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FFeennnnttaarrtthhaattóóssáágg  aa  hhaazzaaii  vváállllaallaattii  ggyyaakkoorrllaattbbaann  
11..  rréésszz  

BBáárrtthh--FFeehhéérr  SSzziillvviiaa  
  

A fenntarthatóság kérdésköre napjainkban egyre inkább a 
figyelem középpontjába kerül, egyes szerzők egyenesen a 
következő, a minőségi és az információs forradalomhoz 
hasonló megatrendnek tartják (Lubin – Esty, 2010). A ta-
nulmány célja megvizsgálni, mennyiben érvényesül ez a 
megatrend Magyarországon: mennyiben kezelik stratégiai, 
versenyképességi kérdésként a magyar vállalatok a kör-
nyezetvédelmet és a fenntarthatóságot? A szerző tanulmá-
nyában bemutatja a fenntartható fejlődés vállalati vonatko-
zásait, majd megvizsgálja, mennyiben jelennek meg a 
hazai vállalatok stratégiájában és gyakorlatában a fenntart-
hatóság aspektusai. Az elemzéshez a Budapesti Corvinus 
Egyetem Versenyképesség Kutató Központjában 2009-ben 
lebonyolított kérdőíves felmérés adatait használta fel. 

Kulcsszavak: fenntarthatóság, vállalati stratégiák, verseny-
képesség 

A fenntartható fejlődés legelfogadottabb és legelterjedtebb 
definíciója a Brundtland Bizottság által 1987-ben megfo-
galmazott definíció: „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, 
amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy 
veszélyeztetné a jövő generáció esélyeit arra, hogy ők is 
kielégíthessék szükségleteiket.” (Láng, 2008). A fenntart-
ható fejlődés az ökológiai, a társadalmi és a gazdasági 
fenntarthatóságot egyidejű harmóniaként feltételezi (Kere-
kes, 2008). Ezen felül a fenntarthatóság szerves része a 
generációk, nemzetek és egyének közötti egyenlőség 
biztosítása (Greene – Wegener, 1997). 

Ezek a makroökonómiai definíciók azonban nem adnak 
megfelelő iránymutatást a vállalatoknak arra vonatkozólag, 
hogy mi is az ő szerepük, és hogyan tudnák a belső és 

külső érintettek érdekeit megfelelően összehangolni a vál-
lalati érdekekkel (Carter – Rogers, 2008). 

A környezetvédelem megjelenése a vállalati gyakor-
latban 
A fenntarthatóság a vállalati gyakorlatban először a kör-
nyezetvédelemre korlátozódva jelent meg, míg a társadalmi 
aspektus csak később vált széles körben kiemelt jelentősé-
gűvé (Kerekes – Szlávik, 2001; Borghesi – Vercelli, 2003; 
Kőszeghy, 2004). 

Ennek oka lehet az is, hogy több szerző szerint a vállalatok 
számára nem elérhető vagy releváns cél a társadalmi as-
pektusok integrálása: a vállalatok nem rendelkeznek meg-
felelő eszközökkel ahhoz, hogy a társadalmi problémákat 
hatékonyan kezelni tudják (Fineman, 2000; Lamming et al., 
1999, idézi: Schaefer, 2004). 

A jelenlegi fejlődés fenntarthatatlanságának és a változ-
tatás szükségességének felismerésével, a negatív exter-
nális hatások internalizálása céljából a kormányok egyre 
szigorodó környezetvédelmi szabályozásokat hoztak. Így 
próbálták rákényszeríteni a vállalatokat a természeti kör-
nyezet tiszteletben tartására, a környezetterhelés csök-
kentésére. A legtöbb vállalat működésében a környezetvé-
delmi tevékenység külső kényszer, valamilyen szabályozás 
hatására jelent meg, és legtöbbször csak a szabályozások-
nak való megfelelésig terjedt. A vállalatok úgy tekintettek a 
környezetvédelemre, mint pluszterhet, -költséget jelentő 
tényezőre, mely egyértelműen negatív hatással van a vál-
lalat pénzügyi eredményére és versenyképességére. 

Jegyzet
A cikk a Vezetéstudomány 2012.10. számában, azonos címmel megjelent tanulmány másodközlése.

Jegyzet
Beszerzési menedzser, Unilever Magyarország Kft.

Jegyzet
A kutatást a TÁMOP-4.2.1.B-09/KMR-2010-0005 kutatási program támogatta.



Porter és Van der Linde (1995a) 1995-ös cikkével próbálta 
azt az elterjedt vélekedést megdönteni, mely szerint a 
környezetvédelmi szabályozások – a növekvő költségeken 
keresztül – aláássák a versenyképességet. 

Porter és Van der Linde álláspontja szerint a megfelelően 
kidolgozott környezetvédelmi szabályozás olyan innováci-
ókhoz vezethet, melyek az inputok (alapanyag, energia, 
munkaerő stb.) hatékonyabb felhasználását teszik lehe-
tővé. Ezáltal az eredmény kisebb környezeti hatás mellett 
alacsonyabb költség, jobb termékminőség és javuló globá-
lis versenyképesség lehet. Vagyis a javuló erőforrás-ter-
melékenység képes a környezeti teljesítmény javításának 
költségeit ellensúlyozni, és magasabb versenyképességhez 
vezet. Porter és Van der Linde arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a szennyezés általában gazdasági veszteségforrás, 
az erőforrások nem hatékony felhasználását jelzi. Ez az 
újszerű megközelítés heves vitát robbantott ki, végül pedig 
paradigmaváltáshoz vezetett. 

Porter és Van der Linde makroszinten, a szabályozások 
oldaláról közelítette meg a kérdést. A vita kirobbanása után 
számos kutató igyekezett vállalati szinten, esettanulmányo-
kon keresztül, illetve empirikusan bizonyítani az egyik vagy 
másik tábor igazát (Karakazoglu – Lindell, 2000; Crowe – 
Brennan, 2007; Rao – Holt, 2005; Zhu – Sarkis – Geng, 
2005; King – Lenox, 2001; Pataki, 2001; Németh, 2008). 

Egymásnak ellentmondó eredmények is születtek: több 
tanulmány kihangsúlyozza, hogy az egyre komplexebbé 
váló környezeti problémák kezelése igen jelentős költsé-
gekkel jár, ami nagyban megnehezíti annak versenyelőny-
nyé formálását. Amennyiben ezek a befektetések valóban 
előnyösek volnának, nem lenne szükség állami kényszerre: 
a piaci verseny automatikusan kikényszerítené azokat a 
piaci szereplőktől (Walley – Whitehead, 1994; Palmer et al., 
1995). Ugyanakkor számos esettanulmány bizonyítja, hogy 
a progresszív környezeti stratégiák, környezeti innovációk 

által gazdasági előny érhető el: ezek általában kedvezőbb 
termékminőség és/vagy alacsonyabb költségek formájában 
jelentkeznek (Karakazoglu – Lindell, 2000). 

Az elmúlt évtizedben tapasztalt trendek – a globalizáció, a 
globalizálódó ellátási láncok, a növekvő verseny a termé-
szeti erőforrásokért, az egyre szigorodó környezetvédelmi 
szabályozások, a fogyasztók növekvő környezettudatos-
sága – azonban új síkra terelik a porteri vitát: többé nem 
eldöntendő kérdés a környezetvédelem stratégiai szintre 
emelése, hanem ez a hosszú távú versenyképesség alap-
feltételévé válik. 

A fenntartható és felelős vállalat 
Az utóbbi években a vállalatok felelőssége számos ténye-
zőnek köszönhetően, egyre inkább előtérbe került. Ilyen 
tényezők a globalizáció, valamint a globalizáció által egyre 
erősödő verseny, a vállalatok egyre növekvő mérete és 
befolyása, az állam szerepének átértékelődése, az érintet-
tekkel való kapcsolatok, a tudás és a vállalati hírnév szere-
pének erősödése, a nagy szakértelemmel rendelkező 
alkalmazottakért folyó egyre erősebb verseny, a civil szer-
vezetek növekvő aktivitása és a szellemi termékek jelentő-
ségének növekedése (Raynard – Forstater, 2002: 1. old.). 
Mindezeket tovább erősíti, hogy az életszínvonal emelke-
désével felértékelődik az externáliákkal kapcsolatos társa-
dalmi érzékenység (Steger–Meima, idézi: Csutora – Kere-
kes, 2004: 28. old.), márpedig a társadalmi elfogadottság 
és legitimáció az üzleti siker alapja. 

Mára széles körben elfogadottá vált, hogy mind a környe-
zetvédelmi, mind a társadalmi aspektusok figyelembevétele 
elengedhetetlen a vállalat hosszú távú fennmaradásához, 
sikeréhez (Lubin – Esty, 2010). 

A fenti elvek nem csak elméleti szinten bizonyítottak, a 
vállalati gyakorlatban is megvalósulnak: mára a vállalati 
vezetők többsége elismeri, hogy a fenntartható és felelős 
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vállalati működés az üzleti siker alapfeltétele, számos vál-
lalatnál találkozhatunk fenntarthatósági vezérigazgató-
helyettessel, fenntarthatósági jelentésekkel, és a vállalati 
kommunikációban sokszor kulcsszerephez jut a fenntart-
hatóság. Míg az 1990-es évek közepén a fenntartható 
fejlődés legfőbb szószólói és előmozdítói a helyi önkor-
mányzatok voltak, addig mára a legaktívabb szereplőnek 
az üzleti szektor tekinthető (Dyllick – Hockerts, 2002) 
(11..  áábbrraa). 

  
11..  áábbrraa  AA  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáágg  mmeeggjjeelleennééssee  aa  vváállllaallaattii  ggyyaakkoorr--

llaattbbaann  

A fenntarthatóság vállalati szintű értelmezése 

A vállalatok számára a fenntarthatóság tulajdonképpen azt 
jelenti, hogy a korábbi szemléletmódot, a kizárólag gazda-
sági érdekek szerinti optimalizálást fel kell váltania a hár-
mas célrendszer (triple bottom line) elvének: a gazdasági 
szempontok mellett a környezeti és a társadalmi célok fi-
gyelembevételének. Vagyis a fenntartható vállalat össze-
hangolt erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy gaz-
daságilag életképes, a környezetet nem terhelő és társa-
dalmilag felelős szervezet legyen (Elkington 1997, 1998, 
2004 in: Carter – Rogers, 2008; Marrewijk, 2003). 

A fenntarthatóság stratégiai szintre való emelése egyben a 
stratégiai gondolkodás időtávjában is változást hoz; a rövid 
távú pénzügyi sikerek mellett felhívja a figyelmet a hosszú 
távú gondolkodásmódra, a hosszú távú siker megalapozá-
sára. A vállalatok érintett megközelítésével összhangban a 
fenntartható vállalat nemcsak a pénzügyi érdekeltséggel 
rendelkező, hanem minden érintett számára felelősséggel 

tartozik. A vállalati döntések során tehát a tulajdonosok, 
részvényesek érdekei mellett figyelembe kell venni a fo-
gyasztók, az alkalmazottak, a beszállítók, a hatóságok, a 
közösség és a természeti környezet érdekeit is (Dyllick – 
Hockerts, 2002). 

Figge és Schaltegger (2000) megközelítése szerint a fenn-
tarthatóságra törekvő vállalat folyamatainak és teljesítményé-
nek gazdasági, társadalmi és környezeti aspektusait is 
figyelembe véve fejlődik, mely során egyúttal képes megvaló-
sítani a pénzügyi és versenyképességi sikereket, a társadalmi 
elfogadottságot, legitimációt és a természeti erőforrások haté-
kony felhasználását (Figge – Schaltegger, 2000 idézi: Perrini–
Tencati, 2006: 298. old.). 

A fenntartható vállalati működés legfontosabb aspektusai – 
a hosszú távú orientáció, az érintettek figyelembevétele és 
a vállalatok felelősségvállalása – a hármas célrendszer 
alkalmazásán, a gazdasági mellett a társadalmi és kör-
nyezeti szempontok, teljesítménycélok figyelembevételén 
keresztül valósulnak meg (22..  áábbrraa). 

  
22..  áábbrraa  AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  vváállllaallaattii  mműűkkööddééss  ddiimmeennzziióóii  
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Fenntarthatóság és versenyképesség 

A hármas optimalizálás elve azt is előrevetíti, hogy a tár-
sadalmi, környezeti és gazdasági teljesítmény metszés-
pontjában léteznek a vállalatok számára olyan tevékeny-
ségek, melyek pozitív hatással vannak a környezetre és a 
társadalomra, és egyben hosszú távú gazdasági előnyöket 
és versenyelőny-forrást is jelentenek a cégeknek (Carter – 
Rogers, 2008; Csutora – Kerekes, 2004). 

A fenntartható működésnek az egyes érintettek egymással 
ütköző érdekei miatt természetesen mindig lesznek olyan 
aspektusai, melyek csak átváltások árán valósíthatók meg 
(az egyik dimenzió mentén való javulás csak egy másik 
dimenzió rovására jöhet létre). Ugyanakkor a fenntartható 
vállalati működés és a társadalmi felelősségvállalás szá-
mos üzleti előnnyel járhat: 

– • versenyképesség erősödése, 

– • új üzleti lehetőségek, 

– • működési költségek csökkenése, 

– • javuló hírnév, megítélés, tekintély, 

– • alkalmazottak toborzásának, fejlesztésének és 

–   megtartásának lehetőségei javulnak, 

– • javuló kapcsolatok a különböző érintettekkel, 

– • hatékonyabb kockázatmenedzsment, 

– • tanulás és innováció. 

(Raynard – Forstater, 2002: 8–9. old.; Matolay – Petheő - 
Pataki, 2007: 8. old. Shrivastava, 1995b) 

Amennyiben egy vállalat képes ezeket a lehetséges elő-
nyöket megfelelően kiaknázni, úgy a fenntartható működés 
egyben versenyelőny-forrássá válhat. Ugyanakkor mára a 
környezeti és társadalmi teljesítmény a legtöbb vállalat 
számára alapvető elvárásként, minősítő kritériumként jele-

nik meg ahhoz, hogy a vállalat egyáltalán a piacon marad-
hasson. 

A kettős és hármas célrendszer megjelenése a hazai 
vállalati gyakorlatban 
A feldolgozott irodalom alapján elmondható, hogy a gazda-
sági érdekek mellett egyre inkább alapvető elvárássá válik 
a környezeti és társadalmi aspektusok integrálása (33..  áábbrraa). 

  
33..  áábbrraa  AA  vváállllaallaattii  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáággii  ggyyaakkoorrllaatt  ffeejjllőőddééssee  

A fenntarthatóság a vállalati gyakorlatban először a környe-
zetvédelmi megfontolások terén jelent meg. 

A fenntartható működést sokan az ökohatékonysággal 
azonosították (kettős célrendszer), míg a társadalmi szem-
pontok kevésbé jelentek meg. A környezetvédelmi meg-
fontolások integrálása mára minden fejlett gazdaságban 
alapvető elvárássá, követelménnyé vált, azonban egyre 
erőteljesebb hangsúlyt kap a fenntarthatóság hármas cél-
rendszerének érvényesítése. 
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A Budapesti Corvinus Egyetemen működő Versenyképes-
ség Kutató Központ kérdőíves felmérésének eredményei 
alapján azt vizsgáltam meg, hogy a fenntarthatóság három 
pillérének integráltságát tekintve mi jellemzi a hazai válla-
latokat – vagyis mennyiben érvényesül a hazai vállalati 
gyakorlatban a gazdasági mellett a környezeti és a társa-
dalmi aspektusok figyelembevétele. 



A felmérést a központ 2009 májusa és novembere között, 
313 vállalat 1246 vezetőjét bevonva bonyolította le. Jelen 
vizsgálatban az első számú vezetők és a termelésvezetők 
válaszait használtam fel. A mintát főként leíró statisztikai 
módszerekkel, az SPSS statisztikai szoftver segítségével 
elemeztem. A minta alapjellemzőinek részletes leírását 
Matyusz (2011) tartalmazza. 

Korábbi empirikus kutatások eredményei 

Az utóbbi években Magyarországon lebonyolított két empi-
rikus kutatás egybehangzóan a környezeti aspektusok 
dominanciáját mutatja a társadalmi megfontolásokkal 
szemben: 

Málovics (2011) alapján hazánkban sokkal inkább a fenn-
tarthatóság környezeti aspektusai vannak a figyelem kö-
zéppontjában, mint a társadalmiak (161. old.). Málovics 
empirikus kutatási eredményei szerint a vállalati működésben 
nagy hangsúlyt kapott az ökohatékonyabb működés és a 
vállalati környezetvédelem. Ezzel kapcsolatban fontos ki-
emelni, hogy a vizsgálatba bevont vállalatok ISO 14001 
környezetvédelmi tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ez eleve 
implikálja a negatív környezeti hatások csökkentésének 
szándékát, a környezeti aspektusok figyelembevételét. Az is 
szerepet játszhat a környezeti dimenzióhoz köthető kérdések 
értékelésében, hogy „e szempontok manapság mintegy 
társadalmi elvárásként jelentkeznek a válaszadók irányában” 
(161. old.). A vállalati működés társadalmi aspektusai lénye-
gesen kisebb súlyt kaptak, mint a gazdasági és környezeti as-
pektusok. 

A Szonda Ipsos a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenn-
tartható Fejlődésért (BCSDH) megbízásából 2008 szep-
temberében végzett attitűdfelmérést a 100 főnél többet 
foglalkoztató magyarországi vállalatok körében a fenntart-
ható fejlődés és társadalmi felelősségvállalás témakörében, 
224 cégvezető bevonásával. A vizsgált cégek kétharmadá-
nak üzleti stratégiájában szerepel a fenntartható fejlődés. A 

fenntartható működés konkrét megvalósítási formáira rá-
kérdezve a legtöbben a környezettudatos gondolkodást, a 
környezetvédelmi szempontok figyelembevételét nevezték 
meg (31%), míg társadalmi célú projekteket mindössze 4% 
említett. Az eredmények azt mutatták, hogy a cégek lénye-
gesebbnek tartják működésük során a környezetvédelmi 
aspektusok figyelembevételét, mint a társadalmi anomáliák 
szem előtt tartását (BCSDH, 2008). 

A fenntarthatóság három pillérének integráltsága a hazai 
vállalati gyakorlatban 

A fenntarthatóság környezetvédelmi és társadalmi pillé-
rének integráltságára, a kettős, illetve hármas célrendszer 
figyelembevételére kétféle módon igyekeztem következtetni 
a felmérés eredményei alapján. Egyrészt megvizsgáltam a 
kettős, illetve hármas célrendszer megjelenését a vállalatok 
kinyilvánított, szándékolt stratégiájában, vagyis igyekeztem 
képet kapni a vállalatok célkitűzéseiről. Ezután a vállalatok 
tényleges környezetvédelmi, illetve társadalmi intézkedé-
seit, lépéseit, menedzsmenteszközeit megvizsgálva pró-
báltam következtetni a fenntarthatóság pilléreinek a reali-
zált stratégiában való megjelenéséről: 

H1: A vállalatok szándékolt stratégiája alapján a környezeti 
aspektusok integrálása, a kettős célrendszer érvényesítése 
a magyarországi vállalatok körében is egyre inkább elter-
jedt, a társadalmi aspektusok figyelembevétele, a fenntart-
hatóság hármas célrendszerének érvényesítése csak a 
vállalatok kisebb részénél figyelhető meg. 
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H2: A vállalatok realizált stratégiája alapján a környezeti 
aspektusok integrálása, a kettős célrendszer érvényesítése 
a magyarországi vállalatok körében is egyre inkább elter-
jedt, a társadalmi aspektusok figyelembevétele, a fenntart-
hatóság hármas célrendszerének érvényesítése csak a 
vállalatok kisebb részénél figyelhető meg. 

Jegyzet
Mintzberg (1998) különbséget tesz a vállalat kinyilvánított (tervezett/ szándékolt, intended) stratégiája, mely formalizáltan megfogalmazott tervként, előzetes koncepcióként értelmezhető, és a megvalósult (realized) stratégiája között. A realizált stratégiát középpontba helyező megközelítés „a szervezet cselekvéseiben utólagosan fölismerhető „mintát”, szabályszerűséget tekinti stratégiának” (Baranyi, 2001 p. 23.).



A fenntarthatóság pilléreinek érvényre jutása a vállalatok 
szándékolt stratégiájában, célkitűzéseiben abban ragad-
ható meg, hogy az egyes döntéshozatalok során a tulaj-
donosok és vezetők által képviselt gazdasági érdekek mel-
lett mennyiben mérlegelik a természeti környezet és a tár-
sadalom hosszú távú érdekeit? Ezt alátámasztja az is, hogy 
a fenntarthatóság, a társadalmi felelősségvállalás és a 
fenntartható ellátásilánc-menedzsment definíciókban 
rendre az érintettek figyelembevétele jelenik meg, mint a 
fenntartható működés kritériuma (Dyllick – Hockerts, 2002; 
Ásványi, 2010; Seuring – Müller, 2008) (44..  áábbrraa). 

  
44..  áábbrraa  AA  kkuuttaattáássii  ccééll  bbeemmuuttaattáássaa  

A hármas célrendszert a vállalatok arra a kérdésre adott 
válaszai alapján vizsgáltam, hogy a döntéshozatal során 
általában milyen mértékben veszik figyelembe a vállalattal 
kapcsolatban álló érintett csoportok érdekeit, jogait, elvárá-
sait. A válaszadók az egyes érintett csoportok érdekeinek 
figyelembevételét 1-től 5-ig terjedő skálán értékelték. Az 
egyes érintett csoportoknak tulajdonított átlagos értékek, 
illetve azon vállalatok százalékos aránya, melyek az adott 
érintett csoport érdekeit, jogait, elvárásait meghatározó 
mértékben figyelembe veszik döntéseik meghozatala során 
(4-es vagy 5-ös érték) látható az 55..  áábbrráánn. 

  
55..  áábbrraa  AAzz  aaddootttt  éérriinntteetttt  ccssooppoorrtt  ffoonnttoossssáággáárraa  11--ttőőll  55--iigg  tteerr--
jjeeddőő  sskkáálláánn  44--eess  vvaaggyy  55--ööss  éérrttéékkeett  mmeeggaaddóó  vváállllaallaattookk  aarráá--

nnyyaa,,  iilllleettvvee  aazz  eeggyyeess  éérriinntteetttt  ccssooppoorrttookknnaakk  ttuullaajjddoonnííttootttt  
ááttllaaggooss  éérrttéékk  

A vállalat Chikán-féle definíciója alapján a gazdasági 
szempontok érvényesítése, valamint a tulajdonosok és ve-
zetők érdekei mellett a fogyasztók elvárásainak figyelem-
bevétele alapvetőnek tekinthető egy profitorientált vállalat 
esetében. Ezt tükrözik a vállalatok válaszai is, amennyiben 
ezt a három érintett csoportot szinte mindegyik vállalat 
kiemelkedő fontosságúnak tartja. Ugyanakkor a három 
érintett csoport közül leginkább a tulajdonosok érdekei 
érvényesülnek. 
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A kettős célrendszer érvényesítéséhez elengedhetetlen, 
hogy a természeti környezetet, mint érintett csoportot, 
meghatározó mértékben vegyék figyelembe a döntésho-
zatal során (4-5 érték). A környezeti kérdések a válaszadó 
hazai vállalatok csaknem felénél (49%) meghatározó je-
lentőséggel bírnak a döntéshozatal során, vagyis érvénye-
sül a kettős célrendszer. Szintén ezt támasztja alá a termé-

Jegyzet
„Az üzleti vállalkozás olyan emberi tevékenység, melynek alapvető célja fogyasztói igények kielégítése nyereség elérése mellett.” (Chikán, 2008: 24. old.)



 

szeti környezet, mint érintett csoport figyelembevételére 
adott, magasnak mondható, 3,41-es értékelés. A vállalatok 
mindössze 20%-a nyilatkozott úgy, hogy a környezeti hatá-
sokat nem mérlegelik a döntéshozatal során (1-es vagy 2-
es értékelés). 

A hármas célrendszer ugyanakkor az érintett csoportok 
szélesebb körének figyelembevételét jelenti, beleértve a 
nem vezető alkalmazottak, a szállítók, az állami szervek, a 
szakszervezetek és a helyi lakosság érdekeit, jogait, elvá-
rásait is. 

A vállalatok társadalmi felelősségébe tartozó problémák és 
érintett csoportok köre azonban nem határozható meg egy-
értelműen és univerzálisan, minden vállalatra érvényes 
módon. A releváns problémák és érintett csoportok ipar-
áganként, vállalatonként és időben is változóak (Carroll, 
1979). 

