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FFeennnnttaarrtthhaattóóssáágg  aa  hhaazzaaii  vváállllaallaattii  ggyyaakkoorrllaattbbaann  
22..  rréésszz  

BBáárrtthh--FFeehhéérr  SSzziillvviiaa  
  

A kettős, illetve hármas célrendszer realizált stratégiában 
betöltött szerepéről a vezérigazgató és a termelésvezető 
válaszai alapján igyekeztem következtetni. 
A környezetvédelemnek a megvalósult, realizált stratégi-
ában való megjelenését a vállalat által megvalósított kör-
nyezetvédelmi intézkedések, lépések, az alkalmazott 
környezetmenedzsment-eszközök és a környezetvéde-
lem intézményesültsége mentén vizsgáltam. 
A vizsgált kérdések összefoglaló táblázatából (11..  ttáábblláá--
zzaatt) leolvasható, hogy a válaszadó vállalatok nagyjából 
fele végrehajtott elsődlegesen környezetvédelmi célú 
beruházást. Ez egyértelműen a környezetvédelem reali-
zált stratégiában való megjelenését jelzi. 
Szintén 50% körüli az ISO 14000 vagy EMAS környezeti 
tanúsítvánnyal rendelkező vállalatok aránya. Azért tar-
tottam fontosnak ezt a kérdést bevonni a realizált kör-
nyezetvédelmi stratégia vizsgálatába, mert a GEMS-HU 
1999-es, a környezettudatos vállalatirányítás magyaror-
szági helyzetét vizsgáló kutatása egyértelmű pozitív kap-
csolatot állapított meg az ISO 14001 tanúsítás megszer-
zése és a vállalatok környezeti teljesítménye között. A 
legszembetűnőbb különbséget a megelőző környezetvé-
delmi intézkedések elterjedtsége kapcsán tapasztalták a 
kutatók (Pataki – Tóth, 1999). 
A fenti arányok gyakorlatilag megegyeznek a szándékolt 
stratégiában a környezetvédelemnek meghatározó je-
lentőséget tulajdonító vállalatok arányával. 

A legmagasabb gyakoriságot a környezetvédelem intéz-
ményesültségével kapcsolatos kérdés mutatta: a válasz-
adó vállalatok több mint 67%-ánál van közvetlenül a kör-
nyezetvédelemért felelős személy. Legnagyobb arány-
ban (21%) a felső vezetésből kerül ki a környezetvéde-
lemért felelős személy, ami a környezetvédelemmel 
kapcsolatos szemléletváltozás megjelenésének jele le-
het. Kifejezetten szakosított környezetvédelmi osztály 
azonban mindössze a válaszadók 11%-ánál létezik. En-
nek fényében mindenféleképpen fenntartásokkal kell 
kezelni ezt a kiugróan magas arányt. 
A környezetmenedzsment-eszközök alkalmazása terén 
teljesen eltérő a kép. Szinte minden megemlített eszközt 
mindössze a vállalatok 27-36%-a használja. Egyedül a 
környezetvédelmi ráfordítások számviteli kimutatásában 
ér el az arány 50% körüli értéket. 
A környezetmenedzsment-eszközök kapcsán megvizs-
gáltam, hogyan alakul az egyes vállalatoknál alkalmazott 
környezetmenedzsment-eszközök száma. A válaszok 
alapján elmondhatjuk, hogy a vállalatok mindössze 20%-
a nem alkalmaz semmilyen környezetmenedzsment-esz-
közt, 24%-uk alkalmaz csak egy eszközt, míg a vállala-
tok 55,2%-a kettő, vagy annál több környezetmenedzs-
ment-eszközt alkalmaz. 
Véleményem szerint a fenti eredmények a 8. táblázatban 
azt mutatják, hogy a környezeti kérdések kezelése ma 
már Magyarországon is alapvető elvárásnak minősül. 
Ugyanakkor a leggyakrabban alkalmazott környezetme-
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nedzsment-eszköz („A számviteli rendszer kimutatja a 
környezetvédelmi ráfordításokat”) arra utal, hogy a kör-
nyezeti menedzsment terén a vállalatok többségénél a 
költségek állnak a fókuszban. 
Amennyiben összevetjük az alkalmazott környezetme-
nedzsment-eszközök számát a teljes mintában, illetve a 
kettős célrendszert érvényesítő és nem érvényesítő vál-
lalatok esetében, a szándékolt stratégiával összhangban 
álló értékeket kapunk: 
• az egy környezeti menedzsmenteszközt sem alkal-

mazó vállalatok aránya 27% a környezetet meghatá-
rozó mértékben nem figyelembe vevő, míg csak 14% 
a kettős célrendszert érvényesítő vállalatok körében, 

• a kettő, vagy annál több eszközt alkalmazó vállalatok 
aránya a 46%-kal szemben 66% a kettős célrend-
szerű vállalatoknál. 

Mindezek alapján a H2 hipotézis első, a környezetvéde-
lem realizált stratégiában való megjelenésével kapcso-
latos részét elfogadhatjuk. Hasonlóan a szándékolt stra-
tégiával kapcsolatban levont következtetésekhez, a kü-
lönböző elemzési módszerek alapján a vállalatok 40-
50%-ára mondható el, hogy realizált stratégiájukban 
hangsúlyosan megjelennek a környezetvédelmi aspektu-
sok (88..  ééss  99..  áábbrraa). 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  kköörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm  rreeaalliizzáálltt  ssttrraattééggiiáábbaann  
vvaallóó  mmeeggjjeelleennéésséévveell  kkaappccssoollaattbbaann  vviizzssggáálltt  kkéérrddéésseekk  

 

  
88..  áábbrraa  AAzz  aaddootttt  kköörrnnyyeezzeettmmeenneeddzzssmmeenntt--eesszzkköözztt  aallkkaall--

mmaazzóó  vváállllaallaattookk  sszzáámmaa  ééss  sszzáázzaalléékkooss  mmeeggoosszzlláássaa  
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99..  áábbrraa  AAllkkaallmmaazzootttt  kköörrnnyyeezzeettmmeenneeddzzssmmeenntt--eesszzkköözzöökk  

sszzáámmaa  aa  tteelljjeess  mmiinnttáábbaann,,  aa  kkeettttőőss  ccééllrreennddsszzeerrtt  éérrvvéénnyyee--
ssííttőőkk  ééss  nneemm  éérrvvéénnyyeessííttőőkk  kköörréébbeenn  

  
A társadalmi aspektusok figyelembevételével kapcsolat-
ban a 22..  ttáábblláázzaattbbaann található kérdéseket vizsgáltam. 

22..  ttáábblláázzaatt  AA  ttáárrssaaddaallmmii  aassppeekkttuussookk  rreeaalliizzáálltt  ssttrraattééggiiáábbaann  
vvaallóó  mmeeggjjeelleennéésséévveell  kkaappccssoollaattbbaann  vviizzssggáálltt  kkéérrddéésseekk  

Fontos kiemelni, hogy e kérdések által lefedett, főként 
etikai kérdéseket érintő terület csak egy metszetét jelenti 
a vállalatok társadalmi felelősségének. Lehetséges, hogy 
egy vállalat akár iparági vagy vállalati sajátosságai foly-
tán, akár személyes preferenciáiból kifolyólag a társa-
dalmi felelősségvállalás más területein nyújt kiemelkedő 
teljesítményt, melyet a kérdőív nem vizsgál. Ezért tehát 
mindenképp fenntartásokkal kell kezelni e kérdések 
alapján levont következtetéseket. 
A vizsgált kérdések körét két csoportra osztottam: az 
első kérdéscsoport az etikai normák vállalaton belüli in-
tézményesültségével és a vállalatnak a belső érintettek-
kel (alkalmazottak) való kapcsolatát vizsgálja. 
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A második kérdéscsoport (mely sajnos csak két kérdés-
ből áll) a vállalat külső érintettekkel való kapcsolatát 
vizsgálja. 
Jól látható, hogy a külső érintettekkel kapcsolatos tevé-
kenységek jóval hangsúlyosabban jelennek meg. A vál-
lalatok több mint 80%-ánál létezik szervezeti megoldás a 
fogyasztói visszajelzések, panaszok, reklamációk keze-
lésére. Ez szükséges, de nem elégséges feltétele a fo-
gyasztói érintett csoporttal való kapcsolat felelős kezelé-
sének. Szintén magas arányban, a vállalatok kéthar-
mada költ jótékonysági célokra, ami a társadalmi 
felelősségvállalás egyik legegyszerűbb és PR-célokra 
kifejezetten alkalmas módja. Ez tehát nem jelent feltétle-
nül valós, mély elkötelezettséget a társadalmi problémák 
iránt, ugyanakkor a magas arány azt jelzi, hogy a hazai 
vállalatok felé is egyre erősebb elvárásként jelenik meg a 
társadalmi felelősségvállalás. 
A társadalmi elvárások vállalaton belüli figyelembevéte-
lével, intézményesültségével kapcsolatban már jóval ala-
csonyabbak a részarányok. A vállalatok csupán elenyé-
sző részénél találkozhatunk etikai bizottsággal vagy kép-
zéssel, és az írott etikai kódex is csak 20%-uknál 
jellemző. Ezekre az eredményekre azonban nagy hatás-
sal lehet az is, hogy a vállalati mintában túlnyomórészt 
kisebb vállalkozásokat találunk. 
Az alkalmazottak elégedettségének mérése a vállalatok 
45%-ánál, az alkalmazottak panaszainak, igényeinek 
kezelésére intézményesített lehetőség csupán a vállala-
tok 38%-ánál jellemző. Az alkalmazottakkal való kap-
csolat tudatos, kétirányú kezelése tehát átlagosan a vál-
lalatok nagyjából 40%-ánál jelenik meg. Érdemes ezeket 
az adatokat összevetni Ransburg – Vágási (2011) empi-
rikus kutatásának eredményével, mely szerint a hazai 
nagyvállalatok CSR-kommunikációjának legfőbb célcso-

portját a munkavállalók jelentik, a közvetíteni kívánt fő 
üzenetek között pedig előkelő helyen, a „jótékony válla-
lat”- ot megelőzve szerepel a vállalat „jó munkáltató”- 
ként való bemutatása. 
A külső érintettek felé a vállalatok átlagosan 73,5%-a 
tesz lépéseket, míg a belső érintettekkel való kapcsolat 
intézményesítése csak a vállalatok 41%- ára jellemző. 
Ebből arra lehet következtetni, hogy a vállalatok egyre 
nagyobb része érzékeli a felelősségvállalásra irányuló 
külső elvárást, nyomást, ennek megfelelően a külső 
érintettekkel kapcsolatban intézményesít is lépéseket. A 
társadalmi aspektusok belső vállalati működésbe integ-
rálása azonban jóval kisebb hangsúlyt kap. 
A társadalmi aspektusok realizált stratégiába való integ-
ráltságával kapcsolatban a vizsgált kérdések alapján el-
mondható, hogy az etikai normák intézményesültsége 
egyelőre igen alacsony (átlagosan 12%), a belső érin-
tettekkel való kapcsolat tudatos, kétirányú kezelése már 
a vállalatok majdnem felénél megjelenik (41%), míg leg-
inkább elterjedtek a külső érintettekhez köthető, jól 
kommunikálható aspektusok (73%). 
A vizsgált kérdések ugyan nem elégséges, de minden-
képp szükséges feltételeit jelentik a társadalmi érdekek 
érvényesítésének, ezért bizonyos következtetések le-
vonhatók belőlük. A kapott eredmények a H2 hipotézis 
második részében megfogalmazott feltevést mindenféle-
képpen alátámasztják: a környezeti kérdésekhez képest 
jóval kisebb mértékben jelenik meg a társadalmi aspek-
tusok integrálása, intézményesültsége a megkérdezett 
vállalatok körében. 
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Amennyiben összehasonlítjuk a realizált stratégiával 
kapcsolatosan vizsgált kérdésekre adott válaszokat a 
teljes mintában, illetve a szándékolt stratégia alapján 



felelős, a hármas célrendszert érvényesítőként azonosí-
tott vállalatok körében, az alábbi következtetéseket von-
hatjuk le: 
A környezeti aspektusok figyelembevétele (az érvényes 
válaszok százalékában kifejezve) egyértelműen hang-
súlyosabb a szándékolt stratégia alapján felelősként 
azonosított vállalatok körében. Szinte minden kérdésnél 
legalább 5 százalékkal meghaladják a pozitív válaszok a 
teljes minta átlagát. 
A társadalmi aspektusok figyelembevétele esetében 
azonban nem találkozunk markáns különbségekkel: az 
összesített mutató mindössze 0,6 százalékkal mutat ’fe-
lelősebb’ viselkedést a hármas célrendszert a szándékolt 
stratégia alapján érvényesítők körében. Az intézménye-
sültségnél kismértékben kedvezőbb eredményeket lá-
tunk. Érdekes ugyanakkor, hogy jótékonysági célokra 4 
százalékkal kevesebb vállalat költ a felelősök csoportjá-
ból, mint a teljes minta alapján kapott arány. Összessé-
gében a vállalati belső aspektusok terén valamivel ma-
gasabb, a külső érintettekkel kapcsolatban a két vizsgált 
kérdés alapján valamivel alacsonyabb eredményeket 
mutat a felelős vállalatok csoportja. Ez egyrészről utalhat 
mélyebb, kevésbé kifelé irányuló elköteleződésre. A kü-
lönbségek nagyon alacsony volta miatt azonban sokkal 
inkább azt mondhatjuk, hogy a társadalmi aspektusok 
figyelembevétele terén a szándékolt stratégiával nincs 
összhangban a vállalati gyakorlat – a szándékolt straté-
gia alapján mind a környezeti, mind a társadalmi érintett 
csoportokat meghatározó mértékben figyelembe vevő 
vállalatok realizált stratégiájában csak a környezetvé-
delmi kérdések terén tapasztalható mélyebb elkötelező-
dés, a társadalmi aspektusokban minimális a különbség 
az átlagos szinthez képest. Ez is alátámasztja a H2 hi-
potézis második részét, miszerint a társadalmi aspektu-

sok a realizált stratégiában csak a vállalatok szűk köré-
nél jelennek meg (1100..  áábbrraa). 

  
1100..  áábbrraa  AA  hhiippoottéézziisseekk  vviizzssggáállaattáánnaakk  eerreeddmméénnyyeeii  

A környezeti és társadalmi aspektusok realizált stratégi-
ába való integráltságának vizsgálata alapján a H2 hipo-
tézist elfogadom. 

Következtetések, összegzés 
A cikkben azt vizsgáltam meg, mennyiben jelennek meg 
a hazai vállalatok stratégiájában, célkitűzéseiben a 
fenntarthatóság aspektusai. Igyekeztem átfogó képet 
adni a környezetvédelmi és társadalmi aspektusok stra-
tégiában betöltött szerepéről. Mind a szándékolt, mind a 
realizált stratégiát vizsgáltam. 
A vizsgálat alapján elmondható, hogy a vállalatok szán-
dékolt stratégiájában a környezeti aspektusok integrá-
lása, a kettős célrendszer érvényesítése Magyarorszá-
gon is egyre elterjedtebb, a környezeti mellett a társa-
dalmi aspektusok figyelembevétele, a fenntarthatóság 
hármas célrendszerének érvényesítése azonban csak a 
vállalatok szűkebb körére jellemző. 
A vállalatok realizált stratégiájának vizsgálata azt mu-
tatta, hogy a környezeti kérdések kezelése ma már Ma-
gyarországon is alapvető elvárásnak minősül, ugyanak-
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kor a környezetvédelmi kérdéseket széles körben mene-
dzselő vállalatok aránya alacsony. 
A társadalmi aspektusok figyelembevétele a realizált 
stratégiában – még a szándékolt stratégia alapján fele-
lősnek minősített vállalatok esetében is – jóval alacso-
nyabb szintű. Az etikai normák intézményesültsége egy-
előre igen alacsony, a belső érintettekkel való kapcsolat 
tudatos, kétirányú kezelése a vállalatok nagyjából felénél 
jelenik meg, míg leginkább elterjedtek a külső érintettek-
hez köthető, jól kommunikálható aspektusok. 
A szándékolt stratégia alapján a hármas célrendszert 
érvényesítő vállalatok körében a környezeti aspektusok 
figyelembevétele szinte minden szempont szerint, még a 
kettős célrendszert érvényesítőknél is hangsúlyosabb. 
Ez azt jelzi, hogy az érintett csoportok szélesebb körét 
figyelembe vevő vállalatok felelősebb viselkedést mutat-
nak. A társadalmi aspektusok integrálása terén azonban 
nem mutatható ki jelentős különbség. 
Mindezek alapján elmondható, hogy Magyarországon is 
egyre több vállalat érzékeli úgy, hogy a környezetvédelmi 
kérdések integrálása a vállalati stratégiába alapvető elvárás 
a piacon, melynek figyelmen kívül hagyása versenyhátrányt 
jelentene a vállalatnak. Nagyon alacsony azon vállalatok 
aránya, melyek egyáltalán nem fordítanának figyelmet a 
környezeti kérdésekre, míg a vállalatok nagyjából fele mind 
szándékolt, mind realizált stratégiája alapján, meghatározó 
mértékben figyelembe veszi a környezetvédelmi szempon-
tokat. A fenntarthatóság harmadik, társadalmi pillérének 
integrálása azonban csak a vállalatok jóval szűkebb körére 
jellemző. 
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MMiinnőőssííttéésssseell  aa  mmiinnőőssééggéérrtt  
FFoollyyaammaattbbaann  aa  ppeeddaaggóógguusséérrttéékkeellééss  

PPeeccsseennyyee  ÉÉvvaa  
  

A kisváros közepén állt egy romos ház. Eleinte a járóke-
lők csak nézegették, megjegyzéseket tettek: rontja a vá-
rosképet, hogy szabad ezt így hagyni, ki a felelős, ki a 
gazda, miért nem lehet ezt a problémát megoldani, stb. 
Aztán egyszer munkásokból álló kis csapat vonult el a 
ház előtt valamilyen építkezésre vitték a maltert néhány 
állvánnyal. Megálltak a kis ház előtt, s azt mondták: senki 
sem fogja észrevenni, ha egy pár lapáttal kevesebb lesz 
a malter, s bekenték a repedező falakat. Látták ezt a 
szobafestők, ők pedig egy kis maradék festékkel beken-
ték az oldalait. A festék ugyan elfogyott, néhány befe-
detlen folt maradt, de máris jobban nézett ki. Nem telt 
bele néhány nap, mérnökök érkeztek egy tanácskozásra 
a városba. Körülállták a házikót, fanyalogtak, morogtak, 
megjegyzéseket tettek: na, ez hamarosan összedől. Mé-
regettek, a fal mentén ágakat dugdostak a földbe: hiány-
zik az alapozás, mi lesz így a házacskával. Bizony-bi-
zony süllyedt már a fal, újra megjelentek a rések, hiába a 
rákent malter, festék. 
Vasárnap reggel nagy robajra ébredt a környék. Nyíltak 
az ablakok, pizsamában jöttek a szomszéd házakból az 
emberek szemlélni a romokat. Így kellett volna, úgy kel-
lett volna – mondogatták. Aztán délután nekiálltak a taka-
rításnak, ástak egy nagy gödröt és belerakták a sittet. 
Most fű, fa, virág fedi a romos házikó helyét, nyoma sem 
maradt. Pedig milyen jó lett volna kultúrotthonnak, 
könyvtárnak, vagy éppen óvodának. 
 

