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3. A HAGYOMÁNYOS KAPITALISTA PIACI MINŐSÉGÜGY 
3.1. A kapitalista piaci igény-kielégítési folyamat 
A „kapitalista” piaci minőségügy 
Az 1900-as századforduló táján a tömegtermelés elterje-
désével elsősorban az Egyesült Államokban és az Egye-
sült Királyságban kibontakozott a mai értelemben kor-
szerű, vagy hagyományos minőségügynek nevezett is-
meretrendszer. Ez a hagyományos minőségügynek 
nevezett tudományterület a kapitalista gazdasági rend-
szerben kialakult minőségügy, ezért ezt, - a más gazda-
sági/társadalmi rendszerek minőségügyeitől megkülön-
böztetve, célszerűen kapitalista szabadpiaci minőség-
ügynek nevezzük. 
A kapitalista piaci igény-kielégítési folyamat: termelés és 
fogyasztás 
Emberi természetünkből következően igényeink vannak. 
Az igényeink értékrendünkből fakadnak. Érték szá-
munkra az, ami az értékrendünk alapján igényünket ki-
elégíti. A kapitalista társadalomban ezért megjelenik a 
piacon a termékével a termelő, hogy a fogyasztó piacon 
megjelenő igényeit a termékével kielégítse. 
A termelő – a saját értékrendjétől függően – a fogyasztó 
igényeit ki akarja elégíteni, ezért a kapitalista gazdasági 
rendszerben a termelési folyamat során terméket állít 
elő, amelyet a piacon, mint jószágot, árut értékesít, a 
termékéért a termelő – általában a fogyasztótól –  a pia-

con csereértéket kap, ami a kapitalista piacon a legtöbb 
esetben pénzben kifejezett értéket jelent. 
A fogyasztó a saját értékrendjétől függő igényeinek a 
kielégítése érdekében a termelőtől a piacon termé-
ket/árut vásárol, amelyet a kapitalista gazdasági rend-
szerben a fogyasztási folyamat során használ, elhasz-
nál, elfogyaszt. Ha a termék kielégíti a fogyasztó igé-
nyeit, akkor a termék számára értékhordozó. A fo-
gyasztó – általában – a termékért a piacon pénzben ki-
fejezett csereértéket ad. A fogyasztó számára alapvető 
kérdés, hogy az ő értékrendjétől függő értékhordozó 
termék/áru piaci pénzértéke mennyire fejezi ki az ő ér-
tékrendjétől függő értékhordozó használati értékét. 
A termelő és a fogyasztó közötti, a termékre vonatkozó 
közösségi kapcsolat tehát a kapitalista szabadpiac ke-
retei között játszódik le. A piac részletesebb bemutatása 
a következő fejezetben található. 
A kapitalista piacon találkozó termelési és a fogyasztási 
folyamatok és azok kapcsolatának együttesét kapitalista 
piaci igény-kielégítési folyamatnak nevezzük, a kapita-
lista piaci minőségügynek ez az alapvető fogalma [3]. A 
kapitalista piaci igény-kielégítési folyamat lényege a 33..  
áábbrráánn látható. 
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A hagyományos kapitalista minőségügy az úgynevezett 
kapitalista szabadpiaci igény-kielégítési folyamatokkal 
foglalkozik, amelyek esetén a termelő és a fogyasztó 
közösségi kapcsolatát a gazdasági verseny szabadságát 
biztosító kapitalista piacgazdaság jogállamban, demok-
ratikus társadalmi rendszerben szabályozza. A termelő 
és a fogyasztó tehát a kapitalista szabadpiacon találko-
zik, ott bonyolítják le az üzletet.  
A piacgazdaságban jogi szempontból kétféle piacot ér-
telmezünk. A szabadpiacot a kereslet és a kínálat sza-
bályozza, az áruk ára a kereslettől és a kínálattól függ. A 
vevő akkor „Király”, ha kínálati piac van, ekkor ő dönti el, 
hogy mit, hol vásárol. (Megjegyezzük, hogy keresleti piac 
esetén a termelő a „Király”.) A szabadpiacon a fogyasztó 
pénzért értéket (value for money), a termelő értékért 
pénzt (money for value) kap. 
A közpiacon általában nem a fogyasztó fizeti az áru cse-
reértékét (az árát), hanem a közösség, az állam, vagy a 
közösségért felelősséget érző támogató (szponzor), ek-
kor a kereslet-kínálat egyensúlyát állami szabályozókkal 
kell megteremteni. 
 
 
 

3.2. A kapitalista piaci igény-kielégítési folyamat mi-
nősége 
A kapitalista piaci igény-kielégítési folyamat érdekeltjei  
A termelési és a fogyasztási folyamatokból álló kapita-
lista szabadpiaci igény-kielégítési folyamat főbb érde-
keltjei (stakeholders) (érintettjei, érdekelt felei partnerei, 
társai, tág értelemben vett „vevői”) az alábbiak: 
a fogyasztási folyamatban érdekeltek a közvetlen fo-
gyasztó (customer), a végfogyasztó (consumer), a fo-
gyasztó környezete és a fogyasztói érdekvédelmi szer-
vezetek; 
a termelési folyamatban érdekeltek a termelő (gyártó 
vagy szolgáltató), ezen belül a tulajdonosok, a részvé-
nyesek, az ügyvezetők, a vezetők, az alkalmazottak, a 
beszállítók, továbbá a termelők érdekszövetségei, a 
szindikátusok, a kamarák, a szakszervezetek, a ver-
senytársak (ésszerű együttműködés esetén); 
a piac oldaláról érdekeltek a piac minőségügyi szereplői, 
ezen belül a mérésügyi szervezetek, a szabványosítók, a 
vizsgálók, tanúsítók, az akkreditálók,  a minőségügyi ta-
nácsadók és az infrastruktúra-szolgáltatók; 
az államigazgatás oldaláról érdekeltek az államigazga-
tás, a közigazgatás, a felügyelő hatóságok; 
a társadalom oldaláról érdekeltek a munkaerőpiac, a he-
lyi közösség és a társadalmi szervezetek. 
A piaci igény-kielégítési folyamat alapvető érdekeltjei 
tehát a fogyasztási folyamatban érdekelt fogyasztók, a 
termelési folyamatban érdekelt termelők és a termelők 
beszállítói valamint az igény-kielégítési folyamatban ér-
dekelt társadalom. 
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A kapitalista piaci igény-kielégítési folyamat érdekeltjei-
nek igényei 



A piaci igény-kielégítési folyamatban érdekeltek igényei 
általában erősen eltérőek: mindegyiküknek saját érték-
rendje, érdeke, igénye van. A piaci igény-kielégítési fo-
lyamat főbb érdekeltjeinek főbb igényeit a 22..  ttáábblláázzaatt 
foglalja össze. 
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A kapitalista piaci igény-kielégítési folyamat minősége 
Értelmezésünk szerint a termelési és a fogyasztási fo-
lyamatokból és azok kapcsolatából álló kapitalista piaci 
igény-kielégítési folyamat minősége a termelésben és a 
fogyasztásban érdekeltek (fogyasztók, termelők, beszál-
lítók és társadalom) értékrendjén alapuló értékítélete arra 
vonatkozóan, hogy a termelési és a fogyasztási folya-
matok mennyire elégítik ki az érdekeltek igényeit, azaz 

az érdekeltek az igényeik kielégítése által mennyi értéket 
kapnak. A minőség tehát átadott érték. 
A minőség tehát az érdekeltek elégedettségének a mér-
téke. Az igény és így az elégedettség az érdekelt érték-
rendjétől függő szubjektív dolog, így a minőség is szub-
jektív, az érdekelt értékrendjétől függ. 
3.3.A minőségügy alapfogalma a megfelelőség 
A minőségügy nélkülözhetetlen alapfogalma a megfele-
lőség 
A minőségügy alapfogalma a fentiekben tárgyalt minő-
ség fogalma. A minőség azonban egyrészt az érdekeltek 
értékrendjétől függő szubjektív dolog, másrészről a mi-
nőség az érdekeltek elégedettsége által csak nehezen 
becsülhető. A minőség értelmezhetőségének nehézsé-
geiből adódó problémákat részben megoldja az a tény, 
hogy a minőségügyben ezért kialakult a minőség mellett 
a megfelelőség fogalma is. 
A hagyományos kapitalista minőségügy kezdeti szaka-
szában a minőség fogalmaként sokan a mai értelemben 
használatos megfelelőség fogalmát használták, ezért a 
minőségügyben a mai napig keveredik a minőség és a 
megfelelőség fogalma. 
A megfelelőség értelmezése 
A minőségügyben a minőség mellett értelmezzük a mi-
nőség szabályozásához nélkülözhetetlen alapfogalmat, 
az objektumok (termékek, folyamatok, személyek, rend-
szerek stb.) – adott követelményrendszerre vonatkozó – 
megfelelőségét (conformity, conformance). Minőségügyi 
szempontból nem mondhatjuk azt, hogy egy objektum 
megfelelő vagy nem, hanem azt mondjuk, hogy egy ob-
jektum egy adott követelményrendszer szempontjából 
megfelelő vagy nem.  
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Egy objektum (termék, rendszer, folyamat vagy tevé-
kenység) megfelelőségét úgy értelmezzük, hogy adott 
vizsgálati szempont alapján meghatározzuk az objektum 
bizonyos mérhető, megfigyelhető tulajdonságait, alkal-
mas vizsgálati módszerrel megállapítjuk a tulajdonságok 
értékét, a tulajdonság-értékekre vonatkozóan követel-
ményeket írunk elő és megállapítjuk, hogy az objektum 
tulajdonságainak mért értékei kielégítik-e az adott köve-
telményrendszer által előírt követelményeket. Ha az ob-
jektum tulajdonságainak mért értékei kielégítik a köve-
telményeket, akkor az objektum az adott követelmény-
rendszerre vonatkozóan megfelelő (conform), ha nem 
elégíti ki, akkor az nem megfelelő (nonconform). 
A megfelelőség-tulajdonságok (conformity properties) a 
termék, vagy tevékenység, vagy rendszer megfelelőség-
követelményrendszerben leírt tulajdonságai. 
A megfelelőség-vizsgálati módszer (conformity test 
method) a megfelelőség-követelményrendszerben leírt, a 
megfelelőség-tulajdonság értékének adott mérési skálán 
történő meghatározására (vizsgálatára, mérésére) szol-
gáló vizsgálati módszer. 
A megfelelőség-vizsgálat (conformity testing) a termék, 
vagy rendszer, vagy folyamat vagy tevékenység megfe-
lelőség-követelményrendszerben leírt tulajdonságai előírt 
vizsgálati módszerrel valamilyen mérési skálán meghatá-
rozott tulajdonság-értékeinek a meghatározását (méré-
sét) jelenti. 
A megfelelőség-tulajdonságérték valamilyen metrológiai 
(névleges, sorrendi, intervallum, vagy arány) skálán 
meghatározott tulajdonságérték. Itt fel kell hívni a figyel-
met arra, hogy a vizsgálat bármilyen metrológiai érte-
lemben vett „mérési skála” használatát jelenti, nem csak 
a szűkebb értelemben vett mennyiségi mérést. 

A megfelelőség-követelmény (conformity requirements) 
az adott megfelelőség-tulajdonság meghatározott érté-
kére vonatkozó, relációként megfogalmazott előírás 
(criteria), követelmény. 
Az összes megfelelőség-tulajdonságra vonatkozó meg-
felelőség-követelmények együttese a megfelelőség-kö-
vetelményrendszer (conformity specification).  
A megfelelőség-követelményrendszer tehát az alábbi 
elemeket tartalmazza: 

 a megfelelőség megállapítása érdekében vizsgálandó 
tulajdonságok 

 a vizsgálandó tulajdonságok mérésére szolgáló vizs-
gálati módszerek 

 a tulajdonságok mért értékére vonatkozó követelmé-
nyek (relációk). 

A megfelelőség-megállapítás 
A megfelelőség meghatározásához tehát a termelőknek, 
a fogyasztóknak és a társadalomnak meg kell állapod-
niuk a termékekre, a rendszerekre, a folyamatokra és a 
tevékenységekre vonatkozó megfelelőségi követelmény-
rendszerekben. A követelményrendszer világosan meg 
kell, hogy adja, hogy a terméknek vagy tevékenységnek 
milyen tulajdonságait milyen módszerrel kell mérni, a 
mért tulajdonság-értékeknek milyen követelményt (relá-
ciót) kell kielégíteniük. A megfelelőség-követelmény-
rendszerre példa a termék-szabvány, a gyógyszerkönyv, 
az élelmiszerkönyv, a rendszer-szabvány stb. 
A megfelelőség-megállapítás (conformity assessment) 
azt jelenti, hogy megállapítjuk, hogy a tényleges termék, 
rendszer, folyamat vagy tevékenység megfelelőség-tu-
lajdonságainak mért értékei kielégítik-e az adott megfe-
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lelőségi követelményrendszerben előírt követelményeket 
(vonatkozásokat). 
A megfelelőség-megállapítás folyamata tehát az alábbi 
főbb lépésekből áll: 

 a vizsgálati szempont alapján az objektum vizsgálan-
dó megfelelőség-tulajdonságainak a meghatározása, 

 adott vizsgálati módszerrel adott mérési skálán a 
megfelelőség-tulajdonságok mért értékének a meg-
határozása, 

 a megfelelőség-tulajdonságok mért értékei alapján az 
objektum adott megfelelőség-követelményrendszerre 
vonatkozó megfelelőségének megállapítása. 

A megfelelőség-megállapítást sok esetben a megfelelő-
ség-tanúsítás (conformity certification) követi. A tanúsítás 
tehát nem a minőségre, hanem a megfelelőségre vonat-
kozik. 
A minőség és a megfelelőség kapcsolata 
Sajnálatos módon a minőség és a megfelelőség fogal-
mát több szerző összemossa, összekeveri, pedig a két 
fogalom élesen eltérő. Mint már említettük, az igény-ki-
elégítési folyamat minősége az érdekelte értékítéletétől 
függő szubjektív fogalom, általában közvetlenül nem, 
vagy csak nehezen mérhető, ugyanakkor az igény-kielé-
gítési folyamat egyes elemeire vonatkozó megfelelőség 
– jól megfogalmazott követelményrendszer esetén – 
egyértelműen értelmezhető és definíciószerűen vizsgál-
ható, mérhető. Ebből következik a minőségügyben a 
megfelelőség jelentősége és fontossága.  
Megjegyezzük azt is, hogy a minőség alapvetően érték-
szemléletű és bizonyos funkciók, vagyis funkcionális tu-
lajdonságok alapján értelmezhető, ugyanakkor a megfe-

lelőség alapvetően naturális szemléletű és általában leíró 
tulajdonságok alapján értelmezhető. 
Hangsúlyozni kell azonban azt a természetesnek tűnő, 
de nem kellően tudatos állítást is, hogy bár a megfelelő-
ség a minőségszabályozás nélkülözhetetlen eszköze, 
mégis a minőség a lényeges, az elsődleges, a megfele-
lőség csak a minőség szabályozásának másodlagos se-
gédeszköze. A termék-megfelelőség a fogyasztói minő-
séggel szemben tehát csak másodlagos, ugyanakkor 
rendkívül fontos szerepe van a minőségszabályozásban 
és a kereskedelmi szerződéses kapcsolatokban. 
3.4. A hagyományos kapitalista piaci minőségügy 
A minőségügy általánosságban a minőség és a minő-
séggel kapcsolatos fogalmak összességét foglalja ma-
gába. 
A hagyományos kapitalista piaci minőségügy a termelési 
és a fogyasztási folyamatokból és azok kapcsolatából 
álló (teljes) piaci igény-kielégítési folyamatnak és az 
azokból felépülő piaci igény-kielégítési láncnak az érde-
keltek, azaz elsősorban a fogyasztó, a termelő és a tár-
sadalom értékítélete által meghatározott minőségének a 
szabályozásával foglalkozik.  
A kapitalista piaci minőségügyben a termelési és a fo-
gyasztási folyamatok minőséget két szinten, álla-
mi/nemzeti szinten (makró minőségügy) és vállala-
ti/intézményi szinten (mikró minőségügy) szabályozzák. 
A kapitalista piaci minőség állami/nemzeti szintű minőség-
ügyi szabályozási rendszere – piaci makró minőségügy 
A hagyományos kapitalista piaci minőségügy irodalmá-
nak zöme csak a vállalati szintű minőségmenedzsment-
tel foglalkozik, elenyésző azon munkák száma, amelyek 
a minőség állami/nemzeti szintű szabályozását tár-
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gyalná. A vállalati szintű minőségmenedzsmentet azon-
ban a piaci minőség állami/nemzeti szintű szabályozása 
alapvetően befolyásolja, ezért ez is meghatározó, fontos 
része a minőségügynek. 
A piaci makró minőségügy a piaci minőség ál-
lami/nemzeti szintű szabályozásával foglalkozik. Az ál-
lami/nemzeti minőségügyi szabályozási rendszer ma-
gába foglalja mindazon állami, kormányzati és társadalmi 
intézményeket, tevékenységeket és szabályozókat, 
amelyek a vállalatokat és a piacot a társadalmi igények 
kielégítése érdekében minőségügyi szempontból szabá-
lyozzák. 
A piaci minőség állami/nemzeti szintű szabályozásának 
alapvető célja a piaci szereplők közösségi tevékenysé-
gének, azaz a termelésnek és a fogyasztásnak a szabá-
lyozása, biztosítva ezzel a tevékenységek minőségét és 
mind a fogyasztók, mind a termelők, mind a piac védel-
mét. És mivel a szabályozás elsősorban a szabadpiacra 
terjed ki, azt mondhatjuk, hogy az állami szabályozás 
lényege a szabadpiac szereplői tevékenységeinek a ha-
tékony szabályozása. A piaci makró minőségügy lénye-
géből következik, hogy a piaci minőség állami/nemzeti 
szintű szabályozása alapvetően meghatározza az ország 
versenyképességét és ezáltal az állampolgárok életmi-
nőségét és a társadalom minőségét. 
A piaci makró minőségügyben az állam feladata a fo-
gyasztók védelme elsősorban a termékbiztonsággal és a 
termékfelelősséggel, a termelők védelme elsősorban az 
iparjogvédelemmel és a szerzői joggal, továbbá a piac 
védelme elsősorban a tisztességtelen piaci magatartás 
tilalmával, a szerződésjoggal és a reklámjoggal. 
A piaci makró minőségügyben az állam alapvető szerepe 
a védelem: az állampolgárok, a vállalkozások, a vagyon, 

a környezet stb. védelme, a biztonság biztosítása. Ennek 
érdekében egyrészt általános védelmi jogszabályokat 
működtet, pl. munka- és egészségvédelem, környezet-
védelem, információvédelem stb., másrészt ennek kere-
tében nagyon sok termelő és fogyasztó tevékenységet 
jogilag is szabályoz, így például élelmiszer-előállítás, 
gyógyszer-előállítás, nagynyomású berendezések keze-
lése stb. Az állampolgárok védelme érdekében az Euró-
pai Unió a fentiek mellett bevezette és működteti a 
szakmai jogi szabályozási rendszert (technical regulation 
system) is. 
Mivel a minőségügy az ország versenyképességét és így a 
jólétét és a jól-létét határozza meg, az állam egyben felelős 
is azért, hogy a minőségügyet állami/nemzeti szinten ser-
kentse/támogassa. A minőségügy állami serken-
tése/támogatása nemzetgazdasági szinten közvetetten 
jelentős bevételt is eredményez, hiszen egyrészt a rossz 
minőségből adódó veszteség csökkenését, másrészről a 
közszolgáltatás hatékonyabb működését szolgálja. 
A kapitalista piaci vállalati/intézményi minőségügy  
A vállalati/intézményi minőségmenedzsment rendszere  
A vállalati/intézményi tevékenységeket a vállalatirányítási 
(szabályozási/menedzsment) rendszer adott cél szem-
pontjából irányítja, szabályozza. A minőségszemléletű 
vállalatok esetén a vállalatirányítási rendszer részeként a 
vállalati minőségmenedzsment-rendszer a termelési (és 
részben a fogyasztási és a beszállítói termelő) folyamat 
minőségét szabályozza. A minőségmenedzsment-rend-
szer a minőség kezelésének, a minőséggel kapcsolatos 
tevékenységeknek, azaz a minőségmenedzsmentnek a 
rendszerbe rendezett egysége. 
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dellek segítik. A vállalati minőségügyben az alábbi fonto-
sabb modelleket különböztethetjük meg: 

 minőségügyi célmodellek: részvényesi, érdekelti, 
közjó,… 

 működési modellek: ISO 9001, ISO 9004,… 
 felmérő modellek: ISO 9004/A, EFQM, CAF, ISO 

9001 audit,… 
 értékelő modellek: pontozásos EFQM, CAF,… 

A kapitalista piaci minőségügy közel száz éves múltja 
alatt számos rendkívül tartalmas vállalati működési mi-
nőségmenedzsment rendszer-modellt fejlesztettek ki, a 
teljesség igénye nélkül néhány fontosabb működési mo-
dell az alábbi: 

 az ISO 9004:2009 szabvány (a gépipari 
tapasztalatokból általánosított) ISO 9001 szabvány 
fejlesztése által készült minőségmenedzsment rend-
szer-modellje, 

 az ISO 9001:2008 szabvány minőségmenedzsment 
rendszer-modellje, amely az ISO 9004:2000 szab-
vány ajánlásainak szűkítése és ajánlás helyett köve-
telmény, 

 az ISO/TS 16949:2008 autóipari (az ISO 9001-re 
épülő) műszaki szabályzat (korábban VDA 6.1, QS 
9000) minőségmenedzsment rendszer-modellje; 

 az ISO/IEC 90003:2005 szabvány (ISO 9001-re 
épülő) szofter-fejlesztési minőségmenedzsment rend-
szer-modellje, 

 a GMP (Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat) a 
gyógyszergyártás „minőségellenőrzési”/ minőségbiz-
tosítási rendszer modellje, 

 a Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszeréből 
levezethető/következtethető kiválósági minőségme-
nedzsment rendszer-modell. 

