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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXXXVV..  éévvffoollyyaamm  0077..  sszzáámm  22001166..  jjúúlliiuuss  
  

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Lean módszerek alkalmazása Magyarországon 2. rész-  
Kovács Zoltán – Rendesi István 

Application of Lean Methods in Hungary, Part 2 - Kovács, 
Zoltán – Rendesi, István 

Energetikai auditálási kötelezettségi rendszer – Kapros Zoltán Obligatory Energy Auditing System – Kapros, Zoltán 

Y és Z generációs megoldások a munkaszervezésben: az otthoni 
munka lehetőségei - Zsebesi Paulina – Dr. Berényi László 

Y and Z Generation Solutions in Work Organization: Possibili-
ties of Home Working - Zsebesi, Paulina – 
Dr. Berényi, László 

Az ISO 9001:2015 szabvány változásai a tanúsító szemüvegén ke-
resztül - Jókay Tamás 

Changes of Standard ISO 9000:2015, as Seen by a 
Certifying Organization- Jókay, Tamás 

Egy KKV felkészülése az ISO 9001 szabvány változásaira – 
Pál Anita 

An SMC Prepairing to the Changes of Standard ISO 9001 - 
Pál, Anita 

Nem "csak" minőség kérdése - Horváth Gábor Ferenc It Is not „Only” Question of Quality – Horváth, Gábor Ferenc 

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Diószegi Eszterrel – 
Sződi Sándor 

The Best among the Best. Report with Diószegi, Eszter - 
Sződi, Sándor 

Innen - Onnan Miscellannous News 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

A Magyar Minőség Társaság 2016. évre tervezett programjai 2016 Year’s Planned Programs of the Hungarian Society for 
Quality 

Megújult a Magyar Minőség Társaság honlapja Homepage of the Society Regenerated 

Beszámoló a XXIV. Magyar Minőség Hét konferenciáról XXV Quality Week Conference - Report 

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

XXIII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia XXIII National Quality Conference 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagjait! We Welcome the New Members to the Society 
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LLeeaann  mmóóddsszzeerreekk  aallkkaallmmaazzáássaa  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  
22..  rréésszz  

KKoovvááccss  ZZoollttáánn  ––  RReennddeessii  IIssttvváánn  
  

A bevezetési projektek életciklusának talán legfontosabb 
szakasza a fenntartás. A projektek indítását követő kez-
deti lelkesedés idővel csökkenhet. A vállalati és egyéni 
célok változhatnak, új feladatok adódnak, a negatív reak-
ciók, kudarcok csökkentik a lelkesedést, és érvénye-
sülhet az értékrend, a kultúra visszahúzó hatása is. A 66..  
áábbrráánn látható a megkérdezettek véleménye az ered-
mények fenntartásával kapcsolatban. 
Az elért eredmények hosszú távú fenntartása mindössze 
7,7%-uknál sikerült teljes mértékben, 52,3%-nál már vol-
tak visszalépések, és 7,7%-uk szerint az eredményeket 
csak kismértékben sikerült tartósítani. Itt is figyelembe 
kell venni, hogy ez az eredmény önértékelés alapján 
adódott. 
A lean projektek változást jelentenek a szervezet éle-
tében. Mint minden változásnál, itt is felléphetnek ellenző 
reakciók. A 77..  áábbrraa alapján megállapítható, hogy a vá-
laszadók majdnem negyedénél (23,1%) tapasztaltak 
erős munkatársi ellenállást a lean eszközök alkalmazása 
kapcsán, 69,3%-uknál kismértékű, 7,7%-uknál pedig 
semmilyen munkatársi ellenállás nem volt tapasztalható. 
A munkatársi ellenállás mellett a lean eszközök alkal-
mazása során egyéb akadályozó tényezők is fellép-
hetnek. Az alkalmazások során felmerült problémák le-
küzdésének sikerességét a válaszadók a 88..  áábbrraa szerint 
ítélték meg. 
A válaszadók kevéssel több mint egyharmadánál 
(35,4%) sikerült a lean eszközök alkalmazása során fel-

merült problémákat teljesen vagy nagymértékben meg-
oldani, 20%-uknál már csak részben, míg 6,2%-uknál 
csak kismértékben volt lehetséges. 

 
66..  áábbrraa  AAzz  eerreeddmméénnyyeekk  hhoosssszzúú  ttáávvúú  ffeennnnttaarrttáássaa  

  

 
  

Öntapadó jegyzet
A cikk a Vezetéstudomány 2014. 1. számában, azonos címmel megjelent tanulmány másodközlése

Öntapadó jegyzet
Egyetemi tanár, Pannon Egyetem

Öntapadó jegyzet
 Műszaki vezető, Audi Hungaria Motor Kft.  
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77..  áábbrraa  AA  mmuunnkkaattáárrssii  eelllleennáállllááss  

  
88..  áábbrraa  AA  ffeellmmeerrüüllőő  pprroobblléémmáákk  lleekküüzzddééssee  

  
99..  áábbrraa  VVeesszzééllyy  aazz  iinnttéézzkkeeddéésseekk  bbeevveezzeettéésséébbeenn  

A veszélyérzettel kapcsolatos válaszok megoszlását a 99..  
áábbrraa  mutatja. 
Érdekes módon mindössze a válaszadók 21,5%-a érzett 
kisebb veszélyt az intézkedések bevezetése során, míg 
41,5% egyáltalán nem tapasztalt ilyet.  
A kiválasztott lean eszközöket többnyire tanácsadók 
ajánlották, vagy a válaszadók maguk néztek utána a 
szakirodalomban (47,7-47,7%), és egyharmaduk (33,8%) 
konferencián hallott róla először (1100..  áábbrraa). A válaszadók 
több forrást is megjelölhettek. 
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1100..  áábbrraa  HHoonnnnaann  éérrtteessüülltteekk  aa  lleeaann  eesszzkköözzöökkrrőőll??  

A válaszadók fele (49,2%) a lean eszközök kivá-
lasztásánál a gyors célelérést tartotta fontosnak. Jelen-
tős arányt (40%) képviselnek azok, akiket az anyaválla-
latnál történő alkalmazás (is) befolyásolt. Maga a könnyű 
érthetőség mindössze a válaszadók 30,8%-ánál játszott 
szerepet (44..  ttáábblláázzaatt). 

  
Vagy a turisztikai vagy az üzleti megíté-

léssel korreláló tényezők 
Mind a turisztikai, mind az üzleti megíté-

léssel korreláló jellemzők 

Kultúraszemélyiség 
jellemzők 

Ideális 
turisztikai 
célország 

Ideális 
üzleti 

célország 

Kultúraszemé-
lyiség 

jellemzők 

Ideális tu-
risztikai 

célország 

Ideális 
üzleti 

célország 
melegszívű , ,301   őszinte ,371 ,346 
szenvedélyes ,287   barátságos ,370 , ,163 
gondtalan ,254  szexi  ,352  ,286 
toleráns ,243   intelligens  ,330  ,291 
udvarias ,226   humoros  ,312  ,210 
önzetlen  ,205   bátor  ,308  ,221 
dinamikus ,202   művelt  ,282  ,221 
optimista ,176   különleges  ,272  ,236 
nagyvonalú ,171   sokszínű  ,229  ,133 
individualista ,150   békés  ,198  ,172 
idealista ,137   egyenes  ,160  ,207 
jól szervezett   ,202 perfekcionista ,143  ,226 
kiegyensúlyozott  ,195  szorgalmas  ,140  ,263 
önálló   ,179    
büszke   ,154    
ambiciózus   ,135    

44..  ttáábblláázzaatt  FFrraanncciiaaoorrsszzáágg,,  mmiinntt  iiddeeáálliiss  ttuurriisszzttiikkaaii  ééss  üüzzlleettii  ccéélloorrsszzáágg  aa  kkuullttúúrraasszzeemmééllyyiisséégg--jjeelllleemmzzőőkk  ttüükkrréébbeenn  
PPeeaarrssoonn  kkoorrrreelláácciióóss  eeggyyüütttthhaattóókk  ((pp≤≤00,,0055))
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Az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni, 
hogy a kérdés megválaszolásakor adott lehetőségek kö-
zül kellett választani. Az alacsony „egyéb” részarány 
azonban azt mutatja, hogy az adott lehetőségek lefedték 
a valós szempontokat. A válaszadók ez esetben is több 
okot jelölhettek meg. 
Érdekes kérdés lehet a vezetői és végrehajtói szerep 
egyidejű megjelenése az egyes érintettek tevékenysé-
gében, hiszen a lean filozófia szerint a tökéletesítés min-
denki feladata. 
A válaszadók csaknem felénél (49,2% a döntési hatás-
körrel rendelkező személyek részt vettek az eszközök 
alkalmazásában, és mindössze kis részük az, akik egyál-
talán nem vagy kismértékben vettek részt (3,1% és 
4,6%). 
A lean megvalósítással kapcsolatos valós vezetői elköte-
lezettség mérhető azzal, hogy a vezetők mennyire köve-
tik nyomon a bevezetési projekt alakulását. A döntési ha-
táskörrel rendelkező személyek általában követték is a 
megvalósulást, azonban részvételük észrevehetően ala-
csonyabb arányú. Itt magas volt a nem válaszolók ará-
nya. A döntési hatáskörrel rendelkező személyek na-
gyobb mértékben vettek részt a bevezetésben, mint az 
eredmények követésében. Ez tanulságos a fenntartha-
tóság szempontjából. Jó lenne, ha a kevésbé látványos 
fenntartási szakasz több vezetői támogatást kapna. 

  
1111..  áábbrraa  LLeeaann  kkééppzzéésseekk  aa  vveezzeettőőkk  sszzáámmáárraa  

  
1122..  áábbrraa  AA  vveezzeettőőkk  ffeelliissmmeerrttéékk  aa  ffoollyyaammaattooss  jjaavvííttááss  jjeelleenn--

ttőőssééggee  
A válaszadók majdnem egyharmadánál fektettek nagy 
hangsúlyt a vezetők lean képzésére (30,8%), míg to-
vábbi 46,2%-uknál tartották ezt fontosnak, míg 23,1%-uk 
nem igényelte ezt az elemet (1111..  áábbrraa). 
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A lean filozófia egyik lényeges eleme a folyamatos töké-
letesítés. A vezetőktől elvárható, hogy ennek fontosságát 
felismerjék (1122..  áábbrraa). 
A megkérdezettek felénél (52,3%) a vezetők felismerték 
a folyamatos javítás jelentőségét, csak 6,2% válaszolta 
azt, hogy egyáltalán nem. 
Nem elég azonban csak felismerni az eszközöket. Azok 
alkalmazása a közvetlen hasznuk mellett lehetőséget ad 
a vezetői példamutatásra (1133..  áábbrraa). 

  
1133..  áábbrraa  AA  vveezzeettőőkk  ttuuddaattoossaann  aallkkaallmmaazzzzáákk  aa  lleeaann  eesszzkköö--

zzöökkeett  

  
1155  áábbrraa  TTaannááccssaaddóókk  aallkkaallmmaazzáássaa  

  
1166..  áábbrraa  AA  kküüllssőő  ééss  bbeellssőő  ttaannááccssaaddóókkkkaall  eellééggeeddeetttteekk  vvooll--

ttaakk  aazz  aallkkaallmmaazzóókk  
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1144..  áábbrraa  AAzz  eeggyyeess  mmóóddsszzeerreekk  aallkkaallmmaazzáássaa  aa  vváállaasszzaaddóókk  