Múltba pillantó 
Az elmúlt időszak átalakulási folyamatai az oktatás, ne-
velés ügyét sem hagyták érintetlenül. A piacgazdaságra 
való áttérés, a magánosítás nemcsak a vállalatok, de a 
szolgáltatások, s így a közszolgáltatás rendszerét is 
alapvetően megváltoztatta. A célokkal – mint fejlesztés, 
korszerűsítés, problémamegoldás, stb. – egyet is lehet 
érteni, ugyanakkor a megvalósítás lépései olykor egy-
másnak ellentmondóak voltak, esetenként egzisztenciális 
gondokat okoztak. Egyszerre történt meg (ha az elmúlt 
10 évet tekintjük) óriási befektetés és párhuzamosan 
óriási pazarlás. A reformok hullámainak mindig voltak 
nyertesei és vesztesei egyaránt. Ez persze nem csak 
magyar jelenség, a világ országaiban hasonlóképpen 
történtek és történnek a „nagy változások”. 
Nálunk jellemző módon a négyévente ismétlődő kor-
mányváltások más és más irányt (és prioritást) jelöltek 
meg – természetesen a jobbítás szándékával – a köz-
oktatás területén is. 
Mióta (a 80-as évek végén) megszűnt a tanfelügyelet, az 
iskolák ellenőrizetlenül, ugyanakkor tisztességesen tették 
a dolgukat. Szépen nőtt a tiszta búza, óhatatlanul keve-
redett közé az ocsú is, nem volt, aki kigyomlálja. A ható-
ság csupán a kirívó eseteket vizsgálta, ezek száma 
igencsak elenyésző volt. Közben az aktuális oktatásirá-
nyítás új törvényt alkotott, új tartalmi szabályozóval vélte 
megoldani a színvonal emelkedést. 
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1993-ban megszületett az a törvény (a rendszerváltás 
első közoktatási törvénye), amely teljes nyilvánosságot 
kapott még a kodifikáció előtt. Azt érezhette a praxisban 
tevékenykedő kolléga, hogy számít a véleménye, igényt 
tartanak a szakértelmére, tapasztalataira. Kapott a tör-
vény hideget, meleget, s ekkor már nem csupán a szak-
mai kérdések kerültek fókuszba, a politikai hovatartozás 
erősen befolyásolta a véleményalkotást. 
Azóta ez utóbbi olyannyira felerősödött, hogy a következő 
10 év oktatásügyi vitáinak meghatározó pontja lett. Egyre 
inkább azok kerültek a tanácsadói, véleményalkotói cso-
portokba, akik az aktuális politikai irányzattal leginkább lo-
jálisak voltak. Eleinte még működtek a pedagógus szakmai 
szervezetek, nem ritkán hangot is adtak elismeréseiknek és 
kritikáiknak, ugyanakkor veszélyesnek ítélték a nyílt szem-
benállást, mivel – úgy vélték – elesnek attól az állami támo-
gatástól, amely kevés volt ugyan, de működőképességük 
megtartására felhasználható lehetett. Ezeket a támogatáso-
kat pályázati úton lehetett „elnyerni”, szakmai zsűri/bizottság 
döntött az odaítélésről, az összegről. Aztán a gazdasági 
válság ezt a kevéske pénzt is elvitte, már 4-5 éve egyéb 
támogatásokból, vagy támogatás nélkül tartják fenn magu-
kat a megmaradt szakmai szervezetek, sok meg is szűnt. 
Tehát nincs „közös hang”, azóta a szakma nem tudja sem 
képviselni, sem érvényesíteni az érdekeit, a közös fórumok, 
viták mennyisége is megcsappant, hiszen a megmaradt 
szervezetek a terembérleteket sem tudják kifizetni. 
2002-ben minőségfejlesztési hullám söpört végig a köz-
oktatás intézményeiben. Ez ráadásul komoly eszközpark 
bővítésére volt elegendő és rengeteg pénzzel járt – no 
nem az iskolák, óvodák – a szakértők számára. Egyre 
másra alakultak a minőségfejlesztéshez „értő” cégek, 
részt vettek az akkori Oktatási Minisztérium által 100%-
ban szponzorált felkészítő képzéseken. A felkészítést 

minőségügyi szakemberek végezték, persze ők is meg-
felelő honorárium ellenében. A tanulási folyamat eredmé-
nyes volt, hiszen a pedagógusok egy másik szakma ele-
meit, alapját tanulták meg. Szorgalmasan készítették a 
felméréseket, a munkajelentéseket és őrködtek az intéz-
ményük fejlődési útján. Azt adminisztrációt sokallták 
ugyan, de - szervilis mivoltuknál - fogva ennek ritkán ad-
tak hangot, ráadásul megértették, a tanulási folyamatnak 
ez is része, majd ha napi gyakorlattá, bensővé válik, 
akkor racionalizálni lehet az adminisztrációt is. 
Túl az oktatási intézmények minőségfejlesztési munkál-
kodásain, néhány szót érdemes ejteni a cégekről, ame-
lyek megragadva a jó szelet, képessé tették munkatár-
saikat az iskolák, óvodák „menedzselésére”, a segítség-
nyújtásra, a rendszeres „mentorálásra”. Egyfajta verseny 
is indult a cégek között és az intézmények között is. 
Egészséges verseny volt ez, hiszen mindig a kiválóság, 
az elismerés célját tűzték ki, büszkén nyilatkoztak a 
Shiba, vagy Comenius díjakról. Egészséges versenynek 
pedig azért volt mondható, mert közös erőfeszítéseket is 
tettek (ld. Apertus-program), rendezvényeikre meghívták 
– sőt felkérték – a versenytársakat. Arra is képesek vol-
tak együttes erővel, hogy a „kókler” minőségfejlesztőket 
kizárják soraikból. Az eredmények magukért beszéltek: a 
pedagógusok „új nyelvet” tanultak! 
A Debreceni Egyetem szakirányú szakvizsgás képzés 
hallgatóit (közel 100 pedagógust) megkérdeztem, mi a 
feladata az iskolának. Erre hatvan féle válasz érkezett, 
különféle pedagógiai, vagy pedagogizáló, illetve pszi-
chologizáló kifejezések, mondatok, megállapítások. Vi-
szont amikor azt kérdeztem, mondják el mit jelent a 
PDCA ciklus, konkrét, adekvát választ adtak mind-
annyian. 
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Az intézmények elkészítették minőségfejlesztési prog-
ramjaikat (jól, s kevésbé jól), működtették is ezeket. 
Gondjuk leginkább az volt, hogy a szervezet ugyan 
megfelelően működik, de nem ér el az egyes tanárig, az 
egyes pedagógusig. Az intézményi MIP-ek és az önkor-
mányzatok által készített Minőségirányítási programok 
összhangban voltak, ezzel elindult egy együttműködés a 
fenntartók és az intézmények között is. Ha másért nem 
lett volna haszna ennek az akciónak, már ez megérte az 
erőfeszítést.  
Pedagógus értékelési rendszerek is napvilágot láttak, 
mert ez is része volt a minőségirányítási programnak. 
Minden oktatási intézmény maga dolgozta ki, bevonva a 
tantestületet. Természetes, hogy az értékelési rendsze-
rekben azonosságokat lehetett felfedezni (hiszen az azo-
nos körülmények között működő intézmények ugyan-
azokat a prioritásokat jelölték meg), de a specifikumok is 
megjelentek az értékelés kritériumai között. 
A következő kormányváltás – akkor úgy gondoltuk – 
nagymértékű változást hozott, előtérbe került az ún. 
kompetencia-alapú oktatás. Nem is lenne ezzel semmi 
baj, hiszen minden pedagógus feladata a kompetenciák 
fejlesztése, a baj – itt is – a megvalósítással volt. Az ál-
talános iskolák ötödik-hatodik osztályában például a 
naplóban, színessel kellett jelölni a „kompetenciás órá-
kat”. Ezért fordulhatott elő, hogy a pedagógus (saját 
szájából hallottam) így szólt: most megyek, kompeten-
ciás órám van, a következő órában tanítok rendesen. 
Nincs tisztázva a fogalom tehát a pedagógusok fejében, 
az oktatásirányítás pedig tévúton járt azzal, hogy külön-
választotta (jelöltette) ezeket a – praxis által felismert és 
megszokott – „gyakorló” tanítási órákat. Jól emlékszem, 
komoly szakmai tiltakozások kísérték ezt a problémát, a 
szakma valódi képviselői járták az országot és felvilágo-

sítást tartottak a kompetencia fogalmáról, a félremagya-
rázásokról. Mint tudjuk, a kompetencia a képesség, tu-
dás, attitűd hármas egységét jelenti. Nem lehet csak úgy, 
önmagában kompetenciát fejleszteni, ha nincs tárgya, 
nincs alanya… 
A Nemzeti Alaptanterv sem írt elő jóformán semmi (illetve 
igen kevés) tartalmat, inkább a képességek fejlesztésére 
helyezte a hangsúlyt. Nem lett volna ezzel különösebb 
probléma, hiszen a pedagógusok nem a tantervből, hanem 
a tankönyvekből és rutinból végezték a dolgukat. Sőt, min-
den tartalmi szabályzó megjelenésének idején szorgalma-
san közvetítették a hagyományos értékeket, s mivel nem 
ellenőrizte senki a feladatok teljesítését, nem érte nagy kár 
a mindennapi pedagógiát. Néhány „túlbuzgó” pedagógus, 
néhány szakember felemelte a hangját, de ez mind pusz-
tába kiáltott szó maradt. 
Jelenidő 
Ma, az új köznevelési törvény (mert már így hívják) ismét 
új irányt szab a közoktatás rendszerének. Felhagy min-
den eddigi lépéssel és eredménnyel, „tiszta lapot” indít, 
mintha eddig nem történt volna semmi. 
Mint minden változásnak, ennek is vannak pozitív – ha-
tékonyságnövelő – eszközei, programjai, de ugyanúgy 
megjelennek a problémák is, mint az előző esetekben. 
Bevezették a kötelező erkölcstan (illetve választhatóan a 
hittan) órát. Nincs azzal semmi baj, ha az erkölcstan be-
kerül a tanulók gondolkodásába. Ugyanakkor különvá-
lasztva a tantárgyak (irodalom, történelem, stb.) felkí-
nálta „erkölcs-nevelési lehetőségektől”, önmagában ne-
hezen értelmezhető, ráadásul azt gondolja a naiv, hozzá 
nem értő, hogy semmi dolga Nyilas Misivel, vagy Ács 
Ferivel, sorolhatnám a végtelenségig, mert majd az er-
kölcstan órán megtanulják, miként kell tisztelni az ellen-
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felet, a lopás pedig bűn, stb. Holott a költők, írók szem-
léletesen, kiválóan közvetítik azokat az elveket, amelye-
ket az erkölcstan órán pontokba szedve a füzetben, 
munkalapon jegyzik fel a tanulók. 
Az unokám minap hazajött az iskolából és azonnal kö-
zölte: Mama, én tisztelni foglak. Rákérdeztem: mostan-
tól? Igen – mondta – mert tanultuk és fel is írtuk az isko-
lában, hogy az öregeket (így, hogy öregeket!!!) tisztelni 
kell. És miből áll majd ez a tisztelet? – kérdezem én. Erre 
hosszan elgondolkodott, végül annyit mondott: leviszem 
a szemetet, ha kérsz és helyet adok a villamoson. Na, ez 
udvariasság – mondom én – de bármelyik felnőttel 
megteheted, hogy segítesz. Aha – és már futott is a 
legóvárat építeni. 
Nagyszerű dolog – igazán hiányt pótol – a pedagógusok 
teljesítmény-alapú bérezése. Az is nagyszerű, hogy iga-
zolniuk kell azt az iskolázottságot, tevékenységet, amely 
mindezt megalapozza. Portfóliót kell készíteniük, amely 
eddigi életútjukat, a szakmáról alkotott nézeteiket, eset-
tanulmányaikat, stb. tartalmazza. Bizony, ha egy peda-
gógusnak nincs markáns pedagógiai szemlélete, kár ezen 
a pályán működnie, ez elég világos, „hulljon a férgese” 
Véleményem szerint is itt az ideje az önreflexiónak. 
Az is tudvalévő, hogy szeptembertől háromtagú bizottság 
fogja vizsgálni a tanteremben és azon kívül végzett mun-
kánk igazolható színvonalát. A szempontokat is olvasni 
lehet a törvényben, a sajtóban, vagy hallani konferenciá-
kon (ahol megjegyzem, egyre nagyobb a látogatottság, 
hiszen nagy az információéhség). Mint minden új dolog, 
a rendelkezés indulásánál, persze itt is vannak gondok. 
Leginkább az, hogy a félelmek és a várakozások egy-
szerre hatnak. Nem mindegy továbbá az sem, kik az el-
lenőrzést végző szakértők, milyen az emberi, milyen a 
szakmai „hozzáállásuk”. Maguk között gyakran beszél-

nek erről félelemmel, vagy várakozással, egy a lényeg, 
ez mostanában téma az intézmények folyosóin. 
Meg is fogalmazzák sokan, milyen a „jó szakértő”, ho-
gyan viselkedik abban a helyzetben, mikor „mindenható” 
felruházással bír. 
Az alábbiakban pedagógusok véleményét foglalom 
össze, az őket minősítő szakértőkkel szembeni elvárá-
saikról: 

• Nagyon fontos a terhelhetőség, a jó beszédkészség, 
a vitalitás és a meggyőző erő. 

• Rendelkezzen magas szintű szakmai tudással, legyen 
diplomatikus 

• Legyen jártas a tervezésben, tárgyilagos, probléma 
érzékeny 

• Megfelelő együttműködési készséget, rugalmasságot 
kíván meg a feladat. 

• Fontos az előítélet-mentesség, az alaposság, követ-
kezetesség. 

• Rendszer-szemléletű gondolkodásmód jellemezze! 

• Szabatos, tömör és logikus legyen a véleménynyilvá-
nítása szóban és írásban. 

• Nyitottság, etikus magatartás jellemezze. 
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A fentieken kívül még nagyon sok múlik a megítélésen, a 
szimpátián és a pedagógiai elkötelezettségen. Ezért is 
fontos lenne – még az értékelési ceremóniák megkez-
dése előtt – egy olyan szakértői etikai kódex megalko-
tása, amely nem csupán a szakmai hozzáértést, de a 
viselkedést is szabályozza, legalábbis felhívja a figyelmet 
néhány kiemelt szempontra. 



Titkos világok  
 Nem tudjuk, kik, mikor és hol alkotják meg a pedagógu-

sok értékelésének kritériumait, csak dátumokat isme-
rünk, ezért igen nagy az információéhség. A konferen-
ciák – többnyire a minisztérium által szervezettek – nagy 
látogatottságnak örvendhetnek. A résztvevők a lehető-
ségeket minél előbb tudni akarják, sőt, sokan máris neki-
álltak a portfóliók gyártásának. Bármilyen segítséget el-
fogadnak. 

 
 
 
 
______________________________________________  

Ami biztos, ennek az értékelési rendszernek hosszú 
távra szólónak és konzekvensnek kell lennie, hiszen a 
bizonytalanság rommá döntheti még azt az elkötelezett-
séget is, ami ma a százötvenezres pedagógus társadal-
mat jellemzi. 
Szakértői szemmel magam leginkább azt szeretném 
megtudni az egyes tanárról, tanítóról, óvodapedagó-
gusról, hogy mennyire felkészült, rendelkezik-e releváns 
szakmai tudással, milyen pedagógiai szemléletet vall, ezt 
hogyan képviseli, és milyen hatékonysággal dolgozik.  
Nem tudom, mi lesz a hasznuk a diákoknak, a szülők-
nek, mennyit éreznek meg ebből a folyamatból, minden-
esetre, ha valóban értük történik az egész, legalább itt és 
most történjék meg a szelekció, amivel eleddig késésben 
voltunk. 
______________________________________________  

HHiirrddeesssseenn  aa 
 

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

 
______________________________________________  
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A cikk a manapság igen népszerű agilitás kérdését vizs-
gálja a szoftverfejlesztéssel foglalkozók szemszögéből. A 
bevezetőben megfogalmaztuk, hogy szerintünk mi tesz 
agilissá egy szoftverfejlesztő projektet. A következőkben 
az agilis projektmenedzsmentről, agilis szoftverfejlesztési 
folyamatokról és agilis tesztelésről szóltunk. 
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 
gave our definition for an agile software development 
project. Next, we focused on certain aspects of agile 
project management, agile development and agile test-
ing. 
In the second part of the article we look to characteristics 
of the agile environment needed to support agile soft-
ware 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. 
Bevezetés 
Agilitás 
3. Agilis munkát támogató környezet a szoftver-

cégnél 
A cikk előző részében (1. és 2. pont, lásd 2013. novem-
beri számunkban) említett agilis elemek mindegyike 
egyének és a köréjük / belőlük épülő szervezetek jelen-
létét igénylik, hogy működni tudjanak. Projektvezetők 
hajtják végre az agilis projektmenedzsmentet, elemzők, 
szoftvertervezők és programozók végzik az agilis szoft-
verfejlesztési folyamatokat, tesztelők csinálják az agilis 
tesztelést. 
Az egyéneknek birtokában kell lenniük mind a „szakmai” 
tudásnak, mind az agilis technikáknak ahhoz, hogy haté-
kony munkát végezhessenek. Ezeket oktatás és ta-
pasztalat útján sajátíthatják el, és mindannyiuknak külön-
külön kell erőfeszítést tenniük, hogy a szükséges tudást 
és tapasztalatot megszerezzék. Nagymértékben meg-
könnyíti munkájukat azonban, ha nem „magányos hős-
ként” kell működniük, hanem van körülöttük egy védő-
hálóként működő szervezet, amely - kívülről beszerzett 
vagy saját fejlesztésű - eszközökkel, eljárásokkal, szer-
vezeti szinten felhalmozódott, könnyen hozzáférhető tu-
dással, valamint megfelelő munkakörnyezettel támogatja 
munkájukat. Így az egyéneknek nem saját maguknak kell 
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kitalálniuk az elvégzendő feladatok lépéseit, létrehozniuk 
a munkát segítő összes template-et és mintát, nem kell 
naponta mentéseket végezniük, adatokat biztonságba 
helyezniük, esetleg visszaállítaniuk.  
A szervezet fontos szereplői a jól képzett vezetők, a ha-
tékonyan segítő minőségügyi munkatársak, akik felis-
merték, hogy szükség van a szervezeti tudásra, és szük-
séges a – látszólag – nem produktív, irányítási, támogató 
és minőségbiztosítási munka.  
Összefoglalva az előbbieket, elmondható, hogy agilis 
(szoftverfejlesztési) folyamatok végrehajtásához agilis 
munkatársakra, agilis vezetőkre és az őket megfelelően 
támogató agilis környezetre van szükség.  
Egyik sem alakul ki magától, mindegyik tudatos felké-
szülés és cselekvés eredményeképpen jön létre. Manap-
ság már vannak módszerek is a felsorolt agilis elemek 
kialakítására, bevezetésére és folyamatos fenntartására. 
A továbbiakban megvizsgálunk néhány, az egyének és a 
szervezetek szempontjából hatékonynak bizonyult meg-
közelítést. Ezek eredetileg nem az agilitásra, hanem a 
rendszerességre, a fegyelmezett munkavégzésre és a 
szabályozottságra alapultak – amelyek látszólag ellen-
tétei az agilitásnak. A tapasztalat megmutatta azonban, 
hogy ez ellentét valóban látszólagos, és a hatékony 
megközelítések igazából támogatják az agilitást. 
Szó lesz 

• az egyéni szoftverfejlesztést támogató PSP-ről, a 
csapatmunkát támogató TSP-ről (0), folyamatoknak 
szervezeti keretet biztosító CMMI-ről és a CMMI-nek 
való megfelelőséget vizsgáló SCAMPI-ról (0), vala-
mint 

• a működő rendszerekből származó adatgyűjtés ered-
ményeként végzett adatelemzést statisztikai alapokra 
helyező Six Sigma-ról (0). 