A minőségmenedzsment-rendszerek feladata a válla-
lati/intézményi minőségpolitika megvalósítása, – a jog-
szabályok és a belső szabályzatok figyelembevételével – 
minőségügyi tevékenységek által, amelyhez megfelelő 
minőségügyi vezető, szervezet és eljárásrend, továbbá 
erőforrások kellenek. 
A vállalat/intézmény kultúrájától, értékrendjétől, tevé-
kenységeitől, a vállalat által választott minőségpolitikától, 
minőség-meghatározástól, célmodelltől és a minőség-
biztosítási/minőségmenedzsment rendszer működését 
leíró modellen alapuló minőségszabályozástól függ a 
vállalat/intézmény tevékenységeinek a tényleges minő-
sége, az, hogy a vállalat/intézmény adott tevékenységé-
nek a minőségével az érdekeltek mennyire elégedettek. 
A minőség vállalati/intézményi szintű szabályozása 
A minőséget nem lehet a vállalat egészére vonatkozóan 
szabályozni, hanem csak adott termékhez, termékcso-
porthoz tartozó termelési (és fogyasztási) folyamat minő-
ségét lehet szabályozni, ezért értelmezni kell az adott 
termékhez, termékcsoporthoz tartozó minőségszabályo-
zási (termelési) egységet. 
A vállalati minőségmenedzsment irodalmában csak ke-
vesen foglalkoznak a minőség szabályozáselméleti ér-
telemben vett szabályozásával, pedig a minőség (termé-
kenkénti/termékcsoportonkénti) vállalati/intézményi szin-
tű szabályozásának is az alapja a helyesen értelmezett 
minőségszabályozási kör.  
Örömteli, hogy az ISO 9001/9004:2000 szabvány burkolt 
módon lényegében éppen a szabályozási kört mutatta 

Magyar Minőség XXIV. évfolyam 02. 2015. február 10/68 oldal 



be, ugyanis a szabvány 7. fejezete a szabályozandó fo-
lyamatot, a 8.fejezete a mérést (8.2. fejezet), a szabá-
lyozási döntést (adatelemzés) (8.4. fejezet) és a beavat-
kozást (fejlesztést) (8.5. fejezet). De érthetetlen, hogy az 
akkor érvényes szabvány erre azonban nem hívta fel a 
figyelmet, és még érthetetlenebb, hogy ezek a szabvá-
nyok már nem érvényesek. 
A minőség vállalati/intézményi szintű szabályozásának 
három szintje 
A minőségügy hatalmas irodalmában alig van említés 
arról, hogy a minőség vállalati/intézményi szintű szabá-
lyozását három szinten – a folyamatszabályozás, a meg-
felelőség-szabályozás és a minőségszabályozás szintjén 
– kell megvalósítani [3]. E témakör burkolt formában 
megtalálható a Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat 
(GMP) követelményrendszerében, vagy például Sinha [5] 
munkájában. 
3.5. A kapitalista piaci minőségügy kiterjesztése 
A kapitalista piaci minőségügy csak a piaci szereplők, a 
termelők és a fogyasztók minőségügyével foglalkozik. A 
kapitalista piaci minőségügy kiterjesztéseként értelmez-
hető a kapitalista társadalomban a társadalmi minőség 
és az egyén életminősége fogalmak is. Ebben az eset-
ben az állami/nemzeti szinten nem a csak a piaci minő-
séget, hanem a társadalmi minőséget is és az egyén 
életminőségét is szabályozni kell. 
ÖSSZEFOGLALÁS: A MINŐSÉGTUDOMÁNY ALAP-
ELVEI 
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a minőségtudo-
mány fentiekben vázolt, napjainkig kialakult legfontosabb 
alapelveit. 
 

A minőség: érték 
A minőségügy irodalmában már régóta lényegi megálla-
pítás az értékteremtés, a termelés során hozzáadott ér-
ték, azonban a minőség igen sokféle értelmezése miatt 
csak most bontakozik ki az az állítás, hogy a minőség 
érték, a termelési és a fogyasztási folyamatban érdekel-
tek igényeinek a kielégítése által átadott érték. 
Az értelmezésből következik, hogy a minőség emberi 
fogalom, az érdekeltek világnézetétől, kultúrájától, érték-
rendjétől, erkölcsétől függ és így társadalmi közmeg-
egyezés híján egyéni, szubjektív. 
Ebből következik az is, hogy a minőség speciális kapita-
lista szemléletű szűkítése a nyereség/profit, a minőség 
általánosságban társadalmi érték, így ez a szabadpiac 
mellett a közpiacon is értelmezhető. 
A minőségügy alapfogalma a megfelelőség 
A minőségügyben a minőség mellett rendkívül fontos 
alapfogalom az objektumok (termék, folyamat, rendszer, 
személy, szervezet) adott követelményrendszerre vonat-
kozó megfelelősége. 
A közösségi tevékenységek minőségének két-szintű 
szabályozása 
A minőségügyben a termelési és a fogyasztási folyama-
tokból álló igény-kielégítési folyamat minőségét két 
szinten, a közösségi szinten és a szervezeti szinten kell 
szabályozni. 
A minőség közösségi szintű szabályozása 
A minőségügy irodalmának zöme csak a szerve-
zeti/vállalati szintű minőségmenedzsmenttel foglalkozik, 
elenyésző azon munkák száma, amelyek a minőség kö-
zösségi/állami szintű szabályozásával foglalkoznak. A 
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szervezeti/vállalati szintű minőségmenedzsmentet azon-
ban a minőség közösségi/állami/nemzeti szintű szabá-
lyozása alapvetően befolyásolja, ezért ez is fontos része 
a minőségügynek. 
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Közleményünkben bemutattuk a közösségi minőségügy 
(2. fejezet) és a kapitalista minőségügy (3. fejezet) alap-
fogalmait. Meg kell jegyezni, hogy a közösségi minőség-
ügy speciális példájaként nem csak a kapitalista minő-
ségügyet, hanem más társadalmi/gazdasági rendszer 
minőségügyét is lehetne értelmezni. 
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22..  rréésszz  
RRaannssbbuurrgg  BBeeaattrriixx  ––  VVáággáássii  MMáárriiaa  

  
A CSR-integráció vállalati megközelítése összefügg a 
vállalat tevékenységével 
A CSR kérdésköre nagyon összetett, és sokrétű cél-
struktúrát ölel fel (Ransburg – Vágási, 2007), ezért a 
rendszer teljes kiépítése nem történhet meg egyik napról 
a másikra, hanem általában egy bizonyos témára fóku-
szálva kezdődik. Kezdetként a szakértői megkérdezés 
alapján négy megközelítést azonosítottunk, melyek gya-
korisági sorrendje a következő volt: 

• Környezetvédelmi szempontok irányából eredő, ami 
azt jelentette, hogy a vállalatok kezdeti lépésként 
vagy környezetbarát technológiára váltottak, vagy pl. 
csökkentették az irodai papírfelhasználást, vagy ál-
talánosan igyekeztek a tevékenységüket környezetre 
kevésbé káros módon végezni, vagyis a környezeti 
dimenziót integrálták elsőként az értékstruktúrájukba. 

• Stratégiai megközelítés, amelynek lényege, hogy a 
válaszadók vagy az anyavállalat által kidolgozott 
CSR-stratégiát ültették át a magyarországi vállalat 
stratégiájába, vagy külső tanácsadót kértek fel, hogy 
tegyen javaslatot arra, hogy miként végezhetné a 
vállalat a tevékenységét felelősebben. A stratégiai 
megközelítés jellemzője egy meglévő módszer-
tan/eszközrendszer származékos vagy direkt külső 
hatásra (anyavállalat vagy szakértői javaslat alapján) 
történő átvétele. 

• Filantrópiaalapú felfogás, amelyet azok a vállalatok 
alkalmaztak, amelyek a CSR adományozási, jóté-
konysági oldalát ragadták meg első lépésként. 

• Kommunikációs alapú, mely szerint az amúgy is meg-
valósuló fejlesztésnek a CSR szempontjából lénye-
ges elemét kiemelve kezdtek a vállalatok kommuni-
kálni az érintettek irányába (33..  áábbrraa). 

  
33..  áábbrraa  MMiillyyeenn  ffoorrmmáábbaann  kkeezzddtteekk  ffooggllaallkkoozznnii  aa  ttáárrssaaddaallmmii  

ffeelleellőőssssééggvváállllaallááss  kkéérrddéésséévveell??  
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A vállalatokat fő profiljuk alapján környezet-intenzív, il-
letve szenzitív terméket forgalmazó, alkalmazás-intenzív 
és neutrális kategóriákba soroltuk be, és kereszttáblás 
elemzéssel vizsgáltuk a kezdeti lépés és a vállalati 
iparág jellegének viszonyát (11..  ttáábblláázzaatt). 
Környezet-inten-

zív 
Szenzitív Alkalmazás-

intenzív 
Neutrális 

Energiatermelés 
és kereskedelem 

Szeszesital-
gyártás, és-
forgalmazás 

Szállítás, szállít-
mányozás, fuva-
rozás 

 
Dohányipar 

Mezőgazdaság Gyógyszeripar 
Fém-, alumínium-
ipar 
Építőipar 
Vegyi-, gumi- és 
műanyagipar 

 
 
Haditechnika 

Azok a vállala-
tok, amelyek 
nem tartoznak 
az első kettőbe, 
és1000 fő feletti 
foglalkoztatottal 
rendelkeznek. 

Minden 
olyan cég, 
amelyik 
nem 
tartozik az 
első 3 kate-
góriába 

11..  ttáábblláázzaatt  AAzz  iippaarráágg  jjeelllleeggee  
Az eredmények alapján úgy találtuk, hogy a környezet-
intenzív vállalatok nagyobb valószínűséggel választották 
a környezeti megközelítést, mint a nem környezet-inten-
zív vállalatok. A stratégiai megközelítés a szenzitív ter-
mékeket forgalmazó vállalatokra volt jellemző, a filantró-
pia pedig az alkalmazás-intenzív és a neutrális cégekre. 
A kommunikációs stratégia egyértelműen a neutrális cé-
gekre volt nagyobb mértékben jellemző. 
Az anyavállalati befolyás az integráció jelentős motiváló 
tényezője 
A CSR-integrációban az anyavállalati befolyás lényeges 
szerephez jut, ami Kerekes és Wetzker (2007) szerint 
visszavezethető arra a sajátosságra, hogy a hazai nagy- 
és középvállalatok közel 80%-a befektetési alapokon 
keresztül vagy közvetlen beruházás által külföldi tulaj-

donban van. Korábbi hazai kutatási eredményt az anya-
vállalati befolyás tekintetében nem ismerünk. 
Vizsgálatunkban azon cégeket tekintettük leányvállalatnak, 
amelyek szakmai befektetővel rendelkeztek, mert az ő 
esetükben az anyavállalatnak közvetlen beleszólása van a 
vállalati stratégiába, illetve van lehetőség kialakult anya-
vállalati stratégiát, politikát átvenni, átültetni a hazai leány-
vállalat gyakorlatába. Szakértői megkérdezésünk igazolta, 
hogy a leányvállalatok esetében a CSR-integráció anya-
vállalati befolyásoltság alapján történt (22..  ttáábblláázzaatt). 

Anyavállalati hatásra 
integrálta a CSR- t 

Total Kereszttábla 

Igen  Nem  Igen 
vállalatok száma 23  21  44 
várható érték  18,4  25,6  44 
sormegoszlás  52,3 % 47,7%  100,0% 
oszlopmegoszlás 100,0%  65,6%  80,0% 

Leány-
vállalat 

teljes megoszlás 41,8% 38,2%  80,0% 
vállalatok száma 0  11  11 
várható érték 4,6 6,4 11 
sormegoszlás  0,0%  100,0%  100,0% 
oszlopmegoszlás 0,0% 34,4%  20,0% 

 
 
 
 
A vállalt leány 
vállalta vagy 
önálló vállalat Önálló 

vállalat 

teljes megoszlás 0,0%  20,0%  20,0% 
vállalatok száma 23  32  55 
várható érték 23  32  55 
sormegoszlás  41,8%  58,2%  100,0% 
oszlopmegoszlás 100,0%  100,0%  100,0% 

Total 

teljes megoszlás 41,8%  58,2%  100,0 

22..  ttáábblláázzaatt  KKeerreesszzttttáábbllaa  aazz  aannyyaavváállllaallaattii  bbeeffoollyyááss,,  mmiinntt  
CCSSRR  iinntteeggrráácciióóss  ffaakkttoorr  ééss  aa  vváállllaallaatt  ttuullaajjddoonnii  vviisszzoonnyyaa  

vvoonnaattkkoozzáássáábbaa  
Az anyavállalati befolyás szerepét erősítette meg a 200-
as listán szereplő cégek weboldalainak vizsgálata is, 
amely értelmében a leányvállalatok 60,3%-a rendelkezett 
olyan önálló vagy integrált jelentéssel, mely fenntartható-
sági kérdésekkel foglalkozik, míg az önálló vállalatoknak 
csak 23,2%-a publikált jelentést. 
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A nemzetközi tevékenység az integráció irányába hat 
A listán szereplő cégek közül 133 foglalkozik legalább 
érintőlegesen a weboldalán a fenntarthatóság kérdéskö-
rébe illő kérdésekkel. A következő kérdésköröket tekin-
tettük a fenntarthatóság témakörébe illőnek: környezet-
védelem, jótékonyság, munkavállalói esélyegyenlőség- 
sokszínűség, termékfelelősség; egészséges/ biztonsá-
gos munkakörülmények, társadalmi együttműködés, 
fenntarthatósági/környezeti politika. Gyenge, de szignifi-
káns kapcsolat mutatható ki a weboldalon érintett kérdé-
sek száma és az exportértékesítés árbevétele között. Ez 
azt mutatja, hogy a nemzetközi tevékenységgel rendel-
kező cégek nagyobb valószínűséggel foglalkoznak CSR-
kérdésekkel weboldalaikon (33..  ttáábblláázzaatt). 

 Export 
millió Ft 

Kérdések 
száma 

Korrelációs 
koefficiens  

1,000 0,232(**) 

Szignifikancia-
szint(2-tailed) 

0,0  0,007 

 
 
Export 
millió Ft 

N  132  132 
Korrelációs 
koefficiens  

0,232(**) 1,000 

Szignifikancia-
szint(2-tailed)  

0,007  0,0 

 
 
 
 
Spearman rho 

 
 
Kérdések 
száma 

N 132 133 

33..  ttáábblláázzaatt  KKoorrrreelláácciióóss  eeggyyüütttthhaattóókk  aazz  eexxppoorrttéérrttéékkeessííttééss  
áárrbbeevvéétteellee  ééss  aa  wweebboollddaalloonn  rréésszzlleetteezzeetttt  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáággii  

ttéémmaakköörröökk  kköözzöötttt  
Válaszadó szakértőink 83,3%-a (inkább egyetért:35,2%, 
nagyon egyetért: 48,1%) egyetértett azzal, hogy ha egy 
vállalat nemzetközileg terjeszkedni akar, akkor elenged-
hetetlen számára, hogy társadalmilag felelős legyen. Itt 
jegyezzük meg, hogy azt nem vizsgáltuk – de további 
kutatás tárgyát képezheti –, hogy a nemzetközi tevé-

kenység a fejlettebb vagy a kevésbé fejlett régiókban 
valósul-e meg. 
A fenntartható fejlődés vállalati kommunikációja 
A kommunikációnak, mint vállalati tevékenységnek álta-
lános szerepe, hogy a vállalatokat hozzásegítse céljaik 
eléréséhez azáltal, hogy információkat, üzeneteket juttat 
el a célközönségekhez, és ezzel igyekszik a címzettek-
ben a vállalatról kialakult képet a céloknak megfelelően 
befolyásolni, illetve megpróbálja elérni, hogy ez a kiala-
kult kép a vállalat által kívánatos reakciókat váltsa ki. A 
kommunikáció részét képezi a cégek (széleskörűen ér-
telmezett) marketingtevékenységének, és integrálódik a 
teljes marketingstratégiába, ezáltal a vállalati stratégiába 
is. A CSR-kommunikációban, miként magában a vállalati 
felelősség elsajátításában, Magyarországon is a nagy-
vállalatok járnak élen (Erdélyi et al., 2009,; GKI, 2009: 5. 
old.). Valószínűsíthetően azért, mert ők rendelkeznek 
elegendő anyagi erőforrással ahhoz, hogy ne csak integ-
rálják a vállalati fenntarthatóság értékrendszerét, hanem 
erről aktívan kommunikáljanak is. 
A CSR-kommunikáció alapvetően imázs-tényező erős 
munkaügyi és helyi közösségi fókusszal 
A vállalati társadalmi felelősség kommunikációjának két 
alapvető indoka tekinthető általánosnak. Az első, hogy 
ez által a vállalatról pozitív kép alakítható ki, ezért a vál-
lalatnak érdeke, hogy társadalmi tevékenységét kommu-
nikálja. A második, sokkal inkább egy alapvető elvárás 
megléte, miszerint az érdekelteknek joguk van a vállalati 
teljesítményekről információhoz jutni. 
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Empirikus kutatásunkban többek között azt vizsgáltuk, 
hogy az első indok mennyire jelentkezik a vállalati CSR-
kommunikáció célstruktúrájában, és az elért eredmény 
mennyire alakul a várakozásoknak megfelelően  A hazai 



nagyvállalatoknál szakértőik véleménye szerint a CSR-
kommunikáció elsődlegesen imázs-tényező, mivel cél-
struktúrájában és érzékelt eredményében is az imázs 
jelleg dominál (hiteles és átfogó kép a vállalatról: 87,3%). 
A vállalatok a CSR-kommunikáció által a róluk kialakult 
képet igyekeznek javítani (72,7%). Ettől főleg HR-céljaik 
megvalósulását várják: azt, hogy jó kapcsolat legyen a 
meglévő (49,1%), valamint a potenciális munkavállalóik-
kal (40,0 %), ezzel összefüggően a munkavállalókat „ki-
bocsátó” és a céget befogadó helyi közösséggel, mint 
célcsoporttal (67,3%). Bár a hazai nagyvállalatok CSR-
üzeneteiket a deklarált imázs-építő kommunikációs üze-
netek mellett termékekhez is kötik, a kommunikáció 
eredményét tekintve azonban a vállalati képre gyakorolt 
pozitív hatás mellett számszerűsíthető eredmény nem 
jelentkezik, a forgalomra kimutatható hatása nincsen (44..  
ttáábblláázzaatt)).. 
A hazai CSR kiemelt munkavállalói irányultságát a GKI 
felmérése is alátámasztja, miszerint a hazai cégeknél a 
CSR-re költött összegek háromnegyede belső célokat 
szolgál (GKI, 2009: 5. old.). A kutatási eredmények fel-
vetik azt a kérdést, hogy míg korábban a fenntartható 
fejlődés vállalati integrációja főleg a környezetvédelmi 
követelményekre helyezte a hangsúlyt, napjainkban a 
CSR kérdésköre miért követi nagyobb mértékben a szű-
kebb társadalmi érdekelti kör elvárásainak való megfe-
lelés elvét, legalábbis a szakértők véleményének tükré-
ben. A válaszok felderítése további kutatások célja lehet 
(44..  ttáábblláázzaatt). 
A CSR-kommunikáció a vállalati tevékenységgel kap-
csolatos megítélésbeli kockázatokat ellensúlyozza 
A nemzetközi szakirodalommal összhangban a GKI ha-
zai kutatása is alátámasztja, hogy „a vállalati felelősség-
vállalási tevékenység igen erősen összefonódik a vállalat 

alaptevékenységével” (GKI, 2009: 8. old.). Ez az állítás a 
CSR-kommunikációra is igaznak bizonyult. Felmérésünk 
szerint a CSR-kommunikáció súlypontja rendszerint azon 
a kérdéskörön van, amely kiemelt megítélésbeli kocká-
zatot jelent az egyes vállalatok számára. Megvizsgáltuk a 
CSR-rel foglalkozó magyar nyelvű weboldalak elnevezé-
sét. Egyértelmű kapcsolat mutatható ki az elnevezés és 
az iparág jellege között, ugyanis a környezet-intenzív 
iparágban tevékenykedő vállalatok esetében a környe-
zetvédelem elnevezés szerepelt a leggyakrabban 
(56,3%), jóval meghaladva a teljes mintán belüli arányát 
(46,6%), míg a szenzitív és alkalmazás-intenzív ipar-
ágakban tevékenykedő vállalatok nagyobb valószínű-
séggel nevezték el CSR-rel foglalkozó oldalaikat társa-
dalmi felelősségvállalás/vállalati felelősség néven. Ez 
utóbbi esetben a kapcsolatot a Chi-négyzet próba is iga-
zolta (55..  ttáábblláázzaatt).. 
Chi-Square Tests Symmetric Measures 
 Asymp. 

Sig.  
. 

Pearson Chi 
Square 
Likelihood 
Ratio 
Linear-by-
Linear 
Association  
N of Valid 
Cases. 

 
16.789a 
 
17.773 
 
 
.929 
 
103 

 
3 
 
3 
 
 
1 
 

 
.001 
 
.000 
 
 
.335 
 
  

Nominal by    
Phi 
Nominal        
Cramer's V 
                     
Contingency 
Coefficient 
N of Valid Cases

.404 

.404 

.374 
 
103 

.001

.001

.001

 

55..  ttáábblláázzaatt  CChhii--nnééggyyzzeett  pprróóbbaa::  AA  mmeennüüppoonntt  eellnneevveezzééssee  
ttáárrssaaddaallmmii  ffeelleellőőssssééggvváállllaallááss//vváállllaallaattii  ffeelleellőősssséégg  ééss  aazz  

iippaarráágg  jjeelllleeggee  
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Cél Megvalósulás Eredmény 
Deklarált cél: 

(13. kérdés, N=55) 
(15. kérdés, N=53) Visszajelzése jellege 

(16. kérdés, N=53) 
Mind vállalati imázs építő jellegű, 
mind a termékekhez 
kapcsolódik.                      50,1% 
Vállalati imázshoz 
kapcsolódik                       49,9% 
 

Kizárólag pozitív                             4,50%
Inkább pozitív                               54,70%

Hiteles és átfogó kép a vállalatról                                87,27%
Vállalati kép erősítése                                                 72,73% 
Munkavállalók tájékoztatása az érdekükben folytatott 
tevékenységről                                                            49,09% 
Értékes munkaerő vállalathoz vonzása                       40,00%
Jótékonysági tevékenység hangsúlyozása                 27,27% 
Befektetők meggyőzése                                              18,18%
Munkaügyi érdekvédelmi szervezetek tájékoztatása  16,36% 
Környezeti érdekvédelmi szervezetek meggyőzése    14,55%
Hatóság meggyőzése a jogkövetésről                         12,73%
Negatív sajtóvisszhang elkerülése                              10,91%
Vállalati forgalom növelése                                            9,09%
Egyéb                                                                            9,09% 

Vegyes                                         11,30% 
Inkább negatív                                0,00%
Kizárólag negatív                            0,00%
Nincs                                              9,40% 

Célcsoport: 
(14. kérdés, N=55) 

Érzékelt eredmény 
(24. kérdés, N=53 

Munkavállalók                                                              69,09%
(meglévő és potenciális) helyi közösség                     67,27%

Vállalati kép  javulása                  90,57% 
Vállalat hitelességének növelése 60,38%

Fogyasztók                                                                  58,18%
Média                                                                           50,91%
Partnerek (beszállítók és felvásárlók)                          50,91%
Hatóságok                                                                   36,36% 
Érdekvédelmi szervezetek                                          32,73% 
Befektetők                                                                    25,45%
Hitelezők                                                                        5,45%

Fő üzenet: 
(N=55%) 

1. Jó vállalat (1. és 2. deklarált 
2. Jó munkáltató (3. és 4. deklarált cél) 
3. Jótékony (5. deklarált cél) 
4. Jó befektetés (6. deklarált cél) 
5. Jogkövető (7., 8., 9. és 10. deklarált cél) 
6. Érdemes tőle venni (11. deklarált cél) 

Termékértékesítéshez 
kapcsolódik                         0,0% 
 

Pozitív médiavisszhang                54,72%
Javuló márkaismertség                24,53% 
Versenytárgyalásokon segített       7,55%
Forgalomnövekedést indukált        5,66% 
Segített hitelekhez jutni                  3,77%
Egyéb                                             1,89%

