
a rendszert nevezték el „Lean-nek”. 

Itt érdemes egy megállót tartani! 

Térjünk vissza oda, hogy miért indult ez a kutatás? Miért 
jobb a másik, mint a miénk? Azaz, meg akarták ismerni 
azokat az okokat, amik miatt a hazai autóipar ilyen hát-
rányokkal indul a vásárlókért folytatott küzdelemben. 
Amennyiben sikerül feltérképezni a japán siker kulcsát, 
akkor a legjobb gyakorlatok átvételével a saját rendsze-
rek átalakításával, sikerülhet az eddig elveszített piaci 
pozíciók visszaszerzése. 

Womack és kollégái alaposan tanulmányozták a TPS-t, 
és ennek filozófiai tartalmát az 1996-ban megjelent 
„Thinking” könyvükben összegezték. Lefektetik a „Lean” 
öt alapelvét, és példák egész sorozatán mutatják be az 
alapelvek alkalmazását, nem rejtve véka alá az esetle-
ges kudarcokat és eltévelyedéseket. 

A Toyota a saját módszerét az Ohno könyvben ismerteti, 
Fujio Cho egy ház diagramon próbálja érzékeltetni, vizu-
alizálni a rendszert. Számunkra úgy tűnik, hogy a nyugati 
szakirodalomban előbb jelenik meg a ház, mint az leraj-
zolásra került. A nyugati interpretációk messze szegénye-
sebbek, mint Cho háza. Úgy érezzük, hogy számunkra 
„Liker: Toyota módszer” című könyve volt az, amiből nem-
csak a módszerre, hanem a filozófiára és annak gyakorlati 
alkalmazására is világos leírást kaptunk. 

A Toyota Ház (Cho) és a Lean Alapelvek 
(Womack&Jones) első látásra köszönő viszonyban sin-
csenek egymással. Ez persze természetes, hiszen két 
különböző szempontból tekintik át rendszert. Womack-ék 
a folyamat filozófia oldaláról közelítenek, építik fel az el-
méletüket, míg Cho a struktúrát, a működési feltételeket, 
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a megvalósíthatóság feltételeit (alapjait és pilléreit) vá-
zolja. Az ellentmondás, tehát látszólagos. Ugyanakkor 
azt is kell mondanunk, hogy a TPS – Lean megértése 
nem egyszerű dolog. Bizonyos fogalmak egyszerre je-
lentenek filozófiát, azaz elméleti beágyazottságot, és 
jelentenek egy konkrét, alkalmazandó módszert. Az al-
kalmazás nehézségei/sikerei is erre vezetők vissza, filo-
zofálunk ott, ahol a konkrét módszert kellene alkalmazni, 
és fordítva. A sikerességben a vezetés tudatos és tevő-
leges elkötelezettsége alapvető. Erre a későbbiekben 
visszatérünk. 

Onnan indultunk, hogy a nyugati autóipar hátrányba ke-
rült a japánnal szemben. A Womack csapat talált egy 
„bezzeg” céget (Toyota), leírják, hogy miben és miért 
jobb, és ami a legfontosabb, találnak egy olyan, a hely-
zetet jól leíró filozófiai aspektust -az értékáram húzásra 
történő folyamatos áramlását- amellyel jellemezni lehet 
ezt a rendszert. 

A Lean Gyártás tehát a Toyota Termelési Rendszeren 
alapul, annak filozófiáját és gyakorlatát a nyugati gazda-
sági környezetbe kívánja átvezetni. Vagyis ez a Lean 
egy olyan fura képződmény, amely a saját gyökereinek 
(TPS) ellenére, arra való válaszként jött létre. Ez a tény 
sok esetben megkönnyíti az alkalmazását, sok esetben 
pedig megnehezíti azt, hiszen a japán gondolkodásmód 
sok esetben eltér a nyugatitól, és amikor az eszközöket 
alkalmazzuk, nagyon könnyen téves következtetéseket 
vonhatunk le. 

Üzletről volt szó, lássuk mi történt! Womack megalapítja 
a Lean Enterprise Institut  vállalkozást, ami a Toyota 
módszereinek az elterjesztésében segíti a vállalkozáso-
kat. A piac nagy, kevés a valódi szakértő. Az üzlet ekkor 
indul, olvasunk Ohno-t, Womack-ot, Liker-t, és még 

olyanokat, akik értették a JIMR illetve a TPS üzenetét, 
aztán már most mi adunk tanácsokat. Sajnos, ez mosta-
nában még katasztrofálisabban igaz, olyan emberek ad-
nak egy termelő üzem átrendezésére ötleteket, akik éle-
tükben 10 percet sem dolgoztak egy ipari termelő terü-
leten. Mint eső után a gomba, szaporodnak a tanácsadó 
cégek. Ez vezetett oda, hogy ma már csak a módszere-
ket akarják használni, attól remélve a megváltást. Saj-
nos, ez így nem működik. 

Mi most arra szeretnénk vállalkozni, hogy az 5 alapelvet 
megismertetjük a Tisztelt Olvasóval, lehetőleg példák 
alapján, és megpróbáljuk az adott elemet elhelyezni a 
Toyota házban, hogy ellenálljon földrengéseknek, 
cunamiknak. 

A Lean Gyártás öt alapelve 

Itt csak egy rövid összefoglalót szeretnénk adni a Lean 
Gyártásról, mivel nem csak mi magunk, hanem nagyon 
sokan mások is elemezték ezt a módszert. Könyvek és 
cikkek százait lehet olvasni nemcsak angol, hanem már 
magyar nyelven is. 

