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AAzz  eellllááttáássii  lláánnccbbaann  eellffooggllaalltt  ppoozzíícciióó  ééss  aa  sszzoollggáállaattoossooddááss  --  üüzzlleettii  mmooddeelllleekk  EEuurróóppáábbaann  
22..  rréésszz  

DDeemmeetteerr  KKrriisszzttiinnaa  --  SSzzáásszz  LLeevveennttee  
  

Üzleti modellek az ellátási lánc-pozíció és a szolgála-
tosodás mentén 
Az eddigi elemzések eredményeit összefoglalva a Nyu-
gat- és Kelet-Európában domináns üzleti modellek jel-
lemző vonásait az 55..  ttáábblláázzaatt szemlélteti. 

 Nyugat-
Európa  

Kelet-
Európa 

Termelési tevékeny-
ségek kiszervezése Jellemző Nem 

jellemző 
Upstream pozíció az 
ellátási láncban Alacsony Magas 

Vevőkkel kapcsolatos 
szolgáltatások  Magas Alacsony 

55..  ttáábblláázzaatt  AA  ddoommiinnáánnss  üüzzlleettii  mmooddeellll  kküüllöönnbböözzőő  eelleemmeeii  
NNyyuuggaatt--  ééss  KKeelleett--EEuurróóppáábbaann  

A két régióban domináns üzleti modellek fő jellemzőinek 
megállapításán túl célunk annak meghatározása is, hogy 
az ellátási láncban elfoglalt pozíció és a vevőkkel kap-
csolatos szolgáltatáskínálat dominánstól eltérő kombiná-
cióit milyen mértékben használják a vállalatok, milyen 
megfontolásból alakítják ki őket és milyen eredményeket 
képesek velük elérni (KK2). Ez utóbbi feltárása azt is 
előre vetítheti, hogy milyen jövőbeli trendek várhatóak e 
téren Nyugat- és Kelet-Európában. 
A második kutatási kérdés megválaszolásához egy 2x2-
es mátrixot készítettünk, amelyben a vállalatokat a két fő 
-a két vizsgált régió viszonylatában jelentős különbsége-
ket mutató- változó (ellátási lánc pozíció, vevőkkel kap-

csolatos szolgáltatások nyújtása) szerint bontottuk cso-
portokra: 
1. Ellátási lánc pozíció: annak érdekében, hogy megkü-

lönböztessük a mintában az ellátási láncban feljebb, 
illetve lejjebb elhelyezkedő vállalatokat, hierarchikus 
klaszterelemzést követően kétklaszteres, k-közép-
pontú klaszteranalízist alkalmaztunk. Az eredménye-
ket a teljes európai mintára a 66..  ttáábblláázzaatt  tartalmazza. 

 Átlag 
(ELpoz)

Min 
(ELpoz) 

Max 
(ELpoz) 

Upstream 
csoport  

0,4532 0,13 1,00 

Downstream 
csoport 

-0,2040 -0,92 0,12 

66..  ttáábblláázzaatt  VVáállllaallaattii  ccssooppoorrttookk  aazz  eellllááttáássii  lláánncc--ppoozzíícciióó  
aallaappjjáánn  

2. Vevőkkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása: azt a 
két csoportot különbözteti meg, amelyek a szolgála-
tosodásban eltérő fejlettségi szinten vannak. Mivel a 
vevőkkel kapcsolatos szolgáltatásokat 1-5 Likert 
skálán mértük, azokat, akik legalább közepesre érté-
kelték az e téren tett erőfeszítéseiket 
(VevKapcsSzolg ≥ 3), jobban szolgálatosodott válla-
latoknak tekintettük. 

Ezt a két kritériumot használtuk a mátrix négy kategóriá-
jának kialakítására (felfelé pozícionált gyártó – Upstream 
Gyártó, UGy; lefelé pozícionált gyártó – Downstream Gyár-
tó, DGy; felfelé pozícionált partner – Upstream Partner, UP; 

Jegyzet
A cikk a Vezetéstudományban azonos címmel megjelent tanulmány (2012. november, 43. évf., 10. szám, 2-18 old.) némileg rövidített változata.

Jegyzet
Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi 

Jegyzet
Egyetemi adjunktus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar
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vevőfókuszú lefelé pozícionált gyártó – Vevőfókuszú Down-
stream Gyártó, VDGy), amint a 22..  áábbrraa mutatja. 
Ezután a minta összes európai vállalatát (összesen 377 
vállalat rendelkezett érvényes adatokkal) besoroltuk a 
mátrix négy kategóriájának egyikébe. A 22..  áábbrraa azokat az 
eredményeket is összegzi, hogy a két régióban a vál-
lalatok milyen arányban estek az egyes kategóriákba. A 
zárójelben szereplő értékek a kategóriába került vállala-
tok abszolút számát mutatják, míg a zárójel előtti szám a 
százalékos megoszlást tükrözi. 

  
22..  áábbrraa  AA  vváállllaallaattookk  ccssooppoorrttoossííttáássaa  eellllááttáássii  lláánnccbbaann  

eellffooggllaalltt  ppoozzíícciióó  ééss  vveevvőőkkkkeell  kkaappccssoollaattooss  
sszzoollggáállttaattáássnnyyúújjttááss  aallaappjjáánn  

Amint a 22..  áábbrráánn látszik, Nyugat-Európában a domináns 
üzleti modell a vevőfókuszú, lefelé pozícionált gyártó 
(VDGy). Ugyanakkor a nyugat-európai vállalatok csak-
nem 30%-a pontosan az ellentétes kategóriába esik 
(felfelé pozícionált gyártó, UGy), ami arra utal, hogy más 
üzleti modellek hasonlóan sikeresek lehetnek. Ugyanez 
a logika érvényes Kelet-Európára is, ahol a domináns 
modellt a vállalatok 38%-a használja, de mellette a többi 
üzleti modell is fontos szerepet kap. Annak érdekében, 
hogy tisztább képet nyerjünk az egyes üzleti modellekről 
és azok üzleti teljesítményéről, az elemzésbe a követ-
kező változókat vontunk be: upstream és downstream 
pozíciók mutatói, az üzleti teljesítmény mutatói, az üzem 
földrajzi elhelyezkedése által kínált előnyök, a vertikális 
integráció foka (VertInt) és a termékekkel kapcsolatos 
szolgáltatások nyújtása (TermKapcsSzolg). A kutatás 
során varianciaelemzést és Scheffe post-hoc tesztet 
használtunk, hogy a mátrix egyes kategóriái közötti kü-
lönbségeket feltárjuk. 
Az üzleti modellek jellemzői Nyugat-Európában 
A következő két alfejezetben a nagyobb, mint (>) és a 
kisebb, mint (<) jelek segítségével azokat az eseteket 
szemléltetjük, amikor két üzleti modell között egy adott 
jellemző szerint szignifikáns különbséget találtunk (p < 
0,05). Ez lehetővé teszi, hogy bizonyos mutatók tekinte-
tében sorrendet határozzunk meg az egyes üzleti mo-
dellek között. Az egyenlőség jel azt fejezi ki, hogy nincs 
szignifikáns különbség a kategóriák között. A nyugat-eu-
rópai modellek fő üzleti jellemzőit a 33..  áábbrraa foglalja 
össze. 
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33..  áábbrraa  AA  nnyyuuggaatt--eeuurróóppaaii  üüzzlleettii  mmooddeelllleekk  jjeelllleemmzzőőii  

A mátrix négy kategóriájának páronkénti összehasonlí-
tása az upstream és downstream ellátási lánc-pozíciók 
szerint az alábbi eredményeket szolgáltatta: 
Upstream ellátási lánc-pozíció: VDGy < DGy < UGy = UP 

Downstream ellátási lánc-pozíció: 
UGy < UP < DGy = VDGy 

A vártnak megfelelően a feljebb pozícionált üzleti mo-
delleknek (UGy, UP) magasabb az upstream ellátás 
lánc-pozíció értéke és alacsonyabb a downstream ellá-
tási lánc-pozíció értéke, mint a lejjebb pozícionált üzleti 
modelleknek (DGy, VDGy). Van azonban egy váratlan 
eredmény is: a VDGy modell upstream ellátási lánc-po-
zíció értéke szignifikánsan alacsonyabb, mint a DGy mo-

dellé. Ez arra utal, hogy Nyugat-Európában annak érde-
kében, hogy egy vállalat a vevőkkel kapcsolatos szol-
gáltatások nyújtására tudjon összpontosítani, jelentős 
mértékben ki kell szerveznie a feljebb lévő, upstream 
termelési folyamatait és így erőteljesen kénytelen be-
szállítóira hagyatkozni. Hasonló kivétel figyelhető meg az 
ellátási lánc felső részén: az UGy modellnek alacso-
nyabb a downstream ellátási lánc pozíciója, mint az UP 
modellé. Azaz, ha egy upstream gyártó magasabb 
szolgálatosodási szintet kíván elérni, több lemenő folya-
matot kell integrálnia. Másrészről, az UGy modell olyan 
szakosodott, fókuszált upstream gyártókat takar, ame-
lyek a termelési tevékenységek láncolatának csak egy 
szűk részét fogják át, amire a vertikális integráció muta-
tójának (VertInt) értéke is utal. 

Vertikális integráció: UGy < DGy = VDGy 
A termékekkel kapcsolatos szolgáltatások tekintetében a 
következő a sorrend az üzleti modellek között: 

Termékekkel kapcsolatos szolgáltatások: 
UGy < DGy < UP = VDGy 

Az UGy kínálja a legkevesebb termékekkel kapcsolatos 
szolgáltatást, tovább erősítve a szakosodott, fókuszált 
termelő imázsát. Azonban ha tovább haladunk, akár a 
downstream integráció irányába (DGy), akár a vevőfóku-
szú szolgáltatások felé (UP, VDGy), egyre több termé-
kekkel kapcsolatos szolgáltatást kell nyújtani. Tehát az 
UGy modellből kiindulva minél lejjebb haladunk az ellá-
tási láncban, illetve minél inkább szolgálatosodott egy 
vállalat, a termékekkel kapcsolatos szolgáltatások annál 
inkább egyfajta belépőkártya, avagy minősítő kritérium 
szerepét töltik be. Az egyes üzleti modellek kialakításá-
nak okait teheti világosabbá az adott termelőegység el-
helyezkedése által kínált előnyök vizsgálata. Ebben a 
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tekintetben csak a VDGy modell mutat eltérést a többi-
hez képest az alacsony költségekkel kapcsolatos ténye-
zők terén: 

Alapanyag alacsony áron: VDGy < DGy 
Munkaerő alacsony költsége (p= 0.1 szinten): 

VDGy < DGy= UP = UGy  
Az eredmények arra utalnak, hogy downstream irányba, 
a végső felhasználók felé haladva az ellátási láncban, és 
növelve a vevőkkel kapcsolatos szolgáltatások arányát, a 
vállalatoknak nem célszerű a versenyelőny forrását az 
alacsonyabb költségekre alapozni. 
Másfelől az egyes üzleti modellek üzleti teljesítményét 
vizsgálva nagyon kevés szignifikáns különbségre buk-
kantunk. Annyi azért látható, hogy a feljebb pozícionált 
üzleti modelleknek van a legalacsonyabb árbevétel-ará-
nyos nyeresége a versenytársakhoz mérten (UP < DGy 
és UGy < DGy). Ebből arra következtethetünk, hogy az 
upstream pozíciók az ellátási láncban alacsonyabb jöve-
delmezőséggel járnak Nyugat-Európa fejlett országai-
ban, ami összhangban van a nemzetközi munkameg-
osztásról szóló szakirodalommal. Ez lehet az oka annak, 
hogy az ellátási lánc upstream tevékenységeit a nyugat-
európai vállalatok előszeretettel telepítik fejlődő orszá-
gokba, ahol a költségek lényegesen alacsonyabbak, így 
képesek magasabb jövedelmezőséget produkálni 
(Mudambi, 2008). 
Az üzleti modellek jellemzői Kelet-Európában 
A kelet-európai mintára ugyanazon összehasonlításokat 
végeztük el, mint a nyugat-európai vállalatokra. A főbb 
eredményeket a 44..  áábbrraa tartalmazza. 

  
44..  áábbrraa  AA  kkeelleett--eeuurróóppaaii  üüzzlleettii  mmooddeelllleekk  jjeelllleemmzzőőii  

Az upstream és downstream ellátási lánc-pozíció terén a 
következő sorrend határozható meg: 
Upstream ellátási lánc-pozíció: VDGy < DGy < UGy = UP 

Downstream ellátási lánc pozíció: 
UGy = UP < DGy = VDGy 

Nyugat-európai társaikhoz hasonlóan a VDGy vállalatok 
Kelet-Európában is nagyrészt kiszervezik upstream ter-
melési folyamataikat, alacsony értéket produkálva az 
upstream ellátási lánc pozíció mutatójában. Nyugat-Eu-
rópával ellentétben azonban az UGy és UP vállalatok 
közel ugyanolyan értéket érnek el a downstream ellátási 
lánc-pozíció mutatójában: mindkét üzleti modell főleg az 
upstream tevékenységekre fókuszál, így leginkább más 
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termelővállalatok beszállítói szerepét töltik be. A DGy 
vállalatok általában az ellátási lánc alacsonyabb szintjére 
pozícionáltak, de Nyugat-Európával ellentétben ők az 
upstream ellátási lánc-pozíció mutatójában is viszonylag 
magas értéket érnek el, ezáltal átfogva az ellátási lánc 
termelőtevékenységeinek széles spektrumát. A vertikális 
integráció mutatója is megerősíti ezt a megállapítást, a 
DGy modell mélyen integrált termelőket takar a kelet-eu-
rópai régióban. 

Vertikális integráció: DGy > UGy = UP = VDGy 
A vevőfókuszú szolgáltatásokat nyújtó vállalatok (UP, 
VDGy) termékekkel kapcsolatos szolgáltatásai is fejlet-
tebbek, erre utal az alábbi sorrend. 