  
66..  áábbrraa  AA  ggaazzddaassáággiillaagg  iinnddookkoollttaakkoonn  ffeellüüll  ffiiggyyeelleemmbbee  vveetttt  

éérriinntteetttt--ccssooppoorrttookk  sszzáámmaa,,  iilllleettvvee  mmeeggoosszzlláássaa  

A 66..  áábbrráánn látható, hogy a vállalatok több mint 37%-a a tu-
lajdonosokon, vezetőkön és fogyasztókon kívül nem, vagy 
csak egy érintett csoport érdekeit veszi figyelembe. Ez a 
plusz egy érintett-csoport a vállalatok több mint 40%-a 

esetében a szállítók, 20%-nál pedig az állami szervek. Va-
lószínűsíthető, hogy ezek a vállalatok az esetek többségé-
ben a gazdaságilag egyértelműen indokolt érintett csopor-
tokon (tulajdonosok, vezetők, fogyasztók) felül gazdasági 
érdekből (szállítók) vagy kényszerből (állami szervek) von-
tak be még egy érintett csoportot a döntéshozatalba. A 
második legnagyobb „plusz” érintett csoport a természeti 
környezet, ami viszont azt tükrözi, hogy a kettős célrend-
szer még a társadalmi kérdések iránt kevésbé fogékony 
vállalatok körében is megjelenik. A vállalatok 36%-a vesz 
figyelembe a gazdaságilag egyértelműen indokoltakon felül 
kettő vagy három, 27%-a pedig négy, vagy annál több kü-
lönböző érintett csoportot (a természeti környezetet is bele-
számítva). 

A kérdésben szereplő érintett csoportokat relevanciájuk 
alapján három csoportra osztottam: 

• leginkább gazdaságilag releváns érintett csoportok: 
tulajdonosok, vezetők, fogyasztók, 

• környezeti pillér kapcsán releváns: természeti környe-
zet, 

• főként a társadalmi dimenzió kapcsán releváns érintett 
csoportok: nem vezető alkalmazottak, szállítók, állami 
szervek, szakszervezetek, helyi lakosság. 

Ezután olyan változókat hoztam létre, melyek a három ka-
tegóriában szereplő érintett csoportok fontosságára adott ér-
tékek átlagai alapján besorolták a vállalatokat az adott pillért 
meghatározó mértékben figyelembe vevő, illetve meghatá-
rozó mértékben figyelembe nem vevő csoportokba (3,51-es 
átlagos érték felett értékeltem egy vállalatot az adott dimen-
ziót meghatározó mértékben figyelembe vevőként). 

A csoportosítás alapján a hazai vállalatok 26%-a veszi 
meghatározó mértékben figyelembe a gazdasági mellett a 
környezeti és társadalmi érintett csoportokat is, vagyis ér-
vényesíti a fenntarthatóság hármas célrendszerének köve-
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Fontos ugyanakkor kiemelni a vizsgálat két alapvető kor-
látját: 

telményét. További 25% azon vállalatok aránya, melyek a 
döntéshozatal során a gazdasági és a környezeti szem-
pontokat veszik meghatározó mértékben figyelembe, va-
gyis a kettős célrendszer elvét követik. A vállalatok több 
mint felének (51%) döntéshozatalában tehát megjelennek a 
környezeti szempontok, míg a társadalmi szempontok 
integrálása csupán egynegyedénél jellemző. A vállalatok 
43%-ánál továbbra is a gazdasági érdekek figyelembevé-
tele dominál. 

1. Az egyik korlátot az egyes érintett csoportoknak a külön-
böző fenntarthatósági dimenziókhoz való rendelése je-
lenti. Egy adott érintett csoporthoz ugyanis akár egyszerre 
fűződhet gazdasági, környezeti és társadalmi érdek, aho-
gyan egy adott személy/szervezet része lehet egyszerre 
több érintett csoportnak is (például egy fogyasztó egyben 
lehet helyi lakos és/vagy alkalmazott is). 

Elmondható tehát, hogy a környezeti pillér integrálása a 
vállalati döntéshozatalba a felmérésben részt vett vállalatok 
felénél, a fenntarthatóság mindhárom pillérének figyelem-
bevétele pedig a vállalatok negyedénél jelenik meg. Ezen 
eredmények alapján a H1 hipotézist elfogadjuk (77..  áábbrraa). 

2. A vizsgálat másik korlátja, hogy a besorolást a vállalati 
felső vezető által adott válaszok alapján végeztem, ezek 
tehát az adott felső vezető értékítéletét, véleményét, 
esetleg célját tükrözik, a környezeti, illetve társadalmi 
aspektusok figyelembevételének gyakorlati érvényesí-
tését, gyakorlatban való megvalósítását nem feltétlenül. 

  

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a kettős, illetve 
hármas célrendszernek a vállalatok szándékolt stratégiájá-
ban való megjelenéséről tudunk következtetéseket levonni, 
a realizált stratégiáról nem. Ezért tartottam szükségesnek 
bevonni a H2 hipotézist a vizsgálatba. 

77..  áábbrraa  AA  ffeellmméérrééssbbeenn  rréésszztt  vveetttt  vváállllaallaattookk  mmeeggoosszzlláássaa  
aasszzeerriinntt,,  hhooggyy  éérrvvéénnyyeessííttiikk--ee  aa  kkeettttőőss,,  iilllleettvvee  hháárrmmaass  ccééll--

rreennddsszzeerrtt  

Folytatása következik 
______________________________________________  
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Jegyzet
A vállalatok 5%-a esetében kaptam olyan eredményt, hogy a döntéshozatalok során a gazdasági és társadalmi érdekeket veszi meghatározó mértékben figyelembe, a környezeti aspektusokat azonban nem, ezért nem sorolható sem a kettős, sem a hármas célrendszert érvényesítő vállalatok közé.

Jegyzet
Málovics (2011) kutatása az egyes érintett csoportok elvárásairól a hazai kkv-k felé alátámasztja besorolásomat. Bár az alkalmazottak és a helyi közösség esetén környezeti elvárások is megjelenhetnek, mivel a természeti környezet külön érintett csoportként szerepelt, azzal a feltevéssel éltem, hogy az egyéb érintett csoportok által felvetett ilyen irányú elvárásokat a válaszadók az értékelés során a természeti környezetnél vették figyelembe.



SSzzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  eeggyy  sszzaabbaaddiiddőőssppoorrtt--eesseemméénnyy  ttüükkrréébbeenn  
BBuuddaappeesstt  SSppoorrttiirrooddaa  ––  TTeessccoo  FFiittttAArréénnaa  

SSzzaabbóó  ÁÁggnneess  --  DDeemmeetteerr  KKrriisszzttiinnaa
Bevezetés 
Az 1990-es évek vége óta uralkodik az a szemlélet, hogy 
a szolgáltatók versenyelőnyének egyik lehetséges ver-
senyeszköze a minőséggel párosuló fogyasztóorientált-
ság (Robinson 2004). Ez az üzleti alapon működő sport-
szolgáltatóknál, így a magyar szabadidősportban 1990 
óta jelen lévő Budapest Sportirodánál (BSI) sincs más-
ként. Cikkünkben a BSI Tesco FittAréna 2012-es buda-
pesti rendezvényén keresztül mutatjuk be, hogyan lehet 
minőségügyi tanúsítványok nélkül magas minőséget 
nyújtani, és szolgáltatásminőséget fejleszteni. Ezzel 
olyan mikro- és kisvállalatok elé kívánunk példát állítani, 
akiknek -a BSI-hez hasonlóan- nincs minőségügyi tanú-
sítványuk, mégis fontosnak tekintik a minőséget. 
Szolgáltatásminőség a szakirodalomban 
A szolgáltatások minőségének menedzsmentje több ok-
ból is nehezebb, mint a termékeké. A szolgáltatások nem 
kézzelfoghatóak, ezért nehéz minőségük mérése is. 
Heterogének, azaz ahány alkalmazott nyújtja a szolgál-
tatást, annyiféle egyéni színt tud abba belevinni, és 
ahány vevő van, annyiféleképpen fogja ezt fogadni. Ez 
megnehezíti a mérést és a sztenderd minőség kialakítá-
sát egyaránt. A szolgáltatások elválaszthatatlanok, azaz 
előállításuk és fogyasztásuk egy időben zajlik. Ennek 
minőségi következménye, hogy amit elrontunk, az -ha 
frontvonalon történik- az ügyfél tudomására jut, nincs 
lehetőség utólagos javításra.  
Fogyasztói szempontból is akadnak kihívások, melyek 
egy része a fenti szolgáltatási sajátosságok következ-

ménye. A fogyasztó nagyon nehezen tudja előzetesen 
megítélni a minőséget, ráadásul értékítélete szubjektív, 
minden egyes fogyasztónak más és más lehet fontosabb 
(Demeter és Gelei, 2002). És mivel a fogyasztó a szol-
gáltatásnyújtási folyamat része, ezért nem csak a vég-
eredmény, hanem a folyamat minősége is fontos szá-
mára (Zeithaml et al, 1990). 
Az elégedettség a fogyasztó észlelésének, érzékelésé-
nek eredménye a kapott értékről; az árhoz viszonyított 
észlelt szolgáltatásminőség az érték. (Hallowell, 1996., 
29.o., idézi Cronin-Brady-Hult, 2000.) Cronin-Brady-Hult 
(2000) egyik fontos megállapítása, hogy a szolgáltatás-
minőség (az észlelt szolgáltatásminőség, az észlelt ér-
ték) mindenképpen meghatározó tényezője az elége-
dettségnek (ami az elvárt és az észlelt, átélt teljesítmény 
eltérésével arányos) és más kutatók szerint a lojalitásnak 
is. Számos kutató (áttekintést ld. Anderson-Fornell-Rust, 
1997) megállapítása szerint a nagyobb elégedettség na-
gyobb arányú fogyasztói lojalitáshoz vezet. 
Becser 2012-es cikke áttekinti a legjelentősebb szolgál-
tatásminőség modelleket. A legtöbb modell Grönroos 
(1982), valamint Parasuraman és társai (1985, 1988) 
modelljeiből indul ki, ezeket fejleszti tovább, vagy éppen 
ötvözi. Így mi is ezek egyikét, a Parasuraman-i-modellt 
vesszük alapul kutatásunkhoz. 
Parasuraman et al (1985, 1988), és Zeithaml et al 1990 
szerint a szolgáltatásminőség az elvárt és észlelt telje-
sítmény összehasonlításának eredménye. 
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A fő rés, miszerint az ügyfél nem az elvárt szolgáltatást 
kapja, a következő résekből tevődik össze (11..  áábbrraa):  
1. rés: A vevői igények ismeretének a hiánya: Nem tudni, 
mit vár el a vevő. A vezetés, a szervezet úgy gondolja, 
hogy ismeri a vevői igényeket, de a menedzsment ész-
lelései és a vevői elvárások nem egyeznek. 
2. rés: Rossz, vagy nem létező minőségi sztenderdek: 
Nem megfelelő tervezés. A vezetők észleléseit a vevők 
elvárásairól nem, vagy rosszul képezik le minőségi 
sztenderdekre. 
3. rés: A megvalósítás hibái: A szolgáltatás minőségére 
vonatkozó specifikációk és a szolgáltatás végrehajtása 
nem egyezik. Tipikusan a szolgáltatást nyújtó munkatárs 
nem teljesíti megfelelően feladatát. 
4. rés: Amikor az ígéretek nem egyeznek a valósággal: A 
szolgáltatás helytelen kommunikációja. A szolgáltatás 
megvalósítása és a szolgáltatás kommunikációja nem 
egyezik: 

• többet ígértünk, mint amit teljesítünk, 

• mást ígértünk, mint amit teljesítünk, 

• nem adunk használati információt, 

• az után-követés hiányzik. 
5. rés (a fő rés): Az elvárt szolgáltatás és az észlelt szol-
gáltatás különbsége: A vevő nem az elvárt szolgáltatást 
kapja. A ténylegesen észlelt minőség nem egyezik az 
elvárt szolgáltatásminőséggel. Az 5. rés az előzőek 
összege, következménye a vevői elégedetlenség. 

11..  áábbrraa  AA  „„rréésseekk 
FFoorrrrááss::  ZZeeiitthhaammll  eett  aall,,  11999900  

Az 5. rés feltárására hozták létre a SERVQUAL-modellt. 
Ennek egy redukált formája, ahol csak az észlelt szol-
gáltatást (teljesítményt) kell megítélnie a fogyasztóknak, 
mi is ezt fogjuk tenni kutatásunkban, módosított, ese-
ményre szabott állításainkkal. 
A Budapest Sportirodáról röviden 
A Budapest Sportiroda (BSI), mint magánvállalkozás az 
IBUSZ Maratonnal indult az 1990-es évek elején. Ma 
már az egész évet lefedi különböző célcsoportoknak 
nyújtott eseményekkel. Stratégiájukban az évek során 
több jelentős váltás történt: 1) egyrészt minden futó 
eseményt multi-eseménnyé tettek 6-7 különböző távot 
kínálva. 2) 1998-tól az egyetlen budapesti színhelyről 
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folyamatosan bővülve jutottak el oda, hogy országszerte, 
6-7 városban rendeznek eseményeket. Sőt, a „hungari-
kum-koncepciót” követve Budapest mellett a Balatonnál, 
a Hortobágyon és a Kékestetőn is szerveznek futásokat, 
olyan helyszíneken, amelyeket mindenki ismer (Kékes-
csúcsfutás, Balaton-maraton, Hortobágy és Balaton-
körbefutás). 3) Nyitottak más sportágak, a fitnesz, a 
gyaloglás, a túrázás, az úszás, a kerékpározás és a 
görkorcsolyázás felé. 2012-ben tevékenységüknek már 
alig egyharmada zajlott Budapesten, és az események 
kevesebb, mint fele volt futó esemény. Jelenleg 
nagyságrendileg 100 ezer embert mozgatnak meg egy 
évben 25-30 eseményükön. 
A BSI a fogyasztóknak és a szponzoroknak is megfelelő, 
jól kommunikált értéket ad, szolgáltatásuk színvonala 
magas. Az ügyvezető szerint hosszú távon a magyar 
árak is elérik a nyugati árakat, de ehhez folyamatosan 
kiváló szolgáltatásminőség kell. A jó minőségért ugyanis 
hajlandóak fizetni az emberek. Ez a kulcsa a hosszú 
távú, megfelelő működésnek. 
ATL kommunikáció mellett (óriásplakát, rádióspot) felis-
merték az online, a közösségi média adta lehetőségeket 
is. Honlapjukat több ezren látogatják naponta. Facebook 
oldaluk pedig a sorok írásának pillanatában (2013. már-
cius 12.) 11 366 rajongóval büszkélkedhet (egy év alatt 
megduplázódott a „lájkolók” száma). Ezen kívül 50 ezer 
fős e-mail adatbázissal, illetve 65 ezer fős SMS adatbá-
zissal rendelkeznek.  
A közel 40 fős kisvállalatról elmondható, hogy olyan 
szervezeti jellemzőkkel rendelkezik, amelyek elenged-
hetetlenek egy hatékony minőségmenedzsment rendszer 
működtetéséhez. Ide tartozik a vezetés elkötelezettsége 
a magas színvonalú szakmai minőség nyújtása iránt, a 
csapatban való gondolkodás, az alkalmazottak felelős-

séggel és döntésekkel való felruházása, a viszonylag 
lapos szervezeti struktúra. Felfedezhető a folyamatokban 
való gondolkodás, és a minőség jobb mérésére szolgáló 
kérdőívezés is. 
Ugyanakkor a folyamatosan magas minőség biztosításá-
hoz nem rendelkeznek átfogó értékelési, formalizált 
rendszerrel. 
A Tesco FittArénáról röviden 
2012 novemberében rendezték meg hetedik alkalommal 
a BSI szervezésében a Tesco FittArénát a Papp László 
Budapest Sportarénában. A rendezvény Magyarország 
legnagyobb fitnesz-aerobik eseménysorozata. 2012-ben 
több mint 8000 résztvevője volt a Budapesten, majd 
Szegeden, Debrecenben, Pécsett, Kecskeméten, Mis-
kolcon és Győrben tartott „fitt-napoknak”. Ide bárki jöhet, 
aki szeretne egy napot a fitnesz „szolgálatában” eltölteni. 
Az aréna emeletein különböző tematikus színpadok vár-
ták a résztvevőket, 52 óratípussal, 60 fellépővel és 83 
órával, 7 teremben (2006-ban még csak 3 terem volt.) A 
szellemi és testi felfrissülésért a Body&Mind terem volt 
felelős. A Mozgástrend terem kínálatában a legújabb 
eszközös órákkal találkozhattunk, amelyekre előzetesen 
jelentkezni kellett. A Dance teremben a latin mozdula-
toktól egészen az afrikai hangulatot megidéző afromá-
niáig minden stílusba bele lehetett kóstolni. A Concept2 
Regatta színpad és az Indoor Cycling termekben eszkö-
zökkel lehetett mozogni. Az Életmód Expo és a Fitnesz 
Park területén, 1500 négyzetméteren ismerkedhettek az 
érdeklődők a fitnesz stúdiók, sportmárkák és az egész-
séges táplálkozáshoz elengedhetetlen termékek gyártói-
val, forgalmazóival. 
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A kutatás módszertana 
Eredményeink szekunder elemzéseken, valamint kvan-
titatív és kvalitatív kutatásokon alapulnak. Kvantitatív 
kutatásunk keretében 2012. november 25-én a budapesti 
FittAréna rendezvényen kérdőíves kutatást folytattunk le, 
a Budapesti Corvinus Egyetem Termelés- és szolgálta-
tásmenedzsment című tárgy hallgatóinak segítségével. 
Összesen 226 kitöltött kérdőívünk lett, amelyből 219 volt 
értékelhető. A rendezvényen megközelítőleg 4000 mo-
zogni vágyó ember volt, ami kb. 5%-os megkérdezési 
arányt takar. A kérdőívben 19 állítás volt a szolgáltatás-
minőséghez kapcsolódva, valamint megkérdeztük a 
résztvevőket arról is, honnan értesültek a rendezvényről, 
hányadik alkalommal vannak itt, más BSI-rendezvényen 
voltak-e az évben, hány órát látogattak meg, mi tetszett 
ezek közül a legjobban és milyen fejlesztési javaslatuk 
van a szolgáltatás jobbá tétele érdekében. Kvalitatív ku-
tatásunk keretében Kocsis Árpád, a BSI ügyvezetője és 
munkatársai tartottak előadásokat a cég stratégiájáról, 
működésének fő jellemzőiről, valamint 2013 januárjában 
kétórás mélyinterjút készítettünk Kocsis Árpáddal az 
eseményről. Szekunder adatokként a 2010-es és 2011-
es BSI kérdőíves eredményeket, valamint a munkatársak 
eseményről készített értékelését használtuk fel. 
Kutatási célunk az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy egy 
írott minőségstratégiával, minősítési rendszerrel nem 
rendelkező vállalkozás hogyan tud maximális szolgálta-
tásminőséget biztosítani és minőséget fejleszteni. 
Egy konkrét esemény minősége – a Tesco FittAréna 
Megkérdezettjeink 40%-a volt visszatérő fogyasztója az 
eseménynek, valamint 23%-uk az évben futott valami-
lyen BSI eseményen is. Ha a korábbi rendezvényekkel a 
fogyasztók nem lettek volna elégedettek, akkor nem let-

tek volna ilyen magasak ezek az arányok. A visszatérő 
fogyasztók száma már önmagában is jó indikátora a 
szolgáltatásminőségnek. 
A legkedveltebb óra a kangoo volt (amit a 2010-es BSI-
kérdőívben a fogyasztók a nagyszínpadra kívántak, a 
BSI megvalósította és sikere lett), ezt követte Rubint 
Réka órája, és dobogós helyezést ért el a Dance terem 
afrodance órája (elve a BSI-nek, hogy figyelje a trende-
ket, és az újdonságokat is behozza, ennek szintén sikere 
van). 
A 2012-es kérdőívben a fogyasztóknak 1-től 5-ig terjedő 
skálán kellett értékelniük, hogy mennyire értenek egyet 
az adott állításokkal. Valamint ki kellett választaniuk a 3 
legfontosabb (F) és a 3 legkevésbé fontos (NF) tényezőt 
is (nem minden válaszadónk választott hármat). Egy ál-
lítást kivéve mindegyik állítás átlaga 4 felett volt (11..  ttáább--
lláázzaatt), ami kiváló teljesítmény. Nagyon kevés szolgáltató, 
vagy esemény tudja ezt a szintet elérni, ez szinte lehe-
tetlen. A tényezők több mint felénél a 4,5 feletti átlagot is 
elérte a BSI. 
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Állítás Átlag F 
(db) 

NF 
(db) 

a. A rendezvény minősége kiemelkedő.  4,64 77 2 

b. A jegyvásárlás problémamentes volt. 4,68 29 24 

c. A regisztrációs csomag tartalma megfelelő. 4,41 15 84 
d. Be tudtam jelentkezni előzetesen azokra 
az órákra/programokra, amelyekre akartam. 4,45 23 40 

e. Előzetesen megfelelő tájékoztatást kaptam 
a rendezvényről, az órákról, azok 
időpontjáról. 

4,59 19 27 

f. Megfelelő higiéniás körülmények, tisztaság 
van. 4,17 71 3 

g. A rendezvényen megfelelő számomra az 
öltözési/zuhanyzási lehetőség. 3,57 43 25 

h. A rendezvényen megfelelő csomag és 
értékmegőrzési lehetőség biztosított. 4,13 27 26 

i. A szervezők/információs személyzet tagjai 
kedvesek, udvariasak, segítőkészek. 4,67 11 17 

j. A rendezvény belépőjegyének ára 
elfogadható volt. 4,28 51 12 

k. Az Életmód Expo kiállítás résztvevői 
érdekesek, relevánsak számomra. 4,80 13 75 

l. A szervezők/információs személyzet 
tagjainak szakmai tudása kiemelkedő. 4,51 13 34 

m. Az egyes órák/programok pontosan 
elkezdődnek. 4,76 32 40 

n. Az órák/programok színvonala megfelelő. 4,83 82 2 
o. Az órák/programok változatossága 
kielégítő számomra. 4,70 67 3 

p. A rendezvényen megfelelő a frissítőkhöz 
való hozzáférés. 4,82 20 28 

r. Amennyiben problémám adódott, 
megpróbálták megoldani. 4,33 19 24 

s. A rendezvény fizikai megjelenése, 
arculata, létesítménye vizuálisan vonzó. 4,49 7 85 

t. Amit a rendezvényről kommunikáltak, 
ígértek, azt kapom. 4,71 15 24 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  rréésszzttvveevvőőkk  mmiinnőősséégg--ííttéélleettee  
 

A három legjobbnak ítélt tényező: 
 Az órák, programok színvonala: ezt választotta a leg-

több válaszadó a legfontosabbnak, 82 fő a 219-ből, 
és 2011-ben is ez volt a legfontosabbnak ítélt té-
nyező. Kocsis Árpád is ezt emelte ki a vele készített 
interjúban. 
„Először, másodszor és harmadszor is a színpadi 
előadók, órák színvonala számít. A fogyasztó elfelejti, 
ha a regisztrációnál, belépésnél, ruhatárnál negatívat 
tapasztalt, ha nagyon jó az előadás. Ez olyan, mint a 
színház, hiába szerencsétlenkedünk a ruhatárnál, a 
WC-ben, de mindenki az előadásról beszél. Ha rossz 
az előadás, rossz a produkció, akkor a fogyasztó vég-
telenül elégedetlen, és mindennel baja lesz. A fő pro-
duktum, a fő szolgáltatás mindent visz, ami az órák, 
programok színvonala.” 

 Frissítőkhöz való hozzáférés: A 2011-es kérdőív sze-
rint a frissítőasztal tartalmával (8,9%) és a regisztrá-
ciós csomag tartalmával (8,5%) voltak a legkevésbé 
elégedettek. Ezek, mint láthatjuk (11..  ttáábblláázzaatt) 2012-re 
„feljavultak”. 