44..  ttáábblláázzaatt  AA  CCSSRR--kkoommmmuunniikkáácciióó  ccéélljjaa,,  aallkkaallmmaazzáássaa  ééss  eerreeddmméénnyyee  aa  hhaazzaaii  nnaaggyyvváállllaallaattii  ggyyaakkoorrllaattbbaann
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A vállalatok 87,2%-a foglalkozott weboldalain környezeti 
kérdésekkel. A kereszttáblás vizsgálat és a Chi-négyzet 
próba igazolta, hogy a környezeti kérdés – általánosan 
nagy lefedettségi aránya ellenére – sokkal nagyobb meg-
jelenítést kapott a környezet-intenzív és a neutrális ipar-
ágban tevékenykedő vállalatok weboldalain. A társadalmi 
együttműködés kérdésköre vonatkozásában a szenzitív 
és neutrális iparágban tevékenykedő cégekre mutatható 
ki szignifikáns összefüggés (2= 9,874, df=3, p=0,02, 
Cramer V= 0,272). A termékfelelősség kérdésének rész-
letes megtárgyalása egyértelműen a szenzitív termé-
keket gyártó vagy forgalmazó vállalatokra volt jellemző, 
hiszen 92,9%-os lefedettséget mutatott, ami jóval 
meghaladta az átlagos lefedettséget (66,2%). Munka-
vállalói juttatásokkal kiemelten a szenzitív és az alkalma-
zás-intenzív vállalatok foglalkoztak weboldalaikon. 
Eredményeink egybecsengenek Porter véleményével: a 
vállalati társadalmi felelősség gyakorta többnyire defen-
zív jellegű (idézi Kerekes – Wetzker, 2007: 40. old.). 
A kiszervezett gyártókapacitást biztosító cégeknél nincs, 
vagy korlátozott a kommunikációban kifejezett CSR-tu-
datosság 
A vizsgált cégek 12,5%-a kihelyezett gyártókapacitást 
képvisel. Olyan vállalat, amely nem a magyar piacra ter-
mel, és valamelyik nagy autóipari konszern beszállítója, 
magyarországi telephelyét a felvevő gyártó közelsége 
okozza. E cégek jórészt az alkalmazás-intenzív vállala-
tok közé kerültek besorolásra. A magyar nyelvű webol-
dallal nem rendelkező cégek nagyobb valószínűséggel 
kerülnek ki a kihelyezett gyártókapacitást nyújtó vállala-
tok közül (2 =65,707, df=1, p=0,000, Cramer V=0,573). 
Az említett vállalkozások jelentős részének (64%) nin-
csen magyar nyelvű weboldala. A CSR adaptáció/in-
tegráció kommunikációjának hiánya a vállalat adott 

nemzetközi státusával függhet össze. A kihelyezett 
gyártókapacitásoknak nagyobb valószínűséggel nincsen 
(68%-nak nincs, míg az átlag 44,5%) sem anyavállalati 
integrált, sem önálló fenntarthatósági/környezeti jelenté-
sük (2= 6,389, df=1, p=0,011, Phi=–0,179). Ezt az esetet 
úgy értelmezhetjük, hogy az ilyen típusú vállalatok ese-
tében a fenntartható fejlődés integrációja szükségsze-
rűen főleg a megrendelőik követelményein keresztül ér-
vényesül, s a stratégiában vagy a kommunikációban ki-
fejezett tudatossága korlátozott. A kihelyezett gyár-
tókapacitások közül öt szerepelt az Accountability Rating 
Hungary 2008-as listán, a maximálisan elérhető 100 
pontból mindannyian 35 pont alatti értékelést kaptak 
(http://www.accountabilityrating.com/Latest_results_ 
Hungary.asp). 
Konklúzió 
A fenntartható fejlődés/CSR koncepció integrálása és 
kommunikációja terén, az élenjáró hazai nagyvállalatok 
körében végzett empirikus kutatásunk és vállalati web-
lapelemzésünk eredményei alapján, hat fő sajátosságot 
emeltünk ki. (1) Kutatási eredményeink megerősítették, 
hogy a CSR-integráció és kommunikációjának fókusza 
összefügg a vállalati tevékenységgel, s e keretfeltételben 
környezet-intenzív és szenzitív, valamint alkalmazás-in-
tenzív és neutrális kategóriákat azonosítottunk. Megálla-
pítottuk, hogy az első kategóriában a CSR-kommuniká-
ció a környezetvédelmi szempontokat helyezi fókuszába. 
A szenzitív vállalatok termékfelelősséggel kapcsolatos 
kommunikációja igen erőteljes, míg az alkalmazás-inten-
zív vállalatok az átlagnál nagyobb mértékben számolnak 
be munkavállalóikkal kapcsolatos politikájukról. (2) A 
vállalati tevékenység és a CSR-kommunikáció összefüg-
gése kapcsán azt is azonosítottuk, hogy a CSR-kommu-
nikáció a vállalati tevékenységgel kapcsolatos megíté-
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lésbeli kockázatokat ellensúlyozni törekszik. (3) Vizsgál-
tuk a nemzetközi piaci tevékenység szerepét és (4) a 
kiszervezett gyártókapacitást megtestesítő vállalatok jel-
lemzőit, ahol az eredmények arra utaltak, hogy a CSR-
integráció és -kommunikáció kiemelten jellemző az első 
esetben, miközben a kommunikáció korlátozott vagy 
nem létező az utóbbi esetben. (5) A minta vállalatainak 
négyötöde leányvállalat volt, és a CSR-integráció anya-
vállalati befolyásoltsága egyértelműen beazonosítható 
volt. (6) Az imázs-tényező kommunikációban játszott ki-
emelkedő szerepe általánosan jellemzőnek mutatkozott. 
A kutatási eredmények hasznosítását illetően kiemeljük, 
hogy az élenjáró nagyvállalati gyakorlat feltárása hozzá-
járulhat az eredményes stratégiák és gyakorlati módsze-
rek megismeréséhez, az irányok azonosításához. Kuta-
tási eredményeink és értelmezésük alapján további ku-
tatási kérdésként határozható meg, egyebek között, 
annak a felderítése, hogy míg korábban a fenntartható 
fejlődés hazai vállalati integrációja főleg a környezetvé-
delmi követelményekre helyezte a hangsúlyt, napjaink-
ban a CSR kérdésköre milyen okoknál fogva követi na-
gyobb mértékben a (szűkebb) társadalmi érdekelti kör 
elvárásainak való megfelelés követelményét. 
 Előzetes szakirodalom-elemzésünk bizonyította, hogy a 
CSR kérdéskörének általánosítható elméleti megközelí-
tése rendelkezésre áll, ugyanakkor vállalati integrációjá-
nak gyakorlati tartalma tekintetében vizsgálatunk szerint 
is jelentős különbségek mutatkoznak. A különbségek 
alapvetően abból erednek, hogy a gyakorlati tartalom 
további pontosításra szorul, és az egységes és tömeges 
integrációhoz hiányoznak bizonyos eszközök, módsze-
rek, keretfeltételek, amelyek főleg a szabályozás, illetve a 
szabványosítás tárgykörét érintik. Szakértői megkérde-
zésünkben a válaszadó vállalatok jelentős többsége 

(87,3%) úgy nyilatkozott, hogy számukra világos, hogy 
mit jelent a CSR, ugyanakkor 63,5%-uk úgy ítélte, hogy 
szükséges lenne egy olyan szabvány, amely hivatkozási 
alapot képezne annak dokumentálásához, hogy a vállalat 
megfelelően teljesíti-e társadalmi felelősségét. Itt meg-
jegyzendő, hogy 2010. évi megjelenést tervezve kidolgo-
zási stádiumban van az ISO 26000 szabvány 
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/ 
2122/830949/3934883/3935096/home.html?nodeid= 
4451259&vernum=0), mely olyan témákkal foglalkozik 
majd, mint a társadalmi felelősségvállalás alapelvei, 
alapvető elemei és a CSR-szempontok szervezeten be-
lüli integrációja. 
A válaszadók 59,3%-a további szabályozást is szüksé-
gesnek tartott. A további szabályozás nem állami norma-
tív szabályok meghatározását jelentette, hanem a CSR 
önkéntességének megtartása mellett a kérdéskör rész-
leteinek további pontosítását. A szakértői megkérdezé-
sünkben kapott válaszok mellett állításunkat alátá-
masztják az ENSZ Fejlesztési Programja által 2006-ban 
(Kiss, 2007) és a Világbank által 2005-ben 
(Mazurkiewicz (2005) végzett kutatások eredményei, 
következtetései is. Ez utóbbiak a következő hiányzó 
vagy ellentmondásos feltételekre világítottak rá. (1) Isme-
reti hiányosságok – A világbanki kutatás válaszadói a 
CSR lényegét az érvényben lévő szabályozásnak való 
megfelelésként értelmezték – ellentétben az európai 
uniós értelmezéssel, amely a törvényi előírások túltelje-
sítésére teszi a hangsúlyt. A CSR körébe sorolták az 
etikus viselkedést, a környezet védelmének biztosítását, 
de nem sorolták a CSR témaköréhez a társadalmi 
egyenlőtlenségek javítását vagy a társadalmi párbe-
szédben való elkötelezettséget. (2) Alacsony piaci nyo-
más – Az ENSZ Fejlesztési Programja kertében végzett, 
továbbá a világbanki kutatás és a mi szakértői kutatá-

Magyar Minőség XXIV. évfolyam 02. 2015. február

http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/


sunk válaszadói is egyetértettek abban, hogy a magyar 
piac alacsony nyomást gyakorol a vállalatokra a fenn-
tarthatóság integrálása tekintetében. A vevői elvárások 
erősödése a terjedés irányába hathat. (3) A média el-
lentmondásos magatartása – A mi válaszadóink kéthar-
mada is úgy véli, hogy a CSR-kommunikáció szerepének 
erősödését elősegítené, ha a média a CSR-rel kapcso-
latos vállalati sajtóközleményeket nem tekintené egyér-
telműen reklámnak, ami hozzájárulhatna a fenntartható 
fejlődés integrációjának „megtérüléséhez”. 
Miután a fenntartható fejlődés/CSR vállalati kommuniká-
ciója terén is kialakultak szabványjellegű keretfeltételek 
(pl. GRI), így ezek körében a vállalati teljesítménynek a 
jelentésekben történő bemutatásával – mérésével, 
összehasonlíthatóságával – kapcsolatos mutatókban 
várható továbblépés, amennyiben az ISO 26000 szab-
vány e kérdésekre is integrált módon kiterjed. 
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TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó!!  
E számunk folytatásában „ A Mikulás is benchmarkol - 8” Konferencián elhangzott, egyes előadások szerkesztett változa-
tát közöljük és ajánljuk szíves figyelmébe. 

Főszerkesztő 

  

„„AAzz  üüggyyffééll  hhaannggjjaa””  
aavvaaggyy  

ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaatt  ééss  üüggyyffééll--eellééggeeddeettlleennsséégg  aa  NNeemmzzeettii  FFooggyyaasszzttóóvvééddeellmmii  HHaattóóssáágg  ttaappaasszzttaallaattaaiinnaakk  
ttüükkrréébbeenn  

DDrr..  FFüüllööpp  ZZssuuzzssaannnnaa  
  

Az ügyfélszolgálat a cég egyik legfontosabb kommuniká-
ciós csatornája, így annak kialakítása, működtetése, az 
ott dolgozó kollegák kiválasztása és képzése talán az 
egyik legfontosabb és legfelelősségteljesebb feladat, 
legyen szó akár hatóságról, akár vállalkozásról. 

A fogyasztóvédelmi hatóság ügyfélszolgálatokkal kap-
csolatos tevékenysége sajátosan alakul, hiszen hivatal-
ból és fogyasztói bejelentésre is vizsgálja az ügyfélszol-
gálatok – jogszabályoknak megfelelő – működését, pa-
naszkezelését, másrészt saját személyes és telefonos 

ügyfélszolgálatot (hatósági tanácsadó irodák) is működ-
tet. 
Ha az ügyfeleket két alapvető csoportba soroljuk, akkor 
beszélhetünk elégedett és elégedetlen ügyfelekről. Az 
elégedetlen ügyfelek egy része a termék-
kel/szolgáltatással kapcsolatos visszásságot nem tekinti 
problémának, elkönyveli, hogy az adott cég csupán ezt a 
minőséget tudja nyújtani. Az elégedetlen ügyfelek másik 
csoportja viszont nagyon is érzi, ha olyan valós problé-
mával áll szemben, melynek orvoslását joggal várhatja 
az adott cégtől. A problémát érző ügyfelek bizonyos cso-
portja tudja a problémát definiálni, másik csoportja vi-
szont csak annyit érez, hogy gond van, de pontosan nem 
tudja meghatározni, hogy mi az. A problémát konkreti-
zálni tudó ügyfelek egy része a problémát ki is mondja, 
míg másik részük inkább magában tartja, vagyis nem 
hozza a vállalkozás/hatóság tudomására (11..  áábbrraa). 

Az ügyfél hangja, a Voice of the customer (VOC) 
 lényege az ügyfél elvárásainak, 

preferenciáinak, esetleges ellenérzéseinek 
megismerése és beépítése az adott vállalat 
(intézmény) stratégiájába 

 létre kell hozni az igények és szükségletek 
hierarchiáját,  

 intézkedési alternatívákat kell kidolgozni a 
feltárt eredmények alapján 
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HALLHATÓ-E  AZ ÜGYFÉL HANGJA?

Meglévő és potenciális ügyfelek

Elégedett ügyfelek Elégedetlen ügyfelek

A problémát nem érzők A problémát érzők

A problémát definiálni nem tudók A problémát definiálni tudók

A problémát ki nem mondók A problémát kimondók

11..  áábbrraa  
És ki a hatóság ügyfele? 
A hatóság ügyfelei (panaszosok) azok az elégedetlen 
fogyasztók, akik a problémát érzik, definiálni tudják, és ki 
is mondják. A panaszkezelés kifejezés azonban nem 
igazán találó, hiszen a panaszt nem kezelni kell, hanem 
VALÓDI megoldással szolgálni a fennálló problémára.  
A panaszos problémájának érdemi megoldása termé-
szetesen nem minden esetben tartozik a hatóság/cég 
kompetenciájába, azonban a helyzet rendezéséhez 
szükséges tájékoztatás megadásával és a megfelelő 
szervhez irányítással az ügyfél joggal érezheti úgy, hogy 
a szervezet, ahova fordult, ténylegesen segítségére tu-
dott lenni. 
Az elégedett ügyfél 
 A hatóság nem hallja 

 Akkor beszél, ha kérdezzük 
 Véleménye fontos, „használható” és „használandó”: 
 „Tapasztalataim szerint a cég (a termék, a szolgáltatás, 

a hatóság…)” 
FELADAT:  
 Kérdezzük! 
 Beszéltessük! DE 
 Ne „kreáljunk” elégedett ügyfelet 

Habár a hatóság elsődlegesen az elégedetlen fogyasz-
tóval találkozik, az elégedett fogyasztó is ügyfele, véle-
ménye ugyanolyan fontos és ugyanúgy hasznosítható.  
A problémát nem érző ügyfél 
 Nem jelenti azt, hogy nincs mondanivalója, nincs 

problémája („ezüst zokni”) 
 A probléma később definiálódhat 
 Rossz kép alakul ki a cégről – az ügyfél azt hiszi, az 

(is) jó, ami rossz, a „cég (termék, szolgáltatás, intéz-
mény) „ennyit tud”  

FONTOS 
 Ő is az ügyfelünk! 
 Kérdezzük, vezessük rá! 
 Tájékoztassuk! 

Az „ezüst zokni” története jól jellemzi a problémát nem 
érzékelő fogyasztók csoportját. Egy idősek számára 
szervezett konferencián előadás hangzott el a termék-
bemutatók veszélyeiről, az ott gyakorta elhangzó megté-
vesztő tájékoztatásokról, ezt követően pedig a diabétesz-
ről. Ez utóbbi téma előadója feltette a kérdést a hallgató-
ságnak, hogy ki vett már részt termékbemutatón? A je-
lenlévők kivétel nélkül felemelték a kezüket. Ez után 
megkérdezte, hogy ki vett mostanában ezüst zoknit. A 
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idősek többsége ennél a kérdésnél is magasba emelte a 
kezét. Akkortájt ugyanis az időseket célzó termékbemu-
tatókon a diabétesz betegségre kedvezően ható ezüst 
szállal átszőtt zoknikat árusítottak, mely termékekről 
utólag kiderült, hogy semmiféle jótékony hatásuk nem 
volt a diabéteszre. A hallgatóság azonban nem érzé-
kelte, hogy a jellemzően félrevezetésektől hemzsegő 
termékbemutatón „cukorbetegséget gyógyító zoknit” vá-
sárolni, több mint problémás helyzet…. 
A problémát definiálni nem tudó. azt ki nem mondó ügyfél 
 Csak azt érzi, hogy valami „nem jó” 
 Ösztönösen keres más megoldást (céget, terméket, 

szolgáltatást, intézményt) 
 Hatnak rá a „véleményvezérek” 

FELADAT 
 Kérdezzük, vezessük rá! 
 Tájékoztassuk! 

A problémát érző, definiáló, kimondó ügyfél a panaszos 
 A hatóság (kizárólagos) ügyfele 
 Véleménye nem (csak) a cég irányában jelenik meg 
 Közülük kerülnek ki a „véleményvezérek” 
 Ők fejezik ki a „köz” véleményét 

FELADAT 
 Értsük meg: a panaszos célja nem (feltétlenül) az 

öncélú panaszkodás 
 Problémájára VALÓDI megoldást keressünk! 
 Tájékoztassuk! 
 Kommunikáljunk! 

Miután az ügyfélszolgálat a cég egyik legfontosabb 
kommunikációs csatornája, megítélésének fontos sarok-
köve, így annak megfelelő működése jól felfogott érdek 

kell, hogy legyen. Mindemellett természetesen a jogsza-
bály is megemlékezik az ügyfélszolgálatoktól és műkö-
désük feltételeiről: 
Hol hallható az ügyfél hangja? 
Ügyfélszolgálat, panaszlevél 
 Részletes törvényi szabályozás a keretek megterem-

tésére és a panaszkezelés folyamatára vonatkozóan 
 tájékoztatás a panaszkezelés helyéről, módjáról – 

jól láthatóan és olvashatóan 
 a szóbeli panasz azonnali orvoslása 
 jegyzőkönyv felvételi kötelezettség 
 telefonos ügyfélszolgálat: 5 perces szabály, hang-

felvétel rögzítése 
 válaszadási kötelezettség! – 30 illetve 15 nap 

FONTOS 
 Az ügyfélszolgálat a cég egyik legfontosabb 

kommunikációs csatornája! 
Az ügyfél nem kizárólag az ügyfélszolgálat irányába 
kommunikálja panaszát, sérelmét, hanem egyre gyako-
ribb, hogy mindezt és/vagy a sajtóban, illetve különböző 
internetes felületeken is megteszi. Az internet és a kö-
zösségi oldalak térnyerésének világában szinte elkerül-
hetetlen, hogy a cégek mellett a hatóságok, állami szer-
vek is megjelenjenek hivatalos arculattal az online világ-
ban. Ez azonban az internet számos előnye mellett koc-
kázatot is jelent, különösen akkor, ha az ügyfelek pa-
naszaikat egy témához (bejegyzéshez) fűzött hozzászó-
lás („komment”) formájában hozzák nyilvánosságra. 
Megfigyelhető, hogy néha szinte az „legártalmatlanabb” 
(pl. időjárás) hírre is komoly indulatokkal, politikai fel-
hangokkal átszőtt hozzászólás-lavina képes útjára in-
dulni. Mindezekre tekintettel fontos, hogy amennyiben 
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egy szervezet hozzászólási lehetőséget biztosít interne-
tes felületein, úgy azokat folyamatosan figyelje, kontrol-
lálja és szükség esetén azonnal reagáljon. 
Az interneten és a sajtóban 
 Külön weboldalak, fórumok a problémák összegyűjté-

sére 
 A „komment” az egyik legújabb vélemény-nyilvánítási 

forma 
 A probléma már akkor megjelenhet, amikor a cég 

még nem is tud semmiről 
FONTOS 
 A „kommentelő” problémája is megoldásra vár 
 A probléma gyors (!) megoldást igényel: az ügy ren-

dezése már nem annyira érdekes… 
 A „kommentelő” célja nem (feltétlenül) az ártani aka-

rás 
 Kommunikáljunk, és ne töröljünk! 

A hatóságnál 
 A panaszkezelés az egyik legfontosabb hatósági fel-

adat 
 Új típusú kommunikációs csatornák: 

 hétvégi telefonos ügyfélszolgálat 
 email 
 fórum (www.nfhforum.hu) 
 facebook (www.facebook.com/nfh.hu) 
 okostelefon alkalmazás 

Mit mond az ügyfél? 
A panaszok tartalma a hatóságnál 
 Hibás teljesítés 
 Megtévesztés 
 Elégtelen panaszkezelés 

 „Közérdekű” ügyek 
 Valós és vélt (!) problémák 
 A panaszkezelő magatartása 
 Konkrét segítségkérés 

A fogyasztóvédelmi hatóság saját ügyfélszolgálati ta-
pasztalatain alapul véve az alábbi ügyfél-kategóriákat kü-
lönbözteti meg: 
Az agresszív ügyfél 
 prekoncepció ≠ határozottság 
 indulat, felháborodottság 
 reváns-vágy, düh – mindenkivel 

szemben 

türelem, nyugalom, 
óvatosság, tárgyilagosság 

A kiszolgáltatott ügyfél  
 kétségbeesettség, tanácstalanság 
 tudás- és információ hiány 
 segítség! 

részletes és közérthető 
tájékoztatás, türelem, 
empátia,a segítő szándék 
hangsúlyozása 

A tudatos fogyasztó  
 határozottság 
 helyes(nek) vélt információk 
 megerősítés igénye 

megerősítés, ha 
szükséges, udvarias 
helyreigazítás 

A politikus ügyfél  
 minden probléma politikai 

kontextusba helyezése 
 „ezért tart itt ez az ország” 

semmilyen kontextusban 
nem szabad azonosulni a 
nézeteivel  

A magányos ügyfél  
 célja alapvetően nem a probléma 

megoldása, hanem a meghallgatás 
igénye 

 időigényes módszerek 

empátia, idő, türelem 

Az együttműködő ügyfél  
 célja a hatóság munkájának 

segítése 
 feljelentő vs. álláskereső  

„hála”, részletes eligazítás, 
reakció a lehetőségek 
függvényében 

A mindent (jobban) tudó ügyfél  
 határozott elképzelések az üggyel 

kapcsolatban, a tájékoztatás 
tartalmával kapcsolatos kritika 

határozott, de udvarias 
helyreigazítás 

11..  ttáábblláázzaatt  ÜÜggyyffééll  kkaatteeggóórriiáákk  
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Az ügyfél – amennyiben az ügyfélszolgálattal bármilyen 
kapcsolatba kerül – jellemzően az ott dolgozó munkatár-
sak munkája, hozzáállása és a kapott információk alap-
ján ítéli meg hatóságot/céget, így ezen kollegáknak szá-
mos elengedhetetlen és fontos kompetenciával kell ren-
delkezniük. 

 meggyőző kommunikáció 
 kreatív problémakezelés 

STRESSZTŰRÉS 
 motiváltság 
 önismeret és önbizalom 
 önbecsülés és önfejlesztés Ki hall(gat)ja meg az ügyfél hangját?  önkontroll 

Az ügyfélszolgálaton(NKI) FELELŐSSÉGTUDAT 
ELENGEDHETETLEN KOMPETENCIÁK  motiváltság 
 ügyfélközpontúság  felelősségérzet és –vállalás 
 szabálykövetés  megbízhatóság és határozottság 
 stressz-tűrés És végül néhány fontosabb rendelkezés a Nemzeti Fo-

gyasztóvédelmi Hatóság Ügyfélchartájából,arról, hogy 
hogyan hangolható (át) az ügyfél hangja? 

 etikus magatartás 
 felelősségtudat 
 konfliktuskezelés 

 a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges elérhe-
tőségi adatok, egyéb információk naprakész rendel-
kezésre állása. 