Termékekkel kapcsolatos szolgáltatások: 
UGy = DGy < UP = VDGy 

Ez alátámasztja azt az elgondolást is, miszerint a vevők-
kel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása előtt a vállala-
toknak először a termékekkel kapcsolatos szolgáltatások 
terén kell tapasztalatot szerezniük (Gebauer és társai, 
2005). 
Kelet-Európában az alacsony munkaerőköltség, mint 
telephely választási tényező minden üzleti modellben 
hasonlóan fontos szerepet játszik. Az alacsony alap-
anyag-költség fontosabbnak tűnik az UP és a DGy cso-
portoknak, mint az UGy csoportnak, míg a beszállítókhoz 
és vevőkhöz való közelség fontosabb az UP, mint az 
UGy vállalatoknak. 
Üzleti teljesítmények szempontjából csak az UGy és az 
UP vállalatok között azonosítható szignifikáns különbség. 
Az UGy vállalatok képesek voltak árbevétel-arányos nye-
reségük intenzívebb növelésére 2006-2009 között, mint 
az UP vállalatok. Ez azt sugallja, hogy ezek a tipikus ki-

szervezési célpontok (UGy) a régióban képesek üzleti 
teljesítményük növelésére azáltal, hogy jól fókuszált 
upstream termelési folyamatokat működtetnek. 
A nyugat- és kelet-európai üzleti modellek összehason-
lítása  
A nyugat- és kelet-európai üzleti modellek külön-külön 
jellemzése után a 77..  ttáábblláázzaattbbaann a két régió hasonló üz-
leti modelljeit együttesen is szemügyre vettük és össze-
hasonlítottuk. Általános különbség, hogy Kelet-Európá-
ban az alacsony munkaerőköltség minden üzleti modell-
ben fontosabb telepítési tényező, mint Nyugat-
Európában. Ez alátámasztja a termelés 
nemzetköziesedéséről és az új munkamegosztásról már 
korábban született elméleteket (Mudambi, 2008, 
Guerreri, 1998, Marin, 2006).  
Ugyanakkor az upstream termelési tevékenységeket 
nemcsak az alacsony munkaerőköltség miatt telepítik át, 
illetve szervezik ki Kelet-Európába, hanem azért is, mert 
Nyugat-Európában az upstream folyamatokból generál-
ható árbevétel-arányos nyereség alacsonyabb, mintha a 
vállalat csak a downstream tevékenységekre fókuszálna. 
Ez az eredmény arra utal, hogy Nyugat-Európában az el-
látási lánc pozíciónak valószínűleg nagyobb hatása van 
az üzleti teljesítményre, mint a szolgálatosodásnak. Még 
ha a nyugat-európai vállalatok úgy is döntenek, hogy 
upstream folyamataikat az anyaországban tartják, ver-
senyképességüket csak úgy tudják növelni kelet-európai 
versenytársaikkal szemben, ha az UP üzleti modell irá-
nyába mozdulnak el, azaz termékkel és vevőkkel kap-
csolatos szolgáltatásokat egyaránt nyújtanak ügyfeleik-
nek. Bár ennek alacsonyabb az árbevétel-arányos nye-
resége, mint a downstream modelleké, de még mindig 
nagyobb, mintha mindezt Kelet-Európában végeznék, 
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ami összhangban van a szakirodalommal (Mudambi, 
2008, Wise és Baumgartner, 1999, Mathieu, 2001). 
Bár a négy modell mindkét régióban fellelhető, jelenlétük 
mértéke különböző, amint az a 22..  áábbrráánn is látszik. A leg-
szembetűnőbb különbség a két szélső pozícióban, az 
upstream – kevés vevőkkel kapcsolatos szolgáltatást 
nyújtó (UGy), és a downstream – sok vevőkkel kapcso-
latos szolgáltatást nyújtó modellben (VDGy) található. Az 
eredmény újfent alátámasztja azt az állítást, miszerint az 
ellátási-láncpozíció és a szolgálatosodás szintje közötti 
kapcsolat viszonylag erős (az upstream pozícióhoz ala-
csony szintű szolgálatosodás, míg a downstream pozíci-
óhoz magasabb szintű szolgálatosodás társul), még ha 
nem is annyira, hogy a másik két üzleti modellt kizárja. 
Fontos különbség Nyugat- és Kelet-Európa között a ver-
tikális integráció foka. A kelet-európai vállalatok maga-
sabb integrációs fokára is létezik magyarázat. Az egyik 
lehet a partnerek közötti bizalom hiánya (és ez által a 
tevékenységek egy vállalatba való „tömörítése”), ami a 
volt szocialista országok történelmi hagyatékával magya-
rázható (Humphrey és Schmitz, 1998). A vertikálisan in-
tegrált modellek túlélését magyarázhatja a tudás és nyi-
tottság hiánya az új üzleti modellekkel szemben, ami 
megakadályozza a vállalatokat, hogy régi, megszokott 
struktúráikon változtassanak. Az újra való nyitottság hiá-
nya jól tetten érhető az innováció viszonylag alacsony 
szintjében, a poszt-szocialista országokban (Kornai, 
2010). 

77..  ttáábblláázzaatt  AAzz  üüzzlleettii  mmooddeelllleekk  ffőő  jjeelllleemmzzőőii  NNyyuuggaatt--  ééss  
KKeelleett--EEuurróóppáábbaann  

 

Nyugat-Európa Kelet-Európa 
Upstream gyártó (UGy):  
- Erőteljesebben fókuszált niche 

gyártó 
- Erőteljes upstream pozíció az 

ellátási láncban  
- Nagyon kevés downstream 

tevékenység  
- Kevés termékre irányuló 

szolgáltatás 
Kevés vevőre irányuló 
szolgáltatás 

Upstream gyártó (UGy):  
- Fókuszált gyártó 
- Erőteljes upstream pozíció az 

ellátási láncban  
- Kevés downstream 

tevékenység 
- Kevés termékre irányuló 

szolgáltatás 
- Kevés vevőre irányuló 

szolgáltatás  
- tipikus offshore célpontok 

Downstream gyártó (DGy):  
- upstream termelés kiszervezése  
- Magas downstream pozíció az 

ellátási láncban  
- Vertikálisan kevésbé integrált, 

mint a kelet-európaiak  
- Kizárólag termelésre fókuszál  
- Kevés szolgáltatás nyújtása  
- Az üzleti teljesítmény magasabb 

mint az upstream modelleknél 

Downstream gyártó (DGy):  
- Az upstream pozíció 

viszonylag magas 
- Magas downstream pozíció az 

ellátási láncban  
- Vertikálisan integrált nagy 

termelővállalatok  
- Kizárólag termelésre fókuszál  
- Kevés szolgáltatás nyújtása  
- Alacsonyabb árbevétel- és 

tőkearányos megtérülés mint 
Nyugat-Európában  

Upstream partner (UP):  
- Upstream gyártó 
- Termék- és vevőfókuszú 

szolgáltatásokat is kínál 
- A szolgáltatásokat főleg ipari 

partnereknek kínálja 
- Magasabb az árbevétel-arányos 

megtérülés javulása, mint Kelet-
Európában  

Upstream partner (UP): 
- Upstream gyártó 
- Termék- és vevőfókuszú 

szolgáltatásokat is kínál  
A szolgáltatásokat főleg ipari 
partnereknek kínálja 

Vevőfókuszú downstream gyártó 
(VDGy):  
- Upstream tevékenységek nagy 

részének kiszervezése  
- Fókusz a downstream 

tevékenységeken  
- a versenyprioritások távol esnek 

az alacsony költségtényezőktől  
- Termék- és vevőfokuszú 

szolgáltatások teljes portfóliója  

Vevőfókuszú downstream gyártó 
(VDGy):  
- Upstream tevékenységek 

nagy részének kiszervezése 
- Fókusz a downstream 

tevékenységeken  
- Termék- és vevőfokuszú 

szolgáltatások teljes portfóliója 
- A legkevésbé jellemző üzleti 

modell Kelet-Európában  
- Az üzleti teljesítmény nem 

marad el más üzleti 
modellekétől 
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Következtetések 
Cikkünkben a termelővállalatok ellátási láncban elfoglalt 
pozíciójának és a szolgálatosodás szintjének kapcsolatát 
vizsgáltuk Nyugat- és Kelet-Európában. Célunk nem 
csak a domináns üzleti modellek feltárása volt, hanem 
további létező és működő üzleti modellek azonosítása és 
jellemzése. 
Elemzéseink alapján a termelési tevékenységek kiszer-
vezése, az ellátási láncban elfoglalt pozíció és a szolgá-
latosodás szintje szoros kapcsolatban állnak egymással 
és egyben függenek annak a makro-környezetnek a fej-
lettségi szintjétől is, amelyben az adott vállalatok működ-
nek. A magasabb gazdasági fejlettség az upstream ter-
melési folyamatok egyre intenzívebb kitelepítésé-
vel/kiszervezésével jár, és egyben erősebb fókuszt 
eredményez a downstream tevékenységekre, beleértve 
a vevőknek kínált szolgáltatásokat is. A nyugat-európai 
vállalatok upstream folyamataik nagy részét Kelet-Euró-
pába helyezik át, elsősorban költségtakarékossági okok-
ból. Az ellátási láncban upstream szerepet betöltő, fel-
jebb pozícionált gyártók kevésbé tűnnek sikeresnek 
Nyugat-Európában, de Kelet-Európában hatékonyan 
tudnak működni, és ott tulajdonképpen a domináns üzleti 
modellt képezik. 
A termékekkel kapcsolatos szolgáltatások minősítő krité-
riumként funkcionálnak Nyugat- és Kelet-Európában 
egyaránt, e szolgáltatások nyújtása már mindkét régió-
ban elengedhetetlen a versenyben maradáshoz. A ve-
vőkkel kapcsolatos szolgáltatások ugyanakkor a fejlett 
országokra jellemzőbbek. 
A termelővállalatok Kelet-Európában vertikálisan integ-
ráltabbak. Bár ez azt jelenti, hogy az ellátási lánc tevé-
kenységeinek nagyobb szeletét hasítják ki, ez nincs iga-
zán hatással a szolgálatosodás szintjére. A vállalati mű-

ködés azonban kétségkívül komplexebb, ami jól 
felkészült, a vállalaton belüli tevékenységrendszert átlátó 
szakembereket kíván.  
Fontos kérdés, vajon miként alakítja át a két régió közötti 
munkamegosztást a kelet-európai régió költségeinek 
felzárkózása a nyugat-európai szintekre. Jelenleg 
ugyanis sok vállalatnál az egyre nagyobb tevékenység-
részek kihelyezését a megfelelő minőségi és termelé-
kenységi szintekkel párosuló alacsony költségek moti-
válják. A felzárkózás minden bizonnyal le fogja lassítani 
ezt a folyamatot, és a kihelyezést sokkal inkább a vevői 
igényekhez igazított termékportfólió fogja vezérelni. Az 
„alacsony költségű régió” státusz elvesztésével tehát a 
kelet-európai régió egyben fő vonzerejét is elveszti, ami 
új üzleti modellek kialakítását -például a nyújtott szolgál-
tatáscsomagon belül a vevőkkel kapcsolatos szolgáltatá-
sok arányának növelését, a partnerkapcsolatok és a ki-
helyezés menedzselésének képességét- követeli majd 
meg. Ugyanakkor -mint a nyugat-európai helyzet mu-
tatja- nem törvényszerű, hogy minden vállalkozásnak 
ebbe az irányba kell elmozdulnia. 
Jelen tanulmány feltáró jellegű, és jelentős korlát, hogy 
csak Európára terjed ki. A későbbiekben más régiókat, 
például az amerikai és ázsiai kontinenst is érdemes lehet 
megvizsgálni, hiszen ez által cikkünk megállapításai ál-
talánosabb szintre is kiterjeszthetők lennének. Hasonló 
munkamegosztás létezik Észak- és Dél-Amerika, vagy 
Japán és Kína között, így célszerű lehet ezen országokat 
is bevonni a kutatásba. A kutatás kiterjesztése ugyanak-
kor lehetővé tenné néhány regionális sajátosság, például 
az országok méretének és globális fejlettségi szintjének 
a figyelembevételét, amely az ellátási lánc-pozíciók és 
szolgálatosodási szintek eltérő kombinációit eredmé-
nyezheti. 
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PPrroojjeekktteekk  mmiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeennttjjee  ––  ttoovváábbbbii  lleehheettőőssééggeekk  
DDrr..  BBeerréénnyyii  LLáásszzllóó  

  
Bevezetés 

A Magyar Minőség 2013/5 számában megjelent „Meg-
újult szabványok – projektek minőségmenedzsmentje” 
című tanulmányomban a Project Management Institute 
(PMI) PMBOK Guide szabványának legújabb, 5. kiadá-
sának útmutatását középpontba állítva mutattam be a 
projektminőség-menedzsment folyamait. A minőségme-
nedzsment alkalmazásának lehetőségeit ez a szabvány 
részletesen vizsgálja, illeszkedve saját koncepciójához, 
azonban ki kell hangsúlyozni, hogy a lehetőségek köre 
szélesebb. A szervezetek számos más projektme-
nedzsment módszertan alapján is dolgozhatnak. 

A minőség iránti igény, továbbá a minőségügyi fogalmak 
és módszertanok napjainkban erős konvergenciát mutat-
nak, a különböző megközelítések folyamatosan tanulnak 
egymástól. A konvergencia megkönnyíti a megközelíté-
sek értelmezését és bővíti az egyéni rendszerfejleszté-
sek lehetőségeit. „Átvehetők” egyes eszközök az adap-
tációk során, az egyéni fogalomhasználat és a doku-
mentáció pontos tartalmának meghatározása azonban 
zavart is okozhat a projektmenedzsment gyakorlatában, 
ezért körültekintően kell eljárni. 

E tanulmányban néhány népszerű projektmenedzsment-
módszertan projektminőség-menedzsmentre vonatkozó 
lehetőségeit vizsgálom. A vizsgálatok fő tanulságát cél-
szerűnek tartom már a bevezetőben összegezni: minden 
szervezetnek saját lehetőségeit és a projektjeinek jellegét 
figyelembe véve kell dönteni valamelyik módszertan mel-
lett, majd azt konzekvensen és szisztematikusan alkal-

mazni. Bonyolulttá válik a probléma, ha sokféle projekt fut a 
szervezetnél, mert a különböző projektek mellett is érte-
lemszerű elvárás (lenne) az egységes megközelítés. 

Választási lehetőségek 

Bár lehet csak projektminőség-menedzsment technikák 
bevezetésében gondolkodni, ez nem jellemző a gyakor-
latban és nem is célszerű. Átfogó projektmenedzsment 
módszertant, keretrendszert kell választani, aminek 
szerves, integráns része legyen a minőség kérdése. En-
nek oka, hogy minőségügyi kérdések horizontális jelleg-
gel szövik át a projekt és a projektmenedzsment folya-
matait, így tartalmukban és dokumentálásukban nem 
érdemes függetlenül kezelni őket. 

A PMBOK Guide szabványon kívül a Nemzetközi Szab-
ványügyi Szervezet (ISO) több szabványában foglalkozik 
a projektmenedzsmenttel átfogóan vagy részleteiben, ám 
egyéb módszertanok (általános és szakma-specifikus) is 
elérhetők. Jelen keretek között az általános, általánosít-
ható megoldásokkal foglalkozom. Az 11..  ttáábblláázzaatt néhány 
népszerű megoldás lényegét foglalja össze (ABC sor-
rendben, nem szakmai szempontok alapján rendezve). 

 

Jegyzet
Egyetemi docens, Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet
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Megközelítés Lényege 
Agilis mód-
szertanok 

Az agilis projektmenedzsment olyan megközelítés, 
ami szakít a hagyományos folyamat- és eredmény-
értelmezéssel, célja a dinamikusan változó vagy 
előre nem definiált körülmények közötti munkavégzés 
támogatása. 

APM Body of 
Knowledge 
(2012) 

Az APM (Association for Project Management) 
komplex módszertana, jelenleg a 6. kiadása hatályos. 
Brit kiadású, különlegessége hogy az átfogó 
megközelítés mögött a szakmai tartalomhoz külső 
módszertanokra és szabványokra hivatkozik. 

BS 6079-1 
(2010) 

Brit szabvány, projektmenedzsment alapelveket és 
útmutatót foglal össze, tulajdonképpen az ISO 10006 
hiányosságait hivatott pótolni. Nem alkalmazott más 
országokban, ugyanakkor a gyakorlat számára 
hasznos elemeket tartalmaz, komplex megközelítésű. 

ISO 10006 
(2003) 

Az ISO szabványa nem a projektmenedzsment 
útmutatója, hanem kifejezetten a minőségirányítási 
rendszer projektre való alkalmazására készült 
útmutató szabvány. Nem terjedt el széles körben, 
pedig szerkezete, követelményei egyértelműen és 
egyszerűen kapcsolhatók az ISO 9001-hez. 

ISO 21500 
(2012) 

Útmutató szabvány, ami a projektmenedzsment 
folyamatok kezelésének és dokumentálásának átfogó 
támogatására készült. Szerkezete összehangolható a 
minőségirányítási szabványokkal és a PMBOK 
logikájával is, utóbbitól azonban „egyszerűbb” és 
rövidebb. 

PMBOK Guide 
(2013) 

Talán a legátfogóbb általános megoldás, a hangsúlyt 
a projektmenedzsment folyamatok megtervezésére 
és végrehajtására, továbbá a projektek szervezeti 
szintű és azon túli összehangolására (program- és 
portfólió-menedzsment) fekteti. 

PRINCE2 (2009) Hasonlóan átfogó és kiterjedt módszertant ad, mint a 
PMBOK, a hangsúly azonban a menedzsment 
(projektmenedzser) és a végrehajtás (team mened-
zser) szerepeinek szétválasztásán, munkájuk össze-
hangolásán van; a projekt termékét helyezi előtérbe 

11..  ttáábblláázzaatt  FFoonnttoossaabbbb  pprroojjeekkttmmeenneeddzzssmmeenntt  mmóóddsszzeerrttaannookk  

  

Kihívások, tisztázandó kérdések 
Nem lehet, nem szabad egyértelműen állást foglalni ab-
ban a kérdésben, hogy a projektek minőségmenedzs-
mentjét melyik megközelítés és módszertan mentén, mi-
lyen eszközökkel lehet a legjobban megvalósítani. A 
konkrét megoldások függenek a projekt tartalmától, a 
szervezet érettségétől, irányítási rendszerének sajátos-
ságaitól. Végső soron egy projekt minőségmenedzs-
mentje az érintettek -kiemelve a megrendelő, a szpon-
zor, a szervezet menedzsmentje és a projektmenedzser- 
információs igényétől és deklarált elvárásaitól függ. 
A gyakorlatban gondot okoz a sokféle módszertan rész-
ben eltérő fogalomrendszere, az egymáshoz hasonló, de 
finom részleteiben eltérő folyamat-meghatározások köre, 
továbbá a projektmenedzsment megközelítések illeszt-
hetősége az irányítási rendszer egészéhez. A legfonto-
sabb további kihívásokat, kérdéseket öt pont mentén 
tudom rendszerezni: 

• A projekt eredményének (termékének) vagy irányítá-
sának minőségmenedzsmentje, 

• A projekt minőségmenedzsmentjének fejlesztése 
egyedi projekthez vagy szervezeti szinten, 

• A projekt szervezet és a team tagjainak önállósága 
vagy függése a szervezeti rendszertől, 

• A projekt érintettjeinek információs igénye, 

• A minőségmenedzsment eszköztár rendelkezésre ál-
lása (a korábbi tanulmány foglalkozott a kérdéssel). 