• Ezek egymást kiegészítve válnak a – minden téren 
értelmezhető - folyamatos fejlődés nélkülözhetetlen 
elemeivé, így jön létre a tudatosan tervezett és vég-
rehajtott szoftverfolyamat-fejlesztés (SPI, Software 
Process Improvement - 0). 

• Végül azt mutatjuk be, hogyan gyorsították fel, tették 
agilissá magát a folyamatfejlesztést is az AIM mód-
szerrel (0). 

3.1 Hatékony egyének és hatékony csapatok: a PSP 
és a TSP 

A szoftverfejlesztők visszatérő problémája, hogy 
mennyire szabványosítható a szoftverfejlesztés. Hajla-
mosak azt hangoztatni, hogy a szoftverfejlesztés kreatív 
munka, alkotás, és értéke éppen a pillanatnyi ihletben 
rejlik, emiatt nem szabványosítható. 
Van is igazság a szoftverfejlesztésben szükséges kreati-
vitást illetően, hiszen egy kiváló program mindig újítást 
tartalmaz, és sokkal több, mint az utasítások megfelelő 
szekvenciája. 
Az azonban nem igaz, hogy a szoftverfejlesztés emiatt 
ad-hoc jellegű, és nem megfogható, nem leírható, nem 
„folyamatosítható”. Ellenkezőleg: a szoftverfejlesztésben 
gyakran visszatérő jó gyakorlatokat nem nagyon nehéz, 
és érdemes is összegyűjteni, rendszerezni, mások szá-
mára is érthető módon „csomagolni” és visszaadni őket a 
szoftverfejlesztői közösségnek. 
Felismerték ezt a tényt már az 1980-es években, amikor 
számos modell és szabvány (pl. különböző szoftverfej-
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lesztési életciklus-modell, ISO 12207, V-modell, CMM, 
SPICE stb.) került kidolgozásra. 
A szoftverfejlesztést a folyamatok oldaláról közelítő CMM 
modell például átütő sikert aratott a szoftverfejlesztő cé-
gek között, leginkább az USA-ban. A modell alkotói iga-
zából úgy igyekeztek a szoftverfejlesztőknél előforduló 
összes lehetséges (pontosabban, az 1980-as évek ele-
jén lehetségesként felismert) folyamatot szabályozni, 
hogy az egyéneknek minél kevesebb lehetőségük legyen 
tévedni. 
Paradox módon, az évek során a modellt aztán éppen 
azért érte sok kritika, amiért a szoftverfejlesztést „szer-
vezeti szintűvé teszi”; a modellt kritizálók megfogalmazá-
sában, ez azért nem jó, mert a szoftverfejlesztés minő-
sége elsősorban az egyéni szoftverfejlesztők teljesítmé-
nyén múlik, az egyéni kreativitást pedig a CMM „kiöli”.  
A kritikák hatására kezdett el Watts Humphrey az egyéni 
szoftverfejlesztők munkájára koncentráló modellt kifej-
leszteni. Az e célból indított projekt eredményeképpen 
született meg 1995-ben a Personal Software Process 
(PSP), mely a szoftverfejlesztőket egyénként segíti telje-
sítményük javításában, a fegyelmezett munkavégzés 
bevezetésében. 
A szoftverfejlesztés költségének 70%-át a személyi költ-
ségek teszik ki, tehát az egyének képessége, tapaszta-
lata, munkamódszere valóban lényegesen befolyásolja a 
fejlesztési folyamat minőségét. 
A PSP az egyéni fejlesztési folyamatban a következő 
fázisokat határozza meg: egyéni mérés, egyéni tervezés, 
egyéni minőség, kalibrálás, majd a programozó saját 
munkájának értékelése. 

Általános tapasztalat, hogy a kevésbé gyakorlott prog-
ramozók nem képesek előre látni, helyesen megbe-
csülni, hogy egy feladat megoldásához mennyi időre lesz 
szükségük. Még kevésbé értik azt, hogy mi fog valójában 
történni a szoftverfejlesztés során (a tervezetthez ké-
pest), például, mennyi időt fognak tervezéssel, kódolás-
sal és hibajavítással tölteni, mennyi hibát visznek be az 
általuk fejlesztett rendszerbe, a fejlesztés melyik fázisá-
ban fogják megtalálni ezeket a hibákat, illetve, hogy 
mennyi hiba marad a rendszerben átadáskor. 
A PSP megtanítja a szoftverfejlesztőket, többek között, 
arra, hogy a fenti kérdésekre nagy biztonsággal vála-
szolni tudjanak. Ehhez minden fejlesztőnek a saját mun-
káját kell megértenie, követnie, mérnie, majd, a mérések 
alapján, fejlesztenie. Mindez lehetséges, méghozzá vi-
szonylag egyszerű módon: fegyelmezettséggel és tuda-
tossággal. 
A PSP megtanítja a fejlesztőket idő és hiba – feljegy-
zésre, a szoftvertermék méretének mérésére, a szoft-
vertermék méretének becslésére, statisztikai alapú 
becslések végzésére, időbecslésre és projektüteme-
zésre, folyamatmenedzsmentre, tervezési- és kódszem-
lézésre, minőségbiztosításra a hibák számának csök-
kentésével, tervezési jelölésekre, technikákra, ellenőr-
zésre. 
A PSP a személyes adatok gyűjtésére támaszkodik.  
Használatának következményeként egyre több és több 
adat és statisztikai eredmény fog rendelkezésre állni, így 
egyre hatékonyabb segítséget nyújtva a becslések 
támogatására, pontosabbá tételére. Ráadásul, ahogy 
egyre több és több projekten és feladaton keresztül kísér 
végig az adatok gyűjtése, úgy a „zaj” is egyre inkább 
kiátlagolódik az eredményekből és a kimutatásokból. 
Ezekből az egyéni fejlesztő tanulhat, és megismerve, 
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megértve azt, hogy pontosan mit és hogyan is csinál, az 
egyéni folyamatait elkezdheti fejleszteni.  
Minden egyes (korábban is felsorolt) PSP gyakorlatot 
használ, illetve PSP gyakorlatokra épít a TSP (Team 
Software Process). Ezt a csapatmunkát támogató ke-
retrendszert szintén Watts Humphrey vezetésével ala-
kították ki, olyan csapatok számára, amelyekben min-
denki PSP-t alkalmaz egyéni munkájában. A TSP azzal 
veszi a kezdetét, hogy az egyes projekt csapatok tagjai 
egy PSP képzésen vesznek részt. Az ezen a képzésen 
tanultakat viszik majd tovább a tényleges projektekbe. 
A tagok a gyakorlatok bevezetése során implementálnak 
egy feladat-orientált keretrendszert, amely majd a folya-
matban lévő projektekről ad teljesítményi, hatékonysági 
információkat – mind a tagokat illetően, mind a csapato-
kat, mint egészet tekintve. A TSP alkalmazása gyors és 
jelentős változást hoz mind a csapatok, mind az egyének 
viselkedésében – ezt a mért eredmények is jól tükrözik. 
(A mérések pedig immár lehetségessé is válnak; a keret-
rendszer segítségével.) 
Alapvetően a szoftverfejlesztés a TSP és a PSP célterü-
lete; a banki, pénzügyi, ipari, beágyazott és számos 
egyéb IT alkalmazásnál használtak és jól beváltak ezek 
a módszertanok. A SEI felmérések azt mutatják például, 
hogy TSP-t alkalmazva megközelíthető a millió forrásso-
ronként 1-nél kevesebb hibát tartalmazó rendszerek el-
készítése. (Lásd Watts Humphrey előadásai a 2000-
2004 SEPG konferenciákon: Capers Jones a TSP/PSP-t 
jelölte az egyik legjobb, ma létező fejlesztési módszer-
nek, mind a kis-, a közép-, mind a nagy rendszerek fej-
lesztését illetően; és ezzel tulajdonképpen azt mondja, 
hogy ez az egyetlen olyan módszer, amely első vagy 
második helyet ért el az összes, különböző méretű pro-
jekt kategóriájában (11..áábbrraa). 

11..  áábbrraa  TTSSPP  aallkkaallmmaazzáássáávvaall  ddrraasszzttiikkuussaann  ccssöökkkkeenn  aa  
sszzooffttvveerrbbeenn  ááttaaddootttt  hhiibbáákk  sszzáámmaa  ((ffoorrrrááss::  WWaattttss  

HHuummpphhrreeyy::  SSeeccuurriittyy  CChhaannggeess  EEvveerryytthhiinngg,,  SSEEPPGG  
CCoonnffeerreennccee,,  22000044))  

A TSP beépített teljesítménymérő keretrendszere folya-
matosan használható arra, hogy megbizonyosodjunk a 
korábbi fejlesztések hatékonyságáról, és hogy felmér-
hessük a további folyamatfejlesztési lehetőségeket, il-
letve az esetleges gyengeségeket. 
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A TSP csapatok „önkoordináltak” (self-directed teams). 
Ez nem azt jelenti, hogy a csapatnak nincs egy kijelölt 
vezetője, vagy felelőse. A TSP csapat vezetőjét a 
menedzsment jelöli ki, és annak is tartozik beszámolni a 
későbbiekben. Viszont a TSP arra az alapelvre épül, 
hogy a szoftverkészítés tudásalapú munkafolyamat, 
ezáltal csak azok a személyek menedzselhetik a 
megfelelő hatásfokkal, akik magát a munkát végzik. 
Emiatt a TSP csapatok belső felépítése nem 



hagyományos lesz: a kijelölt vezető itt nemcsak 
osztogatja a parancsokat, hanem maga is dolgozik. 
Sokkal inkább egyenlőségen alapuló ez a csapat, a 
vezető pedig inkább az „egyenlők-között-az-első”, így 
irányítva és koordinálva a csapat munkáját. Az 
önkoordináló TSP csapatok nagyban a PSP 
gyakorlatokra támaszkodva és a TSP értékelési 
keretrendszerre hagyatkozva végzik a tervezést és 
követik nyomon a saját munkájukat, így pedig gyakorta 
még hatékonyabb munkavégzést érhetnek el, mint a 
„hagyományos” csapatvezetéssel. 
Érdekes megemlíteni, hogy a TSP projekt indításakor 
megbeszélések egy intenzív sorozatát kell végrehajtani, 
egytől öt napig terjedő időtartamban! 
A TSP projekt indítása során a csapatok kiválasztják a 
csapaton belüli szerepeket, meghatározzák a saját 
céljaikat, annak érdekében, hogy elérjék a menedzsment 
céljait. Meghatározzák a munkafolyamat (vég-) ter-
mékeit, megválasztják a technikai stratégiákat, kivá-
lasztják vagy meghatározzák a fejlesztési folyamatokat 
és felépítik mind a teljes tervet a projekt számára, mind a 
részletes rövid-távú terveket (lebontva őket egészen az 
egyes csapattagok pár hetes feladataira). 
A TSP csapat meghatározza és kiértékeli a tervet 
veszélyeztető kockázatokat is, és elkészít egy 
kockázatjelentést a menedzsment számára – további 
egyeztetésre és jóváhagyásra. 
A projekt indulása után, a csapat heti rendszerességgel 
jelentéseket készít az értékelési keretrendszer által 
szolgáltatott adatokból (mind egyénenként, mind pedig 
együtt, csapatként). Ezeket az adatokat használva 
nyomon követhetővé válik a projekt előrehaladása, illetve 

a felmerülő kockázatok, amelyek így proaktív módon 
kezelhetőek lesznek. 
Annak ellenére, hogy a leghatékonyabb TSP vezetők 
gyakran hatékony „edzői” (coach) is lehetnek a csapa-
tuknak, a TSP mégis meghatároz egy külön szerepet is 
egy kiválasztott edző számára. A TSP edző kulcsfon-
tosságú szerepet játszik az önkoordinált csapatok indí-
tásában és a periodikus újraindításában, illetve a projekt 
végrehajtásában. Az edző szerepe talán a különféle 
sportcsapatok analógiájára magyarázható el a leg-
könnyebben. Az edző nem a pályán foglal helyet, inkább 
csak figyel. (Nem vesz részt a munkálatokban közvet-
lenül, csupán megfigyeli az egyes csapattagok és csapa-
tok teljesítményét, képességeit). A legtöbb dolga a játsz-
mák előtt és után van (vagyis, a projektek előtt és után). 
Míg sokan eredetileg azt gondolták, hogy a TSP 
módszereknél az edző szerepét betöltheti a csapat 
vezetője, a gyakorlatban (legalább) az indításnál és 
újraindításnál rendkívül fontos, hogy jelen legyen egy 
független folyamatszakértő - akinek a szerepét a csapat 
vezetője nem tudja hatékony módon betölteni, kife-
jezetten, ha nagyobb csapatokról van szó. 
Ha a fentieket összehasonlítjuk cikkünk előző részében 
az agilis projektvezetési módszertanokról közöltekkel, 
arra jutunk, hogy a TSP kifejezetten agilis keretrendszer 
a szoftverfejlesztő csapatok számára. Miután pedig a 
TSP említett gyakorlatai mind megfeleltethetőek a 
különféle CMMI Project Management PA-k (Process 
Area-k) bizonyos gyakorlatainak (lásd 0), egyértelmű, 
hogy a CMMI modell is támogatja az agilis 
munkavégzést. 
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3.2 A CMMI és a SCAMPI 
A CMMI (Capability Maturity Model Integration), az előd-
jével együtt, a SW-CMM-mel talán a legszélesebb kör-
ben használt családja a folyamatfejlesztési modelleknek 
a szoftver és a szoftvert tartalmazó rendszerek területén. 
A CMMI modell a szoftverfejlesztésben 50 év alatt kiala-
kult legjobb gyakorlatokat írja le, és nem tartalmaz konk-
rét ajánlásokat arra, hogy hogyan is kellene valakinek 
megvalósítania vagy megterveznie e technikák beveze-
tését – bár a lehetőségek száma nagy. 
A CMMI® modellt (Capability Maturity Model Integration) 
a Carnegie Mellon Egyetem Software Engineering 
Institute-ja fejlesztette (http://www.sei.cmu.edu ), az 
Amerikai Védelmi Minisztérium támogatásával. A modell 
első változatát 2000-ben tették közzé. 
A CMMI modellt sokáig csak szoftverfejlesztő cégek 
számára ajánlották. A modell alkalmazása során kiderült 
azonban, hogy sok olyan terület van, amelyek jól tudnák 
hasznosítani a CMMI elveit, jóllehet nem kifejezetten és / 
vagy kizárólag szoftverfejlesztést végeznek. Emiatt az 
eredeti CMMI-t 2006-ban átnevezték CMMI-DEV-re 
(CMMI for Development). A 2007-ben került kifejlesz-
tésre a szoftveres beszerzéseket támogató CMMI-ACQ 
(CMMI for Acquisition), 2008-ban pedig a szolgáltatások 
(eredetileg csak szoftverhez kapcsolódó szolgáltatások) 
nyújtását támogató CMMI-SVC (CMMI for Services). 
A CMMI® modell alapja a CMMI® Keret (CMMI® 
Framework), mely tartalmazza a modell leírását, a mo-
dell auditálásának leírását, valamint a modell oktatásával 
kapcsolatos anyagokat. 
A CMMI® modellnek több része van. Egyik a minden 
nézetben közös un. „Shared CMMI® material” (Megosz-
tott CMMI® anyag), amely a modell szerkezetének leírá-

sát, elemeit, valamint az általánosan használható folya-
matokat írja le. A megosztott (minden esetben érvényes) 
anyagokon kívül vannak un. „CMMI® Constellations”, 
„CMMI® konstellációk”. A konstellációk tulajdonképpen 
valamilyen szakterülethez kapcsolódó sajátos folyamato-
kat írnak le. A következő ilyen szakterületeket azonosí-
tották: fejlesztés, beszerzés, szolgáltatás. Az alapelv az, 
hogy a CMMI® modell „megosztott” anyagait minden 
esetben használni kell, míg a különböző konstellációkra 
vonatkozó részeket az egyes szakterületek alkalmazói-
nak kell használniuk. 2010-ben jelent meg a CMMI 
összes konstellációjának új, az egységesítés kedvéért 
minden esetben V1.3-nak nevezett verziója, jelenleg 
ezek vannak érvényben. A CMMI® modell legnagyobb 
előnye, hogy átjárást biztosít a korábban két külön mo-
dellben leírt lépcsős és folytonos megközelítések között. 
A lépcsős megközelítés a cég egészét figyeli, érettségi 
szinteket határoz meg 1-től 5-ig terjedő skálán. Az egyes 
érettségi szintekhez jól meghatározott folyamatok társul-
nak. A folytonos megközelítés a felhasználóra bízza a 
fejleszteni kívánt folyamatok kiválasztását, és a kivá-
lasztott folyamatok képességi szintjét vizsgálja, 0-tól 3-ig 
terjedő skálát alkalmazva. Egy folyamat képességi 
szintje 1, ha a hozzá tartozó, a CMMI által megkövetelt 
gyakorlatokat végrehajtják. A képességi szint annál ma-
gasabb, minél inkább tervezik, vezérlik, mérik, doku-
mentálják a folyamatot.   A CMMI® modell pontos meg-
határozást tartalmaz minden elem esetében, ezekről 
részletesen a modellek leírásában, illetve (magyar nyel-
ven) a (Balla 2007) valamint (Balla et al. 2008) helyeken 
lehet olvasni. 
A CMMI alkalmazásában az első lépés a konstelláció 
kiválasztása, ez után a modell lépcsős vagy folytonos 
megközelítését is ki kell választani. A CMMI® egyes 
konstellációihoz kapcsolódó folyamatait a 22..  áábbrraa foglalja 
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össze. Az ábrán láthatók a minden konstelláció számára 
közös folyamatok, a CMMI-DEV-re sajátos folyamatok, 
valamint a csak a CMMI-SVC-ben megjelenő, szolgálta-
tások nyújtását támogató folyamatok. 