FONTOS KOMPETENCIÁK 
 monotónia-tűrés 
 problémamegoldás  az elektronikus ügyintézés lehetővé tétele, a szemé-

lyes, a papíralapú és elektronikus ügyintézés egyen-
értékűségének biztosítása 

 terhelhetőség 
 minőségre törekvés 

 rugalmasabb ügyfélfogadási megoldások, hétvégi 
rendelkezésre állás, előzetes ügyintézési időpont-
foglalás 

ELŐNYÖS KOMPETENCIÁK 
 egyenlő bánásmód 
 váratlan helyzetek kezelése  a döntések alapos, szakszerű és közérthető indoko-

lása  rugalmasság 
 egyenletes teljesítmény  ügyintézési útmutatók, segédletek, információk köz-

zététele ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG 
 a munkatársak folyamatos képzése 

 empátia  szolgálatkész, pontos, udvarias, jogszerű és felelős-
ségteljes munkavégzés.  figyelmes meghallgatás 

 udvariasság és természetesség 
 pozitív beállítottság 
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AA  MMiikkuullááss  mmeenneeddzzssmmeennttrreennddsszzeerree  
DDrr..  GGuuttaassssyy  AAttttiillaa  

  
Minden év decemberének elején a Mikulásnak igen sok 
dolga akad. (Alapvetően szezonális munkáról van szó, 
tehát ha valamely tanúsító szervezet esetleg tanúsítani 
kívánná a Mikulás menedzsmentrendszerét, ügyeljen 
arra, nehogy a nyári hónapokat jelölje meg a helyszíni 
szemle időpontjául!) 
Tekintsük át gyorsan a Mikulás főbb tevékenységeit: 
• A gyerekek kéréseinek összegyűjtése → a feljegyzé-

sek kezelése, tárolása, megőrzése, nyilvántartási 
rendszer, bizalmas kezelés – ISO 9001, ISO/IEC 
27001; 

• Az igények összeállítása, rendszerezése → a termék-
kel kapcsolatos követelmények meghatározása – ISO 
9001, ISO 26000; 

• Az új típusú ajándékok kifejlesztése → tervezés és 
fejlesztés – ISO 9001, FMEA; 

• Az ajándékokhoz szükséges alapanyagok, termékek 
előteremtése → beszerzés, a beszállítók minősítése 
– ISO 9001; 

• Az ajándékok legyártása, a Mikulásgyár működtetése 
→ a termékek előállítása, minősítése – ISO 9001, 
ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065, 
FMEA, a vis maior kezelése; 

• A manók, krampuszok, rénszarvasok mozgósítása → 
erőforrás gazdálkodás, minősítés, munkahelyi bizton-
ság – ISO 9001, ISO/IEC 17024, MSZ 28001, ISO 
26000; 

• A gyártáshoz és a kiszállításhoz szükséges energia 
biztosítása → az energiafelhasználás optimalizálása 
– ISO 50001; 

• Az ajándékok tárolása, állagmegóvása → azonosítás, 
nyomon követhetőség, raktározás, megóvás – ISO 
9001, FIFO-elv; 

• Az ajándékok kiszállítása, átadása → logisztika, fuva-
rozás, szállítmányozás – ECSL, a vis maior kezelése; 

• Kiszállításkor a havas táj megóvása → a környezet 
védelme – ISO 14001; 

• A gyerekek visszajelzései → a vevői elégedettség 
mérése, panaszkezelés – ISO 9001, ECSL. 

A következőben az előző példán keresztül szeretném 
bemutatni az általam kívánatosnak tartott általános me-
nedzsmentrendszert. 
Megjegyzés: nem tartom jónak az „irányítási rendszer” 
kifejezést, mert nem fedi pontosan a „menedzsment-
rendszer” jelentését. Sajnos a magyarországi szabvány-
alkotók mereven ragaszkodnak az „irányítási” szóhoz, 
amely ennél fogva sok értelmetlen kifejezésnek válik az 
alkotójául, mint pl. „minőségirányítási kézikönyv” vagy 
„energiairányítási rendszer”. Nem vagyok híve az idegen 
szavak indokolatlan használatának, de – mivel a „me-
nedzsment” szó már amúgy is széles körben elterjedt a 
magyarban – véleményem szerint célszerűbb lenne a 
pontosabb „menedzsmentrendszer” kifejezésnél ma-
radni, nem ettől fog romlani az édes anyanyelvünk. 
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Szenior minőségügyi szakértő



Az ISO 9001mindennek az alapja. Annyira közismert, 
hogy nem érdemes rá szót vesztegetni. 
A Mikulástól joggal elvárható, hogy a gyerekek hozzá 
beérkező kéréseit kezelje bizalmasan és megkülönböz-
tetés-mentesen, tartsa őket tiszteletben. Sokáig sokan az 
információbiztonság menedzsmentrendszerére vonat-
kozó ISO/IEC 27001 követelményszabványt gondolták 
az ISO 9001 utódjának. Jogosan, hiszen az információ, 
információbiztonság, adatvédelem, bizalmasság, titkos-
ság stb. fogalmak valamennyi szervezet számára értel-
mezhetők és szükségesek. Hogy mégsem lett így, annak 
egyfelől valószínűleg az az oka, hogy az egyes szerve-
zeteknél nagyon eltérőek az információbiztonsági igé-
nyek és feltételek, másfelől pedig az, hogy nem hoz 
gyors és látványos eredményt. 
Mivel a Mikulás jellemzően – nem igazán kívánatos mó-
don – rengeteg édességet: cukorkát, csoki, nápolyit, 
szaloncukrot, továbbá narancsot, mogyorót, diót szállít le 
határidőre, felvetődik a kérdés: lényeges a biztonságos 
élelmiszerek megtervezése és előállítása, az ezzel kap-
csolatos veszélyelemzés? Hát hogyne! Jogos elvárás, 
hogy az elfogyasztott élelmiszer ne károsítsa, hanem 
támogassa egészségünket. A fogyasztók jelentős részét 
aggasztják az élelmiszerekben esetlegesen található 
kórokozók és vegyi anyagok, beleértve a növény-védő-
szer- vagy állatgyógyszer-maradékokat, adalékanyago-
kat, az elszennyeződött környezetből bekerülő káros 
anyagokat. Mások az új technológiák eredményeitől tar-
tanak, és különös aggodalommal követik a genetikailag 
módosított élelmiszerek piacra kerülését. Ezért semmi-
képpen sem hagyhatjuk figyelmen kívül az élelmiszer-
biztonsággal foglalkozó ISO 22000 szabványt, illetve a 
HACCP-t (Hazard Analysis Critical Control Point) sem. 
Ennek középpontjában a mezőgazdasági, élelmiszer-

ipari, termék/termékcsoport biztonsága áll, az elsődleges 
agrártermeléstől, a feldolgozáson keresztül, a szállítást, 
kereskedelmet is beleértve, egészen a fogyasztóig bezá-
rólag. Az élelmiszerek megfelelőségén hazánkban a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) őrkö-
dik. 
Azután ott vannak a Mikulás repertoárjának másik fő 
kelléke: a játékok. A játékok európai uniós irányelv hatá-
lya alá esnek. Ezeken kívül az uniós irányelvek a termé-
kek igen nagy körét fedik le, amelyek a termékek bizton-
ságát, megbízhatóságát hivatottak szavatolni. Ennek 
igazolására alkották meg annak idején a – „Communauté 
Européenne” jelentésű – CE-jelölést (11..  áábbrraa), amely az 
egyetlen jelölés az EU-ban arra nézve, hogy az így jelölt 
termékek a rájuk vonatkozó valamennyi biztonsági elő-
írásnak megfelelnek. Az irányelvek hatálya alá tartozó és 
megfelelő termékeken – így a játékszereken, villamos 
berendezéseken, gépeken stb. – a CE-jelölést nem csak 
lehet, hanem kötelező is feltüntetni! 

11..  áábbrraa  AA  sszzaabbáállyyooss  CCEE--jjeellööllééss  ((vveeggyyüükk  éésszzrree::  aa  CC  ééss  EE  
bbeettűűkk  ––  aa  bbaalloollddaallii  áábbrraa  sszzeerrkkeesszzttééssii  mmóóddjjáábbóóll  aaddóóddóóaann  

––  vviisszzoonnyyllaaggoossaann  mmeesssszzee  eessnneekk  eeggyymmáássttóóll!!))  
Biztosak lehetünk-e abban, hogy a CE-jelöléssel ellátott 
termékek biztonságosak? 
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Sajnos nem! Előfordul ugyanis, hogy a jelölést hamisít-
ják, többnyire szándékosan helytelenül, illetve megté-
vesztés céljából használják (22..  áábbrraa). 

  
22..  áábbrraa  AA  sszzáánnddéékkooss  mmeeggttéévveesszzttéésstt  sszzoollggáállóó  ((úúnn..  

„„CChhiinneessee  EExxppoorrtt””))  jjeelleekk  
Ezért a CE-jelöléssel ellátott termék biztonságosságát 
soha nem lehet 100%-ban szavatolni! Mindamellett 
765/2008/EK rendelet és a 768/2008/EK határozat elfo-
gadásával azonban egyértelművé váltak a gyártók köte-
lezettségei. 
A forgalomba hozott játékok jelentős részével kapcsola-
tosan jogos lehet a szülők aggodalma. A 33..  áábbrráánn példa-
képpen bemutatunk egy, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság (NFH) által kifogásolt „zsinóros játék mobiltele-
fon” elnevezésű, Kínából származó terméket. 

  
33..  áábbrraa  AA  NNFFHH  áállttaall  kkiiffooggáássoolltt  tteerrmméékk  

Az NFH vizsgálatai szerint a termék nem felel meg a 
termékbiztonsági követelményeknek. A játék által kiadott 
hang-kibocsátási csúcs hangnyomásszintje meghaladja 
az akusztikai követelményeknél megengedett legmaga-
sabb értéket, amely a gyermek halláskárosodásához ve-
zethet. Továbbá játék közben a gyermek könnyen hoz-
záfér a gombcellákhoz, ami belélegezve fulladást, le-
nyelve mérgezést okozhat. 

Vagyis a „játék” halláskárosodást, fulladást, mérgezést o-
kozhat. Hát lehet-e ennél szebb ajándékot elképzeli a 
gyermek számára Mikulásra vagy Karácsonyra? Ugye nem? 

Az NFH a termék forgalomból való kivonását és vissza-
hívását rendelte el. 

Ez idáig rendben is lenne, de mi történik a korábban már 
eladott, és így akár sok gyerek kezébe került „játékkal”? Az 
ő kezükből ki, hogyan és mikor fogja (fogja-e egyáltalán) 
kivenni ezt a veszélyes „zsinóros játék mobiltelefont”? 
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A fejlesztők természetesen nem csak a gyermek fizikai, 
hanem szellemi épülésére is gondolnak. Itt van például a 
„Bajban a Mikulás” c. nagyszabású, igazán szívet me-
lengető, meghitt hangulatot árasztó, a nyelvi és helyes-
írási képességeket is nagymértékben csiszoló számító-
gépes lövöldözős játék – 
http://lovoldozos.jatekok.sk/bajban-a-mikulas-lovoldozos-
jatek (44..  áábbrraa). 

http://lovoldozos.jatekok.sk/bajban-a-mikulas-lovoldozos-jatek
http://lovoldozos.jatekok.sk/bajban-a-mikulas-lovoldozos-jatek


  

44..  áábbrraa  AA  „„BBaajjbbaann  aa  MMiikkuullááss””  ggrraaffiikkáájjaa,,  iiggaazzáánn  mmiinnőőssééggii  
mmuunnkkaa  ((jjóóll  llááttsszziikk  aa  MMiikkuullááss  ééss  aa  rréénnsszzaarrvvaass  nnyyaakkáánn  aa  

kkööttééll))  
Íme a játék pontos (betű szerinti) leírása, kiemelés tőlem: 
„Szereted a Mikulást? Ha igen akkor most itt az esély 
arra, hogy te legyél a védő szentje, de vigyáz (sic!), mert 
ha rosszul lősz akkor szegény Mikulást meg is ölheted. 
Ugyanis a Mikulást és rénszarvasait a gonosz emberek 
elrabolták és felakasztották őket.  Igen csak sajnálatra 
méltó ez, de sajnos megtörtént. Ezért a te feladatod lesz 

lenyilazni a kötelet amin fel lógatták (sic!) őket, hogy 
megmeneküljenek a haláltól. 
Annyi időd van a játékra míg Mikulásnak el nem fogy az 
ereje, azaz míg meg nem hall (sic!). Az első pályán csak 
Mikulást kell megmentened, de a második pályán már ott 
van (sic!) a rénszarvasai is és persze a többi pálya is 
egyre nehezebb lesz. Igyekezz mindenkit megmenteni. A 
játékhoz az egeredet fogod tudni használni. Jó szórako-
zást ehhez a nagyszerű lövöldözős játékhoz!” 
Persze, így ünnepek táján a felnőttekre is gondolni kell. 
Az otthoni bütykölést, szerelést, barkácsolást kedvelők-
nek ajánlható ez a superbrand fázisceruza (55..  áábbrraa). 

  
55..  áábbrraa  MMIINNGGFFEENNGG  ffáázziisscceerruuzzaa  ((aa  jjóó  hhíírrnnéévv  mmeeggóóvváássaa  

éérrddeekkéébbeenn  nneemm  áárruulljjuukk  eell,,  hhooggyy  mmeellyyiikk  ttáávvooll--kkeelleettii  
oorrsszzáággbbóóll  sszzáárrmmaazziikk))  

Az a fránya NFH természetesen már megint belekötött, 
és kivonatta a forgalomból. A termék ugyanis nem felel 
meg a termékbiztonsági követelményeknek, mivel a fá-
zisceruza fém tapintóvégének szigeteletlen hossza az 
előírt 19 mm-es hosszméretet jóval meghaladja (mért 
érték: 59,5 mm), valamint a védőkarima magassága 
csupán 2,85 mm (az alkalmazott szabványban előírt 5 
mm helyett). Mindezek következtében a termék rendel-
tetésszerű használata áramütés-veszélyes, amely ve-
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szély szempontjából a fázisceruza súlyos kockázatot 
jelent a felhasználókra nézve. 
Ezzel az erővel akár százas szöget is bedughatnánk a 
csatlakozóba fáziskeresés céljából. Előbb-utóbb csak 
ráérzünk, melyik kapcson van a feszültség. 
A másik kedvencem a 66..  áábbrráánn látható, „ismeretlen 
származási helyű” 5 férőhelyes, védőérintkezős, 2,5 
méteres vezetékhosszabbító készlet (magyarul: elosztós 
hosszabbító). 

  
66..  áábbrraa  AAzz  55  fféérrőőhheellyyeess,,  vvééddőőéérriinnttkkeezzőőss  hhoosssszzaabbbbííttóó..  AA  

ccssoommaaggoolláássoonn  jjóóll  lláátthhaattóó  aa  CCEE--jjeellööllééss  ééss  aa  TTÜÜVV  GGSS  
((„„ggeepprrüüffttee  SSiicchheerrhheeiitt””  ––  bbeevviizzssggáálltt  bbiizzttoonnssáágg))  jjeellee  

Az NFH szerint ez a termék sem felel meg a termékbiz-
tonsági követelményeknek, mivel a vezetékhosszabbító 
készlet védőérintkezői közötti távolság túlságosan nagy, 
és két-eres (!), védővezető nélküli összekötő vezetéket 
alkalmaztak a csatlakozódugó és a csatlakozóaljzat kö-
zött, továbbá a vezetők érkeresztmetszete az előírtnál 
kisebb. Mindezek következtében a termék rendeltetés-
szerű használata áramütés- és égési sérülés-veszélyes, 
amely veszélyek szempontjából a termék súlyos kocká-
zatot jelent a felhasználókra nézve. 
Vagyis a „termék” gyártójának még csak szándékában 
sem állt a védőföldelés kapcsait bekötni! Ez nem gon-
datlanság, nem felelőtlenség, ez már szándékos bűn-

cselekmény. Az NFH természetesen ezt az elosztót is 
kivonta a forgalomból. És ez elegendő? 
Továbbra is felmerül ugyanis a bárkit nyugtalanító kér-
dés: vajon mi történt, történik az NFH intézkedései előtt 
már értékesített, és nagy valószínűséggel pillanatnyilag 
is sok helyen használatban lévő termékekkel? És mi van 
azokkal a termékekkel, amelyek nem kerültek az ellenőr-
zés hálójába? Hiszen ezek valamennyien potenciális 
veszélyforrást jelentenek a felhasználókra nézve, akik 
drága pénzért megvették az akár végzetes kimenetelű 
veszélyeket. De említhetnénk még a forgalmazott szén-
monoxidjelző készülékeket is, amelyekről az NFH meg-
állapította, hogy a vizsgált 10 darabból 10 darab (ez 
100%) nem jelezte a veszélyt! 
Véleményem szerint – sajnos – kijelenhető, hogy az Eu-
rópai Unió által jelenleg alkalmazott termékbiztonsági 
rendszer nem nyújt kellő biztosítékot állampolgárai szá-
mára. Míg Magyarországon a korábbi, a rendszerváltás 
előtti termékfelügyeleti koncepció a bizalmatlanságon, 
addig a jelenlegi a bizalmon alapszik (77..  áábbrraa). 
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77..  áábbrraa  AA  kkoorráábbbbii  ééss  aa  jjeelleennlleeggii  tteerrmméékkffeellüüggyyeelleettii  kkoonncceeppcciióó  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa
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Pillanatnyilag az esetek jelentős részében ugyanis kizá-
rólag csak a gyártón, forgalmazón, illetve ezek tisztessé-
gességén és jóindulatán múlik az általuk gyártott, for-
galmazott termékek megbízhatósága és biztonságos-
sága. A nem megfelelő termékek (értsd akár az 
életveszélyes termékek) forgalomba hozatala – a nyil-
vánvaló jogsértés és tilalom ellenére – gyakorlatilag 
nincs megakadályozva. A piacfelügyeleti szervek Unió-
szerte futnak az események után, mivel előzetes – for-

galomba hozatalt megelőző – beavatkozásra nincs le-
hetőségük. Azzal, hogy minden felelősséget a gyártó, 
forgalmazó visel, még nincs megoldva a kérdés. Mind-
kettőjüknek az az érdeke, hogy minél hamarabb, minél 
nagyobb haszonnal értékesítsék a portékájukat, és a 
legkevésbé sem törődnek a következményekkel (ld. az 
említett példákat, amelyek csak szolid szemelvények az 
NFH több ezer intézkedései közül). 



Az elmondottak az „eső után köpönyeg” szindrómát iga-
zolják. Jelenleg lehet, hogy kiváló, korszerű és hatékony 
esőköpenyünk van, de – a jogszabályok miatt – csak eső 
után szabad felvenni. Meglehet, korábban ütött-kopott, 
foltos és szakadozott volt a köpenyünk, de legalább – 
mivel előtte vettük fel – megóvott bennünket az esőtől. 
Nem állítható, hogy a korábbi piacfelügyeleti rendszer 
tökéletes volt, de kijelenthető, hogy – a folyamat-vissza-
tartási pont jobb elhelyezése miatt – nagyobb biztonsá-
got nyújtott. 
Szegény Mikulás! Most mit tegyen, ha a Központi Miku-
lásellátó Raktárban ilyen termékek közül tud csak válo-
gatni? 
Szeretnénk, ha az ajándékok kiszállítása során minél 
kevésbé terheljük a környezetünket. Ezért használ a Mi-
kulás rénszarvasok vontatta repülő szánt. Így a 
károsanyag-kibocsátás is lényegesen alacsonyabb, és a 
frissen hullott hótakarót sem tapossák össze. Az ISO 
14001 szerinti környezetközpontú menedzsmentrendszer 
célja: 
• a környezetvédelem segítése, a környezetszennyező-

dés olyan mértékű megelőzése, amely egyensúlyban 
van a társadalmi-gazdasági szükségletekkel: 
─ veszélyes anyag-kezelés 
─ hulladék-gazdálkodás 
─ levegőterhelés 
─ talaj- és talajvíz-terhelés 
─ energia-gazdálkodás 
─ szennyvízkezelés; 

• a vészhelyzetek kezelése; 
• a globális felmelegedés lassítása. 

A Mikulás feladata a foglalkoztatott manók, krampuszok, 
rénszarvasok nyilvántartása is. A nyilvántartásoknak bi-
zonyítaniuk kell, hogy nevezettek megfelelő személyta-
núsítvánnyal rendelkeznek. A nyilvántartásokat oly mó-
don kell kezelni, hogy biztosítani lehessen az információk 
bizalmasságát. A nyilvántartásokat megfelelő időtartamig 
meg kell őrizni. 
A Mikulásnak érvényesíthető megállapodásokkal kell 
rendelkeznie arra, hogy a megfelelőnek minősített manó, 
krampusz, rénszarvas késedelem nélkül tájékoztassa őt 
azokról az ügyekről, amelyek befolyásolhatják nevezet-
tek azon képességét, hogy továbbra is teljesítsék az elő-
írt követelményeket. 
Az ISO 26000 (Corporate Social Responsibility – CSR) a 
vállalkozások élő lelkiismerete. 
A vállalati társadalmi felelősség a következőket jelenti: 
• a környezeti, a társadalmi és a gazdasági fenntartha-

tóságot, a cég nyereséges, hosszú távon versenyké-
pes voltát; 

• az ökológiai hatékonyságot, azaz a környezeti fenn-
tarthatóságot (a környezetet nem terheljük a feltét-
lenül szükségesnél nagyobb mértékben); 

• az alapnormákhoz való ragaszkodás: a munkakörül-
mények javítása, a gyerekmunka mellőzése, faji, 
nemi, vallási megkülönböztetés elkerülése 

Ezek ismeretében már érthető, hogy a Mikulás még a 
legkisebb gyermekek meglátogatásakor is kizárólag csak 
felnőtt manókat és krampuszokat alkalmaz, és tartózko-
dik a kiskorú rénszarvasok szán elé fogásától is. 
Minden tevékenység kockázattal jár, amely adott eset-
ben az egyes feladatokat végző munkatársak (manók, 
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krampuszok, rénszarvasok) biztonságát, testi épségét, 
egészségét is veszélyeztetheti. 
Az MSZ 28001 szabvány megköveteli 
• a veszélyazonosítást, a kockázatértékelést és a koc-

kázat kézben tartásának meghatározását; 
• a jogszabályi és egyéb követelmények folyamatos fi-

gyelését és figyelembevételét; 
• az erőforrások, feladatok, felelősségi körök és hatáskö-

rök meghatározását, mindezek számon kérhetőségét; 
• a felkészültséget, képzést és tudatosságot; 
• a vészhelyzetekre való felkészülést és reagálást; 
• az események kivizsgálását, a nem-megfelelőségek 

kezelését, a szükséges helyesbítő és megelőző tevé-
kenységek lefolytatását. 

Minden tevékenység energiafelhasználással is jár. Az 
energiaközpontú menedzsmentrendszer követelményeit 
tartalmazó ISO 50001 szabvány viszont joggal pályázhat 
az ISO 9001 méltó utódja címre. Ezen menedzsment-
rendszer bevezetése és hatása nem évekkel később, 
hanem gyakorlatilag azonnal, pénzben, megtakarításban 
kifejezhető módon érezteti jótékony hatását. 
Takarékossággal és/vagy alternatív energiaforrások 
használatával  
• jól kiegészíti az ISO 14001 szerinti környezetközpon-

tú menedzsmentrendszert; 
• azonnali gazdasági hasznot hoz: kisebb közműköltsé-

gek, kisebb kibocsátás, kisebb bírságok; 
• azonnali, gyors, látványos eredményeket és megtérü-

lést hoz; 

• az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv 
szerint 2015. december 5-ig, majd azt követően a 
megelőző energiaaudit napjától számítva legalább 
négyévenként – a kis- és közepes vállalkozások ki-
vételével – minden szervezetnél energiaauditot kell 
végezni. 