A minőségmenedzsmentnek nem választani kell a kö-
zött, hogy a projekt termékének vagy a projektmenedzs-
ment minőségét kezelje, mindkettőre figyelmet kell 
ugyanis fordítani. A prioritások az egyes megközelíté-
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sekben azonban eltérően alakulnak.  A helyzet a TQM 
filozófia (Tenner-DeToro, 2001) és az ISO 9001 szerinti 
minőségirányítás szemléletmódjának különbségéhez 
hasonlítható: a TQM a termékminőség fejlesztését helye-
zi a középpontba, annak megfelelően alkalmaz eszközö-
ket. Az ISO 9001 szerinti minőségirányítás végső soron 
a rendszer fejlesztésén keresztül látja elérhetőnek a 
vevői elégedettséget. Azon kompetenciák kialakítását és 
fejlesztését célozza meg, amelyek segítségével a szer-
vezet képes lesz megfelelő minőségű termékeket és 
szolgáltatásokat előállítani. 
A projektmenedzsment eszközei és dokumentumai szá-
mos minőségügyi elemet tartalmaznak (igények azono-
sítása, tervek készítése és előrehaladásuk nyomon kö-
vetése stb.), sokszor nehéz határt húzni a projektme-
nedzsment és a minőségmenedzsment feladatok között. 
A projektmenedzsment tevékenységének az a célja, 
hogy a projekt által kitűzött eredmény határidőre és a 
költségkeret betartásával valósuljon meg, a projekt 
eredményével kapcsolatos minőségellenőrzési és minő-
ségbiztosítási feladatokra pedig kitérnek a projekt terve-
zése során. Ez azonban nem elég, a projektek minő-
ségmenedzsmentje folyamatos tevékenység, ami a segíti 
a projektmenedzsert abban, hogy minden érintett igé-
nyeit kielégítsék. 
Az egy projektre szóló vagy általános megoldás kifej-
lesztése kapcsán az utóbbi a logikus választás, de nem 
mindig érdemes vagy lehetséges megvalósítani. Olyan 
minőségmenedzsment megoldásokat kell kidolgozni, 
amelyek általában, hosszabb időn keresztül segítenek a 
szervezetnek abban, hogy projektjeit sikeresen valósítsa 
meg. Problémaforrás lehet, ha a szervezetnek nincs, 
vagy csak kevés projekttapasztalata van. A gazdaszer-
vezet első projektjéhez komplex projektminőség-me-

nedzsment eszköztárat kidolgozni szinte lehetetlen (hi-
szen nem ismerik a jövőben felmerülő problémákat és 
projekttípusokat), ugyanakkor a résztvevők ellenállásába 
is ütközhet, hiszen az adott projekt erőforrásaira terhelni 
a fejlesztés és alkalmazás minden terhét csökkenti an-
nak hatékonyságát. A szervezet számára megfelelő 
megoldás kialakítása nem történhet egyik napról a má-
sikra, az csak tanulási folyamat eredménye lehet. A 
komplex projektmenedzsment módszertanok útmutatását 
követve ez a tanulási folyamat szisztematikussá és kon-
zekvenssé tehető, azonban „ugrálva” a különböző esz-
közök között, az erőfeszítések erőlködéssé válnak. 
A projekt és szervezet viszonya (Görög, 2003) szintén 
alapvetően meghatározza a projekt minőségmenedzs-
mentjét. Egy lineáris vagy funkcionális szervezetben fut-
tatott projekt esetén a projekt részlegesen és átmenetileg 
felborítja a napi működés során szokásos utasítási és 
felelősségi viszonyokat, ugyanakkor a résztvevőknek 
helyt kell állni mind a két szerepükben. Belátható, hogy 
zavarokhoz vezet, ha az operatív munka során egy-
szerre két, alapvetően eltérő követelményrendszernek 
kell megfelelni. Ha a szervezet sok projektet futtat, akkor 
nem csak a projektmenedzsment, de az egész szervezet 
felelősségi rendszerét érdemes újragondolni. Projekt-
orientált szervezetekben (mátrix-struktúra vagy projekt-
alapú szervezet) a projektek igényei dominánsak, akár a 
szervezeti érdekek elé helyezhetők, a szervezet minő-
ségirányítási rendszerét a projektek minőségmenedzs-
mentjének kezelési módja fogja determinálni. A gyakor-
latban e két véglet között kell megtalálni az egyensúlyt. 
A projekt érintettjeinek minőségügyi információk iránti 
igénye alapvetően meghatározza az alkalmazandó mód-
szereket. A megrendelő ritkán fogalmaz meg a projekt-
menedzsmentre vonatkozó részletes elvárásokat, viszont 
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a projekt termékére igen. Iparágtól függően speciális 
validálási, verifikálási, kockázatelemzési követelménye-
ket írhatnak elő a megrendelők. A gazdaszervezetek el-
várásainak fókuszában a projekt teveinek betartása és a 
projektmenedzsment teljesítménye áll. A projektek minő-
ségmenedzsmentje e „külső” érintetteket azonban csak 
közvetetten szolgálja ki, közvetlenül a projektmenedzsert 
kell támogatnia a vele (és a projekttel szemben) tá-
masztott elvárások teljesítése érdekében végzett mun-
kája során. Elméletileg tehát a projekt minőségme-
nedzsmentjének eszközeit a projektmenedzserhez iga-
zítva kell alkalmazni úgy, hogy ő a legjobban 
végezhesse munkáját, a gyakorlat azonban – belátható 
módon – inkább azt mutatja, hogy a projektmenedzser-
nek kell megtanulni az eszközök használatát. A vég-
eredmény, az eszköztár használatának sikeressége az 
eszközök alkalmazásának színvonalában, és a projekt 
általános teljesítményében is megmutatkozik. Ha a pro-
jektmenedzser nem vagy nem jól használja a minőség-
menedzsment eszközöket, azok nem segítenek rávilá-
gítani a kritikus problémákra, erőltetett alkalmazásuk pe-
dig csak hátráltatja a projektet. 
Közös elemek a módszertanokban 
A különböző módszertanok a konvergens fejlődés ered-
ményeképpen számos kérdésben egyetértenek, amit a 
projektek minőségmenedzsmentjével kapcsolatosan 
alapnak tekinthetünk akkor is, ha a szervezet egyedi ke-
retmegoldást kíván kifejleszteni. Ezek a következők: 

• a minőséget tervezni, biztosítani és ellenőrizni (sza-
bályozni) kell, 

• folyamat-szemléletű megközelítést szükséges alkal-
mazni és a minőségmenedzsmenttel kapcsolatos fo-

lyamatokat össze kell hangolni a projekt egyéb fo-
lyamataival, 

• a minőséget külön-külön, de egymással összhangban 
kell értelmezni a projekt termékére és a projektme-
nedzsment folyamatokra, 

• ki kell dolgozni és integrálni kell a minőségmenedzs-
ment dokumentálását. 

A projekt és projektmenedzsment tervezésével analóg 
módon a projektminőség-menedzsment esetében is a 
tervezés kulcselemnek tekinthető. A projekt által létreho-
zandó termék(ek) és szolgáltatás(ok) (leszállítandóként, 
projekt eredményeként is hivatkoznak rájuk) jellemzőivel 
kapcsolatos elvárások megrendelői követelmények telje-
sítését nem csak a terméktervekbe, de a szakmai folya-
matokba is be kell építeni. Ilyenek lehetnek a például a 
beszállítók kiválasztására, az erőforrások felhasználási 
módjára (kiemelve a vevő tulajdonát, ISO 9001), a ter-
mék tesztelésére és validálására, a termékkísérő doku-
mentációra, csomagolásra, vagy bármi egyébre vonat-
kozó elvárások. Ami a megrendelő elvárásának része, 
arra biztosan fel kell készülni a projektmenedzsmentnek 
a megfelelő minőségmenedzsment tevékenységek meg-
jelenítésével a projektmenedzsment terveiben is. Ez azt 
jelenti, hogy a megrendelői elvárásokból közvetlenül 
levezethető tevékenységekhez időt, erőforrásokat és 
költségeket kell tervezni. 
A projektek minőségmenedzsmentje azonban további 
feladatokat is generál: a projekt egészének nem csak a 
megrendelő, hanem minden érintett elvárásának is meg 
kell felelni (Balogh, 2010 alapján). Az ilyen tevékenysé-
gek beépítése úgy növeli az erőforrás- és költség-fel-
használást, hogy ahhoz közvetlenül értékteremtést nem 
lehet rendelni. Nem mindegy, hogy egy költségelemet a 
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projektmenedzser azzal indokol, hogy a „vevő elvárja”, 
vagy „segít átláthatóbbá tenni a munkámat”. Utóbbi 
esetben beláthatjuk, hogy a tevékenység a megtakarítá-
sok áldozata lesz. A komplex módszertanok éppen en-
nek elkerülése érdekében javasolnak olyan eszközrend-
szert, ami mindkét feladatkört kezeli. 
A minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés és dokumen-
tálás szakmai tartalmát és folyamatait a tervezés ered-
ményéből lehet levezetni. 
Egyes módszertanok sajátosságai 
A bevezetésben hivatkozott tanulmány részletesen fog-
lalkozik a PMBOK Guide 2013-as kiadásában leírt pro-
jektminőség-menedzsment folyamatokkal. A szabványt 
-különösen a Project Management Institute (PMI) más 
szabványaival összehangolva- alkalmazva talán a leg-
átfogóbb és legalaposabb szabályozási háttér építhető 
ki. Előnyeit igazán azon a szervezetek tudják kihasz-
nálni, akik nem csak projektekben, hanem programokban 
és portfóliókban gondolkodnak. Ha ennek feltételei nem 
állnak fenn, akkor meg kell fontolni a keretmodell egy-
szerűsítését, azonban ezt nagyon körültekintően kell 
megtenni, mert az eszközök kihagyásának hatásait a 
projektmenedzsment sikerességére nehéz előre látni. 
Összehangoltsága a PMI többi szabványával teljes, a 
kidolgozáskor pedig figyelembe vették a szervezeti irá-
nyítási és dokumentációs rendszerek gyakorlati tapasz-
talatait is. 
A PRINCE módszertan (Projects in Controlled 
Environment – Projektek Ellenőrzött Környezetben) ere-
detileg az Egyesült Királyság Pénzügyminisztériumához 
tartozó Central Computer and Telecommunication 
Agency (CCTA) által kidolgozott módszertan, ami 1990 
óta nyílt szabványként, szabadon alkalmazható. A fej-

lesztések célja egy olyan projektirányítási megoldás ki-
dolgozása volt, ami illeszkedik a minőségirányítási és 
egyéb előírásokhoz (Molnár, 1997). A kormányzat által 
továbbfejlesztett PRINCE2 aktuális útmutatóját 2009-ben 
tették közzé, magyar nyelven is számos szakmai anyag 
és képzés áll rendelkezésre az érdeklődők számára. A 
minőségre vonatkozó fogalmakban az ISO 9001 szab-
ványt veszi alapul, már első olvasásra logikus és követ-
hető követelményrendszert fogalmaz meg a projektme-
nedzsment számára. A minőségmenedzsment tekinteté-
ben azt kell kiemelni, hogy a PRINCE2 a projekt 
termékét egyértelműen a projektmenedzsment elé he-
lyezi, a projektminőség-menedzsment tevékenységei és 
eszközeit annak megfelelően kell megválasztani, hogy 
az segítse a termékminőség biztosítását és fejlesztését 
(a TQM szemlélete) A módszertani leírás fókuszban a 
termékkövetelmények azonosítása, az ebből levezethető 
felelősségek világos szétosztása és dokumentálása áll. 
Működési logikáját az 11..  áábbrraa mutatja be. 
A korábbi tanulmányban szintén tárgyalt ISO 21500 
szabvány is átfogó megoldást kínál. Habár felkészítették 
program és projekt szintű összehangolásra, fő előnyét 
nem ebben látom: 
logikájában és fogalomhasználatában az ISO széles 
körben használt irányítási rendszer-szabványaival 
összehangolható, az ISO 9000 család szabványait 
használók számára „gyors” megoldást jelent alkal-
mazása, 
azok számára, akik tovább szeretnének lépni, azaz az 
ISO 21500 szerinti projektmenedzsmentjüket bővíteni, a 
PMI szabványából viszonylag könnyen adaptálhatnak 
eszközöket és folyamatokat. 
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Vevő minőségi elvárásai

Elfogadási kritériumok

Projekt termékének 
leírása

Minőségmenedzsment
stratégia

Termékleírások Minőségi kritériumok és 
tűrések

Minőségügyi módszerek

Felelősség a minőségért

Minőségi nyilvántartás
(napló)

TERMÉK

Minőségi és jóváhagyási 
feljegyzések

Elfogadási feljegyzések

PRINCE2
minőség felülvizsgálatának

technikája

PRINCE2
termék alapú tervezési

technika

Minőség-
tervezés

Minőség-
ellenőrzés

(szabályozás)

Minőség összetevői

Projekt válaszaVevőtől

  
11..  áábbrraa  MMiinnőősséégg--eelllleennőőrrzzééss  úúttvvoonnaallaa  ((PPRRIINNCCEE22,,  22000099,,  4499..oo))  
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Az ISO 21500 szabvány nem előzmények nélküli, a fej-
lesztéssel olyan megoldást sikerült kidolgozni, ami szé-
les körben alkalmazható és a projektmenedzsment teljes 
folyamatát lefedi. Előzményének tekinthető az ISO 
10006 szabvány (1997, majd 2003-as kiadás), am kifeje-
zetten ahhoz ad útmutatót, hogy a minőségirányítást pro-
jektekben alkalmazzák. Talán éppen e koncentrált ter-
jedelme miatt nem lett igazán népszerű, az Egyesült Ki-
rályságban például a BS 6079-1 (2002, majd 2010-es 
kiadás) terjedt el inkább. Az ISO 10006 felépítésében, 
szerkezetében a legjobban követi az ISO 9001-et (feje-

zetcímeikben azonban nem azonosak). Mindezt nem az 
ISO 9004:2000 stílusában teszi, ami az ISO 9001 köve-
telményeit egészíti ki (a 2009-es kiadás szakított ezzel), 
hanem kifejezetten a projektmenedzsment szempontjá-
ból értelmezi a folyamatokat. Tanulmányozása ajánlható 
azoknak a szervezeteknek, akik az ISO 9001 rendszerük 
eszköztárát és megközelítését szeretnék továbbvinni a 
projektekre is, és egyéb módszertan bevezetésére nincs 
igényük vagy lehetőségük. Folyamatait a 22..  ttáábblláázzaatt fog-
lalja össze. 
 