kköörréébbeenn  

A válaszadók 27,7%-a szerint a vezetők tudatosan al-
kalmazzák a lean eszközöket, míg 18,5%-uknál ez még 
nem jellemző. 
Az alkalmazható lean eszközök köre széles (Womack, 
2006). Gyakran 5S-el kezdik a projekteket. Az eszközök 
alkalmazási előfordulására adott válaszokból a 1144..  áábbrráánn 
látható kép rajzolódik ki. 
Nem mindegyik módszer tekinthető szűkebb értelemben 
véve lean módszernek (nem is mindegyik módszer), 
azonban a kapott válaszok utalnak a hihetőségre is, hi-
szen például az anyaggazdálkodással, automatizálással, 
nagy valószínűséggel az is találkozott, aki leannel soha 
nem foglalkozott. A listában konkrét módszerek és átfogó 
filozófiák egyaránt szerepelnek. Vegyük észre, hogy a 
TQM a középmezőnyben helyezkedik el. 
A 65 válaszadóból 5 olyan volt, akik sem külső, sem bel-
ső tanácsadót nem alkalmaznak. A megkérdezettek 
26,2%-ánál nem alkalmaznak külső tanácsadókat, 
12,5%-uk nagymértékben, míg 7,7%-uk szinte teljes 
mértékben külső szakemberekre bízza a lean eszközök 
alkalmazását a szervezeten belül (1155..  áábbrraa). 
Érdekes módon, akik alkalmaznak külső tanácsadókat, 
nagy részben elégedettek az elvégzett munkával. A 
megkérdezettek mindössze 16,9%-a egyáltalán nem al-
kalmazott belső szakembereket tanácsadásra, míg 
38,5%-a nagy- vagy teljes mértékben. A tanácsadókkal 
való elégedettséget a 1166..  áábbrraa mutatja. 
Belső tanácsadók alkalmazása kapcsán közel ugyanaz 
az eredmény, mint külső tanácsadók esetén: a megkér-
dezettek többnyire elégedettek az elvégzett munkával. 
Érdekes, hogy a külső tanácsadók átlagos értékelése 
(4,25) kicsit jobb, mint a belsőké (4,17). A mérés 1–6 
skálán történt egész értékekkel. 
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Összefoglalás 
A lean bármelyik vonatkozását – filozófia, módszerek, 
mozgalom – tekintve megállapítható, hogy a számos ha-
zai alkalmazás lehetőséget ad, és egyúttal igényli, hogy 
azok megvalósulását áttekintsük. 
Megállapítható, hogy a lean hazai kezdeményezésében 
és megvalósításában erőteljes a felső vezetők, és jelen-
tős a külső tanácsadók szerepe. A lean elsődleges alkal-
mazási terepét a közepes és nagy iparvállalatok jelentik, 
közöttük is elsősorban a külföldi tulajdonú cégek. 
A leant alkalmazó vállalatokra nem jellemző az erős kiszer-
vezés. Úgy tűnik, bár ez csak hipotézis, hogy erős a kötő-
dés a saját fő folyamatokhoz. A leant alkalmazó vállalatok-
nál van egyfajta „alaprend”, amennyiben ezt a folyamatok 
összehangoltságával mérjük. A célok és a mutatószámok 
alapvetően konzisztens rendszert alkotnak. Azonos, szű-
kebb körből jönnek, továbbá átfednek a nemzetközi szinten 
tapasztaltakkal. A projektek során jellemzően közepes 
vagy gyenge munkatársi ellenállást tapasztaltak, veszély-
érzet kevéssé alakult ki. Az általában felső vezetők által, a 
gyorsaság és könnyű alkalmazhatóság alapján kiválasztott 
módszerek közül az 5S a leggyakrabban alkalmazott. En-
nek egyik oka lehet, hogy a projekteket általában 5S-sel 
kezdik, és ha ott el is akadnak, az már megvan. Annak el-
lenére, hogy az alkalmazók elégedettek a külső és belső 
tanácsadók munkájával, az eredmények fenntarthatósága 
vegyes képet mutat. 
Összességükben a lean projektek hazánkban is sikere-
sebbek az egyéb projekteknél. A továbbiakban a lean 
projektek hatását fogjuk vizsgálni. Elemzésünket a lean 
alkalmazási terület mellett kiterjesztjük olyan vállalati te-
vékenységekre is, amelyek eredetileg nem voltak a lean 

projekt célterületei, de a kapcsolatok miatt a hatásuk elvi-
leg érzékelhető.  
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A programról (a hírlevelek mellett), 
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EEnneerrggeettiikkaaii  aauuddiittáálláássii  kköötteelleezzeettttssééggii  rreennddsszzeerr  
KKaapprrooss  ZZoollttáánn  

  
1. Az energetikai auditor szakma megalapozása 
Magyarországon az energiahatékonyság fejlesztésére 
való törekvések az elmúlt 25 évben, ha változó intenzitá-
sokkal is, de folyamatosan jelen voltak a mindennapok-
ban. A szocialista berendezkedés összeomlása ráéb-
resztett arra, hogy az ország energiaellátása költséges 
és kockázatos folyamat, melynek hatékonysága az élet-
színvonalat, a gazdaság versenyképességét és az ellá-
tásbiztonság szintjét egyaránt befolyásolja. Az energia-
függőség csökkentése így az 1990-es évek hazai ipar-
leépítés folyamatának indokai között is szerepet kapha-
tott, ami azonban mai szemmel nézve azt jelentette, 
hogy fejlesztés és energiahatékonyság növelése helyett 
a leépítés és fogyasztás - áldozatokkal járó - csökken-
tésnek politikája érvényesült. 
Ugyanakkor már a kilencvenes években megjelent a politi-
kai intézkedések között az energiahatékonyság mai értel-
mezése is, például a Német Szénsegély Forgóalap elindí-
tásával, amely a magánszféra energiahatékonysági és 
szennyezés csökkentési beruházások támogatására jött 
létre - államközi szerződés keretei között. A kedvezményes 
hiteleket biztosító pénzalap hasznosításánál a kihelyezett 
energiahatékonysági hitelek megtérülését biztosítani kel-
lett, így már az engedélyező értékelésnél szükségessé vált 
a projektek felelős pénzfelhasználásáról döntő, független 
energetikai veszteségfeltáró szakember, mert a pénzlap el-
várt fenntarthatóságát csak az energiaköltségekből elért 
pénzmegtakarítások biztosíthatták. 
 

Az új mérnöki szakterület hazai kialakulását és erősödé-
sét egy program is segített megalapozni. 
{(1107/1999.(X.8.) Kormányhatározat a 2010-ig terjedő 
energia-takarékossági és energiahatékonyság-növelési 
stratégiáról, valamint az ennek mellékletét képező Ener-
giatakarékossági és energiahatékonyság-növelési Cse-
lekvési Program}.  
A kormányhatározat feladatokat és számszakilag ellen-
őrizhető konkrét célokat határozott meg, így szemléleté-
ben, céljaiban ma is vállalható, és struktúrájában is meg-
határozó program volt. A stratégia 10 év alatt kívánt el-
érni 75 PJ/év fosszilis primer energiahordozó felhaszná-
lás-csökkentést, illetve az energiaintenzitás folyamatos 
javítását. A kormányhatározat a Cselekvési Program 
megvalósítására - a költségvetésből hosszú távon bizto-
sított finanszírozással - Energiatakarékossági Program 
indításáról is döntött. A program létrehozása óta sok vál-
tozást és átalakítást ért meg. Történetét érdemes volna 
tudományos alapossággal is feldolgozni. Kis szünetek-
kel, változó nevekkel és pénzügyi háttérrel, folyamatosan 
működött és működik (a Zöld Finanszírozási Rendszer 
elődjének tekinthető, amelynek finanszírozása szintén 
hosszabb távon biztosítottnak tűnik). A költségvetésből 
finanszírozott programok viszont már folyamatosan meg-
követelték a mérnöki veszteség-feltárás felelős és füg-
getlen elvégzésének gyakorlatát. 
Az energetikai auditor-szakma szélesebb körű megala-
pozását a 2001-től 2004-ig működő „UNDP/GEF Public 
Sector Energy Efficiency Programme” is nagymértékben 
elősegített. Az 5 millió USD amerikai támogatást 10 millió 

Öntapadó jegyzet
Készült a Magyar Minőség Társaság „Energiahatékonyság – Energiairányítási rendszer – Energiaaudit” c. konferencián, 2016. február 19.-elhangzott előadás alapján
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USD nemzeti forrás egészítette ki. A program önkor-
mányzati épületek, köztük iskolák, óvodák, kórházak és 
egyéb középületek energetikai veszteségfeltárásait fi-
nanszírozta, előírt módszertan szerint, így lehetővé tette 
az épületek átfogó veszteségfeltáráshoz szükséges 
szakmai ismeretek összegyűjtését, elsajátítását és jó 
gyakorlat kialakítását. 
További programok is megemlíthetők, de a lényeg, hogy 
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásakor a 
mérnöki társadalom már rendelkezett azzal a szakmai 
tudással, amely a mai elvárások szerinti energetikai audi-
tok elvégzéséhez is szükséges. Fontos megérteni, hogy 
az energetikai auditálás szakmai alapjait nem az épület-
tanúsító szakma - EU által koordinált közös törekvések 
mellett történő, az épületek címkézéséhez elengedhetet-
len és ugyancsak fontos kialakulása - alapozta meg. Az 
energetikai auditálás - mint a Magyarországon megjele-
nő, önálló mérnöki szakmai tevékenység - alapjai ennél 
sokkal összetettebbek és nagyobb múltra nyúlnak vis--
sza. Ez megalapozza az energetikai auditálások jelenlegi 
magas színvonalának szakmai elvárásait. 

2. Az energetikai auditálás, energetikai tanúsítás és 
energetikai szakértés 

Az energetikai audit, a veszteségfeltáró szakértés és 
energetikai tanúsítás között lényegi különbségek vannak. 
Energetikai auditálás bármely olyan rendszerre elvégez-
hető, amelyhez energiafogyasztás kapcsolódik. A hazai 
jogszabályok szerint az energetikai audit vonatkozhat: 
 háztartásra, 
 kis- és középvállalkozásra, 
 nagyvállalatra, 
 közcélú intézményre, létesítményre, 
 önkormányzatra, 

 településre, vagy  
 egyéb energiarendszerre. 
Az energetikai audit a lehatárolt rendszer egészére vo-
natkozó, teljes körű vizsgálatot jelent, vagyis alapvetően 
teljes rendszerekre vonatkoztatható. Kizárólag jogi vagy 
tulajdoni határok alapján, a műszaki adottságok mérlege-
lése nélkül képzett lehatárolások szerint történő vizsgálat 
nem megalapozott.  
Az energetikai audit csoportmunka, elvégzéséhez több 
szakma és szakértői terület együttműködése szükséges. 
Az auditálás vezetője az energetikai auditor, aki személyé-
ben közvetlenül felelős az összetett feladat megfelelőssé-
géért. Az energetikai auditortól éppen ezért várják el a jog-
szabályok a magas szintű mérnöki végzettséget, (Master of 
Science vagy ezzel egyenértékű végzettség szükséges) 
valamint az energetikai területen folytatott mérnöki gyakor-
latot (a megelőző 10 éven belül legalább 5 év). 
Veszteségfeltáró vizsgálatok nem csak energetikai audi-
tálás keretében végezhetők. A különböző szakmai terüle-
teken mérnöki kamarák (Magyar Mérnöki Kamara, Ma-
gyar Építészmérnöki Kamara) által minősített szakértők 
képesek és alkalmasak veszteségfeltáró szakértői tevé-
kenység magas szintű elvégzésére az adott szakmaterü-
leten. Energetikai auditálásnak nem minősülő energetikai 
vizsgálatot jogszabályok is előírnak (például a hőtermelő 
berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai 
felülvizsgálatáról szóló, 264/2008. (XI. 6.) Korm. rende-
let), de ma már a tervezési előírások is szükségessé te-
szik az új, vagy felújított létesítmények szakszerű ener-
getikai értékelését. Sok esetben pályázati elvárások kö-
vetlenek meg hiteles szakértői tevékenységgel megala-
pozott energetikai vizsgálatokat. Az energiahatékonysági 
szempontokat érvényesítő beszerzések értékelése 
ugyancsak nehezen képzelhető el minősített szakértő 
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bevonása nélkül. Ezekben az esetekben a szakmai mi-
nősítések feltételeit és kapcsolódó jogosultságokat kü-
lönböző jogszabályok tartalmazzák. A Magyar Energeti-
kai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH) - néhány 
egyedileg szabályozott kivételtől eltekintve - jelenleg 
nincs ellenőrzési vagy felügyeleti jogosultsága az ener-
getikai szakértési területeken. 
Az energetikai tanúsítás rendszere fontos szerepet tölt 
be napjainkban. A tanúsítvány alapvető célja, hogy jog-
szabályban (az épületek energetikai jellemzőinek meg-
határozásáról szóló 7/2006 TNM rendeletben) előírt rész-
letes számítási módszertan alapján értékelje az épület 
fajlagos, összesített energetikai követelmény-értékét. Az 
értékelés eredményét a tanúsító az épületek energetikai 
jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) 
Korm. rendelet szerint végzi, majd hiteles tanúsítványt 
állít ki az energiát használó épület energetikai minősíté-
séről. A tanúsítás teljes körűen dokumentált, és az Or-
szágos Építésügyi Nyilvántartás számára részleteiben is 
lejelentett tevékenység. A tanúsítás egy emberes tevé-
kenység, jellemzően nem igényel csapatmunkát. 
Az előírt módszertan ugyanakkor sok esetben alkalmaz 
nem egyedileg és nem részletesen felmért, becsült jel-
lemző paramétereket, amelyek a gyakorlatban eseten-
ként akár jelentősen is eltérhetnek a valós állapottól 
(például a berendezés alul- vagy felül-méretezése vagy 
életkora, használtsága miatt). A tanúsításhoz végzett 
felmérés a könnyen, szemrevételezéssel ellenőrizhető 
mérések mellett, az energetikai minősítéshez szükséges 
rendszerek megfelelő kategorizálásához is felhasználha-
tó. A tanúsítás szabványos épülethasználatot tételez fel, 
nincs mód különbséget tenni az eltérő és valós igények 
között, noha a tanúsítás szerinti és a valós energiafo-
gyasztás között jelentősebb különbség jelentkezhet. Az 