 Életmód Expo kiállításainak relevanciája, érdekes-
sége 

A három legkevésbé jónak ítélt tényező: 
 Öltözési és zuhanyzási lehetőségek: ez az egyetlen 

olyan tényező, amely 4 alatti átlagértékkel bír. A szö-
veges javaslatok legnagyobb része is erre vonatko-
zott, a legtöbben ezen változtatnának. Ezzel Kocsis 
Árpád is tisztában van, és ami megoldható, azon dol-
gozni fognak (több öltöző). 
„A több öltözőt át fogjuk gondolni, dolgozunk az 
ügyön. A zuhanyzásra sajnos nincs megoldás, az 
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Aréna adottság. De elmondjuk, hogy nincs zuhany-
zási lehetőség, nem a rendezvényen derül ki.” 

 Csomag és értékmegőrzés: ez volt a második leg-
gyengébbnek ítélt tényező, ugyanakkor már 4 feletti 
átlagértékkel, ami nem mondható gyengének. Ennek 
fejlesztését is többen javasolták. A BSI-nek itt is az 
Aréna adottságaival kell megküzdenie. Ugyanakkor a 
helyszínen azonnal reagáltak arra a problémára, 
hogy kevés volt a ruhatár. De több ezer embernél 
nem kivitelezhető, hogy mindenki a legközelebbi ru-
határban pakolhasson le. 
„Az Aréna ruhatára kabátokra van tervezve, nem 
nagy sporttáskákra… napközben folyamatosan újab-
bakat kellett megnyitni… de a távolság is probléma 
volt… az értékmegőrzés egy ilyen eseményen 
egyébként megoldhatatlan.” 

 Higiéniás körülmények, tisztaság: csak relatíve, a 
többi tényezőhöz viszonyítva gyengébb. A tisztaság, 
higiénia azért is problémás, mert a fogyasztók közül 
71 fő ezt választotta az egyik legfontosabb tényező-
nek, ezzel a 3. legfontosabb minőségtényező lett, 
valamint sok változtatási javaslat is erről szólt. A taka-
rítás az Aréna felelőssége, Aréná-s a takarítósze-
mélyzet, ami szintén egy adottság. Kocsis Árpád is 
elismerte, hogy lehetne több szemetes, akár szelektív 
hulladékgyűjtéssel, ugyanakkor ezt a tényezőt nem 
találta az átlagnál rosszabbnak az ügyvezető (pedig 
az átlagnál rosszabb, persze tegyük hozzá, hogy 4,5 
az átlag). 

Rés modell és a Tesco FittAréna 
Az első és legfontosabb kérdés a minőségmenedzs-
mentben a tulajdonosi elköteleződés a minőség mellett. 
Kocsis Árpád szerint a „tulajdonos maga a minőség-
sztenderd, és annak megvalósítója… belülről, felülről kell 

jönnie a minőség-szemléletnek, és a kollégák személyi-
ségében is benne kell lennie… Minél nagyobb a cég, 
annál inkább szükség van egy rendszerre. De mi saját 
magunk csináljuk a minőséget, leírt, sztenderdizált rend-
szer nélkül… a vezető kőkeményen odacsap, ha valami 
nem stimmel.” 
Ennek bizonyítékául, az interjú során számtalanszor el-
hangzottak Kocsis Árpádtól olyan szavak, kifejezések, 
mint „kemény elvárások”, „bizonyos dolgokban nem en-
gedhetünk”, „kőkemények vagyunk a minőség érdeké-
ben”, „nincs mese”, „a maximum kell”, „akinek ez nem 
tetszik, az nem lesz jelen”. Mindezek abszolút megerősí-
tik, hogy a tulajdonos és vezető minőségszemlélete meg-
határozó. 
1. rés: A vevői igények ismeretének a hiánya 
Mind a fogyasztók, mind Kocsis Árpád az órák, progra-
mok színvonalát tartja a legfontosabbnak. Valamint az 
esemény után online kérdőív formájában megkérdezik a 
vevőket az eseményről, annak egyes szolgáltatás-ele-
meiről. Ezeket kielemzik, és a következő évben igyekez-
nek felhasználni az eredményeket. Ami szintén a vevői 
igények figyelembevételének kiváló példája, hogy van 
közönségszavazás, egy előadó így kerülhet fel a nagy-
színpadra (2012-ben Péntek Enikő). Részben fogyasztói 
„kérés” volt a kangoo is, még 2010-ben, persze a szer-
vezők is követik a fitnesz-világ történéseit, és maguk is 
látták a kangoo feltörekvő népszerűségét. Az esemény 
során is számos kolléga áll a fogyasztók rendelkezésére, 
és azonnal reagál, ha kérés, probléma van. (A 4,33-as 
átlag itt annak köszönhető, hogy ha nem volt probléma, 
többen nem a 99-est jelülték be, hanem a középső, 3-as 
értéket.) 
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2. rés: Rossz minőségi sztenderdek 
Ami itt problémás lehet, hogy nincsenek leírt 
sztenderdek, az esemény előtti napok folyamatait kivéve. 
De attól függetlenül, hogy nincsenek leírva, léteznek. 
Ahhoz, hogy az órák, programok színvonala kiemelkedő 
lehessen, komoly íratlan sztenderdek vannak. Az egyes 
előadók komoly szűrőkön mennek keresztül: előzetesen 
megnézik óráikat, a top prezenterek ajánlása kell, és ha 
nem teljesítenek jól egy adott évben, a következő évben 
nem lehetnek a nagyszínpadon.  
Kocsis Árpádnak a maximum a sztenderd az előadók 
kiválasztásánál és óráiknál, abszolút figyelembe véve a 
fogyasztókat. Nagyon izgalmas, hogy a minőségi szten-
derdeket több esetben a rejtett fogyasztói igények alap-
ján kell meghatározni, hisz senki nem mondaná azt, 
hogy valami nagyon egyszerűt szeretne, mert ő ügyetlen 
ehhez. Sztenderd az előadók „feladata” is a nap folya-
mán. Az első prezenternek könnyed bevezetést kell tar-
tania, és a többiek sem „nyúvaszthatják ki” a résztvevő-
ket. Mindezeket az elvárásokat -órákra, megjelenésre, 
CD-re vonatkozóan- előzetesen kommunikálják a pre-
zenterek felé. 
„Ez nem egy óra az év 300 órája közül. Ez egy különle-
ges óra, ide valami szuper kell, ugyanakkor olyan szu-
per, ami megcsinálható… nehéz volt megtalálni az 
egyensúlyt, hogy az előadó ne veszítsen az imidzséből, 
ugyanakkor ne készüljenek ki az emberek. Nagyon ko-
moly vitáink voltak, de mára kialakult…” 
„Nagyon nagy nevet levettünk a színpadról, mert bohóc-
kodott a színpadon, bohócságra vette, nagyképű és ní-
vótlan volt. Következő évben kisszínpadon zseniális volt, 
visszakerült a nagyszínpadra, és az óta rendesen csi-
nálja.” 

„…olyan is volt, aki 5 perccel előbb abbahagyta, vagy aki 
kicsúszott az időből, de a szünet az szent, ekkor lehúz-
tuk a prezenterről a hangot…” 
„…ami meg pl. a CD-ket illeti, csak újonnan felvett, ki-
próbált CD-t hozhat oda, olyan nem lehet, hogy nem tö-
kéletes a zene… a közönség persze azt hinné, szegény 
sztárral ki van tolva, miközben ő hoz rossz CD-t…” 
„…egy másik példa, a táncos órák jók voltak, és ezért 
nem értettük, miért hagyják abba a táncos órákat… rá-
jöttünk, azért, mert nehéz… így most felvesszük, 
feltesszük a Youtubra, hogy otthon megtanulhassák a 
lépéseket…nem fogják beismerni, hogy ők tehetségtele-
nek, hanem azt mondják, hogy rossz az esemény. Ezzel 
próbáljuk ezt elkerülni. És van egy táncos terem is, ahol 
lehetnek bonyolult, nehéz táncos elemek is a megszál-
lottaknak.” 
A minőségi sztenderdek kialakításához a tapasztalatok, 
szervezeti tudás is hozzájárul. A sztenderdek az évek 
során változnak, a tapasztalatokat és a létszám növeke-
dését is figyelembe véve, így egyre kisebb lesz ez a 
„rés”, a folyamatok minősége javul: 
 Már nem csak a belépéskor lehet regisztrálni, hanem 

a nap folyamán bármikor. 
„Futóversenynél ugye mindenkinek regisztrálni kell, 
mert különben nincs rajtszáma, azt hittük itt is így kell, 
de aztán változtattunk ezen.” 

 Több kiírás, több tábla kellett a jobb tájékozódásért 
(ezt 2011-ben sokan kifogásoltak a helyszínen és a 
kérdőívben is, és 2012-ben változtattak is). 

 Interneten minden lehetséges információt elérhetővé 
kell tenni előzetesen. Az Internetes oldalak, és a 
Facebook fokozatosan fejlődött, most már „nagyon jó, 
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de persze mindig lehet fejlődni. Most a mobilalkalma-
zásokat fejlesztjük.” 

 A szünet hossza: 5 perc helyett először 10, majd 15 
perces lett a szünet (a 2010-es kérdőívben sokan ja-
vasolták) 
„Az 5 perces szünet semmire nem elég, se a fo-
gyasztónak, se a szpíkernek, és hiába 55 perces egy 
fitneszóra a hétköznapokban, itt nem az a sztenderd 
kellett.” 

 Az esemény rövidítése 
„A nulladik biciklis órákat elhagytuk, túl hosszú volt a 
8-tól 19 óráig tartó esemény. Maximálist akartuk, de a 
vidékiek elmentek 6-kor, amikor ment a vonatuk, ki 
gondolta ezt előre, és reggel 8-kor üresnek éreztük 
az Arénát, hiába volt ott több mint 200 bicikli.” 

 Kistermek regisztrációja – 2012-ben már csak maxi-
mum 3 órára lehetett regisztrálni. A 2010-es kutatás 
szerint a kistermek zsúfoltsága volt a legnagyobb 
probléma. Erről a maximum 3 regisztrációról az online 
felületeken értesülhettek a fogyasztók, hogy hol, 
mikor, hogyan lehet regisztrálni, és online meg is 
tehették. 

 Adni a hűséges fogyasztóknak 
„A törzsfutókhoz hasonlóan itt is adtunk a hűséges 
fogyasztóknak… meghosszabbított kedvezményes 
nevezést.” 

A jövőben az öltözők számán kell változtatniuk, valamint 
a csomagmegőrzést átgondolni. A takarítás az Aréna 
felelőssége, Kocsis Árpád elmondta az interjúban, hogy 
a tisztasággal nincs nagy gond. Azonban a fogyasztók 
ezt tartották az egyik legkevésbé jó tényezőnek. Itt van 
egy kis rés, ugyanakkor ez sztenderd a BSI számára 
adottság, ahogy az is, hogy nem lehet zuhanyzási lehe-

tőséget biztosítani. Adottság a büfé is. Pedig ezzel szin-
tén voltak kifogások, többen szeretnének egészsége-
sebb ételeket, normálisabb árakat a büfében, valamint 
meleg ételt, ezek minden évben témák. 
„Nem tudok mit csinálni a büfével, borzalmas, de semmi 
befolyásom.” 
3. rés: A megvalósítás hibái 
Kocsis Árpád szerint egy rutinos, profi csapata van, per-
sze apró hibák előfordulnak, de a folyamatos fejlesztésre 
és javításra törekednek. A tulajdonos szerint az ember, 
az alkalmazott szemlélete a kulcs, nem csak szakmailag, 
hanem emberileg is jónak kell lennie. 
„Nem kivagyi macsók és nem is szerény nyulak, hanem 
egészséges, magabiztos, normális, becsületes emberek 
dolgoznak itt, akik az elejétől fogva mély vízbe voltak 
dobva… nagyon sok mindent kell a helyszínen megol-
dani, legyenek kreatívak, találják fel magukat… de lehet, 
hogy ez egy ál-liberalizmus, mert kőkemény elvárásaim 
is vannak a minőséget illetően.” 
Minden munkatársnak van egy ún. tapasztalat-írási kö-
telezettsége, a problémákról és a fejlesztendő területek-
ről. A saját munkaköréhez kötötten részletesen kell írnia, 
de minden egyébről is írhat. Ezt egymás között átbeszé-
lik, és az esemény előtt fél évvel, az esemény előkészí-
tésénél előveszik, hogy meg tudják valósítani, változtatni 
tudjanak azokon, amik az előző évben esetleg problé-
másak voltak.  
„A lehető legkisebb problémát is le kell írni, és az összes 
változtatási javaslatot.” 
Hiba van a megvalósításban: az öltözési és zuhanyzási 
lehetőségeknél, a csomag és értékmegőrzésnél, a higié-
niás körülmények, tisztaság esetében. Ezek egy része 
Aréna-adottság, az öltözőkön és a csomagmegőrzésen 
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tudnak változtatni. Ezeken túl a regisztrációs csomag tar-
talma és a belépőjegy ára, amiről még beszélgettünk 
Kocsis Árpáddal. A csomag tartalma nagyban szponzor-
függő, de több esetben a BSI maga egészítette ki a cso-
magot, hogy tartalmasabb legyen. Néhány kutató az árat is 
a szolgáltatásminőség dimenziói között értékeli. Vélemé-
nyünk szerint az ár az elvárt szolgáltatásminőséget befo-
lyásolja, ahogy Berrett et al. (1993) is írják. Az ár kérdése 
azonban többszörösen összetett, egyrészt a magyar fo-
gyasztó mindenekelőtt ár-érzékeny, másrészt a nyugati 
hasonló szolgáltatások többe kerülnek, valamint a fo-
gyasztók a magas árhoz társítanak magas minőséget. 
„3500 forintos napi jegy miatt ne panaszkodjanak, 5000-
6000 forintnak kellene lennie. Rosszul kezdtük árazni az 
eseményt, magasabb áron kellett volna, fogyasztónak 
egyébként minden drága, de ebben az esetben nem kell 
rá hallgatni.” 
4. rés: Amikor az ígéretek nem egyeznek a valósággal. 
Itt minden a legnagyobb rendben van, 4,71-es átlaggal. 
Nem ígérnek többet, nem ígérnek mást, nincs hiteltelen 
kommunikáció. Sőt, ami számukra adottság, és a fo-
gyasztónak amúgy probléma – például hogy nincs zu-
hanyzási lehetőség – előre kommunikálják. Minden infor-
máció hitelesen fenn van a honlapon, a Facebookon és 
hírlevelet is küldenek.  
Ahogy a korábbi években, 2012-ben is elsősorban a 
szájreklám (család, barátok, edzők), másodsorban az 
Internetes felületek alapján értesültek a fogyasztók az 
eseményről (BSI honlapja és Facebook oldala, és a 
fittarena.hu honlap), valamint fontos információforrás volt 
a BSI-hírlevél. A szolgáltatásminőségnek elengedhetet-
len eleme, hogy a fogyasztó megfelelően informált le-
gyen, amihez a honlap és a hírlevél, valamint a Face-
book oldal a 21. században megkerülhetetlenek.  

5. rés: Az elvárt szolgáltatás és az észlelt szolgáltatás 
különbsége 
Az 1. táblázatot felhasználva szerkesztettünk egy 2x2-es 
mátrixot (22..  ttáábblláázzaatt). Az egyik tengelyen azt ábrázoltuk, 
hogy a BSI jól vagy kevésbé jól teljesít (a 4,5 átlag alatt 
vagy felett), míg a másik tengelyen a „Fontos” – „Nem 
fontos” dimenziót tüntettük fel, felhasználva a fogyasztói 
vélemények darabszámait e tényezők tekintetében. 

 
Fontos a fogyasztóknak a 
Tesco FittArénával kap-

csolatban 

Nem fontos vagy csak ke-
vésbé fontos a fogyasztók-
nak a Tesco FittArénával 

kapcsolatban 

Jól telje-
sít a BSI 
(átlag 4,5 
felett) 

A rendezvény minősége 
(a) 

Az órák/programok szín-
vonala (n) 

Az órák/programok válto-
zatossága (o) 

A jegyvásárlás probléma-
mentessége (b) 

Életmód Expo (k) 

Személyzet szakmai tudása 

(l) 

Előzetes tájékoztatás (e) 
Személyzet kedvessége, 

udvariassága, segítőkészsége 
(i) 

Pontos kezdés (m) 
Frissítőkhöz való hozzáférés 

(p) 
Amit kommunikáltak, azt ka-

pom (t) 

Kevésbé 
teljesít jól 
a BSI 

Higiéniás körülmények, 
tisztaság (f) 

Belépőjegy ára (j)  
Öltözési, zuhanyzási lehe-

tőség (g) 
Csomag és értékmegőrzés 

(h)  

Regisztrációs csomag tar-
talma (c ) 

Előzetes bejelentkezés (d) 

Fizikai megjelenés, arculat, 
vizualitás (s) 

Probléma esetén megoldás (r)

22..  ttáábblláázzaatt  TTeessccoo  FFiittttAArréénnaa  aa  ffooggyyaasszzttóókk  sszzeemméévveell  

  
Megkértük az interjú során Kocsis Árpádot, hogy ő is 
helyezze el az egyes tényezőket a 2x2-es mátrixunkban. 
Zölddel jelöltük, ami teljes mértékben egyezett a fo-
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gyasztói véleményekkel, pirossal, ami a „legproblémá-
sabb” volt a két oldal (fogyasztók és tulajdonos) vélemé-
nyét illetően. Az m, t, o és b tényezők esetében a BSI 
ugyan jól teljesít, az ügyvezető csak azt nem ítélte meg 
jól, hogy mennyire fontosak ezek a tényezők a fogyasz-
tóknak (bár több esetben mindkét oldalra írhatók lenné-
nek a tényezők). A d és r tényezők esetében a BSI ke-
vésbé jól teljesít, de nem is fontosak ezek a tényezők a 
fogyasztóknak, Kocsis Árpád rosszul ítélte meg, szerinte 
fontosak. Ahol megfontolnivaló van, az f és j tényezők, 
mert jól ítélte meg a vezető, hogy fontosak a fogyasztók-

nak, csak a BSI teljesítményét nem, ugyanakkor az árról 
feljebb írtunk, ahogy arról is, hogy az Aréna takarít. A h 
tényezőt ítélte meg a legrosszabbul a vezető, mert fontos 
a fogyasztóknak és nem teljesítenek jól benne, ráadásul 
változtatni is tudnának. Ez az egyetlen egy olyan té-
nyező, aminek a megítélése mindkét dimenzióban hibá-
zott. Minden elismerésünk a vezetőé! 
A 33..  ttáábblláázzaattbbaann összegezzük, hogy milyen tényezőknek 
köszönhető a BSI eseményének ilyen magas minősége.

 

 1 rés csökkentése 2. rés csökkentése 3. rés csökkentése 4. rés csökkentése

Mit tett a BSI 
az 5. rés 

csökkentése, 
a minőség 
fejlesztése 

érdekében? 

 

Fogyasztói igények 
folyamatos mérése 

 

Online-kérdőívek 

 

Közönségszavazás 

 

Helyszíni jelenlét és 
problémamegoldás 

 

Trendek figyelése 

 

Íratlan sztenderdek 
és ezekhez való 

szigorú 
ragaszkodás 

 

Rejtett fogyasztói 
igényekre is 
sztenderdek 

 

Nem statikus 
sztenderdek, 

hanem a 
tapasztalatok 

beépítése, 
folyamatos fejlődés 

 

Elkötelezett csapat 

 

Felelősségteljes, 
rutinos csapat, aki 

képes azonnal döntést 
hozni, problémát 

megoldani 

 

Tapasztalatírási 
kötelezettség 
problémákról, 
fejlesztendő 

területekről, és ezek 
folyamatos 

felhasználása 

 

Hiteles 
kommunikáció 

 

Honlap 

 

Hírlevél 

 

Facebook oldal 

33..  ttáábblláázzaatt  MMiinnőőssééggttéénnyyeezzőőkk  
Tanulságok – Mi tanultunk az esetből? 

A cikk ugyan egy szabadidősport-szolgáltató fitnesz 
eseményének szolgáltatás-minőségéről szólt, de az 

eseményből általánosítható tanúságok is levonhatók. A 
BSI példaértékű vállalkozás. Kisvállalatok minőségügyi 
rendszer, tanúsítvány nélkül is nyújthatnak kiemelkedő 
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szolgáltatásminőséget, csak az alábbiakat fontolják meg, 
tartsák be, vegyék figyelembe: 

 A tulajdonos és a vezetők legyenek a minőség teljes 
elkötelezettjei. 

 Figyeljék területük új trendjeit, újdonságait, a fogyasz-
tóknak mindig kell az új. 

 A szolgáltatás magjának kiválónak kell lennie. 
 Kérdezzék meg a fogyasztókat a minőségről: kérdőív-

ben, személyesen, internetes közönségszavazások-
ban. 

 Ami fejleszthető, fejlesszék, az értékes ötleteket való-
sítsák meg, de tudják azt is megállapítani, hogy mi 
az, ami nem lényeges. 

 Ismerjék meg a látens, kimondatlan igényeket is. 
 Leírva vagy nem leírva, de legyenek tiszta, megfogal-

mazott minőség-sztenderdjeik. 
 A szervezeti tudást, tapasztalatokat használják a 

sztenderdek, folyamatok változtatásához, nem feltét-
lenül jók a statikus sztenderdek. 

 A szolgáltatásban résztvevők felé (legyenek ezek 
alkalmazottak, vagy megbízottak) tisztán, egyértel-
műen kommunikálják a minőség-sztenderdeket. 

 Ne másolják máshonnan a sztenderdeket, ami egyik 
helyen működött, nem biztos, hogy a másikon is fog. 

 Legyen profi, megbízható csapatuk, amely képes, 
akár a helyszínen, felelős döntéseket hozni. 

 Az alkalmazottaik legyenek képesek a szolgáltatás 
helyszínén reagálni, problémát megoldani. 

 Az alkalmazottak folyamatosan figyeljék és fejlesszék 
a folyamatokat. Legyenek ők is a minőség elkötele-
zettjei. 

 Ha probléma merült fel, jegyezzék fel, beszéljék át, 
vegyék elő a „következő fordulóban”. 

 Legyen honlap, Facebook oldal, ahol folyamatosan 
friss és HITELES információkkal látják el a fogyasztó-
kat. Az sem baj, ha van rendszeres hírlevél, valamint 
ha elkezdik a mobilalkalmazások fejlesztését. A hite-
les kommunikáció elengedhetetlen. 

 Azt is kommunikálják, amin nem tudnak változtatni, 
ami adottság. 