Összehangolással kapcsolatos 
folyamatok (interdependency-
related processes) 

Projekt kezdeményezés és projektmenedzsment-terv 
kidolgozása, Együttműködés kezelése, 
Változáskezelés, Folyamatok és projekt zárása 

Terjedelemmel kapcsolatos 
folyamatok 

Termékkoncepció kialakítása, Projektterjedelem 
meghatározása és felügyelete, Projekttevékenységek 
meghatározása, Projekttevékenységek felügyelete 

Idővel kapcsolatos folyamatok Tevékenységfüggőségek tervezése, Átfutási idő 
becslése, Ütemterv kidolgozása, Ütemezés 
felügyelete 

Költségekkel kapcsolatos 
folyamatok 

Költségbecslés, Költségvetés készítése, 
Költségfelügyelet 

Kommunikációval kapcsolatos 
folyamatok 

Kommunikáció tervezése, Információs menedzsment, 
Kommunikáció felügyelete 

Kockázattal kapcsolatos 
folyamatok 

Kockázatazonosítás, Kockázatértékelés, 
Kockázatkezelés, Kockázatok felügyelete 

A termék 
előállítása 

Beszerzéssel kapcsolatos 
folyamatok 

Beszerzések tervezése és felügyelete, Beszerzési 
követelmények dokumentálása, Beszállítók 
értékelése, Szerződéskötés, Szerződések felügyelete 

Fejlesztéssel kapcsolatos 
folyamatok 

Fejlesztés 

Mérés és elemzés Mérés és elemzés 

Mérés, elemzés 
és fejlesztés 

Folyamatos fejlesztés Folyamatos fejlesztés gazdaszervezetnél, Folyamatos 
fejlesztés a projektszervezetnél 

22..  ttáábblláázzaatt  IISSOO  1100000066::22000033  áállttaall  kkeezzeelltt  ffoollyyaammaattookk



Magyar Minőség XXII. évfolyam 06. 2013. június 20/45 oldal 

Az ISO 10006 8. fejezete foglalkozik a mérés, elemzés 
fejlesztés kérdéseivel. Olyan folyamatokat kell működ-
tetni, amelyek segítségével a projektmenedzsment és a 
projektet futtató szervezet is tanulhat és fejlődhet. A mi-
nőségirányítási rendszerekben jól ismert eszközök ehhez 
a mérés és elemzés, továbbá a megelőző- és helyesbítő 
tevékenységek, veszteségek megelőzése. A megelőző- 
és helyesbítő tevékenységek alkalmazására külön nem 
tér ki, abban az ISO 9000 sorozatra hagyatkozik. A telje-
sítménymérés és elemzés forrásaként az ISO 9004:2000 
ajánlásán alapulva emeli ki a projekt teljesítményéhez 
köthető elemeket (tevékenységek és folyamatok elem-
zése, auditok, termékértékelés, elégedettségmérés stb.). 
A folyamatos fejlesztés során a szervezetnek figyelmet 
kell fordítani: 

• a projekttől elvárt információszolgáltatás tartalmának 
meghatározására, 

• az információgyűjtés megoldásainak alkalmasságára, 
illetve a releváns információk rendelkezésre állásá-
nak biztosítására, 

• a projekthez kapcsolódó kockázatok kezelésére, 
• a külső és belső visszajelzések fogadására és szisz-

tematikus gyűjtésére (például auditok, átvizsgálások 
segítségével), 

• az információk felhasználására a fejlesztési akciók 
során és más projektekben. 

A projektmenedzsment számára biztosítani kell, hogy a 
projekt sikeres megvalósításához szükséges minden 
releváns információ rendelkezésre álljon. 
A Brit Szabványügyi Intézet BS 6079-1:2010 szabványa 
az ISO 1006 hiányosságaira érkezett közvetlenül válasz-
ként. Átfogó megközelítést ad, ami integrálja az összes 
többi módszertan (kiadásáig elérhető változatának) 

eredményeit. Számos ismerős elemmel találkozhatunk 
az útmutatóban. Külön hangsúlyt fektet a szponzorálás 
és általában a projekt-gazdaszervezet összeillesztésé-
nek lehetőségre. Kitér a projekt kultúrájának kialakítá-
sára (a projektmunka minősége függ a szervezeti kultú-
rától, azt figyelembe kell venni a már tervezés során), sőt 
a munkabiztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
kérdések integrálására is. Nálunk nem széles körben 
elterjedt szabvány, áttekintése azonban mindenképpen 
javasolható azoknak a szervezeteknek, akik rugalmas 
projektmenedzsment megoldásokra van szüksége. Ki-
dolgozásakor figyelembe vették az ún. agilis projektme-
nedzsment módszerek alkalmazhatóságát is. A minő-
ségmenedzsment tekintetében a termék- és folyamat-
központú megközelítés keveredik benne, a „minőség” 
(megfelelőség értelemben) kifejezést azonban minden 
tevékenység jellemzőjeként használja, ezzel a rugalmas 
értékelemzés lehetőségét biztosítja az alkalmazóknak. 
Az APM (Association for Project Management) Body of 
Knowledge 6. kiadása első ránézésre a PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge) Guide-hoz hasonló 
nevében és felépítésében, azonban nem szabad össze-
téveszteni őket. A minőségmenedzsmentnek négy kom-
ponensét értelmezi. A minőségtervezés, minőségbizto-
sítás és minőség-ellenőrzés mellett a folyamatos fej-
lesztést deklarálja. Viszonylag szűkszavúan és 
általánosan fogalmaz a leírás, viszont -nem csak a mi-
nőségmenedzsmentnél- külső forrásokat, további irodal-
mat ad meg az alkalmazás kidolgozásához. Ezek között 
az APM funkcionális és szakterületi kiadványai mellett 
szakkönyveket és szabványokat is találunk. A minőség 
kezelésében a projektmenedzsment folyamatok minősé-
gének biztosítását érzem hangsúlyosabbnak, ez azon-
ban rugalmasan alakítható a termékminőség irányába. 
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Manapság nagyon népszerűek az ún. agilis projektme-
nedzsment módszerek. Nem egyetlen módszertanról 
vagy egy szabványról van szó, hanem egy -eddig tár-
gyaltaktól- alapvetően eltérő megközelítésmódról. Az 
agilis latin kifejezés, jelentése életrevaló, mozgékony, 
ügyes, hatékony. Valóban ügyes és hatékony módsze-
rekről van szó, megreformálta a szoftverfejlesztési pro-
jektek folyamatát, sőt az informatikán túl is alkalmazható. 
Nem minden esetben képes azonban kiváltani a hagyo-
mányos, klasszikus módszereket. Olyankor lehet hasz-
nos, ha bizonytalanság van: 

• a projekt terjedelmének lehatárolásában, 
• a szükséges technológiai háttérben, 
• a projekt megvalósításához szükséges erőfor-

rások körének, mennyiségének és a felelősségi 
viszonyának meghatározásában. 

Az agilis projektmenedzsment (lásd például Martin, 
2010) lényege, hogy a projektet kisebb szakaszokra 
bontja (időben és feladatban). A távolabbi, bizonytalan 
feladatokkal nem foglalkozik napi szinten, mindig a kö-
vetkező munkaegységhez tűz ki célokat, feladatokat, ezt 
viszont nagyon pontosan teszi meg és számon is kéri. A 
projekt mögött természetesen nem hiányoznak az alap-
vető célok és vevői elvárások, sőt a fejlesztési idő- és 
költségkorlát sem, azonban a részleteket nem próbálja 
meg a projektmenedzsment előzetesen kitalálni és „ráe-
rőszakolni” a projektre. Súlyos hibát követ el a gazda-
szervezet és a projektmenedzsment is, ha az agilis meg-
közelítés mögé próbálják bújtatni a tervezés hiányossá-
gait és bizonytalanságait. Nyitott gondolkodású szaké-
rtők bevonása, rugalmas munkaidő-gazdálkodás, fegyel-
mezett és rendszeres értekezletek megtartása, gyors 
döntéshozatal, azonnali információk, tovább a változások 
és irányváltás elfogadása fontos elvárások az adaptivitás 

biztosításához. Az agilis projektmenedzsment megfelelő 
előrehaladása nagyban függ a megrendelő aktivitásától 
is, folyamatos részvétele nélkül a projekt következő sza-
kaszait nem lehet indítani, az addig elvégzett munkával 
egyet kell értenie (vagy azt kritizálni) ahhoz, hogy a kö-
vetkező szakasz tervezhető legyen. Amíg a hagyo-
mányos projektmenedzsment ütemessége (kontrollja) 
általában havi vagy negyedéves, az agilis megköze-
lítésnél ez napi vagy heti szintű! 
Az agilis projektmenedzsment alkalmazása jelentős koc-
kázatvállalást jelent a szervezet részéről, hiszen úgy in-
dítanak meg fejlesztési feladatokat, hogy annak tartalmát 
előre nem ismerik. Pályázati forrásokból finanszírozott 
projekteknél azok tervezési sajátosságaiból kifolyólag 
alig alkalmazható. 
Az agilis projektminőség-menedzsment is különleges. 
Alapvetően a termék minősége (a vevői elvárásokhoz 
való folyamatos közeledés) áll a középpontban, ennek 
eléréshez azonban nem a hagyományos módszertanok 
tervezés-biztosítás-ellenőrzés folyamatait használja. Az 
elkötelezett és megfelelő szakmai tudással rendelkező 
szakértők (transzcendentális minőség-megközelítés a-
lapján) munkáját támogató csoportmunka-módszereket, 
értekezleteket, továbbá az információáramlás biztosítá-
sát kell a középpontba helyezni. A szigorú feltételek 
fennállása esetén tehát az agilis megközelítés biztosítja 
a maximális vevőközpontúságot, igazodva a projekt alatt 
változó elvárásokhoz is. 
Kiút a bőség zavarából? 
Ha a legjobb utat keressük a megközelítések és mód-
szertanok között a projektek minőségmenedzsmentjé-
hez, akkor az a rossz hír, hogy nincs egyértelműen jó 
megoldás. A szervezet és a projekt sajátosságait, az 
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érintettek elvárásait egyaránt figyelembe véve kell kiala-
kítani a saját minőségmenedzsment koncepciót és esz-
köztárat. Ugyanakkor jó hír, hogy a projektmenedzsment 
és minőségmenedzsment módszertanok elmélete-szak-
irodalma és informatikai támogatása előrébb jár, mint an-
nak gyakorlata a legtöbb szervezetnél. Így széles körű, 
kidolgozott eszköztár és nagyvállalatok esetpéldái 
könnyítik meg az adaptációt. 
A komplex módszertanok sokat segíthetnek, hiszen át-
fogó és szisztematikus megoldást vázolnak fel. Önma-
gában mindegyik zárt, kerek egész és világos, sőt a kon-
vergens fejlesztések révén egyes részleteikben hason-
lóak is. A tanulmány a főbb különbségekre világít rá, 
hogy segítse a szervezeteket az eligazodásban.  
Ha egy szervezet elkötelezte már magát valamelyik 
módszertan mellett, akkor azt érdemes alkalmazni 
(adaptálni) minden projektre, elkerülve a párhuzamos 
tevékenységeket. Szoftverfejlesztési feladatoknál már 
bizonyított az agilis megközelítés, de megoldást jelenthet 
azoknak is, akik állandóan és dinamikusan változó kör-
nyezetben működnek, vagy akiknek projekt-háromszög 
sikertényezői (Görög, 2003) közül az idővel megküzdeni 
jelenti a legnagyobb kihívást. Alkalmazása azonban kul-
túraváltást követel meg nemcsak projekt, hanem szerve-
zeti szinten is. 
A klasszikus megközelítésű módszertanok közül a PMI 
(Project Management Institute) a legáltalánosabb, szá-
mos módszertani fejlesztés és a projektmenedzsmentet 
támogató szoftverek is ezt veszik alapul. Az ISO 9001 
vagy más irányítási rendszer szabványt hatásosan al-
kalmazók az ISO 21500 szabvány útmutatását vezethe-
tik be a legkönnyebben. Habár a brit szabványok és út-
mutatók nem honosak nálunk, az egyedi szervezeti meg-
oldások kialakításánál hatékony támogatást nyújthatnak. 

A megközelítésekben és módszertanokban közös elem, 
hogy a projekt eredményeképpen a megrendelő (vevő) 
és a többi érintett elégedettségét maximalizálni kell. A cél 
adott, a szervezetnek az ehhez vezető leghatékonyabb 
utat és módszertant kell meghatározni. 
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22..  rréésszz  
TTóótthh  CCssaabbaa  LLáásszzllóó  --  TTóótthh  LLáásszzllóó  

 
Az ötödik alapelv a szabványosítás és a folyamatos 
fejlesztés. Amikor egy vállalkozás úgy dönt, hogy vala-
milyen szinten elkezdi alkalmazni a lean elveket, előbb 
vagy utóbb rádöbben a meglévő folyamatainak nem 
megfelelőségére, a szabványosítás hiányára és a fej-
lesztés szükségességére. 
E sorok íróinak korosabb tagja a GE Energy üzletágában 
dolgozott akkor, amikor saját belső (gyári, nem vállalati, 
pláne nem corporate) elhatározás kapcsán elindult a 
„leanség” felé vezető úton. Mivel mással kezdtünk volna, 
mint az 5S-sel. A tapasztalatokat meg is osztottuk az 
érdeklődőkkel, mind egy cikk, mind több előadás formá-
jában. Éppen az első lépésben (Seiri) tartottunk, amikor 
a kijelölt kísérleti területről szerettük volna eltávolítani 
azokat a marókészülékeket, amelyeket használatára 
nem volt érvényes gyártási előrejelzésünk. Egy-egy ilyen 
készülék minimum fél köbméter, és az ára milliós nagy-
ságrendben mozog. Tegyük be a raktárba, és minden 
rendben lesz, pontosabban rend lesz a munkaterületen. 
Csak egyetlen probléma volt, hogy nem volt raktár, ha 
lett is volna, akkor is ki mondja meg, hogy ez most nem 
kell, mehet a raktárba, ki engedélyezi a raktárba vételt és 
kiadást, ki tartja nyílván az eszközöket, ki a felelős a mű-
szaki állapotukért, és még lehetne sorolni. Egyetlen do-
log volt biztos! Erre semmilyen szabályozás nem létezett. 
Pontosan felmérve a helyzetet, a szükséges helyet, a 
felelősök meghatározását, mind termelési, mind karban-
tartási oldalról, összeállt egy „jövőkép”, ami végül is egy 

végleges szabályozás kidolgozásához vezetett. 
Amennyiben a Tisztelt Olvasó némi hasonlóságot vél 
felfedezni a a VSM kapcsán mondottakkal, az nem vé-
letlen. Ez mutatja a JIMR/TPS/Lean elemeinek igen szo-
ros kapcsolódását. Olyan, mint egy sebváltó (hogy autó-
ipari példánál maradjunk), ha csak egy fogaskerék is 
rosszul működik, a rendszer össze fog omlani. Itt még 
idéznénk az egykori Formula 1-es riporter mára már 
klasszikussá vált közvetítését: „De hová tűnt Damon 
Hill?”. Eltűnt, mert egy filléres alkatrész nem teljesítette a 
feladatát. Ilyen a lean is. Minden elemének összhangban 
és jól kell dolgoznia egymással, mert bármely hiba ese-
tén veszélyben lesz az a képzeletbeli dobogó, amelyre a 
leant alkalmazó vállalkozások szeretnének felkerülni. 
Térjünk vissza azonban az ötödik alapelvhez! A szabvá-
nyosítás végigkíséri az emberiség teljes eddigi történe-
tét. Az egyiptomi piramisok sírkamráinak falán „elolvas-
hatjuk” a balzsamozás leírását (i.e 2600), Mózes az Öt 
Könyvében, a Tórában szabályozza népének életét, a 
táplálkozási szokásoktól (mai szemmel igen modernek, 
az éghajlat adta lehetőségeket messzemenően figye-
lembe veszi) a vallási szertartások elvégzéséig. Hammu-
rabbi (i.e 1700) törvénykönyve is egy szabványgyűjte-
mény. Sört kedvelő olvasóink számára a „Reinheitsge-
bot” is fontos lehet, hiszen 1516. április 23-án IV: Vilmos 
bajor herceg meghozza a sörökre vonatkozó „tisztasági 
törvényt”, amely a mai napig (a kor követelményeinek 
megfelelően) érvényben van. A törvényt Ingolstadt-ban 

Jegyzet
Politológus, az ELTE-n szerzett diplomát, majd a BCE PhD hallgatója. Kutatási témája a pártok, illetve a pártrendszerek fejlődés-története. A Fenntartható Fejlődést meghatározó gazdasági és politikai vezérelvként tekinti.

Jegyzet
Fizikusként végzett a KLTE-n, majd több mint 20 éven keresztül a fényforrásipar kutatás-fejlesztési területén dolgozott. 1998 óta foglalkozik Hat Szigmával, a GE-ben szerzett Feketeöves képesítést.