energetikai audit során viszont olyan modellt szükséges 
felállítani, amely összhangban van a valós fogyasztással 
és a mérhető fogyasztási szokásokkal, igényekkel. Az 
energetikai audit így - a tanúsítással ellentétben - általá-
nosítások helyett alapvetően tényszerű felmérésen és ér-
tékelésen alapuló részletes veszteségfeltárás. 
A tanúsítás során is szükséges olyan korszerűsítési ja-
vaslatokat tenni, melyek a határoló szerkezetek jelentős 
felújításával vagy az épületgépészeti rendszerek korsze-
rűsítésével, esetleg kisebb felújításával teljesíthetők. A 
javaslatok célja azonban, hogy egy olyan intézkedési le-
hetőség álljon rendelkezésre, amelynek megvalósításá-
val az épület energiahatékonyságára vonatkozó mini-
mum-követelmények tanúsítás szempontjából teljesíthe-
tők (és nagy valószínűséggel megtérülnek). 
Fontos azonban jelezni, hogy mivel ezek a javaslatok 
nem energetikai auditon alapulnak, a tanúsítótól - ellen-
tétben az energetikai auditorral - nem kérhető számon a 
javaslatok megvalósításával ténylegesen elért energia-
megtakarítás, illetve megtérülés. (Annak ellenére sem, 
hogy a tanúsítvány tartalmazhat MSZ EN 15459 szerinti 
vagy vele egyenértékűnek elfogadott számításon alapuló 
megtérülési számításokat is.) 
A tanúsítás továbbá jogi vagy tulajdonosi határ szerinti 
épületrészekre is elvégezhető tevékenység, mely során 
(ellentétben az energetikai audittal) nem szükséges fel-
mérni és értékelni az épület egészét, illetve az épület-
részhez kapcsolódó rendszerek tényleges hatékonyságát. 
További különbség, hogy az energetikai tanúsítás csak be-
jelentéshez kötött tevékenység, nem szükséges hozzá a 
névjegyzéket vezető szervezet engedélye. Az energetikai 
tanúsítói tevékenység folytatásához elvárt szakmai gyakor-
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lati idő 1 év. A tevékenység felsőfokú végzettséghez kötött, 
de itt alacsonyabb szint (pld. BSc) is elfogadható. 
A tanúsítások ellenőrzését a Budapesti és Pest Megyei 
Mérnöki Kamara végzi, melynek során a tanúsítások 2%-
át véletlenszerű kiválasztással ellenőrzik. Az energetikai 
tanúsítások hatósági ellenőrzésének megrendelésére 
nincs lehetőség. A MEKH a tanúsítások minőségét - az 
energetikai auditálással ellentétben - nem ellenőrzi. 
Energetikai tanúsítvány beszerzése - a jogszabályban előírt 
esetekben - mindenki számára kötelező. Ez által az épületek 
energetikai besorolása, címkézése, viszonylag alacsony 
költséggel és általában megbízható módon biztosítható. 

3. Az energetikai audit szerepe és jelentősége 
Az energetikai audit szabványban rögzített fogalmi kör-
nyezetét az MSZ EN 15247 1-től 5-ig terjedő részből álló 
szabványsorozat meghatározza, illetve egyes fogalmak 
jogszabályban is definiáltak. Jogszabályi környezet 
szempontjából az elvárásokat az energiahatékonyságról 
szóló 2015. évi LVII. törvény, valamint ennek végrehajtá-
si rendelete alapozza meg (122/2015. (V. 26.) Korm. 
rendelet). 
A szabvány szerint az energetikai audit olyan energiafo-
gyasztónak fontos, függetlenül a fogyasztás nagyságától, 
típusától, aki javítani akarja energiahatékonyságát, csök-
kenteni kívánja energiafogyasztását, és ki akarja aknázni 
az ezzel kapcsolatos előnyöket. Az energetikai audit - a 
jogszabályi definíció szerint - az auditálás eredményeit 
tartalmazó, jogszabályban meghatározott tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelő irat. Ebben az érte-
lemben az energiaaudit valamely helyszín, épület, rend-
szer vagy szervezet energiafelhasználásának és energi-
afogyasztásának szisztematikus felülvizsgálata és elem-
zése, az energia-folyamatok és az energiahatékonyság 

javítási potenciál beazonosítása és jelentése céljából. A 
jogszabály szerint az energetikai auditálás olyan, megha-
tározott módszerrel végzett eljárás, amelynek célja meg-
felelő ismeretek gyűjtése valamely épület vagy épület-
csoport, ipari vagy kereskedelmi művelet vagy létesít-
mény, magán- vagy közszolgáltatás aktuális energiafo-
gyasztási profiljára vonatkozóan, amely meghatározza 
és számszerűsíti a költséghatékony energia megtakarí-
tási lehetőségeket és beszámol az eredményekről. 
Az energetikai audit szabvány szerinti elvégzésének mi-
nőségi követelményei: 
1. Kompetencia (az energetikai auditor gyakorlottságára 

vonatkozó elvárás); 
2. Bizalmas információkezelés (elvárható a titoktartás); 
3. Objektivitás (az energetikai auditornak a megbízó ér-

dekeinek megfelelően és objektív módom kell eljárni); 
4. Áltáthatóság (az energetikai auditor nem lehet gyár-

tói, kereskedői érdekek rejtett képviselője, vagy álcá-
zott üzletkötője, a megbízó érdekeit kell védeni és 
biztosítani). 

Egy energetikai auditálás komplex folyamat és eljárás. 
Mind a jogszabály, mind a szabvány hangsúlyozza a rep-
rezentativitás alkalmazását. Szabvány szerint a repre-
zentativitást megbízható és lényeges adatok gyűjtésével 
kell teljesíteni, úgy, hogy az audit alkalmas legyen a 
megegyezett témakör vizsgálatára, a vállalt célkitűzések 
teljesítésére és a megkövetelt pontosság igazolására. Az 
auditnak a vizsgált objektumot vagy szervezetet teljes-
körűen le kell fednie. Az energetikai auditoktól alapvető 
és lényeges elvárás, hogy a beazonosított energia meg-
takarítási lehetőségeket költség-haszon vizsgálaton ke-
resztül értékelje és meg kell adni annak a módját, hogy a 
fogyasztó a megvalósított fejlesztések eredményességét 
milyen módon ellenőrizze.  
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Az energetikai auditok teljessége azt jelenti, hogy az au-
ditált objektum, vagy folyamat esetében az auditornak 
teljes körűen ki kell értékelnie minden egyes energiaha-
tékonyság-növelési lehetőséget. A lehetőségekről részle-
tes, megalapozott és felelős tájékoztatást szükséges ad-
ni, amelyből a megrendelő - az auditor számon kérhető 
felelőssége mellett - pontos információt kap a fejlesztési 
lehetőségek teljességéről, költségigényéről, az egyéb le-
hetséges nem energiaköltséget érintő előnyökről (pld. 
termelékenység javulása, karbantartási költség, vízfo-
gyasztás, egészségügyi kockázatok csökkenése stb.) és 
a fejlesztési lehetőségek (befektetések) várható megté-
rüléséről. 
A lehetőségeket a jelentésnek egyértelműen, három el-
különített kategóriában kell bemutatni: 

• számottevő költségráfordítás nélkül (pld. szemlélet-
mód váltással, energiatudatos magatartással) ener-
giafogyasztást csökkentő javaslatok; 

• viszonylag mérsékelt költségráfordítással, gyorsan 
megtérülő fejlesztések; 

• nagyobb beruházási költséggel járó, részletes gazda-
ságossági számítással megvizsgált korszerűsítési le-
hetőségek. 

Az energetikai auditálás lényeges eleme, hogy a szük-
séges és elégséges mértékig mérési adatokon (koráb-
ban kiépített, mért és gyűjtött vagy egyedileg ideiglene-
sen kihelyezett mérőhelyeken, az auditor által kiépített 
méréseken, illetve egyedi ellenőrző méréséken) alapszik. 
A szükségesség és elégségesség mértéke alapvetően 
az elvárt alaposság és részletesség függvénye, illetve az 
auditor személyes és tőle számon kérhető felelőssége, 
hogy a javaslatai szakmailag kellő módon megalapozot-
tak legyenek. 

Aki ma Magyarországon energetikai auditálást kíván 
vagy kötelezett megrendelni, kizárólag a MEKH honlap-
ján elérhető regisztrált energetikai auditorok közül vá-
laszthat. Elvárható tőlük a szakmai alaposság, az objek-
tivitás,és a megrendelő érdekeinek kizárólagos képvise-
lete. Az auditor nem a hatóság munkatársa és nem is 
képviselője, nem lát el hatósági feladatot. A kötelező au-
ditokat és vele együtt az auditorok szakmai tevékenysé-
gét - előírt statisztikai hányadban - a MEKH hatóságilag 
hivatalból köteles folyamatosan ellenőrizni, de erre köte-
les külön felkérés és az eljárási díj megfizetése esetén 
nem kötelező auditok esetén is. Az auditorok vagy szer-
vezetileg regisztrált auditáló szervezetek az elvégzett 
auditokról kötelesek minimális tartalmú adatszolgáltatás 
nyújtani a MEKH részére az energetikai auditokkal kap-
csolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek 
éves jelentésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
26/2015. (V. 26.) NFM rendelet értelmében akkor is, ha 
nem kötelezően elvégzett energetikai audit történt. Az 
adatszolgáltatás célja, hogy az államigazgatás tényszerű 
összesített adatokhoz jusson a feltárt energiahatékony-
sági potenciálról, így a megvalósított auditok a nemzeti 
energiaellátás céljainak megalapozását és megvalósítá-
sát is szolgálja, tehát nemzeti érdek is. 
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatal 
törvényben előírt feladata, hogy meghatározza a nem kö-
telező energetikai audit ellenőrzésére vonatkozó igazga-
tási szolgáltatási díj mértékét, valamint a beszedésével, 
kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcso-
latos részletes szabályokat. A Hivatal, a fentiek szerint, a 
megbízó vagy bármely érdekelt fél kezdeményezésére a 
díj megfizetése esetén hivatalból is köteles, bármely 
energetikai audit jogszabályi feltételeknek való megfele-
lőségnek ellenőrzésére. Az ellenőrzés szakmailag lénye-
ges eleme, hogy az auditor felelősen és szakmai hozzá-
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értéssel, kellő körültekintéssel és a teljesség igényével 
teljesítette-e feladatát és ennek köszönhetően az audit- 
jelentés tartalma szakszerű és valós adatokon nyugszik-
e? A fentiek nagymértékben szavatolják az energetikai 
audit szakszerűségét, hatékonyságát és megbízhatósá-

gát, valamint az audit javaslatok hitelességét illetve a re-
gisztrált auditorok megbízhatóságát. 
A vállalati energiahatékonysági fejlesztések lehetősége-
ket általánosságban az 11..  ttáábblláázzaattbbaann szemléltetem: 
 

 Mikro vállalkozás 
(gyakran egyete-
mes szolgáltatás-

ban fogyasztó) 

KKV ipar Szolgáltatás (pld. 
szálloda, irodaház-
üzemeltetés, parko-

lóház, stb.) 

Nagyvállalati ipari te-
vékenység 

Saját lehetőség 
az ipari rezsi 
csökkentésére  

gyakorlatilag mi-
nimális mértékben 

arányokat tekintve 
itt a legnagyobb 

potenciál 

elsősorban épület-
energetikai-

korszerűsítés lehe-
tőségei adottak 

arányaiban kisebb, de 
összességében jelen-
tős potenciál, beszállí-

tók felé is kihathat 

Épületek lakóépületekkel 
együtt kezelhető 

meghatározó elem a döntő elem fontos, de nem meg-
határozó 

Technológiai 
korszerűsítés 

nem releváns fejlődési és kocká-
zatvállalási képes-

ség függvénye 

elsősorban info-
kommunikációs fej-

lesztések 

a versenyképesség 
egyik alapfeltétele 

Energiame-
nedzsment rend-
szerek 

néhány elem át-
vehető 

számos eleme 
szükséges a fejlő-
déshez, jellemzően 

hiányzik 

számos elem hasz-
nos lenne, jellem-

zően hiányzik 

jellemzően valamilyen 
szinten működik, de 
fejlesztési potenciál 

magas 

Megújuló ener-
giahasznosítás 

nem meghatározó fűtésre, hmv-re il-
letve napelemek 

telepítése 

elsősorban napkol-
lektor, napelem 

ipari park szintű fej-
lesztési lehetőségek 

Kapcsolt energia-
termelés 

jellemzően nincs mikro CHP, illetve 
táv-hőcsatlakozás 

mikro CHP, illetve 
táv-hőcsatlakozás 

fűtési-. hűtési igények 
önellátása valamint 

gázmotorok 

DSM megoldá-
sokra lehetőség 

minimális lehető-
ségek 

egyénileg korláto-
zott, fogyasztói 

csoportok szintjén 
van 

egyénileg korláto-
zott, fogyasztói 

csoportok szintjén 
van 

a további fejlődés 
egyik kulcsterülete le-

het 

11..  ttáábblláázzaatt  AAzz  eenneerrggiiaahhaattéékkoonnyyssáágg  sszzeerreeppee  eeggyyeess  vváállllaallaattttííppuussookknnááll
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4. Az energetikai auditra vonatkozó jogszabályok ér-
telmezésének nehézségei  

Az energetikai audithoz kapcsolódóan a jogszabályi elő-
írások értelmezése nem könnyű. A hatósági értelmezé-
sek, állásfoglalások jelenleg irányadóak, de elsősorban 
jogértelmezésen és nem a kialakult gyakorlaton alapul-
nak. Az állásfoglalások a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal honlapján, a gyakran ismételt kér-
dések között elérhetőek 
(http://www.mekh.hu/energiahatekonysag).  
A szöveges magyarázatok ellenére is gyakori a telefonos 
megkeresés, amely alapján leszűrhető, hogy mely kér-
dések megértése okoz leginkább nehézséget a vállalatok 
számára. A leggyakoribb problémákat igyekszem felvá-
zolni és lehetőség szerint megválaszolni. A válaszok tá-
jékoztató jellegűek és nem a Hivatal állásfoglalása: 
A. Ki kötelezett nagyvállalati energetikai audit elvégezte-

tésére? 
B. Ki végezhet auditálást? 
C. Mit jelentenek a felmentési feltételek, mi és hogyan 

igazolható? 
D. Auditra kötelezett nagyvállalatok kötelezettségei! 
E. Milyen szankciók lehetségesek? 
Ki kötelezett nagyvállalati energetikai audit elvégezteté-
sére? 
Az Ehat. tv. 22. § (1) bekezdése szerint: „A nagyvállalat 
tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése cél-
jából köteles négyévente energetikai auditálást végeztet-
ni (a továbbiakban: kötelező energetikai auditálás).” Az 
Ehat. tv. alkalmazásában (1. § 26. pont) nagyvállalat a 
kis és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás. A 
kis- és középvállalkozás meghatározása az Ehat. tv. 1. § 
20. pontjában található. 