  
22..  áábbrraa  AA  CCMMMMII  kkoonnsstteelllláácciióóii,,  kköözzööss  ééss  ssaajjááttooss  ffoollyyaammaa--

ttookk  
A CMMI® modellnek való megfelelés felmérésre vonat-
kozó követelmények a CMMI® keret részei. A felmérés 
általános követelményeit az „Appraisal Requirements for 
CMMI®” (röviden ARC) tartalmazza. Ennek a követel-
ményrendszernek az alapján a SEI kidolgozta saját fel-
mérési módszertanát, a SCAMPISM-t („Standard CMMI® 
Appraisal Method for Process Improvement”). A 
SCAMPISM módszertan alkalmazásával végzett felméré-
seket a SEI tartja kézben, figyeli és követi őket, és nem-
zetközi adatbázist működtet a felmérések adatainak fel-
jegyzésére. 
A CMMI az auditálás módjával kapcsolatban sem ad 
meg konkrét módszert, csupán arról tesz említést, hogy 
a szervezet folyamatait időnként auditálni kell, annak az 

érdekében, hogy tudatában lehessünk azok gyengesé-
geinek és erősségeinek egyaránt. 
Az auditáláshoz a SCAMPI auditok a leggyakrabban al-
kalmazottak. 
A SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for 
Process Improvement) auditok; az AIM egy kulcs kom-
ponense. Az auditokon a CMMI folyamatok céljainak tel-
jesülését vizsgálják. Tulajdonképpen az egyes célok tel-
jesüléséhez szükséges gyakorlatok meglétét nézik, 
mintavételezéssel és írásbeli, valamint szóbeli bizonyíté-
kok alapján. A kiválasztott minta összetétele, valamint a 
figyelembe vett objektív bizonyítékok száma és típusa 
alapján a SCAMPI auditokat A, B és C kategóriába so-
rolhatjuk. A SCAMPI A a „hivatalos” audit, amelynek 
eredményit a világ összes, így auditált szervezetére vo-
natkozóan az erre a célra kialakított adatbázisban őriz-
nek (lásd: https://sas.cmmiinstitute.com/pars/). 
3.3 Six Sigma 
A Six Sigma-nak komoly története van a CMMI-alapú 
fejlesztések terén, különösen a magasabb érettségi 
szintek elérése kapcsán. 
A Six Sigma lényegében egy üzleti menedzsment straté-
gia. Eredetileg a Motorola fejlesztette ki az USA-ban, 
még 1986-ban. De a Six Sigma igazából csak Jack 
Welch munkássága után vált közismertté, aki ezt az üz-
leti stratégiájának a központi elemévé tette a General 
Electric-nél 1995-ben. Ez a stratégia mindmáig széles 
körben használt az ipar számos különböző szektorában. 
A Six Sigma a folyamatminőség javítására törekszik az-
által, hogy a kimeneti termékek hibáit okozó okokat pró-
bálja meg felderíteni és szisztematikusan kiküszöbölni 
azokat, ezáltal minimalizálva a termelési minőségnek, 
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valamint az üzleti folyamatok színvonalának, mint való-
színűségi változóknak, a szórását. Egy egész sor minő-
ségmenedzsment módszert használ, beleértve statiszti-
kai módszereket is, illetve az emberek egy speciális inf-
rastruktúráját alakítva ki a szervezeten belül (a Six 
Sigma szakértői „fekete övesek”, „zöld övesek” – hason-
lóan a Judóhoz, vagy más harcművészethez). Ezek az 
emberek különböző szinteken művelik és különböző 
mélységig értik meg a Six Sigma-val kapcsolatos dolgo-
kat. Minden egyes Six Sigma projektet a szervezeten 
belül egy előre definiált és jól definiált lépés-sorozaton 
keresztül hajtanak végre, pontos pénzügyi célokkal (ez 
lehet pl. költségcsökkentés és/vagy a profit növelése). 
A Six Sigma kifejezés maga a termelési terminológiából, 
a termelési folyamatok bizonyos statisztikai modellezé-
séből származik. Egy adott termelési folyamatnak az 
érettsége egy „Sigma” aránnyal írható le, ami nem más, 
mint a hibamentes termékek aránya. Sigma folyamat az, 
amely statisztikailag 99.99996%-ban hibamentes. (Azaz 
3.4 hibás darab esik 1 millióra.) 
A Six Sigma jelentős hangsúlyt helyez az ügyfél véle-
ményre (VoC –Voice of Customer) is. 
A Voice of the Customer (VOC) egy, az üzleti folyama-
tokban és az informatikában is használatos kifejezés an-
nak leírására, hogy egy folyamaton keresztül mélyreható 
módon megismerhetjük az ügyfelek elvárásait, preferen-
ciát és az esetleges ellenérzéseit. Konkrétan, ez egy pi-
ackutatási technika, amely az ügyfelek igényeinek rész-
leteit teszi elérhetővé, egy hierarchikus struktúrába ren-
dezve őket, amelyet aztán sorrendbe is állítanak a 
fontosság és a meglévő alternatívák alapján. A VOC ku-
tatások mind mennyiségi és minőségi kutatási lépés- 
elemeket is tartalmaznak. Tipikusan új termék megjele-

nésekor, új folyamat vagy szolgáltatás tervezésekor van 
erre nagy szükség. 
3.4 Állandó fejlődés, tudatos folyamatfejlesztéssel 
Az előbbiekben felsorolt módszerek, modellek, technikák 
mind azt támogatják, hogy a szoftverfejlesztő cégek ért-
sék meg jelenlegi helyzetüket, mérjék fel igényeiket, és 
meglévő gyakorlatok segítségével fejlődjenek. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a szoftverfejlesztő cégek 
a CMMI-vel, vagy ehhez hasonló szervezeti keretrend-
szer kialakításával kezdik a „rendrakást”. Először pro-
jektirányítási folyamatokat alakítanak ki, majd a szoft-
verfejlesztési folyamatok, és az ezeket támogató folya-
matok rendezése következik. 
A szervezeti keret kialakítását követheti az egyének és 
csoportok sajátosságait figyelembe vevő útmutatók, szo-
kások kialakítása (PSP, TSP). 
A változtatás időt és energiát igényel, emiatt a szoftver-
fejlesztő cégek hajlamosak a lehető legegyszerűbb meg-
oldást választani, ha bármin is változtatni szeretnének. 
Bár a tapasztalat egyértelműen megmutatja, hogy a 
rendszeres munka megtérül, mégis, az is tény, hogy a 
szoftverfejlesztő cégek csak akkor változtatnak bármi-
lyen működésmódon, ha a jelenlegi állapot okozta fruszt-
ráció nagyobb a változtatástól való félelemnél. 
A folyamatfejlesztésbe fektetett munka megtérülését bi-
zonyítani már csak azért is nehéz, mert ismerni kell a 
kezdeti állapotot ahhoz, hogy a fejlődést igazolni tudjuk. 
Márpedig kevés szoftverfejlesztő cég tudja, hogy idejé-
nek és pénzének hány százalékát fordítja az elsőre 
rosszul megírt szoftver javítására. Nos, méréseket vé-
gezve az szokott kiderülni például éppen ezen a terüle-
ten, hogy kezdetben a szoftverfejlesztők idejük közel 
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70%-ban hibásan kiadott szoftvert javítanak, míg később 
ez az arány drasztikusan, akár 10% alá is csökkenhet 
(lásd pl. a SEI által közzétett adatokat, 
http://resources.sei.cmu.edu/library/ ). 
Mindezekkel együtt, ma is nehéz meggyőzni a szoftver-
fejlesztő cégek vezetőit a folyamatfejlesztés hasznossá-
gáról. A folyamatfejlesztési projektek indítását leggyak-
rabban azzal utasítják el, hogy a „nagy, fontos, fizetős” 
projektek mellett „nincs idő” folyamatfejlesztéssel foglal-
kozni. 
Igaz, hogy ha mégis elkezdték, a folyamatfejlesztéshez 
korábban tipikusan valamilyen általános változáskezelési 
módszertant használtak (pl.: IDEAL), mivel az eredeti 
SW-CMM és az utódja a CMMI sem adott a bevezetés-
hez, alkalmazáshoz semmilyen támogatást. 
3.5 Folyamatfejlesztés agilisan: az AIM 
Az előbbi fejezet befejező mondataiban vázolt problé-
mára az agilis szemléletmód kínál megoldást: a problé-
mát helyesen felismerve a SEI 2011-ben kialakította az 
agilis folyamatfejlesztés módszertanát, amely rövid idő 
alatt kínál használható eredményt a folyamatfejlesztés 
területén, majd inkrementálisan egyre jobbá teszi ezeket 
a kezdeti eredményeket. 
A módszertant az AIM (Accelerated Improvement 
Method) nevet viseli, és konkrét módszertanként szol-
gálja a CMMI modellben leírt legjobb gyakorlatok beve-
zetését az adott szervezetnél, vagyis a folyamatfejlesz-
tést. Az AIM rövid idő alatt népszerű lett, és máris szá-
mos esettanulmány áll a rendelkezésünkre implementá-
lására vonatkozóan. 
A CMMI mint referencia modell kizárólag azt tartalmazza, 
hogy „mit” érdemes végrehajtani a szervezetnél a maga-

sabb minőség és az érettebb folyamatok megvalósítása 
érdekében. Az AIM tartalmazza a konkrét válaszokat, 
vagyis azt, hogy „hogyan” valósíthatók meg ezek a fo-
lyamatok. 
Az AIM módszertan alkalmazásával a CMMI 3. érettségi 
szintjének eléréséhez szükséges névleges időtartam 
csak a fele a korábbinak, a kis és közepes méretű szer-
vezeteket tekintve. Így az AIM segítségével egy fejlesz-
téssel foglalkozó szervezet akár 18 hónap alatt elérheti a 
CMMI 3. érettségi szintjét és szerezhet hivatalos minő-
sítést is erről az eredményről. Ezt nem úgy kell érteni, 
hogy az AIM segítségével kizárólag a 3. érettségi szintig 
fejleszthetjük a szervezetünket, de célzottan erre dol-
gozták ki a módszertant. Az AIM alkalmazásával akár a 
magasabb, 4. és 5. érettségi szintek is elérhetők, de eh-
hez a szervezetre nézve már sokkal specifikusabb, ke-
vésbé általános lépésekre is szükség lehet. 
Az AIM alapötlete az, hogy a SEI által kínált két techno-
lógiai irányzat a CMMI és a TSP/PSP szinergikus hasz-
nálatával támogassa a CMMI legjobb gyakorlatainak 
gyorsabb és hatékonyabb bevezetését az adott szerve-
zetnél. Mivel a CMMI a szervezet egészével foglalkozik, 
a TSP (Team Software Process) a projektcsapatok mun-
kájával, a PSP (Personal Software Process) pedig a fej-
lesztők személyes munkavégzésével – így jól kiegészítik 
egymást. Mi több: a TSP/PSP fel is tételez egy, a fej-
lesztői munkavégzéséhez szükséges keretet, amelyet 
éppen a CMMI modellben foglaltak biztosíthatnak. 
Az AIM alapú bevezetési folyamat során a költségek ink-
rementálisan merülnek fel, úgy, hogy a szervezetnél meg-
honosított, jobban ellenőrzött, érettebb folyamatok már iga-
zolják is ezeket. Erről gondoskodik a TSP, és a PSP meg-
felelő alkalmazása, amely a fejlesztői csapatok és egyes 
tagjaik számára ad egy keretrendszert és módszertant, és 
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ezek segítségével pontosan követhetővé válik a munkájuk 
mind önmaguk, mind a menedzsment számára. Ezáltal a 
folyamatfejlesztési törekvések megjelennek csapat és 
egyéni szinteken is, nagymértékben növelve a készülő 
szoftvertermékek minőségét. (Eredetileg éppen erre lett 
kidolgozva a PSP: Watts Humphrey azt vizsgálta, hogy a 
CMMI magas érettségi szintű folyamatai vajon használha-
tóak-e az adott, a szoftverfejlesztést végző személyek 
személyes munkája során közvetlen módon. A válasz 
igenlő lett, így született meg a PSP.) 
Az AIM alkalmazása során az új gyakorlatok a szerve-
zetnél projektcsapatról projektcsapatra kerülnek beve-
zetésre, kis lépésekben: csapatonként. (Így érhetők el a 
korábban említett fokozatosan, inkrementálisan felmerülő 
költségek.) Ez úgy történik, hogy az adott, a korábbi 
projektjüket éppen befejező csapat tagjai először egy 
PSP képzésben vesznek részt, majd TSP csapatként 
folytatják munkájukat a következő projekten. Így az ott 
végrehajtott feladataik megoldása során már alkalmaz-
hatják is az újonnan elsajátított technikákat. Ennek kö-
vetkeztében csapatról-csapatra haladva végül az egész 
szervezet átalakul, és átveszi a TSP/PSP módszertan 
által alkalmazott érett folyamatokat. A munkájukat az 
emberek ezt követően már az új keretrendszeren belül 
végzik, melynek köszönhetően közvetlenül mérhetővé 
válik a folyamatfejlesztési tevékenységek eredménye, 
ezáltal igazolva a korábban felmerülő költségeket is. 
Az új gyakorlatok CMMI megfelelőségéről akár egy audit 
során is meggyőződhetünk, amelynek lezárultával akár 
hivatalos értékelés is szerezhető a szervezet érettségi 
szintjéről, vagy az egyes folyamatainak képességi szint-
jeiről. 
A CMMI modell, mint referencia modell, az auditálásra 
sem határozott meg konkrét módszert, csupán a SEI 

adott ki ajánlást a SCAMPI (Standard CMMI Appraisal 
Method) alkalmazására. Az AIM része a SCAMPI (Stan-
dard CMMI Appraisal Method), amely három különböző 
szinten teszi lehetővé a szervezet folyamatainak a felmé-
rését (SCAMPI A,B,C). 
Az AIM alapú implementációnál a TSP és PSP alkalma-
zása nagymértékben hozzájárul, ahhoz hogy: 

• Pontosabb becsléseket adhassunk az elvégzendő 
feladatokra, így a határidők betartása jelentősen ja-
vítható. (Mindezt statisztikai módszerekkel, historikus 
adatokkal alátámasztva.) 

• Jelentősen csökkentsük a kiadott termékben maradó 
hibák számát, így nagyban növeljük az elkészülő 
szoftver minőségét. 

• Valóban a megrendelő által elvárt funkcionalitással 
bíró terméket készítsük el, határidőn belül, a tervezett 
költségvetést nem túllépve. 

• Redukáljuk a fejlesztési folyamatok során elvégzett 
felesleges tevékenységeket, így fejlesszük a szoft-
verfejlesztési folyamatokat egyéni és csapat szinten 
egyaránt. 

• Fejlesszük a csapatok és a fejlesztők folyamatait, fel-
ismerve azok gyengeségeit és erősségeit, így elköte-
lezve magunkat a folytonos folyamatfejlesztés mellett. 

• Valós időben követhetővé váljon a fejlesztési folya-
mat, csapat és egyéni szinten is. 
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• A Six Sigma kifinomult statisztikai módszereit hatéko-
nyan használhassuk a szoftverfejlesztési folyamat 
támogatására, és annak elemzésére, illetve valós 
időben való nyomon követésére. Ezek segítségével 
akár már a fejlesztési folyamat során, valós időben, 
mélyebb betekintést nyerhetünk a folyamatok részle-
teibe, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy jobban meg-
értsük, mit és hogyan is csinálunk. Ezáltal lehetősé-



get kapunk arra, hogy felismerjük erősségeink mellett 
esetleges gyengeségeinket is, amelyek későbbi fej-
lesztési lehetőségeket rejtenek magukban. 