Jegyzet
Tóth Cs. L., Mátrai N., Fehér O.: Az 5S bevezetése a General Electric Hungary Rt. Energy Divíziójában, Minőség és Megbízhatóság, XXXVIII. évfolyam, 5. szám. 2004. Budapest, pp. 246-251.

Jegyzet
Fehér O., Tóth Cs. L.: Az 5S rendszer és alkalmazási tapasztalatai, EOQ-MNB Hat Szigma Szakbizottság, Budapest, 2005. április 28., Előadás

Jegyzet
Tóth Cs. L.: A kiváló munka 5 pillére az 5SSomogyi Kereskedelmi és Iparkamara Minőségügyi Szakmai KlubKaposvár, 2006. november 21. skik.hu, előadás

Jegyzet
Tóth Cs. L.: Az 5S bevezetésének tapasztalatai a GE Hungary ZRt. Energy DivíziónálLean Fórum, Kvalikon Kft, Német Magyar Képzési KözpontBudapest, 2007. január 23. Fórum Kiadvány, Előadás

Jegyzet
Tóth Cs. L.: A kiváló munka 5 pillére az 5SPécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Minőségügyi KlubPécs, 2007. június 19. pbkik.hu, Előadás
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hozza meg, ami azért is érdekes, mivel e város napjaink 
egyik kiemelkedő gépkocsi márkájának a székhelye. 
A szabványosításról még annyit szeretnénk elmondani, 
hogy néhány lean szakértő és irodalom kissé felületesen 
kezeli a témát, amikor azt mondja, hogy a következőket 
kell szabványosítani: 
• ütemidő 
• műveleti sorrend 
• gyártásközi készlet (WIP: work in process) 
Finoman fogalmazva, ez egy kissé téves álláspont. Véle-
ményünk szerint, a következő szabványoknak kell léteznie: 
• a folyamat leírása (Standard Operation Procedure, 

Manufacturing Process Instruction, Operational Blue 
Print – nem termelő területeken) 

• a folyamat térbeli elhelyezése (Standard Work Sheet 
– szabványos munkalap) 

• a folyamat időbeni elhelyezése (Standard Work 
Combination Sheet – szabványos munkakombinációs 
lap) 

• gyártási/szolgáltatási szabályozó tervek (manufac-
turing/service control plan) 

Több cég is használ úgynevezett termelés kapacitási 
táblákat (production capacity table), amelyen az alkal-
mazott folyamatok és gépek a kapacitásaikkal együtt 
vannak feltüntetve, és egy esetleges vevői igény kielé-
gítése könnyen számítható. 
Térjünk át az ötödik alapelv másik részére, a folyamatos 
tökéletesítésre. Ennek több módja is lehetséges. A ko-
rábban már elmondott 5S példából is kitűnik, hogy 
amennyiben a legegyszerűbb „eszközt”, a tiszta és ren-

dezett munkahely kialakítását manifesztáló 5S módszert 
alkalmazzuk, akkor képesek vagyunk feltárni azokat a 
veszteségeket, amelyik gátolják a rendszer optimális 
működését. 
Az 5S rendszer kialakításakor, természetes módon, ki-
alakítottunk egy olyan rendszert, amelyben a dolgozók 
véleményére is kíváncsiak voltunk, azaz vártuk az ötle-
teiket és javaslataikat. Valamilyen formában próbálkoz-
tunk a jutalmazással is. 
A folyamatos fejlesztés -azaz a KAIZEN- a 
JIMR/TPS/Lean hajtóereje. Ennek a következő elemei 
lehetnek: 
• egyéni javaslati rendszer 
• minőségkörök 
• eseti kaizen akciók 
• szervezett kaizen akciók 
A KAIZEN-ről sem szeretnénk túl sokat beszélni, elméleti 
alapjait tekintve csak az Imai és TWI témakörben elmon-
dottakra szeretnénk hivatkozni. Amennyiben mélyebb 
ismeretek szeretnének a Kaizen témakörben szerezni, 
keressék a legautentikusabb képviselőt, az Imai által 
alapított Kaizen Intézetet. 
A dolgozói Kaizen témakörében megkülönböztethetünk, 
egyéni és csoportos kaizent. Az egyéni kaizen témakörét 
egy később megjelenő cikkünkben ismertetjük. 
A csoportos kaizen nem más, mint az Ishikawa által 
megálmodott és bevezetett minőségkörök. Érdekes, 
hogy a QCC-knek nincs igazán hagyománya Magyaror-
szágon, sőt tapasztalataink szerint a cégek eleve nem is 
prefereálják ezen fejlesztő eszköz elterjesztését. Az ere-
deti elképzelés szerint ezek kereszt-funkcionális cso-

Jegyzet
http://hu.kaizen.com/ 

Jegyzet
Tóth Cs. L.: A dolgozói javaslati rendszerekről, Minőség és Megbízhatóság, 2013, megjelenés alatt
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portok, amelyek az operatív dolgozókból állnak össze, 
mérnöki segítséggel fejlesztik magukat, és a számukra 
kijelölt feladaton dolgoznak. Ehhez olyan segítséget is 
kapnak, hogy heti 1-2 óra munkaidő kedvezményben 
részesülnek, amelyet az önképzésre és a konkrét prob-
léma megoldására fordíthatnának. A magunk részéről itt 
látjuk a problémát. A dolgozókban alapvetően nem bízó 
vezetés sajnálja, hogy a „melósok” még munkaidő ked-
vezményt is kapjanak, hogy „vacakoljanak” egy problé-
mán, amelyet még a mérnökök sem tudtak eddig megol-
dani. Ez a probléma-kezelés, morális hozzáállás egyéb-
ként a lean alkalmazás kulcsa, amelyről a későbbiekben 
majd részletesen beszélni fogunk. Szerencsére azonban 
vannak kiváló magyar megoldások is, mint a MAM, a 
világ egyik legjobb bébi műanyag termékeit gyártó 
vaskeresztesi gyár esetében, vagy a kiváló salátáiról hí-
res Eisberg cégnél. Sajnos, ezek az előadások csak 
szűkebb szakmai közönség számára elérhetőek, többek 
között is ezért érdemes részt venni a különböző szemi-
náriumokon, konferenciákon. 
A Kaizen egy speciális válfaja a Kaizen Blitz, a Kaizen 
Action Workout, illetve ki tudja, hogy még milyen név alatt 
alkalmazzák a világban. Ennek az a lényege, hogy 3-10 fős 
csoportok egy héten keresztül egy megadott problémára 
koncentrálnak, természetesen a gembán, azaz japánul ott, 
ahol a dolgok történnek, ahol az értékteremtés folyik. Ezt 
megelőzi egy 2-3 hetes előkészítési folyamat, illetve az 
akciót követő hét után még addig követik a fejlesztést, míg 
az a szabványosítással le nem zárult, illetve félévenként 
egy-egy utóellenőrzéssel vizsgálják a megtérülések elkép-
zelt megvalósulásnak a tényét. 
Az ilyen Kaizen akciók csúcsa az úgynevezett Shingi 
AWO. Ezt a GE Energy üzletágában alkalmazták nagyon 
sikeresen. Ohno egyik legkedvesebb tanítványa Chihiro 

Nakao 1987-ben megalapítja a Shingijutsu tanácsadó 
céget, a TPS elveinek és módszereinek elterjesztésére. 
Amikor először hallottuk ezt a szót, nem maradt más, 
mint beírni a Google keresőjébe. Megdöbbenésünkre a 
zen buddhizmus egyik ágát adta ki az első több mint tíz 
találatban, a szót úgy fordították angolra, hogy „better 
way”, amit talán úgy fordíthatnánk magyarra, hogy „a 
hasznosabb, a helyesebb, a jobb út”. 
Talán nem volt véletlen, hogy Balázs István -aki Tóth 
Csaba Lászlónak nagyon közeli kollégája, jó barátja volt- 
a Tungsram (majd GE Lighting), a Remy és a Knorr-
Bremse cégekben végzett eredményes munkája után 
saját tanácsadó cégének a „Better Way” nevet adta. 
István a magyar minőségügy kiemelkedő alakja volt – 
sajnos nagyon korán itt hagyott bennünket, e cikkel is 
szeretnénk adózni emlékének. 
Shingi, a GE-ben csak így rövidítették a japán szakértők 
által vezetett AWO-kat. Évente 3-4 alkalommal jöttek a 
japán tanítók (szenszei), és valóban tanítottak. Nem 
Ohno -állítólag kibírhatatlan- ordítozós- stílusát képvi-
selték, hanem türelemmel próbálták meg rávezetni a 
kollégákat a helyes útra. A „better way” kiemelkedő kép-
viselői Sakai és Nakazawa szenszei-ek voltak. A Shingi 
képviselőinek elmondása szerint, csak olyan ember le-
hetett tanácsadó, aki elmúlt 50 éves, és egy gyárban 
vezető tisztségviselő volt, lehetőleg a termelés területén. 
Érvényesült a „Japán Szentháromság” második elve, a 
szenioritás. 
Úgy gondoljuk, hogy a fentiekben, még ha csak vázlatosan 
is, áttekintettük a folyamatos fejlesztés témakörét. A konk-
rét szituációk egyedi válaszokat kívánnak, amelyekre az 
„útra lépett” vállalkozások megtalálják a „helyes utat”. 

Jegyzet
http://www.mambaby.com 

Jegyzet
http://www.eisberg.hu/ 

Jegyzet
A „Thinking” mű magyar nyelvű kiadásának 241. oldalán a fordító az „új technológia” kifejezést adja a shingijutsu-ra, ami szótárilag helyes ugyan, de a japán ennél filozofikusabb, Hashimoto idézett munkájában Yoichi Uenora hivatkozik, aki a tailorizmus egyik bevezetője volt Japánban, és több dolgozatában foglalkozott a hatékonyság és a kultúra, valamint egyházak kapcsolatával, többek között a Zen és a hatékonyság összefüggéseivel. Ueno elődje e téren Teichi Suzuki volt, aki 1931-ben írt egy dolgozatot „Buddhizmus és hatékonyság” címmel. Ezért lett volna találóbb a „helyesebb út” megnevezés, mint az „új technológia”, mivel az a magyarban teljesen mást jelent.
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Milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre a szabvá-
nyosítás és tökéletesítés témakörében? Mindennek az 
alapja az az öt japán szó kezdőbetűjével elnevezett 
módszer, amit 5S-ként szoktunk emlegetni. Japán gyö-
kereit említettük, konkrét példával szolgáltunk az ered-
ményességére. Amit azonban szeretnénk leszögezni, 
hogy az 5S nem pusztán a munkahely tisztaságát bizto-
sító módszer. Az 5S-ben benne van a lean minden lé-
nyeges eleme, amit azonnal felismerünk, ha helyesen 
alkalmazzuk, és nem úgy tekintünk rá, mint „japán taka-
rítási rend kidolgozására”. 
A JIMR/TPS/Lean rendszer kompaktságára utal a szab-
ványosítást és fejlesztést segítő módszerek közül a 
„vizuál menedzsment”: Szerves egységben vannak az 
5S Seiton fázisával, de véleményünk szerint, amíg az 5S 
általában „lokális”, adott gembára vonatkozó információ-
kat közöl, addig a vizuál menedzsment már kiterjedt 
gyártásási/szolgáltatási területekről ad egy megadott 
időszakra (perc, óra műszak, nap) információkat. Ugyan-
csak a vizuál menedzsment keretében közöljük a mun-
katársakkal a velük szemben támasztott elvárásokat, a 
teljesítményünk pillanatnyi állását, és így tovább. A 
Tisztelt Olvasó bizonyára hallott az andon lámpákról, 
amelyek egy adott folyamat állapotát tükrözik, vagy egy 
hívó jelet közölnek, hogy valamilyen munkát el kell vé-
gezni, szóval még a kanban eszközei is lehetnek. 
Milyen eszközök állnak még rendelkezésünkre a fej-
lesztést illetően? Itt van a poka-yoke, azaz a bolond-biz-
tos megoldás, mint már említettük Shingo-tól. Ez megint 
nem egy eszköz, hanem filozófia. A cél, első közelítés-
ben az, hogy a bekövetkezett hibát detektáljuk, és ne 
engedjük tovább a hibás terméket/szolgáltatást. Ennél 
egy fokkal jobb, ha már azt tudjuk észlelni, hogy a hiba 
bekövetkezése fennállhat, azaz akkor állíthatjuk meg a 

folyamatot, amikor jelzésünk van arról, hogy ebből baj 
lesz. Ennél már csak az jobb, ha akkor kapunk jelzést, 
ha olyan eset áll fenn, ami egy hiba bekövetkezését 
eredményezheti. Azaz, minél magasabb szinten tudjuk a 
hiba bekövetkezésének lehetőségét, annál eredménye-
sebben tudjuk megakadályozni annak bekövetkeztét. 
Természetesen itt is igaz, hogy minden felmerülő (valós 
vagy vélelmezett) hiba gyökér-okát meg kell találni, a 
hiba bekövetkezésének újbóli elkerülésére szabályozó 
tervet kell készíteni. 
Úgy gondoljuk, ebben a munkában az FMEA (Failure 
Mode and Effect Analysis – hiba-mód és hatás-elemzés) 
a legjobban használható módszer, hiszen nem csak a II. 
világháborús amerikai háborús erőfeszítések, hanem az 
űrkutatási kihívások, (Mercury, Gemini, Apollo program) 
során is biztosította alkalmazhatóságát. A Ford Pinto 
modelljének tűzeseti tragédiái után az autóipar egyik 
legfontosabb módszerének választotta az FMEA-t. Ma 
nem lehet meg egyetlen autóipari beszállító sem anélkül, 
hogy az új termékéről, legyen az egyszerű alkatrész, 
vagy bonyolultabb egység, arról már a tervezés idősza-
kában FMEA-t készítsen. Erről a nemzetközi szakmai, és 
a minőségügyi szervezetek szabványok formájában 
gondoskodnak. 
Nem beszéltünk eddig arról a tényről, hogy a termelő és 
a legtöbb szolgáltató folyamatban gépek vesznek részt. 
Az értékáram folyamatosságát csak akkor biztosíthatjuk, 
ha ezek a gépek mindig legjobb állapotukban állnak a 
rendelkezésünkre. Ezt a Teljes-körű Hatékony Karban-
tartás (Total Productive Maintenance – TPM) tudja bizto-
sítani. A korábbi karbantartási attitűd, azaz az elromlott 
gépek megjavítása, ebben a filozófiában már nem fo-
gadható el. Így jött létre a TPM, amelynek tudományos 
formába öntése Seiichi Nakajima nevéhez fűződik. A 
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koncepció lényege, hogy a karbantartásban résztvevők 
körét kiterjesztjük a gépen dolgozókra, a menedzs-
mentre, és olyan vállalati funkciókra, amelyek első köze-
lítésben nem állnak kapcsolatban a karbantartással (fej-
lesztés, beszerzés, pénzügy, HR). 
A TPM megjelenítése a már „megszokott” ház formában 
történik, azzal az érdekességgel, hogy egyes szerzők 
nyolc, míg mások egy öt pilléren nyugvó timpanonnal 
jelzik a TPM-t. Bizonyára ismert az OEE betűszó (általá-
nos berendezés hatékonyság, Overall Equipment 
Efficiency), amely három tényező, a berendezés rendel-
kezésre állási, a termelékenységi és a minőség mutatók 
szorzata. Mivel mindegyik egynél kisebb szám, az OEE 
is kisebb lesz egynél, ma egy elfogadott szám a 0,85. A 
TPM önmagában is egy tudomány, annak részletes is-
mertetése meghaladja e cikk kereteit. Az érdeklődő ol-
vasó kiváló magyar és külföldi tanácsadókat is megis-
merhet, érdekes írásokat olvashat, amint a keresőbe be-
írja a magyar vagy angol megfelelőt. 
A 3M és a 7 + 1 Muda 
Végezetül, ismétlésképpen bemutatjuk a haszontalan 
munka típusait: 
MURI: túlterhelés, ésszerűtlenség 
MURA: kiegyensúlyozatlanság 
MUDA: veszteség 
1. Túltermelés – a szükségesnél több előállítása 
2. Várakozás – erőforrásra vagy cselekvésre 
3. Szállítás – emberek, tárgyak vagy értékek mozgatása 
4. Rossz folyamat – megelőzés helyett ellenőrzés, sok 

újra megmunkálás 

5. Készlet – nyersanyag és alkatrész-tárolás 
6. Mozgatás – a munkahelyek kevésbé hatékony 

kialakítása 
7. Hibák – nem-megfelelőségek, utánrendelések és át-

dolgozások 
8. Ki nem használt humán erőforrások – kihasználatlan 

fizikai vagy szellemi kapacitás és szaktudás, gyenge 
lábakon álló ergonómia 

A Toyota Ház 
Sokat beszéltünk már a Toyota Termelési Rendszer ház 
formájú reprezentációjáról, most bemutatjuk a Liker 
könyv alapján megrajzolva.(44..  áábbrraa) 

Toyota filozófia
Vizuál menedzsment

Szabványosított folyamatok
Kiegyensúlyozott termelés (heijunka)

JIT
Taktusidő

Folyamatos áramlás
Húzó rendszer
Gyors átállás

Integrált logisztika

JIDOKA
Automatikus leállás

Andon rendszer
ember-gép elválasztás
minőség szabályozás

hibamentesség
gyökérok elemzésVeszteségek

csökkentése

Legjobb minőség 
legalacsonyabb ár  – legrövidebb átfutási idő 

legmagasabb biztonság – kiváló morál

Folyamatos fejlesztés

Emberek
csapatmunka

  
44..  áábbrraa  AA  TTooyyoottaa  HHáázz  

Jegyzet
Liker im



Magyar Minőség XXII. évfolyam 06. 2013. június 28/45 oldal 

Akkor mi is a kapcsolat a Lean és a Fenntartható 
Fejlődés között? 
A fenntartható fejlődésnek 3 pillére van, ahogy erről ko-
rábban már beszéltünk. Vizualizáljuk eddigi ismeretein-
ket (55..  áábbrraa)! 