Az előzőekben többször is szó esett a kockázatelemzés-
ről, kockázatkezelésről. 
A kockázatkezelés azt az elvi-elméleti módszert jelenti, 
mely a különböző, többféle biztonsági dimenzióban lévő 
kockázatokat: 
• térben és időben összehangolja; 
• egységes mérce alapján összekapcsolja; 
• a legkisebb költséget jelentő kezelési módszert adja; 
• a biztonsági szint megtartását tűzi ki célul. 
A kockázatelemzés az élet minden területén megtalál-
ható és használható, így fontos eszközét jelenti bizonyos 
helyzetekben, projektek, események vagy rendszer érté-
kelésének. Erre a célra a Mikulás az FMEA-t használja. 
A vis maior olyan kényszerítő körülmény, akadály, amely 
meggátol valamely kötelezettség elvégzésében (88..  áábbrraa), 
és amely 
• előre nem látott, nem látható, nem kiszámítható; 
• elháríthatatlan (emberi beavatkozás kevés az elhárí-

tásához). 
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88..  áábbrraa  PPééllddaa  aa  vviiss  mmaaiioorrrraa  

Bár a magyar polgári jog kifejezetten nem nevesíti a vis 
maior jogintézményét, mégis vannak a Ptk-nak olyan 
szakaszai, amelyek alkalmazása során felmerülhet az el-
kerülhetetlen külső ok szerepe, de a legegyértelműbben 
a fuvarozási és szállítmányozási szerződések körében 
fogalmazza meg. 
Milyen menedzsmentrendszert szeretne a Mikulás? 
Szerintem egységes menedzsmentrendszert 
• új, egyesített és általános rendszerkövetelmény alap-

ján a szervezet megfelelő működtetésére vonatkozó 
követelményminimumokkal; 

• az adott tevékenységi terület szak specifikus előírá-
saival; 

• ezekből az adott tevékenység számára lényegesek 
jobban kidomborítandók, részletesebben kidolgozot-

tak, a kevésbé lényegeseket csak érinti, míg minda-
zokat elhagyhatja, kizárhatja, amelyek a tevékeny-
séget illetően értelmezhetetlenek vagy lényegtelenek. 

Mindezt a 99..  áábbrraa foglalja össze. 

  
99..  áábbrraa  AAzz  eeggyyssééggeess  mmeenneeddzzssmmeennttrreennddsszzeerr  ffeellééppííttééssee  

Miről szólna az új, egységes menedzsmentrendszer 
tanúsítványa? Arról, hogy az adott szervezet a tevékeny-
ségi körének megfelelő, a normális működéshez szük-
séges, valamennyi, a vele szemben megfogalmazott, lé-
nyeges követelményt kielégíti, az elvárásokat teljesíti, 
vagyis megbízható, minden szempontból stabil, korrekt 
szervezetről van szó, amellyel érdemes szóba állni. 
Igazából ez jelentene a vevőnek, az ügyfélnek is 
biztosítékot (1100..  áábbrraa). 
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1100..  áábbrraa  AAzz  eeggyyssééggeess  mmeenneeddzzssmmeennttrreennddsszzeerr  

ttaannúússííttvváánnyyaa  
Lehet, hogy tíz-húsz-ötven év múlva az olvasó jóindulatú 
és elnéző mosollyal nézegeti ezt a cikket (ha egyáltalán 
a kezébe akad), és eltöpreng azon, hogyan lehetett 
ennyi sületlenséget összehordani, hiszen minden egé-

szen másképpen alakult, mint ahogyan itt le van írva. Ma 
mi is mosolygunk Verne regényeinek a jövőre vonatkozó 
egyes megállapításain, pedig akkor nagyon is reálisnak 
és hihetőnek tűntek az elképzelései. Talán mind meg is 
valósultak. Csak egy kicsit másképp. 
De Mikulás akkor is lesz, és az érintettek izgatottan vár-
ják majd az ajándékaival együtt, manóstul, krampu-
szostul, rénszarvasostul és csilingelő szánostul. 
Ajánlott irodalom 
Dr. Czitán Gábor – Dr. Gutassy Attila – Ralf Wilde: 
Termékbiztonság az Európai Unióban. TÜV Rheinland 
Akadémia, Budapest, 2006 
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AA  mmiinnőőssééggjjaavvííttááss  bbeevváálltt  ??  mmóóddsszzeerreeii  
DDrr..  TTooppáárr  JJóózzsseeff  

  
1. Bevezetés 
Összefoglalónk célja, hogy rövid áttekintést adjon a mi-
nőségmenedzsment, a minőségfejlesztés különböző 
módzereinek alkalmazási tapasztalatairól. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy a cikk nem célozza meg a különböző 
módszerek tankönyvi mélységű tárgyalását, hiszen erre 
számos irodalomban találhatunk megfelelő forrásokat. 
Ugyanakkor a módszerek alkalmazásához szorosan 
hozzátartoznak azok a trendek, amelyek a termelő és 
szolgáltató szervezeteink minőségmenedzsment és ál-
talános menedzsment alrendszereiben az elmúlt idő-
szakban tapasztalhatók. A minőség nem csupán termék 
vagy szolgáltatás jellemzőként, a hatékony szervezeti 
működés fontos elemeként jelenik meg, hanem viselke-
dés mód, a szervezeti- és társadalmi kultúra elválaszt-
hatatlan eleme. Sajnálatos, hogy egyben helyenként di-
vatos, az érdemi megoldásokat nélkülöző kifejezésként 
is mind gyakrabban hallhatjuk minden érdemi, valós tar-
talom nélkül. 
Célunk az, hogy a minőséggel és a minőségmenedzsment 
rendszerekkel és ezekhez kapcsolható módszerekkel 
kapcsolatos, gyakran félreértésekre is alkalmat adó érték-
rend válságban segítsük a valós értékek és a hamis, lát-
szat- megoldások értékelésében némi eligazodást adni.  
2. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szer-
vezetek működésének fejlesztésében 
Napjainkban a vállalatok és az intézmények minőség-
menedzsment rendszereiket: 

• Különböző szabványok vagy előírások alapján alakít-
ják ki. Ezeket tekintjük formalizált minőségmenedzs-
ment rendszereknek. Más elfogadott terminológiával: 
minőségbiztosítási, minőségügyi, (minőségirányítási!) 
rendszereknek. A véleményem szerint hibás „minő-
ségirányítási” kifejezésre még későbbiekben vissza-
térek. E rendszerek a szervezeti működés „alrend-
szereként” szolgálják a minőségmenedzsment célok 
megvalósítását. Céljuk olyan szabályrendszer létre-
hozása, amely biztosítja a működés különböző terü-
leteinek összehangolását abból a célból, hogy a 
vevő, a partner azt kapja az adott vállalkozástól, 
szervezettől, ami a kimondott vagy látens igényeinek 
megfelel, azaz minőséget. 

• A vezetési rendszerüket a minőség centrikus vezetési 
filozófiáknak megfelelően alakítják és működtetik. Így 
a minőségmenedzsment szempontok és módszerek 
a vezetési rendszer szerves részeként jelennek meg. 
Itt elsősorban a Total Quality Management vezetési 
filozófiát és ennek alapelveit matematikai statisztikai 
elemekkel kiegészítő Six Sigmát említhetjük ki első-
sorban. Ezekben az esetekben a minőség a vezetés 
szintjén jelenik meg és a „minőségi vezetés” biztosítja 
azt a vezetési és szervezeti kultúrát, amely az előző-
ekben említett alrendszer formai működését szük-
ségtelenné teszi.  
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Ezen filozófiákra alapuló esetenként más-más néven 
emlegetett vezetési rendszerekkel elsősorban a nagy 
multinacionális szervezetek saját rendszereként a 
hatékony szervezeti működés érdekében kerülnek 
megfogalmazásra. Utóbbi években gyakran e veze-
tési filozófiák összekapcsolódnak a Lean menedzs-
ment eszköztárának használatával is.  

  

Megállapítható, hogy a formalizált minőségmenedzsment 
rendszer előírások fejlődése során az újabb előírás 
(szabvány, követelmény) változatok megjelenésénél 
egyértelműen látható a TQM vezetési filozófia elemeinek 
megjelenése és erősödése. (Topár, 2012) 11..  áábbrraa  MMiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  rreennddsszzeerreekk  mműűkkööddéésséénneekk  

kköözzvveettlleenn  hhaattáássaa  ((FFoorrrrááss::  BBeeddzzssuullaa  ((22001144))  A minőségmenedzsment rendszerek alkalmazásának 
közvetlen célja:  3. Minőségmenedzsment rendszerek a termelő és 

szolgáltató szektorokban 
A következőkben a minőségmenedzsment rendszerek 
közül elsősorban a formalizált rendszereket, – amelyeket 
gyakran minőségügyi vagy más szóhasználattal a minő-
ségbiztosítási rendszereknek nevezünk – tekintjük át. 
Utóbbi években, az ISO 9000:2000 szabványrendszer 
kiadása kapcsán e rendszereket – véleményem szerint 
helytelenül – minőségirányítási rendszereknek is neve-
zik. A formalizált minőségmenedzsment rendszerek gya-
korlatában az ISO 9000-es rendszerektől független vagy 
egyes esetekben e rendszerek alapjaira épülő minőség-
menedzsment rendszerek is léteznek. A következő ábrán 
a minőségi rendszerek kialakulását, fejlődését mutatjuk 
be, a teljesség igénye nélkül. Áttekintjük a különböző 
szabványokat, előírásokat és kritériumokat a „nem lé-
tező” és a „világszínvonalú” minőségmenedzsment rend-
szerek között: 

• Az értékesítés növelése: a piaci pozíciók megerősí-
tése, a vevői/partneri elégedettség növelése, a régi 
vevők megtartása, új vevők megszerzése. 

• Hatékony működés, költség megtakarítás: a folyama-
tok tartalékainak feltárása, a termelékenység növe-
lése, a nem megfelelő minőség miatt keletkező költ-
ségek csökkentése. 

A két jellemző csoport hatása jól követhető a következő 
11..  áábbrráánn is: 
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22..  áábbrraa  MMiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  rreennddsszzeerreekk  ffeejjllőőddééssee

A 22..  áábbrraa alapján a következő trendeket figyelhetjük meg 
a formalizált minőségmenedzsment rendszerek (minő-
ségbiztosítási-, minőségügyi rendszerek) alkalmazásá-
ban és fejlődésében: 

A rendszerek alkalmazása a vállalati, majd nagy vál-
lalatcsoportokhoz köthető (pl.. autóipar) specifikus 
rendszerekkel indult, majd kialakult a bármely in-
tézményre, vállalkozásra alkalmazható rendszer 
előírás (ISO 9000). Ezt követően a szektor sajá-

tosságait figyelembe vevő rendszer előírások kap-
nak szerepet. Az autóipar, ,a távközlés, a gyógy-
szeripar, az élelmiszeripar, az egészségügyi/or-
vostechnikai eszközök gyártása, a szoftverfej-
lesztés … . És még hosszasan sorolhatnánk a 
különböző szektor specifikus minőségmenedzs-
ment rendszerekre vonatkozó különböző előírá-
sokat, szabványokat. 
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ISO 
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értékelési 
kritériumok 
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Amikor megjelenik a szolgáltatások területén is a 
„piac”, ez természetes következményeként igényli 
minőségmenedzsment alrendszerek alkalmazá-
sát. A 2000-es évek elejétől erőteljes fejlődés ta-
pasztalható a különböző szolgáltató szektorokra 
jellemző minőségmenedzsment rendszer előírá-
sok kialakulásában és alkalmazásában. Az 
egészségügyben, a közigazgatásban, a közokta-
tásban, a felsőoktatásban, a szállodai szolgálta-
tásban  
A fejlődésnek egyik állomásaként már az elmúlt 
évtizedekben is megjelennek az integrált me-
nedzsment (al)rendszerek. Ekkor az alkalmazó 
szervezetek a vállalati működés szempontjából 
lényeges menedzsment alrendszer: minőség-, 
környezet- (ISO 14000), egészség-, biztonság- 
(ISO 18001), információ biztonság- (ISO 27000), 
társadalmi felelősségvállalás-, energia menedzs-
ment rendszer előírásainak szinergiáit is kihasz-
nálva a szabályozásokat, előírásokat egységes 
integrált rendszer formájában fogalmazzák meg 
és működtetik. Ezen alrendszerek többségével 
kapcsolatosan az általános követelményeket és 
elveket a különböző nemzetközi (ISO) szabvá-
nyokban is megfogalmazták.  

A fejlődés következő szakaszában a rendszerek 
szakma specifikus irányba fejlődnek úgy, hogy 
erőteljesen érzékelhetők az előírásokban, köve-
telményekben a TQM vezetési filozófia irányába 

történő elmozdulás. Ez különben jellemzi az ISO 
9000:2000 szabványrendszer előírásait is. 

A rendszerfejlesztésben, az alkalmazó szervezetek 
munkájának elemzésére és értékelésére megje-
lennek a TQM vezetési filozófia értékeit tartal-
mazó minőségdíj modellek, amelyek a szervezeti 
önértékelés módszertanát helyezik előtérbe. 
(EFQM, CAF…) A szervezetek működés fejlesz-
tésének támogatására nyújtanak egy jól használ-
ható eszköz rendszert. 

A kiválasztott, az adott szervezetben, intézményben 
alkalmazott rendszer előírások mellett hasznos 
lehet más rendszerek megközelítéseit is ismerni 
és egyes elemeit, módszereit felhasználni a szer-
vezet minőségmenedzsment rendszerének fej-
lesztéséhez. Hosszabb távon ugyanakkor nem 
célszerű egyidejűleg két-három minőségmenedzs-
ment előírás egyidejű alkalmazásával működtetni 
a vállalatok és intézmények minőségmenedzs-
ment rendszerét. Ma még gyakori, hogy az álta-
lános ISO 9001 mellé szektor specifikus rendszer 
előírásokat is alkalmaznak szervezetek. Meggyő-
ződésem szerint a piaci igények döntik el, hogy 
mely szektor specifikus elemek alkalmazása 
indokolt. Az a véleményem, hogy a ISO 9001 sze-
rinti tanúsított rendszerek szerepe a jövőben hát-
térbe fog szorulni és jelentősen nagyobb szerepet 
kapnak az adott szektorra alkalmas rendszerek. 
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Az utóbbi években a hagyományos minőségme-
nedzsment szempontok folyamatosan kiegészül-
nek a kockázatok értékelésének módszereivel, a 
matematikai statisztika eszköztárának alkalmazá-
sával és a fejlesztésben a kutatás+ fejlesz-
tés+innováció elemeinek beépülésével is.  

Az előbb említett trendhez kapcsolódva érdemes ele-
mezni az ISO 9000-es szabványrendszer alapján kiala-
kított minőségmenedzsment rendszert alkalmazó hazai 
szervezetek számának alakulását. (33..  áábbrraa) 

 
33..  áábbrraa  AAzz  IISSOO  99000011sszzaabbvváánnyy  eellőőíírráássaaii  sszzeerriinntt  ttaannúússííttootttt  
hhaazzaaii  sszzeerrvveezzeetteekk  sszzáámmáánnaakk  vváállttoozzáássaa  ((FFoorrrrááss::  EEOOQQ,,  TThhee  

IISSOO  SSuurrvveeyy  22001133))  
Az ISO 9001 szabvány szerint kialakított és tanúsított 
minőségmenedzsment rendszerek robbanásszerű alkal-
mazásának lehettünk tanúi az 1990-es évek közepétől 
kb. 10 éves periódusban. A piaci igények indokolt vagy 
indokolatlan megjelenése mellet divat lett ISO 9001-es 
rendszert kialakítani és tanúsíttatni. A 2000-es évek kö-

zepétől változik a trend és a tanúsított szervezetek szá-
ma jelentős mértékben csökken. 
Hasonló csökkenő tendencia figyelhető meg más euró-
pai, hozzánk hasonló fejlettségű ország adatainak vizs-
gálatakor (Hollandia, Csehország), kissé mérsékeltebb 
csökkenés látható Litvánia, Szlovákia és Ausztria eseté-
ben. (Tunkli, 2013.) 
Itt kívánom megjegyezni, hogy a „minőségirányítási” ki-
fejezés meggyőződésem szerint egy hibás fordítás szü-
leménye, amely messze nem azt az üzenetet hordozza, 
amely e rendszerek lényegének tekinthető. Ez a megne-
vezés az ISO 9000-es szabványrendszer 2000 évi ki-
adásának magyar nyelvű változatával került be a köztu-
datba. Sajnálatos, hogy ettől kezdve a magyar szabvá-
nyok és e szabványok alapján menedzsment 
rendszereket alkalmazó szervezeteknél is a menedzs-
ment rendszereket (minőség, környezet, információ-biz-
tonság, élelmiszer-biztonság energia…) irányítási rend-
szereknek nevezik. Nagy örömmel olvastam a Minőség 
és megbízhatóság 2014/2 számában, hogy az MSZT 
hibás terminológiája helyett Szerző az energiamenedzs-
ment rendszer (EMR) és nem (EIR!!) kialakításának kér-
déseiről írt. (Molnár, 2014). Hasonló megerősítést kap-
tam e konferencia más előadójától és résztvevőitől is. 
Bízom abban, hogy előbb-utóbb a szabványok magyar 
kiadását gondozó MSZT is belátja tévedését és az új 
változatok kiadásánál visszatér az érintett alrendszerek 
szerepét, feladatait is jobban kifejező menedzsment 
rendszer megnevezés használatához. 
A minőségmenedzsment rendszerek és a tanúsítások 
érték vesztéséhez hozzájárult a tanácsadói és a tanúsítói 
terület felhígulása is. Ezen a területen is megjelenő ki-
élezett piaci viszonyok az érdemi rendszerek kialakítása 
és fejlesztése helyett nagyon gyakran a vevő, a piac 
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megtartása miatt szakmailag alig indokolható engedmé-
nyekre, hibás megoldásokra ösztönzik az e feladatokkal 
foglalkozó vállalkozásainkat. 
Sok esetben a formális rendszerek működtetését ösz-
tönzik azok a szabályzók, amelyek nem a termék vagy 
szolgáltatás vevő által megfogalmazott minőségi elvárá-
saiból indulnak ki, hanem jogszabályi előírásnak vagy 
piaci diszkrimináció feltételeinek kívánnak megfelelni a 
minőségmenedzsment rendszerük kialakításával. Gyak-
ran találkozom a nem igazán megalapozott „pályázati 
érdekek” torzító hatásával is. Részben ekkor jönnek létre 
a lényegét tekintve „papíron működő” rendszerek. Kiala-
kul egy „játszma” a minőségmenedzsment piac szereplői 
között:  
• az érintett vállalkozás tanúsítványt kíván szerezni mi-

nimális befektetéssel; 
• a tanácsadó piacot és bevételt kíván szerezni minél 

kisebb ráfordítással; 
• a tanúsító a partnerek számának folyamatos növelé-

sében érdekelt, hiszen ez hoz bevételt. 
Érdemes elgondolkodni azon is, hogy a harmadik fél ál-
tali tanúsítás jelezheti a minőség elavult, kontroll jellegű 
megközelítését. Egyes esetekben a szervezet minőség 
iránt nem igazán elkötelezett gyenge vezetésének lehe-
tőséget ad arra, hogy a minőséggel kapcsolatos folya-
matos felelősségvállalás helyett ezt a feladatot és fele-
lősséget a minőségmenedzsment szervezetre és a tanú-
sítókra hárítsák át.(Anttila 2008). 
Mit tekinthetünk hosszútávon elérhető célnak a minő-
ségmenedzsment rendszerek fejlődésében? Lényegé-
ben azt, hogy a minőség orientált menedzsment alrend-
szerek (formalizált minőségmenedzsment rendszerek) a 
szervezetek működés fejlesztésében csökkenő szerepet 

töltenek be, majd a TQM elveknek megfelelően meg fog-
nak szűnni. De ez nem egy rövid idő alatt bekövetkező 
esemény. Addig is csökken a „generális” rendszerek sze-
repe és egyre inkább a szektor, majd vállalat specifikus 
rendszerek (alrendszerek) jelennek meg a szervezetek 
működés fejlesztésében. Itt jelentős szerepet kapnak az 
szervezeti önértékelés és az ehhez is kapcsolható érett-
ségi modellek alkalmazása.  
Egyetértve Kano felvetésével, a „menedzsment-minőség 
menedzsmentjéről” (Kano, 2007) még szélsőségesebben 
fogalmaznék: a minőségmenedzsment rendszereknek, - 
amelyek vállalati alrendszerként működnek - olyan 
irányba fognak fejlődni, hogy teljes mértékben beépülnek 
az adott vállalkozás vezetési rendszerébe. Ezzel meg-
szűnik a minőségmenedzsment rendszerek külön, al-
rendszerként történő kezelése. Természetesen a veze-
tési rendszer működése szerves részeként megmarad-
nak és dinamikusan fejlődnek a hagyományosan ma 
minőségmenedzsment tudományághoz tartozó technikák 
és módszerek. Minden szinten dolgozó vezető szemlé-
lete és munkatársaival való együttműködésének változ-
nia kell a TQM vezetési filozófia elveinek megfelelően. 
Ez teszi lehetővé a stratégia folyamatos alakítását oly 
módon, hogy biztosíthassuk a szervezet állandó ver-
senyképes pozícióját. 
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Ha a minőségmenedzsment ma megfogalmazott célkitű-
zéseit teljesíteni kívánjuk, akkor ezeket integrálnunk kell 
a szervezetek vezetési rendszerébe. Ennek megvalósí-
tása csak TQM harmadik alapelvének kiteljesedésével 
lehetséges, amely a munkatársak bevonását és felha-
talmazását tartalmazza. Ehhez szükséges folyamatos 
oktatás, képzés, motiválás és ennek nyomán a szerve-
zeti kultúra változtatása juttathatja el a vállalkozásokat 
ahhoz a vezetési filozófiához, amely a hosszú távú sike-
res működés záloga lehet. (Molnár 2011) 



4. A minőségmenedzsment módszerek alkalmazásá-
nak lehetőségei a minőségfejlesztési folyamatban 
Az előzőekben tárgyalt fejlődési folyamat nyomán a mi-
nőség iránt elkötelezett vállalkozások, intézmények 
munkájában ma már széles körben alkalmazunk minő-
ségmenedzsment módszereket. Ezek alkalmazása okkor 
lesz igazából sikeres, ha egy egységes minőségfejlesz-
tési lépések sorozatába épül be. Ma általánosan elfoga-
dott a PDCA ciklus szemléletének az alkalmazása, de 
más szervezetek gyakran részletesebb probléma-megol-
dási/minőségfejlesztési struktúrákat alkalmaznak: külön-
böző számú lépések: 6-8-10.., a Six Sigmát alkalmazó 
szervezetekben a DMAIC. 
A 44..  áábbrraa egy lehetséges (elég általánosan alkalmazott) 
megoldás elemeit mutatja be. összerendelve a tipikus 
PDCA elemeivel: 

 
44..  áábbrraa  AAzz  áállttaalláánnooss  mmeeggoollddááss  

A különböző fázisokhoz különböző eszközöket használ-
hatunk. A teljesség igénye nélkül a következő táblázat-
ban az általánosan alkalmazható, komolyabb matemati-
kai apparátust nem igénylő módszerek foglaljuk össze: 
A fellelhető minőségmódszerek száma igen jelentős. A 
különböző szakirodalmi források 50-60 különböző mód-
szert, technikát is említenek. Ezek közül elég sok tekint-
hető más, előző módszer továbbfejlesztésének, kiegé-
szítésének, több esetben nehéz eldönteni, hogy önálló 
módszernek tekinthetjük-e különböző mutációkat. A mi-
nőségfejlesztési módszerként emlegetett módszerek egy 
része szorosan kapcsolódik e diszciplínához (halszálka, 
szabályzókártya, FMEA), más technikák (folyamatábra, 
hisztogram, Pareto elemzés) egyéb menedzsment terü-
leten alakultak ki, de ma szervesen illeszkednek a minő-
ségmenedzsment eszköztárába. (Szabó, 2014) 
A szerteágazó eszközök kategorizálása nem egyszerű 
feladat. Egységes, minden szempontból elfogadott cso-
portosításról nem beszélhetünk. A leggyakrabban alkal-
mazott csoportosítás az alkalmazott módszerek „erőssé-
gét” veszi figyelembe: 
 „Puha” módszerek 

(ötletroham, TIPHIB, 5S, 5W+1H, ok-okozati elem-
zés, Pareto diagram….) 