A nehézség már ott kezdődik, hogy egyes esetekben azt 
sem könnyű eldönteni, hogy egy szervezet mikor minősül a 
törvény szerint vállalatnak. A kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a 
továbbiakban: Kkv.tv) 19. § 5. pontja felsorolja, melyek mi-
nősülnek vállalkozásnak. Így például a gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozás, egyéni cég, ügyvédi iroda, szövetkezet, 
vízi társulás, víziközmű társulat, erdőbirtokossági társulat 
egyaránt nagyvállalatnak minősülhet. 
A gazdasági társaságok megítélése sem egyszerű. A ré-
gi fogalmak szerint az állami vállalat egyértelműen válla-
lat. Ma, az energiahatékonysági törvény szerint nem egy-
értelmű, hogy egy gazdasági tevékenységet végző nagy 
létszámú, más vállalatokkal a piacon versenyző központ, 
költségvetési szerv minek is minősíthető. Továbbá létez-
nek Európai Részvénytársaságok, Európai Gazdasági 
Egyesülések, Európai Szövetkezetek, melyek felügyele-
te, ellenőrizhetősége nemzeti szinten kérdéses lehet.  
Az irányadó jogszabályok alapján, a fentiek figyelembe 
vételével, a vállalkozások saját hatáskörben kötelesek 
beazonosítani, hogy az Ehat. tv. alapján nagyvállalatnak 
minősülnek-e (vonatkozik –e a vállalkozásra az energeti-
kai auditálási kötelezettség). Itt a kapcsolódó- vagy part-
nervállalkozásoknak minősülő vállalkozások annak elle-
nére nagyvállalatnak számítanak, hogy önmagukban 
nem érik el a vonatkozó küszöbértékeket. Így - tulajdo-
nosi szerkezetük alapján- olyan szervezetek is beleshet-
nek a kötelezettségi körbe, amelyekben ez eddig fel sem 
merült. A küszöbértékekre vonatkozó előírások meg-
egyeznek az EU definícióval (11..  áábbrraa)).. 
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11..  áábbrraa  KKüüsszzööbbéérrttéékkeekk  nnaaggyyvváállllaallaatt  mmeegghhaattáárroozzáássááhhoozz  

((ffoorrrrááss::  CCAA  EEEEDD  pprroojjeekktt))  
A küszöbértékekenek való megfelelést kapcsolódó és 
partnervállalkozók esetén konszolidált adatok alapján 
kell vizsgálni., Ha tehát a cégcsoport ezeket meghaladja, 
akkor minden egyes vállalata kötelezett energetikai 
auditra. 
Ki végezhet auditálást? 
Magyarországon energetikai auditálási tevékenységet 
jogszerűen kizárólag regisztrált energetikai auditor vé-
gezhet. Energetikai auditor lehet magyar állampolgársá-
gú természetes személy, vagy Magyarországon bejegy-
zett szervezet, de lehetőség van határon átnyúló külföldi 
állampolgárok vagy külföldön bejegyzett szervezetek re-
gisztrálására is. Jelenleg, 2016. április elején 70 személy 
és 26 szervezet áll az auditálást kérők rendelkezésére. A 
regisztrációs lista felülről nyitott, így a feltételeknek meg-
felelő hazai vagy külföldi szakemberek, vállalkozások 
bármikor kérhetik listára vételüket. 
Vannak országok, ahol a regisztrált auditorok száma keve-
sebb, vagy hasonló, mint Magyarországon (például Fran-

ciaországban csak szervezet regisztrálhat és ott nem régen 
lépték túl az 50-et, Dániában a 60-at. Észtországban 65, 
Finnországban 75 auditor volt regisztrálva. Vannak orszá-
gok ahol a regisztrált auditorok száma ennél már jelentő-
sebb (például így Olaszországban közel 600, Ausztriában 
legalább 436 energetikai auditor regisztrált). 
A magyar regisztrált auditorok száma nemzetközi össze-
vetésben nem tekinthető kirívóan alacsonynak, de még 
van ésszerű lehetőség és igény a növekedésre. Európai 
viszonylatban viszont kellő számban van auditor ahhoz, 
hogy az EU energetikai auditálási kötelezettséget min-
denhol teljesíteni lehessen.  
A magyar energetikai auditor-lista, a jogosultságon túl, 
minőségi garanciát is jelent. Itt szakmailag, egyedileg is 
levizsgáztatott, gyakorlott, büntetlen előéletű, legmaga-
sabb mérnöki fokozattal rendelkező szakember található, 
akik tevékenységét a MEKH hatóságilag ellenőrzi, szűk-
ség esetén szankcionálja. Az energetikai auditorok, füg-
getlenül attól, hogy milyen szervezetben vagy műszaki 
rendszerben végeznek auditálást, kötelesek a MEKH ré-
szére az elvégzett auditról adatot szolgáltatni, a jogsza-
bályban előírt tartalommal. A regisztrálás szigorú elvárá-
sai segítik, hogy a lista a magyar minőség védjegyeként 
is működhessen, mind a hazai, mind a külföldi megren-
delők számára.  
Mit jelentenek a felmentési feltételek, mi és hogyan iga-
zolható? 
Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagy-
vállalat, amely az ISO 50001 szabványnak megfelelő, 
akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagaz-
dálkodási rendszert működtet. Ebben az esetben a 
nagyvállalat négy évente köteles az érvényes tanúsítvá-
nyát a Hivatal részére megküldeni. Nem kell külön tanú-
sítványt szereznie annak a nagyvállalatnak, amely vállal-
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kozáscsoport tagja és annak egészére vagy egy részére 
vonatkozó tanúsítvány e nagyvállalatra is kiterjed. Ha a 
vállalkozáscsoport egészére vagy egy részére vonatkozó 
tanúsítványt a vállalkozáscsoport valamely tagja már 
megelőzően megküldte a Hivatalnak, akkor kötelezettség 
teljesítettnek minősül a tanúsítványon szereplő további 
szervezetek számára 
A tanúsítvány megküldése azonban nem mentesít az 
évenkénti regisztrációs kötelezettség alól, így minden év 
június 30-ig (legközelebb tehát közel két hónapon belül), az 
energiahatékonysági törvény értelmében a nagyvállalat ak-
kor is köteles egy készülő elektronikus felületen regisztrál-
ni, ha ISO 50001-es energiairányítási rendszert működtet. 
Az éves regisztrációban a folyamatos működtetésről nyilat-
kozni szükséges, így a tanúsítást nem csak megszerezni, 
hanem érvényességét fenntartani is szükséges.  
További felmentési lehetőséget jelent, hogy a vállalko-
záscsoport azon tagja, amely önmagában kis- és közép-
vállalkozásnak minősülne, de kapcsolódó- vagy partner-
vállalkozásként kötelezett, és végső energia-fogyasztása 
nem éri el a vállalkozáscsoport legnagyobb fogyasztású 
vállalkozása végső energia-fogyasztásának 5%-át. Ez 
tehát nem köteles energetikai auditálást lefolytatni vagy 
energiairányítási rendszert működtetni, viszont ebben az 
esetben is előírás minden évben a regisztrációs kötele-
zettség és az éves nyilatkozat a felmentési ok érvényes-
ségéről. Ellenőrzés esetén a viszonyítási értéknek tekin-
tett cégcsoporton belüli vállalat energiafogyasztását iga-
zolni szükséges cégszerű nyilatkozat formájában  
Az energetikai auditálási kötelezettség alól csak részle-
ges felmentést jelent, hogy a nagyvállalat nem köteles a 
használt, bérelt, de nem tulajdonolt épületei auditálására, 
ha az épület alapterületének kevesebb, mint 50 %-át 
használja. A vállalat tevékenységére vonatkozó audit 

ugyanis akkor is kötelező, ha ez csupán szolgáltatás-
nyújtáshoz kötődik, vagy ha az energiafogyasztás szint-
jét tekintve alacsony mértékű.  
Auditra kötelezett nagyvállalatok kötelezettségei 
Az energetikai auditálás szempontjából kötelezett nagy-
vállalat tehát évente köteles regisztrációs kötelezettsé-
gének eleget tenni. Ha az 5%-os felmentési kötelezett-
ség nem vonatkozik rá, köteles legalább 4 évente re-
gisztrált energetikai auditorral energetikai auditálást vé-
geztetni és mind a folyamatot, mind az eredményeket 
dokumentálni vagy ISO 50001 szerinti irányítási rend-
szert működtetni. A vállalat érdeke meggyőződni, hogy 
az energetikai auditor az előírt adatszolgáltatási kötele-
zettségét teljesítette-e. 
Hatósági ellenőrzés esetén a nagyvállalat köteles a ha-
tósággal való együttműködésre. Az auditáláskor esetleg 
megállapított hiányosságokat a pótolni szükséges, vagy 
ha ez nem lehetséges új energetikai auditot kell végezni, 
legkésőbb hat hónapon belül. 
A vállalat azonban nem köteles az energetikai auditban 
foglalt javaslatokat végrehajtani. Az auditor nem hatósági 
referens, hanem a vállalat részére mérnöki szolgáltatást 
felelősen nyújtó szakember, így nem írhat elő a vállalat 
számára kötelező fejlesztéseket. 
Milyen szankciók lehetségesek? 
A jogszabályok széles körű szankcionálási lehetőséget 
határoznak meg a MEKH részére, a bírságok felső hatá-
rainak megjelölésével. A hatóságnak így lehetősége van 
arra, hogy az adott körülményeket mérlegelve döntsön a 
pénzbeli szankció lehetőségeiről. 
Nagyvállalat a kötelezettség nem teljesítésért első eset-
ben maximálisan 10 millió Ft, második esetben maximá-
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lisan 15 millió Ft-ra büntethető. A szankciók kivetése 
mellett a hatóság várhatóan 3-3 hónapot ad minden 
esetben az energetikai audit pótlására, melynek elmu-
lasztása esetén a bírság újra és újra kivethető. Ha a ha-
tóság az ellenőrzési eljárás során az auditálást nem fo-
gadja el érvényesnek, és a vállalat a javítást nem végzi 
el 6 hónapon belül, akkor is a fentiek szerint büntethető. 
A regisztráció elmulasztása vagy az együttműködési kö-
telezettség megsértése alkalmanként szintén szankcio-
nálható, legfeljebb 1 millió Ft bírsággal.  
A nagyvállalt mellett az energetikai auditor is szankcio-
nálható. Bár hibás auditok miatt kivethető 100 ezer Ft 
nem jelentős tétel, de az ötödik büntetés a listáról való 
törlést és a szakmagyakorlási lehetőség felfüggesztését 
jelenti. Továbbá a javításokat illetve pótlásokat az auditor 
köteles elvégezni a nagyvállalt számára, a vállalat igénye 
esetén, illetve energetikai auditor esetében a vállalat 
szerződése függvényében. Egyéb közvetlen felelőssé-
gek is felmerülhetnek, de ezek kívül esnek a MEKH ha-
tósági jogkörén.  