Vegyük először az érték fogalmát. Valamely terméknek 
vagy szolgáltatásnak értéke csak a vevő szempontjából 
van. Ő dönti el, hogy szüksége van-e arra a termékre 
vagy szolgáltatásra, amelyet mi, előállítók létrehozunk. 
Amennyiben igen, akkor fizet érte, és az addig csak fizi-
kai és/vagy szellemi formájában létező dolog a csere 
tárgyává válik, és az addig általunk befektetett költségek 
némi haszonnal megtérülnek a számunkra. 

Fontos kérdés, hogy az adott áru előállításakor a befek-
tetett munka hány százaléka jár olyan eredménnyel, 
amely, közvetlenül a vevő kívánságainak kielégítésére 
szolgál. Definiálhatjuk a hozzáadott és a nem hozzáadott 
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érték fogalmát, és ennek alapján osztályozhatjuk az áru 
előállításának egyes folyamat-lépéseit. Amelyik lépésnek 
az az eredménye, hogy az áru fizikálisan és/vagy tartal-
milag úgy alakul át, hogy az a vevői elvárások kielégíté-
sét szolgálja, az hozzáadott értéket teremt. Ahol ilyen 
nem történik, csupán az áru mozgatása, ellenőrzése, 
tárolása és hasonló műveletek zajlanak, ott nem történik 
értéknövelő tevékenység. 

Lássunk egy egyszerű példát! A háziasszony eper-pu-
dingot kíván szervírozni a vasárnapi ebédhez. A puding, 
a tej, az esetleges egyéb hozzávalók megvásárlása nem 
jelent hozzáadott értéket, sőt az sem, hogy felvisszük a 
harmadik emeletre. A szükséges konyhai eszközök 
összegyűjtése, az előkészítési folyamatok szintén nem 
termelnek értéket. Értéket termel viszont, amikor a pu-
dingport összekeverjük a tejjel, felfőzzük az elkevert 
anyagot. Állj! Sokan most azt gondolják, a puding főzése 
nem hozzáadott érték, hiszen lehet már főzés nélkül is 
pudingot készíteni. Másodszor is állj! Mi van akkor, ha 
jelen sorok írói a főzött pudingot szeretik? Számunkra az 
érték az, amiért fizetünk, ráadásul érezzük az ízén, ho-
gyan készült. Nem ízlik a főzetlen? Nemtetszésünknek 
fogunk hangot adni. Értsük meg, nekünk úgy kell lean-
nek lennünk, hogy az a vevőinket a legteljesebb mérték-
ben kielégítse. Sajnos, ma ez a legtöbb helyen úgy mű-
ködik, hogy az előállító lean, a vevő pedig csalódott. 

A Lean Gondolkodás második alapeleme az értékfolya-
mat azonosítása. Az áru létrejötte folyamlépések soka-
ságának összessége, amely az alapanyag megrendelé-
sétől a vevőnek történő átadásig tart. Ezt a folyamatot 
kell teljes mélységében megvizsgálnunk, mi és mennyi 
ideig történik, ebből mennyi a hozzáadott érték, milyen 
információk áramlanak a folyamat végrehajtása során. 
Ekkor készítjük el az Értékáram Térképet, jó magyar 

szóval a Value Stream Map-et (VSM). Ebben nagy segít-
ségünkre lehet Rother és Shook könyve, amely szeren-
csére már magyar nyelven is olvasható. 

Az Értékáram Térkép alapján meghatározzuk, hogy folya-
matunkban mennyi a hozzáadott érték aránya, hol lehetnek 
veszteségforrások, hol kommunikációs zavarok. Ennek 
alapján elképzelünk egy ideális állapotot, melyet meg kívá-
nunk valósítani. Kidolgozzuk, hogy hol és mikor milyen fej-
lesztésekre van szükség, ezt határidőzzük és felelősöket 
rendelünk hozzá, és hozzálátunk a megvalósításhoz. 

Lássuk, hogyan állunk a puding fronton! A folyamat on-
nan indul, hogy felmerül az eper puding szervírozása, 
azaz fellép valamilyen igény. A VSM-ben az alap-
anyagok összegyűjtésétől indulunk, meghatározzuk, 
hogy mi van, és mit kell vennünk. Ami nincs, azt meg kell 
venni. Az információs hálózat is dolgozik, ki mikor merre 
jár, mit tudna megvenni a hiányzók közül. Elemezzük a 
folyamatot, milyen lépésekkel jár, mennyit kell várakozni 
a tűzhelyre, mennyi időt kell a hűtőszekrényben töltenie, 
mikor kell az egyéb hozzávalókat (darabos eper, fűsze-
rek, díszítőelemek) a pudinghoz adagolni? Itt is azt talál-
hatjuk, hogy egy vasárnapi pudinghoz szükséges idő 
több nap, a hozzáadott érték az óra nagyságrendjében 
mozog, míg az áru felhasználása -amely már nem tar-
tozik a vizsgálatunk tárgyába- a percek kategóriájába 
tartozik. A veszteségek kiküszöbölése jelen a esetben a 
KAIZEN témakörébe tartozik, kis lépésekkel ugyan, de a 
folyamat állandó fejlesztés alatt áll. 
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• ütemidő (takt time) 
• heijunka (a termelés kiegyenlítése) 
• egy darabos áramlás 
• cella rendszerű gyártás 
• jidoka (nulla hiba koncepció) - Fateha 

Az ütemidőre lássunk egy egyszerű példát. A munka el-
végzésére 2 óra áll a rendelkezésemre, és ez alatt 1000 
db terméket kell legyártanom, 120 perc / 1000 db = 0,12 
perc/db, vagyis minden 7,2 másodpercben le kell jönnie 
a gyártóvonalról. 

A folyamat nyilvánvalóan több lépésből áll, lássuk a kö-
vetkező ábrát! Itt az ütemidőt a T/T-vel jellemzett ponto-
zott vonal mutatja. 