 Folyamatosan törekedjenek a fejlesztésre, soha ne 
dőljenek elégedetten hátra. 
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AA  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáágg  iinntteeggrráálláássaa  aa  sszzeerrvveezzeettii  mműűkkööddééssbbee  
DDrr..  BBeerréénnyyii  LLáásszzllóó  

  
Bevezetés 
A környezetmenedzsment feladata, hogy a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos szervezeti szintű tevékenysége-
ket koordinálja. Nincs azonban könnyű dolga a me-
nedzsmentnek még úgy sem, hogy módszerek és tech-
nikák széles köre áll rendelkezésre. Ráadásul az új, mű-
ködés „szokásos” rendjétől eltérő megoldások egyéni és 
szervezeti szinten komoly ellenállásba ütköznek, így fon-
tos, hogy a környezetmenedzsment erőfeszítései – tar-
talmukban és/vagy módszerükben – kötődjenek a bevált 
vállalatirányítási eljárásokhoz. 
A kompetencia-menedzsment eszközei újszerűek a leg-
több szervezet számára, azonban szemlélete kimondat-
lanul is jelen van legalább az emberi erőforrás-gazdálko-
dás folyamataiban. A kompetenciákkal való foglalkozás 
napjainkra túllépett a pedagógia és az emberi erőforrás-
okkal való gazdálkodás határain, az egyén kompetenci-
ájára vonatkozó modellek jól adaptálhatók a szervezeti 
szintre is. Jelen tanulmány arra kíván rámutatni, hogy a 
kompetenciák kezelésén keresztül hogyan lehet javítani 
a környezetmenedzsment teljesítményét. 
Akadályok a fenntarthatóság előtt 
A fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás módjának 
meghatározása, illetve kisebb-nagyobb lépések megté-
tele ezen az úton közel 30 éve témája elméleti és gya-
korlati kutatásoknak. Az elv, a fenntarthatóság pillérei és 
alapvető célkitűzései általánosan elfogadottak, abban 
azonban nincs egyetértés, hogyan kellene elérni a célo-
kat. A fenntartható fejlődés gazdasági pillérét kibúvónak 

lehet értelmezni a felelős viselkedés alól egyéni, szerve-
zeti és globális szinten egyaránt. 
Friedman (1970) véleményétől – ami szerint a vállalat ki-
zárólagos felelőssége a profit növelése – nehéz elszakadni 
a gyakorlatban. A jövőbe tekintve azonban a környezetvé-
delem – ha a fogyasztók környezeti érzékenysége megfe-
lelő – a profit-termelés fenntartásának eszköze lehet. 
Friedman kiemeli, hogy egy szervezetnek nem lehet lelki-
ismerete, viszont a szervezet tagjainak, mint embereknek 
igen. A szervezetek környezeti aktivitásának szintjét egy 
játszma eredményének lehet felfogni, ahol a fogyasztók és 
a szervezetek „kipuhatolják”, hogy meddig mehetnek el, 
majd a rendelkezésükre álló (sokszor hiányos és torz) in-
formációbázis alapján hoznak döntéseket. Az ilyen hely-
zetekben hozott döntések (ún. kielégítő döntéshozatal) 
valós környezeti és társadalmi hatásait nehéz feltárni. 
Karajz (2006) biológiai analógiákhoz nyúl vissza, a geneti-
kus modellezés eszközeivel keresi a választ a környezet-
gazdaságtan összefüggéseire, ezen keresztül pedig a 
megfelelő stratégiai magatartások kiválasztására. Ha egy 
szervezet képes számszerűsíteni környezeti kapcsolatait, 
és mérni környezeti hatásait, akkor a módszerrel jól tudja 
vizsgálni a fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseit, a 
modellezés révén gyorsan tudja vizsgálni és fejleszteni 
környezeti stratégiáját. 
A gazdasági érdekeken túl az információs aszimmetria, 
az oktatás-nevelés hiányosságai egyaránt hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban ma 
is sok a nyitott kérdés. 
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Csutora (2013) a Magyar Minőség hasábjain a fenntart-
hatóság mérésének paradoxonain keresztül mutatta be 
azokat az mozgatórugókat, amelyek segítségével a 
szervezetek kialakíthatják CSR stratégiájukat. Azokkal 
az esetekkel foglalkozott, ahol a zöldülés mögött komoly 
háttér és szándék áll, azonban nem elhanyagolható azon 
szervezetek száma sem, amelyek csak marketingkom-
munikációs fogásként, partnereiket szándékosan félre-
vezetve foglalkoznak a témával. Az ilyen esetek – azon 
túl, hogy a fogyasztókat megtévesztik – rontják a valós 
erőfeszítések társadalmi megítélést is. 
Természeti rendszerekben a fenntarthatóság jól megra-
gadható (a természeti erőforrások felhasználása ne ha-
ladja meg azok regenerálódásának ütemét), a társadalmi 
célok és érdekek sokféle értelmezése azonban bonyo-
lulttá teszi a kérdést. A fenntartható fejlődés elve irányt 
mutat, a célok azonban sokszor ködösek. A nevelés ol-
daláról vizsgálva a környezettudatos (fenntartható) visel-
kedést kimondható, hogy a nevelés soha nem lehet ér-
ték-független, a viselkedések értékelése pedig így nem 
lehet független azoktól a rendező-elvektől, amelyek 
alapján kialakultak. (Bábosik,1999, Rókusfalvy, 2002) 
Amíg nem sikerül egységes álláspontot kialakítani a 
fenntartható fejlődés tartalmát illetően, addig nem vár-
ható el annak megfelelő, egységes cselekvés sem. 
A fentiek csupán egy részét fedik le azoknak a kihívások-
nak és akadályoknak, amelyekkel szembe kell nézni a 
fenntartható fejlődés magasabb szintjének elérése érdeké-
ben, arra azonban már rávilágítanak, hogy a környezettu-
datosság értelmezése és fejlesztése összetett feladat. A 
kompetenciák kezelésével integrálva a feladatot a szerve-
zetek szélesebb körénél érhető el fejlődés. 
 

Egyéni és szervezeti kompetenciák 
A kompetencia latin eredetű szó, jelentése: valamire ké-
pes. Fogalmának értelmezéseivel és csoportosítási le-
hetőségeivel korábbi írásomban (Kompetenciák megha-
tározása a minőségirányítás támogatásával, Magyar Mi-
nőség, 2012/5) foglalkoztam, az alapokat itt nem 
ismétlem meg. 
A kompetencia Henczi és Zöllei (2007) nyomán: 
● személyes erőforrások strukturált rendszere, 
● tanulás (tapasztalás, gyakorlás) eredményeképpen 

alakul ki, 
●  konkrét feladatok megoldása során lehetővé teszi a 

korábban megszerzett ismeretek és személyiségjel-
lemzők konstruktív és sikeres alkalmazását. 

Az egyéni kompetencia nem csak az oktatási rendszer-
ben jelennek meg, az emberi erőforrások kiválasztásánál 
a szervezetek (kompetencia) elvárásokat deklarálnak és 
vizsgálnak a jelentkezőknél. Ezek forrása a szervezettel 
szemben támasztott elvárások köre. Másképpen fogal-
mazva a szervezet olyan tagokat (képességeket, kom-
petenciákat keres), akik segítenek a vevői elégedettség 
elérésében és fokozásában. 
A kompetenciának két dimenziója van (lásd Heczi-Zöllei, 
2007, Klein-Klein, 2008, Lóth, 2007): 
● kompetenciakövetelmények (angolul competence), 
● kompetenciakészlet (angolul competency). 
A két dimenzió egymás nélkül értéktelen. Habár a siker 
(például vevőelégedettség növelése, problémamegoldás) 
a kompetenciakészleten múlik, a siker értékelése nem 
lehetséges a követelmények tisztázása nélkül. A kom-
petencia-menedzsment azon tevékenységeket fogja át, 
amelyek a szervezeti célok elérése érdekében koordi-
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nálják rendelkezésre álló kompetenciák (készletek) fel-
használását. Szervezeti szinten ennek célja a környezet-
hez való alkalmazkodás biztosítása. 
Awuah (2001) alapján a szervezeti kompetencia egyén 
és kollektív képességek, szaktudás és kapacitások 
összessége. A McKinsey cég kiválóság nyomában foly-
tatott kutatásai (Peters-Waterman, 1986) alapján megal-
kotott 7S modell ugyanezt a kérdéskört írja le, csupán 
más megfogalmazásban. Eredményeik egyértelműen 
rámutatnak arra, hogy a szervezeti kompetencia az 
egyéni kompetenciákra épül, de több (más) attól. Egy 
vállalkozás például azért lehet képes rugalmasan rea-
gálni az egyéni igényekre, mert a végrehajtói szinten 
precíz, szigorú rend szerint dolgozó embereket alkalmaz. 
A szervezetek szerepe a fenntarthatóság felé vezető 
úton 
A szervezeteket (vállalatokat) érdemes kiemelten ke-
zelni, ha a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos erőfe-
szítéseket vizsgáljuk. Ennek oka, hogy az emberek –
alapvetően- szervezeteknél dolgozva, a szervezeti aka-
ratnak több-kevésbé alárendelve végzik termelő tevé-
kenységüket. Ez nem azt jelenti, hogy az ember egyéni 
szerepe a fenntarthatóság megvalósításában kevésbé 
fontos lenne, hiszen a döntéseket emberek hozzák, a 
cselekedetek haszonélvezői vagy elszenvedői is az 
egyének. A szervezeteknek azonban sajátos eszközei 
vannak ahhoz, hogy a környezettudatos viselkedésfor-
mákat kialakítsa és fejlessze az egyénekben (is). 
A szervezeti keretek közötti környezeti kompetencia-fej-
lesztésnek strukturális és kulturális korlátai vannak (Sze-
gedi, 2001). A strukturális korlátok: 

● Munkamegosztás: egyes személyek csak részfela-
datokat látnak el, a „nagy kép” ismerete nélkül, így 
nem is alakulhat ki felelősségteljes tevékenység. 

● Döntési kompetencia szétválása: az egyes szinteken 
jelentkező mennyiségi elvárások és célok, un. etikai 
semlegességhez vezetnek. Értelemszerűen érvénye-
sül bizonyos szűrés, információtorzítás („szépítés”) és 
eltitkolás más érintettek felé. 

● Klasszikus parancshierarchia: egy vezető utasítása 
ellen annál kevésbé lépnek fel, minél inkább jelenik 
az meg parancsként. Az ellenállás különösen nem 
gyakori etikai okokból. Így aztán a hierarchikus szer-
vezet könnyen vezet „szervezett felelőtlenséghez” 
avagy a szocializmusból is ismerős „kollektív felelőt-
lenség”-hez. 

A szervezeti kultúrából eredő korlátok: 
● Szigorú viselkedési elvárások: az új szervezeti tagok, 

beilleszkedésük érdekében minél gyorsabban kíván-
ják átvenni az uralkodó, és mint ilyen, sikerhez vezető 
normákat. Így aztán olyan cselekedeteik is lehetnek, 
amelyeket a privát életükben sohasem követnének el. 

● Összetartó közösségek: a formális és informális cso-
portok között rivalizálás és ellenségeskedés alakulhat 
ki. A szervezeten belül így megmerevedik a kooperá-
ció, elhal a kommunikáció, a problémák szőnyeg alá 
kerülnek. 

● Nem egyértelmű prioritások: a vezetők gyakran egy-
másnak ellentmondó kritériumok mentén döntenek. A 
gazdaságossági szempontok gyakorta felülírják a 
misszióban mégoly részletesen definiált etikai célkitű-
zéseket is. 
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● Visszatartott információk politikája: az etikailag 
problémás információkat titokként kezeli a vállalat ve-
zetése, így azok nem jutnak el az érintettekhez. 

A fenntarthatóság megjelenítése a kompetenciában 
Kutatásaim során abból a feltételezésből indultam ki, 
hogy egyéni és szervezeti szinten ugyanazokkal a globá-
lis problémákkal kell szembenéznünk, így a megoldást is 
közös alapokra kell helyezni. A környezetmenedzs-
mentre és a környezettudatosságra vonatkozó módsze-
rek mögött az elkötelezettség biztosítása és a közös 
gondolkodásmód kialakítása kritikus tényezők. A mód-
szertani fejlesztésekkel kapcsolatban fontosnak tartom, 
hogy azok minél inkább illeszkedjenek a szervezetek 
gazdasági gondolkodásmódjához, ne azok felülbírálatán 
alapuljanak. 
Miért és hogyan tud a kompetencia-menedzsment segí-
teni a fenntarthatóság magasabb szintjének elérésében? 
A kompetencia-menedzsment hasznos eszköz arra, 
hogy az egyéni és a szervezeti teljesítményt összehan-
golja a célokkal, azonban a kompetencia-szótárak elké-
szítése, a teljesítményértékelés újrastrukturálása erőfor-
rás-igényes feladat. Minden előnye és lehetősége mellett 
kizárt, hogy holnaptól minden szervezet félredobja me-
nedzsment módszereit és újjáépítse működését a sok-
féle kompetencia-modell egyike szerint. Különösen ne-
héz elképzelni, hogy a környezeti-fenntarthatósági érde-
kek köré építve teszi mindezt. 
Ugyanakkor – akár deklaráltan, akár rejtve – a menedzs-
ment a szervezeti kompetencia fejlesztésével foglalkozik, 
hiszen olyan működést akar kialakítani, ami megfelel a 
környezet (érintettek) elvárásainak. Ha ez megfelelő mód-
szertani megalapozottsággal történik, akkor nagyobb esély 
van a sikerre, de belátható, hogy sokszor kis lépésekkel és 
szerényebb eredményekkel is meg kell elégedni. 

Egy környezetvédelemmel és társadalmi felelősségvál-
lalással kapcsolatos szervezeti egység létrehozása, egy 
etikai kódex vagy környezetvédelmi szabályzat nem 
fogja megoldani a problémákat, mert nem hatják át a 
szervezet működését. Ha a nadrágszíj szorulni kezd, a 
gazdasági érdekek hamar elnyomják az ilyen kezdemé-
nyezéseket. A fenntarthatósággal kapcsolatos követel-
ményeket horizontálisan kell kezelni, azaz integrálni 
minden más terület szabályozásában. 
Azoknál a szervezeteknél, ahol foglalkoznak a kompe-
tencia-menedzsmenttel, viszonylag egyszerű a helyzet: a 
kompetenciakövetelmények megfogalmazása során in-
tegrálni kell a fenntarthatósági értékeket és viselkedés-
formákat is. 
Ha a fenntarthatósági értékeket a kompetenciák rend-
szerébe sikeresen integrálja egy szerezet, akkor külön 
nem is kell odafigyelni rájuk. Ha a kultúra részévé válnak 
ezek az értékek, akkor „tudat alatt” tudnak működni 
(Berényi, 2010). 
Kívülről nézve egy szervezetet kézenfekvő, hogy a kom-
petencia-követelményekbe építve jelenítsük meg a 
fenntarthatóságot, emellett a megvalósítás – és a telje-
sítményértékelés – módszertani eszközei is rendelke-
zésre állnak. Két alapvetően fontos kérdés azonban nyi-
tott marad: 
● milyen mélységben integrálja a szervezet működé-

sébe a fenntarthatóságot? 
● melyek pontosan az érvényesítendő fenntarthatósági 

értékek? 
Az első kérdésre a fenntartható fejlődés gazdasági pil-
lére alapján választ lehet adni, azonban az visszavezet a 
kiindulóponthoz: a szervezet teherviselő képességéhez 
és környezeti kapcsolataihoz igazodó mértékben. 
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Az második kérdésre nehezebb választ adni. A tevé-
kenységek sokfélesége miatt nagyon eltérőek lehetnek 
azok a környezeti és társadalmi problémák, amivel a 
szervezetnek foglalkozni kell (érdemes) 
Ha egy szervezet figyelembe veszi a környezeti kompe-
tencia összetevőit, alkalmazza őket a kiválasztási folya-
matai során, erőfeszítéseket tesz fejlesztésükért, akkor 
tett valamit a fenntarthatóság érdekében, átütő eredmé-
nyeket azonban még ne várjon. A tagok környezeti érzé-
kenységének és környezettudatosságának fokozása mi-
nimális hatással lesz a szervezeti képességekre. Rövi-
den összefoglalva ki kell alakítani a szervezeti 
kompetenciák olyan rendszerét, amelyekben az egyéni-
eknek helye van, erősíti a szervezet fenntarthatósággal 
kapcsolatos céljainak megvalósulását. 
Környezeti kompetencia összetevői 
Az Európai Unió az egész életen át tartó tanuláshoz de-
finiált kulcskompetenciákat. Az integrált megközelítés 
igényéből kiindulva érdemes a fenntarthatósággal kap-
csolatos értékeket e mentén vizsgálni. Varga (2009) ér-
telmezése alapján kulcskompetenciák környezeti alkal-
mazása egyéni szinten jól megragadható: 
Anyanyelvi kommunikáció: Erre szükség van ahhoz, 
hogy valaki közölni tudja a témával kapcsolatos ismere-
teit, véleményét, továbbá kérdéseket tudjon feltenni; il-
letve megismerni (elolvasni, meghallgatni) mások isme-
reteit. Ahhoz, hogy valaki eredményesen részt tudjon 
venni egy környezeti konfliktusban, alapfeltétel, hogy 
magas szintű anyanyelvi kommunikációs kompetenciák-
kal rendelkezzen. 
Kommunikáció idegen nyelven: A környezeti kérdések 
lényegüket tekintve globálisak, nemzetköziek. Az idegen 
nyelvű kommunikáció révén az ismeretek szélesebb kör-
ben áramolhatnak. 

Matematikai, természettudományos és technológiai 
kompetenciák: A környezeti kérdéseket a pedagógián 
belül hagyományosan a természettudományok körébe 
utalják, megoldásukban fontosak a technológiai eszkö-
zök, sőt sokan azt gondolják, hogy pusztán technológiai 
eszközökkel megoldhatók. A környezeti folyamatok ter-
mészeti folyamatok, ezért alapvetően a természettudo-
mányok írják le őket, sokszor a matematika nyelvét 
használva. A környezeti problémák megoldása e kom-
petenciák aktív, sőt kreatív alkalmazását igényli.  
Digitális írástudás: Nem önmagában fontos, hanem mint 
háttér, ugyanis hatékonyabbá teszi a kommunikációt, a 
tudományos adatgyűjtést. Segíti továbbá a tanulást, hoz-
zájárulhat társas kapcsolatok kialakításához és fenntar-
tásához, állampolgári jogaink érvényesítéséhez és vál-
lalkozásaink fejlesztéséhez is. Gondoljunk bele: ismere-
teink jelentős részét az Internetről szerezzük be, 
adatainkat számítógépek segítségével dolgozzuk fel és 
továbbítjuk. 
Tanulásmódszertan: A fenntartható társadalom kialakítá-
sához való aktív hozzájárulás folyamatosan új ismeretek 
befogadását, feldolgozását, felhasználását, vagyis ma-
gas szintű tanulás-módszertani kompetenciákat feltéte-
lez. A tanulás élethosszig tartó folyamat, eszközei pedig 
túlmutatnak a táblán, krétán vagy a projektoron. 
Állampolgári kompetenciák és környezeti kompetenciák 
kapcsolata: Az emberek érdekeinek, lehetőségeinek és 
kötelességeinek megismerése szükséges ahhoz, hogy a 
környezeti problémák megoldása felé kompetens módon 
tudjunk lépéseket tenni. 
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egyik legfontosabb lépés a fenntarthatóság felé vezető 
úton. 
A fenntartható fejlődés szempontjából fontos további, 
konkrét(abb) kompetenciákat is megfogalmaztak: 
● rendszerszemléletű gondolkodás, 
● kritikai gondolkodás, 
● kreatív gondolkodás, 
● a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudásele-

mek, 
● a fenntartható fejlődést nem támogató döntések 

következményeinek ismerete, 
● a globális, regionális, nemzeti és helyi környezeti 

problémák ismerete, 
● a környezeti problémák gazdasági, ökológiai és 

társadalmi következményeinek ismerete, 
● a fenntartható fejlődés etikai dimenziójának tuda-

tosítása, 
● a nemzedékek közötti és nemzedéken belüli szoli-

daritás és felelősség. 
Az egyéni és szervezeti kompetenciák összehango-
lása 
A kompetencia-menedzsment sem tud választ adni arra 
a kérdésre, hogy egy szervezet pontosan milyen célokat 
és értékeket tűzzön ki maga elé a fenntarthatósággal 
kapcsolatban, azonban segíti az értékek működésbe in-
tegrálását. 
A különböző céllal készülő kompetencia-szótárak és ku-
tatási jelentések áttanulmányozásával a menedzsment 
ötleteket szerezhet ahhoz, hogy milyen elvárásokat és 
milyen formában érdemes megfogalmazni. Az emberi 
erőforrás-gazdálkodás területén komplex szolgáltatások 
is elérhetők, amelyek támogatják a munkaerő kiválasztá-

sát és fejlesztését. A menedzsment feladata és felelős-
sége azonban ettől több: ki kell alakítani az egyéni és 
szervezeti kompetenciák összehangolt rendszerét (11..  
áábbrraa). Egyéni szinten viszonylag egyszerűen lehet kör-
nyezeti-társadalmi elvárásokat definiálni, azonban ezek 
legfeljebb a személyes számonkérés alapját fogják je-
lenteni, ha kultúra-idegenek maradnak. 

  
11..  áábbrraa  SSzzeerrvveezzeettii  ééss  eeggyyéénnii  kkoommppeetteenncciiáákk  kkaappccssoollaattaa  

A siker kulcsa véleményem szerint a kompetenciaköve-
telmények definiálási helyének megválasztása: azokat a 
folyamatokból kell levezetni. Forrásuk a külső környezet 
(22..  áábbrraa): 
● az üzleti kompetenciák esetében a vevői és piaci el-

várások, 
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● fenntarthatósági kompetenciák esetén a jogi szabá-
lyozás, vevők érzékenysége, versenytárak fenntart-
hatósági aktivitása. 

A feladat elméletileg egyszerű, a gyakorlatban azonban 
a vezetés elkötelezettségén és támogatásán túl jelentős 
elemző munkát igényel. További kutatásokkal a környe-
zetmenedzsment kompetencia-alapú megközelítését a 
szervezet széles körének számára hasznosnak tartom. 
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AAggiilliiss  sszzooffttvveerrffeejjlleesszzttőőkk  aaggiilliiss  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  
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DDrr..  BBaallllaa  KKaattaalliinn  --  BBuujjáákkii  AAttttiillaa  
  

A cikk a manapság igen népszerű agilitás kérdését vizs-
gálja a szoftverfejlesztéssel foglalkozók szemszögéből. 
A bevezetőben megfogalmazzuk, hogy szerintünk mi 
tesz agilissá egy szoftverfejlesztő projektet. A követke-
zőkben az agilis projektmenedzsmentről, agilis szoftver-
fejlesztési folyamatokról és agilis tesztelésről lesz szó. 
A cikk második részében azt vizsgáljuk, hogy milyen az 
agilis munkát támogató agilis környezet egy szoftvercég-
nél. Ennek kapcsán bemutatunk egy "agilis szoftverfo-
lyamat-fejlesztési módszertant", amely a CMMI modell 
gyors bevezetését teszi lehetővé. 
A cikk néhány, az agilitásra vonatkozó következtetéssel 
zárul. 
Agile Software Developers in an Agile Environment  
Abstract: 
The article analyses agility, which nowadays is a popular 
subject among software developers. In the beginning we 
give our definition for an agile software development 
project. Next, we focus on certain aspects of agile project 
management, agile development and agile testing.  
In the second part of the article we look to characteristics 
of the agile environment needed to support agile 
software development. We present an "agile process 
improvement methodology", which supports the quick 
implementation of CMMI.  
In the end some conclusions are drawn about agility in 
software development. 

1. Bevezetés 
A szoftver fogalma az 1960-as években jelent meg, és 
az évek során egyre inkább az emberek mindennapjai-
nak részévé vált, egyre fontosabb és kritikusabb szere-
pet töltött be. Folyamatosan nőtt a szoftverek mérete azt 
eredményezve, hogy míg az elején egyetlen fejlesztő is 
átlátta a teljes rendszert, ma már nagy csapatok kellenek 
a több millió forrássort tartalmazó rendszerek fejleszté-
séhez, és nincs olyan személy, aki a teljes rendszert, a 
maga komplexitásában átlátná. 
Emiatt a szoftverfejlesztéssel foglalkozók már az 1980-
as évektől próbálták megérteni a szoftverfejlesztés fon-
tos elemeit, s próbálták a szoftverfejlesztéshez kapcso-
lódó jó gyakorlatokat, tapasztalatokat összegyűjteni és 
egymás között megosztani őket. Talán a reál beállított-
ság miatt is volt ez, de tény, hogy sok módszer, eljárás, 
szabvány alakult ki, amelyek mind abban adnak tám-
pontot, hogyan is lehet jó szoftvert fejleszteni. 
Manapság a szoftverfejlesztési modellek egyre nyitottabbá 
válnak más, elsősorban gyártási és szolgáltatási folyama-
tokat támogató területek felé. A nyitottság abban nyilvánul 
meg közvetlenül, hogy a kialakult megközelítések szoft-
verfejlesztésen kívüli tevékenységeket is támogatnak (pl. 
bármilyen szolgáltatás nyújtását, beszerzést stb.) környező 
világ fejlődése tehát hat a szoftverfejlesztésre. 
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Érdemes azonban a szoftverfejlesztéssel kapcsolatos 
tapasztalatokat nagyobb perspektívából szemlélni, hi-
szen egy módszeres, logikus gondolkodáshoz szokott 
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szakmai közösség közel 50 éves tapasztalatáról van szó. 
Különösen az ebben a közösségben jellemző gondolko-
dásmód, az összefüggések megértése, a rendszerezés 
és formalizálás képessége nyújthat segítséget egyéb 
tudományterületek számára. A jó minőségű szoftvert tá-
mogató módszerek, eszközök, modellek, szabványok 
nagy része valószínűleg nagy eséllyel alkalmazható 
egyéb diszciplínákban (pl. humán területen), sőt, az élet 
egyéb, kevésbé formalizált területein is. Nem túlzás azt 
állítani, hogy a szoftverfejlesztés hatással van a kör-
nyező világ folyamataira. 
A szoftverfejlesztők közösségében az utóbbi években 
különösen népszerűvé vált az agilitás. Érdekes és talán 
érdemes is elgondolkodni azon, hogy az agilitás, amely 
felgyorsult világunkban már-már az életben maradás 
kérdése, hatott-e erőteljesen a szoftverfejlesztőkre - vagy 
a szoftverfejlesztők felgyorsulása, mindig újat hozó agi-
litása, a szoftverek „hatalmának” erősödése váltotta-e ki 
a mindennapi élet felgyorsulását. 
Erre a kérdésre nem egyszerű választ adni – és jelen 
cikkünkben ez nem is célunk. Tény azonban, hogy az 
agilitást sokan, sokféle értelemben emlegetik, miközben 
a szó jelentése sokszor nem világos, és nem ugyanazt a 
tartalmat hordozza különböző szereplők számára. Írá-
sunkban ezért először az agilitás fogalmát, valamint 
szoftverfejlesztésben fellelhető vonatkozásait próbáljuk 
bemutatni, majd kiemelten foglalkozunk az agilitás egyik, 
a szoftverfejlesztői közösségben is kevésbé alkalmazott 
elemével, mégpedig az agilis szoftverfolyamat-fejlesz-
téssel. Reményünk szerint, a szoftveres folyamatokkal 
kapcsolatos agilis ötletek más szakterületeken is jól al-
kalmazhatók. 
 