  
55..  áábbrraa  AA  FFeennnnttaarrtthhaattóó  FFeejjllőőddééss  mmooddeelllljjee  

A gazdaság oldaláról egyértelműnek tűnik a dolog, hi-
szen a Lean Menedzsment célja az erőforrások ésszerű 
felhasználása. A kérdés azonban az, hogy a folyamata-
ink ésszerűsítésével megnyert dollárok, jenek, eurók mi-
lyen felhasználásra kerülnek. Vajon tovább növelik-e an-
nak a vállalati (bankokat is beleértve) menedzsmentnek 
az anyagi jólétét, amelynek tevőleges szerepe a sikerek-
ben -valljuk be őszintén -nincs komoly korrelációban a 
valós üzleti eredményekkel. Az egyes országok erre kü-
lönböző válaszokat adtak illetve adnak. 

Nézzük meg Japánt, illetve egy amerikai multinacionális 
nagyvállalat magyarországi vezetőjének az előadását, 
amelyet a IV. Magyar-Japán Termelékenységi és Minő-
ségi Szimpóziumon adott elő 2003-ban. A konferenciát a 
Magyar Termelékenységi Központ szervezte, amely ja-
pán segítséggel jött létre és működött (állandó japán 
szakértővel), továbbá több száz magyar szakember ja-
pán tanulmányútját szervezte meg, igen kedvező áron. 
Veress László „Japán termelékenységi és minőségi 
módszerek Magyarországon”című előadásából lássuk az 
első diát (66..  áábbrraa)!  

 
66..  áábbrraa  hheellyyee  

Mit olvashatunk? Mi a termelékenység célja? 
• holnap legyen jobb mindenkinek, mint ma 
• legyen nagyobb a torta, amit igazságosan fogunk 

szétosztani 
• a példamutatás, a tanulás és tanítás fejlesztése 
• a színvonal, a minőség és az eredmény javítása 

Jegyzet
Forrás Wikipédia, az ottani hivatkozási licenc alapján
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Ezek után lássuk, mi a termelékenység 3 vezérelve (77..  
áábbrraa)! 

  
77..  áábbrraa  hheellyyee  

Újabb ismerős kihívásokkal találkozhatunk. 
• a növekedés alkalom a foglalkoztatottság növelésére 
• konszenzus a munkaadó és a munkavállaló között 
• folyamatos fejlesztéssel a fenntarthatóságért 
Tessék elolvasni a fenntartható fejlődés alapvető céljait! 
Nem ugyanazok a célok köszönnek vissza? Akkor 
megint felmerül a kérdés, ezt mi meg tudjuk csinálni? 
Deming, 1980. június 24-én az NBC amerikai televízió 
állomás egy műsorában feltette a kérdést, „Ha a japánok 
tudják, mi miért nem?”. Ezt a napot tekinthetjük a TQM 
születésnapjának. Deming kérdésére Veres László az 
előadásában világos választ ad. Kijelenti, hogy a terme-
lékenység vezérelvei nem kultúra-függőek, bár beveze-
tésük az lehet.  

A nem japán, de a filozófiát magukévá tevő vállalkozá-
sok, legyenek azok a világ bármely pontján, csak kima-
gasló eredményekről tudnak beszámolni, amire a 
„Thinking-ben” nagyon jó példákat találunk. Womack-ék 
többször is hangsúlyozzák, hogy a „Lean Menedzsment” 
célja nem a dolgozók elküldés, hanem a munka veszte-
ségeinek feltárásával további lehetőségeket teremteni a 
társadalom tagjai számára. 
Amikor a lean menedzsmentről beszélünk, mindig hang-
súlyozzuk, hogy az a vezetők és vezetettek közös elha-
tározásán, megegyezésén alapul. Ez a fajta gondolko-
dásmód is a munkahelyi egyenlő esélyek megteremté-
sén keresztül kihat a társadalom egészének moráljára, 
elősegíti a fenntartható fejlődés céljainak megvalósulá-
sát. 
Japán szigetország, ráadásul olyan helyen, amely le-
mez-tektonikai törésvonalak mentén fekszik, így foko-
zottan ki van téve a földrengéseknek (évente több mint 
ezer) és cunamiknak, amelyek történelme során nem 
egyszer okoztak komoly pusztításokat, gondoljunk csak 
a legutóbbira, a 2011. március 11-én bekövetkezett ka-
tasztrófára. Így a japánok kapcsolata a természettel kicsit 
más, mint a többi országnak. Az ország éghajlata is ér-
dekes, míg tavasszal és nyáron a monszunok, addig 
ősszel és télen már a Szibériából kiáramló hideg légtö-
megek válnak uralkodóvá. A forgószelek, japánul a tájfu-
nok, sem számítanak ritka vendégnek az országban. 
Japán festői szépségű, hatalmas hegyek, vízesések, 
tengerszemek és keskeny tengeröblök jellemzik. A japá-
noknak nem a természet átalakítása, leigázása a célja, 
hanem az a vele való harmonikus együttélés. Ez átszövi 
a mindennapjaikat is, gondoljunk csak az ikebanára, a 
japán-kertekre, vagy a cseresznyefa virágzás ünnepére. 

Jegyzet
Womack J. P., Jones D. im
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A természettel való azonosulás kihat a művészetükre, ezért 
olyan letisztultak a képzőművészeti alkotások, egyszerűek 
és kifejezőek a versek (mint például a haiku). A művészet 
alakítja a társadalmi gondolkodásmódot. Ez a gondolkodás 
öltött testet a JIMR létrejöttében, majd ezt próbál-
ják/próbáljuk meg adaptálni a mi nyugatias környezetünkre, 
mint Lean Menedzsment. Innen már csak egy lépés, hogy 
a lean elvek „érték” fogalmába beletegyük a bennünket 
körülvevő környezetet, tágabb értelemben a Fenntartható 
Fejlődést. A vevő, a jelenleg a Földön élő 7 milliárd ember, 
adja meg a jelet –húzza- azt az értékfolyamatot, amely a 
környezetünk megóvását hivatott szolgálni. Fontos, hogy 
ez az értékfolyam soha ne szakadjon meg, a közös elhatá-
rozásokat -a szabványokat- mindenki tartsa be, fokoza-
tosan fejlesszünk ebben az értékfolyamban, mert különben 
a vevő nem lesz abban a helyzetben, hogy fizetni tudjon 
ezért a termékért. 
Utószó 
Tisztelt Olvasó! 
Amikor 2012 áprilisában Dr. Róth András főszerkesztő úr 
felkért bennünket, hogy egy konferencián elhangzott elő-
adás anyagát dolgozzuk át cikké, örömmel mondtunk 
igent, már csak azért is, mivel úgy gondoltuk, könnyű 
dolgunk lesz, leírjuk, amit elmondtunk. Egy kis könnyű 
kirándulásra gondoltuk vinni az Olvasót. Amikor nekilát-
tunk munkának, akkor jöttünk rá, hogy a leírásra váró 
dolgok nagy része már bizonyára ismert, hiszen napjaink 
divatos -a szó jó értelmében, bár nem mindig és min-
denhol- módszereiről van szó. Ismételni nem akartunk! 
Keresgéltük azokat a pontokat, ahol új információkat tu-
dunk adni, más nézőpontból is meg tudjuk világítani a 
témaköröket. A személyes élményekkel mondanivalón-
kat szerettük volna alátámasztani. Fontosnak tartottuk 

megvizsgálni a történeti hátteret, hiszen a múlt ismerete 
nélkül nincs jövő. 
Így lett a könnyű kirándulásból egy „világkörüli” utazás, 
egy napból majd egy esztendő. A túránk most véget ért, 
reméljük, hogy a sikerült elvinnünk a Tisztelt Olvasót 
olyan helyekre, ahol eddig még nem járt, sikerült egy 
más aspektusból is megmutatni a már ismert dolgokat. 
Köszönjük eddigi türelmüket! 
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AA  sszzeemmééllyyii  mmiinnőősséégg  ffeejjlleesszzttééssee  sszzeelllleemmii  tteecchhnnoollóóggiiáákk  aallkkaallmmaazzáássáávvaall  
FFeehhéérr  OOttttóó  

  
Az agykutatási eredmények elősegítették, hogy a vállalati 
gyakorlatban is alkalmazható képességnövelő szellemi 
technológiákat fejlesszenek ki az emberi agy működésé-
nek hatékonyabb kihasználására. A cikk áttekinti a válla-
latoknál felhasználható szellemi technológiák kifejleszté-
sének irányait. Egy példa, a Paletta módszer bemutatása 
segíti az olvasót új termékformációk kifejlesztésében. Az 
összefoglalásban a vállalati tudatmenedzsment rövid is-
mertetése olvasható. 
Sodrások és hullámok 
Az agykutatások új mérföldkövének és lendületének ne-
vezhettük a japán agykutatási programot követő, az Egyesült 
Államokban 1990-ben indított "Agy évtizede" programot. 
Számos ország csatlakozott a kezdeményezéshez: Magyar-
országon az "Agykutatás évtizede", Európában az "Európai 
Agy Évtizede" néven váltak ismertté a mozgalmak. A felfe-
dezéseket nem csak az orvostudományban, hanem egyéb 
humán területen is sokoldalúan hasznosították. A kutatási 
eredmények ígéretes perspektívát kínáltak a vállalati gya-
korlatban történő képességfejlesztési alkalmazásokhoz is. 
Mindezek hatására 2005-ben megkezdődött az agyműködés 
sajátosságaira kifejlesztett tudati technológiák oktatása a 
magyar felsőoktatásban. 
Az Európai Unióban 2009-ben hirdették meg a „Kreativi-
tás és innováció éve” mozgalmat, nyomatékosítva az 
innováció és a kreativitás egyre nagyobb jelentőségét a 
versenyképesség növelésében. 
A 2010. évi új EFQM modell alapkoncepciójában is 
megjelent a „táplálni a kreativitást és az innovációt”. 

Nem késlekedhetünk, szisztematikusan és célirányosan 
kell fejlesztenünk az egyének és közösségek kreativitá-
sát a versenyképesség megőrzése érdekében. 
A szellemi technológiák 
A Totál Kreatív Menedzsment szerinti definíció a szellemi 
technológiákra: az elme, az agy működésével összefüg-
gésbe hozható tudati/szellemi állapotok, folyamatok, te-
vékenységek és képességek, amelyek külső vagy belső 
vezérléssel irányíthatók és fenntarthatók. 
A szellemi vagy tudati technológiák kifejlesztése azt je-
lenti, hogy az agy működési sajátosságait figyelembe 
véve dolgozunk ki technikákat az agyműködés hatékony-
ságának növelésére, hogy könnyebbé, jobbá, egészsé-
gesebbé, gazdagabbá tehessük az emberi életet. 
E módszerek egyik körét jelentik a vezetői- vagy a szel-
lemi munka hatékonyságának növelésére kifejlesztett 
eljárások. Minőségügyi vonatkozásban a személyi minő-
ség és csoportminőség kategóriába sorolható fejleszté-
sekről és alkalmazásokról beszélhetünk. 
A szellemi technológiák kifejlesztése 
A szervezéstudomány új szakterületének is nevezhetjük 
a vállalati tudatmenedzsment kifejlesztését és alkalma-
zását, ugyanis az elme működését szabályozható szel-
lemi folyamatokként, rendszerszemlélettel közelítik meg, 
s e koncepció alapján történnek a módszerek és az eljá-
rások kifejlesztése. 

Jegyzet
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Itt említhetők meg a feltalálás, a gondolkodás, a döntés, 
a felidézés és az egyéb agyi működések hatékonyságát 
elősegítő technikák. 
A módszereket és alkalmazásukat három fő csoportba 
sorolhatjuk, az egyik a „kívülről befelé” irány, amikor az 
elme aktiválása külső ingerek alapján történik. E terület 
hagyományosnak tekinthető eljárása például az Irányított 
Generálás módszer. A másik főcsoportba a „belülről ki-
felé” módszerek tartoznak, amikor a tudat valamilyen 
szintjéről és működéséből származik az eredmény. Kü-
lönleges, a vállalati gyakorlatban ma még kissé szokat-
lannak tűnő módszerek is tartozhatnak ide, például a 
gondolkodás speciális szabályozása vagy mondjuk az 
intuíció. Nyilvánvaló, hogy a két csoport között átfedések 
vannak, s így találhatunk olyan módozatokat is, amelyek 
a két irányzat kombinációját ölelik fel, például a jobb és a 
bal agyfélteke működési szinkronizálására, együttes ha-
tékonyság kiteljesítésére irányuló technológiák, például a 
Csepphullám módszer. 
Az újdonságok kitalálása 
A feltalálás egyik szabványosított kényszerpályás szel-
lemi technológiája a Paletta módszer. A kényszerpálya 
azt jelenti, hogy ha valaki végig betartja az eljárás alkal-
mazási szabályait, akkor nem maradhat újdonság-ered-
mény nélkül. A módszer sajnos nem alkalmazható kor-
látlanul, inkább olyan esetekben eredményes, amikor 
meglévő kereskedelmi terméket vagy szolgáltatást kívá-
nunk továbbfejleszteni. 

Az eljárás öt szintet különböztet meg. 