5. Összefoglalás  
A feleslegesen elhasznált energiamennyiségek csökkenté-
se, a hasznos célra felhasznált energiafelhasználás haté-
konyságának javítása, valamint a túlméretezett, a szüksé-
gesnél nagyobb beruházási és fenntartási költségigényű 
rendszerek létesítésének vagy fenntartásának átgondolása 
az energetikai auditálási szakmaterület feladata.  
Az energiahatékonysággal foglalkozó szakemberek, külö-
nösen az energetikai auditorok legfontosabb feladata, hogy 
lehetővé tegyék az energiahordozókra, karbantartásra, be-
ruházásra feleslegesen kiadott pénzek más célra való 
hasznosítását. A Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal vezeti azoknak az elfogadott szakem-

bereknek névjegyzékét, akiknek tapasztalata és tudása 
egyaránt meg van ahhoz, hogy az energetikai auditokat a 
szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítsák.  
Az a szervezet, amely energetikai hatékonyságát az 
energetikai auditálás eredményének hasznosításával is 
fejleszteni kívánja, nem csak saját magának és verseny-
képességének tesz jót, hanem segíti az ország energia-
biztonságát is, hozzájárul a nemzetgazdaság erősödé-
séhez, valamint a pozitív társadalmi és jóléti hatások el-
éréséhez. 
 _____________________________________________  
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YY  ééss  ZZ  ggeenneerráácciióóss  mmeeggoollddáássookk  aa  mmuunnkkaasszzeerrvveezzééssbbeenn::  aazz  ootttthhoonnii  mmuunnkkaa  lleehheettőőssééggeeii  
ZZsseebbeessii  PPaauulliinnaa  --  DDrr..  BBeerréénnyyii  LLáásszzllóó  

  
Bevezetés 
A Pepsi emberierőforrás- igazgató- elnökhelyettese, Ron 
Parker szavait idézve (Boudreau, 2012:63): „Globális 
versenykörnyezetben senki nem ülhet ölbe tett kézzel. 
Ha valaminek ma nem esett az ára, akkor majd holnap 
fog. Folyamatosan figyeljük a teljes üzleti láncot, és fel-
tesszük magunknak a kérdést, mi az, amin változtatnunk 
kell? A vezetőknek is ugyanezt kell saját maguktól kér-
dezniük. Miként és min szükséges változtatnom ahhoz, 
hogy lépést tartsak a jövővel, és haszna legyen belőle a 
cégemnek? ” 
A lépéstartás egyik kritikus pontja a jövő munkavállalók 
generációinak megértése és bennük rejlő lehetőségek 
stratégiai előnnyé kovácsolása. A generációkutatások 
eredményei számos tudományterület kutatásaiban jelen-
nek meg, legalább csoportképző ismérvként. A figyelem 
jelenleg az Y és Z generációkra irányul, akik a vezetővé 
válás és a munkavállalás szempontjából a „következők”. 
A diplomás munkaerő tekintetében mostanában állnak 
munkába az Y generáció késői képviselői, akikben már 
„Z” tulajdonságok is felfedezhetők. 
A tanulmányban bemutatott eredmények belülről vizsgál-
ják az érintetteket: egy Y generációs, mesterképzésben 
résztvevő hallgató tudományos diákköri kutatásán ala-
pulva, témavezetőjével közösen mutatja be, hogyan látja 
egy frissen munkaerőpiacra lépő a lehetőségeket. A ku-
tatás előkészítése támaszkodott a Magyar Minőség ha-
sábjain (2015/02. szám) bemutatott számítógépes mun-
kakörnyezeti vizsgálatok tapasztalataira, azonban saját 
módszertant és empirikus adatgyűjtést alkalmazott. 

Az Y és a Z generáció sajátosságai 
Strauss és Howe (1991) osztályozása, illetve a Coupland 
(1991) által megalkotott X generáció fogalma mai napig a 
tudományos érdeklődés középpontjában áll. Utóbbi ihlet-
te az Y és Z generáció elnevezéseket is (McCrindle-
Wolginger, 2010). Az Y és Z generáció pszichológiai és 
szociológiai (Tari, 2010; 2011) szempontú vizsgálata 
mellett a munkavállalási és vezetési (Schäffer, 2015a, 
2015b) és a tudománykommunikációs (Pais, 2013, Du-
ga-Törőcsik, 2014, Törőcsik, 2015) elemzések a magyar 
szakirodalomban is szignifikánsan megjelennek. 
Az egyes generációk közötti határvonalakat nehéz meg-
húzni, ahány kutató és kutatás, annyi megoldással lehet 
találkozni. Pais (2013) az 1961-1981 között születetteket 
sorolja az X generációba, az 1982-1995 születetteket az 
Y generációba és az 1995-2010 között születetteket a Z 
generációba. Bonyolítja a határvonal meghúzását, hogy 
az egyes generációba tartozást befolyásolja például a 
családi háttér, jövedelmi helyzet, neveltetés, sőt a vizs-
gált ország is. Különösen az ezredforduló előtt nem lehet 
közvetlen párhuzamot vonni nyugat és kelet között, az 
USA-ra érvényes eredmények tehát Magyarországon új-
ra értelmezendők. 
Az elmúlt években az Y generáció munkába állási kihí-
vásairól lehetett sokat olvasni, mára utolsó képviselőik is 
munkába álltak. A szakirodalmak alapján néhány – a ku-
tatás szempontjából releváns – jellemzőjük az alábbiak-
ban foglalhatók össze: 
- Elsőrendű fontosságú számukra a siker, a karrier és 

a pénz. 

Öntapadó jegyzet
Miskolci Egyetem

Öntapadó jegyzet
Egyetemi docens, Miskolci Egyetem
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- A munkához való hozzáállásuk lényegesen más, mint 
az előző (X) generációé: már nem engedelmes mun-
kaerők, a céges lojalitás elvárása számukra taszító, 
nem szívesen maradnak olyan helyen, ahol ez az el-
várás magas. Másképpen fogalmazva: addig marad-
nak egy helyen, amíg az támogatja saját személyes 
céljaik megvalósítását. 

- Rabszolgaéletnek tartják az alázatosságot a hivatás 
és a munka esetében. 

- Érzelmekre vágynak, melyek biztonságot adnak szá-
mukra, a csoporthoz való tartozásra. Az internet az a 
platform, ahol a közösségi létnek az illúziója él szá-
mukra, a közösségi oldalak és blogok, valamint a já-
tékok pedig megteremtik azt. 

- Képesek több dologgal is foglalkozni egyszerre. 
A Z generáció jellemzői: 
- Tagjai beleszülettek az információs korba, gyermek-

koruk óta ismerik és használják a különböző eszkö-
zöket, rendszereket, programokat. Ez az ismeret és 
tapasztalat könnyebben alkalmazkodóvá teszi a ge-
neráció tagjait az újdonságokhoz. 

- A legfőbb érték a változás, nem a kapcsolatok meg-
tartása. A korábbi generációkhoz képest egocentriku-
sabbak, sokkal inkább csak a saját életük érdekli 
őket, mással kevésbé foglalkoznak. 

- Rugalmasak az eszközök használatában és felhasz-
nálóként okosabbak („smart”-abbak), mint a korábbi 
generációk. Véleményük szerint ma az információs 
körforgás részének kell lenni. 

- A multitasking tekintetében ők az a generáció, mely-
nek tagjai a több – akár 5-6 különböző – tevékenység 
egyszerre történő végzésére is képesek, sőt általá-
ban ennyit is végeznek. 

A Debreceni Egyetem kutatása (Gergely-Pierog, 2016) 
rámutat, hogy a Z generációnak a vezetéssel szemben 
jól definiálható elvárásai vannak: a határozottság, empá-
tia és a következetesség. Az általuk vizsgált alapszakos 
hallgatók esetén - a korábban említetteken túl - a kitar-
tás, tisztesség, ösztönzés, jó szervezőkészség, megbíz-
hatóság, türelmesség, döntéshozás és alkalmazkodás 
jelenik meg az elvárások között. A mesterképzéseken 
tanulóknál a stressztűrő képesség, a hitelesség, a rend-
szerszemlélet és a jó emberismeret. Véleményünk sze-
rint ezen elvárások teljesítése a vezetőség részéről a 
harmonikus és hatékony együttműködés kulcsa, eseten-
ként úgy, hogy nem csak a személyes viselkedésben, 
hanem a szervezési megoldásokban is biztosított legyen. 
Kutatási célok, módszer és minta 
A társadalmi generációváltások mindig is jelen voltak a 
világon, de az információs technológia robbanásszerű 
fejlődésével nagyobb szakadék keletkezett a korábbi ge-
nerációk, valamint a Z generáció tulajdonságai, hozzáál-
lása, szokásai között. 
Ennek a jelenségnek az oka, hogy a Z generációs fiata-
lok életének már egészen gyermekkoruk óta része az in-
formációs technológia, így nagyon jól követik az újabbnál 
újabb eszközök, alkalmazások, programok folyamatos 
fejlődését. Sokkal könnyebben elsajátítják a legújabb 
programok és eszközök használatát, mint a korábbi ge-
nerációk. Ennek a könnyű tanulásnak az informatika te-
rén azonban nagy hatása van az életük más területeire is 
(Tari, 2011). 
Az új tulajdonságokkal rendelkező munkaerő megjelené-
se a munkaerőpiacon kérdéseket vet fel a vállalatok ve-
zetősége számára: 
- Milyen is pontosan az új munkaerő és hogyan lehet 

(kell) kezelni? 
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- Mely tulajdonságai előnyösek a vállalat számára és 
melyek azok, amelyek veszélyesek lehetnek? 

- Szükség van-e szervezeti változásokra integrálásukhoz? 
E kérdések jelzik, hogy a Z generáció kezelése, jó tulaj-
donságainak kiaknázása nagy feladat a vállalatok szá-
mára, valamint nagy hátrány lehet, ha nem élnek a kínál-
kozó lehetőséggel. A tanulmányban bemutatott kutatás 
célja, hogy képet adjon a lehetséges válaszokról. 
A primer kutatás eszköze online kérdőíves felmérés volt, 
az adatgyűjtésre 2014 őszén került sor. A mintavétel 
nem reprezentatív, hólabda elven (közösségi oldalon ke-
resztül), továbbá emailen keresztül. A kérdőív összesen 
25 kérdést tartalmaz, a munkavégzéssel és az informati-
kával kapcsolatos témakörökből. Az előbbi esetében 
munkával kapcsolatos elégedettség, motiválhatóság, az 
utóbbiban pedig az eszközhasználat állt a vizsgálatok 
középpontjában. 
A tanulmány az 1990-1994 között születettekre fókuszál 
(a felmérés idején 20-24 évesek): 
- őket az Y generáció késői képviselőinek tekintjük, 
- Z generációs jegyekkel is rendelkeznek (már „bele-

születtek az Internet korába”), 
- a közeljövő diplomás munkavállalói, a vállalatoknak 

most az ő érkezésükre kell felkészülni. 
A kérdőívet összesen 105 válaszadó töltötte ki, a vizsgá-
lati célcsoportba 64 fő tartozik. A válaszadók 75%-a nő. 
31%-a már rendelkezik felsőfokú végzettséggel és nem 
tanul, 55%-a pedig a felsőoktatásban tanul. 12%-uk kö-
zépfokú végzettségű és már nem tanul. A következőkben 
a 25-34 éves korosztály 19 fős részmintájával, továbbá a 
35 év fölöttiek szintén 19 fős részmintájával összevetve 
mutatjuk be válaszaikat. 
 

Felmérési eredmények 
A tömegkommunikációs eszközök iránti érdeklődés min-
den részminta esetében közepesnél magasabb volt (1..5 
skálán vizsgálva), a célcsoport azonban nem a leginkább 
érdeklődő (11..  áábbrraa), sőt a telefon, táblagép és számító-
géphasználatban sem a 20-24 évesek emelkednek ki. A 
telefon napi használati eszköz minden részmintában, 
azonban az igazán „aktív használók” az idősebbek közül 
kerülnek ki (22..  áábbrraa). Az Internet használatában már a 
20-24 évesek dominálnak, 88%-uk naponta több órán 
keresztül, vagy több alkalommal is használja azt. Ugyan-
akkor a 35 év fölöttiek körében is 63% adta ezt a választ 
(33..  áábbrraa). 

 
11..  áábbrraa  JJeelllleemmeezzzzee  11--ttőőll  55--iigg  tteerrjjeeddőő  sskkáálláánn  aazz  éérrddeekkllőő--

ddéésséétt  aa  sszzáámmííttáásstteecchhnniikkaaii  ééss  ttöömmeeggkkoommmmuunniikkáácciióóss  eesszz--
kköözzöökk  iirráánntt!!  ((%%))  
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22..  áábbrraa  MMiillyyeenn  ggyyaakkrraann  hhaasszznnááll  ÖÖnn  tteelleeffoonntt??  ((%%))  

  
33..  áábbrraa  MMiillyyeenn  ggyyaakkrraann  hhaasszznnáálljjaa  ÖÖnn  aazz  iinntteerrnneetteett??  ((%%))  

  
44..  áábbrraa  SSzzeerreettnnee--ee  ÖÖnn  oollyyaann  mmuunnkkáátt,,  aammeellyyhheezz  aallaappooss  

iinnffoorrmmaattiikkaaii  ttuuddááss  sszzüükkssééggeess??  ((%%))  
A célcsoport számára a legvonzóbb az informatikai tudás 
iránti igény. 34%-uk preferálja az ilyen munkákat, 25%-
uk nem. A 35 év fölöttiek esetén 47% válaszolt nemmel 
(44..  áábbrraa). 
A felmérés vizsgálta, hogy egyénileg vagy csoportban 
dolgoznak-e szívesebben, hány feladatot végeznek pár-
huzamosan, illetve hogyan viszonyulnak a külföldi és az 
otthoni munkavállaláshoz: 
- A 20-24 éves célcsoport kétharmada az egyéni mun-

kát jelölte meg a csoportmunkával szemben, a többi 
részmintánál fele-fele arányban oszlottak meg a vála-
szok.  