Idő
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Műveletek

T / T

A B C D

  

22..  áábbrraa  AAzz  üütteemmiiddőő  ((TT//TT))  ééss  aa  ffoollyyaammaatt  llééppéésseeiinneekk  
cciikklluussiiddeejjee  

A B és C folyamat ciklusideje nagyobb, mint az ütemidő, 
így a folyamatos áramlás nem biztosítható, ezért szük-

ség van a kiegyenlítésre, ez japánul a heijunka. Az ábrán 
lévő nyilak ezt a tevékenységet szimbolizálják. 

Egy gyártóvonalnál előfordul, hogy egy műszak alatt 
többféle terméket kell előállítani, ilyen a vásárló igény. 
Bonyolultabb esetben a ciklusidejük is különbözik. Ekkor 
szekvenciákat határoznak meg, hogy a vevői igényeket 
ki tudják elégíteni, 200 db piros, 100 db fehér és 400 db 
zöld váltogatja egymást. 

Mikor tekinthető egy vállalkozás Lean Vállalkozásnak? 
Erre mindenki rávágná, hog akkor, amikor működése 
megfelel az alapelveknek. Ez a szükséges, de nem elég-
séges feltétel. Még az is kell hozzá, hogy a „leanség” 
megfeleljen a vevői elvárásoknak is. 

A Tisztelt Olvasó nap, mint nap találkozhat a globalizáció 
egy érdekes eredményével, amikor valamilyen termék 
csomagolásáról (esetünkben egy mosogató gép tabletta 
doboza) kíván a termékkel kapcsolatos információkat 
szerezni. Az információk természetesen ott vannak, rá-
adásul Európa minden nyelvén. Minél kisebb a csoma-
golóanyag, annál kisebb a betűméret, így előfordult már 
olyan, hogy egy közönséges, bélyeggyűjtők által hasz-
nált nagyítóval sem lehetett elolvasni. A gyártó, hogy ne 
kelljen doboznyomás közben megállni, és áttérni egy 
másik nyelvre, egyszerre tünteti fel az összes nyelven. 
Ez kétségtelenül gazdaságos megoldás. A 33..  áábbrráánn mu-
tatunk be egy példát. 



 

  
33..  áábbrraa  TTööbbbbnnyyeellvvűű  ddoobboozzffeelliirraatt  

A mellétett vonalzó alapján a betűméret kisebb, mint egy 
mm. Ez nem felhasználóbarát megoldás, nem egyezik a 
vevő által elvárható korrekt és akadálymentes tájékoz-
tatással. Számunkra ez a vállalkozás nem lean, mert 
nem tudja a heijunkát, ezen belül is a szekvenciálást al-
kalmazni. 
Pozitívként el kell, hogy mondjuk, a veszélyességét az 
oldalán magyarul kb. 3 mm-es betűmérettel közlik. De mi 
van akkor azzal a szegény lengyel honpolgárral, akinek 
csak a parányi betű marad? Azt már fel sem merjük té-
telezni, hogy Lengyelországba olyan dobozt szállítanak, 
amin lengyelül van nagybetűvel. Akkor minek a sok kis-

betűs? Ez így igazán ostobaság, ráadásul költséges 
megoldás is. Vagy az Európai Unió kontraszelektált 
szakértőinek olyan húzása, mint az uborka görbesége, 
vagy a tyúkketrec nagysága? 
Az egy darabos áramlás (one piece flow) témakörét ki-
merítően tárgyaltuk a Keszthelyi Kistérség távolsági au-
tóbusz váróinak kapcsán. Egyszerre építették át a kistér-
ség 41 autóbusz váróját, így kb. fél évig egyetlen alkal-
mas váró sem volt. Ha kettesével vagy négyesével 
végezték volna, akkor egyszerre csak ennyi esett volna 
ki, a többi pedig teljesíteni tudta volna eredeti funkcióját. 
Ebből az is kiderül, hogy nem kell feltétlenül csak egy 
darabnak áramolnia, hanem létezik egy optimális tétel-
nagyság. 
Néhány gondolat a cella rendszerű gyártásról. Manapság 
az „U” alakú cella terjedt el, aminek megvan az az elő-
nye, hogy kevés mozgás mellett a dolgozó a cella több 
berendezését is tudja kezelni. Ezért nem értjük, hogy az 
önkiszolgáló éttermek nagy részében miért egyenes vo-
nalban sétálnak el a vendégek, és veszik el a megkívánt 
ételeket a kiszolgálóktól. Az étel összeállítók kevesen 
vannak (költségmegtakarítás ugye?), fel-alá mászkálnak 
az ételeket összeállítva. Az általában 2-3 órás ételkiadás 
félidejére már elfáradnak, és a vendégekkel való kom-
munikáció barátságossága is némi kívánnivalót hagy 
maga után. Pedig egy vagy két „U” alakú cellát alkal-
mazva, a feladat akár egy helyben állva is megoldható. 
Nagyon sok kis sörözőben (pub-ban) már sikerrel alkal-
mazzák a módszert. 
Érdekes fogalom a jidoka. Ez egy olyan filozófia, amely 
arra szolgál, hogy ne továbbítsunk hibás félkész termé-
ket, hanem állítsuk meg a folyamatot, javítsuk meg, vagy 
ha ez nem lehetséges, akkor vegyük ki, de semmikép-
pen ne kerüljön át a következő munkafázisba. Termé-

Magyar Minőség XXII. évfolyam 05. 2013. május 47/55 oldal

Jegyzet
Tóth Cs. L.: A Lean Menedzsment és a buszvárók eseteMinőség és Megbízhatóság, XLV. évfolyam, 2. szám. 2011. Budapest, pp. 88-93.



szetesen a hiba okát ki kell deríteni, és intézkedni arról, 
hogy többet ne forduljon elő. Ez a „zéró defekt” elv egy-
fajta érvényesülése. 