Tárgykör

Objektív terület

Szubjektív terület

Leképzési terület

Eredmény terület

  
11..  áábbrraa  AA  PPaalleettttaa  mmóóddsszzeerr  sszziinnttjjeeii  

A módszer rendkívül egyszerű, lényegét az alábbi példán 
keresztül könnyű elsajátítani. A termékfejlesztésre vá-
lasszuk a golyóstollat, s menjünk végig a szinteken. 
1. szint: tárgykör 
A tárgykör alatt a kiválasztott terméket, szolgáltatást ért-
hetjük, jelen esetben vegyünk egy golyóstollat. 
Célunk tehát az, hogy új golyóstoll-féleségeket találjunk 
ki, majd a lehetséges ötletekből válasszuk ki a megvaló-
síthatókat. 
2. szint: objektív terület 
Az objektív terület alatt a felhasználókat, az újdonságot 
befogadókat, a vevőket kell azonosítani, tágabb értelem-
ben az érdekelt feleket is ide sorolhatjuk. 
A példánkban válasszuk, mondjuk az általános iskola 
korú gyerekeket. 
3. szint: szubjektív terület 
A szubjektív terület alatt a leendő termékfajtához kap-
csolható emocionális vagy funkcionális megnyilvánuláso-
kat értjük. 
Válasszuk, mondjuk a meglepetést, tehát meglepetést 
szeretnénk eladni az iskolásoknak a golyóstollal. 
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4. szint: leképzési terület 
A leképzési területnél a képzeletet kell segítségül hívni. Ez két 
lépésben szokott történni, az első a szubjektív terület elkép-
zelése, a második pedig a szubjektív terület beépítése a 
tárgykörbe. 
Először a meglepetés megnyilvánulási formáit kell összegyűjteni: 
hogyan, mivel éltünk vagy éltek át mások meglepetéseket? 
Ez lehet, pl. egy szétdurranó doboz, vagy egy zenélő képes-
lap vagy mondjuk a kaméleon színváltoztatása. 
A szubjektív terület feltárt elemeinek beépítése a tárgykörbe 
már egy mechanikus formációnak tekinthető, egyszerűen csak 
tegyük össze a kulcsszavakat a golyóstollal, például: szétdur-
ranó golyóstól, zenélő golyóstoll vagy kaméleon golyóstoll. 
5. szint: eredmény terület 
Az eredmény területen gyűjtjük szűrés és korrekció nélkül az 
ötleteket. A szóösszetételek vizualizálását követően kapjuk 
meg a véglegesnek értelmezhető javaslatokat, például: 
- írásra széteső golyóstoll, 
- írásra zenélő, nyávogó, beszélő golyóstoll, 
- időpontra rezgő golyóstoll, 
- írás közben az írószíneit változtató golyóstoll, 
- rázásra, leejtésre színt változtató golyóstoll, 
- hőre színt változtató golyóstoll, 
és a jelenlegi termékfejlesztési divatirányzatot követve hozzá-
tehetjük: 
- okos golyóstoll. 
Az új termékeink képzeletbeli vevői próbájához csak el kell 
képzelni egy osztályt, amikor a tanító néni -nem véletlenül- 
kölcsön kér a gyerekektől egy tollat. 
A Paletta módszer alkalmazása itt véget ér. A következő lépés 
az ötletek minősítése után a termékek kifejlesztése lehetne. 
Ma már általánosnak tekinthető a termékek tervezésnél is a 
minták keresése és kipróbálása, vagyis a termékszerkezet 
kifejlesztésének irányításához használhatnánk, mondjuk a 
Gondolkodás Irányítás módszert. 

Összefoglalás 
A XX. században, az agykutatási programok eredményeként, 
az agy fizikai működésével kapcsolatban a felfedezések gar-
madával találkozhattunk. Azóta - az elmeműködésre vonat-
kozó kutatásoknak köszönhetően is - számos tudatfejlesztési 
irányzattal és eljárással tették jobbá a mindennapi életet. A 
módszerek egy részét a cégirányításban és az alkotásokban 
is hasznosíthatjuk. 
Sok technikát fejlesztettek ki az egyéni és csoportos kreativi-
tási képességek növelésére, a széles körű vállalati alkalmazá-
sok azonban még váratnak magukra. 
Ha a terméket vagy a szolgáltatást előállítók folyamatait 
szemléljük, könnyen előfordulhat a jövőben, hogy az irányító 
ember válik a leggyengébb láncszemmé. Akkor nyújthatunk és 
várhatunk el folyamatosan hatékony és kimagasló szellemi, 
alkotó munkát - kreativitást, ha ugyanúgy kezdjük/folytatjuk a 
szabályozását, mint annak idején a gyártás minőségének ja-
vítását: szabványosítással? 
A személyi minőségfejlesztés egyik új irányzata a vállalati 
tudatmenedzsment -a tudati technológiák kifejlesztése és 
alkalmazása a vállalati eredményesség növelése érdekében- 
amelynek fő jellemzői: 
1. A szellemi tevékenységek, az elme működésének rend-
szerszemléletű megközelítése és elemzése az agyműködés 
kihasználására és fejlesztésére. 
2. Az adott/elvárt vállalati célra, eredményre, fejlesztésre, fel-
adatra, problémára, ügyre cél-eredmény orientált szellemi 
technológiák kifejlesztése. 
3. A tudati technológiák szisztematikus, szabványosított al-
kalmazása. 
Felhasznált irodalom 
Dr. Bánki M. Csaba (1994): Az agy évtizedében, Texoft Nyomdaipari 
Számítástechnikai Kft., BIOGRÁF kiadója, Budapest. 
Sugár Karolina (2009): EFQM új modell vagy szabvány?, Szövetség a 
Kiválóságért Közhasznú Egyesület, Budapest. 
Fehér Ottó Imre (2012): Total Creative Management Módszertár 1. Szellemi 
technológiák a vezetési és az alkotási hatékonyság növelésére, Budapest 
______________________________________________
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JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüüll  
BBeesszzééllggeettééss  NNyyeessttee  ZZssoollttttaall  

SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

  

„…A minőségnek mindig megvolt és meg 
is lesz a becsülete, presztízse. A vásárló 
egyre tudatosabbak, könnyebb az 
információkhoz hozzáférni, így keresik a 
számukra megfelelő termékeket.” 

Nyeste Zsolt 

- Beszélgetésünk elején egy rövid szakmai életrajzot sze-
retnék kérni. 

- Budapesten végeztem a Műegyetemen, mint Gépész-
mérnök 1999-ben (ez a kapcsolat még ma is elkísér), 
majd ezt követően, 2000-ben visszatértem, hogy csat-
lakozzak egy MBA programhoz. Szerintem nem hiába 
a BME az egyik zászlóshajója a magyar felsőoktatás-
nak, sok hasznosat tanultam meg ott. 

Az egyetem alatt kezdtem el dolgozni, egy olyan he-
lyen, ahol a kreativitás és a fejlesztés a műszaki kérdé-
sekben elvárás volt. Ez alapvetően meghatározta a to-
vábbi munkáimat is. 2001-ben csatlakoztam a 
Grundfos-hoz. 

- Milyen tennivalókat takar pontosan az „Ipari folyamatok” 
vezetése? 

- 2010 nyarán a vállalat szervezeti átalakítása során 
minden olyan támogató folyamatot, amely nem szerve-
sen része a napi működésnek, egy csoportba szer-
veztek. Ide tartozott a karbantartás, az üzleti kiválóság, 
az auditok és a technológia menedzsment. Ennek a te-
rületnek egyik szakmai vezetőjévé neveztek ki. A fő 
feladatunk a 3 gyáregység folyamatainak összehango-
lása és optimalizálása volt, illetve az üzleti kiválósággal 
kapcsolatban számos új területet térképezünk fel, úgy-
mint a CSR, tudás menedzsment vagy a beszállítók 
EFQM alapú fejlesztése. 

- Példás a kötődésed a Grundfos-hoz. Mit adott Neked ez 
a multi cég? 

- Sok mindent. Képzeld el azt a helyzetet, amikor egy 
frissdiplomás találkozik azokkal a dolgokkal, amikről az 

Jegyzet
Minőségügyi és oktatási vezető, IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
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egyetem úgy hallott, hogy: „kevés helyen lehet vele ta-
lálkozni” vagy hogy: „na, az ilyen helyeket keressék…” 
Én ilyen helyre kerültem. Alapvetően igaz, hogy a vál-
lalati kultúra és értékrend határoz meg mindent. Amivel 
itt találkoztam azzal könnyen tudok azonosulni. Nagyon 
sok lehetőséget kaptam arra, hogy új ötletek és megol-
dásokat próbáljak ki. Szerintem valahol minden mérnök 
vágyik erre… 

- Hogyan látod a magyarok szerepét a Grundfos sikerei-
ben? 

- Ma, a magyarországi gyártóbázis a 2. legnagyobb a 
cégcsoporton belül, amit 10 év alatt sikerült elérni. Ha 
csak ezt nézem, mi is nagyban hozzájárulunk a siker-
hez. Persze lehetne mondani, hogy a magyarországi 
vezetés külföldiekből áll, így a magyarok szerepe cse-
kély. De nem ez a helyzet. Napjainkban sokkal több 
magyar dolgozik nemzetközi szerepekben illetve kül-
földön, mint ahány idegen nemzetiségű a GMH-ban. 
Elismernek bennünket, magyarokat a tudásunkért és a 
szorgalmunkért. 

- Minőség iránti elkötelezettségednek többször jelét ad-
tad. Mit jelent számodra a minőség és a kiválóság? 

- Számomra ez az összehasonlítás egy kicsit akadémi-
kus. A kiválóságban szerintem benne rejlik a folyama-
tos megújulásra való képesség, és az, hogy hosszútá-
von képes megőrizni az elért eredményeket. Itt gondo-
lok a Planet, People, Profit megközelítésre is, ami 
benne rejlik a kiválóságban. A kiválóságot inkább szer-
vezeti szinten tudom értelmezni, míg a minőséget in-
kább termék vagy folyamat szinten. A minőség szá-
momra inkább statikus dolog, egy eredmény. Egy ki-
váló szervezet mindig minőséget állít elő. Olyan ez, 
mint a rész és az egész. 

- Miért tartod fontosnak a szervezeti önértékelést? 

- Van egy pont, amin túl már a fejlődés nem annyira 
triviális, automatikus, a szervezet a saját rutinjaival nem 
tud átlépni, nem jön magától. Ekkor hasznos tud lenni 
az önértékelés eszköze, és itt első sorban az EFQM 
modellre gondolok. Ha ezt hozzáértő emberek végzik 
el, akkor ez kincsesbánya legalább 2-3 évre a szerve-
zet számára, már ami a fejlesztendő területeket illeti. Mi 
ezt saját magunkon tapasztalunk meg. 

- Hogyan látod az ISO 9001 és az EFQM modell kap-
csolatát? 

- Érdekes kérdés, és biztos vagyok benne, hogy számta-
lan tanulmány született már ebben a kérdésben. Szá-
momra, az EFQM modell egy filozófia, kultúra, ami át-
fogja egy szervezet teljes életét. Természetesen egy 
kiváló szervezet nem létezhet a különböző irányítási 
rendszerek nélkül (9001, 14001, 18001). Ezek a rend-
szerek vezetik be, és működtetik az EFQM keretből kö-
vetkező dolgokat. Biztos vagyok benne, hogy nem le-
het kiváló egy szervezet jól működő irányítási rendsze-
rek nélkül. De ezek a rendszerek önmagukban még 
nem biztosítják a fenntartható kiválóságot. Ehhez egy 
kicsit több kell, és ez a kiválósági modell. 

- A „minőség szakma” sok rendezvényén fejted ki vélemé-
nyedet, terjeszted a jó gyakorlatokat. Mások biztosan 
tanulnak Tőled, de vajon Te mit profitálsz az ilyen talál-
kozások alkalmával? 

- Szeretek tájékozott emberekkel, értelmes dolgokról 
beszélgetni. Természetesen egy ilyen alkalom mindig 
lehetőséget nyújt az ötletek megvitatására, illetve a ka-
pott reflexiók is hasznosak, sokat tud belőlük tanulni az 
ember, ha nyitott szemmel jár. 
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- Sokan a minőség presztízsének csökkenéséről beszél-
nek. Te osztod ezeket a nézeteket? 

- Nem, nem hiszem. A minőségnek mindig megvolt és 
meg is lesz a becsülete, presztízse. A vásárló egyre 
tudatosabbak, könnyebb az információkhoz hozzáférni, 
így keresik a számukra megfelelő termékeket. Ha az 
ipari vetületét nézzük a kérdésnek, akkor szerintem 
éppen ellentétes folyamat játszódik le. A vevői elvárá-
sok egyre magasabbak, és ezeknek csak a minőség 
folyamatos fejlesztésével lehet megfelelni. Korábban a 
minőségügy csak egy megtűrt, szükséges rossz volt 
egy vállalat életében -ebben közrejátszott a rengeteg 
hozzá nem értő felkészítő cég is, akik használhatatlan 
dokumentumhalmokat hagytak maguk után- de ez 
mára megváltozott. Több helyen látom, hogy a minő-
ségügyet stratégiai szinten kezelik, ahogy ezt ajánlatos 
is. 

- Miként tartod karban és hogyan bővíted szakmai 
ismereteidet? Mi ösztökél, mi sarkall újabb feladatok el-
végzésére? 

- Maga a feladat, a kihívás az, ami motivál és ösztökél. 
Valóban szerencsésnek érzem magam, mert lehetősé-
gem volt sok mindenben részt venni, legyen szó mű-
szaki, menedzsment, HR vagy kontrolling kérdésről. És 
itt kapcsolódik a válaszom a kérdés másik feléhez. 
Olyan kollégákkal volt lehetőségem együtt dolgozni, 
akiktől sok mindent lehetett és lehet tanulni. Termé-
szetesen a GMH és a cégcsoport számos képzési le-
hetőséget biztosít, olvasom a szakirodalmat és -ha az 
időm engedi- eljárok konferenciákra. 

- Mire vagy büszke? Milyen eredményeket emelnél ki ed-
digi munkáid közül? 

- Nehéz kérdés, mert én is ember vagyok… De ha vá-
lasztanom kellene, akkor a vállalat szintű karbantartási 
szervezet kialakítását és a Beszállítói Kiválóság Prog-
ramot vagy a Kaizen folyamat átszervezést emelném 
ki. 

- Dinamikus alkat vagy. Milyen további terveid vannak? 

- A jövőben a beszállítók fejlesztése és minőségügyi 
szempontból való kezelése lesz az egyik fő feladatom. 
Ehhez jó alapot jelent a Beszállítói Kiválóság Program, 
ahol az EFQM modell mentén hajtunk végre fejleszté-
seket, értékeléseket. Mindenképpen olyat szeretnék 
csinálni, amiben hasznosíthatom tapasztalataimat és a 
kreativitásomat. 

- A sok teendőd mellett van-e időd regenerálódni? Mi a 
kedvenc hobbid? 

- Három fiam van (2-6-7), szerintem ezzel el is mondtam 
mindent… A családom és a munkám kitölti minden idő-
met, így nem is jut másra. De nem is hiányzik, mert eb-
ben a kettőben megtaláltam mindent, amire szükségem 
van. 

- Nagyon szépen köszönöm a válaszaidat! 

______________________________________________
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
 

  UXXIIII..  HHoonnvvééddeellmmii  mmiinnőőssééggttaalláállkkoozzóó  
22001133..  ookkttóóbbeerr  22..  sszzeerrddaa  

  

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

TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22001133..  

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

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

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

PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  ééss  aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  eelleekkttrroonniikkuuss  ffoollyyóóiirraatt  lleeggjjoobbbb  sszzeerrzzőőiinneekk  DDííjj  üünnnneeppééllyyeess  
ááttaaddáássaa 
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AA  ttaaggssáágg  úújjaabbbb  nnééggyy  éévvrree  sszzaavvaazzootttt  bbiizzaallmmaatt  aazz  IISSOO  99000000  FFÓÓRRUUMM  EEllnnöökkssééggéénneekk  ééss  FFeellüüggyyeellőő  
BBiizzoottttssáággáánnaakk  

RRóózzssaa  AAnnddrrááss  
  

2013. április 9-én tartottuk meg Budapesten a RUBIN 
Hotelben az ISO 9000 FÓRUM 23. Közgyűlését, ame-
lyen számba vettük az elmúlt 4 évi -a szervezet által el-
végzett- tevékenységeket és az elért eredményeket. A 
rendezvény résztvevői egyértelműen elfogadták a Köz-
hasznúsági jelentést, a Felügyelő Bizottság beszámolóját 
és örömmel fogadták az elért pénzügyi eredményeket, 
aminek értelmében az ISO 9000 FÓRUM stabilan mű-
ködő és fenntartható tevékenységet végző közhasznú 
társadalmi szervezet. 
A tagság feltétel nélkül kérte fel és választotta újra 4 
éves időszakra a szervezet Elnökségét és a Felügyelő 
Bizottság tagjait. 
A 2008-as gazdasági válságot követően jelentős vissza-
esés tapasztalható az európai, és hazai civil és társa-
dalmi szervezetek működésében. Számos példával iga-
zolható, hogy a gazdasági válság mélyülésével az elmúlt 
néhány évben csökkent a gazdálkodási és erkölcsi morál 
is, amit sokan a túlélésért való küzdelemmel, a piacok 
megtartásával magyaráznak. 
Ilyen körülmények között nagyon nehéz helyzetben van-
nak a társadalmi civil szervezetek, hiszen támogatások 
hiányában és versenykörnyezetben kell eleget tenniük 
szervezeti célkitűzéseiknek és a jogosan elvárt közhasz-
núsági feladataiknak. 