 „Kvázi objektív módszerek 
(FMEA, páros összehasonlítás (KIPA), kérdéslisták, 
pókháló/radar diagram…) 

 „Kemény” módszerek 
(ellenőrző kártyák, képességvizsgálatok, hisztogram, 
Pareto, Ishikawa…) 

Másik lehetőség az osztályozásra, hogy az adott mód-
szer milyen feladatok megoldásában nyújt támogatást: 
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 Folyamatközpontú megközelítések 
Folyamatok leírására, modellezésére alkalmazható 
módszerek (folyamatábra, folyamat-modellezés, mát-
rix diagram, ellenőrző listák…) 
A folyamatszabályozás és minőségképesség elem-
zésének módszerei (minőségképesség, mérőrend-
szer képesség, ellenőrző kártyák) 

 Ötletgyűjtő, probléma-feltáró módszerek 
(ötletroham, Delphi, affinitás diagram…) 
Hibaelemző módszerek 
(Pareto, Ishikawa,5W+1H, fadiagram, FMEA) 

 További, általában komplex módszerek 
(QFD, 5S, 8D, Poka-yoke, szervezeti önértékelés, 
érettségi modellek) 

Japánok az alkalmazott módszereket részben a minő-
ségi körökben alkalmazásuk sorrendjében, részben más 
szempontok alapján sorolják be: „7 régi”, „7 új”, „7 kü-
lönleges”, „7legjobb” és „4 legeslegjobb” csoportokba. 

 
55..  áábbrraa  

 
66..  áábbrraa  

Az 66..  áábbrráánn a pirossal kiemeltek jelentik a „4 legesleg-
jobb” módszert. 
A „7 különleges” módszerekhez besorolt Six Sigmáról 
meg kívánom jegyezni, hogy véleményem szerint nem 
tekinthető módszernek. Sokkal inkább egy vezetési filo-
zófiát, szervezeti kultúrát jelent. Természetesen alkalma-
zása elég sok minőségmenedzsment módszert is igé-
nyel. E vezetési filozófiát alkalmazó szervezetek a fo-
lyamatok fejlesztésére a DMAIC (definiálás 
(define),mérés (measure),elemzés (analyze),fejlesztés 
(improve),ellenőrzés (control)) minőségfejlesztési struk-
túrát alkalmazzák. 
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Az elmúlt évtizedekben újabb és újabb, döntően a minő-
ségmenedzsmenthez kapcsolódó menedzsment fogal-
makkal, eszközökkel ismerkedhettünk meg, pl: TQM, 
BPR, Hat Szigma, DMAIC, 5S, Kaisen, Lean menedzs-
ment, BSC, stb. Ezek közül több a már elterjedt, meglévő 
módszerek, elvek új elnevezését, jobb esetben új kombi-
nációit jelentik. Az a fontos, hogy ne az új, esetenként 



divatos elnevezésekre, hanem a tartalmi fejlesztésekre 
koncentráljunk. Nem az a kérdés, hogy milyen módon 
tartsuk fenn a jelenlegi helyzetet, hanem hogy biztosítsuk 
a valóságos növekedést. Ez a vezetők és a minőségme-
nedzsment szakemberek felelőssége. (Kano, 2007) 
5. A minőségmenedzsment módszerek alkalmazásá-
nak néhány gondja  
A következőkben elsősorban a leggyakrabban alkalma-
zott minőségmenedzsment módszer alkalmazásával 
kapcsolatos tapasztalataimat szeretném megosztani az 
olvasókkal. Nem törekszem teljességre és a leggyakrab-
ban alkalmazott módszerekre térek csak ki a követke-
zőkben. 
Általánosan elmondható, hogy sajnálatos módon a mód-
szerek alkalmazásában is terjed a „formális” alkalmazás. 
Nem azért alkalmazzuk, hogy az érdemi folyamatfej-
lesztést megalapozzuk, hanem azért, hogy be tudjuk 
mutatni, hogy tettünk valamit (de minek?). 
Nyílván nem azokról a szervezetekről szólok, ahol a 
módszerek célját, feladatát jól ismerik és hatékonyan 
alkalmazzák. Szerencsére napjainkban már ezek száma 
sem csekély. Itt szeretnék utalni arra a pozitív hatásra, 
amely a 80.-as évek végén az AMR projekt keretében 
érte az akkori hazai ipar egyes vállalatait. Bár a Teljes-
körű Minőségszabályozási Rendszer (TQC) elterjesztése 
(mai felkészültségünk alapján teljes joggal) nem járt si-
kerrel, de erre a projektre több minőségmenedzsment 
módszer megalapozásának és elterjesztésének első lé-
péseként tekinthetünk. 
Általános gondként tapasztaljuk, hogy a minőségmód-
szerek hatékony alkalmazása kereszt-funkcionális cso-
portok közreműködését igénylik. De sajnálatos módon 
nagyon sok esetben az információk gyűjtése és rendsze-
rezése, a folyamatok áttekintése egy-egy minőségme-

nedzsment területén dolgozó munkatárs (rosszabb eset-
ben nem is megfelelő felkészültségű) feladatává válik. 
Ha használni is kívánjuk a módszerek által szolgáltatott 
eredményeket, akkor tisztába kell lenni az alkalmazás 
céljával, lehetőségeivel és feltételeivel. Ehhez az érin-
tettek minőségmenedzsment ismereteink bővítésére a 
szóba kerülő módszerek készség szintű elsajátítására 
van szükség.  
Pár példa a módszerek alkalmazásának gondjaira: 
Folyamatábra 
Általánosan alkalmazzuk a folyamatábrát a vizsgált fo-
lyamat lépéseinek/elemeinek grafikus szemléltetésére. A 
folyamat eleminek ábrázolása általánosan elfogadott 
szimbólumok segítségével történik. Áttekintést ad a fo-
lyamat, részfolyamat elemeiről, tevékenységekről, be-
mutatja azok sorrendjét, kapcsolódását és kiindulási 
pontként szolgál a folyamatok dokumentálásához és le-
írásához. Lehetőséget nyújt a folyamat megfelelőségé-
nek elemzésére, vizsgálatára, az elvi és a gyakorlati 
megvalósítás lépéseinek összevetésére. Ezzel sok eset-
ben a fejlesztés egyes lehetőségei is feltárhatók. Alkal-
mazásának gyakori gondja, hogy nem fordítunk elég időt 
a folyamat lépéseinek megfelelő megismerésére. A 
megfelelő használatához szükséges, hogy az ábrázolt 
folyamat elemek a teljes folyamat vagy részfolyamat 
azonos szintű elemeit tartalmazzák. Több szintű folya-
matábra struktúra alkalmazása segíti a fejlesztési folya-
matot, azt is figyelembe véve, hogy napjainkban milyen 
részletezésű folyamatábra készíthető áttekinthető módon 
számítógép képernyő egy oldalán.  
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Ok-okozati diagram (halszálka-, Ishikawa diagram) 
Egy adott folyamatban (rendszerben) felmerülő eltérés-
hez, problémához vezető okokat strukturált módon jele-
níthetjük meg az ok-okozati diagramon. Az ok-okozati 
diagram az okozathoz közvetlenül kapcsolható okokon 
túl az okokat kiváltó okokat is feltünteti akár több szinten 
is. Alkalmas arra is, hogy a megoldandó problémával és 
az egymással való kapcsolatukat is feltárja, hierarchikus 
rendszerben ábrázolja. Egy „halszálka” diagram akkor 
használható jól, ha jó sok „szálkát” tartalmaz. Az okokat 
és az okokhoz vezető további okokat strukturáltan tar-
talmazza, véleményem szerint minimum három szinten. 
Nem csupán a ténylegesen előforduló, hanem a potenci-
álisan lehetséges okok feltüntetése is szükséges. A 
megfelelő, jól használható Ishikawa diagram elkészítése 
idő igényes és a területen jártas munkatársak team mun-
káját igényli. Sajnálatos, hogy egyes minőség iránt kü-
lönben (papíron legalább is) elkötelezett vállalkozásoknál 
találkozhatunk olyan e célra készített ábrákkal, amelye-
ken 3-4 fő szálkán kívül nem sok fő okokhoz vezető ok 
megjelenítése látható. Ezek nem igazán alapozzák meg 
a „gyökér” okhoz való eljutást és ezzel a megalapozott 
minőségfejlesztést. E módszer alkalmazásának másik 
tipikus problémája, hogy egy adott tevékenységre egy 
alkalommal készül (esetenként elég jó) ok-okozati elem-
zés és ezt kívánják felhasználni minden eltérés elemzé-
séhez. De ha más az eltérés (okozat) akkor ahhoz nagy 
valószínűséggel egész más okok vezethetnek, ezek hie-
rarchiája is egészen más lehet! Itt sem takarékoskodha-
tunk a munkával, ismételten el kell készíteni az adott 
okozathoz tartozó halszálka diagramot!. 
Pareto elemzés 
A hibaelemzés legismertebb, leggyakrabban alkalmazott 
módszere a Pareto-eljárás, amely Vilfredo Pareto olasz 

közgazdászról kapta a nevét. Hozzá köthető az a sok 
területen megfigyelhető felismerés, hogy a gyakorlatban 
a tételek viszonylag kis hányada meghatározó jelentő-
ségű a számszerűen többségben levő sok kis tétellel 
szemben. Ez azon megfigyeléséből származik, hogy az 
ő korában Itália földbirtokainak döntő többségét egy ki-
sebbségben levő csoport birtokolta: a vagyon 80%-át 
egy 20%-nyi kisebbség uralta. Innen ered a 80/20 sza-
bály elnevezés. 
Alkalmazásával a „jelentős kevés”, azaz a „szignifikáns 
néhány” jól elkülöníthető a „jelentéktelen soktól”. A Pareto-
elemzés olyan módszer, amellyel kategorizálhatóak az 
okok, majd a kritikus okok további csoportosításával, illetve 
a Pareto-elemzés más módszerekkel történő összekap-
csolásával újra kategorizálhatóak, egészen addig, amíg a 
„létfontosságú kevésig” el nem jutunk. Alkalmazása igényli 
az adatok rendelkezése állását. Sok esetben ez alkalma-
zásának legnagyobb nehézsége!? Más oldalról a vizsgált 
tevékenység szempontjából meg kell találnunk azt a jel-
lemzőt, amelyben a különböző hatások jól elkülöníthetők. 
Ezek sok esetben nem az elsődlegesen mért jellemzőket 
jelentik. H jól alkalmazzuk, akkor nagy segítséget adhat a 
fejlesztés céljának meghatározásához és a gyökér okok 
azonosításához is. 
Hibamód- és hatáselemzés (FMEA) 
A hibamód- és hatáselemzés (Failure Mode and Effect 
Analysis, FMEA) egy olyan minőségmenedzsment mód-
szer, amelynek segítségével termékek, szolgáltatások és 
folyamatok tervezhetők és fejleszthetők magasabb minő-
ségi szint elérése érdekében. A módszernek kiemelt je-
lentősége van a megbízhatóság-elméletben, mivel al-
kalmazásával azokon a területeken is lehet növelni a 
termékek megbízhatóságát, ahol a statisztikai módsze-
rek már nehezen vagy egyáltalán nem használhatók. Az 
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FMEA módszer alkalmazásával olyan rejtőzködő, kis 
valószínűségű, azaz ritkán bekövetkező hibákat is azo-
nosíthatunk, amelyek bekövetkezésük esetén jelentős 
hatással vannak a termékekre vagy folyamatokra. Ezeket 
a hibákat a hagyományos elemzések általában egyálta-
lán nem, vagy a gyakorlat szempontjából jelentős késés-
sel tudják csak jelezni (Kövesi, 2011). 
Az FMEA alkalmazása általános két területre fókuszál: a 
tervezési folyamatra vagy a gyártási folyamatra (terve-
zési/folyamat FMEA). Bármely területre készítjük alapos, 
sok időt, tudást, információi igénylő módszer. Egyedül, 
az íróasztal mellet nem lehet és nem is érdemes FMEA-t 
készíteni. Sajnálatos, hogy ennek ellenéra találkozunk 
olyan szervezetekkel, ahol egyes munkatársak felada-
tává teszik, hogy a számítógépül előtt ülve „sorozatban 
gyártsanak” FMEA-kat, hogy ezt a partnereiknek be le-
hessen mutatni. Így születnek az egy A4-es oldalra elférő 
FMEA elemzések, amelyek egy-egy ok hatására csupán 
egy elemet tüntetnek fel. Ezek azon kívül, hogy a do-
kumentációk terjedelmét növelik, komoly fejlesztési cé-
lokra nem használhatók. Csináljuk, de minek?? 
6. Összefoglalás 
A minőségmenedzsment rendszerek napjainkban a ter-
melő és szolgáltató vállalkozások versenyképessége 
szempontjából fontos elemként jelennek meg a szerve-
zetek működésében. Megállapíthatjuk, hogy e rendsze-
rek kialakításakor alkalmazott szabványok és előírások 
az általános, bármely szervezetre alkalmas követelmé-
nyek megfogalmazásától a szektor jellemzőit figyelembe 
vevő szektor specifikus előírások felé tolódnak el.  
A formalizált minőségmenedzsment rendszerek előírásai 
és „szellemisége” folyamatosan a TQM vezetési filozófia 
elveinek beépülésével kerülnek kiadásra. Ennek is az 
egyik következménye, hogy a „minőség menedzsmentje” 

szemléletből haladunk a „menedzsment minősége” irá-
nyába. Ugyanakkor a vezetői elkötelezettség növelése, a 
minőségmenedzsment rendszer elemek beépülése a 
szervezet vezetési rendszerébe jelentős fejlesztési „le-
hetőséget” jelent a vállalataink, intézményeink számára. 
Az utóbbi években sajnálatos módon erősödik a minő-
ségmenedzsment rendszerek alkalmazásának és tanú-
sításának leértékelődése. A rendszer alkalmazói mellett 
a tanácsadók és tanúsítók hamis érdekeltségi rendszere 
mind gyakoribbá teszi a „kirakat” rendszerek működteté-
sét és tanúsítását. Ez gyakran a már kialakított minőség 
kultúra rombolását is jelenti egyes vállalkozásoknál. 
A helyesen alkalmazott minőségfejlesztési modellek és 
ezekhez kapcsolódó minőségmenedzsment módszerek 
jelentős hozzájárulást adhatnak a szervezetek hatékony 
működéséhez. Sajnálatos, hogy ezen a területen is talál-
kozunk formális alkalmazásokkal, amely nem szolgálja 
az adott szervezet minőségi működésének fejlesztést, 
hanem sok esetben a felelősség áthárítását, a felszí-
nes,látszat tevékenységek elvégzésével ténylegesen a 
minőség iránti elkötelezettség növelése ellen is hatnak. 
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Pareto-elemzés   x  x     x  x  

Hisztogramok   x  x  x    x  x  

Diagramok   x  x     x  x  

Ok-okozat 
diagramok  

x  x  x   x    x  

FMEA elemzés  x  x  x   x   x  x  

Ötletroham    x  x     x  

Affinitási diagramok  x   x  x     x  

Gantt-táblázat      x  x    

Pert-diagram      x  x    

11..  ttáábblláázzaatt  PPrroobblléémmaa  aazzoonnoossííttáássaa  ééss  kkiivváállaasszzttáássaa  

 
_______________________________________________________________________________________________
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AA  vveerrsseennyykkééppeesssséégg  jjaavvííttáássaa  mmiinnőőssééggüüggyyii  eesszzkköözzöökkkkeell  
BBiirróó  VViirráágg  

  
A vállalatirányítási rendszerek megfelelő alkalmazásával 
különböző minőségügyi eszközök segítséget nyújthatnak 
a versenyképesség javításában. 
Jelen összeállításban a versenyképesség javításában 
szerepet játszó eszközök felsorolása látható az ISO 
9001 szabvány követelményeivel összhangban. 
A minőségügyi eszközök használatát - többek között - a 
működés alább felsorolt területein alkalmazhatjuk:  
- A pályázás/a projekt döntés-előkészítése során 
- A projekt megvalósításának kezdetén 
- A projekt megvalósítása során 
- A projekt lezárása során 
- A cég működése során 
A pályázás/a projekt döntés-előkészítése során 
Tanúsítványok elnyerése, fenntartása az egyik fő cél, 
melynek okai cégenként különbözőek lehetnek. 
A vezetőség hisz a rendszerek 
hatásosságában 
Újabb rendszerek meglétét 
igénylik a megrendelők 
Közbeszerzési eljárás speciális 
kiírásai (pl. érvényességi terület) 

ISO 9001 követelmény 
Vezetőség elkötelezettsége 

A projekt megvalósításának kezdetén és megvalósí-
tása során 
A Megrendelő általi elvárások egyértelmű megismerése, 
rögzítése a cél. 

 

Megrendelői igények 
egyértelműsítése  
Konstruktív javaslatok Megren-
delő és Szolgáltató általi együttes 
elfogadása 

ISO 9001 követelmény 
Feljegyzések kezelése 

 Proaktivitás – előremutató ja-
vaslatok, megoldások kommuni-
kálása 

ISO 9001 követelmény 
Megelőző intézkedések  

Jóváhagyott, áttekinthető, egy-
értelmű leírások (utasítások, 
szerződések, stb.) a beszállítók, 
alvállalkozók részére  

ISO 9001 követelmény 
Beszerzés  

Fentiek következetes betartatása 
(egyértelmű elvárások). 

ISO 9001 követelmény 
Folyamatok sorrendje és köl-

csönhatása 
Megfelelő erőforrás gazdálkodás 
(munkaerő, gépek/eszközök, idő, 
pénzügyi) 

ISO 9001 követelmény 
Emberi erőforrás, infrastruktúra 

Azonosítható szakmai felelősök 
meghatározása 

ISO 9001 követelmény 
Felelősségek, hatáskörök 

A projekt lezárása során 
Az elvégzett feladat értékelése, arról objektív visszajel-
zések bekérése a cél (1. ábra). 
Projektzárás, kiértékelés 
Alvállalkozói utóminősítés 

ISO 9001 követelmény 
A folyamatok figyelemmel kísé-

rése és mérése 
Megrendelői visszajelzés 
 

ISO 9001 követelmény 
Kapcsolattartás a vevővel 
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Minőségügyi szolgáltatások üzletágvezető, KÉSZ vállalatcsoport



 
11..  áábbrraa 
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A cég működése során 
A folyamatos jó gyakorlat, egyértelmű, nyomon követ-
hető elvárások, kiszámítható működés a cél. 
Kompetencianövelés (saját ha-
táskörben ellátott feladatok) 

ISO 9001 követelmény 
Felkészültség, képzés, tudatos-

ság 
Visszamérés, rendszeres ko-
operációk, értekezletek 

ISO 9001 követelmény 
Az adatok elemzése 

Közös vezetői bejárások meg-
tartása 

ISO 9001 követelmény 
Vezetőségi átvizsgálás 

Naprakész nyilvántartás veze-
tése 

ISO 9001 követelmény 
Dokumentumok kezelése 

Hibák egyértelmű kommuniká-
lása 

ISO 9001 követelmény 
Hibaelemzés, eltérések kezelése 

Megfelelő munkakörülmények ISO 9001 követelmény 
Munkakörnyezet 

Belső eljárásrend egyszerűsí-
tése 

ISO 9001 követelmény 
Feljegyzések kezelése 

Dolgozói elégedettség (lojalitás) Nincsen rá szabványkövetelmény

A vezetői stratégia, a cég működési területe és a munka-
vállalók motiváltsága nagyban meghatározza a fentiek-
ben felsorolt eszközök alkalmazásának hatékonyságát, 
hatásosságát. Egy felelősen és megrendelői szemmel is 
gondolkodó vállalat minél több eszközt használ és alkal-
maz a szabvány követelményeinek és a cég elvárásai-
nak megfelelően, annál több eséllyel indulhat a tevé-
kenységének megfelelő piaci versenyben. 
______________________________________________  

 
______________________________________________  
 

Érdeklik a minőségügy fejleményei? 
Találkozni szeretne a legismertebb 

szakemberekkel? 
Fejleszteni szeretné minőségügyi 

ismereteit? 
 

Kérjük legyen tagja a 
Magyar Minőség Társaságnak! 

 
Lépjen be itt! 

______________________________________________  
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MMiitt  tteehheettüünnkk  aa  vveerrsseennyykkééppeesssséégg  eerrőőssííttéésséééérrtt??  
aavvaaggyy  aa  pprroojjeekkttmmeenneeddzzssmmeenntt  sszzeemmlléélleett  aallkkaallmmaazzáássaa  

CCzziimmbbaallmmooss  BBééllaa  --  CCzziimmbbaallmmooss  ZZssoolltt  
  

Meggyőződésünk, hogy a minőségtudatos gondolkodás, 
a minőségtudatos működés tartósan nem határolható el 
a versenyképesség növelésétől. A két célterület tartósan, 
fenntartható módon csak egymást támogatva, össze-
hangoltan tud fejlődni. 
Az elmúlt években a hazai vállalkozások vezetőivel foly-
tatott beszélgetéseink kiértékelése azt mutatja, hogy 
egyre több felsővezetőben merült fel az az érzés, hogy a 
jelenlegi eredmény, versenyképesség különösebb erőfor-
rás bővítés nélkül is tovább növelhető lenne. Az 11..  áábbrráánn 
szemléltettük ezeknek a beszélgetéseknek az eredmé-
nyeit, azokat a probléma-területeket, ahol leginkább ér-
zékelhető volt a versenyképességet akadályozó ténye-
zők megjelenése. 

  
11..  áábbrraa  AA  vveerrsseennyykkééppeessssééggeett  aakkaaddáállyyoozzóó  ttéénnyyeezzőőkk  

‐ A napi munka mellett a projektek száma magas, az 
erőforrások leterheltek, így a hatékony portfolió-me-
nedzselés kiemelt fontosságot kap 

‐ Informatikai rendszerek gyakran nem integráltak, a 
projektek és feladatok tervezése és követése más-
más, nem korszerű rendszerben valósul meg, mely 
nem hatékony. 

‐ Kulcsmunkatársak „szakmai” tudása rendszeresen 
fejlesztett, ám a vezetői készségekre gyakran nem 
marad idő, erőforrás. PM tudás fejlesztésének hiánya. 

‐ Erős a szabályozottság, bizonyos feladatok átívelnek 
a szakterületeken. Az egyes szabályozások össze-
hangolása kiemelt fontosságú. 

‐ Egyes területek magas önállósággal működnek, a 
folyamatok legalább két szinten mennek végbe: Köz-
ponti és (szak)területi. 