Mit is takar a JIT? Azt jelenti, hogy amire szükség van, 
az a megadott időben, a megadott mennyiségben, a 
megadott minőségben rendelkezésre áll. Ez akkor való-
sulhat meg, ha húzó gyártás működik, a termelés ki van 
egyensúlyozva (heijunka), a folyamatok lépései az 
ütemidőhöz vannak igazítva, működik a kan-ban, esetleg 
vannak szupermarketek. 

 

A jidoka kezdetei a Toyoda család szövőszékeihez nyúl-
nak vissza, amikor már 1896-ban olyan szövőszéket ké-
szítettek, amely szálszakadás esetén azonnal leállítja a 
gépet. A megvalósítás három úton mehet végbe. Az 
első, amikor olyan gépeket alkalmazok, amelyek észlelik 
a hibát, és megállítják a folyamatot. A másik lehetőség, 
amikor a dolgozót hatalmazzuk fel arra, hogy megsza-
kítsa az értékáramlást, a harmadik pedig a kettő együtte-
sen alkalmazva. 

A kanban (japánul látható jel) egy jelzőkártya, amelyik 
megmutatja, hogy a munkahelyre milyen anyagot kell 
kiszolgálni. Ez húzza az értékfolyamatot, és biztosítja a 
JIT megvalósulását. Amennyiben a Tisztelt Olvasó töb-
bet szeretne megtudni erről a filozófiáról és eszközről, 
olvassa el a „Kanban a gyakorlatban” című könyvet. A negyedik alapelv azt mondja ki, hogy a folyamatos ér-

tékáramnak mindig a vevő által megadott jelre kell indul-
nia, ez a húzóelv. Nem arról van szó, hogy gyártunk, 
aztán a vevő felé toljuk az árut, hanem a folyamat mindig 
egy vevői igényre reagál. A pudingunkat akkor készítjük 
el, amikor a család megkívánja, és nem úgy működik a 
dolog, hogy gondolunk egyet, elkészítjük a pudingot, és 
megpróbáljuk rátukmálni az érintettekre. Mire a rábe-
szélés sikerül, lehet, hogy az állaga már nem a legjobb, 
ekkor valamilyen promóciót is alkalmazni kell, hiszen 
kidobni nem akarjuk, mivel benne van az anyag, az 
energia és munkabér is. A húzóelv kapcsán az alábbi 
alapelemeket kell megemlítenünk: 

Sokan nem is gondolják, hogy a háztartásokban is mű-
ködik a kanban elv, amikor a háziasszony látja, hogy 
megbontotta az utolsó csomag pudingot, lisztet, cukrot 
és így tovább, akkor felírja, hogy a következő vásárlás-
kor ezeket be kell szerezni, mert amikor hozzálát vala-
milyen étel elkészítéséhez, a hozzávalók hiánya miatt 
nem fog működni a folyamatos értékáramlás. 
A szupermarket a gyártási területen található kis raktár, 
amelyből a következő művelet tud húzni. Főként ott 
hasznos, ahol a termék több azonos részből tevődik 
össze, valamilyen összeszerelés folyik, a részegységek 
esetén nem az egydarabos áramlás valósul meg, hanem 
valamilyen optimális darabszámban mennek végig a fo-
lyamaton, amelynek végén a szupermarketbe kerülnek. 
Amint rendelés van az összeszerelt termékre, a munka a 
szupermarketből indul. Így egyszerre valósítható meg a 
részek folyamatos áramlása, és a vevői igényre történő 
összeszerelés. 

• Just in Time (JIT – pontosan a megadott időben) 
• a húzó gyártás/szolgáltatás 
• a kan-ban 
• a szupermarket 
A 80-as években a Toyota gyártási rendszerét tanulmá-
nyozók úgy jellemezték a módszert, hogy az alapvetően 
két dolgon alapul, az egyik a JIT, a másik a dolgozók 
bevonása a teljes folyamatba. 

Folytatása következik 

Magyar Minőség XXII. évfolyam 05. 2013. május 48/55 oldal

______________________________________________

Jegyzet
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MMeeggjjeelleenntt  aa  mmeeggffeelleellőősséégg  éérrttéékkeellééss  úújj  sszzaabbvváánnyyaa,,  aazz  MMSSZZ  EENN  IISSOO//IIEECC  1177002244::22001133  
BBeecckk  LLaajjooss  

  
Az ISO/IEC 17000-es megfelelőség értékelési szabvány-
család új taggal bővült. 
A Magyar Szabványügyi Testület 2013. március 1-jével 
magyar nyelven közzétette az MSZ EN ISO/IEC 
17024:2013 „Megfelelőség értékelés. Személyek ta-
núsítását végző testületek általános követelményei 
(ISO/IEC 17024:2012)” című szabványt. 
A szabvány elveket és követelményeket ír elő a szemé-
lyeket meghatározott követelmények alapján tanúsító 
testületek számára, továbbá tartalmazza a személyek 
számára szolgáló tanúsítási rendszer kidolgozását és 
karbantartását. 
Személyek tanúsítására csak akkor kerülhet sor, ha léte-
zik tanúsítási rendszer. 
Rendszertulajdonosként határozza meg a szabvány azt 
a szervezetet, amely felelős egy tanúsítási rendszer ki-
fejlesztéséért és fenntartásáért. 
A tanúsítási rendszerekkel szembeni elvárásokat a 
szabvány 8. fejezete tartalmazza. 
A tanúsító folyamat során a tanúsító testület meghatá-
rozza, hogy egy adott személy teljesíti-e a tanúsítási kö-
vetelményeket, amelyek magukban foglalják: 
- a jelentkezést, 
- az értékelést, 
- a vizsgát, 
- a tanúsításra vonatkozó döntést, 

- az újbóli tanúsítást, valamint 
- a tanúsítványok és a logók használatát. 