  
11..  áábbrraa  FFóórruumm--kköözzggyyűűllééss,,  eellnnöökksséégg  

A már „nagykorúvá” vált 20 éves ISO 9000 FÓRUM pél-
daértékűen igazolja, hogy a tagság aktív részvételével és 
támogatásával, ésszerű és költséghatékony gazdálko-
dással, szakmai alázattal és elkötelezettséggel, és a 
többi minőségügyi társadalmi szervezet tevékenységé-
nek tiszteletben tartásával igenis lehet gazdaságosan, 
eredményesen és közérdekűen dolgozni, együttműködni. 
Rózsa András elnök üdvözölte a Taggyűlés résztvevőit 
és név szerint köszöntötte a minőségügyi társadalmi 
szervezetek vezetőit. 
Beszámolt az ISO 9000 FÓRUM 2009-2012. évi tevé-
kenységekről, a gazdálkodásról, a FÓRUM által elért 
sikerekről és eredményekről és ismertette a 2012. évi 
Közhasznúsági jelentést is. 
Említette, hogy a szervezet sikeresen újította meg és 
tanúsíttatta minőségirányítási rendszerét. 
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A 2012. évi saját szervezésű XIX. Nemzeti Konferencia 
312 résztvevővel és 53 előadóval kiemelkedően sikeres 
volt. Ezt igazolják a résztvevői szöveges és számszerű 
visszajelzések is. Ebben az évben is több tekintetben 
nőtt az általános elégedettség (pl. szakmai prog-
ram=91,83%) és a 2012. évi konferencia az elmúlt évek 
egyik legjobban sikerült rendezvénye lett (átlagos elége-
dettség=91,43%). 
Az ISO 9000 FÓRUM 2012-ben 11 közhasznú rendez-
vényt szervezett összesen 785 résztvevővel. 
Az elnök kiemelte, hogy a szervezet az elmúlt 4 év alatt 
nem kapott semmiféle anyagi támogatást (állami, pályá-
zati) a működtetéshez, a szakmai rendezvények lebo-
nyolításához. 
A Taggyűlés folytatásaként Sándor István az FB elnöke 
terjesztette elő a Felügyelő Bizottság jelentését az ISO 
9000 FÓRUM 2012. évi tevékenységéről. A FÓRUM tevé-
kenysége igazolja a küldetésben és jövőképben megfo-
galmazottakat, azaz a szervezet továbbra is a minőség-
ügy egyik kiemelkedő társadalmi szervezete maradt. A 
taggyűlés résztvevői egyhangú szavazással fogadták el 
az előterjesztett beszámolókat, jelentéseket és a 2013. 
évi költségvetés tervezetet. 
A számadatok alapján is megállapítható, hogy az ISO 
9000 FÓRUM megalakulása óta hasznosan, közhasz-
núan és eredményesen működik. A 20 éves ISOFÓRUM 
Magyarországon a legelfogadottabb minőségügyi társa-
dalmi szervezet. 
Az ISO 9000 FÓRUM immár másfél évtizede működteti 
elismerési rendszerét. A díjak és oklevelek egy részét a 
taggyűlés alkalmával adjuk át az elismert személyeknek. 
Ebben az évben a következő elismeréseket osztották ki. 

 A „Konferencia Legjobb Előadója”: Báyer Szonja (DM 
SONE Zrt.) és Lakner Gyula (GE Hu. Kft. Nagykani-
zsa) 

 „A FÓRUM Kiváló Támogatója”: 
1. HAJDU Autótechnika Zrt. 
2. Kecskeméti TERMOSTAR Kft. 

 „Aki sokat tett a FÓRUMÉRT”: 
1. Patakiné Mónika-Zwack Unicum Nyrt. 
2. Tóth Judit – Gyermelyi Zrt. 

 „A MINŐSÉGÉRT” Egyéni vándordíj: Kállai Tamás - 
B. Braun Avitum Zrt. 

 „Ipar & Szolgáltatás Minőségéért” oklevél: 
1. Baranyi Béla - EDF DÉMÁSZ Zrt. 
2. Puskás László - Paksi Atomerőmű Zrt. 

Ez úton is gratulálunk a kitüntetetteknek! 

  
22..  áábbrraa  AA  kkiittüünntteetttteekk  
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A Taggyűlés tisztújítást is tartott. 
A 20 év alatt ötödik alkalommal kellett vezetőséget vá-
lasztani, így kiemelt annak jelentősége és súlya, hogy kik 
azok, akik a válság által sújtott időkben hitelesen tudják 
képviselni a magyar gazdaság auditált cégeinek érdekeit 
a társadalom, a kamarák és a kormányzat felé. 
A Jelölő Bizottság (Sződi Sándor, Torma Beáta és Pelle 
Gábor) ismertette, hogy az Elnökség tagjaira és az FB 
tagokra közel 130 jelölés érkezett, de egyetlen új sze-
mély neve sem merült fel a jelöltek között. A Taggyűlés 
egységesen megválasztotta az előterjesztett tisztségvi-
selőket. 

  
33..  áábbrraa  AA  mmeeggvváállaasszzttootttt  eellnnöökksséégg  

Az Elnökség (Rózsa András elnök, Kormány Tamás 
társelnök, Boros András alelnök) és a Felügyelő Bizott-
ság (Sándor István, Tóthné Dr. Veinperl Ilona, Papp 
István Róbert) nevében megköszönjük a Tagság és 
Partnereink bizalmát, igyekszünk az előttünk álló 4 év 
során eleget tenni a tagság elvárásainak és eredménye-
sen segíteni Magyarország élenjáró cégeinek érdekér-
vényesítését, ezáltal fejlődését. 
______________________________________________  
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AAuuttoommoobbiillffoorruumm  22001133  
  

Program 
2013. június 20. 

GYMSKIK Székház (9021 Győr, Szent István út 10/a. 
08:00 A szervezőiroda, valamint a szakkiállítás 

megnyitása 

09:00 A Szekció 
Moderáció: Mihalicz Antal a Syncreon Kft. 
igazgatója, a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke. Tibori Pál 
Levente az SMR Hungary Bt. Vezérigazgatója, a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Mosonmagyaróvári Térségi Elnöke 

09:00 Megnyitó a szervezők részéről és a konferencia 
szakmai felvezetése – Mihalicz Antal a Syncreon 
Kft. Igazgatója, a Györ-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke. Tibori Pál 
Levente az SMR Hungary Bt. Vezérigazgatója, a 
Györ-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Mosonmagyaróvári Térségi Elnöke, Dr. 
Albrecht Köhler, a Knorr Bremse igazgatója és a 
GfPM igazgatósági tagja, 
Prof.Dr.Klaus-J. Schmidt, az IPL és az AKJ/GfPM  
igazgatója, 

  Kilián Csaba, MGSZ, Magyar Gépjárműgyártók 
Szövetsége, Budapest 
A régió gazdaságának és autóiparának fejlődése, 
várható trendek 

  Bosch, Budapest Uwe Mang, Bosch, Termelési 
vezető, Budapest  
Innováció a termelésben és a logisztikában – A 
Bosch útja a termelési és a beszállítói folyamatok 
fenntartható növelésében 

10:50 Szünet és a kiállítás megtekintése 

11:20 B Szekció 
Moderáció: P. Riechers (Volkswagen) és NN 

11:20 Volkswagen, NN, NN 
Produktivitás és flexibilitás –  A VW termelési 
rendszerének kialakítása és  eredményei a cégen 
belül és a beszállítóknál 

  Knorr-Bremse – A. Olah, Üzletvezető und NN 
5-napos gyár – Koncepció bevezetése a gyártás, 
összeszerelés területén és integrációja az új 
beszállítókkal a budapesti gyárban 

  HITA Budapest – Werly Szilvia, Senior Tanácsadó 
A HITA beszállító-fejlesztési programja – az elmúlt 
időszak eredményei, jövőbeni tervek 

13:10 Ebéd és a kiállítás megtekintése 

14:10 C Szekció  
Moderáció: P. Männche (Deutz) és NN  

14:10 Dana Kft. – Király Zoltán, Ügyvezető, Győr 
Karcsú folyamatok és struktúrák  – Optimalizálás 
folyamatintegráción keresztül és konzekvens 
igazítása a Lean-koncepcióhoz  

  Odelo – Klaus Holeczek, Ügyvezető, Prebold 
(Szlovénia) 
Világklasszis gyártás – Utak az integrált 
folyamatoptimalizálás érdekében TPM- és Lean-
módszerek révén 

15:30 Szünet és a kiállítás megtekintése  
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16:00 D 1 Szekció 
Moderáció: St. Rosenwald (Daimler) és NN 

16:00 Magna – NN, SCM, Graz (Ausztria) 
Folyamathatékonyság integráció révén – A 
beszállítói lánc optimalizálása magas hatékonyságú 
folyamatok kialakítása és beszállítói integráció által 

  Széchenyi István Egyetem – Dr. Jósvai János, 
tanszékvezető helyettes, Győr 
Az egyetem, mint projektpartner – Programok a 
minőségemelés érdekében, valamint a 
vállalkozások és a praxispéldák továbbfejlesztése 

  Nemak Kft. – Rendesi János 
Minőségfejlesztési módszerek alkalmazási 
eredményei nyomásos alumínium öntvény gyártás 
területén 

17:20 Az első nap lezárása és információk az estével és a 
gyárlátogatásokkal kapcsolatosan 

16:00 D 2 Szekció 
Moderáció: Dr. Kardos Károly, rektor helyettes 
Széchenyi Egyetem és NN (MLBKT) 

16:00 MÁV Zrt. – Pál László, Általános Vezérigazgató 
Helyettes, 
Új lehetőségek az autóipari szállítások 
fejlesztésében  - A MÁV Zrt. jövőbeni tervei 

  Győr-Pér Airport – Vadász László, Igazgató 
Teherszállító charterek gyors, rugalmas kiszolgálása 
az autóipar számára 

  Syncreon Kft. – Mihalicz Antal, Ügyvezető Igazgató, 
Szabó Gergely, Mérnökségi Igazgató 
Syncreon a kiválóság útján – logisztikai fejlesztések 

17:20 Az első nap lezárása és információk az estével és a 
gyárlátogatásokkal kapcsolatosan 

 

14:10 E Szekció – Üzletember találkozó 
10-12 megbeszélés az egymás iránt érdeklődő 
üzleti partnerek között max 15 percben  

19:00 Esti rendezvény és gálavacsora 

19:00 Kezdés  

  Gálavacsora és díjkiosztás  

22:45 Az esti rendezvény befejezése 
2013. június 21. 

GYMSKIK székház, (9021 Győr, Szent István út 10/a. 
08:15 A szervezőiroda megnyitása és utazás busszal az 

SMR-hez és a VW Bratislavahoz 

09:00 SMR Gyárlátogatás (Samvardhana Motherson 
Reflectec Hungary Bt.), Mosonmagyaróvár 

09:00 A vállalkozás bemutatása, termékek és beszállítói 
stratégia 

  Az SMR gyártási és logisztikai koncepciója   

  Gyárlátogatás, kérdések és válaszok 

11:15 Szünet, ebéd és továbbindulás a VW pozsonyi 
gyárába  

12:30 VW Bratislava, Pozsony (Szlovákia) 
12:30 A gyáregység bemutatása 

  A VW Bratislava logisztikai koncepciója  – J. Josfej, 
Logisztikai Vezető 

  Kiválasztott logisztikai és termelési részlegek 
megtekintése 

15:45 Visszaindulás Győrbe  
A rendezvény honlapjának elérhetősége a következő: 
HUhttp://www.b2match.eu/akjconference2013/pages/agend
a-hungarian U 
______________________________________________________________________________
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JJöövvőő  hhííddjjaa  22001133..  
TTuuddoommáánnyynnééppsszzeerrűűssííttőő  pprrooggrraamm  

 
Az Európai Unió támogatásával kibővül a nagysikerű, a 
Nemzeti Innovációs Hivatal támogatásával, valamint Dr. 
Deák Csaba elnökhelyettes úr védnökségével megren-
dezett „Jövő Hídja a Lánchídon” című program. Az Új 
Széchenyi Terv keretében elnyert 45 millió forintos tá-
mogatásnak köszönhetően, a szervezők az idei évben 
Budapest mellett Győrben, Szegeden és Debrecenben 
is elindítják a Jövő Hídját, így létrehozva hazánk legna-
gyobb tudománynépszerűsítő eseménysorozatát. Az 
első eseményt május 1-én, a győri Nádor aluljárónál 
rendezték. 

A TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0042 azonosítószá-
mú, „Tudományok Hídja a konvergencia régiók felső-
oktatási pólusaiban” címmel beadott pályázat keretében 
megvalósuló „Jövő Hídja 2013.” országosra bővített ese-
mény célja az idei évben is a műszaki és természettu-
dományok, a kutatói és mérnöki életpálya népszerűsí-
tése a társadalom, és elsősorban a pályaválasztás előtt 
álló fiatalok körében. A rendezvényeken számos tehet-
séges és sikeres fiatal mutatkozik be, bizonyítva, hogy 
kellő kitartással, szorgalommal, céltudatossággal már 
fiatal korban is komoly eredményeket lehet elérni, ami 
Magyarország szellemi, gazdasági és kulturális ver-
senyképességét is növelni tudja. Az esemény fontos 
célja a tudás-intenzív iparágak és azok eredményeinek 
bemutatása, a jövő generációinak orientálása e területek 
felé. A projekt teljes költségvetése 45.562.120,- Ft, 
amelyből 45.562.120,- Ft az Európai Unió és a Magyar 
Állam által nyújtott támogatás. A rendezvény látogatói 
számos magyar innovációval találkozhatnak, látványos 
és izgalmas ízelítőt kaphatnak a műszaki és természet-

tudományok területéről, sikeres fiatal magyar kutatókat, 
mérnököket, vállalkozókat ismerhetnek meg. 

A Jövő Hídja 2013. rendezvénysorozat Győrben indult 
útjára, Debrecenben várhatóan augusztus közepén, 
Szegeden pedig augusztus végén kerül majd megrende-
zésre. A programsorozatot szeptemberben, a budapesti, 
Jövő Hídja a Lánchídon című rendezvény zárja. 

A Jövő Hídja részletes programja elérhető a 
HUwww.jovohidja.hu UH internetes oldalon. 

______________________________________________  
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

HUAz ellátási láncban elfoglalt pozíció és a szolgálatosodás - 
üzleti modellek Európában 2. rész – 
HUDemeter Krisztina - Szász Levente UH 

HUSupply Chain Position and Servitization - Business 
Models in Europe - Part 2 – 
HUDemeter, Krisztina - Szász, Levente UH 

HUProjektek minőségmenedzsmentje - további lehetőségek – 
HUDr. Berényi LászlóUH 

HUQuality Management of Projects - Further Possibilities - 
Dr. Berényi, LászlóUH 

HUMinőség- és termelékenységfejlesztés a fenntartható 
fejlődésért A Lean Menedzsment módszerei a fenntarthatóság 
tükrében 2. rész - Tóth Csaba László - Tóth LászlóUH 

HUQuality and Productivity Development Aiming 
Sustainable Development. Methods of Lean 
Management in the Wake of Sustainability Part 2 – 
HUTóth Csaba, László - Tóth, LászlóUH 

HUA személyi minőség fejlesztése szellemi technológiák 
alkalmazásával - Fehér Ottó UH 

HUPersonal Quality Improvement by Application of Mind 
Technologies - Fehér, Ottó UH 

HUJók a legjobbak közül Beszélgetés Nyeste Zsolttal - 
HUSződi Sándor UH 

HUThe Best among the Best - Report with - Nyeste, Zsolt - 
Sződi, Sándor UH 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

HUA Magyar Minőség Társaság tervezett programjai UH 

HU2013 Year’s Planned Programs of the Hungarian Society 
for QualityUH 

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

HUA tagság újabb négy évre szavazott bizalmat az ISO 9000 
FÓRUM Elnökségének és Felügyelő Bizottságának -  
HURózsa András UH 

HUMembers Voted Confidence to the Presidence and the 
Supervisory Comitee of ISO 9000 FÓRUM for the Next 
Four Years - Rózsa, András UH 

HUAutomobilforum 2013 UH HUAutomobilforum 2013 UH 

HUJövő hídja 2013. UH HUBridge of the Future 2013 UH 
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