A Personal Software Process tulajdonképpen a CMMI 5. 
érettségi szintjének megfelelő folyamatok alkalmazását 
képviseli a fejlesztési munkát végző személy szintjén. Az 
említett folyamatok fokozatosan sajátíthatók el a PSP 
képzésen, ahogy azt Watts Humphrey dolgozta ki. Erre 
azért van szükség, mert számos olyan elemet tartalmaz 
a PSP folyamat, amit a fejlesztők tipikusan nem gyako-
rolnak. Ilyen például a PROBE (PROxy Based 
Estimatation) alkalmazása. 
A TSP, amely a PSP szerint dolgozó fejlesztők hatékony 
együttműködését támogatja, módszertant és eszköz-
készletet biztosít a csapatok számára. 
További érdekesség még, hogy a TSP nem csupán 
szoftverfejlesztési feladatokhoz használható jól, hanem 
számos más strukturált, intellektuális tevékenység támo-
gatásául is szolgálhat. Így például a TSP oktatási anya-
gai is a TSP használatával készültek. 
Az AIM a gyakorlatban már bizonyított, jól bevált tech-
nológiák együttes használatát hirdeti, amivel hatalmas 
sikerek érhetőek el a folyamat és minőségfejlesztésben. 
Magas minőségű szoftvertermékeket készíthetünk segít-
ségével, a költség és időkorlátokat betartva. 
Az AIM egyik eszköze a Six Sigma is, amely jól használ-
ható a követelményfejlesztésben (Requirement Develop-
ment - RD) és a validáció során (Validation - VAL) a 
CMMI-n belül, a VoC pedig egy értékes eszköz az 
érdekelt felek szükségleteinek a nyilvántartásában. (Ez 
főként a TSP projektek indítását megelőző időszakban 
igaz.) Ezen túl a Six Sigma bevezetése tipikusan akkor 
esedékes, amikor jelentős számú csapat és projekt túl 

van már ciklusokon a szervezeten belül. Mind a DMAIC 
(Define, Measure, Analyze, Improve, Control), mind a 
DFSS (Design for Six Sigma) módszerek használhatóak 
az AIM-en belül. Az általános ajánlás az, hogy a DMAIC-
kal érdemes kezdeni, kivéve, ha már amúgy is egy Six 
Sigma fekete öves áll a rendelkezésünkre a DFSS törek-
véseink támogatására. 
4. Következtetések 
Cikkünkben előbb a szoftverfejlesztésben fellelhető agi-
litás elemeit vizsgáltuk. Azt találtuk, hogy ezek az agilis 
projektvezetés, az agilis szoftverfejlesztési (műszaki) 
gyakorlatok, valamint az agilis tesztelés.  
Következtetésképpen megállapítható, hogy az agilitás 
manapság szükséges eleme a szoftverfejlesztésnek, ami 
viszont nem jelenti a módszertan hiányát, hanem a (pro-
jektvezetési, fejlesztési és tesztelési) módszertanok ha-
tékony testre-szabásával, egyszerűsítésével valósítható 
meg. 
A cikk második része az agilis szoftverfejlesztőket támo-
gató módszertanokkal, valamint az agilis környezet jel-
lemzőivel foglalkozott. Bemutattunk a „hagyományos” 
szoftverfejlesztői környezetet és benne a szoftverfej-
lesztőt, mint egyént támogató módszereket és keret-
rendszereket, majd ismertettük a folyamatfejlesztés agi-
lissá tételére kidolgozott módszertant / keretrendszert, az 
AIM-et. 
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Nézetünk szerint, az agilis szoftverfejlesztési munkát 
támogató környezet semmiképpen sem rendezetlen, 
esetleges, szervezetlen. Ellenkezőleg: véleményünk sze-
rint a munkához szervezett keretet biztosító környezet 
támogatja igazán az agilitást.  Érdekes, hogy az a munka 
produkál jó eredményeket, amelyet jól felkészült, lelkes 
emberek végeznek, fegyelmezett módon. Mindig napra-



készen vannak ők is és a vezetőség is a munka előre-
haladásáról, ha kockázat jelenik meg, vagy csúszás vár-
ható, akkor az nem váratlanul történik, hanem pontosan 
megjósolható és kézben tartható. Olyan környezet ez, 
amelyik támogatja az egyéni kezdeményezést, de meg-
tanítja, támogatja és igényli a jó eredményeket produkáló 
munkát.  Az eredményes munkához viszont a szervezet-
ben dolgozók sok mindent fel tudnak használni. Rendel-
kezésre állnak a megfelelő eszközök, szoftverek és 
hardverek, mindenkor lehetőség van ezek bővítésére, 
lehetőség és szervezett mód (= eljárás) van a tanulásra, 
továbbképzésre, új, hatékonyabb munkamódok kidolgo-
zására és bevezetésére, a meglévők folyamatos fejlesz-
tésére. Az fegyelmezettség látszólag ellentmondás – de 
mégsem az, mert napi rutinokat kell a csapatnak követ-
nie. A “rutinok” tulajdonképpen folyamatok, amelyekre 
vonatkozóan vannak javaslatok, korábbi jó gyakorlatok, 
de amelyeket minden csapatnak a maga sajátosságait 
figyelembe véve kell kialakítani. 
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FFeennnnttaarrtthhaattóóssáágg  ééss  ffeelleellőőssssééggvváállllaallááss  ––  aa  jjöövvőő  ggeenneerráácciióó  vvéélleemméénnyyee  
DDrr..  BBeerréénnyyii  LLáásszzllóó  

  
A tanulmányban egy átfogó kutatás első részeredmé-
nyeit mutatom be, amely a felsőoktatásban tanulók kör-
nyezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos vé-
leményét, attitűdjeit vizsgálja. A fenntarthatóság útján 
haladás alapvető változást igényel az emberek hozzáál-
lásában, aminek igazi hatásait csak több generáción ke-
resztül lehet érezni a társadalomban és a gazdaságban. 
A jelen hallgatói a jövő vezetői, döntéshozói, így gondol-
kodásmódjuk széles körben meghatározóvá válhat. 
Környezetvédelemtől a társadalmi felelősségvállalásig 
Miután a Meadows jelentésben 1972-ben felvetett zéró 
növekedési elmélet (Meadows et al, 2005) általános el-
lenállást váltott ki, nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági 
érdekek erősebbek lehetnek a globális problémák meg-
oldásának igényénél. A későbbi modellek és módszerek 
már figyelmet fordítottak a harmonizálásra, arra, hogy 
komplex nézőpontot érvényesítsenek, azonban éppen a 
gazdasági érdekek bekapcsolása miatt lehet kritizálni őket. 
A fenntartható fejlődés elvéhez (Brundtland, 1988) kap-
csolódó gazdasági pillért a gyakorlat sokszor kibúvóként 
értelmezte a cselekvések alól. A vállalatok társadalmi fele-
lősségvállalása (CSR) új fordulatot hozott, lényegében 
üzleti (business) kategóriaként kezeli a környezeti és társa-
dalmi problémák ellen folytatott harcot. Kérdés már csak 
az, hogy így valóban felelős magatartásokhoz juthatunk-e – 
Tóth (2007) ehhez a stratégiai megközelítés fontosságát 
hangsúlyozza –, vagy csak egy látványos álarcot kapunk a 
fogyasztók befolyásolására. 
Az koncepció általános fejlődése mellett iparági fejlesz-
tések is napvilágot láttak. A Global Reporting Initiatives 

„kemény” iparági útmutatóin túl a szolgáltatások területén is 
vannak elméleti és gyakorlati eredmények. Pintér és 
Deutsch (2011, 2012) a banki gyakorlatban mutatják be, 
hogy milyen lehetőségeket nyitott meg a fenntarthatóság 
(ún. green banking). A fenntartható fejlődést támogató 
projektek finanszírozása a kiindulási alap, amivel hírnevet, 
új ügyfélbázist, kockázatcsökkentést, jobb jövedelmezősé-
get érhetnek el, amennyiben megfelelően és stratégiai 
szinten integrálják működésükbe a zöld elveket. 
A stratégia mellett, tulajdonképpen a megfelelő stratégiai 
elképzelések kialakításának háttértényezőjeként tudom 
értelmezni az egyéni (vezetői) véleményeket és attitűdö-
ket. Másképpen fogalmazva kutatásomban az üzleti esz-
közök és módszerek személyes hátterét vizsgálom. 
Kutatási háttér 
A tanulmány alapját képező felmérésben a Miskolci 
Egyetem 104 hallgatója vett részt egy anonim, elektroni-
kus formában kiküldött kérdőív kitöltésével, 2013 őszén. 
73 fő alapszakos, 31 fő mesterszakos hallgató töltötte ki 
a kérdőívet. 36 fő gazdasági szakon tanul a válaszadók 
közül, míg 68 fő természettudományi vagy műszaki te-
rületen. A CSR témájáról 65 fő még egyáltalán nem ta-
nult, 29 fő pedig csak érintőlegesen. A vizsgálati minta 
nem reprezentatív az intézmény szintjén sem, azonban 
rávilágít a legfontosabb kérdések helyzetére. A tanul-
mány célja egy általános helyzetkép bemutatása. 
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A kérdőív az alábbi területeken fogalmaz meg kérdéseket: 

‐ globális problémák fontossága különböző szinteken, 

‐ fenntartható fejlődés és CSR tartalma, 

‐ személyes preferenciák és tulajdonságok, 
‐ egyes iparágak teljesítményéről alkotott vélemény. 
Globális problémák értékelése 
A kérdőív egy listát tartalmaz, ami 1..6 skálán kéri meg-
ítélni, hogy a válaszadó szerint az egyes felsorolt ténye-
zők mennyire jelentenek problémát helyi, EU és világ-
szinten. 
A teljes mintára vonatkozóan az 11..  áábbrraa foglalja össze az 
eredményeket. A válaszadók jellemzően jobbnak, meg-
felelőbbnek ítélik saját lakókörnyezetüket, különösen az 
alapvető globális problémák tekintetében. Kivételt a köz-
biztonság jelent, itt az EU szintjén valamivel jobbnak lát-
ják a helyzetet. 
Megvizsgáltam, hogy milyen különbség van a gazdasági 
és a műszaki-természettudományi területen tanulók vé-
leménye között. Rendre az előbbi csoport látja borúsab-
ban a helyzetet, az eltérés azonban nem szignifikáns. 
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11..  áábbrraa  EEggyyeess  pprroobblléémmáákk  ssúúllyyoossssáággáánnaakk  mmeeggííttééllééssee  
ssaajjáátt  llaakkóóhheellyy  ééss  EEUU--sszziinntt  mmeeggoosszzttáássbbaann  ((11....66  sskkáálláánn))  

Világszinten legtöbben az energiahordozók kimerülését 
jelölték meg problémának, az első 5 helyen pedig a tár-
sadalmi problémák közül egyedül az éhezés szerepel. A 
háztartási hulladékok kérdése, ami előkelő helyen szere-
pelt a helyi viszonyok között a lista végére szorult. A fel-
mérés eredményeiből az látszik, hogy a válaszadók bi-
zonyos problémákat „eltolnak” maguktól, a térben távo-
labb jelentkező problémákat súlyosabbnak ítélik meg. 
(22..  áábbrraa) 
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22..  áábbrraa  LLeeggffoonnttoossaabbbbnnaakk  ííttéélltt  gglloobbáálliiss  pprroobblléémmáákk  vviilláágg--
sszziinntteenn  ((aa  vváállaasszzaaddóókk  aaddootttt  %%--aa  jjeellööllttee  mmeegg  lleeggffeelljjeebbbb  33  

lleehheettőősséégg  eeggyyiikkeekkéénntt))  
Külön kérdés (nyitott, szöveges válaszadással) vizsgálta, 
hogy ha szabad pénzeszközzel rendelkezne a válasz-
adó, akkor azt mire fordítaná. A kérdés szerint: „Ha lenne 
100.000 Ft-ja, amit nem önmagára, családjára vagy kö-
zeli ismerőseire költhet, kinek adná (mire fordítaná)?” Ez 
az összeg még nem beláthatatlanul nagy, még nem a 
„világmegváltást” célozza meg, éppen ezért képet tud 
adni a válaszadók preferenciáiról. 

Néhányan konkrét szervezetet jelöltek meg, többségé-
ben azonban általános témákat írtak be. A felajánlások 
55%-át 3 terültre tették: 

‐ 23 fő betegek gyógyítására, 

‐ 21 fő állatvédelemre, menhelyekre, gyógyításra, 

‐ 17 fő szociális célokra (gyermekek, családok támo-
gatására, legtöbben étkeztetésre) fordítaná az 
összeget. 

Fenntartható fejlődés és CSR 
A fenntartható fejlődés tartalmára vonatkozó kérdéseknél 
minden, a kérdőívben felsorolt tényezőt fontosnak érté-
keltek. Korábbi kutatási eredményeimmel együtt ez ak-
ként értelmezhető, hogy a fenntartható fejlődésre úgy 
tekintenek a válaszadók, mint valami mindent átfogó, 
általános orvosságra. Csoportosítottam az eredményeket 
a tanulmányok jellege alapján (33..  áábbrraa). A műszaki és 
természettudományi területen tanulóknál látható alacso-
nyabb érték, ők értelmezik a fenntartható fejlődést speci-
fikusabban. 
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33..  áábbrraa  EEggyyeess  kkéérrddéésseekk  ffoonnttoossssáággaa  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőő--
ddééss  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  ((11....66  sskkáálláánn))  

Jelentős különbségek mutatkoznak a CSR lényegére 
vonatkozó válaszokban, ha a mintát a szerint bontjuk 
részekre, hogy mennyit tanultak a témáról. A téma iránt 
érdeklődők látják benne leginkább a fenntartható fejlődés 
megvalósításának útját, és bíznak abban, hogy segít a 
vállalti célok és érdekek koordinálásában, viszont drágá-
nak tartják megvalósítását. Akik részletesen tanultak 
róla, sokkal kevésbé bíznak benne (profitnövelés, prob-
lémák elfedése, kommunikációs eszköz), viszont nem 
tartják feltétlenül drágának, és úgy vélik, hogy nem csu-
pán a nagyvállalatok eszközéről van szó. Akik egyáltalán 
nem tanultak a témáról, közepes értékeket jelöltek meg, 

és ők gondolják leginkább úgy, hogy csak a nagyválla-
latoknál lehet sikeres a CSR (44..  áábbrraa) 
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44..  áábbrraa  CCSSRR--rrőőll  aallkkoottootttt  vvéélleemméénnyyeekk  aannnnaakk  ffüüggggvvéénnyyéé--

bbeenn,,  hhooggyy  ttaannuulltt--ee  rróóllaa  ((11....66  sskkáálláánn))  
Személyes aspektusok 
A kérdőív két külön blokkban vizsgálta, hogy milyen 
személyes tulajdonságokat tart a válaszadó támogató-
nak vagy gátlónak a fenntarthatóság szempontjából, to-
vábbá ahhoz, hogy jó vezető legyen valaki. Az 55..  áábbrraa 
foglalja össze a fontos segítő tényezőket. A racionális 
gondolkodást és a kitartást lehet közös elemként ki-
emelni, míg a gyors döntéshozatal, az aprólékosság 
vagy az akaratosság jó vezetővé tesznek valakit, de ke-
vésbé tartják hasznosak a fenntartható fejlődés szem-
pontjából. 
Az eredmények értelmezéséhez fontos megvizsgálni azt 
is, hogy mely tulajdonságokat tartják gátnak. Az akara-
tosságot például ugyanannyian tartják a fenntarthatósá-
got gátló tényezőnek, mint segítőnek. Az akaratosság a 
válaszadók negyede szerint gátolja azt is, hogy jó veze-
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tővé váljon valaki. A megalkuvás esetében hasonló 
eredményt mutat a felmérés, míg az aprólékosságot is 
viszonylag sokan jelölték meg gátló tényezőként. 
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55..  áábbrraa  AA  jjóó  vveezzeettőővvéé  vváálláásstt  ééss  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ggoonnddoollkkoo--
ddáásstt  sseeggííttőő  ttéénnyyeezzőőkk  ((aa  vváállaasszzaaddóókk  %%--aa))  

Iparágak megítélése 
A tevékenységek hivatalos ágazati rendszerén alapulva 
(de attól részben célirányosan eltérve) összeállítottam 
egy listát, ami mentén az alábbiakban kértem a válasz-
adók véleményét: 

‐ dolgozna-e az adott területen? 

‐ mennyire tartja az adott területet környezetszennye-
zőnek? 

‐ mely iparágak tesznek sokat, illetve keveset a kör-
nyezeti károk mérsékléséért. 

Munkahelyként népszerű a szállítás-logisztika (a minta 
57%-a szívesen dolgozna itt), a kereskedelem (56%), a 
gépgyártás (53%), a vendéglátás (46%) és a járműgyár-
tás (46%). Az energiaipar (45%), a turizmus (39%) és a 
pénzügyi szektor (40%) és az építőipar (36%) is előkelő 
helyen szerepel a válaszok között. A pénzügyi szektor-
ban a gazdasági szakon tanulók 81%-a szívesen helyez-
kedne el, míg a műszaki és természettudományi szako-
kon tanulóknak is a 19%-a. Az építőipar a műszakisok 
között népszerűbb (41%, illetve 28%). A sor végén a 
mezőgazdaság és élelmiszeripar áll, ide nem vágynak a 
válaszadók. 
Arra a kérdésre, hogy az egyes iparágakat mennyire 
tartják környezetszennyezőnek, a legtöbb lehetőségnél 
jelentősen szórt válaszok érkeztek. Az eloszlásokat átte-
kintve a válaszadók szerint az energiaipar és a jármű-
gyártás a leginkább környezetszennyező, a vendéglátás, 
turizmus és pénzügyi szektor pedig a legkevésbé. A me-
zőgazdaság megítélése szórt, de a növénytermesztésnél 
30%-uk, az állattenyésztésnél 48%-uk legfeljebb 2-es 
értéket jelölt meg az 1..6 skálán. A kereskedelem és a 
szállítás-logisztika esetén volt leginkább egyenletes 
(szórt) az értékek megjelölése. 
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Megvizsgáltam, hogy az iparág környezetszennyező 
volta befolyásolja-e az elhelyezkedési szándékot. A rövid 
válasz az lehet, hogy nem. A 66..  áábbrraa foglalja össze 1..6 
skálán megítélve az iparágak környezetszennyező jelle-
gét (a magasabb érték jelöli a jelentősebb szennyezőt) a 



szerint csoportosítva, hogy dolgozna-e ott a válaszadó. A 
szállítás-logisztika, a kereskedelem és a bányászat 
esetében az ott elhelyezkedni szándékozók borúsabb 
képet látnak. 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Növénytermesztés

Állattenyésztés

Élelmiszeripar

Bányászat

Energiaipar

Textil‐ és ruhaipar

Papíripar

Építőipar

Gépgyártás

Elektronikai ipar

Járműgyártás

Kereskedelem

Szállítás‐logisztika

Vendéglátás

Turizmus

Pénzügyi szektor

4,5 5 5,5

Nem dolgozna Dolgozna
  

66..  áábbrraa  EEggyyeess  iippaarráággaakk  kköörrnnyyeezzeettsszzeennnnyyeezzőő  vvoollttáánnaakk  
mmeeggííttééllééssee  ootttt  ddoollggoozznnii  kkíívváánnóókk  ééss  nneemm  kkíívváánnóókk  sszzeerriinntt  

bboonnttvvaa  ((11....66  sskkáálláánn))  

  

  

A jövő generáció kilátásai 
A jelen hallgatói a jövő irányítói lesznek. Tudásuk, véle-
ményük, hozzáállásuk biztosan tükröződni fog döntése-
ikben. Természetesen nem lehet a jelen felelősségét 
elhárítani, hiszen ismeretszerzés nincs oktatás, viselke-
désváltozás pedig nevelés nélkül. Rövidtávon azonban 
adottságként kell tekinteni a kérdésre. 
Kutatásomnak a tanulmányban bemutatott számszerű 
eredmények hasznos információkkal szolgálnak ahhoz, 
hogy hol és milyen módon célszerű erősíteni a fenntart-
hatóság felé vezető úton. 
Az eddig elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, 
hogy sokan nem tanulnak a fenntartható fejlődés, a CSR 
kérdésköréről. Az ismeretek szintje jelentősen befolyá-
solja a témáról alkotott véleményt. A 44..  áábbrraa rámutat, 
hogy az ismeretek hiánya milyen félreértésekre vezethet. 
Ha a jövő generáció képviselői nem ismerik meg a fo-
galmak pontos tartalmát és alkalmazásuk eszközeit, ak-
kor biztosan nem várhatjuk el a sikeres fejlesztéseket. 
Lehet, hogy a vállalat bevezet CSR eszközöket („mert 
másoknak is van”), azonban érdektelenség fogja azt kí-
sérni, egyfajta hatástalan, de szükséges rosszá válik. 
Statisztikailag nem bizonyított, de intő jelnek tekintem a 
3. ábrán bemutatott eredményt. Ha az egyes szakterü-
letek közötti olló szétnyílik a fenntarthatóság tartalmának 
értelmezésében, az nehezíteni fogja a vállalati alkalma-
zásokat, hiszen a különböző pozíciókban ülők nem egy-
ségesen értelmezik majd a fogalmakat, célokat és esz-
közöket. 
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Az egyes iparágak környezeti és társadalmi teljesítmé-
nyének megítélése sem minden ponton egyezik meg az 
általános szakmai véleménnyel. További vizsgálatokat 
igényel, hogy milyen sztereotip hatások befolyásolják a 



válaszokat, illetve milyen konkrét ismeret áll mögötte, 
soha nem szabad azonban arról megfeledkezni, hogy a 
vásárlók ritkán döntenek konzisztens módon. „Zöld álarc” 
mögé bújva a vállalatok a teljesítményük valódi javítása 
nélkül szerezhetnek befolyásoló szerepet, aminek kör-
nyezeti és társadalmi hatásait szinte lehetetlen értékelni. 