 

2. Agilitás 
Az “agilitás” szó latin eredetű, jelentése: mozgékonyság, 
ügyesség, serénység, élelmesség, életrevalóság, gyor-
saság [1]. 
Aki agilis, az tehát eleven, élénk, fürge, gyors, mozgékony, 
serény, élelmes, életrevaló, tettre kész, tevékeny, ügyes, 
ügybuzgó. Ilyennek kell lenni a sikerességhez a XXI. szá-
zadban! Érdemes tehát megvizsgálnunk, hogy a saját 
szakterületünkön pontos(abb)an mit jelent az agilitás. 
(Érdekes, hogy az „agilis” latin szóhoz alakjában 
mennyire közel áll a „fragilis” szó, amely, több jelentése 
között, jelenti azt is, hogy törékeny, mulandó, sérülékeny, 
hiányos. Ez véletlen is lehet – és hogy az-e vagy sem, a 
nyelvészek a megmondhatói – de számomra (B.K.) ez a 
hasonlóság azt üzeni, hogy amit gyorsan készítünk el, 
törékeny lehet, ha nem figyelünk, és, hogy kevésbé le-
gyen sérülékeny, valószínűleg többszörös (folyamatos?) 
kiegészítésre van szüksége.) 
2.1. Agilitás a szoftverfejlesztésben 
Természetesen, informatikai körökben (is) mindenki sike-
res szeretne lenni (hiszen a mai közgondolkodás szerint 
ez a boldogság egyik kulcsa), így aztán mindannyian 
agilitásra törekszünk. 
Büszkék is lehetünk: (ismét) iránymutató az informatika, 
hiszen az agilis munkavégzés iránti igény szoftverfej-
lesztéssel kapcsolatban fogalmazódott meg! Szoftver-
fejlesztési projekteket próbáltak meg legelőször agilisan 
végrehajtani, s a sikert követően kiderült, hogy más disz-
ciplínákban is alkalmazható a szoftverfejlesztésben szer-
zett tapasztalat.  
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És hogy miért alakult ki éppen a szoftverfejlesztők köré-
ben az agilitás iránti igény? Nos, véleményünk szerint 



azért, mert sok évtized alatt sem sikerült megnyugtatóan 
megoldani a szoftverfejlesztés visszatérő problémáját, 
nevezetesen azt, hogy a követelmények változnak, a 
vevő nem tudja a projekt elején, hogy mit akar. Korábban 
sokat siránkoztunk ezen, és megpróbáltuk nagyon erő-
sen egyeztetni a vevő igényeit, leírni őket, aláíratni a ve-
vővel, majd, mind szigorúbb módszertanokat követve, 
jottányit sem engedni a leírtakból. A projekt végrehajtása 
során aztán, természetesen, a vevő mégis igényelt vál-
tozást – amit vagy nem hajtottunk végre (ekkor a vevő 
nagyon elégedetlenül távozott), vagy, fogcsikorgatva 
végrehajtottuk, sok túlóra, stressz és plusz befektetés 
árán. 
Az agilitás ezt a szemléletmódot változtatja meg, 
amennyiben elfogadjuk, hogy nem tudjuk előre egészen 
pontosan, mi fog történni a projektben. Elfogadjuk, hogy 
a pontosítás a projekt előrehaladása során fog megtör-
ténni. 
A Magyar Tesztelői Tanács által kiadott egységesített 
kifejezések gyűjteménye szerint (lásd [2]): „agilis szoft-
verfejlesztés: a szoftverfejlesztési módszerek csoportja, 
amely az iteratív fejlesztési modellen alapul, mind a kö-
vetelmények, mind a megoldások az önszerveződő, 
széleskörű feladatokkal rendelkező csapatok együttmű-
ködése által jönnek létre.” 
Az agilitás jelenlegi népszerűségét némileg talán érzé-
kelteti, hogy az Internetes keresőmben (B.K.) 2013. 
szeptember 1-én „agilis módszertan” –ra keresve 6810 
találat „jött fel”, az „agilis fejlesztés” 30200 találatot pro-
dukált – igaz, köztük sokakban kérdésként került megfo-
galmazásra, hogy „mi is az az agilis (szoftver) fejlesz-
tés?”. „Agilis projektmenedzsment”-re 3390 találatot 
kaptam. Az „agilis tesztelés” valamiért nem szűrt ki né-
hány magyartól eltérő nyelvű találatot, így 209 000 hivat-

kozás jelent meg. Az „agilis csapat”-tal viszont minden jel 
szerint igen sokan foglalkoznak, informatikusokon kívül 
sokan mások, például sportolók és HR-esek is – erre 
ugyanis csak magyar találatokból 4170 000 –et kaptam. 
Ezeket a címszavakat gondoltuk relevánsnak az agilis 
szoftverfejlesztéssel kapcsolatban, abból a meggyőző-
désből kiindulva, hogy a szoftvert projektben, csapatban 
fejlesztik, benne irányítási és műszaki (vagy „mérnöki”, 
de sajátosan szoftverfejlesztési) tevékenységeket hajta-
nak végre ahhoz, hogy megfelelő minőségű szoftverter-
méket hozzanak létre, a megfelelő minőséget pedig 
teszteléssel vizsgálják. Lehet, persze, egyéb kombináci-
ókat is létrehozni „agilis” és „szoftverfejlesztés” felhasz-
nálásával – mi most elfogadjuk, hogy azokra is hason-
lóan nagyszámú találatot kapnánk, és a szoftverfejlesz-
tés agilitását az agilis projektmenedzsment, az agilis 
szoftverfejlesztés és az agilis tesztelés elemeken át kö-
zelítjük és mutatjuk be, miután röviden utalunk az agilis 
módszertanok eredetére. 
2.1.1. Az agilis módszertanok eredete 
Az agilis módszertanok előfutárai jóval a WWW és az 
interaktív online együttműködéshez szükséges technoló-
giák (wiki, chat, stb.) előtt megjelentek. Az agilis mód-
szertanok ősatyja az iteratív és inkrementális tervezés és 
fejlesztés [3] (Interactive and Iterative Design and 
Development = IIDD), az a módszertan, amelyet a mér-
nökség több mint 75 éve kezdett el alkalmazni. Az IIDD 
korai alkalmazói közé tartoztak a DoD mérnökei, akik a 
sugármeghajtással kapcsolatos kutatásaik során, a 
szükséges hardver eszközök fejlesztésében használták. 
De a korai sikerek ellenére egy olyan világban, ahol a 
mainframe gépek és a COBOL uralták a piacot, ahol 
hatalmas és komplex adathalmazok feldolgozására volt a 
legfőbb igény, a procedurális, top-down tervezési és fej-
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lesztési módszertanok kerültek előtérbe az interaktivitás-
sal és iterativitással szemben. Vagyis azok, amelyekben 
a vevő jobbára a szoftverfejlesztési folyamat elején, a 
specifikáció készítésénél került bevonásra, majd a fej-
lesztés végén megkapta a terméket.  
Idővel aztán újra előjöttek az iteratív módszertanok, 
köztük a spirális modell szerinti fejlesztéssel. A 90-es 
évek során az IIDD a szoftverfejlesztői közösségben is 
széles körben elfogadottá vált, különböző formáiban. 
Ilyen volt például a „rapid prototyping”, a RAD, a RUP 
(Rational Unified Process) és számos másik módszertan. 
Mindegyik lényege, hogy a fejlesztés több ciklusban zaj-
lik, és a vevő több ponton is bevonásra kerül.  
A modern agilis módszertanok csírái a 90-es években 
jelentek meg, elsőként nagy IT cégeknél.  
Érdekes fogalom-kombináció egyébként az „agilis mód-
szertan”: azt sugallja, hogy az agilitás mozgékonysága a 
módszertanok szabályozottságával társul. És ez így is 
van; agilis módszertant alkalmazni nem jelenti a mód-
szertan hiányát a szoftverfejlesztésben, hanem egy 
mozgékony, a követelményekhez alkalmazkodó munka-
módot. Az agilis módszertanok nem vetik el például a 
dokumentáltságot (amely a „szigorú” módszertanoknak 
és szabványoknak erőteljes követelménye), hanem egy-
szerűsítik (pl. sárga cetliken lehet feladatokat megfogal-
mazni) és elfogadják, hogy a dokumentumok is fejlőd-
nek, változnak a projekt során 
Kezdetben még nem is agilis módszertanokról beszéltek, 
csak olyan technikákról, amelyek az agilis szoftverfej-
lesztést támogatják. És tulajdonképpen ma sincs egyet-
len, univerzális agilis módszertan, hanem mindenkinek a 
saját agilis módszertanát kell megalkotnia már rendelke-
zésre álló, korábban leírt, alkalmazott módszertani ele-
mekből, technológiákból. 

Így az „Extrém Programozás” (XP) a Chrysler-nél került 
bevezetésre 1996-ban, egy olyan projektben, amelyet 
IIDD hívek (Ron Jeffries, Kent Beck) vezettek.  
A Feature Driven Development (FDD) a United Overseas 
Bank-nál jelent meg Szingapúrban.  
A páros programozással, ezzel a jól kitűnő, könnyen be-
azonosítható módszerrel az extrém programozás lett az 
új módszertanok legközismertebb hírnöke. Az évtized 
vége előtt már tiszta volt, hogy bizonyos környezetekben, 
ahol együtt, egy helyen dolgoznak kis csapatok, gyakran 
változó követelményekkel szembesülve, az ügyfelek fo-
kozott bevonásával, ott ezek a módszertanok nagyon jó 
minőségű szoftverterméket eredményeznek. 
Ez a felismerés – az előbbi technológiák alkalmazásával 
egy időben – az úgynevezett pehelysúlyú (lighweight) 
módszertanok létrejöttét eredményezte (ilyennek tekintik 
a SCRUM- ot és a Crystal-t). 
Végül, 2001-ben sor került az új módszertanok mögött 
álló "agyak" találkozójára. Olyan vezetők találkoztak 
ezen a konferencián, mint Kent Beck, Ron Jeffiries, 
Alistair Cockburn, Jum Highsmith, Bob Martin, Mike 
Beedl, akik a legkiemelkedőbb eredményeket tudhatták 
magukénak az új módszertanok alkalmazása és kidolgo-
zása terén. Sokan szkeptikusan figyelték az eseményt, 
de azt végül hatalmas sikerként könyvelhették el: ezen a 
találkozón írták meg az Agilis Szoftverfejlesztési Kiált-
ványt (Agile Manifesto - 11..  áábbrraa). 



  
11..  áábbrraa  AAzz  AAggiillee  MMaanniiffeessttoo  mmaaggyyaarr  ffoorrddííttáássaa..  
FFoorrrrááss::  hhttttpp::////aaggiilleemmaanniiffeessttoo..oorrgg//iissoo//hhuu//mmaanniiffeessttoo..hhttmmll
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A Kiáltvány szerzőinek egy része később megalapította 
az Agile Allience non-profit szervezetet [4], amelynek 
elsődleges célja az lett, hogy az Egyesült Államokban 
évről-évre megszervezzék az Agilis Konferenciát. 
Néhány évvel később a szerzők kiadtak egy újabb do-
kumentumot is, amely már nem annyira a programo-
zásra, hanem inkább a projektmenedzsment feladatokra 
koncentrált. Ez lett a Project Management Declaration of 
Interdepence[5]. Míg a korábbi dokumentum a filozófiai 
alapvetést és a fejlesztéssel kapcsolatos elveket tartal-
mazta, ez más, fontos aspektusokkal foglalkozott. A 
Manifesto és az Interdepence dokumentumok, és az 
eredeti szerzők által írt könyvek, illetve a non-profit szer-
vezet munkássága, az internet robbanásszerű terjedésé-
vel, az új elvek gyorsan elterjedtek világszerte, és széles 
körben alkalmazni kezdték őket. Néhány módszertan, 
legjelentősebb mértékben a Scrum, még a szoftveripar 
határait is túllépve, nagymértékben terjedni kezdett, és 
vették használatba több olyan területen, ahol az eredeti 
IIDD elvei is jól használhatók voltak. 
2.1.2. Agilis projektmenedzsment 
A projektmenedzsment a szoftverfejlesztés jelentős 
eleme, amennyiben a szoftverfejlesztéshez szükséges 
kereteket (pénz, idő, erőforrások) biztosítja. Kézenfekvő 
tehát agilissá tenni. (Agilis projektmenedzsmentről lásd, 
például: [6]). 
A jelenleg legismertebb, agilis projektmenedzsmentet 
támogató módszertan a Scrum, amelynek többféle le-
írása ismert. 
A Magyar Tesztelői Tanács által kiadott egységesített 
kifejezések gyűjteménye szerint ([2]): a „Scrum: iteratív, 
inkrementális keretrendszer az általában agilis szoftver-
fejlesztést alkalmazó projektekhez”. 

A Scrum egy 2011 októberében született leírása szerint 
(lásd [7]) egy keretrendszer összetett termékek kifej-
lesztéséhez és azok fenntartásához. Többféle szerepet, 
eseményt, terméket és szabályt definiál, amelyek együt-
tesen a módszertant alkotják. Segítségével összetett, 
adaptív megoldást igénylő problémákat, agilis módon 
tudunk kezelni, amely során produktív módon, kreatív 
munkán keresztül, az elérhető legmagasabb értékkel 
tudjuk szállítani a termék(ek)et. 
A Scrum elnevezés a rögbi játékból ered -ahol a Scrum 
során a csapat tagjai vállt vállnak vetve együtt küzdenek 
a labdáért- így a névvel a csapat együttes erejére utalva, 
de a játékosok együtt futását és passzait lehet leginkább 
az agilis fejlesztés tevékenység- és szerepvezérelt fo-
lyamatához hasonlítani. 
A Scrum nagy hangsúlyt helyez a csapatra, és azon be-
lül a szerepkörökre. A Scrum projektek főbb szerepkörei 
a "Scrum Master", aki a folyamatot felügyeli és munkája 
hasonlít a projektmenedzseréhez, a "Product Owner" aki 
a projektben érdekelt döntéshozókat képviseli, és a 
"Csapat" (Team) amely nagyjából 7 főből áll és lefedi az 
összes munkafolyamatot. 
A Scrum csapatok a terméket iteratív módon, inkremen-
tálisan fejlesztik és szállítják le, biztosítva, hogy a meg-
rendelőnek a lehető legtöbb lehetősége legyen a 
visszajelzésre. A "Kész" végtermék inkrementális szállí-
tója azt biztosítja, hogy a termék egy működőképes 
változata folyamatosan rendelkezésre álljon. 
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A Scrum módszertan egymásra épülő iterációkból 
(sprintekből) áll. Minden sprint a tervezés során kivá-
lasztott teendők megvalósítására szánt rövid iteráció, 
mely általában 2-4 hét hosszú. A sprint a Scrum központi 
eleme. Egy korlátos időszakaszt ölel fel, amely alatt egy 

Jegyzet
A "Kész" fogalmat a fejlesztői csapat definiálja, úgy, hogy az a lehető legjobban szolgálja a termék minőséget és az értékteremtő munkavégzést. Gyakorlatilag azt határozza meg, hogy egy iteráció mikor tekinthető „kész”-nek, milyen tevékenységeket kell elvégezni, illetve a termék milyen minőségi jellemzőinek kell meglenniük ahhoz, hogy az adott iterációt lezárják. DOD (Definition of Done) – ként is emlegetik.



potenciálisan kiadható, "kész" termék elkészül. A sprint 
alatt sem a sprint céljai, sem a csapat összeállítása nem 
változhatnak. Azáltal, hogy a Sprintek maximálisan egy 
hónap hosszúak, a komplexitás kézben tarthatóvá válik, 
és a kockázatok is csökkennek. (Legfeljebb egy havi 
munka veszhet kárba.) A sprint-ek alapvetően tervező 
megbeszéléssel kezdődnek, majd naponta rövid Scrum 
találkozók vannak (napi „stand-up”). Ezek minden alka-
lommal ugyanott és ugyanabban az időpontban kerülnek 
megrendezésre, hogy csökkentsék a bonyolultságot. 

Minden egyes találkozó során minden egyes fejlesztői 
csapattag a következő kérdésekre ad választ:  

• Mit sikerült megvalósítania az előző találkozó óta? 

• Mit fog megvalósítani a következő találkozóig? 

• Milyen akadályokat kell legyőznie ennek érdekében? 
További fontos események a különböző szemlék („Sprint 
Review” és a „Sprint Retrospective”), amelyek a projekt-
menedzsment követési, vezérlési és elemzési tevékeny-
ségeit fedik le (2. ábra). 

 

  
22..  áábbrraa  AA  SSccrruumm  eeggyy  áábbrráázzoolláássaa..  

FFoorrrrááss::  hhttttpp::////wwwwww..bbeennlliinnddeerrss..ccoomm//22001111//uussiinngg--ssccrruumm--ffoorr--pprroocceessss--iimmpprroovveemmeenntt//
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Agilis lévén, a Scrum viszonylag kevés megkötést tar-
talmaz, viszont támpontot ad a felhasznált eszközök és 
adatok tekintetében. Az egyik fontos, mindig elkészí-
tendő elem a „Termék teendőlistája” (Product Backlog), 
amely az egész termékre vonatkozóan tartalmaz magas 
szintű követelmény leírásokat. A lista elemei lehetnek 
funkciók leírásai, kívánságok, ötletek, stb., amelyek prio-
ritás szerint vannak rendezve. Tulajdonképpen azt tar-
talmazza, hogy mi a fejlesztés célja. A „futam teendőlis-
tája” (Sprint Backlog) azt tartalmazza, hogy a csapat ho-
gyan fogja elkészíteni a futam során megvalósítandó 
funkciókat. Az egyes funkciókat részfeladatokra bontják. 
Az ajánlás szerint a felbontást célszerű úgy elvégezni, 
hogy egy részfeladat 4-16 óráig tartson. A futam teendő-
listája a csapat kezelése alatt áll. A becsléseket a csa-
pattagok adják meg.A Scrum-ot alkalmazó projekt során 
elkészül még a "Burn down chart" (napi eredmény-ki-
mutatás). Ez egy minden csapattag számára elérhető 
táblázat, amely a futam teendőinek listájából a hátralevő 
munka mennyiségét mutatja. Minden nap frissítik, egy-
szerű módon jeleníti meg a futam állapotát. 
2.1.3. Agilis szoftverfejlesztési folyamatok 
Szoftverfejlesztési folyamaton azokat a folyamatokat 
értjük, amelyek a fejlesztés sajátosságait fedik le. Ezek, 
tipikusan, a követelményspecifikáció, a nagyvonalú és 
részletes tervezés, a kódolás, valamint a tesztelés kü-
lönböző fajtái a teljes rendszer teszteléséig. Szokták 
ezeket a folyamatokat mérnöki, vagy műszaki folyama-
toknak is nevezni. A különböző szoftverfejlesztési mód-
szertanok tulajdonképpen e folyamatokat vagy darabjai-
kat sorba, spirálba, V-be stb. rakva, némelyiket többször 
ismételve jönnek létre. A folyamatok jellemzői (céljai, 
inputjuk, outputjuk, elemei, szereplői, tevékenységei stb.) 
a módszertanokon kívül modellekben és szabványokban 

is leírásra kerültek (pl. ISO 12207, CMMI, SPICE stb.), 
úgyhogy van választék, ha mintát keresünk egy szoft-
verfejlesztés során. 
Szó volt már arról, hogy az agilis szoftverfejlesztés az 
iteratív fejlesztési modellen alapul, és mind a követelmé-
nyek, mind a megoldások az önszerveződő, széleskörű 
feladatokkal rendelkező csapatok együttműködése által 
jönnek létre. Az „Agilis kiáltvány” szerzői 12 pontban 
foglalták össze azokat az alapelveket, amelyek követése, 
szerintük, az agilis szoftverfejlesztést biztosítja. 
Az agilis szoftverfejlesztés 12 alapelve: 
1. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy az ügyfél elégedett-
ségét a működő szoftver mielőbbi és folyamatos szállítá-
sával vívjuk ki. 
2. Elfogadjuk, hogy a követelmények változhatnak akár a 
fejlesztés vége felé is. Az agilis eljárások a változásból 
versenyelőnyt kovácsolnak az ügyfél számára.  
3. Szállíts működő szoftvert gyakran, azaz néhány he-
tenként vagy havonként, lehetőség szerint a gyakoribb 
szállítást választva. 
4. Az üzleti szakértők és a szoftverfejlesztők dolgozza-
nak együtt minden nap, a projekt teljes időtartamában. 
5. Építsd a projektet sikerorientált egyénekre. Biztosítsd 
számukra a szükséges környezetet és támogatást, és 
bízz meg bennük, hogy elvégzik a munkát. 
6. A leghatásosabb és leghatékonyabb módszer az in-
formáció átadásának a fejlesztési csapaton belül, a sze-
mélyes beszélgetés. 
7. A működő szoftver az elsődleges mércéje az előreha-
ladásnak. 
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8. Az agilis eljárások a fenntartható fejlesztést pártolják. 
Fontos, hogy a szponzorok, a fejlesztők és a felhaszná-
lók folytonosan képesek legyenek tartani egy állandó 
ütemet. 
9. A műszaki kiválóság és a jó terv folyamatos szem előtt 
tartása fokozza az agilitást. 
10. Elengedhetetlen az egyszerűség, azaz az elvége-
zetlen munkamennyiség maximalizálásának művészete. 
11. A legjobb architektúrák, követelmények és rend-
szertervek az önszerveződő csapatoktól származnak. 
12. A csapat rendszeresen mérlegeli, hogy miképpen 
lehet emelni a hatékonyságot, és ehhez hangolja és iga-
zítja az működését. 
(Forrás: http://agilemanifesto.org/iso/hu/principles.html ) 
Ezeket az alapelveket szem előtt tartva, akkor végezhe-
tünk agilis szoftverfejlesztést, ha a rendelkezésre álló 
módszertanokból, keretrendszerekből, leírásokból létre-
hozzuk a saját szoftverfejlesztési folyamatainkat. Ehhez 
jó, ha ismerjük a leggyakrabban használt agilis szoftver-
fejlesztési elemeket. A következőkben ezek közül vázo-
lunk fel néhányat. Agilis szoftverfejlesztéssel számos 
szakirodalmi forrás foglalkozik, sokan ismerik például 
James Shore: The Art of Agile című könyvét (lásd [8])  
-Extrém programozás 
A módszertan a nevét onnét kapta, hogy az alapötlete-
ként az szolgált, hogy a hagyományos szoftverfejlesztés 
különösen hatékonynak ítélt elemeit viszi extrém szin-
tekre.  
A HTB glosszáriuma szerint (lásd [2]) az extrém progra-
mozás (XP): szoftverfejlesztési módszertan, amelyet az 
agilis szoftverfejlesztés során használnak. A legfonto-

sabb jellemzői a páros programozás, az alapos kód fe-
lülvizsgálat, minden kódhoz unit tesztkészítése, illetve a 
kód egyszerűsége és átláthatósága. 
Az extrém programozás inkrementális és iteratív módon 
teszi lehetővé a fejlesztést. Feltett célja, hogy a szoft-
verminőségéhez járuljon hozzá, és fokozza a változó 
felhasználói követelményekre adott reakciók sebességét. 
Az extrém programozásnál adott pontokban lehetséges 
újabb felhasználói követelmények megfogalmazása, 
vagy azok változtatása. 
Az extrém programozás számos forradalmi elemet hozott 
a köztudatba. Az egyik ilyen a páros programozás, amely 
a páros szemlézés (peer review) lefolytatásának egy for-
radalmian új módja volt. A kódszemlézés végrehajtása is 
központi szerepet kapott a módszertanban, illetve az 
egység tesztelés fontosságának a hangsúlyozása. A 
módszertan óva int a különböző funkciók megvalósítá-
sától, mindaddig, amíg azok valóban nem szükségesek. 
Az extrém programozás tisztább és jobban olvasható 
kódot eredményez. A megrendelők igényeinek változá-
sára készít fel, azáltal, hogy az idő múlásával a probléma 
egyre jobb megértésre kerül, hála a megrendelő és a 
programozók között folyó, folytonos kommunikációnak. 
A módszertan kritikusai számos hátulütőjét hangoztatják, 
mint például, hogy nem stabilak a követelmények, ill. 
adott esetekben a teljes specifikáció hiányzik (33..  áábbrraa).