- a több tevékenység párhuzamos végzése az Z generá-
ció felé haladva egyre jellemzőbb, amit a vizsgálat is 
alátámaszt, azonban a 4 vagy több munkát párhuza-
mosan végzők aránya a célcsoportban is mindössze 
8% (55..  áábbrraa). 
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- A külföldi munkavégzésre a 25-34 évesek a legin-
kább nyitottak a vizsgálat résztvevői körében. Ha 
ugyanaz a munka – hasonló díjazás mellett – táv-
munkában is elvégezhető, akkor a legtöbben nem 
utaznának külföldre: a 35 év fölötti válaszadóknak 
mindössze 11 %-a, a 25-34 évesek 37%-a, a 20-24 
éveseknek pedig 33%-a választana külföldi helyszínt. 

- Az otthoni munkavállalással kapcsolatban a vegyes 
megoldás a legnépszerűbb minden részmintában (66..  
áábbrraa). A részminták között a munkahely fizikai létéhez 
a 35 év fölöttiek ragaszkodnak leginkább (X generá-
ció képviselői), a 25-34 évesek pedig a legkevésbé 
(„klasszikus” Y generáció képviselői). 

  
55..  áábbrraa  NNaappii  ffeellaaddaattaaii  ssoorráánn  jjeelllleemmzzőőeekk--ee  ÖÖnnrree  aazz  öösssszzee--

tteetttt  tteevvéékkeennyyssééggvvééggzzéésseekk??  ((%%))  

  
66..  áábbrraa  AAmmeennnnyyiibbeenn  mmuunnkkáájjaa  ootttthhoonnrróóll  iiss  vvééggeezzhheettőő,,  

hhoonnnnaann  vvééggeezznnéé  sszzíívveesseebbbbeenn  eezztt  aa  tteevvéékkeennyyssééggeett??  ((%%))  
A felmérés tapasztalatai 
Az empirikus felmérés eredményei nem mutatják a szak-
irodalmi kategorizálás egyértelmű elhatárolásait a gene-
rációk sajátosságai között. Habár a vizsgálat nem volt 
reprezentatív, a célcsoportoktól idősebb válaszadók is 
számos esetben mutatják a Z generáció jegyeit. Így pél-
dául a több feladat párhuzamos végzésében, az informa-
tikai eszközök használatában nem mutat éles különbsé-
get. Más vizsgálataink és a jelen kutatást segítő interjúk 
rávilágítottak, hogy az eszközhasználat megítélése is 
más a különböző korosztályokban, sőt az eszközök 
funkcióinak változása is összetetté teszi a képet: a tábla-
gépek például nem népszerűek a megkérdezettek köré-
ben (átlagosan 76%-uk egyáltalán nem használ ilyet), 
aminek oka, hogy az egyre nagyobb kijelzőjű telefonok 
kiváltják funkciójukat, sőt – a mobil internet terjedésével 
– szinte bármikor és bárhol rendelkezésre állnak. A tele-
fon használata alatt pedig elsősorban telefonálást érte-
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nek, amit a csevegők, közösségi oldalak és más megol-
dások egyre inkább kiszorítanak a fiatalabbak körében. 
Az X és Y generáció képviselői között a külföldi munka-
vállalási hajlandóság, az munkahelyi és otthoni munka-
végzés arányában, az internethasználat gyakoriságában 
látható volt a különbség. A Y generáció korábbi és késői 
képviselői között az alapos informatikai tudás fontossá-
gában, az individualizmusban, mint az egyéni munka 
preferálása a csoportmunkával szemben találtunk kü-
lönbséget. 
Pontos profil felrajzolásához további, részletesebb vizs-
gálatokra van szükség, tapasztalatunk azonban az, hogy 
a Z generáció felé haladva az informatikai eszközök 
használata átalakul, a nem hagyományos munkavégzés-
re pedig a nyitottság, hajlandóság fokozódik. Az ilyen 
munkavégzési formák komoly megtakarítási lehetősége-
ket teremthetnek a munkáltatók számára. 
Lehetőségek 
A tanulmány mögött álló tudományos diákköri kutatás a 
szakirodalmi és az empirikus vizsgálatok alapján három 
lehetőséget vetett fel, mint az alkalmazkodás lehetséges 
(alternatív) útja a jövő munkavállalóinak hatékony foglal-
koztatásához: az otthonról végezhető munka, a távmun-
ka és az hagyományos (on-site) munkavégzés kombiná-
lása, továbbá az irodakialakítás újragondolása on-site 
munkavégzés esetén. 
Otthon végezhető szellemi munka 
A lehetőség elsősorban szellemi munka esetén érvénye-
síthető. A Z generáció számítástechnikai tudása és szo-
kásai folytán hatékonyabb munkavégzést lehetne elérni 
az otthoni munka lehetőségével. Ez ugyan komoly szer-
vezést igénylő lehetőség, de jelentős előnyöket is kínál. 

A munkavállaló és a szervezet szempontjából egyaránt 
előny, hogy az introvertált, egyéni munkavégzést kedvelő 
emberek komfortérzete a saját otthonukban, vagyis offli-
ne, sokkal jobb lehet, mint folyamatosan együtt dolgozni-
uk a munkatársakkal és viselni az ezzel járó esetleges 
konfliktusokat. Jól definiált elvárásokkal, megfelelő telje-
sítményméréssel és visszacsatolással, munkavégzésük 
hatékonysága kedvezően alakulhat. 
A munkavállalók napi feladataikat olyan időbeosztással 
alakíthatnák, ahogyan nekik kényelmes, és munkájukat a 
legalkalmasabb időpontokban végezhetnék, ami jobb 
minőséget és időmegtakarítást is eredményezhet. 
Ez a fajta munkavégzés elégedettebbé teheti a netgenerá-
ció tagjait, hiszen magas fokú szabadságvágyuk van, 
amelynek teljesüléséhez az egyik legjobb módszer az ott-
hon végzett, kötetlen időbeosztású munka végzése. Nem 
utolsó sorban pedig a munkavállalónak nem kellene min-
den nap beutaznia a munkahelyére, ami pedig a munka-
adójának jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. 
Azok számára pedig, akik képesek csapatban jól dolgozni, 
ugyanakkor vágynak arra, hogy az idejüket szabadabban 
osszák be, mint egy irodai munka esetén, szintén kézen-
fekvő megoldás lehet az otthoni munkalehetőség, hiszen 
az információs technológia fejlettségével már akár ország-
határokon átívelő videó-konferenciák lehetősége is biztosí-
tott. A szükséges információhoz is hozzá tudnak jutni és 
szolgáltatni gyorsan, határidőre is tudják a saját maguk ál-
tal elkészített tartalmakat a világháló segítségével. 
Az otthoni munkavégzés jó lehetőséget ad a GYES-en 
lévőknek, a mozgáskorlátozottaknak, valamint a demo-
gráfiai szempontból hátrányos infrastruktúrával ellátott 
helyen lakó emberek számára is a munka világába való 
bekapcsolódásra. Ez a vállalat társadalmi/szociális fele-
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lősségvállalását erősíthetné, ami napjainkban szintén 
sokszor előtérbe kerülő problémakör. 
Ráadásul, a vállalatok több alkalmazott foglalkoztatására 
kapnak lehetőséget, több vagy nagyobb iroda fenntartá-
sa vagy más járulékos költségek emelkedése nélkül. 
A kritikus pontok közül ki kell emelni az adatbiztonságot, 
amennyiben informatikai támogatás mellett folytatott 
munkavégzéséről van szó: számolni kell azzal, hogy a Z 
generáció tagjai kevésbé foglalkoznak az adatbiztonság 
kérdéskörével, így jóval szigorúbb szabályozásra és 
technikai intézkedésekre van szükség a távmunka ese-
tén. A műszaki háttér biztosítható, de nem mindig olcsó 
megoldás. 
Távmunka és on-site munka kombinálása 
A megoldás olyan esetekben alkalmazandó, amikor a 
feladat elvégzéséhez személyes jelenlétre is szükség 
van amellett, hogy adminisztratív, számítógép előtt vé-
gezhető tevékenységeket is folytatnak a munkavállalók. 
Ide sorolható például egy mérnök munkája, akinek időn-
ként jelen kell lennie egy adott helyszínen, de az idejé-
nek csak egy részét tölti ez ki. Egyéb feladatait tulajdon-
képpen bárhol végezheti, ahol eléri a szükséges rend-
szereket és információt. A speciális eszközök (a mérnök 
esetében például egy speciális nyomtató, mérőlabor stb.) 
lehetnek a munkahelyen való munkavégzés mellett szóló 
érvek, ugyanakkor a megosztott helyszínen történő mun-
kavégzéssel ez is áthidalható. 
A megoldás előnye, hogy szintén jól meghatározható 
mértékű szabadságot ad a munkavállalónak, ezzel javítja 
a komfortérzetét. Megfelelő szervezés esetén kevesebb 
utazással járhat, valamint segíti az offline, introvertált 
emberek munkavégzését. 

Kritikus pontja a megoldásnak a kommunikáció. Az offli-
ne és online kommunikáció elkülönítése és a munkavál-
laló számára is megfelelő megoldások kiválasztása 
szükséges a hatékonyság fokozása érdekében, hiszen 
létezik olyan eset (Tari, 2011), amely során egy személy 
az offline térben introvertált, félős, nem szeret megszó-
lalni, nem jól kommunikál, ellenben online térben, írás-
ban tökéletesen ki tudja és szereti is kifejezni magát. Az 
ilyen problémák kiküszöbölésére alkalmas a távmunka, 
az írásban való beszámolás és információszolgáltatás 
kombinálása. A csak írásban történő kommunikáció ve-
szélye, hogy a küldő fél másképpen kódolja a mondan-
dóját, mint ahogyan a fogadó fél dekódolja azt, így félre-
értések is megeshetnek. Emiatt szükségesek a szóbeli- 
telefonos, vagy inkább videó-konferencia- megbeszélé-
sek is, az írásbeli beszámolások mellett. 
A megoldás – különösen az egyénre szabott megoldás – 
veszélye, hogy az eltérő feltételek biztosítása féltékeny-
séget szülhet a munkavállalók között. Ha nem értik meg 
saját helyüket és szerepüket a vállalati működésben, a 
„másikra figyelés”-ből adódó konfliktusok felemészthetik 
az energiáikat. 
Irodakialakítás újragondolása 
A távmunkában nem végezhető munkaköröknél, továbbá 
olyan esetben, ahol a munkavállaló offline térben is extro-
vertált, vagy nehezen fejezi ki magát írásban, az irodai 
munkát célszerű kis mértékben átalakítani, hogy az fokoz-
hassa a munkakedvet és megfelelő környezetet biztosítson 
a „hagyományosan” dolgozni vágyóknak, vagy azoknak, 
akik arra kényszerülnek. Lényegében az egyéni szabadság 
érzését kell biztosítani a belső munkahelyen. 
Megoldás lehet a nem szokványos iroda-elrendezés, 
modern eszközök biztosítása (a munkavállalóval egyez-
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tetve), ergonómiai szempontok fokozott figyelembe véte-
le, továbbá a közösségi lehetőségek (közös terek, pihe-
nőhelyiségek, illetve szabadidős tevékenységek) kialakí-
tása. Azok számára pedig, akik kénytelenek munkájukat 
hagyományosan végezni, és igénylik az egyedüllétet a 
regenerálódás, pihenés esetén, jobban szeparált, nyu-
godt helységeket lehetne biztosítani. 
Noha mindez komoly áldozatokat jelent a vállalat részé-
ről, megfontolandó az ilyen irányú elmozdulás, mert a Z 
generáció tagjai már nem félnek a változásoktól, kön--
nyen váltanak. Ha nem biztosított számukra a komfortos 
munkavégzés, a vállalat könnyen elveszítheti a hasznos, 
jó szaktudású, a vállalatot már ismerő, jól teljesítő mun-
kaerőt. 
A fenti lehetőségek közös vonása, hogy a netgeneráció 
(Z) felé haladva a munkavégzést erőteljesebb szabályo-
zás, biztonsági előírások kell, hogy kísérjék, mivel ez a 
generáció az adatbiztonságra kevésbé figyel, nem szíve-
sen vállal felelősséget, valamint több tevékenységet vé-
gez egyszerre. 
Bár a számítástechnika és IT megoldások terén sokkal 
könnyebben, gyorsabban, kevesebb oktatással betanít-
hatók az elvégzendő feladatok, nagyobb oktatási igényük 
lehet a szakmai, speciális tudásuk továbbfejlesztése te-
rén. E generáció tagjai már szinte mindig, mindenhol el-
érik a keresett információt, így nem is kényszerülnek rá, 
hogy mindent pontosan tudjanak, csak arra, hogy tudják, 
szükség esetén hol keressék azt. Ezért a nagyobb szak-
tudást igénylő pozíciók betöltéséhez több szakmai okta-
tásra lehet szükség. 
A Z generáció sajátosságaiból adódóan a vázolt megol-
dások nem adhatnak tartós megoldást. A változások ha-
tása időleges lesz, egy idő után bármilyen új dolog is 

megszokottá válhat. Véleményünk szerint a tartós siker 
kulcsa nem a munkakörülmények rendszeres és folya-
matos megújítása (ez általában gazdaságtalan is lenne), 
hanem a projekt-szemléletű működés megvalósítása, a 
projektek szervezetbe integrálása (Berényi, 2015). A pro-
jektek segítségével a feladatok és felelősségi viszonyok 
rugalmasan alakíthatók, a személyzet különböző projek-
tek közötti mozgatásával a személyek közötti és szere-
pekből adódó konfliktusok is viszonylag könnyen kezel-
hetővé válnak. 
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AAzz  IISSOO  99000011::22001155  sszzaabbvváánnyy  vváállttoozzáássaaii  aa  ttaannúússííttóó  sszzeemmüüvveeggéénn  kkeerreesszzttüüll  
JJóókkaayy  TTaammááss  