 
 
 
 
 

A vizsgálat rámutat az oktatás és szemléletformálás 
fontosságára, illetve a közös gondolkodásban rejlő hiá-
nyosságokra. Ennek pedig nem csak hosszú távon lehet 
kihasználni a lehetőségeit, az egyetemi hallgatókra gya-
korolt hatásokon keresztül a közeljövőben is lehet érvé-
nyesíteni a fenntarthatóság értékeit. 

_________________________________________________  
_________________________________________________  
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JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüüll  
BBeesszzééllggeettééss  DDrr..  BBeerréénnyyii  LLáásszzllóóvvaall  

SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

  

„…A minőségmenedzsment területén lassú 
fejlődést látok. Túl vagyunk az EU-tagsághoz 

szükséges minőségi kultúraváltáshoz 
kapcsolódó nagyszabású és látványos 

fejlesztéseken, a megszilárdítás már lassabb 
folyamat. Kiválóságról beszélünk, számos 

szervezetnél azonban még a minőségbiztosítás 
megértése a cél...” 
Dr. Berényi László 

- Nyitányként egy rövid szakmai önéletrajzot szeretnék 
kérni. Legyen szíves a legfontosabb állomásokat ki-
emelni. 

- A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban érettségiztem 
1998-ban, majd a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi 
Karán folytattam tanulmányaimat. Az oktatói-kutatói pálya 
itt tetszett meg. Az egyetemi tanulmányaimmal párhuza-
mosan elvégeztem a mérlegképes könyvelői tanfolyamot. 
2010-ben környezetmérnöki oklevelet szereztem. Szak-
mai továbbképzésként, általában egy-egy nagyobb pro-
jekthez kapcsolódóan több programban is részt vettem 
(QMS lead auditor, autóipari minőségbiztosítás, SAP fel-
használás, üzleti szimulációk, módszertani programok). 
Az itt tanultak és a szakmai tapasztalatok azonban azóta 
is részét képezik munkámnak és oktatási anyagaimnak. 

 2004 óta egyetemi hallgatók és vállalatok számára egy-
aránt szervezek csapatépítő outdoor tréningeket. 

 PhD fokozatot 2007-ben szereztem, ami számos új 
lehetőségeket nyitott meg, új kapcsolatokat tudtam te-
remteni. Doktori kutatási területem a környezetmenedzs-

ment, azonban a fokozatszerzés óta eltelt években más-
felé (is) fordult a figyelmem. Az ergonómia és 
munkaszervezés mellett a minőségügyet is új szemszög-
ből próbálom vizsgálni. 

 Tagja vagyok a Magyar Minőség Társaságnak, a Szerve-
zetfejlesztők Magyarországi Társaságnak és a nemzet-
közi Project Management Institute-nak is. 

- Szakmai képzettsége és tapasztalata rendkívül sokrétű. 
Melyik területen érzi a legjobban magát? 

- Úgy fogalmaznék, hogy a menedzsment és vállalatirányí-
tás „szűk” területén dolgozom, azonban az itt felmerülő 
kihívások nem oldhatók meg kapcsolódó műszaki, gaz-
dasági és társadalmi aspektusok átfogó vizsgálata nélkül. 
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 Legjobban az ergonómia területén érzem magam, azon-
ban a legtöbb tapasztalatot a minőségügy területén sze-
rezetem, úgy érzem, a leginkább itt mozgok otthonosan. 
Szintay István professzor úr mellett gyakorlatvezetőként 
kezdtem és részt vettem a rendőrségi, majd a felsőokta-
tási kiválósági értékelések kidolgozásában. A Miskolci 
Egyetem Vezetéstudományi Intézeténél több minőség-

Jegyzet
Minőségügyi és oktatási vezető, IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.



ügyi tárgy jegyzője vagyok, a mesterképzésekre pedig 
speciális új tárgyak kidolgozására is lehetőséget kaptam. 
Minőségfejlesztési projektekben projektvezetőként és 
szakmai fejlesztőként is részt vettem. Munkáim során 
egyedi és újszerű megoldások fejlesztésével foglalkozom, 
a publikus eredmények a Magyar Minőségben rendszere-
sen megjelennek. 

- Tennivalói, szakterületei között hangsúlyos szerepe van az 
ergonómiának. Milyen tennivalókat lát ezen a területen? 

- Az ergonómiát – legalábbis a foglalkozási ergonómiát – 
nem függetleníteném a munkaszervezéstől. A legfonto-
sabb tennivaló ezen a területen az alapok lerakása: újra 
meg kell tanulni a vállalatoknak, hogy a hatékonyság nem 
csak közvetlen pénzbeli megtakarítást jelent, hanem 
hosszú távon a működés biztonsága, a dolgozók elége-
dettsége és az üzleti érdekek közötti harmóniát. 

 Az ergonómiában a műszaki, gazdasági, társadalmi és 
élettani aspektusok kölcsönhatása nagyon jól megmutat-
kozik. Sajnos az ergonómiai vizsgálatok, különösen az 
alapkutatások nagyon erőforrás-igényesek. A finanszíro-
zás biztosítása mellett megfelelő kutatócsoport és ren-
geteg idő szükséges, az eredmények viszont viszonylag 
lassan ültethetők át a gyakorlatba. Ezzel azt akarom 
mondani, hogy a pénz megszerzésénél is van fontosabb 
feladat: az ergonómia segítségével elérhető előnyök 
széleskörű megismertetése és valódi fejlesztési igények 
generálása vállalati szinten. 

- A környezetirányítás, településüzemeltetés, hulladékke-
zelés, környezeti eljárástechnika napjaink „sláger témái”. 
Ezen területeken milyen előrelépést lát? Hol kellene 
nagyobb ütemben fejlődnünk? 

- A műszaki fejlesztésekkel elégedett vagyok. A pályázati 
forrásoknak köszönhetően világszínvonalú technológia 
érhető el, és a kutatások folyamatosan zajlanak. Szeren-
csésnek tartom, hogy nem elszigetelt kutatások és fej-

lesztések folynak: a Miskolci Egyetemen karok közötti, 
országos szintű és nemzetközi összefogást is látok. 

 Fejlődni elsősorban a tudatosság területén kell, megtartva 
és kihasználva a műszaki eredmények színvonalát. 
Semmit sem ér például a szelektív gyűjtés rendszere, ha 
az emberek nem hajlandóak ilyen módon gyűjteni a hul-
ladékot. 

 Azonban talán már csak egy generáció felnövekedését 
kell megvárnunk. A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtárral közösen általános iskolásoknak szóló 
ismeretterjesztő előadássorozatot indítottunk. A kisisko-
lásokkal beszélgetve, meglepődve tapasztaltam, hogy a 
témában sokkal tájékozottabbak és elkötelezettebbek, 
mint a felnőttek. 

- Hogyan látja a környezet- és minőségmenedzsment 
jelenlegi hazai helyzetét? Miként látja a terület elismert-
ségét? 

- A minőségmenedzsment területén lassú fejlődést látok. 
Túl vagyunk az EU-tagsághoz szükséges minőségi kultú-
raváltáshoz kapcsolódó nagyszabású és látványos fej-
lesztéseken, a megszilárdítás már lassabb folyamat. Ki-
válóságról beszélünk, számos szervezetnél azonban még 
a minőségbiztosítás megértése a cél. 

 A környezetmenedzsment tekintetében hasonló folyama-
tot látok magam előtt, néhány év késéssel. Környezeti-
fenntarthatósági kérdésekben azonban az iskolai nevelés 
területén elért eredmények, a társadalmi összefogás irá-
nyába tett erőfeszítések még kellemes csalódásokat hoz-
hatnak, talán könnyebb lesz a megszilárdítás. 

- Az egyetemi oktatás - véleménye szerint - mennyire erős 
alapokat ad a pályakezdők részére a minőségügyi isme-
reteket illetően? 

- Kevés a kifejezetten minőségügyi képzés, azonban a 
téma szerves része az oktatásnak műszaki és gazdasági 
területen egyaránt. A minőségbiztosítás és minőségme-
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nedzsment tárgyak mellett a folyamatmenedzsmenttel, 
munkaszervezéssel és a termelésmenedzsmenttel foglal-
kozó órákon is rendre előkerül a termékek minősége, a 
dolgozók elégedettsége, a vezetés elkötelezettségének 
fontossága stb. 

 A marketing tárgyak keretében azt is megtanulják, melyek 
a vevők kezelésének kifinomult módszerei. 

 Nappali tagozaton az egyetemi oktatás valóban csak ala-
pot adhat, hiányzik a hallgatók szakmai tapasztalata és 
rutinja. Üzemlátogatásokkal, jó gyakorlati példákkal ezt a 
hiányt tudjuk valamennyire pótolni. A munkába állás után 
derül csak ki, hogy sikerült-e az alapozás. A visszajelzé-
sek vegyesek, de egyre több volt hallgatótól hallom, hogy 
most már megértette, mit akartunk mondani dokumentá-
cióról, nyomon követésről vagy éppen Toyota-filozófiáról. 

 A levelező képzésben egészen más a helyzet. A már dol-
gozó hallgatók saját példáikat és problémáikat hozzák fel, 
így az oktatás inkább szakmai konzultációra hasonlít. 

- Publikációs tevékenysége rendkívül sokrétű. Melyik írásá-
nak volt eddig a legnagyobb visszhangja? 

- A publikációim a feladatok sokféleségét tükrözik. Voltak 
olyan projektek, kutatások, ahol fontos elvárás volt a pub-
likáció, másokat pedig érdekesnek tartottam, meg akar-
tam osztani a szakmai közönséggel. A legnagyobb vissz-
hangja a klaszterek tagkiválasztását támogató audit té-
májának volt. Erre épülve több munkát is vezettem, 
továbbgondolva az alapötletet. 

- Az egyetemi docens miként tudja frissíteni tudását, ho-
gyan tud szakmailag megújulni? 

- Sokat kell olvasni, és akinek van lehetősége, minél több 
nemzetközi konferenciát meglátogatni. Folyamatosan kö-
vetni kell az új eredményeket, mert a technológiához ha-
sonlóan a menedzsmentben is hamar le lehet maradni. 
Az alapelvek nem változnak meg, de kellemetlen, ha a di-
vatos, vagy új módszerekről nem tudunk nyilatkozni. Vé-

leményem szerint az egyetemi docensnek a folyamatos 
fejlődés azért fontos, mert már nem csak a hallgatókért és 
a tantárgyakért tartozik felelősséggel. Ha saját 
doktorandusza nem is lehet, tanszékének utánpótlás-ne-
velésében aktív, meghatározó szerepe van. 

- Több szakmai elismerés birtokosa. Melyikre, melyekre a 
legbüszkébb? 

- Ha ki kell emelnem egyet, akkor a Köztársasági Ösztön-
díjra esik a választásom. Ma már arra gondolok, hogy ez 
a tanulmányi eredmények és a kutatómunka teljesítmé-
nyének komplex elismerése, azonban be kell vallanom, 
hogy annak idején tényleg megváltoztatta a napi életet is. 
Az ösztöndíj összege nem volt kiemelkedően nagy, vi-
szont a szülői támogatással együtt arra elég, hogy diák-
munka helyett a tanulásra és kutatásra figyelhettem. 

- Miskolc fontos szerepet tölt be életében. Szereti a várost? 
- Kedvelem Miskolcot, ide köt a munkám, életem, barátaim 

egy része. A középiskola után azért választottam Miskol-
cot, mert nincs túl messze nyírteleki családomtól, mégis 
önálló lehetek. Sokszor hallom, hogy szürke betonváros, 
ami nem igaz. A kultúra, a szórakozás, a vásárlási lehe-
tőségek széles köre elérhető, éppen úgy, mint más vá-
rosokban. Miskolc mindenkinek annyira színes, amennyi 
színt ő maga belevisz. Vannak problémák, de bízunk 
benne, hogy azok megoldódnak. 

- Temérdek munkája mellett jut idő kikapcsolódásra? 
- Néha több, máskor kevesebb idő jut pihenésre. Lehet, 

hogy csak egy könyvre vagy filmre jut idő a felhalmozódó 
munka mellett, de szeretek utazni, az erdőben kirándulni 
és mai napig nem vetem meg a videojátékokat. Ha valaki 
a napi rohanás feszültségét akarja levezetni, jobb néhány 
pályán átküzdeni magát, mint a munkatársakon vagy a 
családon levezetni azt! 

- Lényegre törő válaszait nagyon szépen köszönöm! 
______________________________________________
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Január 
A magyarországi kis- és középvállalkozások marketing-
szervezetének felépítése - Máté Zoltán 
Menedzsment eszközök szoftveres támogatása – 
Katonai Zsolt 
A szállítói lánc társadalmi felelőssége Corporate Social 
Responsibility – Dr. Badacsonyi Zsolt 
Az MSZ EN ISO 19011:2012 szabvány változásai – Turi, 
Tibor 
A minőségbiztosítás eredményei az egészségügyi ellá-
tásban - Dr. Vancsó Ágnes 
Február 
Vállalati fenntarthatóság – stratégiai változatok és meto-
dológiai megvalósítás 1. rész- Dr. Fülöp Gyula, Hódiné 
Hernádi Bettina 
A Lean Menedzsment igazi alapjai – Hagyomány és 
adaptáció 1. rész- - Tóth László, Tóth Csaba László 
A Jabil és a társadalmi felelősségvállalás, avagy a mun-
katársak szerepe a fenntartható fejlődésben - Szepesi 
Viktória 
Pályázati projektek minőségmenedzsmentjének általá-
nos kérdései - Dr. Berényi László, 
Legjobb gyakorlat „szinte” ingyen, - Kooperatív moduláris 
vállalati képzési modell - Harazin Tibor, Dr. Abonyi 
János, Hortobágyi Csaba 
Jók a legjobbak közül Beszélgetés Puskás Lászlóval - 
Sződi Sándor 
Március 
Vállalati fenntarthatóság – stratégiai változatok és meto-
dológiai megvalósítás - 2. rész - Dr. Fülöp Gyula, Hódiné 
Hernádi Bettina 

A Lean Menedzsment igazi alapjai – Hagyomány és 
adaptáció - 2. rész - Tóth László, Tóth Csaba László 
Kollaboratív fejlesztő hálózat a lean menedzsment szol-
gálatában - Egy angliai eset tanulságai 1. rész - Jenei 
István, Professor Zoe Radnor 
Változott a Nemzeti Akkreditáló Testületről szóló törvény 
- Dr. Oláh József 
National Instruments (NI) az oktatásban - Dr. Ábrahám 
László 
Jók a legjobbak közül Beszélgetés Dr. Ábrahám 
Lászlóval - Sződi Sándor 
Április 
A vállalati fenntarthatóság mérésének paradoxonai - 
Csutora Mária 
Kollaboratív fejlesztő hálózat a lean menedzsment szol-
gálatában - Egy Angliai eset tanulságai 2. rész - Jenei 
István, Professor Zoe Radnor 
Az értékelemzés bevezetése és működtetése az atom-
erőműben - Puskás László 
Szabványosítás és minőségkultúra, mint a Lean alapja!? 
- Rózsa András 
Gondolatok az auditorok felkészültségéről és értékelésé-
ről - Turi Tibor 
Jók a legjobbak közül Beszélgetés Radicsné Szerencsés 
Teréziával - Sződi Sándor 
Május 
Az ellátási láncban elfoglalt pozíció és a szolgálatosodás 
- üzleti modellek Európában 1. rész - Demeter Krisztina, 
Szász Levente 
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A magyarországi klaszter-akkreditáció eredményei és 
lehetséges fejlesztési területei. -A klaszterek kiválósága 
– Baracsi Mária 
Megújult szabványok - projektek minőségmenedzsment-
je - Dr. Berényi László 
A vállalatok folyamataikkal versenyeznek - Folyamatfej-
lesztés ARIS támogatással az EDF DÉMÁSZ Csoportnál 
- Baranyi Béla 
Minőség- és termelékenységfejlesztés a fenntartható 
fejlődésért - A Lean Menedzsment módszerei a fenntart-
hatóság tükrében 1. rész - Tóth Csaba László, Tóth 
László 
Június 
Az ellátási láncban elfoglalt pozíció és a szolgálatosodás 
- üzleti modellek Európában 2. rész - Demeter Krisztina, 
Szász Levente 
Projektek minőségmenedzsmentje – további lehetőségek 
- Dr. Berényi László 
Minőség- és termelékenységfejlesztés a fenntartható 
fejlődésért. A Lean Menedzsment módszerei a fenntart-
hatóság tükrében 2. rész - Tóth Csaba László, Tóth 
László 
A személyi minőség fejlesztése szellemi technológiák 
alkalmazásával – Fehér Ottó 
Jók a legjobbak közül Beszélgetés Nyeste Zsolttal - 
Sződi Sándor 
Július 
Úton a megoldás alapú gondolkodás felé: a szolgálato-
sodás jellemzői a magyarországi termelővállalatoknál 1. 
rész - Demeter Krisztina, Szász Levente 
A projekt érintettjeinek kezelése - Ligetvári Éva, 
Dr. Berényi László 
A sikeres növekedés és innováció feltételei - Dobák 
Miklós, Hortoványi Lilla, Szabó Zsolt Roland 