Magyar Minőség XXII. évfolyam 11. 2013. november 38/64 oldal 

http://agilemanifesto.org/iso/hu/principles.html


  
33..  áábbrraa  EExxttrréémm  pprrooggrraammoozzáásstt  aallkkaallmmaazzóó  éélleettcciikklluuss  mmeeggjjeelleennííttééssee..  

FFoorrrrááss::  hhttttpp::////aaggiilleeoomm..ccoomm//??ttaagg==eexxttrreemmee--pprrooggrraammmmiinngg

-Crystal 
A Crystal az agilis szoftverfejlesztési módszertanok csa-
ládján belül is egy külön családot alkot. Itt egy konkrét 
változatát, a Crystal Clear módszertant mutatjuk be rövi-
den, melyet Alistair Cockburn fejlesztett ki.  
A módszertan 6-8 fős, egy helyen dolgozó fejlesztők 
számára került kidolgozásra, akik nem kritikus rendsze-
reken dolgoznak. (Az esetleges hibás működés nem ve-
szélyeztet emberéleteket, és nem merül fel miatta el nem 
viselhető mértékű anyagi kár sem.) A Crystal módszer-
tan-család tagjai a hatékonyságot és a használhatóságot 
kiemelten kezelik. A Crystal Clear az emberekre, nem 
pedig különféle folyamatokra vagy elkészülő eredmé-
nyekre (artifacts) összpontosít. A következő tulajdonsá-
gokat várja el: 
• Használható program rendszeres szállítása a felhasz-

nálóknak. 

• Reflektív fejlesztés 

• Közvetlen kommunikáció (lehetőleg azáltal, hogy egy 
helyen dolgozik az egész csapat) 

További három opcionális lehetőségünk is van a mód-
szertannál:  

• Személyi biztonság fókusz  

• Szakértő felhasználókhoz való hozzáférés  

• Automatizált tesztek, konfiguráció menedzsment, és 
folyamatos integráció.  

További részletek a [9]–ben olvashatók.  
-Feature Driven Development 
A Feature-Driven-Development (FDD) egy inkrementális 
és iteratív szoftverfejlesztési folyamatmodell. Egyike a 
számos módszertant tartalmazó agilis módszertanok 
családjának. Az Agile Alliance által is elismert módszer-
tan. Az FDD számos iparág-szerte elismert legjobb gya-
korlatot "gyúr össze" egy összetartó egésszé. 
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A számos gyakorlatok mindegyikét a megrendelő által 
értékelt, elvárt funkcionalitás (feature) biztosításának 
igénye ihlette. A módszertan célja, hogy adott időközön-
ként kézzelfogható, működő szoftvert tudjunk leszállítani 
adott időközönként. 
Az FDD egy modell-vezérelt rövid iterációs idejű szoft-
verfejlesztési módszertan, amely 5 alap- tevékenységből 
áll össze. 
Az FDD egy modell-vezérelt, rövid iterációs idejű szoft-
verfejlesztési módszertan, amely 5 alap- tevékenységből 
áll össze (Develop Overall Model, Build Feature List, 
Plan By Feature, Design By Feature, Build By Feature, 
magyarul: Átfogó modell elkészítése, Funkció-lista fel-
építése, Funkciók szerinti tervezés, Funkciók szerinti 
részletes tervezés, Funkciók szerinti megvalósítás). A 
pontos állapotjelentésekhez és a szoftverprojektek pon-
tos állapotkövetéséhez mérföldköveket használ, amelyek 
az egyes elkészült funkciókat (feature) jelölik, így ponto-
san követhetővé válik a projekt előrehaladása a már 
használható funkciók szempontjából. A „feature” meg-
határozása elsőrendűen fontos! 
-Lean 
Bár hagyományosan elsősorban termeléssel foglalkozó 
vállalatokhoz kapcsolódik (a lean filozófia alapja a Toyota 
Motor Corporation Toyota Termelési Rendszere), meg kell 
említenünk a lean filozófiát is, mert egyre többször találko-
zunk „lean-t alkalmazó” szoftverfejlesztőkkel, ahogy hasz-
nálata más területeken is egyre inkább elterjed. 
A lean (eredeti jelentése: ’karcsú’) vállalatszervezési, 
vállalatirányítási rendszer, amelynek célja, hogy a válla-
lat -a pazarlás (waste) módszeres kiküszöbölésével- 
minél gazdaságosabban állítsa elő termékeit, szolgálta-
tásait. A lean vállalat tevékenységeit elsősorban az 

alapján alakítja ki, hogy mi az érték a vevő számára. A 
lean veszteségnek (pazarlásnak) tekinti mindazt, ami a 
vevő számára nem teremt értéket, amiért nem fizet, és 
ezeknek a veszteségeknek megelőzésével, megszünte-
tésével vagy minimálisra csökkentésével növeli a munka-
folyamatok hatékonyságát. A vevő a lean esetében nem 
csak a vállalat vásárlóit, megrendelőit jelenti (ők a külső 
vevők), hanem a vállalaton belül egy olyan másik osz-
tály, részleg munkatársait is (ők a belső vevők), akik a 
termékekkel, szolgáltatásokkal tovább foglalkoznak, 
mielőtt azok a külső vevőkhöz érnek. (Forrás: Wikipédia.) 
A lean szoftverfejlesztést LSD-nek rövidítik, és a lean 
elvek szoftverfejlesztésben való alkalmazását jelenti. Az 
Internet tanúsága szerint az agilis szoftverfejlesztést 
végző szakemberek kifejezetten igénylik a lean elvek 
alkalmazását. 
Mára már külön szakkönyvek foglalkoznak specifikusan a 
Lean alapú szoftver-fejlesztéssel [10] sokban segítve a 
Lean gondolkodásmód által nyújtott eszközkészlet interp-
retációját a szoftverfejlesztés területén, amelyek eredetileg 
a termelési szektor számára kerültek kidolgozásra (Pull 
Systems, TPS, Visual Management, CANDO, Kanban, Six 
Sigma, és így tovább). Mit és hogyan lehet e technológiák 
közül használni a szoftverfejlesztés területén? 
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A Lean gondolkodásmód számos területen nagymértékű 
változtatást igényel a hagyományos menedzsment mód-
szerekhez képest, viszont az agilis módszertanok szá-
mos vonásban rokonságot mutatnak a Lean-irányzattal. 
Így például a Lean Thinking a munkaerő intellektuális 
képességeinek lehető legteljesebb kiaknázására törek-
szik, a hagyományos menedzsmentre jellemző informá-
ció-rejtés helyett (ne tudjon túl sokat az alkalmazott, mert 
azt csak arra használná, hogy önmagát juttassa jobb 
helyzetbe, esetleg a szervezet kárára is). [11] 



Például a Scrum-ban épp ezt a célt szolgálja a Sprint 
Retrospektíva, ahol a csapattagok a folyamat fejleszté-
sére tehetnek javaslatokat korábbi munkájuk és tapasz-
talataik alapján. 
2.1.4. Agilis tesztelés 
A tesztelés tulajdonképpen egy műszaki tevékenység a 
szoftverfejlesztés során, a 2.1.3 részben már említett, 
szakmai rendezvényeken, teszteléshez kötött tanfolyam-
okon és publikációkban azonban egyre gyakrabban lehet 
„agilis tesztelésről” hallani, ezért érdemesnek tartjuk a 
tesztelés agilitására utaló jegyeket megvizsgálni. 
A HTB definíciója szerint az agilis tesztelés az agilis 
módszertannal (mint pl. az extrém programozás, XP) 
fejlesztett szoftverek tesztelési gyakorlata. A fejlesztést a 
tesztelés kiszolgálójának tekinti, és annak fontosságát 
hangsúlyozza, hogy a műszaki teszttervezés megelőzi a 
fejlesztést. 
Az agilis tesztelés tipikus példája a tesztvezérelt fejlesz-
tés. Ez olyan szoftverfejlesztési módszertan, amelyben a 
teszteseteket azelőtt készítik el (és többnyire automati-
zálják), mielőtt a szoftver fejlesztési folyamata befeje-
ződne, és le lehetne futtatni a teszteket. 
Az extrém programozásban, a 3. ábra szerint is központi 
helyet foglal el a felhasználói történet (user story): magas 
szintű felhasználói, vagy üzleti követelmény, amelyet 
általában az agilis szoftverfejlesztés során használnak. 
Jellemzően egy, vagy több, hétköznapi, vagy üzleti nyel-
ven megfogalmazott mondatot tartalmaz, amely leírja, 
hogy a felhasználónak milyen funkcionalitásra van szük-
sége, vagy bármilyen egyéb nem-funkcionális követel-
ményt fogalmaz meg, továbbá tartalmazza az átvételi 
kritériumot is. Az ilyen elemet egy sajátos, kifejezetten 
erre a célra létrehozott teszt-típussal lehet tesztelni, ez a 

felhasználói történet teszt; olyan fekete doboz teszt-ter-
vezési technika, amely során a felhasználói történetekre 
alapuló teszteket készítünk annak érdekében, hogy leel-
lenőrizzük az implementálás helyességét. 
A szoftverfejlesztői és szoftvertesztelői közösséget je-
lenleg (2013 szeptembere) kiemelten foglalkoztatja a 
tesztelés agilissá tétele. Mi teszi a tesztelést agilissá? 
Melyek az agilis tesztelés ismérvei? Az agilitás azt jelen-
heti-e, hogy a „klasszikus” tesztelés dokumentumait 
(mint a teszt specifikáció, teszt terv, teszt-esetek, teszt 
adatok, teszt eljárások, teszt jegyzőkönyvek, tesztek ki-
értékelése stb.) egyszerűsíteni lehet, esetleg ki is lehet 
hagyni némelyiküket? Agilissá teszi-e a tesztelést önma-
gában az, ha több iterációban hajtják végre? 
Ezekre a kérdésekre még nincs egységes álláspont, a 
válaszok még csak kialakulóban vannak. A Nemzetközi 
Szoftvertesztelői Tanács (ISTQB, www.istqb.com) és a 
Magyar Szoftvertesztelői Tanács (HTB, www.hstqb.org) 
agilis tesztelésre vonatkozó útmutatókkal tervezi kiegé-
szíteni a tesztelési iránymutatást megfogalmazó, és a 
kapcsolódó oktatási anyagokat. 
A hazai szakmai közösséget foglalkoztatja az agilis 
szoftverfejlesztés és tesztelés témája. Érdekes szakmai 
vita követhető nyomon például a [12] blogban, amely a 
tesztelés és az agilitás kapcsolatával foglalkozik, a [13] 
és [14] hivatkozások is ehhez a kérdéskörhöz kapcso-
lódnak. 
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TTiisszzttuullááss  
MMeerrrree  ttaarrtt  aazz  IISSOO  99000011  sszzeerriinnttii  mmiinnőőssééggiirráánnyyííttáássii  rreennddsszzeerreekk  ttaannúússííttáássaa  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn??  

TTuunnkkllii  GGáábboorr  
  

2013 szeptemberében az ISO 9000 FÓRUM XX. konfe-
renciáján került sor „Az Irányítási Rendszerek tanúsítá-
sának új szemlélete, hozzáadott értéke” című kerekasztal 
beszélgetésre. A jelen cikkben a kerekasztal beszélgetésen 
felmerült piac-csökkenés, devalváció, hozzáadott érték té-
maköröket bontom ki mélyebben, némi kitekintéssel a tanú-
sítási adatokra. Remélem, hogy gondolataim nem bántanak 
meg senkit, ám elősegítik a szakmai párbeszédet. 

1. Tanúsítvány-adatok 
Magyarországon nem ismerek olyan szervezetet – bár volt 
ilyen próbálkozás – amely teljes-körűen nyilvántartaná az 
egyes tanúsító szervezetek által kiadott tanúsítványok 
számát. Az ISO 1993. óta jelenteti meg évente meg az ISO 
Survey-t, melyben az egyes irányítási rendszerek kiadott 
tanúsítványainak számát közli, területi és iparági bontás-
ban. 

Az ISO jelenlegi adatgyűjtési metodológiájából követke-
zően: 

1. Az ISO Survey-ben nem szerepelnek a nem akkreditált 
tanúsító szervezetek által kiadott tanúsítványok – ha-
zánkban jelenleg több mint 20 ilyen szervezet van. 

2. A nem IAF tag akkreditált (kivéve Oroszország) tanúsító 
szerveztetek által kiadott tanúsítványok sem szerepel-
nek az ISO Survey adatai között. Ez nem befolyásolja a 
hazai tanúsítványok számát (a NAT IAF tag, illetve a 

nem hazai akkreditáltsággal is rendelkező tanúsító cé-
geket akkreditáló szervezetek is IAF tagok). 

3. Vélhetően nem jelent nagy torzítást a magyarországi 
adatok esetében, hogy az ISO Survey a több telep-
helyre kiterjedő tanúsítványokat és az egy telephelyre 
vonatkozó tanúsítványokat egyaránt egy tanúsítvány-
ként kezeli. 

Közelebbről megvizsgálva az adatokat (11..  áábbrraa) néhány 
nem megmagyarázható anomáliára is felfigyelhetünk: 

1. Vélhetően adat-probléma, hogy 2000-ben és 2001-ben 
az ISO 9001-es tanúsítások száma azonos, nem csak 
az 1. számú ábrán bemutatott országok esetében, ha-
nem 4 kivétellel az összes európai országban. 

2. Az adatokban, több esetben megmagyarázhatatlan 
ugrásokat találunk. Erre példa az 1. számú ábrán 
Csehország, ahol a 2002-es 8449 tanúsítvány 2003-ra 
2565-re csökkent – legalábbis az ISO szerint. Talán 
még kirívóbb az ábrán nem szereplő Egyesült Királyság 
példája, ahol 2000-ről 2001-re 66760-ról 314-re csök-
kent a tanúsítványok száma. Magyarország esetében is 
van nehezen hihető adat, a 2002-es 9254 darab tanú-
sítvány 2003-ra 7750-re csökkent. 

Az ISO is felismerte az adatok megbízhatóságával kap-
csolatos problémákat, s 2007 óta már csak az akkreditált 
tanúsító szervezetek által szolgáltatott adatokat veszi fi-
gyelembe.
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A magyarországi adatokat vizsgálva látható, hogy a 2005. 
és 2006. évek több mint 15000 darab tanúsítványáról az 
elmúlt 8 évben 7-8000-re csökkent a tanúsítványok száma, 
ami 40-50%-os csökkenés. A Magyarországhoz hasonló 
méretű, illetve fejlettségű országok – a kiválasztás önké-
nyes volt – adatainak vizsgálatából látszik, hogy a hazaihoz 
hasonló mértékű és tendenciájú változás Hollandiában és 
Csehországban játszódott le. Litvánia, Szlovákia és Auszt-
ria esetében a növekedés sokkal mérsékeltebb volt, ám 
nem is következett be a hirtelen visszaesés. Románia 
esetében még tart a növekedési időszak az adatok szerint, 
Lengyelországban pedig megkezdődött a tanúsítványok 
számának csökkenése. 

Az adatokban rejlő bizonytanságok ellenére, nincs más 
adatsor, amelyből ki lehetne indulni. Így a továbbiban az 
ISO Survey adatait használom, azt feltételezve, hogy nagy-
ságrendileg pontosak (néhány év adataitól eltekintve). 

2. A piac – a tanúsított szervezetek számának - csökke-
nés okai 
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Evidencia, hogy a piac csökkenés okai elsősorban a ta-
núsított szervezeteknek a gazdasági, szervezeti, társadalmi 
változásokra adott válaszaiban keresendőek. Megítélésem 
szerint a tanúsított szervezetek három nagy csoportba so-
rolhatók (22..  áábbrraa), s a minőségirányításhoz, tanúsításhoz 
való viszonylásukat is ez határozza meg. Vizsgáljuk meg az 
egyes csoportok kialakulását és a minőségirányításhoz 
való viszonyukat. 



  
22..  áábbrraa  AA  ttaannúússííttootttt  sszzeerrvveezzeetteekk  ccssooppoorrttoossííttáássaa  

2.1 Puha külső kényszer 
Az ebbe a csoportba tartozó szervezetek számára a mi-
nőségirányítási rendszer, a tanúsítás szükséges rossz. 
Belső működésük szabályozására, fejlesztésére nem hasz-
nálják fel a minőségirányítási rendszert. Részben azért 
nem, mert nem ismerik fel ezt a lehetőséget, részben, mert 
tudatosan elutasítják, részben pedig azért nem, mert mikro 
vállalkozásként a minőségirányítás náluk nem rendszer, 
hanem személyfüggő. Miután a külső kényszer puha – jel-
lemzően vevői követelmény a tanúsított minőségirányítási 
rendszer, de a vevő csak a papírt (tanúsítványt) kéri be, 
érdemben nem vizsgálódik – ezen szervezetek abban ér-
dekeltek, hogy minél olcsóbban és minél kevesebb 
„macerával” (azaz ne nagyon vizsgálódjon itt érdemben 
senki, ha nagyon muszáj, hát jöjjenek ki, még ebédelni 
elvisszük őket) jussanak hozzá a „papírhoz”, azaz a tanú-
sítványhoz. 
A csoport kialakulásának oka – megítélésem szerint a kvázi 
kötelezőség (Zrupkó Jánost idézve az orosz nyelv tanulása 

a rendszerváltás előtt), melynek három jellemző eleme volt, 
s melyek részben ma is megtalálhatóak Magyarországon: 
1. Támogatási rendszer 

Jelentős támogatási összegek álltak, s részben állnak 
ma is rendelkezésre a minőségirányítási rendszerek ki-
alakítására és bevezetésre. A támogatások esetében a 
tanúsítás megszerzése volt – s jellemzőn ma is az – a 
kimeneti követelmény. A szervezetek szemében ez ta-
lált pénz, amiért ugyan kell tenni valamit (mert e szerve-
zetek jellemzően nem rendelkeztek, és ma sem rendel-
keznek vezetői, strukturált vezetői ismeretekkel, tudás-
sal, így a minőségirányításról sem tudtak jóformán 
semmit), de ez a valami – nevezetesen a tanácsadás és 
a tanúsítás – megvehető a piacon. 

Mi is történt valójában? 
Egyfelől az állam a támogatási rendszereken keresztül 
elköltött néhány milliárd forint közpénzt – köztük a tisz-
telt olvasó adóforintjait is. Másfelől a tanácsadók és a 
tanúsítók (legalábbis egy részük, s tisztelet a kivételnek) 
is alkalmazkodtak a vevői igényekhez – egy piac gazda-
ság már csak így működik – és szakmányban gyártottak 
és tanúsítottak céltalan, használhatatlan minőségirá-
nyítási rendszereket. Így aztán az elköltött közpénz a 
piaci szereplők – tanácsadók és tanúsítók – árbevétel-
évé és részben nyerségévé vált. Ez nem lenne baj, ha 
az eredmény hasznos lett volna a támogatott szerve-
zetek, vagy a köz számára. De miután nem ez történt, 
azt kell mondanom, hogy ez bizony baj. 

Baj, mert fölöslegesen költött az állam közpénzt. 
Baj, mert lejáratta a tanácsadók és a tanúsítók szakmai 

hitelességét. 
Baj, mert a szervezetek azt látták, hogy az „ISO-nak”, a 

minőségirányítási rendszernek nincsen haszna, ám 
pénzbe kerül, s fölösleges papírokat kell gyártani. Mi a 

devalváció, ha nem ez? 
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Kérdés, hogy a szereplők tanulnak-e ebből? Felismeri-e 
az állam, hogy mire érdemes költenie? Felismerik-e ter-
melő, szolgáltató szervezetek, hogy még olcsó pénzt sem 
érdemes arra költeniük, amit a későbbiekben nem hasz-
nálnak semmire? Felismeri-e a szakma – tanácsadók és 
tanúsítók –, hogy a szakmai minimum követelmények so-
rozatos nem teljesítése már középtávon is piacromboló 
hatású, ergo ki kell szorítani a piacról azokat a tanácsadó 
és tanúsító szervezeteket (rövid- távon gondolkodó hiéná-
kat), amelyek nem teljesítik a szakmai minimum követel-
ményeket. Ehhez széles körű szakmai összefogásra 
lenne szükség, már csak a szakmai minimum követelmé-
nyek megfogalmazásának érdekében is. 

2. Vevői elvárás 

Számos, jellemzően tanúsított minőségirányítási rend-
szerrel rendelkező nagy szervezet – a szállítók értéke-
lésének okán – megköveteli beszállítóitól, hogy tanúsí-
tott minőségirányítási rendszerrel rendelkezzenek. Be-
kéri a tanúsítványt, s ezzel a maga dolgát le is tudja – 
azaz érdemben nem vizsgálja a szállítói teljesítményt. 
Ez nyilvánvalóan nem felel meg a szabvány szándéká-
nak. Az is tény, hogy ezek a szervezetek rendelkeznek 
tanúsítvánnyal. Közismertek azok az esetek, amikor 
akár egyszemélyes mikro-vállalkozások rendelkeznek 
tanúsított minőségirányítási rendszerrel. Nyilvánvaló 
szakmai nonszensz.  

Mit tesznek a beszállítók? Felismerik a formális elvá-
rást, s formális választ adnak. Azaz ugyanúgy járnak el, 
mint támogatásban részesült szervezetek. Legfeljebb 
nem közpénzt költenek el. 

3. Pályázati elvárás 

Számos esetben pályázati feltétel volt – és néhány 
esetben még ma is az – a tanúsított minőségirányítási 
rendszer. A pályázat kiíró itt is csak a tanúsítványt kéri 

be, tehát formális az elvárás. A válaszok az előzőekhez 
hasonlóan formálisak. 

Mi történt, s várhatóan mi történik ezzel a csoporttal? 
Becslésem szerint a csoport nagysága 2005-2006 környé-
kén 10.-13000 szervezet körül lehetett, mely mára 5-6.000-
re olvadt (33..  áábbrraa). Hipotézisem – hiszen nem állnak rendel-
kezésre adatok az általam alkalmazott csoportosítás szerint 
– ez a csoport adta és adja a jövőben is a megszűnő tanúsít-
ványok zömét. Ahol a puha kényszer megszűnik -s a pályá-
zatok területén ez megfigyelhető-, ott egyre több szervezet 
dönt úgy, hogy nem tarja fenn tanúsított állapotát (a minő-
ségirányítási rendszer fenntartásának megszüntetéséről 
kevésbe beszélhetünk, mert ezek a rendszerek jellemzően 
csak papíron, vagy digitális formában léteztek, valós hatásuk 
nem, vagy alig volt). Azt várom, hogy ez a csoport az elkö-
vetkező 5 évben tovább olvad, s valahol 1000-2000 körül 
stabilizálódik. 

33..  áábbrraa  KKiiaaddootttt  ééss  vviisssszzaavvoonntt  IISSOO  99000011  ttaannúússííttvváánnyyookk  sszzáá--
mmáánnaakk  aallaakkuulláássaa  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  11999933--22001122 

Mit tehetnek a tanúsító szervezetek? 

Ez a csoport teljesen mértékben ár-érzékeny. Azok a szer-
vezetek, amelyekre nézve a puha kényszer megmarad, 
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átvándoroltak, illetve, aki még nem tette meg átvándorol az 
olcsó tanúsító szervezetekhez. Ez érzékeny piaci és üzleti 
veszteséget hozott, s talán még a jövőben is hoz, azoknak 
az akkreditált tanúsító szervezeteknek, amelyeknek portfo-
liójában jelentős számban szerepeltek, s még ma is szere-
pelnek. Ugyanakkor az olcsó tanúsító szervezetek is szá-
molhatnak azzal, hogy az ilyen ügyfeleik száma tovább fog 
csökkenni. 