A tanúsítási folyamat részletes követelményeit a szab-
vány 9. fejezete ismerteti. 
A személyek tanúsításának általános célja egy adott 
személy valamilyen feladat vagy munka elvégzésére 
való szakmai alkalmasságának elismerése. 
A tanúsító testület felelős annak biztosításáért, hogy 
csak azok a személyek kaphassanak tanúsítványt, akik 
bizonyították szakmai alkalmasságukat. 
Mindezekre vonatkozó alapelveket, mint a 
- pártatlanság, 
- szakmai alkalmasság, 
- titoktartás és nyitottság, 
- panaszokra és a fellebbezésekre való reagálás, vala-

mint a 
- felelősség 

a szabvány A melléklete tartalmazza. 
______________________________________________  
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ZZööllddeellllőő  EEggyyhháázz  
  

2013. március 26-án, a Vidékfejlesztési Minisztériumban 
mutatták be a Zöldellő Egyház című könyvet, amely a Ma 
& Holnap magazin kiadójának első kötete. Az interjúkö-
tetben nyolc vallási felekezet képviselője osztja meg 
gondolatait a fenntartható fejlődés jelentőségéről, te-
remtett világunk megőrzésének lehetőségeiről. 
A Ma & Holnap magazin immár 13. éve keresi a választ 
olyan, a mindennapjainkat átható globális kérdésekre, 
mint a környezet védelme, a fenntartható fejlődés vagy a 
zöld technológiák.  A jövő egyik nyitott kérdése az, hogy 
a különböző vallások erkölcsi tanításai és normái vajon 
az emberek egyesítését segítik elő, vagy a szembenállá-
sukat mélyítik el. 
Miltényi Kinga, a könyv szerkesztője elmondta: a téma 
körbejárására jött létre négy évvel ezelőtt a magazin 
„Vallás és fenntarthatóság” című rovata, amely az óta is 
nagy sikernek örvend. A téma mára kinőtte az újság ke-
reteit, ezért készült el ez az átfogó, hiánypótló és tudo-
mányos alapossággal megírt könyv, amely a Zöldellő 
Egyház címet kapta. 
Az eseményen a kötetet Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter méltatta: mióta az első ember megtette kezdeti 
bátortalan lépéseit ezen a bolygón, azóta az emberiséget 
-világnézetét, értékrendszerét, motivációit, döntéseit, vi-
selkedését, valamint társadalmi berendezkedéseit- leg-
erősebben két örök tényező befolyásolja: a vallás és a 
természet. A vallások egyrészt támaszt nyújtanak a kü-
lönböző kulturális, morális és spirituális jelentések meg-
értéséhez, másrészt meghatározzák az ember helyét a 
természetben, beleértve azt is, hogy hogyan kell visel-
kednie, illetve viszonyulnia az élőlényekhez. 

Megtiszteltetés, hogy egy olyan, a Nemzeti Hitvallásun-
kat („becsüljük országunk különböző vallási hagyomá-
nyait”) is figyelembe vevő könyv megszületetését kö-
szönthetem, amely nem szubjektív szempontrendszerek 
alapján osztályozza a különböző vallásokat, valamint a 
különbségek helyett épp a hasonlóságokat kívánja fel-
színre hozni. 
A kötetben megszólaló egyházak: 
Magyar Katolikus Egyház – Beran Ferenc pápai káplán 
Magyarországi Református Egyház – Bölcskei Gusztáv 
püspök, a zsinat lelkészi elnöke 
Magyarországi Evangélikus Egyház – Gáncs Péter el-
nök-püspök 
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége – Frölich 
Róbert főrabbi 
Hit Gyülekezete – Németh Sándor vezető lelkész 
Magyarországi Muszlimok Egyháza – Shubail Mohamed 
Eisa főtitkár és hitoktató 
Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége – 
Sölétormos Jenő, Krisna-völgy alapítója, volt vezetője 
Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház – Ming Lai 
apát 
A bemutatott nyolc nézőpont által az olvasó bepillantást 
nyerhet a fent említett egyházak, felekezetek vallási ritu-
áléiba, és választ kaphat arra a kérdésre, hogy hogyan 
valósul meg a környezet tisztelete és szeretete. 
A Zöldellő Egyház kísérletet tesz arra, hogy közelebb 
hozza egymáshoz a teremtett világ iránt felelősséget 
érző embereket – vallási hovatartozástól függetlenül. 
A könyv megrendelhető a kiadónál: tel.: 06 1 388-1913 
e-mail: terjesztes@maesholnap.hu, www.maesholnap.hu  
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DDeemmiinn  XXIIIIII  
DDeebbrreecceennii  eeggéésszzssééggüüggyyii  mmiinnőőssééggüüggyyii  nnaappookk  

MMiinnőősséégg  aazz  iirráánnyyííttáássbbaann,,  mmiinnőősséégg  aa  ggyyaakkoorrllaattbbaann  IIII  
..

“A minőség az egészségügyi ellátás olyan tulaj-
donsága, amely a betegek egészségének maxi-
malizálására törekszik, miután mérlegelte a vár-
ható előnyöket és kockázatokat, amelyek az 
egészségügyi ellátás során várhatóak” 
(Donabedian, 1980). 

A Debreceni Egyetem OEC, Népegészségügyi Kar Meg-
előző Orvostani Intézete és a Debreceni Akadémiai Bi-
zottság, az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar 
Nemzeti Bizottságával (EOQ MNB) és az ISO 9000 
FÓRUM Egészségügyi és Szociális Ágazatával közösen, 
a „Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok” kereté-
ben rendezte meg tizenharmadik tudományos konferen-
ciáját és továbbképző tanfolyamát. 
A DEMIN XIII. -folytatva a DEMIN XII. konferencia té-
máit- azokkal az aktuális területekkel foglalkozik, ame-
lyek az eddigi minőségügyi tevékenységek fejlesztésé-
vel, a rendelkezésre álló erőforrások átcsoportosításával, 
új struktúrák, folyamatok kialakításával, bevezetésével, 
működtetésével, rendszeres monitorozással, és az 
eredmények folyamatos értékelésével biztosítják az 
egészségügyi ellátórendszer eredményességét, haté-
konyságát, biztonságát, továbbá támogatják a szakmai-
lag megfelelő, optimális egészségnyereséget biztosító 
gyakorlat megvalósulását. 