A minőségkörök, a minőség-javító csoportok 1. rész - 
Tóth Csaba László, Tóth László 
Jók a legjobbak közül Beszélgetés Vincze Róberttel - 
Sződi Sándor 
Augusztus-szeptember 
Úton a megoldás alapú gondolkodás felé: a szolgálato-
sodás jellemzői a magyarországi termelővállalatoknál 2. 
rész - Demeter Krisztina, Szász Levente 
Pályázati projektek minőségmenedzsmentjének támo-
gatása – Dr. Berényi László, Ligetvári Éva 
A minőségkörök, a minőség-javító csoportok 2. rész - 
Tóth Csaba László, Tóth László 
A minőség és a humán erőforrás kapcsolata – 
Dr. Mokrainé Orosz Angéla 
Az 5Mu alkalmazása a Lean menedzsmentben - Fehér 
Ottó 
Jók a legjobbak közül Beszélgetés Baranyi Bélával - 
Sződi Sándor 
Október 
Tisztelt Olvasó! 
Kórházak minőségügyi rendszerének értékelése az Eu-
rópai Unióban – Dombrádi Viktor, Dr. Gődény Sándor 
Statisztikai folyamatszabályozás és további kvantitatív 
módszerek az ápolásvezetésben - Kárpáti Zoltán 
Felhasználói elégedettség vizsgálata a Petz Aladár 
Megyei Oktató Kórházban – Dr. Hetyésy Katalin, 
Kaproncai Gabriella 
Az orvosi mikrobiológiai laboratóriumi szolgáltatás minő-
ségügyi vonatkozásai – Dr. Zala Judit 
Szociális ellátás–egészségügyi ellátás vagy betegellá-
tás? Minőség a gyakorlatban - Sprecher Zoltánné 
Szolgáltatásminőség a külső minősítő szemével - Mikó 
Zsuzsanna 
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A tüdődaganatok ellátásának minőségi szempontjai - 
Prof. Dr. Szilasi Mária 
Az acut stroke ellátás szakmai megfelelősége, minősége 
- Dr. Diószeghy Péter 
Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Kállai Tamással - 
Sződi Sándor 
November 
Fenntarthatóság a hazai vállalati gyakorlatban 1. rész - 
Bárth-Fehér Szilvia 
Szolgáltatásminőség egy szabadidősport-esemény tük-
rében - Budapest Sportiroda – Tesco Fittaréna - Szabó 
Ágnes, Demeter Krisztina 
A fenntarthatóság integrálása a szervezeti működésbe - 
Dr. Berényi László 
Agilis szoftverfejlesztők agilis környezetben 1. rész – 
Dr. Balla Katalin, Bujáki Attila 
Tisztulás. Merre tart az ISO 9001 szerinti minőségirá-
nyítási rendszerek tanúsítása Magyarországon? - Tunkli 
Gábor 
Jók a legjobbak közül Beszélgetés Vass Sándorral - 
Sződi Sándor 
December 
Fenntarthatóság a hazai vállalati gyakorlatban 2. rész - 
Bárth-Fehér Szilvia 
Minősítéssel a minőségért. Folyamatban a pedagógus-
értékelés - Pecsenye Éva 
Agilis szoftverfejlesztők agilis környezetben 2. rész – 
Dr. Balla Katalin, Bujáki Attila 
Fenntarthatóság és felelősségvállalás – a jövő generáció 
véleménye - Dr. Berényi László 
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iinn  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  

January 
Marketing Organization Structure of SMEs in Hungary – 
Máté, Zoltán 
Software Support to ManagementTools - Katonai, Zsolt 
Corporate Social Responsibility (CSR) in the Supply 
Chain – Dr. Badacsonyi, Zsolt 
Changes of MSZ EN ISO 19011:2012 Standard – Turi, 
Tibor 
Results of Quality Assurance in Health Safety – 
Dr. Vancsó, Ágnes 
February 
Sustainable Enterprises – Strategical Alternatives and 
Methodological Realisation - Part 1 - Dr. Fülöp, Gyula - 
Hódiné Hernádi, Bettina 
The Real Fundaments of Lean Management – Tradition 
and Adaptation - Part 1 – Tóth, László -Tóth, Csaba 
László 
Jabil and CSR, namely the Role of Collaborators in 
Sustainable Development – Szepesi, Viktória 
General Aspects of Quality Management of Tender 
Projects - Dr. Berényi, László 
The Best Practice „Almost“ Free – a Cooperative 
Modular Enterprise Education Model – Harazin, Tibor - 
Dr. Abonyi, János - Hortobágyi, Csaba 
The Best among the Best – Report with Puskás László- 
Sződi, Sándor 
March 
Sustainable Enterprises – Strategical Alternatives and 
Methodological Realisation – Part 2 Dr. Fülöp, Gyula - 
Hódiné Hernádi, Bettina 
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The Real Fundaments of Lean Management – Tradition 
and Adaptation - Part 2 Tóth, László -Tóth, Csaba László 
Collaborative Development Network Serving Lean 
Management – a Lesson from a Case in England – Part 
1 – Jenei, István - Professor Zoe Radnor 
Legislation on National Accreditation Body Has Changed 
- Dr. Oláh, József 
Education at National Instruments (NI) - Dr. Ábrahám, 
László 
The Best among the Best – Report with Dr. Ábrahám, 
László - Sződi, Sándor 
April 
Measurement Paradoxons of Enterprise Sustainability - 
Csutora, Mária 
Collaborative Development Network Serving Lean 
Management – a Lesson from a Case in England–Part 2 
– Jenei, István - Professor Zoe Radnor 
Implementation and Operation of Value Analysis at an 
Atomic Power-Plant – Puskás, László 
Are Standardisation and Quality Culture the Basis of 
Lean!? - Rózsa András 
Thoughts about Auditor Competence and Appreciation - 
Turi Tibor 
The Best among the Best – Report with Radicsné, 
Szerencsés Terézia - Sződi, Sándor 
May 
Supply Chain Position and Servitization – Business 
Models in Europe – Part 1 – Demeter, Krisztina - Szász, 
Levente 
Results and Possible Development Fields of Cluster 
Accreditation in Hungary Excellence of Clusters – 
Baracsi, Mária 
Renewed Standards–Quality Management of Projects - 
Dr. Berényi, László 

Enterprises Compete by their Processes – Process 
Development Using ARIS Support at EDF DÉMÁSZ 
Group – Baranyi, Béla 
Quality and Productivity Development for Sustainable 
Development - Lean Management Methods in the Wake 
of Sustainibility-Part 1 – Tóth, Csaba László –Tóth, 
László 
June 
Supply Chain Position and Servitization – Business 
Models in Europe – Part 2 – Demeter, Krisztina - Szász, 
Levente 
Quality Management of Projects – Further Possibilities - 
Dr. Berényi, László 
Quality and Productivity Development Aiming 
Sustainable Development. Methods of Lean 
Management in the Wake of Sustainability Part 2 – Tóth, 
Csaba László -Tóth, László 
Personal Quality Improvement by Application of Mind 
Technologies - Fehér, Ottó 
The Best among the Best – Report with – Nyeste, Zsolt - 
Sződi, Sándor 
July 
Towards Solution-based Thinking: Characteristics of 
Servitization at Hungarian Manufacturing Companies 
Part 1 – Demeter, Krisztina - Szász, Levente 
Handling of Persons Affected by a Project – Ligetvári, 
Éva – Dr. Berényi László 
The Conditions of Successful Growth and Innovation – 
Dobák, Miklós – Hortoványi, Lilla – Szabó, Zsolt Roland 
Quality Circles, Quality Improvement Groups- Part 1 
Tóth, Csaba László – Tóth, László 
The Best among the Best – Report with Vincze, Róbert - 
Sződi, Sándor 
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The Best among the Best – Report with Kállai, Tamás - 
Sződi, Sándor 

August-September 
Towards Solution-based Thinking: Characteristics of 
Servitization at Hungarian Manufacturing Companies 
Part 2 – Demeter, Krisztina - Szász, Levente 

November 
Sustainability in the Practice of Hungarian Firms Part 1 - 
Bárth-Fehér, Szilvia Assistance of Project Tenders‘ Quality Management – 

Dr. Berényi, László-Ligetvári, Éva Service Quality in Case of a Leisure Sport Event - 
Budapest Sport Office, Tesco Fittarena - Szabó, Ágnes - 
Demeter, Krisztina 

Quality Circles, Quality Improvement Groups Part 2 - 
Tóth, Csaba László – Tóth, László 

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

Interconnection between Quality and Human Resources. 
- Dr. Mokrainé, Orosz, Angéla 

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

The Application of 5Mu in Lean Management - Fehér, 
Ottó 

Clearing Up. Which Is the Way of ISO 9000 Quality 
Certification Systems in Hungary? – Tunkli, Gábor 

The Best among the Best – Report with Baranyi, Béla - 
Sződi, Sándor 

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

October 
Dear Reader! 

December Evaluation of Hospital Quality Systems in the European 
Union – Dombrádi, Viktor - Dr. Gődény, Sándor Sustainability in the Practice of Hungarian Firms Part 2 - 

Bárth-Fehér, Szilvia Statistical Process Control and Further Quantitive 
Methods in Leadership of Nursing - Kárpáti, Zoltán Qualifying for Quality. Pedagogue Qualification in 

Progress – Pecsenye, Éva Consumer Satisfaction Analysis in the Petz Aladár 
County Teaching Hospital - Dr Hetyésy, Katalin - 
Kaproncai, Gabriella 

Agile Software Developers in an Agile Environment Part 
2 - Dr. Balla, Katalin - Bujáki, Attila 
Sustainability and Responsibility – the View of the Future 
Generation - Dr. Berényi, László 

Quality Aspects of Medical Laboratory Service in the 
Field of Microbiology – Dr. Zala, Judit 

The Best among the Best Report with Dr. Berényi, 
László- Sződi, Sándor 
______________________________________________

Social Provision - Health Care or Sickness Care? Quality 
in Practice – Sprecher, Zoltánné 
Service Quality – as Seen by an External Auditor – Mikó, 
Zsuzsanna 
Quality Aspects of Lung Tumor Treatment – 
Prof. Dr. Szilasi, Mária 
Professional Compliance, Quality of Acute Stroke 
Treatment - Dr. Diószeghy, Péter 
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Hagyományainknak megfelelően, ebben az évben is, a 
Minőség Héten adták át lapunk múlt évi legjobb szerző-
jének járó díjat, melyet az 2012.-ben megjelent szakcik-
kek közül választott ki a Szerkesztőbizottság. A díjat 
Veresné dr. Somosi Mariann nyerte el a lap 2012. ok-
tóberi számában megjelent 

Lépésről-lépésre – a szervezetalakítás és a szervezeti 
képességépítés egy lehetséges modellje 

című cikkével. A Szerző a Miskolci Egyetem docense, 
dékán-helyettes, a Gazdaságtudományi Kar Vezetéstu-
dományi Intézetének igazgatója. 
A Szerkesztőbizottság az alábbiak szerint méltatta a cik-
ket: 
„A szervezetalakítás napjainkban jelentős átalakuláson 
megy keresztül. A hangsúly egyre inkább a stratégiai 
célok elérését támogató, legnagyobb hozzáadott értéket 
létrehozó megvalósítás felé tolódik el. A figyelem áthe-
lyeződik a pénzügyi szempontból is kimutatható eredmé-
nyességre, gyorsaságra. Az élenjáró hazai és nemzet-
közi vállalatok stratégiájában dominánssá válnak a 
pénzügyi eredményességre, a belső szervezettségi szín-
vonalra, a munkavállalói kompetenciákra, a vevői elége-
dettségre fókuszáló elemek. E vállalatok rendszeresen 
értékelik, egyrészt saját addigi teljesítményüket, más-
részt összemérik önmagukat versenytársaik teljesítmé-
nyével, figyelembe véve a piaci környezetet. 
A szervezeti képességépítés elemzési módszertanának 
kiválasztására és az elemzés végrehajtására a szerző 
egy olyan szempontsort állított össze, amely egyaránt 

értelmezhető meglévő struktúrák értékelésére, vagy egy 
új létrehozására.” 
Gratulálunk, és további sok, értékes sikert kívánunk a 
Szerzőnek! 

 
Főszerkesztő 

______________________________________________
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Ebben az évben, ez-úttal huszonkettedik alkalommal 
Társaságunk 
Minőségirányítás aktuális kérdései, jó gyakorlatok és 

a projektműködés minőségirányítási vonatkozásai 
címmel, rendezvénysorozat keretében tekintette át a 
szakma aktuális problémáit, várható fejlődési irányait és 
a minőségügy társadalmi szerepét. 
A rendezvény alaphangját Bálint Eszter, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium főosztályvezetője Tájékoztatás a 
2014-2020-as időszak uniós forrásainak tervezéséről, a 
Partnerségi Megállapodásról című előadása adta meg. 
Elmondta, hogy melyek a szabályozási keret legfonto-
sabb elemei: 

 A beruházásoknak a növekedés és a foglalkoztatás 
szempontjából kulcsfontosságú területekre való 
összpontosítása, az Európa 2020 stratégiában leírtak 
szerint, mind az öt európai strukturális és beruházási 
alapra (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai 
Szociális Alap, Kohéziós Alap, Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap) vonatkozó közös 
szabályok alkalmazásával.  

 A költségvetés legnagyobb hányada néhány, az 
Európa 2020 növekedési stratégiához szorosan 
kapcsolódó számú prioritásra összpontosítandó, mint 
innováció és a kutatás-fejlesztés, a digitális 
menetrend, a kkv-k versenyképessége és az 
alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való 
átállás.  

 A tagállamoknak és a régióknak egyértelmű és 
mérhető célokat kell meghatározniuk a beruházások 
hatására vonatkozóan. Az előrehaladást mérni és 
jelenteni kell. 

 A bürokrácia csökkentését és az uniós források 
felhasználását segítő intézkedések: több olyan közös 
szabály, amely az összes alapra érvényes, 
célzottabb, ugyanakkor kisebb mértékű jelentési 
kötelezettségek, a digitális technológia kiterjedtebb 
alkalmazása. 

Részletezte a célokat a legfontosabb területeken, mint pl. 
a KKV versenyképesség és növekedési potenciáljának 
fejlesztése, a tudás-gazdaság. az infokommunikáció fej-
lesztése, célzott munkahely-teremtés és -megőrzés, ki-
emelt szolgáltatás- és társadalmi gazdaságfejlesztés, 
infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás 
területén, infrastrukturális beruházások a gyarapodó tu-
dástőke érdekében, és a közigazgatás hatékonyságának 
növelése. 
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Fekete Leticia a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium szakmai tanácsadója, A Common Assessment 
Framework (CAF) minőségmenedzsment modell új vál-
tozatának bemutatása és a hazai alkalmazás ösztönzése 
érdekében tett kormányzati intézkedések című előadá-
sában először a CAF létrejöttét és jellemzőit ismertette, 
majd terjedésének dinamikájára mutatott rá. Felvázolta, 
hogy a CAF egyes fejezeteinek értékelés során megálla-
pított és végrehajtott fejlesztési intézkedések ilyen mér-
tékben hatnak a szervezetükre. 



Bemutatta a hazai szervezetfejlesztési programok kap-
csolódásait, a Módszertani útmutatót a CAF 2013 modell 
alkalmazásához, az EIPA CAF 2013 módszertan nem-
zeti változatát (érthető nyelvezet, szakmai lektorálás 
mellett testreszabott példák, szószedet). (Ez utóbbi té-
makörről olvasóink bővebben értesülhetnek januári szá-
munkból. Főszerkesztő) 
A hagyományoknak megfelelően a plenáris ülést követő-
en a rendezvény a Magyar Minőség Háza® 2013. Díjak 
ünnepélyes átadásával folytatódott. Ebben az évben a 
bíráló bizottság két pályázónak ítélte meg ezt a rangos 
díjat: MOL Nyrt., Szent Erzsébet Otthon. A nyertesekről 
bővebben a Társaság portálján olvasható: Virtuális 
Minőség Háza 2013. 
Szintén ekkor adták át A Magyar Minőség Legjobb 
Szerzője Díj 2012 díjat, mellyel Veressné dr. Somosi 
Mariann munkásságát ismerte el a Magyar Minőség 
Szerkesztőbizottsága. 