A tanúsító szervezetek – mint profit-orientált piaci szereplők 
– üzleti döntést kellett, hogy hozzanak, vagy ha eddig nem 
tették meg, kell, hogy hozzanak a közel jövőben. Az „igé-
nyes” tanúsító szervezeteknek el kell dönteniük, hogy ezt a 
létező, s jelentős piaci szegmenst akarják-e kiszolgálni. 
Amennyiben igen, meg kell oldaniuk a brandek szétválasz-
tását. Amennyiben nem, az árbevétel és piaci részesedés 
csökkenést el kell viselniük, vagy más piaci szegmensben 
kell erőteljesebben növekedniük. 

Az olcsó tanúsító szervezetek már megalakulásokkor meg-
hozták ezt a döntést, hiszen üzleti modelljüket döntően erre 
a szegmensre alapozták. 

2.2 Erős külső kényszer 
Erős külső kényszer elsősorban iparági elvárások alapján 
látszik jelentkezni. Ezek az iparágak (autóipar, élelmiszer-
ipar, informatika, részben az egészségügy) esetében jel-
lemzően a szabványalkotás is iparági irányítás alatt van. A 
tanúsított szervezetek esetében erős a vevői kényszer, 
messze nem csak a tanúsított állapot, hanem elvárás a 
működés szabályozása és folyamatos fejlesztése is, melyet 
rendszeresen ellenőriznek (vevői auditok). Ebből adódóan 
a tanúsított szervezetek esszenciális érdeke, hogy ne csak 
tanúsítványt kapjanak a tanúsító szervezettől, hanem ér-
demi hozzájárulást a belső működés fejlesztéséhez, azaz 
szakmai hozzáadott értéket, nem csak tanúsítványt is akar-
nak vásárolni. Nem állítom, hogy e tanúsított szervezetek 

nem ár-érzékenyek, itt is van árverseny, ám az elsődleges 
elvárás a szakmai hozzáadott érték.  

Mi történt, s várhatóan mi történik ezzel a csoporttal? 

A csoportba tartó szervezetek jelenlegi számát 1000 kö-
rülire becsülöm. Amint azt a 44..  áábbrraa mutatja, a csoport lét-
száma folyamatosan nőtt az elmúlt években, s ennek a 
növekedésnek folytatódását várom a következő 5 évben is. 
Egyfelől bízom abban, hogy a magyar élelmiszeripar szép 
lassan újraépül, másfelől az autóiparban a hazai beszállí-
tási arány lassú növekedését várom, továbbá úgy vélem, 
hogy nőni fog azoknak az ágazatoknak a száma, amelyek 
az ISO 9001 helyett – agy mellette – saját ágazati szab-
ványt fognak alkalmazni. 

  

44..  áábbrraa  ÁÁggaazzaattii  sszzaabbvváánnyyookk  sszzeerriinnttii  ttaannúússííttáássookk  sszzáámmáánnaakk  
aallaakkuulláássaa  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  11999933--22001122  

Mit tehetnek a tanúsító szervezetek? 

Elsősorban azt, hogy tényleges hozzáadott értéket adó 
szolgáltatást nyújtanak! Nem biztos, hogy minden esetben 
saját maguknak kell kitalálni, hogy az adott szervezet mit 
tekint hozzáadott értéknek, mi az igénye, elvárása. Cél-
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szerű lenne az elvárások közös egyeztetésére nagyobb 
hangsúlyt fektetni! 

Vélhetően nem lesz elegendő – s talán már ma sem az –, 
hogy az auditor csak a kisebb, formai hibákat találja meg, s 
elmegy a rendszerszintű fejlesztési lehetőségek mellett. Sőt 
el kell mozdulni a szabvány által kevéssé preferált, de élet-
szerű aktualitások rugalmas közvetítése (pl.: gazdasági 
megfontolások, VIR rendszerek, kontrolling, marketing, a 
stratégiából levezetett minőség célok és mutatók, releváns 
minőség technikák alkalmazása stb.) felé. 

Ehhez szakmailag felkészült, iparági és auditálási tapasz-
talatokkal egyaránt rendelkező, nyitott gondolkodású au-
ditorokra van szükség. Nem biztos, hogy heti négy audit el-
végzésével ez biztosítható. Az auditorok, és így a tanúsító 
szervezetek helyzetét az sem egyszerűsíti, ha az első és a 
második csoportba tartózó megrendelőket is ki kell szolgál-
niuk. Nem könnyű a váltás, a „csak megnézzük és úgy is jó 
lesz”, és „a megértjük a rendszert és környezetét, alaposan 
megvizsgáljuk a működést és ennek alapján erősen fóku-
szálunk a fejlesztési lehetőségekre” attitűd között. 

Felmerülhet a kérdés, hogy a hozzáadott értéket csak és 
kizárólag az auditor személye tudja-e biztosítani. Mit tehet 
egy tanúsító szervezet, hogyan alakíthatja belső működé-
sét annak érdekében, hogy a nyújtott szolgáltatásban 
megjelenjen a valódi hozzáadott érték? Erre a kérdésre a 
tanúsító szervezeteknek kell válaszolniuk. Meggyőződé-
sem, hogy az elkövetkező években a második és harmadik 
csoportban a hozzáadott érték válik a tanúsító szervezetek 
közötti verseny döntő elemévé. 

2.3 Saját felismerés 

A tanúsított szervezetek egy része arra a felismerésre jutott 
– vagy már eleve ez volt a kiindulási megközelítése –, hogy 
a hatékony működés az üzleti siker elengedhetetlen része. 
A hatékonyság pedig a szervezet folyamatain, a belső mű-

ködésen múlik. E szervezetek a minőségirányítási rend-
szert a hatékony működést támogató vezetői eszköznek 
tekintik. Elvárásaik jelentős mértékben megegyeznek az 
erős ágazati nyomás alatt dolgozó szervezetekével. A 
csoport nagyságát 500-1000-re becsülöm. Sajnos nem 
érzékelek jelentős változást a csoport létszámában, legfel-
jebb az erős ágazati nyomás alatt dolgozó szervezetek egy 
része jut el előbb-utóbb erre a felismerésre (22..  sszzáámmúú ábra 
közös részhalmaza). 

3. Konklúziók 
1. A kvázi kötelezőség nem tett jót a minőségirányítási 

piac egyetlen résztvevőjének sem (eltekintve a rövid 
távú hiénáktól), szakmai devalvációhoz vezetett. 

2. Jelenleg a túlduzzadt piac konszolidációját, helyreál-
lását éljük, mely várhatóan még nem ért véget. Hasonló 
jelenség más országokban is megfigyelhető. 

3. A tanúsító szervezeteknek szegmentálniuk kell, s valódi 
hozzáadott értéket kell adniuk a saját felismerésű és az 
erős külső nyomás alatt dolgozó szervezeteknek, ahol 
valóban működik a rendszer. 

______________________________________________  
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JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüüll  
BBeesszzééllggeettééss  VVaassss  SSáánnddoorrrraall  

SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

  

„…A minőség nagyon elvont fogalom, éppen 
ezért nem véletlen, hogy pl. az Európai 

Uniónak az áruk és szolgáltatások szabad 
áramlásával kapcsolatos előírásai vagy a 

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
dokumentumai valójában nem a minőségről, 

hanem a megfelelőségről szólnak, vagyis 
arról, hogy az adott termék vagy 

szolgáltatás megfelel-e a rá vonatkozó 
követelményeknek…” 

Vass Sándorral 

- Főszerkesztői megbízatásod megszűnése a Minőség 
és Megbízhatóság című lapnál azt gondolom, újabb 
okot szolgáltat arra, hogy kicsit jobban kitárulkozz az 
olvasók előtt. Kérlek, foglald össze életed legjelentő-
sebb állomásait! 

- 1965-ben szereztem vegyészmérnöki diplomát a 
Moszkvai Finomkémiai Technológiai Intézetben. A 
moszkvai egyetemi évek a szakmai felkészülés mellett 
az orosz nyelv elsajátítását is biztosították számomra, 
de már egyetemi éveim alatt megkezdtem az angol 
nyelv tanulását. Az egyetem elvégzése utáni első éve-
ket a szakmai útkeresés jellemezte, így 3 éven ke-
resztül az Országos Gumiipari Vállalatnál dolgoztam 
üzemmérnökként, ezután egy-két évet töltöttem a 
Vegyigép Tervező és Fővállalkozó Vállalatnál létesít-
ményfelelősként, majd a Tungsram Vákuumtechnikai 
Kutató-laboratóriumában, mint tudományos munkatárs. 

Időközben angol nyelvből sikeres felsőfokú államvizs-
gát tettem. 

 1971-ben nyertem felvételt a Magyar Szabványügyi 
Hivatal (MSZH) Vegyipari Osztályára, s még abban az 
évben a Hivatal állandó kiküldöttjeként a KGST Szab-
ványügyi Intézet (Moszkva) munkatársaként kaptam 
állást. Az Intézetből való visszatérésem után, 1976-ban 
az MSZH Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának ve-
zetőjévé neveztek ki, s e munkakörben a feladatom a 
szabványosítás nemzetközi szervezeteiben folyó ma-
gyar részvétel koordinálása volt. Az MSZH aktívan 
részt vett a nemzetközi szabványosításban, így a 
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) számos 
műszaki bizottságában képviseltette magát. Ezek közé 
tartozott a 176. számú műszaki bizottság (ISO TC 176), 
amely a nyolcvanas évektől a minőségirányítás és mi-
nőségbiztosítás szabványait, az ismert ISO 9000-es 
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szabványcsalád tagjait dolgozta ki, illetve ma is gon-
dozza és korszerűsíti. Azokban az években MSZH adta 
az Európai Minőségügyi Szervezet (akkor EOQC – ké-
sőbb EOQ) Magyar Nemzeti Bizottságának a titkársá-
gát, s az MSZH elnökhelyettese volt a Nemzeti Bizott-
ság elnöke, így az MSZH nemzetközi munkájának ko-
ordinálása révén kapcsolatba kerültem a minőség-
üggyel is. 

 A Magyarország és az Európai Unió közötti társulási 
megállapodás előkészítése során 4 hónapos tanul-
mányúton Brüsszelben, az Európai Bizottság 3. számú 
főigazgatóságán tanulmányoztam az EU Belső Piacá-
nak működését, különös figyelemmel a szabványosí-
tás, az akkreditálás és a tanúsítás témakörére. 1996-tól 
a Külügyminisztériumban folytattam tevékenységemet, 
ahol a teljes csatlakozást előkészítő itthoni feladatok 
koordinálására alakult Integrációs Államtitkárság tagja-
ként az Ipar és az Energetika fejezetek tárgyalási 
anyagainak előkészítését koordináltam, szorosan 
együttműködve az érintett hazai ágazati szervekkel. 
Nyelvtudásom időközben folyamatosan bővítettem, 
francia, majd német nyelvből is államvizsgát tettem, 
később portugálul is megtanultam, bár ez utóbbiból 
nem vizsgáztam. 

 1998-tól 2003-ig a Magyar Köztársaság lisszaboni 
nagykövetségén tanácsosként a Magyar-EU csatlako-
zási tárgyalások Portugáliával kapcsolatos kérdéseivel 
foglalkoztam, mindig a tárgyalt fejezet témakörében. Ez 
a tevékenység rendkívül hasznos és érdekes volt szá-
momra, hiszen a mintegy 30 fejezet tárgyalásának vé-
gigkísérése során megismerkedhettem a tárgyalások 
tárgyát képező szakterületek rendkívül széles skálájá-
val, valamint az Európai Unió szakpolitikáinak tartalmá-
val és eljárási rendjének mechanizmusával. Rendsze-

res kapcsolatban voltam az érintett portugál minisztéri-
umok szakértőivel, folyamatosan készítettem elemzé-
seket és jelentéseket a magyar tárgyalási irányelvek 
portugáliai fogadtatásáról, a portugál állásfoglalásról. 
Ezen belül – többek között a Portugál Minőségügyi In-
tézet (IPQ) – munkáját is tanulmányoztam. 2004-től, 
Lisszabonból történt hazatérésem után 2006 júliusáig – 
már nyugdíjasként és szerződéses munkaviszonyban – 
a Külügyminisztériumban Magyarország kormányszintű 
tudományos és technológiai, valamint kulturális 
együttműködési megállapodásainak ügyeivel foglal-
koztam a dél-európai és a kelet-európai országok, va-
lamint Japán relációban. 

 A 2005. év végén kaptam a megtisztelő felkérést az 
EOQ MNB elnökétől a Minőség és Megbízhatóság fő-
szerkesztői posztjának betöltésére, amit örömmel elfo-
gadtam, így 2006-tól kezdve 2013. június végéig láttam 
el ezt a feladatot. 

- Több mint 7 éve egy színvonalas lap szerkesztését 
vetted át. Mi kellett ahhoz, hogy vállald ezt a nem kis 
kihívást jelentő feladatot? 

- Mint az előzőekben jeleztem, az MSZH-ban a Hivatal 
nagyon sok és szerteágazó szakmai tevékenységének 
egyik elemét képezte a minőségügy, így a minőség-
üggyel kapcsolatos általános ismereteket az ott eltöltött 
több mint 20 év során megszereztem. Emellett hosszú 
gyakorlatom volt a különféle szakmai elemzések és 
egyéb anyagok elkészítésében, és az ezekkel kapcso-
latos elvárás (nyelvi pontosság, szabatosság) mind az 
MSZH-ban, mind a Külügyminisztériumban nagyon 
magas volt, így ezzel a háttérrel mertem belevágni a 
szerkesztői munkába. 
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- A magyar minőségügyben mindig vannak “sláger té-
mák”. Ezek természetesen a lapból is visszaköszön-
nek. Jelenleg véleményed szerint melyek a legsikere-
sebb minőségügyi módszerek és technikák? 

- Nehéz erre egyértelmű választ adni, hiszen a különböző 
szervezetek és vállalatok gyakran nagyon eltérő módsze-
reket alkalmaznak. A megjelent cikkek alapján az megál-
lapítható, hogy a kockázatkezelést változatlanul sokan 
fontosnak tartják, ugyanúgy a fenntartható fejlődés, a ver-
senyképesség, az innováció és a minőség kapcsolata, 
valamint ezek összefüggése is gyakran szerepel a szak-
folyóiratok oldalain, és egyre nagyobb figyelmet kap a tár-
sadalmi felelősségvállalás (CSR) kérdése is. Az utóbbi 
időben egyre több szó esik a minőség szerepéről a köz-
igazgatás átszervezésében, de tartok attól, hogy a jelen-
legi magyar gyakorlat még jelentősen elmarad a szakiro-
dalomban tárgyalt lehetőségektől. Slágertémának tekint-
hető a lean menedzsment, legalábbis a szakcikkek alap-
ján, ugyanakkor itt is a főkérdés az, hogy a gyakorlatban 
mennyit tudnak az érintett szervezetek ebből megvalósí-
tani, figyelembe véve azt a körülményt, hogy a lean me-
nedzsment egy más (japán) munka- és társadalmi kultú-
rára épül. Szintén jelentős teret kap a beszállítók minősé-
gének kérdése, s itt már számottevő gyakorlati eredmé-
nyekről is beszámolhatunk, hiszen a Magyarországon mű-
ködő nagy autóipari cégek (Suzuki, Audi, Mercedes) je-
lentős és sikeres magyar beszállítói bázisra támaszkod-
nak. Szükség lenne egy átfogó országos stratégiára, 
amely meghatározná, hogy iparáganként, szolgáltatás-
fajtánként stb. aktuálisan milyen módszereket kell alkal-
mazni. Végül, de nem utolsósorban, meg kell említeni, 
hogy a minőségirányításnak a vezetéselméletbe és a vál-
lalatirányításba történő beépítése megkerülhetetlen elő-
feltétele a nemzetközileg is versenyképes magyar ipar lét-

rehozásának. Sajnos ez még nem slágertéma Magyaror-
szágon, bár már vannak pozitív példák is e területen. 

- A Minőség és Megbízhatóság szakmai színvonalát is-
merve nem könnyű feladat kéthavonta megtölteni a la-
pot úgy, hogy azzal az olvasók elégedettek legyenek. 

- Valóban, a szerkesztői munka talán legnehezebb ele-
me a megfelelő mennyiségű, magas szakmai színvona-
lú és változatos tematikájú cikkek biztosítása. Ez, saj-
nos, az utóbbi években egyre nehezebbé vált, bár soha 
nem volt “vészhelyzet” ezen a téren, azaz nem kellett 
csökkentett terjedelemben megjelentetni egy lapszá-
mot. Sokat köszönhetek Szerkesztőbizottságunk több 
tagjának, akik gyakran segítettek szerzőket találni a lap 
számára, sőt estenként maguk is írtak kiváló cikkeket. 
Nagyon sok értékes cikket kaptam a különböző kon-
ferenciák (ISO 9000 FÓRUM, A Mikulás is bench-
markol stb.) előadóitól, akik az előadásaik tartalmát 
szakcikké dolgozták át, és azt lapunk rendelkezésére 
bocsátották. 

- Munkád színvonalát jól jellemzi: főszerkesztői tevé-
kenységed során egyszer sem jelent meg késve a lap! 

- Ez a hosszú élettapasztalat eredménye. Pályám kezde-
tén néhányszor előfordult, hogy a feladatom teljesítését 
nagyon a határidő lejártára időzítettem, s természete-
sen egyszer-egyszer előfordult, hogy az utolsó napo-
kon csak nagy erőfeszítés árán sikerült a határidőn 
belül teljesítenem. Ez a munkastílus rossz hatással van 
az utolsó pillanatokban feszített tempóban elkészült 
munka minőségére, nemkülönben elkerülhető izgalma-
kat és stresszt okoz, ezért tudatosan arra törekszem, 
hogy mindig már jóval a határidő előtt elkészüljek a fel-
adatommal. 
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- Az Minőség és Megbízhatóság nyomtatott és elektroni-
kus formában is megjelenik? Könnyű volt ezt meg-
szokni? Melyik a sikeresebb?  

- Néhány évvel ezelőtt vezettük be a nyomtatott változat-
tal párhuzamosan az elektronikus formában való meg-
jelenést. Szerkesztés szempontjából számomra ez 
nem okozott semmilyen nehézséget, mert ugyanazokat 
a részfeladatokat kellett elvégeznem, mint korábban. 
Az elektronikus változat a nyomdai, elektronikus 
anyagból készül, amit szervezetünk egyik vezető mun-
katársa (aki informatikai képzettséggel is rendelkezik) 
végez. A nyomtatott és elektronikus változat két, telje-
sen identikus verzió. 

- Hogyan fogalmaznád meg a minőségről alkotott 
véleményedet? Van-e különbség a magánember és a 
főszerkesztő felfogása között? 

- Nincs különbség, ugyanúgy gondolkodom magánem-
berként és főszerkesztőként is a minőségről. A minő-
ség fogalma -hasonlóan bármely más fogalomhoz- 
nem pontosan egyformán él az egyes emberek tudatá-
ban. A fogalom jelölésére szolgáló szimbólum -a „minő-
ség” szó- meghatározására már nagyon sokan vállal-
koztak, e definíciónak rendkívül kiterjedt irodalma van. 
Általában azt mondhatjuk, hogy a szakterület képviselői 
a minőséget abból a szempontból vizsgálják, hogy egy 
adott termék vagy szolgáltatás megfelel-e a rá vonat-
kozó (a rendeltetésszerű használat által meghatározott) 
követelményeknek. Ebben a különféle meghatározások 
nagyjából egyet is értenek. De vigyázat, a terminológia 
nagyon sikamlós terület, mert például a minőség fo-
galmából levezethető másik fogalom, az „életminőség” 
fogalma mást jelent az orvosi gyakorlatban és mást a 
társadalmi jólétet vizsgáló diszciplínában. A minőség 
nagyon elvont fogalom, éppen ezért nem véletlen, hogy 

pl. az Európai Uniónak az áruk és szolgáltatások sza-
bad áramlásával kapcsolatos előírásai vagy a Nemzet-
közi Szabványügyi Szervezet dokumentumai valójában 
nem a minőségről, hanem a megfelelőségről szólnak, 
vagyis arról, hogy az adott termék vagy szolgáltatás 
megfelel-e a rá vonatkozó követelményeknek. Amikor 
minőségtanúsításról van szó, valójában a megfelelőség 
tanúsítását értjük ezen. 

- Szakértelmedről, felkészültségedről az olvasók rend-
szeresen képet kaptak. Ismereteid naprakészek. Ho-
gyan csinálod? 

- Főszerkesztői tevékenységem során viszonylag 
könnyű helyzetben voltam, mivel sok kiváló hazai és 
külföldi szakcikket kellett olvasnom és szerkesztenem, 
s ezekből tájékozódhattam a minőségügy hazai és 
külföldi trendjeiről, eseményeiről. A szerkesztői munká-
ban megszerzett információn túl kiváló információforrás 
számomra a Magyar Minőség, valamint a Quality 
Progress folyóirat. Megtisztelő számomra, hogy részt 
vehetek a Magyar Minőség Szerkesztőbizottságának 
munkájában. 

- Az idei EOQ MNB közgyűlésén igen komoly elismerés-
ben volt részed. Szakmai tapasztalatodra a lap és az 
EOQ MNB továbbra is számít. Mit jelent ez pontosan? 

- Továbbra is részt veszek a Minőség és Megbízhatóság 
Szerkesztőbizottságának munkájában, és kész vagyok 
a lap szerkesztésében szerzett tapasztalataimat to-
vábbadni és kisebb részfeladatokat vállalni. Emellett 
tagja vagyok az EOQ MNB Vezetőségének, ami szá-
momra egy nagyon megtisztelő megbízatás, és ott is 
kész vagyok hasznosan közreműködni szervezetünk 
hatékonyságának további növelése érdekében. 
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- Milyen terveket, álmokat szövögetsz manapság? 
- Igazából nagy terveim és álmaim nincsenek, soha nem 

is voltak, inkább mindig konkrét, reálisnak tűnő célok 
elérését tartottam szem előtt, ezekért azonban kész 
voltam kitartóan és céltudatosan dolgozni. Szakmai te-
vékenységem most jelentősen leszűkül, de őszintén 
megmondhatom, nem érzem (legalábbis egyelőre), 
hogy valami nagy veszteség ért, nem vagyok „worka-
holic“ alkat, nagyon jól ki tudom tölteni a szabadidőmet 
nem szakmai tevékenységekkel is. Mindenesetre sok-
kal több szépirodalmat fogok olvasni a jövőben, több 
hangversenyre, több színházi előadásra fogok járni, 
többet akarok találkozni a barátaimmal, mint korábban. 

- Milyen kikapcsolódási szokásaid, módszereid vannak? 
Mi a hobbid? 

- A két legkedveltebb időtöltésem a zenehallgatás és a 
sportesemények figyelemmel követése. Fiatalabb ko-
romban magam is sportoltam, ma ez már könnyed, de 
rendszeres mozgássá szelídült. Zenében mindenek-
előtt a komolyzenét szeretem, az ízlésem a korommal 
együtt fokozatosan változott, sokáig a romantikus zene 
volt legközelebb hozzám, ma már a klasszikus és pre-
klasszikus művek „fognak meg” legjobban. Legkedvel-
tebb zeneszerzőm J. S. Bach. 

 Fentieken túl nagyon érdekel a pszichológia, azon belül 
is szociálpszichológia, ilyen tárgyú szakirodalmat eddig 
is sokat olvastam, valószínűleg ezután még többet fo-
gok. Eltérően az emberek többségétől, nem vagyok 
szenvedélyes utazó, bár a munkámmal a gyakori uta-
zás együtt járt, és természetesen sok élményt adott ez 
is, de még sokkal inkább élveztem azt a lehetőséget, 
hogy hosszú távon, több évet élhettem külföldön, 
Moszkvában összesen 9 évet, Lisszabonban pedig 5 

évet. Szoros baráti kapcsolatokat építettem ki mindkét 
országban, Moszkvában szinte orosszá, Lisszabonban 
pedig portugállá váltam, egy kicsit integrálódtam 
ezekbe a társadalmakba, megismerve az emberek 
szokásait és ezen országok kultúráját. Ezeket a kap-
csolatokat ma is ápolom. Lányom és két unokám 
Moszkvában élnek, kettős (magyar-orosz) állampol-
gárok. 

- Megköszönöm válaszaidat. Kívánok nyugodt és tartal-
mas éveket, jó erőben és egészségben! 