Nemzetközi felmérések azt bizonyítják, hogy a stratégia 
megvalósulása, a versenyképesség és eredményesség 
komoly kapcsolatban áll az egyedi, komplex feladatok 
menedzselésének hatékonyságával, azaz a projektme-
nedzsmenttel. 
Egy 2013-as nemzetközi projektmenedzsment érettség 
felmérés szerint mindezek összhangban vannak a Szi-
nergia Kft. 20 éves tanácsadási, képzési tapasztalatával: 
mérhető, komoly versenyképesség-, hatékonyságnöve-
kedés érhető el a projektmenedzsment szervezeti szintű 
alkalmazásával, a működésbe történő tudatos beépíté-
sével, azaz a szervezeti projektérettség fejlesztésével (22..  
áábbrraa) 
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Projektmenedzsment 
érettség és a projektek 

sikeres zárásának 
kapcsolata 

Alacsony Közepes Magas 

Ütemezés szerint: 39% 57% 69% 

Költségkereten belül: 46% 60% 70% 

Célok, ügyfél 
elégedettség: 57% 67% 77% 

22..  áábbrraa  AA  pprroojjeekkttmmeenneeddzzssmmeenntt--éérreettttsséégg  ééss  aa  zzáárrááss  
ssiikkeerree  

Megközelítésünk szerint a projektmenedzsment érettség 
alkalmazása és fejlesztése négy dimenziótól függ (33..  
áábbrraa): 

• Megfelelő kompetenciák kialakítása és fejlesztése 
• Szervezeti illeszkedés megfelelő kialakítása 
• Megfelelő, a napi működést támogató folyamatok 

standardizálása 
• Informatikai támogatás kialakítása 

  
33..  áábbrraa  AAzz  éérreettttsséégg  kkrriittéérriiuummaaii  

Projektmenedzsment kompetenciák 
A megfelelő kompetenciákkal, tudással és készségekkel 
rendelkező munkatársak nagymértékben elősegítik a 
szervezeti- és projektcélok elérését. Fontos, hogy a 
megfelelő tudással rendelkező munkatársak a megfelelő 
helyen és időben támogassák a szervezeti folyamatokat. 
E dimenzió átgondolásánál választ kell adni olyan kérdé-
sekre is, mint például: 

• Magas szakmai tudású, vagy inkább erős vezetői 
szemlélettel, kompetenciával rendelkező munkatársra 
bízzam a projekteket? 

• A módszertani ismeretek mellett milyen „soft” készsé-
gek erősítésével támogathatom a szervezetet legin-
kább? 

• Tervez-e a szervezet nemzetközi színtéren is projek-
teket indítani, milyen nemzetközileg is elfogadott mi-
nősítések támogatnák ezt leginkább? 

• A karrier utak mennyire tudatosan kerültek kialakí-
tásra, mennyire támogatják azok a szervezeti ered-
ményességet? 

Szervezeti illeszkedés, projektszervezetek 
Nem mindegy, hogy a szervezet milyen felépítéssel, mi-
lyen kultúrával rendelkezik. Ezek a tényezők, amennyi-
ben nem megfelelően kerültek fejlesztésre, komoly mér-
tékben visszavethetik a szervezet eredményességét. 
Manapság egyre inkább vezetői elvárás, hogy a munka-
társak sajátjukénak érezzék a céget, azonosulni tudjanak 
azok céljaival és szolgáltatásaival. Mindez egy megfele-
lően kialakított felelősségi- és hatáskör rendszer, vala-
mint működési modell kialakításával megteremthető. Eb-
ben az esetben kiemelt figyelmet kell fordítani többek 
között az alábbiakra is: 
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• Melyek a szervezet alaptevékenységei, azokat ho-
gyan lehetséges az egyes szervezeti egységek mun-
káival megfelelően támogatni? 

• Milyen szervezeti támogatással valósulhat meg a 
hatékonyságnövekedés? Mikor szükséges egy köz-
ponti projektiroda bevezetése, működtetése? 

• Milyen érdekeltségi rendszer kialakításával tudom a 
munkatársakat leginkább ösztönözni a magasabb 
hatékonyság irányába? 

• Hogyan tudok egy projektalapon működő szervezetet 
kialakítani, annak alapjait lefektetni? 

Módszertanok, projektfolyamatok 
A projektek menedzselése során az egyik leggyakoribb 
problémát azok egységes folyamatok szerinti megvaló-
sítása okozza. Célszerű olyan, a szervezet tevékenysé-
geivel összhangban kialakított folyamatszabályozást ké-
szíteni, mely támogatja a vezetőket és a megvalósítókat 
a munkájuk hatékony elvégzésében. A módszertanok 
kialakítása projektérettségtől és tevékenységtől függően 
kiterjedhet az egyedi projektek menedzselésén túl a 
projekt-portfoliók kezelésére is. Ennek előnye, hogy a 
projektek által használt erőforrások allokációja központi-
lag, a szervezeti kapacitások figyelembevételével történ-
het meg. A folyamatok kialakítása során az alábbi kérdé-
sekre célszerű választ adnunk: 

• Milyen típusú projektjeink vannak? Azokat eltérő mó-
don, vagy egységesen célszerű menedzselnünk? 

• Milyen szempontok szerint dönthetek bizonyos pro-
jektötletek elutasításáról, illetve elindításáról? Milyen 
szempontok szerint priorizálhatjuk a projekteket? 

• Mennyire jellemző több projekteket érintő programok 
előfordulása a szervezetben? Hogyan kezeljük azo-
kat? 

• Hogyan tudom megállapítani, hogy egy projekt szak-
mai szempontok mellett, üzletileg is sikeres lett-e? 

Informatikai támogatás 
Jellemzően a feladatok, projektek, programok és projekt-
portfóliók menedzsmentje, illetve azok adminisztrációja 
rengeteg erőforrást emészt fel. Szerencsére mára több 
olyan eszköz is elérhető, mely támogatja a csoportmun-
kát, segít a projektvezetőknek a tervezésben, nyomon 
követésben, valamint a projektdokumentumok előállítá-
sában, illetve segíti a felsővezetőket a döntéshozatalban. 
Ezek kialakításánál a szervezeti sajátosságok figye-
lembe vétele mellett, az alábbi tényezők megfontolása 
célszerű: 

• Célszerű-e a folyamatokat és döntési pontokat 
workflow-ként a rendszerbe építeni? 

• Miként kapcsolható ez a megoldás más, már meglévő 
rendszerekhez?  

• Hogyan tudom elérni, hogy a kiválasztott rendszert a 
kollégák használják, azok valós támogatást nyújtsa-
nak a napi munka során? 

• Saját, vagy kihelyezett infrastruktúrában érdemes a 
rendszert üzemeltetni? 

Természetesen a szervezeti projektérettség még a fent 
leírtak alapján sem azonosítható könnyen, erre jó meg-
oldást jelenhet az 11..  ttáábblláázzaatt. Amennyiben úgy látja, 
hogy a szervezetre az „Ad-hoc”, vagy „Operatív” projekt-
érettség karakterisztikái jellemzőek, úgy javasolt egy fej-
lesztési program definiálása. 
Miután a jelenlegi és preferált szervezeti projekt érettségi 
szint azonosításra került, felmerülhet a kérdés, hogy mi-
ként lehet a definiált fejlesztéseket gyorsan, hatékonyan 
sikerre vinni.  
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Úgy gondoljuk, hogy az ilyen jellegű feladatok esetében 
a siker három tényezőn múlik (44..  áábbrraa): 

• A változás tartalmi elemeinek megfelelő kialakítása 
és megvalósítása 

• Az emberek bevonása, folyamatos tájékoztatása és a 
változás mellé állítása 

• A változás tervezett folyamatának megfelelő kézben-
tartása és fenntartása 

  
44..  áábbrraa  AA  ssiikkeerr  ttéénnyyeezzőőii  

A gyakorlatban a projektek összehangolásáért felelős 
projekt-portfolió rendszerek kiépítése, alkalmazása, fej-
lesztése hozza a leglátványosabb eredményeket. 
Hazánkban ezek a megoldások még kialakulóban van-
nak, és azok a szervezetek, akik felismerik a változás 
szükségességét, a rendszer alkalmazásának előnyeit 
versenyképességben, hatékonyságban jelentőset léphet-
nek előre. 
És végül egy rövid ajánlás egy ilyen rendszer kialakításá-
ról, bevezetésének főbb lépéseiről (55..  áábbrraa):  

  
55..  áábbrraa  AA  bbeevveezzeettééss  llééppéésseeii  
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Projektérettség típusa/ 
Fejlesztési dimenzió Ad-hoc 

 
Operatív 

 
Átfogó Integrált Stratégiai 

Módszertan és 
folyamatok 

Nincs, vagy 
nincs 
szabályozva 

Egyes területeken 
eltérő projekt-
menedzsment 
folyamatok 

Egységes 
szervezeti 
szabályozás, 
folyamat, 
tudásmegosztás 

Projekt-portfolió 
módszertan, 
egységes PM 
folyamat 

Program-
menedzsment 
módszertan és 
folyamatos 
fejlesztés 

Készségek, 
kompetencia 

Alapszintű, 
kevés 
tapasztalat 

Egyéni bajnokok, 
eltérő PM tudás 

Egységes karrierút, 
fejlesztési irányok 

PMP, CAPM 
minősítések, erős 
projekt-vezetői 
készségek 

Hatékony 
tudásmegosztás 
és program-
menedzsment 
kompetenciák 

Szervezeti 
illeszkedés 

Nincs Funkcionális 
fennhatóság 

Központi 
projektiroda 

Portfolió bizottság és 
kapcsolódó 
projektiroda 

Központi projekt-, 
és/vagy 
programiroda, 
egységes projekt-
érdekeltség 

Támogató eszközök Alapeszközök 
(Office, stb.) 

Nem egységes 
projekttámogató 
eszközök 

Egységes 
projekttámogató 
eszközszervezeti 
szinten 

Projekt-portfoliót 
támogató eszköz 

Program-
menedzsmentet 
támogató eszköz 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  pprroojjeekkttéérreettttsséégg  ttííppuussaaii 
_______________________________________________________________________________________________  
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BBéérrggyyáárrttáássttóóll  aa  kkuuttaattááss--ffeejjlleesszzttééssiigg  
TTaakkááccss  BBaalláázzss  

  
A szombathelyi EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. a ha-
tékony és jövőbiztos szervezeti innováció iskolapéldája 
lehet. A bérgyártóból többszörös innovációs díjnyertessé 
vált cég története 1994 júliusában kezdődött a vasi me-
gyeszékhelyen. 
A japán tulajdonú TDK világszerte több mint 60 ezer főt 
foglalkoztat, a konszern kötelékébe tartozó, Európa ve-
zető elektronikai vállalatának számító EPCOS-nál pedig 
mintegy 23 ezer ember dolgozik, a müncheni székhelyű 
vállalat éves árbevétele megközelíti a kétmilliárd eurót. A 
világ két meghatározó elektronikai gyártója 2008 nyarán 
egyesült, az egyesülésből létrejött nagyvállalat pedig már 
a világpiacon is vezető elektronikai gyártónak számított 
piaci részesedése alapján. 
Az EPCOS Kft. jogelődje 1994. július 4-én alakult meg 
Szombathelyen. A jogelőd cég 1996-ban kezdte meg a 
kerámia chipkondenzátorok és a D- magos fojtóteker-
csek kézi gyártását, 1997-ben pedig elindult a nagysoro-
zatú D-magos fojtótekercsgyártás a nyugat-magyaror-
szági városban. A társaság 1998-ban a Csaba utcai in-
gatlan megvásárlása után megkezdte a második 
szombathelyi telephely építkezési munkálatait a Claudius 
Ipari Parkban. A céget 1999-ben átnevezték, az EPCOS 
Elektronikai Alkatrész Kft. még ugyanebben az évben két 
új gyártócsarnokkal bővítette telephelyét az ipari park-
ban. A lendületes fejlődés eredményeként az EPCOS 
Kft. 2008-ban átvehette a Magyar Innovációs Nagydíjat, 
két évvel később pedig a Figyelő TOP 200 vállalati rang-
sorban már az ország leginnovatívabb vállalataként vég-
zett. A fejlesztések ezután sem lassultak, így a magyar-

országi vállalati szférában egyedülálló módon az EPCOS 
2014-ben két innovációs díjat nyert el a Magyar Innová-
ciós Nagydíj pályázaton.  
2013-ban az EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. már 60 
milliárd forintot meghaladó éves árbevételt ért el, és elin-
dította történetének legnagyobb volumenű, több mint 
tízmilliárd forintos beruházását, amely nem csak infrast-
rukturális, de létszámbeli bővítést is jelent, hiszen a fej-
lesztéssel párhuzamosan kétezer fölé emelkedik a cég 
alkalmazottainak létszáma.  
Szervezetfejlesztéssel a bérgyártástól az innovatív 
nagyvállalatig 
Amikor a TDK-konszern és a müncheni székhelyű 
EPCOS egyesült, az átfogó viszonylatban is meghatá-
rozó elektronikai gyártó már számos piaci szegmensben 
jelen volt a szórakoztató elektronikától kezdve a tele-
kommunikáción, az információ-technológián és a meg-
újuló energetikán át az autóipari alkatrészgyártásig.  
A társaság piaci sikereit persze a folyamatos innováció 
mellett a céltudatos és hatékony szervezetfejlesztés is 
megalapozta. A programkoordináció során a szervezeti 
diagnózis alapján elvégezték a felsővezetés önértékelé-
sét, majd azonnal megkezdték az akciótervezést, a fo-
lyamatot pedig a munkavállalói visszajelzések és az 
utánkövetés zárta le. A szombathelyi EPCOS esetében 
mindez azt jelentette, hogy a kezdeti végrehajtó tevé-
kenységeket ellátó, kizárólag bérgyártással foglalkozó 
cégből olyan innovatív nagyvállalat jött létre, amely már a 
nemzetközi cégcsoport európai tevékenységét is nagy-
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ban meghatározza, kutatás-fejlesztési érdemei és szer-
vezeti fejlődése a konszernen belül is példaértékű (11..  
áábbrraa). 

  
11..  áábbrraa  

A nagyjából egy évtizeden át tartó szervezeti innováció 
középpontjában a cég saját gyártó gépparkjának és 
technológiájának folyamatos megújítása, valamint a ter-
mékfejlesztés hatékonyságának céltudatos javítása állt, 
de magába foglalta az EPCOS logisztikai, pénzügyi és 
beszerzési folyamatainak állandó felügyeletét és fej-
lesztését is. Míg kezdetben a szombathelyi vállalat a 
német anyacég kutatás-fejlesztési tevékenységében 
vállalt szerepet, a szombathelyi EPCOS saját K+F tevé-
kenységének strukturált felépítésével 2010-re már ki-
emelt innovátorrá vált. Napjainkban a vasi megyeszék-
helyen európai autóipari gyártó- és fejlesztőközpont mű-

ködik, a nemzetközi konszern szintjén is vezető 
magyarországi vállalat kutatás-fejlesztési részlegének 
létszáma, valamint költségkerete nyolc év alatt három-
szorosára nőtt. A K+F részleg létszáma ma már megkö-
zelíti a 100 főt. A szombathelyi vállalat évente mintegy 
hárommilliárd forintot fordít innovációra. 
Az EPCOS a műszaki szakképzés minden szintjén 
jelen van 
A szervezeti fejlődés során az új kompetenciákat folya-
matosan építették ki, és sikeresen küzdötték le a „bér-
munkás” időszakban jelentkező kihívásokat (22..  áábbrraa) 

  
22..  áábbrraa  hheellyyee  

Az öregedő termékportfóliót, az alacsony hozzáadott ér-
tékű termékek gyártását, a korlátozott infrastrukturális 
hátteret, a saját finanszírozásból fakadó nehézségeket, 
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valamint a hazánk Európai Uniós csatlakozását meg-
előző, „elavult” szabályozási környezetet korszerű, mo-
dern szervezeti válaszokkal sikerült kezelni. Az EPCOS 
Elektronikai Alkatrész Kft. elindította belső vállalati kép-
zését, az elmúlt években pedig a cég tevékenyen bekap-
csolódott a vasi régió oktatási rendszerébe, úttörő szere-
pet vállalva a duális képzési keretek elindításában, va-
lamint a természettudományos tárgyak empirikus, 
általános iskolai szintű oktatásában. A folyamat nélkü-
lözhetetlen része volt, hogy a magyar mérnöki tudásra és 
saját gépfejlesztési tevékenységre alapozva építették fel 
a vállalati know-how-t, és miközben neves hazai és kül-
földi szakembereket csábítottak az EPCOS-hoz, erőtel-
jesen növelték a kutatás-fejlesztési erőforrásokat. Az 
EPCOS Kft. számára stratégiai cél, hogy Szombathelyen 
elindulhasson a mérnökképzés. Mindemellett folyamato-
san növeli a magyar beszerzői csoport önállóságát, a 
portfóliót pedig megtisztította a nem nyereséges termék-
csoportok gyártásától (33..  áábbrraa) 

A szervezeti innováció eredményei számokban 
A szervezeti innovációs tevékenység természetesen a 
számok szintjén is megmutatkozik: a társaság 2002 és 
2014 között tízmilliárdról 60 milliárd forint fölé növelte 
árbevételét, miközben a vállalat dolgozói létszáma 900-
ról 1900-ra duzzadt. Az EPCOS Kft. eredménye bő egy 
évtized alatt 300 millió forintról 4-5 milliárd forintra emel-
kedett.  
A folyamatos fejlődés és hatékonyság-növelés továbbra 
is stratégiai cél a vállalat számára. Ennek jegyében az 
EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. 2013-ban több mint 
tízmilliárd forint értékű telephely- és szervezetfejlesztési 
beruházást indított, amelynek eredményeként egy gyártó 
és fejlesztő központban összpontosul a korábban több 
szombathelyi helyszínen zajló tevékenység. Mindezzel 
párhuzamosan több mint 10 százalékkal növelik a dolgo-
zói, valamint a kutatás-fejlesztési részleg létszámát is. A 
cég termékeinek elsődleges hasznosítási területe pedig 
olyan lendületesen fejlődő, innovatív iparágakra össz-
pontosul, mint a megújuló energiaipar és az új generá-
ciós autóipari felhasználás, amelyek megfelelő hátteret 
biztosíthatnak a szombathelyi EPCOS további, töretlen 
fejlődéséhez. 

  

______________________________________________  
 

33..  áábbrraa  
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JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüüll  
BBeesszzééllggeettééss  CCzziimmbbaallmmooss  BBéélláávvaall  

SSzzőőddii  SSáánnddoorr  
  

 

„Meggyőződésem, hogy a minőségtudatos 
gondolkodás, a minőségtudatos működés 

tartósan nem választható el a 
versenyképesség, a szakmai, üzleti, 

működési sikerességtől.” 
Czimbalmos Bélával 

- Szeretném, ha beszélgetésünket eddigi pályafutásod 
legjelentősebb állomásainak felvillantásával kezde-
nénk. 

- Bár elég régen volt, de az egyetemi évek a mai napig 
meghatározók szakmai pályámon, a napi munkámban. 
1983-ban végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem 
Gépészmérnöki karán Termelési Rendszer szakon. Dr. 
Ladó László professzor úr egy olyan szakmai szemlé-
letet, műszaki, gazdasági és humán megközelítést 
adott át nekünk mely végigkísér az egyébként kevés 
számú eddigi munkahelyeimen.  
Pályakezdő évek után több mint 10 évig a Progadat Kft. 
ügyfélszolgálati vezetőjeként a hazai tulajdonú keres-
kedelmi, pénzintézeti vállalkozások, ipari szövetkezetek 
számára fejlesztettünk, szolgáltattunk integrált informa-

tikai alkalmazásokat, kis és nagykereskedelmi rendsze-
reket, takarékszövetkezeti ügyvitelt, mérnöki informati-
kai megoldásokat. Visszagondolva ezekre az évekre 
úgy gondolom az ügyfél orientáltság, a minőségtuda-
tosság nálam ezekben az években teljesedett ki. Piac-
vezető szerepet értünk el több területen, napi rendsze-
rességgel látogattuk meg a több mint 200 ügyfelünket, 
így biztosítva magunknak a folyamatos fejlesztést. Az 
akkor elérhető legkorszerűbb minőségmenedzsment 
megoldásokkal, informatikai támogatással értünk el ki-
emelkedő szakmai, üzleti eredményeket. 
Azt követően új kihívásokat keresve csatlakoztam a 
Szinergia Kft-hez, melynek már több mint 16 éve a ve-
zető tanácsadója vagyok. A tanácsadási, tréneri tevé-
kenység keretében fejlődött nálam a minőségme-
nedzsment kompetencia terület, melyben meghatározó 
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szerepe volt a TÜV Rheinland InterCert vezető auditori 
képzéseinek, az itt szerzett szakmai gyakorlatnak, a 
közel húsz éves vezető auditori tapasztalatnak. 
A Szinergia Kft.-ben projektmenedzsment, működés-
fejlesztés, szervezetfejlesztés szakterületeken vagyok 
vezető tanácsadó, vezető tréner, illetve ezek együttes 
igénye, követelménye esetén végzünk összetett válto-
zási, fejlesztési szolgáltatásokat. 

- Névjegykártyádon a „Vezető tanácsadó, partner” szere-
pel. Mit jelent ez pontosan? 

- A Szinergia ez évben ünnepli húsz éves születésnap-
ját. Ez idő alatt kialakult egy egységesen értelmezett, 
fejlesztett tanácsadói értékrend, norma, kultúra, mely a 
„Vezető tanácsadó, partner” minősítéssel a szerveze-
ten belül elérhető legmagasabb tanácsadói, tulajdo-
nostársi eredmények elérését rögzíti. Ebben a szerep-
körben szervezeteket és egyéneket ösztönözünk a fej-
lődésre, hogy eredményesen tudjanak alkalmazódni 
környezetük változásaihoz, vagy azokat képesek le-
gyenek generálni. Hiszünk abban, hogy a jövőben azok 
a szervezetek lesznek igazán sikeresek, amelyek fel-
készülnek a változásra és eredményesen tudják kéz-
ben tartani a fejlődésüket. 

- 2004-ben a Világgazdaság „Projektek Mosonmagya-
róváron” címmel írt arról, hogy a városfejlesztési terv 
kidolgozását irányítottad. Azért emelem ki ezt a mun-
kát, mert (ha jól tudom) ezért a „VTMSZ Legjobb ta-
nácsadási Projekt Díját” is elnyertétek. Miként emlék-
szel vissza erre a munkádra? 

- Ez a munka és ez az év jelentős mérföldkő volt a 
nonprofit szféra, és kiemelten a település-, régiófej-
lesztés terén elért eredményeinkben, folyamatos fejlő-
désünkben. A tanácsadási munka egyedisége akkor 

elsősorban az volt, hogy a település jövőképe, az ér-
dekcsoportok, a szakmai, gazdasági és civil szerveze-
tek különböző megközelítéséből, a város üzemelteté-
sével, működtetésével kapcsolatos eltérő elvárások 
szintetizálásával valósult meg. A településfejlesztés az 
EU-s alapelvekre építve, széles összefogás eredmé-
nyeként született meg, mely választási ciklusokon át-
ívelő jövőkép koncepciót mutatott be. 

- A jövőképalkotás azonban nem csak az eredményét 
tekintve volt értékes. Az a folyamat, melynek során a 
közreműködők egymás gondolatait, elképzeléseit 
megismerve, megvitatva, továbbfejlesztve jutottak 
megállapodásra egy olyan városi légkört, kötődést te-
remtett, mely alapja volt a mai napig érzékelhető fejlő-
désnek. Összefoglalva elmondható, hogy a jövőképal-
kotás sikere, majd később annak megvalósítása első-
sorban az abban közreműködő emberek, szakmai és 
civilszervezetek, magánszemélyek bevonásán, tevé-
keny részvételükön múlik. 

- Sok helyen az Integrált Városfejlesztési Stratégia kidol-
gozásához kérték a Szinergia Kft. segítségét. A teljes-
ség igénye nélkül kaphatnánk egy rövid listát az érintett 
településekről? 

- Ez az összevont megnevezés magába foglal térségi, 
települések közötti, illetve városok, kistelepülések fej-
lesztését megvalósító tanácsadási, képzési szolgálta-
tásokat. A teljesség igénye nélkül szeretnék néhány si-
keres munkát kiemelni. Térségfejlesztésben a Paksi 
Atomerőmű Zrt. támogatásával valósult meg a Paks 
környéki kistérségek együttműködése, fejlesztése. A 
projekt igazolta, hogy egy „egészséges” környezetben, 
egy több lábon álló gazdaság (pl. mezőgazdaság, fel-
dolgozóipar, turizmus) összehangoltan tud fejlődni a 
képzés, a foglalkoztatás, a térség melletti elkötelező-
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dés szempontjai mentén. Büszkék vagyunk a főváros-
unkban és annak néhány kerületében végzett IVS jel-
legű munkáinkra: Szekszárd, Bonyhád, Veresegyház, 
Martonvásár és legutóbb Nógrád megye, Bátony-
terenye településfejlesztésében való közreműködé-
sünkre. 