 

A délutáni programban Szabó József, az Magyar Szab-
ványügyi Testület főosztályvezetője, Hogyan támogatják 
az irányítási rendszerek integrálását a szabványok? 
című előadásában bemutatta intézményét, annak szol-
gáltatásait, különösen az MSZT tanúsítási szolgáltatá-
sait. Megemlékezett az MSZT - IQNet tagságának 15. 
évfordulójáról, méltatta az IQNet jelentőségét. Ismertette 
az irányítási rendszerek szabvány-típusait, majd részle-
tesen foglalkozott a várható szabványváltozásokkal. 
(Erre a témára - annak közérdekű tartalmára való tekin-
tettel - visszatérni szándékozunk. Főszerkesztő) 
A Siemens Zrt Integrált irányítási rendszereinek és mű-
ködtetésének tapasztalatairól a cég QM/EHS vezetője, 
Ősz Krisztina számolt be. Gizella úti telephelyükön há-
rom rendszert, éspedig az MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ 
EN ISO 14001:2005 MSZ 28001:2008 (minőség-, kör-
nyezet-, valamint munkahelyi egészség és biztonság. 
irányítás) integrálták. Felsorolta az integrált rendszer 
előnyeit, a többi között dokumentációk, szabályzatok 
egységes és naprakész kialakítása, redundancia elkerü-
lése, jogkövető működés, tisztázott szervezeti felelőssé-
gek, jogkörök, hatáskörök, változáskövetés, hozzáfér-
hetőség rendezése, vezetői elkötelezettség erősítése 
egységes fellépés, hatékony belső és külső kommuniká-
ció vevői reklamációk és egyéb hiba-okok kivizsgálásá-
nak hatékony segítése, közös irányítás, integrált auditok, 
szemlék, racionális ellenőrzési rendszer, integrált oktatá-
sok, versenyelőny  
Kéki Zsuzsanna, a Magyar Szabványügyi Testület tanú-
sítási menedzsere, Integrált irányítási rendszerek tanú-
sítási tapasztalatairól szólt. Bevezetésként részletesen 
taglalta az MSZT tanúsítási szolgáltatásait, majd az in-
tegrált rendszerek (IQNet BD 301) sajátosságaira tért át. 
E szerint az irányítási rendszer akkor integrált, ha politi-
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kát és célokat határoz meg, és ezeket a célokat több irá-
nyítási terület integrálásával éri el, ezen a rendszeren 
belül hatékonyan harmonizált ahelyett, hogy több rend-
szert működtetne párhuzamosan. Felsorolta, hogy me-
lyek lehetnek a különböző rendszerek közös részei. Azt 
is kiemelte, hogy egy jól integrált irányítási rendszer több 
kell, hogy legyen, mint az egyes irányítási rendszerek 
összessége. Előadásának befejező részében bemutatta, 
hogy az egyes irányítási rendszerek milyen változásai 
várhatók a belátható jövőben. 
A Menedzserek Fóruma ez évben Somogyiné Alabán 
Ildikó, a Magyar Minőség Társaság alelnöke, Kutatás-
Termelés MOL Hatósági Kapcsolatok és Működés Tá-
mogatás vezető, MOL Nyrt. vezetésével a Jó gyakorla-
tok, aktualitások az irányítási rendszerek háza táján című 
szekcióban tárgyalta a szakma újdonságait. 
Bárczi István, rendszer- és szolgáltatástanúsítás, kör-
nyezetvédelmi divízió-vezető, SGS Hungária Kft. ISO 
50001 és az energiahatékonysági direktíva (27/2012 EK) 
kapcsolata című prezentációjában ismertette, hogy a 
direktíva 2015-re először, attól kezdve négyévente, 
nagyvállalatoknak energia audit elvégeztetését írja elő. 
Az energia auditok alternatívájaként tanúsított irányítási 
rendszerek fenntartását határozza meg, amennyiben 
azok tartalmazzák a direktívának - auditokkal szemben 
támasztott - követelményeit. Az ISO 50001-es szabvány 
tartalmazza a direktíva követelményeit, de az ISO 
14001-es szabvány nem. Míg az ISO 50001-es szab-
vány szerint a szervezet rendszerének kell teljesíteni a 
direktíva tartalmi követelményeit és a külső audit feladata 
e követelmények szervezet általi teljesítésének vizsgá-
lata, addig a négyévente egyszer elvégzett energia 
auditok során kell elvégezni az előírt adatgyűjtéseket és 
elemzéseket. Ez az energia audit számszerű hatékony-

ság-javítási javaslatokkal, a követelményeknek való 
megfelelés igazolásával zárul, mivel ez utóbbi esetében 
magának a rendszert működtető szervezetnek kell fej-
lesztési programokat meghatározni és végrehajtani. 
Mindkét esetben fennáll az auditok szakmai súlya, ér-
telme elvesztésének veszélye, amennyiben azokat kellő 
felkészültség nélkül hajtják végre. A hazai szabályozást 
mindezek figyelembevételével célszerű megalkotni és 
végrehajtani, figyelemmel a fogalmak (pl. audit, tanúsí-
tás, stb.) pontos alkalmazására. 
Ezt követően az energiahatékonysági direktíva és más, a 
minőséggel kapcsolatos előírások gyakorlati tapasztala-
tok ismertetésére került sor. Laczó Pál, - műszaki igaz-
gató, ENEFEX Hungary Kft - egy mérnök szemével, egy 
gyáregység példáján mutatta be az ISO 50001 energia 
menedzsment rendszer kialakításának gyakorlati ta-
pasztalatait és buktatóit, Rámutatott arra, hogy az ener-
gia felhasználást mérő informatikai rendszer önmagában 
nem elegendő, az energia hatékonyság elérése a rend-
szerszemlélet változtatását követeli. Az energia-haté-
kony működés feltételei: 
• jól szervezett, dokumentált működési modell,  
• folyamatos veszteségfeltárás, 
• energetikai alapvonal meghatározás, 
• források biztosítása a projektek megvalósítására, 
• az eredmények állandó ellenőrzése, szinten tartás, 
• a feladatok megosztása, felelősök kijelölése, 
• rendszeres jelentés-küldés az energetikai 

viszonyokról, 
• rendszeres konzultáció, tájékoztatás, oktatás. 
A HAJDU Autotechnika Zrt. minőség- és környezetirá-
nyítás vezetője, Simon György, cégük minőségfilozófi-
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áját ismertette, mely lean alapokon nyugvó tevékenysé-
gekkel, tudásközpontú szervezet működtetésével, és a 
vállalati kultúra minél magasabb szintre emelésével kí-
vánja elérni az érdekelt felek elégedettségét. A résztve-
vők az elméleti alapok ismertetésén túl, a részvénytársa-
ságnál alkalmazott, és tudásmegosztásra érdemesnek 
tartott, jó gyakorlatok bemutatásán keresztül ismerhették 
meg egy fiatal, sikeres magyar vállalkozás tevékenysé-
gét. 
Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt, au-
tóipari visszapillantó tükröket gyárt a világ legnagyobb 
autóipari óriásai számára. Az indiai gyáraiban már egy 
évtizede él a minőségkörökben folyó fejlesztési munka, a 
programba a magyarországi gyárak tavaly kapcsolódtak 
be, rögtön nagyon sikeresen. Jelenleg 16 magyar projekt 
fut, közel 90 résztvevő közreműködésével. Meleg Edit, 
Advanced Quality Engineer ismertette a minőségkörök 
módszerét. Nagyon fontos, hogy a résztvevő kollégák 
csaknem fele termelési dolgozó, akik valóban a napi 
munkájukat szeretnék megkönnyíteni a választott prob-
léma megoldásával. A módszer a probléma pontos azo-
nosítása, a jelen állapot feltárása, a gyökér-okok felderí-
tése, definiálása, a kitűzött cél elérése, a hosszú távú 
megoldás rendszeresítése. A program legfontosabb ho-
zadéka nem a pénzben mérhető előnyök, hanem a csa-
patépítés, szisztematikus gondolkodás, tényeken, szá-
mokon alapuló elemzés, módszerek használata, mérnö-
kök és sori dolgozók közös problémamegoldó munkája. 
(Erre a témára, szakmai cikk formájában, januári szá-
munkban visszatérünk. Főszerkesztő) 
A Jó gyakorlatok a projektek menedzselése során című 
előadásában Farkas Imre Albert, a GEA EGI Energia-
gazdálkodási Zrt. minőség- és környezetirányítási főmér-
nöke 7 pontban foglalta össze azokat a 30-40 év alatt 
kialakult lépéseket, melyek lehetővé tették Heller pro-

fesszor úr szabadalmának (Heller-féle száraz hűtő-to-
rony) elterjedését az egész világon. A 7 lépés, amelyet 
mint projekt menedzsment jó gyakorlatot azonosítottak: 

 Alapos ajánlat készítés standardizált 
munkafolyamat alapján 

 Hosszú időtartamú, részletekbe menő szerződéses 
tárgyalás 

 Projekt Manager és a Projektet Megvalósító Csapat 
Kinevezése 

 Indító Értekezlet a vállalat felső vezetésének 
részvételével 

 A Projekt menedzser a projektet érintő minden 
információval rendelkezik 

 Szigorúan kell követni a projekt végrehajtását, heti 
projekt értekezlet 

 Projekt Záró Jelentések készítése (műszaki, 
pénzügyi, szerződéses határidők, minőségügyi 
kérdések, stb.) 

A vezetők 20-30-40 éve dolgoznak az EGI-ben. Van 
olyan szenior kolléga, aki 60 éve részese a cég min-
dennapjainak, ma már, mint nyugdíjas. A siker mögött 
ez a rendkívül összeszokott a csapat is ott áll, a ké-
sőbb érkezőknek kihívás az évek hosszú során be-
idegződött gyakorlatokon változtatni. 
A Menedzserek Fórumának délutáni Projekt- és minőség 
menedzsment szekciója Dr. Topár József egyetemi ad-
junktus (BMGE Menedzsment és Vállalatgazdaságtan 
Tanszék) vezetésével a minőségmenedzsment egyik 
aktuális és több módon megközelíthető kérdését a pro-
jektek minőségmenedzsmentjét, minőségbiztosításának 
kérdéseit tűzte napirendjére. 
A mai vállalati gyakorlatban a projektek keretében vég-
zett tevékenység folyamatosan növekvő szerepet kap. A 
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projektmenedzsmenttel foglalkozó szakirodalmak sok 
esetben nagyon nagyvonalúan, minőségmenedzsment 
szempontból sok esetben helytelenül foglalkoznak a 
projektekben a minőségbiztosítás feladataival. A szekci-
óban e kérdések elméleti és gyakorlati kérdéseit bemu-
tató előadásokra került sor. Dr. Sebestyén Zoltán 
egyetemi docens (BMGE Menedzsment és 
Vállalatgazdaságtan Tanszék) a projektmenedzsment 
aktuális kérdéseiről, trendjeiről adott áttekintő képet. A 
projektek menedzselésében a különböző irányzatok, 
szabályozások egyes esetekben a különböző szerzők, 
irodalmi források azonos elemeire és eltéréseire is rá-
mutatott előadásában. Részletesen kitért a projektmene-
dzserek nemzetközi minősítésének és a sikertényezők a 
nyomon követés aktuális kérdéseire. Mint minden „diva-
tos” menedzsment területen itt is tiszta képet kell kap-
nunk az olyan új elnevezések szakmai tartalmáról, mint a 
projekt portfólió-, vagy a megaprojekt menedzsment. 
Dr. Topár József egyetemi adjunktus (BMGE Me-
nedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék) előadásá-
ban a projektmenedzsment és a minőségmenedzsment 
kapcsolatával, a projektek esetében alkalmazható minő-
ségmenedzsment megközelítések és módszerek alkal-
mazásának lehetőségeivel foglalkozott. Mint minden más 
területen itt is sajnálatosan találkozunk azzal a szemlé-
lettel, hogy a projektek működtetéséhez nem a hasznos, 
az adott feladat megoldásához releváns minőségme-
nedzsment rendszer elemeket alkalmazunk. A túlbürok-
ratizált, csak a „papír” kedvéért alkalmazott elemek sok 
esetben a minőség szemlélet ellen is dolgoznak. A pro-
jektekben is a minőségtervezés és a szervezeti önérté-
kelés adott szervezeti kultúrához illeszkedő alkalmazá-
sára hívta fel a figyelmet. 
A szekció munkájának szakmai színvonalát jelentős 
mértékben emelte a projektek minőségmenedzsmentjé-

nek gyakorlati alkalmazását bemutató két előadás. Az 
előadók a hazai innováció vezető cége, az ERICSSON 
Magyarország projektmenedzsment gyakorlatáról adtak 
ízelítőt. Előadásukat követő személyes beszélgetéseken 
több nagyvállalat képviselője megfogalmazta, hogy az 
átfogó tapasztalatok mellett szívesen megismerkedne e 
kiváló gyakorlat részleteivel is. 
Juszt Péter - Senior projektmenedzser, ESPM, IPMA 
Level C, Ericsson Magyarország - előadásában a válla-
latuknál használt projekt keretrendszer alapjait és a pro-
jektmenedzserek minősítési rendszerének működését 
mutatta be. E rendszer-elemek a teljes Ericsson, mint 
multinacionális cég működését jellemzik. Az Ericsson 
projekt vezérelt cég, ahol az alkalmazottak 80%-a pro-
jektekben dolgozik. E tevékenységben 3500 projektme-
nedzser tölt be kulcsszerepet. A vállalat projektjeit egy 
erre a célra kialakított rendszer (PROPS, PROject for 
Project Steering) támogatja, mely a szervezeten belül 
minden fajta projektre (szolgáltatási, fejlesztési, belső) 
használható. Bemutatta a rendszer működésének fonto-
sabb elemeit, majd. a projektmenedzserek külső és 
belső minősítési rendszerének működését vázolta fel. A 
külső minősítések esetében a PMI (Project Management 
Institute) rendszere kerül alkalmazásra. A belső minősí-
téseket egy jól kidolgozott rendszer szerint négy szintre 
(Assessed, Experienced, Senior, Principal) sorolják be a 
projektmenedzsereket. 
Iványi Antal - Senior projektmenedzser, ESPM, IPMA 
Level B, Ericsson Magyarország - előadásában a válla-
latnál alkalmazott, egyes minőségmenedzsment-eszkö-
zök alkalmazását mutatta meg. A projektek fázisaihoz 
köthetően alkalmazzák a minőség tervezés, minőség 
biztosítás és a minőség ellenőrzés projektekre szabott 
változatait. Izelítőt kaphattunk a projekt teljes életciklusát 
támogató Global Chronos (Clarity) IT rendszer bevezeté-



sének tapasztalatairól. E rendszer kialakítása 2012-ben 
kezdődött meg és 2014-től használata kötelező lesz. Az 
előadó összefoglalta a cégnél alkalmazott projekt-auditok 
rendszerét, az auditok szintjeit és az audit időzítését. 
Gyakorlati példán keresztül bemutatta a PROPS audit 
működését, az audit lefolyatásának és értékelésének 
módszereit. 
Összegzés 
Mint minden évben, igyekszünk összegezni, hogy milyen 
szellemi javakkal gyarapodhattak a konferencia résztve-
vői? Az első napon, a Plenáris ülésen arról kaptunk átte-
kintést, hogy két Minisztérium milyen koncepciók alapján 
készül a jövő évre, és ehhez hogyan alakíthatják saját 
terveiket. Hasonlóképpen igazodhatnak az irányítási 
rendszerek szabványainak várható változásaihoz is. 
A Jó gyakorlatok, aktualitások az irányítási rendszerek 
háza táján című szekció a hazai tapasztalatok cseréjét  
szolgálta, különösen az energiahatékonyság, a tudás-
központú szervezet működése, és a minőségkörök mód-
szere adott új ismereteket. Ez utóbbi témából azt emel-
ném ki, hogy egy ilyen program legfontosabb hozadéka 
nem pénzben mérhető közvetlen előny, hanem a csapat-
építés, szisztematikus gondolkodás, tényeken, számokon 
alapuló elemzés, mérnökök és sori dolgozók közös 
problémamegoldó munkája, amely végül is a gazdasági 
eredményben is testet ölt. 
A Projekt- és minőség menedzsment szekció az el-
mélet néhány kérdésének tisztáztatásával és a pro-
jektek auditjával kapcsolatban nyújtott értékes infor-
mációt. 
Összeállította a szekcióvezetők Somogyiné Alabán 
Ildikó és Dr. Topár József beszámolóinak felhasználá-
sával Dr. Róth András.  
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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 
08.30 – 09.00 Regisztráció 
09.00 – 09.15 Levezető elnök: Sződi Sándor minőségügyi 

és oktatási vezető – IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

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

09.15 – 10.00 Aktuális gazdaságstratégiai kérdések. A 
beszállítók fejlesztése 

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

10.00 – 10.10 „A Mikulás is benchmarkol-6.” konferencia 
legjobb előadója díj átadása 

10.10 – 10.35 A reklám mérhető haszna 
 Urbán Zsolt elnök – Magyar Reklámszövetség 
10.35 – 11.00 NI. a beszállítókért 
 Rádai Katalin beszerzésvezető – National Instru-

ments Hungary Kft. 
11.00 – 11.30 Szünet 
11.30 – 11.55 Lakics Kft. az „Év kiváló Beszállítója” 
 Lakics Péter ügyvezető – Lakics Gépgyártó Kft. 
12.55 – 12.20 SMR és a beszállítók segítése 
 Tibori-Pál Levente vezérigazgató – SMR Hungary Bt. 
12.20 – 13.20 Ebéd 
13.20 – 13.45 Beszállítók fejlesztése a Continental Automo-

tive Hungary Kft.-ben 
 Kovács Edit  SQM csoportvezető – Continental Auto-

motive Hungary Kft. 
13.45 – 14.10 Beszállító fejlesztési programok a kiemelt 

járműipari központokban 
 Pomázi Gyula ügyvezető igazgató – Provice Üzleti 

és Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
14.10 – 14.35 Az OTP Bank ajánlatai 
 Harnóczi György termékvezető – OTP Bank Nyrt. 
14.35 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 InterCert 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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Fenntarthatóság a hazai vállalati gyakorlatban 2. rész – 
Bárth-Fehér Szilvia

Sustainability in the Practice of Hungarian Firms 
Part 2 – Bárth-Fehér, Szilvia  

Minősítéssel a minőségért. Folyamatban a 
pedagógusértékelés – Pecsenye Éva

Qualifying for Quality. Pedagogue Qualification in 
Progress – Pecsenye, Éva  

Agilis szoftverfejlesztők agilis környezetben 2. rész – Agile Software Developers in an Agile Environment 
Part 2 – Dr. Balla, Katalin – Bujáki, AttilaDr. Balla Katalin – Bujáki Attila  

Fenntarthatóság és felelősségvállalás – a jövő generáció 
véleménye – Dr. Berényi László

Sustainability and Responsibility – the View of the 
Future Generation – Dr. Berényi, László  

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Dr. Berényi Lászlóval 
– Sződi Sándor  

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

A Magyar Minőség 2013 évi szakcikkeinek 
tartalomjegyzéke

Contents of 2013 Year’s Professional Articles in 
Magyar Minőség  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Best Author of Magyar Minőség, 2012 Award 
GrantedA Magyar Minőség legjobb szerzője, 2012 Díj átadása 

 

Beszámoló a XXII Magyar Minőség Hét konferenciáról Report on 22th Magyar Minőség Hét Conference 
5-6 November 20132013. november 5-6  

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

„„A Mikulás is benchmarkol – 7.” Konferencia 2013. 
december 5.

7th Santa Claus Is Benchmarking as Well  
Conference 05 December 2013  

  

Magyar Minőség XXII. évfolyam 12. 2013. december 54/55 oldal 



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