A konferencia tervezett fő témái: 
• A minőségirányítás szempontjai a szervezetek műkö-

désében, a térségi fejlesztésnél és ellátásszervezés-
ben 

• Az akkreditációs standardok fejlesztésének helyzete, 
akkreditáció jelentősége az egészségügyi szerveze-
teknél és a közforgalmú gyógyszertáraknál 

• Minőség a gyakorlatban 
• Kardiovaszkuláris betegségek ellátásának minő-

sége 
• Onkológiai betegségek ellátás minősége 
• Ritka betegségek ellátásának minősége 

• Minőség az egészségiparban 
• Minőség a szociális ellátásban 
Konferencia időpontja: 2013. május 29 - 31. 
Konferencia helye: Debreceni Akadémiai Bizottság Szék-
háza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) 
Jelentkezés és további információ: www.demin.hu 
______________________________________________  
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NNééggyyeess  öösssszzeeffooggááss  SSzzeeggeeddeenn  
  

Az EDF DÉMÁSZ TQM Iroda, az SZTE Minőségfejlesz-
tési Iroda, valamint az EOQ MNB Önértékelési és TQM 
Szakbizottság, az EOQ MNB Minőségügyi Rendszerek 
Szakbizottság közös rendezvényt tartott március 20-án a 
DÉMÁSZ székházában. 
A megjelenteket Fábián Zoltán az EOQ MNB Önérté-
kelési és TQM Szakbizottságának elnöke köszöntötte. 
Baranyi Béla az EDF DÉMÁSZ minőségügyi vezetője 
ismertette ARIS folyamatfejlesztési projektjüket, melyet 
munkatársa Nánai Zsuzsanna számítógépes kiegészí-
tésekkel színesített. 
A Szegedi Tudományegyetem infografikai műhelyének 
bemutatására a csoport vezetője Minkó Mihály vállalkozott. 
A tömény program közepette és a végén a résztvevők 
rövid konzultációjára is lehetőség nyílott. 

Sz. S. 
______________________________________________  

SSttrraattééggiiaaii  mmeeggáállllaappooddááss  
  

Stratégiai megállapodást írt alá a Siemens Zrt. és a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A cég 
és az egyetem között már másfél évtizedre visszatekintő, 
szoros kapcsolat áll fenn. A Dale A.Martin vezérigazgató 
és Péceli Gábor rektor által szignált megállapodás töb-
bek között egy listaáron háromszázmillió forint értékű 
PLM szoftvercsomag adományozására, laborfejlesz-
tésre, hallgatói ösztöndíjak felajánlására és egy közös 
K+F projekt indítására terjed ki. 

További információk, fotók, videó, illetve a teljes közle-
mény az alábbi linken érhető el: http://prst.co/5Nx 

______________________________________________  
 
 

IISSOO  99000000  FFÓÓRRUUMM  KKöözzhhaasszznnoossssáággii  JJeelleennttééss  
22001122  

 
A tartalomjegyzék után található az ISO 9000 Fórum 
közhasznúsági jelentése. 
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Az ellátási láncban elfoglalt pozíció és a szolgálatosodás - üzleti 
modellek Európában 1. rész -- Demeter Krisztina - Szász Levente

Supply Chain Position and Servitization - Business Models in 
Europe Part 1 –-Demeter, Krisztina – Szász, Levente  

A magyarországi klaszter-akkreditáció eredményei és lehetséges 
fejlesztési területei. - A klaszterek kiválósága - Baracsi Mária

Results and Possible Development Fields of Cluster 
Accreditation in Hungary Excellence of Clusters – 
Baracsi, Mária 

 

Megújult szabványok - projektek minőségmenedzsmentje –  
Dr. Berényi László

Renewed Standards - Quality Management of Projects –  
Dr. Berényi, László  

A vállalatok folyamataikkal versenyeznek - Folyamatfejlesztés ARIS 
támogatással az EDF DÉMÁSZ Csoportnál – Baranyi Béla

Enterprises Compete by their Processes - Process 
Development Using ARIS Support at EDF DÉMÁSZ Group - 
Baranyi, Béla 

 

Minőség- és termelékenységfejlesztés a fenntartható fejlődésért - A 
Lean Menedzsment módszerei a fenntarthatóság tükrében 1. rész - 
Tóth Csaba László – Tóth László

Quality and Productivity Development for Sustainable 
Development - Lean Management Methods in the Wake of 
Sustainibility Part 1 - Tóth, Csaba László – Tóth, László  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

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

 

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

Megjelent a megfelelőség értékelés új szabványa, az MSZ EN 
ISO/IEC 17024:2013 - Beck Lajos

New Standard Published for Conformity Assessment: MSZ EN 
ISO/IEC 17024:2013 - Beck, Lajos  

Zöldellő Egyház Churches Beeing Green  

Demin XIII - Debreceni egészségügyi minőségügyi napok Demin XIII – Debrecen Health Care Quality Days  

Négyes összefogás Szegeden Collaboration Quartett in Szeged  

Stratégiai megállapodás Strategical Agreement  

ISO 9000 FÓRUM Közhasznossági Jelentés 2012 ISO 9000 FORUM’s Report on Public Utility 2012  
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3. Melléklet 

 
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVR ŐL 

 

A Fővárosi Bíróság 11.Pk.61086/95/20. végzésével, a 2003. szeptember 11.-i 13.Taggyűlés által 
elfogadott dokumentumai alapján az ISO 9000 FÓRUMOT – összhangban az 1997. évi CLVI. 
Törvénnyel – közhasznú társadalmi szervezetté  sorolta be. A törvény 19.§-ban foglaltak szerint 
közhasznúsági jelentést  kell készíteni a tárgyév egészére vonatkozóan, amely többek között 
tartalmazza: 

(1) a kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezet közhasznú beszámolójának 
Mérlegét (I. sz. Melléklet); 

(2) a kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezet közhasznú beszámolójának 
Eredmény kimutatását (II. sz. Melléklet). 