- Mi jut eszedbe, ha azt mondom: „Turisztikai Deszti-
náció Menedzsment”? A szervezetfejlesztési tanácsadó 
miként látja ennek a modellnek a megvalósulását? 

- A tanácsadási munka arról is szól, hogy olyan szak-
értőkkel, emberekkel találkozunk, akik minket is ösz-
tönöznek szakmai ismereteikkel, hitükkel, elkötelező-
désükkel. A TDM mellett elkötelezett szakemberekkel 
találkozva, közösen gondolkozva, dolgozva valósultak 
meg szerteágazó turisztikai, összehangolt, egymást 
erősítő fejlesztéseink. Az sem keserített el minket, hogy 
ezek közül néhány nem valósult, nem valósulhatott 
meg, de ha a Balaton menti TDM-ekre, vagy a Duna-
Dráva Nemzeti Parknál elért eredményekre gondolok, 
akkor ezen a területen sem lehetünk elégedetlenek. A 
TDM gondolatisága nagyon közel áll a Szinergia 
tanácsadói, partnerségi gondolkodásához, így könnyen 
ráhangolódtunk és a közreműködőket is könnyen 
ráhangoltuk a közös kis- és nagycsoportos munkákra, 
a közszféra és a helyi vállalkozások közös turisztikai 
együttműködésére. 

- Bizonyára sokakat érdekel minőség felfogásod. Kérlek, 
foglald össze ennek lényegét! 

- Közel húsz éve foglalkozom rendszeresen a minőség-
menedzsmenttel, és ebben a hosszú időszakban egy-
aránt voltak virágzó, fejlődő és voltak megszorító, költ-
ségcsökkentő időszakok. Meggyőződésem, hogy a mi-
nőségtudatos gondolkodás, a minőségtudatos műkö-

dés tartósan nem választható el a versenyképesség, a 
szakmai, üzleti, működési sikerességtől. Tanácsa-
dóként ezeknek a céloknak az együttes megvalósí-
tásában hiszek, ilyen célok mentén dolgozom és se-
gítem megbízóinkat. Ezek a célterületek tartósan, 
fenntartható módon csak egymást támogatva, össze-
hangoltan tudnak eredményre vezetni.  
Ezért is van az, hogy ha egy szervezet a minőségtuda-
tos működését szeretné fejleszteni, akkor előbb-utóbb 
megkerülhetetlenül az alábbi kérdések megválaszolá-
sához jut el: 
Folyamat:  Hogyan alakítjuk ki fő és támogató 

folyamatainkat? 
Hogyan menedzseljük projektjeinket és fel-
adatainkat? 

Emberek: Hogyan lesznek a munkatársak érdekeltek 
a versenyképesség növelésében? 
Hogyan erősíthető a feladatkultúra, az in-
nováció? 
Hogyan fejlesszük munkatársainkat? 

Tartalom: Mennyire jók a termékeink/szolgáltatása-
ink? 
Hogyan alakítható ki a megfelelő szervezeti 
stratégia, működési-üzleti modell? 

- Az ISO tanúsítványok presztizsének csökkenéséről 
már sokan nyilatkoztak. Azt gondolom, hogy egy gya-
korló vezető auditor (TÜV Rheinland InterCert Kft.) vé-
leménye ebben a témában érdekes lehet! 

- Sajnos, ezen a területen nekem is vegyesek a tapasz-
talataim. Pozitív az, hogy a minőségirányítási, integrált 
irányítási rendszerek változása, fejlesztése valóban 
jelentősen segítette a megbízók többségét szervezetük 
fejlesztésében, sok formai szabályozást kiváltva (nem 
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használható SzMSz-ek, utasítás tömegek helyére lép-
ve) tették gyakorlatiasabbá, hatékonyabbá a szervezet 
minőségtudatos működését. Ugyanakkor egyre kisebb 
kihívást jelentenek a minősített szervezetek számára a 
jelenlegi követelmények, gyakran megelégednek a 
rendszerek szabályok szerinti alkalmazásával, és a 
„tartalmak” fejlesztéséhez kevéssel járulnak hozzá. 
Jellegzetes auditori tapasztalatom, hogy ha egy 
szabályozásba beemelt követelmény formailag megfe-
lelő, például ilyenek a rögzített, követett célok, akkor 
megfelelőnek, gyakran még jónak is minősítjük azt, 
még akkor is, ha igazán nem ez a tényleges cél szol-
gálja a szervezet minőségtudatos fejlődését. 

- Bő egy évvel ezelőtt írtad, hogy „Ladó László pro-
fesszor úrra, mint tanszékvezetőre és mint emberre is 
őszinte tisztelettel, nagyrabecsüléssel gondolunk 
vissza.” Rajta kívül kit tekintesz még példaképednek? 

- Azt gondolom, hogy az ember élete során sok olyan 
személyiséggel találkozik, aki az akkori élethelyzete, 
szakmai fejlődése szempontjából példát mutatnak 
számára. Ugyanakkor olyannal, aki évtizedek múlva is 
megmarad példaképnek, már kevesebbel. Én is sok ki-
váló személyiséggel találkoztam, akik segítették mun-
kámat, fejlődésemet, és ezért köszönettel tartozom ne-
kik. Ladó professzor úr közülük a legmeghatározóbb 
volt számomra.  

- Miként bővíted szakmai ismereteidet? Hogyan tudsz 
fejlődni, mindig naprakész lenni? 

- Ebben is, mint oly sok dologban egy jól működő csapat 
tud leginkább az ember segítségére lenni. A Szinergiá-
ban egy olyan, sok fiatal tanácsadóval bíró csapatunk 
van, akik folyamatosan hozzák felszínre azokat a meg-
közelítéseket, megoldásokat mely a szakmai fejlődé-

sünkhöz szükségesek. Gyakori, hogy egy idősebb, ta-
pasztalt tanácsadó rögtön látja, hogy egy kérdést miért 
nem lehet, gyorsan, egyszerűen megoldani. A fiatal ta-
nácsadóink nem tudják, hogy mi a „lehetetlen” ezért 
megpróbálják megoldani, és ha kell javításokkal, vál-
toztatásokkal, de sikerre viszik az ügyet. Így az a ta-
pasztalatom, hogy az együttműködés, a közös munka 
fejleszt a leginkább. 
Más oldalról úgy gondolom, hogy egy 50 év feletti ta-
nácsadónál a szakmai ismeretek bővítése mellett leg-
alább olyan fontos, hogy az embert folyamatos ösztö-
nözés, kihívás találja meg. Ebben a tanácsadói szerep 
sok alkalmat, lehetőséget nyújt azok számára, akik ke-
resik a találkozásokat lehetséges ügyfelekkel, megbí-
zókkal. 

- Marad időd kikapcsolódásra, szórakozásra? Mi a hobbid? 
- Szabadidőmet úgy próbálom beosztani, hogy azt csalá-

dommal, szeretteimmel együtt tölthessem. Az ő mun-
kájuk, hobbijuk részben az enyém is. Túrázunk, kerék-
pározunk, hangversenyekre, sportrendezvényekre já-
runk, közösen főzünk, sütünk, ahogy időnk engedi. 
Előszeretettel veszek részt külhoni magyarok által 
szervezett kulturális rendezvényeken, programokon. 

- Köszönöm, hogy időt szakítottál a válaszokra! 
______________________________________________  
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TTiizzeenneeggyy  ttuuddóósstt  ééss  kkuuttaattóótt  ttüünntteetttteekk  kkii  GGáábboorr  DDéénneess--ddííjjjjaall  
  

Tizenegy tudóst, kutatót, fejlesztőt és feltalálót tüntettek 
ki kiemelkedő teljesítményének elismeréséül a Gábor 
Dénes-díjjal, 2014. december 18-án, az Országházban. 
A Gábor Dénes-díjat 25 évvel ezelőtt alapította a Novofer 
Alapítvány és az óta 193-an részesültek az elismerés-
ben. Az alapítvány célja a műszaki-szellemi alkotások, a 
mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott 
kiemelkedő teljesítmények elismerése az IT-távközlés, a 
gépipar, az energetika, a vegyészet-gyógyszeripar, a 
mezőgazdaság-biotechnológia, az üzleti menedzsment, 
és a kiemelkedő oktatási teljesítmények területén. 
A tudósok, az idei díjazottak nemcsak megálmodják és 
megtervezik, majd létrehozzák a jövőt, hanem fel is ta-
lálják azt, új távlatokat nyitnak meg új eszközökkel, új 
eljárásokkal, amelyek révén eddig ismeretlen lehetősé-
gekhez juthat a magyar állam, az egész nemzet - hang-
súlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a díjak 
átadásakor. A tudományos kutatásra rendelkezésre álló 
pénzügyi keretink sajnos mindig is korlátozottak voltak és 
valószínűleg a jövőben is azok maradnak, ezért különö-
sen fontos, hogy a szakma művelői iránti társadalmi 
megbecsülésünket minden lehetséges fórumon kinyilvá-
nítsuk" - mutatott rá a házelnök. 
Gyulai József, a díjat odaítélő kuratórium elnöke arról 
szólt, hogy a díj a díjazottak kiválósága révén mára be-
épült a hazai, sőt a nemzetközi tudatba is. Kiemelte a 
közoktatás fontosságát, amelynek mindenki számára 
lehetőséget kell biztosítania a kibontakozáshoz és meg 
kell adnia a kiugrás lehetőségét. 

Jamrik Péter, a Novofer Zrt. vezérigazgatója úgy fogal-
mazott: a díj 25 év után azért tud egyedi és időtálló lenni, 
mert világnézeti vagy vallási hovatartozás nélkül generá-
ciós szakadékokon túllépve, szakmai féltékenységet fél-
retéve és politikai indíttatást mellőzve kerülnek fel a díja-
zottak tablójára a magyar üzleti és szellemi élet kiváló-
ságai. 
In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült Bitay 
Enikő mérnök-informatikus, a határon túli magyar tudo-
mányos műhelyek vizsgálata, a technikatörténeti örökség 
feltárása, kutatása és védelme, a fiatal műszakiak tudo-
mányos találkozóinak létrehozása és az eredmények 
közreadása területén elért eredményeiért. 
A kuratórium Gábor Dénes-díjat adományozott Dusza 
János fizikusnak, anyagkutatónak, a korszerű anyagtu-
domány, kutatás és fejlesztés, valamint a technológiai 
transzfer rendszerekhez kapcsolódó infrastruktúra ki-
építése és az európai kutatási térségbe történő integrá-
ciója során, a Visegrádi országokkal együttműködve 
végzett sikeres munkájáért, publikációs és oktatói tevé-
kenységéért 
Solymosi János villamosmérnök, a BHE Bonn Hungary 
Kft. magyar űripari cég alapításában, az üzletépítésben, 
az űrtechnológia, a magyar műholdas űrtávközlés és a 
korszerű repülőgép fedélzeti berendezések fejlesztésé-
ben, az intelligens robotrepülő technológia meghonosítá-
sában és nemzetközi piacra vitelében, az űrtechnológiai 
minőségellenőrzésben vállalt tevékenységéért és a ma-
gyar szaktudás nemzetközi hírnevének öregbítéséért 
részesült az elismerésben. 
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Kitüntették Haidegger Tamás villamosmérnök, orvos-bi-
ológiai mérnököt a digitális képfeldolgozáson alapuló, az 
orvosi kézhigiénia objektív ellenőrzésére alkalmas be-
rendezés prototípusának megalkotása, a termék kifej-
lesztése és a Hand-in-Scan szabadalomra alapozott 
start-up vállalkozás létrehozása terén kifejtett közremű-
ködéséért, valamint az eszköz nemzetközi szintű elter-
jesztéséért, sebészrobotikai eredményeiért. 

Katona Gergely fizikust az agykutatásban új lehetősége-
ket teremtő, a világon először bevezetett, valós idejű há-
rom dimenzióban szkennelő akusztooptikán alapuló mik-
roszkóp létrehozása és a gyors háromdimenziós két-fo-
ton mikroszkópok teljes moduláris szoftverének meg-
írása terén nyújtott alkotó közreműködéséért díjazták. 
In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült 
Szelezsán János matematikus, a Gábor Dénes Főiskola 
egyik alapítója, oktatója és egykori rektora, a magyar 
programozás elmélet első úttörője. 

 

Szikla Zoltán papírgyártó mérnök a magyar papíripar 
felvirágoztatásában vállalt meghatározó tudományos, 
szakmai, szervező és irányító tevékenységéért vehette 
át a díjat, Guttman András okleveles vegyészmérnök 
pedig az ezredforduló kémiáját, biológiáját és orvostu-
dományát új alapokra helyező genomika, proteomika és 
glikomika fejlődését megalapozó korszerű bioanalitikai 
kutatások, továbbá a bioszeparációs tudományok terén 
elért eredményeiért, amelyeket több száz tudományos 
publikáció és 23 megvalósult szabadalom is fémjelez. 

Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjat ítéltek 
Borbás Enikőnek, a BME vegyészmérnök hallgatójának, 
aki "Antipszichotikumok formulálása és in vitro analitikai 
vizsgálati módszerei" című dolgozatában a mentális kór-
képekben szenvedő betegek számára szájból felszívódó 
gyógyszerformula kifejlesztése mellett meghatározta a 
gyógyszeripar számára hasznos in vitro kioldódási-fel-
szívódási modell előnyeit és hátrányait. 

Elismerték Karger-Kocsis József okleveles vegyészmér-
nököt, a természetes és mesterséges polimerek és kom-
pozitjaik tulajdonságainak javítása, vizsgálata és alkal-
mazása, az anyagvizsgálati módszerek, technikák kidol-
gozása és továbbfejlesztése, a mátrix és erősítőanyag 
határfelületi kölcsönhatások tanulmányozása, műanyag 
és gumi hulladékok újrahasznosítása terén elért ered-
ményeiért, továbbá a környezetvédelmi jelentőségű sza-
badalmak kidolgozásában vállalt alkotó közreműkö-
déséért. 

______________________________________________  

TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó!!  
Rendelje meg a Magyar Minőség 

folyóiratot! 
 

A kiadványt e-mailban megküldjük, vagy külön 
megrendelésre postázzuk CD-n. 

Az előfizetés alapára: 8.200,- Ft + 27% ÁFA/év 
A CD költsége: 5.500,- Ft + 27% ÁFA/év Augusztinovicz Gusztáv Fülöp villamosmérnök, a kör-

nyezeti zajcsökkentési és rezgéscsillapítási eljárásokhoz 
kapcsolódó, a modern számítástechnika által támogatott 
numerikus számítási és tervezési eljárások fejlesztéséért 
és alkalmazása terén elért eredményeiért vehetett át 
Gábor Dénes-díjat, 

INTRANET licence díj: egyedi megállapodás alapján 
 

Megrendelő letölthető az MMT honlapjáról is: 
www.quality-mmt.hu 
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ÖÖsssszzeeffooggááss  aa  vveerrsseennyykkééppeess  nneemmzzeettii  iinnnnoovváácciióóéérrtt  aa  TTiiJJööttttöökk!!  PPrrooggrraamm  kkeerreettéébbeenn  
  

Idén első alkalommal hirdeti meg a nagy sikerű TiJöttök! Prog-
ram folytatásaként innovációs projekt versenyét az Entre-
preneurship Foundation Hungary, Vállalkozásfejlesztési Köz-
hasznú Alapítvány (EFH). Magyarországon eddig egyedülálló 
módon az állami, civil és az üzleti szféra hármas össze-
fogásának és támogatásának köszönhetően feltárásra, bemu-
tatásra és díjazásra kerülnek azok az innovatív projektek, a-
melyek jelentős mértékben hozzájárulhatnak majd a nemzet-
gazdaság versenyképességéhez, illetve a magyar technológi-
aexport növekedéséhez. A program a Miniszterelnökség fő-
védnökségével valósul meg. 
„A versenyre és a gyakornoki programra 2015. február 15-ig 
lehet nevezni. A pályázati feltételek és bővebb információk a 
http://verseny.tijottok.hu oldalon találhatók. A verseny életre 
hívásával célunk bemutatni és támogatni mindazokat a fiatalokat, 
akik piacképes kutatás-fejlesztési tevékenységük révén ver-
senyképesebbé tehetik hazánkat, és példaképekké válhatnak a 
felnövekvő generációnak. A TiJöttök! Program keretében idén 20 
millió forintot biztosítunk a fiatal, tehetséges kutatók, valamint 
innovatív ötletek, technológiák támogatására.” 
Tijöttök! innovációs projektverseny 
A TiJöttök! Innovációs Projektverseny pályázatára 3 kategóri-
ában – digitális város, egészségipar, agrár- és élelmiszeripar 
– olyan minimum pilot fázisában lévő termékekkel, technológi-
ákkal vagy szolgáltatásokkal lehet pályázni, amelyek nemzet-
közi piacra lépés előtt állnak. A szakmai zsűri mindhárom ka-
tegóriában kiválasztja a legjobb három projektet, amelyekről 
kisfilmek készülnek. Az ezek közül, közönségszavazással 
kiválasztott három Innovációs díj győztese, nemzetközi tanul-
mány úton vehet részt, így számukra lehetőség nyílik arra, 
hogy visszajelzést kaphassanak projektjükről nemzetközi piaci 
környezetben, illetve akár együttműködő partnereket találja-
nak a külpiacra juttatásukhoz. A közönségszavazásra idén 
áprilisban kerül sor a www.facebook.hu/tijottok.hu oldalon. 
A program a Miniszterelnökség, a Sanofi-Aventis Zrt., a T-
Systems Magyarország Zrt., az Agrotechfood Agrár- és Élel-

miszeripari Innovációs Zrt., illetve a Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Hivatal összefogásával valósul meg. 
A verseny különdíjai a HIPAVILON Kft. által felajánlott szel-
lemi vagyon audit elkészítése, az Agrotechfood Zrt. teljes körű 
projekt- vagy start-up inkubációs szolgáltatása, illetve a De-
sign Terminál Nemzeti Kreatívipari Központnál konzultációs 
programban való részvétel. A pályázat nyitott magán-, és jogi 
személyeknek egyaránt. 
A gyakornoki programról 
Annak érdekében, hogy a TiJöttök! program a következő ku-
tatói generáció sikeréhez is hozzájáruljon és támogassa a 
hallgatókat piacképes szaktudás megszerzésében, az EFH 
külön gyakornoki programot is indít. A gyakornoki programra 
jelentkezők közül a legkiválóbb egy-egy hallgató 6 hetes, 
szakterületüknek megfelelő szakmai gyakorlaton vehet részt a 
programot támogató T-Systems Magyarország Zrt.-nél, illetve 
a Sanofi-Aventis Zrt.-nél. Pályázni érvényes gyógyszerészi, 
orvosi ,biológusi vagy infokommunikációs szakirányú felsőok-
tatási jogviszonnyal lehet.  
Háttér: TiJöttök! Program 
A TiJöttök! Program célja, hogy a felsőoktatásban tanuló fia-
taloknak bemutassa a kutatás-fejlesztésben rejlő távlatokat és 
ösztönözze őket a műszaki és természettudományos életpá-
lya választására, biztos alapot teremtve a jól képzett hazai 
kutatói, valamint mérnöki utánpótlás számára. A program ke-
retében eddig az ország 12 legjelentősebb KFI tevékenységet 
folytató felsőoktatási intézményébe látogattak el a szakembe-
rek, ahol több mint 2.500 pályaválasztás előtt álló fiatalnak 
mutattak be egy-egy sikeres életpályát. Ez idő alatt közel 40 
sikeres tudományos kutató és egyetemi oktató, 12 innovatív 
vállalkozó és 12 nagyvállalati kutatómérnök vett részt a prog-
ramban. 42 portréfilmet forgattak le olyan fiatal kutatókkal, 
egyetemi projektgazdákkal, akik példaként állíthatók azon 
tehetséges, sikeres jövő előtt álló fiatalok elé, akikből pár éven 
belül nemzetközi hírű mérnökök, kutatók válhatnak. 
______________________________________________
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

A minőségtudomány értelmezése. Kísérlet a minőségügy 
tudományos megalapozására 2. rész - Dr. Veress Gábor

Interpretation of Quality Science. An attempt to Establish 
Quatity Science Part 2 – Dr. Veress, Gábor  

A fenntartható fejlõdés vállalati Integrációja és kommunikációja A 
hazai nagyvállalati gyakorlat vizsgálata 2. rész- Ransburg Beatrix – 
Vágási Mária

The Corporate Integration and Communication of the 
Sustainable Development – An Empirical Researche of the 
Hungarian Practice Part 2 – Ransburg, Beatrix – Vágási, Mária  

„Az ügyfél hangja”avagy Ügyfélszolgálat és ügyfél-elégedetlenség a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tapasztalatainak tükrében - Dr. 
Fülöp Zsuzsanna

The „Voice of Costumer” or Costumer Service and Costumer 
Dissatisfaction in the Wake of the Experience of the Hungarian 
Authority for Consumer Protection – Dr. Fülöp, Zsuzsanna  

A Mikulás menedzsmentrendszere - Dr. Gutassy Attila The Management System of Santa Claus - Dr. Gutassy, Attila  

A minőségjavítás bevált ? módszerei - Dr. Topár József Proved? Systems of Quality Improvement – Dr. Topár, József  

Improvement of Competiveness by Quality Means – 
Biró, VirágA versenyképesség javítása minőségügyi eszközökkel - Biró Virág 

 

Mit tehetünk a versenyképesség erősítéséért? - Czimbalmos Béla - 
Czimbalmos Zsolt

What Can Be Done to Enhance Competitiveness? - 
Czimbalmos, Béla - Czimbalmos, Zsolt  

From Leasework Up to Research and Development – 
Takács, BalázsBérgyártástól a kutatás-fejlesztésig - Takács Balázs 

 

Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Czimbalmos Bélával –  
Sződi Sándor

The Best among the Best. Report with Czimbalmos Béla– 
Sződi, Sándor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

A Magyar Minőség Társaság 2015. évre tervezett programjai 2015 Year’s Planned Programs of the Hungarian Society for 
Quality 
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Tizenegy tudóst és kutatót tüntettek ki a 2014 évi Gábor Dénes-díjjal 2014 Year’s Gabor Dennis Award Granted to Eleven Scientists 
and Researchers 

 

Összefogás a versenyképes nemzeti innovációért a TiJöttök! 
Program keretében

Collaboration for Competitive National Innovation, in Frame of 
the TiJöttök! Program   

Magyar Minőség XXIV. évfolyam 02. 2015. február 68/68 oldal 
  



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 a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által a NAT-4-
0044/2014, NAT-4-0086/2014 és NAT-4-0127/2014 számon akkreditált irányítási rendszer tanúsító 

szervezet a következő hat területen:  
 

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. 
 
Innovatív területek- Speciális kínálat az MSZT további tanúsítási szolgáltatásaiból 
• 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; 
• Egészségügyi szolgáltatások tanúsítása az MSZ EN 15224:2013 szerint;  
• Innovációirányítási rendszerek igazolása az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 szerint; 
• Kozmetikai termékek helyes gyártási gyakorlatának (GMP: Good Manufacturing Practice) 

  MSZ EN ISO 22716 szerinti igazolása; 
• IQNet SR 10 –Társadalmi felelősségvállalás irányítási rendszerének tanúsítása; 
• 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 ellenőrzése. 
 

 
TANÚSÍTÁSI TITKÁRSÁG 

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

e-mail: cert@mszt.hu 

www.mszt.hu 

 

 

LEGYEN T AGJA AZ IQNET NEMZETKÖZI  EL IT -KLUBNAK!  

HAZAI ELJÁRÁS - VILÁGSZINTŰ ELISMERÉS  
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