  
Az egyes változások bemutatásához először segítségül 
hívjuk az ISO 9001:2015 szabvány ide vonatkozó köve-
telményét, majd azt boncolgatva próbáljuk megállapítani, 
hogy mely megoldások vagy módszerek elegendőek a 
megfeleléshez. A követelményeket - az egyszerűbb ér-
telmezés érdekében - ábrákkal próbáljuk megjeleníteni. 
(A cikkben szereplő ábrák forrása a következő könyv: 
Anni Koubek – Praxisbuch ISO 9001:2015) 
A változások nagy száma miatt nem az összes módosí-
tást vesszük górcső alá. A kiválasztás szubjektív és sem-
miképpen sem mutat fontossági sorrendet. 
A szervezet és környezetének megértése (4.1) 

  
11..  áábbrraa  AA  sszzeerrvveezzeett  ééss  kköörrnnyyeezzeettéénneekk  mmeeggéérrttééssee  

((44..11))  
Első körben vizsgáljuk meg, hogy melyek a külső és bel-
ső tényezők? Külső tényezők lehetnek pl. 
- technológiai változások és trendek 
- törvényi keretfeltételek 

- versenytársak 
- szociális, gazdasági és kulturális trendek 
- politikai változások/irányok 
A belső tényezők között az alábbiakat találhatjuk: 
- értékek és szervezeti kultúra 
- források rendelkezésre állása 
- know-how 
Hogyan járjunk el egy audit során? Hogyan tudjuk fel-
mérni, hogy a szervezet ténylegesen feltárta-e ezeket a 
tényezőket, illetve figyelembe vette-e ezeknek a hatása-
it? Célszerű, ha már az audit kezdetén a vezető(ség)vel 
beszélünk ezekről a kérdésekről. Itt fog először kirajzo-
lódni egy kép arról, ahogyan a szervezet viszonyul ehhez 
a kérdéshez. Amennyiben nagyvállalatnál járunk, feltét-
lenül szükséges, hogy erről valamilyen feljegyzést talál-
junk. Kevéssé hihető, hogy egy nagyvállalatnál mindez 
csak szóban történik. 
Fontos továbbá megfigyelni, hogy a környezetelemzés 
mennyire aktuális. Mivel a külső és belső tényezők ma-
napság hihetetlen gyorsasággal képesek változni, ezért 
nem elfogadható, ha egy több éves környezetelemzéssel 
próbálnak „megetetni” (eltérés). Biztosan nem elegendő 
továbbá, ha csak anekdotikus kijelentéseket kapunk a 
környezetről, vagy a kijelentések nem konzisztensek a 
szervezeten belül. 
Teljesen más a helyzet a KKV-k esetében. Itt is javasolt 
a vezetővel kezdeni az auditot. Azonban más, vagy to-
vábbi tényezőket is meg kell vizsgálni. Családi vállalko-
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zás esetében lényeges belső tényező lehet pl. a generá-
ciós váltás, az üzlet átadása vagy a családi környezet. 
Valamilyen strukturált eljárásmódnak feltétlenül léteznie 
kell, de a dokumentáció itt minimálisra szorítható. Lé-
nyeges azonban, hogy mely tényezőket vizsgálták vagy 
ezekből milyen kockázatokat vezettek le? A kockázatok-
ból pedig egyenesen kell következniük az intézkedések-
nek. Egy általános elbeszélés, amelyből a rendszer és 
az eredmények nem következnek – itt is kevésnek bizo-
nyul (eltérés). 
Jogosan tehetjük azonban fel a kérdést, hogyan lehet a 
környezetet meghatározni? Erre azonban nincsen nor-
matív előírás. A módszert minden esetben a szervezet 
mérete és/vagy komplexitása alapján kell kiválasztani. A 
külső környezet elemzésére jó megoldást nyújthat a 
SWOT elemzés, a STEP (PEST) elemzés vagy a sta-
keholder-elemzés.  
A belső környezet elemzésére lehet példa az erőforrás-
elemzés, a szervezeti kultúra elemzése vagy akár a kü-
lönböző auditok is. Mindezekről az internet megfelelő 
mennyiségű szakirodalommal szolgál.  
Az elemzések aktualizálása történhet workshop vagy egy 
egyszerű meeting keretében is. Erről azonban keressünk 
feljegyzést (dokumentált információt)! 

Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak 
megértése 4.2 

  
22..  áábbrraa  AAzz  éérrddeekkeelltt  ffeelleekk  sszzüükksséégglleetteeiinneekk  ééss  eellvváárráássaaii--

nnaakk  mmeeggéérrttééssee  44..22  
A következő érdekes témakör az érdekelt felek és azok 
követelményeinek meghatározása. Ehhez először tisztá-
ban kell lennünk azzal, hogy kik azok a lényeges érde-
kelt felek? A szabvány itt viszonylag kevés támpontot ad. 
Kezdjük talán azzal, hogy mindenki jelentős, akinek ha-
tása van a rendszerünkre. Pl. a tulajdonos, a munkatár-
sak, a végfelhasználók, a fogyasztók, a szállítók és ke-
reskedők, a szabályozó hatóságok vagy a törvényalko-
tók, de ide sorolhatóak a versenytársak is. Beláthatjuk, 
hogy ebből egy szervezet életében szinte megszámlál-
hatatlanul sok van. Ezért szükséges kiválogatni azokat, 
akik lényeges hatással vannak a működésünkre. Nem 
feltétlenül szükséges azonban az összes érdekelt fél 
összes követelményét meghatározni.  
A szabvány azonban további két lényeges követelményt 
határoz meg: figyelemmel kísérni és átvizsgálni. 
Ez annyit jelent, hogy folyamatosan arra is figyelni kell, 
hogy az érdekelt felek követelményei hogyan és milyen 
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mértékben változnak, ezek a változások milyen hatással 
vannak a termékekre, illetve mit jelentenek a változások 
a „kockázatok és lehetőségek” tekintetében?  
Ebben a témakörben a szabvány dokumentált információt 
nem követel meg. A dokumentumok jellemzően a kidolgo-
zás fázisában keletkeznek, pl. jegyzőkönyvek vagy feljegy-
zések formájában. Sok esetben valami dokumentum mégis 
szükséges, hogy a kidolgozott információt használni is tud-
juk (pl. kockázatok meghatározása). Mikro-vállalkozásoknál 
nem feltétlenül keresünk dokumentációt. 
A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos te-
vékenységek (6.1) 

  
33..  áábbrraa  AA  kkoocckkáázzaattookkkkaall  ééss  lleehheettőőssééggeekkkkeell  kkaappccssoollaattooss  

tteevvéékkeennyyssééggeekk  ((66..11))  
„A jó menedzser a kockázatokat kezeli, a rossz mene-
dzser pedig a problémát” 
Javasolt a kockázatok és lehetőségek témakörét már a 
vezetővel folytatott első beszélgetés során fölvetni. Min-
denképpen szükséges továbbá a végrehajtás módszerét 
is feltárni az audit során. A szabvány ebben az esetben 
sem követel meg dokumentációt. Azonban mennyire hi-

hető, hogy az azonosított kockázatok és lehetőségek, 
valamint az ebből levezetett intézkedések nincsenek do-
kumentálva? Azt is erős kételyekkel fogadjuk, ha valaki a 
kockázatok és lehetőségek elemzését követően azt állít-
ja, hogy nincsen szükség semmilyen intézkedésre. 
A kockázatok azonosítására is számtalan lehetőség áll 
rendelkezésünkre. Ezek közül a szervezet szabadon vá-
logathat. A szabvány nem követeli meg az ISO 31000 
szerinti kockázatelemzési rendszer bevezetését. 
Minőségcélok és az elérésük megtervezése (6.2) 
A minőségcélok tekintetében egy-két érdekességre hív-
juk fel a figyelmet: 
Az első lényeges változás, hogy immár nem csak a funk-
ciókhoz és szintekhez, hanem a folyamatokhoz is célokat 
kell kitűzni. Az előző szabvány is megkövetelte, hogy a 
folyamatokat - ahol helyénvaló - mérjük. Most annyival 
tovább megyünk, hogy tényleges követelmény lett a fo-
lyamatokhoz rendelt, mérhető célok kialakítása. 
A második lényeges változás, hogy a célok kitűzésére 
vonatkozóan sokkal részletesebb, összesen 7 pontban 
meghatározott követelményt találunk. Ebből az első há-
rom már ismerős, azonban a szabvány további 4 új köve-
telménnyel lett gazdagabb. Ez a gyakorlatra lefordítva 
annyit jelent, hogy immár nem lehet különböző célnak ál-
cázott, a valóságban inkább feladatnak tűnő, ellenben 
nem mérhető tevékenységet „eladni” minőségcélként. 
És ehhez jön egy harmadik „újdonság”. Ez pedig nem 
más, mint a tervezés. A szabvány itt is konkrét listát ad a 
kezünkbe, ami segíti az eligazodást. A tervezésnél 5 
pontba foglalja a követelményeket. Leegyszerűsítve 
ezek: mit, miből, ki és mikor fog elvégezni, valamint ho-
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gyan értékeljük az eredményeket. Magyarán: az elvárás 
egy konkrét intézkedési terv.  
A korábbi szabványban (2008) a tervezésre vonatkozóan 
csak két rövid bekezdés volt. Ha azonban jobban megfi-
gyeljük a változásokat, akkor könnyen megállapíthatjuk, 
hogy a gyakorlatban kevés az újdonság. Hiszen ezek az 
új követelmények a célok gyakorlati megvalósításából 
idáig is adódtak. 
A célokkal kapcsolatban tipikus kérdés az ügyfelektől: 
cégünknél léteznek “vállalati célok”, amelyeket lebontot-
tunk minden osztály számára. Kell még ezen felül minő-
ségcél is?  
A válasz pedig így hangzik: amennyiben ezeket a célokat 
a stratégia alapján határozták meg, és módszeresen 
bontották le minden funkcióra és szintre, akkor ez kitűnő 
alap. De ne feledkezzünk meg a folyamatokról sem! Kü-
lön minőségcélt megfogalmazni nem ésszerű, de vonat-
kozzanak a termékre és szolgáltatásra, és a vevői elé-
gedettség növelésére is! 
Bízunk benne, hogy a fenti rövid összeállítással segíteni 
tudtuk a könnyebb eligazodást! 
 ______________________________________________  

MMeeggúújjuulltt  aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  
hhoonnllaappjjaa  

  
Az év elején elkezdett arculati megújulás keretében egy 
újabb mérföldkőhöz érkeztünk. 
Elindult az új honlapunk, ami a régi címen érhető el a to-
vábbiakban is http://quality-mmt.hu 
Az új követelményeknek megfelelő, mobilbarát honlapot 
alakítottunk ki. A régi portálunkról megpróbáltuk a leg-
több hasznos információt átvenni.  
Az átalakítás némi veszteséggel is járt, a Magyar Minő-
ség korábbi számai egy könyvtár alatt voltak évfolya-
monként elérhetők, mostantól ezek más helyen lesznek. 
Így aki az elmetett egyes számokra hivatkozó könyvjel-
zőket, azok a továbbiakban nem működnek. Kérjük, láto-
gassa meg honlapunkat és tekintse át az új struktúrát. 
A csak tagok részére elérhető oldal (MM legfrissebb 
számok) hozzáférhetőségének biztosítása az eredeti jel-
szavakkal szeptember elejére várható. A késlekedés 
oka, hogy az adatbevitelt kézzel kell megtennünk a biz-
tonsági beállítások, és a jogosultságok felülvizsgálata 
miatt. 
Ha valakinek sürgős lenne a hozzáférés, akkor új jelszót 
generálunk automatikusan, amit a belépés után lehet 
megváltoztatni az önök által kívántra. A titkárságra írt le-
vélben kérje a hozzáférést. 