 
1. Számviteli beszámoló 2012. évr ől 

A mérleg hitelesített főösszege 27.691 eFt (Mérleg 11. és 24. sora egymással egyezően). A 
tárgyévi közhasznú tevékenységből (alaptevékenységből) származó eredmény -1.141 eFt 
(Mérleg 17. sora). A vállalkozásból származó tárgyévi eredmény 1.290 eFt (Mérleg 18. 
sora). Az összesített mérlegeredmény 149  eFt.  

2. Vagyonfelhasználás alakulása 
A saját tőke a 2011. évi 26.927 eFt-ról a tárgyévben 27.076 eFt-ra változott, azaz 149 eFt 
összeggel nőtt. (Mérleg 12. sora). 

3. Költségvetési támogatás  
Költségvetési támogatás tárgyévben nem volt  (Eredménykimutatás 4. sora). 

4. Egyéb szervezetekt ől kapott közhasznú támogatás 
Az ISO 9000 FÓRUM az előző évek gazdasági nehézségeit figyelembe véve, 2012. évben 
pályázatot adott be a NEA-hoz a szervezet működésének támogatására. A benyújtott NEA-
KK-12-M-0569  pályázati azonosítón nyilvántartásba vett pályázatot a Döntéshozó 
szakmailag megfelelőnek találta és várólistára sorolta, de a valóságban ebből támogatás 
nem lesz.   

5. Vezető tisztségvisel őknek nyújtott juttatások 
A választott vezető tisztségviselők feladataikat önkéntes munkavégzés formájában látják el, 
juttatásban nem részesülnek. 

6. Cél szerinti juttatások. Cél szerinti juttatás a tárgyévben nem volt. 
7. A 2012. éves SZJA 1%-a címen származó bevételünk 0 Ft (nulla Ft) volt (Eredmény 

kimutatás 6. sora). 
Az ISO 9000 FÓRUM a TEÁOR ’08 struktúra szerinti 9499-M.n.s. egyéb közösségi, 
társadalmi közhasznú tevékenységet végez. A közhasznú társadalmi szervezet 
tevékenységének részletezése: 
� Hatékony, gyakorlati fejlesztéseket támogató tapasztalatcsere programok rendezése, 

képességfejlesztés a minőségszemlélet és minőségkultúra fejlesztése érdekében a 
tagság és partnereink körében. 

� A szervezetek versenyképességét elősegítő szakértői, oktatási tevékenység. 
� A Nemzeti Konferencia rendszeres megrendezése évente. 
� Szervezetek két- és többoldalú együttműködésének támogatása. 
� Együttműködés minden olyan szervezettel, ami előmozdítja az ISO 9000 FÓRUM 

céljainak megvalósítását. 
� Tanúsított cégek szakmai érdekeinek képviselete a országos minőségügyi társadalmi 

civil, illetve szakmai szervezeteknél. 
 
Az ISO 9000 FÓRUM 2012-ben 11 közhasznú rendezvényt  szervezett összesen 785 
résztvev ővel.   2 konferencia szervezésében vettünk részt más minőségügyi szervezettel együtt. 
Négy alkalommal szerveztünk térítésmentes tapasztalatcsere látogatást minőségdíjas, illetve 
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kiváló szervezeteknél: Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Audi Motor Hu. Kft., KNORR-Bremse 
VJRH Kft., Paksi Atomerőmű Zrt.  
 
A XIX. Nemzeti Konferencia is sikeres volt. A rende zvényen 312 résztvev ő vett részt. A 
konferenciát 45 el őadó és 8 elnök-moderátor támogatta.   
Az előkészületeknél figyelembe vettük az FB és a résztvevői elégedettség mérések javaslatait. 
Nagy részben sikerült kijavítani az előző évi hiányosságokat (hangosítás, áthallás a termek között, 
a mosdók rendezettsége, új zászlók, felújított dekoráció). Ezt igazolják a résztvevői szöveges és 
számszerű visszajelzések is. Ebben az évben is több tekintetben nőtt az általános elégedettség 
(előkészítés=96,00%, szakmai program=91,83%, ellátás=90,01%) és a 2012. évi konferencia az 
elmúlt évek egyik legjobban sikerült rendezvénye lett (átlagos elégedettség=91,43%). 
A Nemzeti Konferencián minden alkalommal felmérést végzünk a vev ői elégedettség 
tekintetében.  A felmérések eredményeit széles körben publikáljuk (Taggyűlés, Nemzeti 
Konferencia, FÓRUM honlap, körlevél) és felhasználjuk ezeket a fejlesztési tevékenységben. A 
 
Sikeres volt a Benczúr Hotelben tartott térítésment es 2012. évi évzáró kulturális rendezvény 
is . A közel 80 résztvevő vidám volt és elismerően nyugtázták, hogy az ISO 9000 FÓRUM az év 
folyamán több alkalommal mozgósítja tagságát térítésmentes rendezvényekre. A beszélgetéseket 
és a vacsorát Maksa Zoltán komikus önálló műsora követte (ez is közhasznúság). 
 