______________________________________________  
  
  
  

_________________________________________________  
_________________________________________________  

  

  
_________________________________________________  
_________________________________________________  
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Konferencia tájékoztató 
2013. november 5. 6. 

helyszín: Magyar Szabványügyi Testület 
 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1. 
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PPRROOGGRRAAMMVVÁÁLLTTOOZZTTAATTÁÁSS  JJOOGGÁÁTT  FFEENNNNTTAARRTTJJUUKK 

 november 5. 
kedd 

november 6. 
szerda 

8.00 órától Regisztráció 8.00 órától Regisztráció 

9.00-11.00 
PLENÁRIS ÜLÉS 

D 
É 
L 
E 
L 
Ő 
T 
T 
 
 

11.00-12.00 
A 2013. évi 

Magyar Minőség Háza Díjak, 
Magyar Minőség legjobb szerzője díj átadása 

9.00-12.00 
MENEDZSEREK FÓRUMA 

JÓ GYAKORLATOK, AKTUALITÁSOK AZ IRÁNYÍTÁSI 
RENDSZEREK HÁZA TÁJÁN 

12.00-13.00 Ebédszünet 12.00-13.00 Ebédszünet D 
É 
L 
U 
T 
Á 
N 

13.00-16.00 
INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 

13.00-16.00 
MENEDZSEREK FÓRUMA 

PROJEKT ÉS MINŐSÉGMENEDZSMENT  
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PPRROOGGRRAAMM
November 5. kedd Regisztráció 8.00-tól 
Nyitó plenáris ülés 09.00-11.00 

09.00-09.20 Elnöki megnyitó: Somogyiné Alabán 
Ildikó a Magyar Minőség Társaság 
alelnöke 

09.20-09.50 Nemzetgazdasági Minisztérium – felkérés 
alatt 

09.50-10.25 A Common Assessment Framework 
(CAF) minőségmenedzsment modell új 
változatának bemutatása és a hazai al-
kalmazás ösztönzése érdekében tett 
kormányzati intézkedések 
Fekete Leticia szakmai tanácsadó, Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

10.25-11.00  Nemzeti Gazdasági Tervezési Hivatal- fel-
kérés alatt 

11.00-11.10 Szünet 

11.10-12.00 A 2013. évi Magyar Minőség Háza dí-
jak és a Magyar Minőség legjobb 
szerzője díj átadása 

12.00-13.00 Ebéd 

13.00-tól 
Integrált irányítási rendszerek  
Levezető elnök: Dr. Bíró Béla, főosztályvezető Magyar 
Szabványügyi Testület 
13.00-13.10 Elnöki megnyitó 
13.10-13.40 Hogyan támogatják az irányítási 

rendszerek integrálását a szabványok? 
Szabó József, főosztályvezető Magyar 
Szabványügyi Testület 

13.40-14.10 ISO 9001:2015 koncepciója, új 
elgondolások, buktatók 
Előadó egyeztetés alatt  

14.10-14.30 Szünet 
14.30-15.00 Integrált irányítási rendszerek 

működtetésének tapasztalatai 
Ősz Krisztina, QM/EHS vezető, Siemens 
Zrt. 

14.00-15.30 Integrált irányítási rendszerek tanúsítási 
tapasztalatai 
Kéki Zsuzsanna, tanúsítási menedzser, 
Magyar Szabványügyi Testület 

15.30-16.00 Kerekasztal 
______________________________________________  
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November 6. Szerda  Regisztráció 8.00-tól 
Menedzserek Fóruma 

Jó gyakorlatok, aktualitások az irányítási rendszerek 
háza táján 

Levezető elnök: felkérés alatt 
9.00-9.10 Elnöki megnyitó 
9.10-9.40 Energia hatékonyság direktíva követel-

ményei 
Előadó egyeztetés alatt 

9.40-10.10 ISO 50001 és az Energia hatékonyság 
direktíva kapcsolata 
Bárczi István, rendszer- és szolgáltatásta-
núsítás, környezetvédelmi divízió vezető, 
SGS Hungária Kft. 

10.10-10.40 ISO 50001 gyakorlati megvalósítása 
Laczó Pál, energiagazdász, EFENEX Hun-
gary Kft. 

10.40-11.00 Szünet 
11.00-11.30 Jó gyakorlat bemutatása 

Simon György, quality and environmental 
manager, HAJDU Autotechnika ZRt. 

11.30-12.00 Sikeres projekttel külföldön 
Meleg Edit, Advanced Quality Engineer, 
SMR Automotive Mirror Technology 
Hungary Bt. 

12.00-12.30 Jó gyakorlatok a projektek menedzse-
lése során 
Sándor Károly, projektfejlesztési vezető, 
GEA EG 

12.30-13.30 Kerekasztal: kérdések és válaszok az elő-
adók és hallgatók részvételével 

13.00-14.00 Ebéd 
 

Projekt és minőség menedzsment 
Levezető elnök: felkérés alatt 
14.00-14.10 Megnyitó 
14.10-14.40 A projektmenedzsment aktuális kérdé-

sei, trendjei 
Dr. Sebestyén Zoltán egyetemi docens, 
BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan 
Tanszék 

14.40-15.10 Projekt menedzsment és a minőségme-
nedzsment kapcsolatai 
Dr. Topár József, egyetemi adjunktus, 
BMGE Menedzsment és Vállalatgazda-
ságtan Tanszék 

15.10-15.30 Szünet 
15.30-16.00 Ericsson projekt keret-rendszer és PM 

minősítések 
Juszt Péter, program menedzser (ESPM, 
IPMA LEVEL C®), Ericsson Magyarország 
Kft. 

16.00-16.30 Ericsson projektfolyamat-auditok 
Iványi Antal, program menedzser (ESPM, 
IPMA LEVEL B®) 
Ericsson Magyarország Kft. 

16.30-17.00 Kerekasztal: kérdések és válaszok az elő-
adók és hallgatók részvételével 

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 
______________________________________________  
A konferencia internetes online elérhetőségét ebben 

az évben is biztosítjuk. 
 
JELENTKEZÉSI LAP letölthető honlapunkról. 
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„„AA  MMiikkuullááss  iiss  bbeenncchhmmaarrkkooll  --  77..””  kkoonnffeerreenncciiaa  
((22001133..  ddeecceemmbbeerr  55..  BBuuddaappeesstt,,  HHootteell  BBeenncczzúúrr))  

  
A konferencia védnöke: Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán parlamenti 

és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár – 
Nemzetgazdasági Minisztérium 

A sorrendben 7. A Mikulás is Benchmarkol Konferenciánk ah-
hoz a kormányzati törekvéshez csatlakozik, amely a termelés 
felfuttatása, és ezzel új munkahelyek létesítése útján kívánja 
gazdaságunkat fellendíteni. Ebben a törekvésben az egyik, 
legkézenfekvőbb módszer a hazai KKV-k felkészítése, alkal-
massá tétele arra, hogy a végtermékszállítók beszállítóivá vál-
janak, ezzel új munkahelyeket teremtve, importot váltsanak ki. 
Konferenciánkon azt a módszert követjük, hogy a kormányzati 
célok és módszerek ismertetése után, az érintett felek, vagyis  
• egyrészről a befogadó nagyvállalatok, 
• másrészről a sikeres KKV beszállítók cserélik ki tapasz-

talataikat, sikereiket és esetleges kudarcaikat, 
egymás és a jövőbeli partnerek okulása céljából. 
A fentiek figyelembevételével a Konferenciánkon való rész-
vételt ajánljuk a már ma is az aktív és passzív beszállítóknak, 
hogy tanulhassanak egymás módszereiből. De ezen kívül 
azoknak a szervezeteknek különösen ajánljuk, amelyek gaz-
dasági célként tűzték ki, hogy felfejlődni, beszállítóként alkal-
massá válni kívánnak. 

Program 
09.00 – 09.30 Regisztráció 
09.30 – 09.45 Levezető elnök: Sződi Sándor minőségügyi 

és oktatási vezető – IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Megnyitó: Dr. Bárdos Krisztina ügyvezető igazgató – IFKA 
Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

09.45 – 10.30 Aktuális gazdaságstratégiai kérdések. A 
beszállítók fejlesztése 

 Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár – Nemzet-
gazdasági Minisztérium 

10.30 – 10.40 „A Mikulás is benchmarkol-6.” konferencia 
legjobb előadója díj átadása 

10.40 – 11.05 NI. a beszállítókért 
 Dr. Ábrahám László ügyvezető igazgató – National 

Instruments Hungary Kft. 
11.05 – 11.30 Szünet 
11.30 – 12.00 Lakics Kft. az „Év kiváló Beszállítója” 
 Lakics Péter ügyvezető – Lakics Gépgyártó Kft. 
12.00 – 12.25 SMR és a beszállítók segítése 
 Tibori-Pál Levente vezérigazgató – SMR Hungary Bt. 
 12.35 – 13.30 Ebéd 
13.30 – 13.55 Beszállítók fejlesztése a Continental Automo-

tive Hungary Kft.-ben 
 Hortobágyi Csaba minőségügyi vezető – Continental 

Automotive Hungary Kft. 
13.55 – 14.20 Beszállító fejlesztési programok a kiemelt 

járműipari központokban 
 Pomázi Gyula ügyvezető igazgató – Provice Üzleti 

és Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
14.20 – 14.45 Az OTP Bank ajánlatai 
 Harnóczi György termékvezető – OTP Bank Nyrt. 
14.45 A konferencia zárása 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
A jelentkezési lap letölthető: 
http://ifka.hu/ifka2/hu/rolunk/szervezet/minosegfejlesztes 
Társszervezők: ISO 9000 FÓRUM, EOQ Magyar Nemzeti Bizottság, 
Magyar Minőség Társaság, TQM Szövetség, TÜV Rheinland Inter-
Cert Kft. 
Médiatámogatók: Magyar Minőség, Minőség és Megbízhatóság, 
TelePress online hírportál, MISZ Hírlevél, Gazdaság és Közélet, Ma & 
Holnap, Zöld Ipar Magazin, Felnőttképzési Figyelő, Logisztikai Magazin, 
TRANSPACK Csomagolási, anyagmozgatási, logisztikai szaklap, 
RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., A+CS Logisztikai magazin. 
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ÖÖnnéérrttéékkeellééssii  sszzaakkéérrttőő  --  1100  nnaappooss  aakkkkrreeddiittáálltt  kkééppzzééss  
Részletes program (ütemterv) 

Nap Modul Időpont Előadó 
1.  

Minőség 
Minőség koncepciók 
TQM, team munka 
Folyamatszabályozás 
ISO 

1. 

Vevői elégedettség 

2013. 11. 12. 
9:00-17:00 

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
Sződi Sándor 

2. 
2. TQM technikák (5S, Benchmarking, FMEA, Folyamatábra, Hatlépéses 

problémamegoldás, Ok -okozati elemzés, Pareto diagram, SWOT).  

2013. 11. 13. 
9:00-17:00 

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
Sződi Sándor 

3 
Minőségi Díj modellek 
Önértékelési módszerek 
Az EFQM modell kritérium rendszere 
Díjak és pályázási lehetőségek 

3. 

Benchmarking politika, gyakorlati benchmarking 

2013. 11. 19. 
9:00-17:00 

Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesület munkatársa

4. 
Az értékelés módszere - RADAR értékelő mátrix 4. 
Az RADAR értékelés mátrix gyakorlati alkalmazása 

2013. 11. 20. 
9:00-17:00 

Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesület munkatársa

3. 
A Nemzeti Minőségi Díj hasznossága / győztesek véleménye 
A vezetés meghatározó szerepe 5. 

NMD győztes pályázat alkritériumainak feldolgozás egyéni és csoportmunkában 

 2013. 11. 26.
9:00-17:00 

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
Sződi Sándor 

3. 
Önértékelést és pályázatírást segítő javaslatok 
Felkészülés a helyszíni szemlére 
Pályázatírás projekttervének elkészítése 
A Nemzeti Minőségi Díjak értékelésének tapasztalatai / általános hibák 
Az EFQM modell két alkritériumának komplett értékelése 

6. 

Visszajelzések készítése 

2013. 11. 27. 
9:00-17:00 

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
Sződi Sándor 
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5. 
Projektmenedzsment 7. 
Csapatépítés 

2012. 12. 03. 
9:00-17:00 

ISO 9000 FÓRUM 
Rózsa András 

5. 
Stratégiai alkotás folyamata 8. 
Változásmenedzselés 

 2013. 12. 04. 
9:00-17:00 

ISO 9000 FÓRUM 
Rózsa András 

3. 9. Tapasztalatcsere korábbi NMD győztes szervezet képviselőjével 
2014. 12. 10. 
9:00-17:00 

NMD győztes szervezet 
képviselője  

5. 
Benchmarking politika, benchmarkolási formák 10. 
Vizsga 

2013. 12. 11. 
9:00-17:00 

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
Sződi Sándor 

 
Jelentkezés 

Önértékelési szakértő - 10 napos akkreditált 
képzésre 

Modul Dátum Időpont 

1-2. 2013. november 12-13. 

3-4. 2013. november 19-20. 

5-6. 2013. november 26-27. 

7-8. 2013. december 3-4. 

9-10. 2013. december 10-11. 

9:00 – 17:00 

Jelentkezési határidő és visszaigazolás a szervezők ré-
széről: 2013. november 4. 
Részvételi díj 2013-ban is változatlan áron: 
200 000 Ft/fő! Az ár szállásköltséget nem tartalmaz! 
Oktatási helyszín: IFKA oktatóterem - 1063 Budapest, 
Munkácsy Mihály u. 16. 
Közalapítvány és képzés akkreditált, így a képzési díj 
ÁFA tárgyi adó mentes. 
 
 

 
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: érettségi bizo-
nyítvány. 
További információkkal e-mail-en, telefonon szívesen 
állnak rendelkezésre  
Sződi Sándor szodi@ifka.hu 
Kovács Henriett kovacs.henriett@ifka.hu 
telefon: +36 1 332-0362, fax: +36 1 332 0787 
A jelentkezési lap megküldése egyben fizetési kötele-
zettséggel is jár, ezért a részvételi díjat a számla kéz-
hezvétele után a számlán megjelölt időpontban és 
számlaszámra átutalással kell befizetni. 
A képzéshez kapcsolódó szolgáltatás díjmentes! 
Jelentkezési lap: 
http://ifka.hu/ifka2/hu/szolgaltatasok/oktatas_kepzes/oner
tekelesi_szakerto 
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GGoonnddoollaattookk  aa  kköözzjjóórróóll  cc..  XXVVIIIIII..  KKÖÖVVEETT  KKoonnffeerreenncciiaa  
AAzz  aa  jjóó  aazz  eeggyyéénnnneekk,,  aammii  jjóó  aa  kköözzöössssééggnneekk  

  
Számos gondolattal gazdagodott az a több mint száz 
érdeklődő, aki részt vett a KÖVET Egyesület október 16-i 
XVIII. konferenciáján. A plenáris ülés előadói és a szek-
cióbeszélgetések résztvevői a közjó fogalmát járták kö-
rül, s igyekeztek azt érthetővé, megfoghatóvá tenni. A 
rendezvény a KÖVET Egyesület 18. születésnapjának 
ünneplésével ért véget, amelynek keretében a KÖVET 
elnöke, Kerekes Sándor professzor és dr. Tóth Gergely 
főtitkár oklevéllel köszönték meg a KÖVET alapításában 
18 esztendővel ezelőtt résztvevő, és a szervezetet máig 
támogató vállalatok bizalmát. 
A kapitalizmus legfőbb paradigmája: az egyéni érdek 
mindennek fölött áll, s az önzésre épülő cselekedetekből 
automatikusan kialakul a közjó. Az elmúlt évtizedek fo-
lyamatai, a szegények és a gazdagok közötti szakadék 
növekedése, a környezet pusztulása, a gazdaságok 
szerkezetének deformálódása azonban nem támasztja 
alá ezt az elképzelést. A magán jó elhatalmasodott a 
közjó rovására. Ez az út a pusztulásba vezet, itt az ideje, 
hogy megálljunk rajta. A konferencián kiderült, nem egy-
szerű dolog a közjó meghatározása. Mert ki mondja 
meg, hogy mi a közjó? A többség? Egy felkészült, bölcs 
kisebbség? Van, aki úgy gondolja, hogy a közjó nem 
„van”, hanem kialakul, azaz, a közjó, az egyik előadó 
szavával élve, emergens fogalom. Az előadók ugyanak-
kor egyetértettek abban, hogy eljött az idő, amikor nem 
az a jó a közösségnek, ami jó az egyénnek, hanem az a 
jó az egyénnek, ami jó a közösségnek. 
A szekciókban arról folyt a vita és a beszélgetés, hogyan 
függ össze a közjó a szociális vállalkozásokkal, a kör-

nyezettel és a boldogsággal. A Fenntartható közjó Szé-
kelyföldön elnevezésű szekcióban székely gondolkodók, 
gazdálkodók meséltek azokról a konkrét, már megvaló-
sított vállalkozásokról, amelyek a székely emberek érde-
keit és Székelyföld adottságait figyelembe véve igyekez-
nek megvalósítani a közjót. Kolumbán Gábor, az Élő 
Szövet Alapítvány elnöke előadásában és a kerekasztal-
beszélgetés során is hangsúlyozta, hogy eljött az idő az 
összefogásra, mert együttműködés nélkül nincs jövő. 
A Közjó és környezet című szekció beszélgetőpartnerei 
megpróbálták lehatárolni, hogy mit értünk környezet alatt 
a közjóval való kapcsolat vizsgálatakor. Mára nyilván-
való, hogy a tiszta, élhető környezet a közjó része. A 
résztvevők egyetértettek abban, hogy az oktatásnak és 
tájékoztatásnak nagy szerepe van a közjóra való törek-
vésben, hiszen sok esetben nem tudatosan cselekszünk 
helyesen vagy helytelenül, hanem egymást másoljuk. 
Mindenképpen szükséges tehát egy környezetvédelmi 
szakmán túlmutató, értékalapú nevelés, ami mindenki-
hez szól és megadhatja a közjó erkölcsi alapját. 
A közjó és a társadalmi vállalkozások kerekasztal-be-
szélgetésből kiderült, hogy a gazdaság hagyományos 
for-profit, non-profit és állami szektorai közötti határok 
egyre inkább elmosódnak, a jogi formák által generált 
határok egyre kevésbé fontosak. A határterületeken ala-
kulnak ki az olyan vállalkozásoknak, amelyek üzleti lo-
gika alapján, de társadalmi problémák megoldását tekin-
tik céljuknak, működésük alapjának és okának. A megol-
dásokat nem a vállalatoktól vagy az államtól kell 
várnunk, azok akkor születhetnek meg, ha mindenki vál-
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lalja egyéni felelősségét, a saját képességei és lehető-
ségei szerint tevékenykedik, és együttműködik a többi 
érintett szereplővel. 
A közjó és a boldogság szekcióban a szakértők számos 
kutatási eredménnyel bizonyították, hogy az alap megél-
hetést és biztonságot adó szint felett a szubjektív bol-
dogság már nem függ a jövedelemtől, vagy az ezzel 
szignifikáns kapcsolatban álló ökológiai lábnyomtól, azt 
sokkal inkább meghatározza például az egészség, az 
emberi kapcsolatok minősége.  
A konferencia a KÖVET Egyesület 18. születésnapjának 
megünneplésével ért véget, amelynek keretében a 
KÖVET elnöke, Kerekes Sándor professzor és Tóth 
Gergely főtitkár oklevéllel köszönték meg a KÖVET ala-
pításában 18 esztendővel ezelőtt részt vevő, és a szer-
vezetet máig támogató vállalatok bizalmát. Ezek: 
Egrokorr Festékipari Zrt., Dunapack/Hamburger Hungá-
ria Kft.,, MOL Nyrt., MVM Magyar Villamos Művek Zrt., 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., OTP Bank Nyrt., Richter 
Gedeon Nyrt.  

 
BBooggnnáárr  KKáárroollyy,,  kküüllssőő  kkaappccssoollaattii  iiggaazzggaattóó  

______________________________________________  

 
 
 
 
 
 
______________________________________________  

HHiirrddeesssseenn  aa 
 

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

 
______________________________________________  
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXXXIIII..  éévvffoollyyaamm  1111..  sszzáámm  22001133..  nnoovveemmbbeerr  
  

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

Fenntarthatóság a hazai vállalati gyakorlatban 1. rész – 
Bárth-Fehér Szilvia

Sustainability in the Practice of Hungarian Firms 
Part 1 - Bárth-Fehér, Szilvia  

Szolgáltatásminőség egy szabadidősport-esemény tükrében - 
Budapest Sportiroda - Tesco FittAréna - Szabó Ágnes - 
Demeter Krisztina

Service Quality in Case of a Leisure Sport Event - 
Budapest Sport Office, Tesco FittArena – 
Szabó, Ágnes - Demeter, Krisztina  

A fenntarthatóság integrálása a szervezeti működésbe -  
Dr. Berényi László

Integration of Sustainability into Organizational 
Functions - Dr. Berényi, László  

Agilis szoftverfejlesztők agilis környezetben 1. rész - 
Dr. Balla Katalin - Bujáki Attila

Agile Software Developers in an Agile Environment 
Part 1 - Dr. Balla, Katalin - Bujáki, Attila  

Tisztulás. Merre tart az ISO 9001 szerinti minőségirányítási 
rendszerek tanúsítása Magyarországon? - Tunkli Gábor

Clearing Up. Which Way for ISO 9000 Quality 
Certification Systems in Hungary? - Tunkli, Gábor  

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Vass Sándorral - 
Sződi Sándor

The Best among the Best. Report with Vass, 
Sándor - Sződi, Sándor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

XXII. Magyar Minőség Hét 22th Quality Week  

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

„A Mikulás is benchmarkol - 7.” Konferencia 2013. december 5 7th Santa Claus Is Benchmarking as Well 
Conference 05 December 2013 

 

Önértékelési szakértő - 10 napos akkreditált képzés Self Assessment Expert– Accredited 10 Day’s 
Course 

 

Gondolatok a közjóról c. XVIII. KÖVET Konferencia Thoughts about Public Welfare – XVIII KÖVET 
Conference 
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HAZAI ELJÁRÁS - VILÁGSZINTŰ ELISMERÉS  

 
MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET - MSZT 

Tanúsítási szolgáltatások 

Az MSZT az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) teljes jogú tagja, ezért az általa tanúsított cégek 
az MSZT tanúsítványával együtt a világ több, mint 60 országában elismert  

IQNet-tanúsítványt is megkapják. Az MSZT-t az irányítási rendszerek tanúsítása területén a NAT 
(Nemzeti Akkreditáló Testület) és a SNAS (Szlovák Nemzeti Akkreditáló Testület) akkreditálta. 

 

Rendszertanúsítás 
 Minőségirányítási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 9001-es szabvány szerint; 
 Környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 14001-es szabvány 

szerint; 
 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) tanúsítása az 

MSZ 28001-es (BS OHSAS 18001) szabvány szerint; 
 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO 22000-es szabvány 

szerint;  
 Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) szerint végzett tanúsítás; 
 Információbiztonsági-irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO/IEC 27001-es szabvány 

szerint; 
 Informatikai szolgáltatás irányításának tanúsítása az MSZ ISO/IEC 20000-1 szerint;  
 Fordítási szolgáltatások MSZ EN 15038 szerinti tanúsítása;  
 Energiairányítási rendszerek tanúsítása MSZ EN ISO 50001 szerint; 
 Kozmetikai termékek helyes gyártási gyakorlatának (GMP: Good Manufacturing Practice) 

  MSZ EN ISO 22716 szerinti igazolása; 
 IQNet SR 10 –Társadalmi felelősségvállalás irányítási rendszerének tanúsítása; 
 Környezetvédelmi adatok hitelesítése; 
 Integrált rendszerek tanúsítása (minőség-, környezetközpontú, munkahelyi 

egészségvédelem és biztonság, élelmiszer-biztonsági, információbiztonsági stb. irányítási 
rendszerek). 

Terméktanúsítás 
 Termékek és szolgáltatások szabványnak való megfelelőségének tanúsítása; 
 Normatív dokumentumok szerinti terméktanúsítás; 
 Játszótéri eszközök megfelelőségének tanúsítása, ellenőrzése; 

 
TANÚSÍTÁSI TITKÁRSÁG 

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1. 
Tel.: 456-6928 Fax: 456-6940 

e-mail: cert@mszt.hu 
www.mszt.hu 

 

 

LEGYEN TAGJA AZ IQNET NEMZETKÖZI  EL IT -KLUBNAK!  

mailto:cert@mszt.hu
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