2012. április 3-án megtartottuk a Taggy űlést.  Az elismerési rendszer keretében jutalmaztuk az 
arra érdemes tagokat, személyeket, szervezeteket. Sajnos ebben az évben ismét az tapasztaltuk, 
hogy azok a partnerszervezetek, akiket jutalmazunk mint „Kiemelt támogatót” a díjazást követően 
többé nem támogatják a FÓRUM rendezvényeit. 
Ebben az évben elmaradt az MVM Zrt, a Jabil Circuit Kft, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt, és a 
Törley Pezsgőpincészet Kft. támogatása. Az elmúlt évben elmaradt a Magyar Telekom Nyrt., a 
GEA-EGI Zrt, a FÉG Konvektor Zrt. támogatása. 
 
Az áprilisi Taggy űlés alkalmával ünnepélyes keretek között került sor  a 2011. évi 
elismerések átadására, összesen 9 f ő és 2 szervezet:  „A MINŐSÉGÉRT” egyéni vándordíjat 
Kurdi Viktor (BÁCSVÍZ Zrt. vezérigazgató) nyerte el, három fő részére Ágazati Egyéni minőség 
oklevél, „A konferencia legjobb előadója” két személy részére, míg a „FÓRUM kiváló támogatója” 
elismerést két szervezet kapta. A „FÓRUM örökös tagja” elismerést eddig 12 személy kapta meg, 
akik jelentős költségmentességet élveznek rendezvényeinken. 
 
Az EOQ MNB-vel és a Minőségfejlesztési Központtal (IFKA-MIK) együttműködve is rendezünk 
gyakorlatban jól alkalmazható, a tudás növelésére alkalmas konferenciákat, oktatásokat és 
tréningeket. A rendezvények alkalmával felmérést végeztünk a vev ői elégedettség 
tekintetében.  A felmérések eredményeit széles körben publikáljuk és felhasználjuk ezeket a 
fejlesztési tevékenységben.  

A honlapunkon rendszeres tájékoztatást adunk progra mjainkról,  képekben számolunk be 
rendezvényeinkről, illetve a tagszervezeteink általi a minőségfejlesztésben elért eredményekről. 
Rendszeresen tájékoztatjuk a tagságot a pályázati lehetőségekről, a kis- és középvállalatok 
számára hasznos információkról. 
 
 
Budapest, 2013. január 18. 

 
Rózsa András 

elnök 
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I. Sz. Melléklet 
1 8 0 8 0 5 7 1 9 4 9 9 5 2 9 0 1 

Statisztikai számjel 

Kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek közhasznú beszámolójának mérlege 

Adatok eFt-ban 

S.sz. A tétel megnevezése 2011. év 2012. év 

a b c d 

1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sor) 4 351 3 557 

2. I.     IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 

3. II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 351 3 557 

4. III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK   

5. B. Forgóeszközök (6.-9. sor) 22 134 24 116 

6. I.    KÉSZLETEK 314 540 

7. II.   KÖVETELÉSEK 1 437 1 750 

8. III.  ÉRTÉKPAPÍROK 20 168 21 219 

9. IV.  PÉNZESZKÖZÖK 215 607 

10. C. Aktív id őbeli elhatárolások 585 18 

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor) 27 070 27 691 

12. D. Saját tőke (13. – 18. sor) 26 927 27 076 

13. I.    INDULÓ TŐKE 3 3 

14. II.   TŐKEVÁLTOZÁS 26 756 26 924 

15. III.  LEKÖTÖTT TARTALÉK   

16. IV.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK   

17. V.   TÁRGYÉVI EREDMÉNY - ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 
(KH.TEV.-BŐL) -1 002 -1 141 

18. VI.  TÁRGYÉVI EREDMÉNY - VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL  1 170 1 290 

19. E. Céltartalék   

20. F. Kötelezettségek (21. – 22. sor) 143 615 

21. I.    HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK   

22. II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 143 615 

23. G. Passzív id őbeli elhatárolások   

24. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.-19.+20.+23. sor)  27 070 27 691 
 

Budapest, 2013. január 18. 
                                                               …………………………………… 
                                                      P.H.                                  a szervezet vezetője (képviselője) 
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                          Statisztikai számjel 

Kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek közhasznú beszámolójának eredmény-
kimutatása    

                                                                                                                           Adatok eFt-ban  
S.sz. A tétel megnevezése 2011. év 2012. év 

a b c d 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+ 3.+4.+5. sor) 19 051 20 764 

2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 150  

3.     a.) alapítótól   

4.     b.) központi költségvetéstől   

5.     c.) helyi önkormányzattól   

6.     d.) egyéb, ebből 1%    

7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás   

8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 9 839 11 261 

9. 4. Tagdíjból származó bevétel 8 011 7 876 

10. 5. Egyéb bevétel 1 051 1 627 

11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 1 170  1 290 

12. C. Összes bevétel (A.+B.) 20 221 22 054 

13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3. +4.+5.+6) 20 053 21 905 

14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 16 762 17 119 

15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 2 518 3 425 

16. 3. Értékcsökkenési leírás 716 1 010 

17. 4. Egyéb ráfordítások 57 151 

18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai   

19. 6. Rendkívüli ráfordítások  200 

20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2. +3.+4.+5.+6) 0 0 

21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 

22. 2. Személyi jellegű ráfordítások   

23. 3. Értékcsökkenési leírás   

24. 4. Egyéb ráfordítások   

25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai   

26. 6. Rendkívüli ráfordítások   

27. F. Összes ráfordítás (D.+E. sorok) 20 053 21 905 

28. G. Adózás el őtti eredmény (B-E) 1 170 1 290 

29. H. Adófizetési kötelezettség   

30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 1 170  1 290 

31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -1 002  -1 141 

32. Tárgyévi eredmény (I.+J.) 168 149 
 

Budapest, 2013. január 18.                                                      
                                                                                                  
        …………………………………… 
                                                      P.H.                              a szervezet vezetője  (képviselője)                                                                                 
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