RReeiizziinnggeerr  ZZoollttáánn  
üüggyyvveezzeettőő  iiggaazzggaattóó  

 _____________________________________________  
 

http://quality-mmt.hu/
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EEggyy  KKKKVV  ffeellkkéésszzüüllééssee  aazz  IISSOO  99000011  sszzaabbvváánnyy  vváállttoozzáássaaiirraa  
PPááll  AAnniittaa  

  
Úgy gondolom, hogy az ISO rendszer kialakítása, beve-
zetése minden cég életében előnyökkel járhat. A rend-
szeres minőségfejlesztés alkalmas a vevői bizalom és 
elégedettség növelésére, új ügyfelek megnyerésére. A 
folyamatok kockázatalapú megközelítésével, segít a mű-
ködést veszélyeztető hatások kezelésében és megelő-
zésében. A folyamatok szabályozottságával és az ada-
tok, dokumentumok átláthatóságának biztosításával erő-
síti a belső megbízhatóságot, növeli a szervezeten belüli 
hatékony kommunikációt. Közel egy éve dolgozom 
Szombathelyen a Metrikont Kft-nél Minőségügyi vezető-
ként. Korábban egy multinacionális cégnél dolgoztam 
középvezetőként, ezt megelőzve minőségbiztosítási 
technikusként támogattam a termeléshez kapcsolódó 
minőségügyi és környezetirányítási folyamatokat. 
Cégünk 1997-ben alakult, kötőelemek nagykereskedel-
mével és bevonattal ellátott kötőelemek gyártásával fog-
lalkozik. 100% magyar tulajdonban lévő cég, 17 fővel 
1100 négyzetméteren működik. Az ISO 9001:2015 szab-
vány szerinti tanúsító auditunk idén márciusban volt. Cé-
günknél 2004-ben vezettük be az ISO rendszert, Bár 
nem az alapoktól kellett kezdenünk, mégis kihívást jelen-
tett az új szabványkövetelmények szerinti felkészülés. A 
szabványváltozásokra a lehető legegyszerűbb megoldá-
sokat próbáltuk hozni, arra törekedtünk, hogy átlátható, 
érthető legyen mindenki számára. Örömömre szolgálna, 
ha az általam leírt gyakorlati megvalósítások bemutatá-
sával segítséget tudnék nyújtani azoknak a cégeknek, 
amelyek még tanúsítás előtt állnak. 

Egy KKV életében is nagyon fontos, hogy egy meghatá-
rozott stratégiát követve haladjon, és elérje el az általa 
kitűzött célokat. A stratégiaalkotás és végrehajtás során 
szükséges, hogy nyomon kövessük a kockázatokat és a 
kockázatok csökkentésére hozott intézkedések haté-
konyságát. A SWOT (Strenghts, Weaknesses, Oppor-
tunities, Threads) (11..  áábbrraa) elemzés segítségével felmér-
tük erősségeinket, gyengeségeinket, lehetőségeinket és 
a veszélyeket. Így összegezve látjuk, hogy mi az, amiben 
fejlődnünk kell és mit tudunk felhasználni erősségeinkből 
ahhoz, hogy stratégiánk megvalósulhasson. 

 
11..  áábbrraa  SSWWOOTT  kkiivvoonnaatt  

Ahogyan az új szabvány is előírja, meghatároztuk folya-
mataink ki és bemeneteit, azonosítottuk az érdekelt fele-
ket és az elvárásaikat. Ez elengedhetetlen a folyamata-

Öntapadó jegyzet
Az ISOFORUM, Tavasz I. Konferencián elhangzott előadás alapján

Öntapadó jegyzet
Minőségügyi vezető, Metrikont Kft. Szombathely
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ink megtervezésénél, valamint ahhoz is, hogy a vevői 
igényeket ki tudjuk elégíteni. 
A vevő hangja (Voice of the customer), az üzlet hangja 
(Voice of the business) és az egyéb érdekelt fél hangja 
(Voice of the Others) (22..  áábbrraa) elemzéssel ezek az elvá-
rások egyszerűen meghatározhatóak. A vevői elvárások 
teljesülését heti, havi, éves rendszerességgel mérjük és 
követjük nyomon. Elvárásai nemcsak a vevőknek lehet-
nek, hanem magának az üzletnek is, ez a Metrikont Kft 
esetében a növekvő árbevétel, készletforgási sebesség 
fenntartása, gyártó tevékenység nagyobb részesedése 
az árbevételből, vevői minőség javítása, és még sorol-
hatnám. A külső szolgáltatók, szomszédos cégek, ható-
ságok érdekeit is összegeztük. Példaként említenék né-
hány elvárást, amelyeknek meg kell felelnünk. Minimum 
rendelhető mennyiség figyelembevétele, a beszállító 
cikkszámának használata, nyilvántartása, célár megadá-
sa egyre több esetben szükséges, rajz illetve specifikáció 
álljon rendelkezésre speciális alkatrész gyártatásakor, 
valamint a környezetvédelmi és munkabiztonsági előírá-
soknak szintén meg kell, hogy feleljünk. Ezeket heti, havi 
illetve éves rendszerességgel folyamatosan nyomon kell 
követnünk, annak érdekében, hogy ezek az elvárások 
teljesüljenek. 

 
 

 
 

 
22..  áábbrraa  VVOOCC  kkiivvoonnaatt  

Folyamataink ki- és bemeneteinek meghatározásához a 
SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) di-
agramot használtuk (33..  áábbrraa). 
Mivel 2004 óta van ISO tanúsításunk, ezért a dokumen-
tációs rendszer kialakítása és a szükséges dokumentu-
mok létrehozása már akkor megtörtént és jelenleg csak 
módosításokat hajtottunk végre annak érdekében, hogy 
megfeleljenek az új szabványkövetelményeknek. A do-
kumentumok közül a szervezeti kézikönyvet módosítot-
tuk, a kockázatalapú gondolkodás tükrében FMEA 
(Failure Modes & Effects Analysis-hibamód és hatás-
elemzés) készült a bevonatolt kötőelemek gyártásáról (44..  
áábbrraa). Azt is előírja a szabvány, hogy egy szervezetnek 
szükséges az általa fenntartott ismereteket meghatároz-
ni. A képzési terv elkészítéséhez a kompetencia térkép 
(55  áábbrraa) szolgált alapul, ahol definiáltuk, hogy az egyes 
munkakörökhöz milyen ismeretek szükségesek. 
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33..  áábbrraa  SSIIPPOOCC  kkiivvoonnaatt  

  
  

 
44..  áábbrraa  FFMMEEAA  kkiivvoonnaatt  
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66..  áábbrraa  KKoommppeetteenncciiaa  ttéérrkkéépp  kkiivvoonnaatt  

 

Úgy vélem, az ISO rendszer kialakítása, fenntartása és 
fejlesztése csak akkor lehet sikeres, ha egy cégnek és 
vele együtt a dolgozóknak is igénye van arra, hogy egy 
jól felépített, könnyen kezelhető, átlátható, nyomon kö-
vethető folyamat, rendszer szerint dolgozzanak. Büszke 
vagyok arra, hogy én egy ilyen kollektíva tagja lehetek. 
Az új szabvány megismerése, a változások követése, a 
meglévő ISO rendszerünk összhangba hozása a jelen 
előírásokkal sok időt és energiát követelt.  

Talán azért is, mert ez volt számomra az első alkalom, 
hogy részt vettem egy KKV tanúsító auditra való felkészí-
tésében. Mindezek ellenére örömmel töltött el, hogy az 
„első fecskék” között szerepelt a Metrikont Kft. az 
ISO9001:2015 szabvány szerinti tanúsításban. Megtisz-
teltetés és elismerés számomra, hogy az ISOFORUM 
Tavasz I. Konferencián részt vehettem és előadással 
támogathattam a rendezvényt. 
 _____________________________________________ 
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NNeemm  ""ccssaakk""  mmiinnőősséégg  kkéérrddééssee  
Integrált menedzsment rendszer a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft-nél 

HHoorrvváátthh  GGáábboorr  FFeerreenncc  
  

A Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. - az ország egyik 
piacvezető lapkiadója - 2010. óta integrált MIR/KIR rend-
szert működtet lapnyomdájában. 2015. év végéhez köze-
ledve elkerülhetetlen volt a döntés, hogy az évek óta si-
keresen működő rendszert a 2016-os tanúsításakor a 
"régi", vagy az - egész rendszert átdolgozva - új 2015-ös 
szabványok szerint auditáltatjuk. 
A kérdés még összetettebb lett a kiadót is érintő, a nagy-
vállalatokra- jogszabály szerint - kötelező energiaaudittal, 
amely kiváltható a meglévő MIR/KIR rendszerbe integ-
rálható ISO 50001-es szabvány bevezetésével. 
2015. októberben a menedzsmenttel és Haiman Péterné 
(Quality Line Kft.) ISO tanácsadónkkal elemezve az elő-
nyöket, kockázatokat és a rendelkezésre álló rövid idő-
ben, a rendelkezésre álló erőforrásokat, az új szabvány 
szerinti tanúsítás és az ISO 50001 rendszerbe integrálá-
sa mellett döntöttünk. 
Hogy csináltuk mi? 
2015 novemberében egy projektindító megbeszélésen 
az egész folyamatot egymással párhuzamosan futó rész-
feladatokra osztottuk. A projekt vezér- és részfolyamatait 
PDCA-ciklus teljes körű alkalmazásával menedzseltük. A 
párhuzamosan futó, de szorosan egymásra is épülő 
részfolyamatok a következők voltak: 
Mindenek elött az Integrált politika felülvizsgálatát végez-
tük el, hiszen az abban megfogalmazott minőségi, kör-
nyezeti és energia politika gyakorlati megvalósításáról, 

szabályozásáról szól a megújult integrált menedzsment-
rendszer. 
Ezt követte a nem kötelezően előírt Integrált kézikönyv 
átdolgozása, az új szabvány(ok)hoz igazítása, és az 
újonnan integrált ISO 50001-es szabvány bedolgozása. 
A projekt további lépéseihez a megújult kézikönyv jelen-
tette a mérőzsinórt. Az integrált rendszer miatt a 3 féle 
szabvány pontjainak összehangolását is elvégeztük a 
dokumentációs rendszerben. Ebben előnyt jelentett a 
majdnem egységes szerkezetű szabványok felépítése. 
Elvégeztük az eljárási utasítások teljes körű felülvizsgá-
latát is, és a szükséges átdolgozását az új szabvány(ok) 
követelményei szerint. Ezzel párhuzamosan megtörtént 
a formanyomtatványok felülvizsgálata, igazítása a meg-
változtatott dokumentum rendszerhez. 
Kulcsszerepe volt az egész folyamat során megtörtént 
képzéseknek a szervezeti struktúra minden szintjén. Ez 
a részprojekt nem állt le a sikeres audittal, mivel az új 
szabványok ismerete, valamint az átalakított rendszer 
napi szintű, rutinszerű működtetésének sikere függ az 
ismétlődő és hatékony oktatásoktól. 
Az új szabványok bevezetésének egyik nagyon pozitív 
hozadéka az egyes osztályok érintett vezetőinek és 
kulcsembereinek bevonásával elvégzett kockázatelem-
zés volt. Elvégeztük a teljes gyártási folyamat kockázati 
szempontú végigelemzését. Projekt teamekben a kocká-
zatelemzés eredményeit kiértékeltük és a területvezetők-
kel a kockázatelemzés eredményei alapján intézkedési 

Öntapadó jegyzet
Az ISOFORUM, Tavasz I. Konferencián elhangzott előadás alapján

Öntapadó jegyzet
Nyomdavezető, Integrált menedzsment-rendszer vezető, Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
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terveket, újabb projekteket indítottunk. A kockázatelem-
zésből fakadó feladatokat minőségi, környezeti és ener-
gia célokká transzformáltuk. 
Jelentős és új feladat volt a teljes körű energetikai felmé-
rés (külső szakértő bevonásával). Elkészült az energetikai 
alapállapot és a jelentős, súlyponti fogyasztók beazonosí-
tása után meghatároztuk az ETM-eket (Energia Teljesít-
mény Mutatók). Az ISO 50001-es előaudit során nagy 
lecke volt, hogy ez a szabvány a mérhetőségre, a folya-
matos – mért adatokkal alátámasztott – monitoringra na-
gyobb hangsúlyt fektet. Szükséges pontosan definiálni 
egy energiacél esetében a kiinduló állapotot és számsze-
rű elvárt változást, aminek mérhetőnek kell lenni. 
Az új integrált rendszer első vezetőségi átvizsgálásán ér-
tékeltük az elmúlt évet, majd megtörtént az új célok elfo-
gadása.  

Az átállási projekt során mindegyik szabvány esetében fi-
gyelembe kellett vennünk, hogy a folyamatszemlélet 
hangsúlyosabban jelenik meg. Ezen túl nagyobb figyelmet 
kellett fordítani a szervezet környezetének megértésére, 
valamit a vezetői szerepvállalás előtérbe kerülésére. 
A környezetközpontú irányítási rendszer esetében a ter-
mék életciklus elemzésének elkészítése nem csak köte-
lező feladatként jelent meg a szervezeten belül, hanem 
gyakorlati haszonnal bírt a gyártási folyamat elemzése a 
részterületek vezetői számára is. 
Az előbbiekben ismertetett részfolyamatok végig vitele 
egy belső rendszer-auditba torkollt, mely után nyugodt 
szívvel vártuk a külső auditorokat. A több hónapos meg-
feszített munka a sikeres audit és egy megújult, jól mű-
ködő integrált menedzsment-rendszer formájában hozta 
meg gyümölcsét, melyet az EMI TÜV-SÜD auditorai el-
ismerő szavakkal illettek. 
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JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüüll  
BBeesszzééllggeettééss  DDiióósszzeeggii  EEsszztteerrrreell  

SSzzőőddii  SSáánnddoorr  
  

 

„…Fogyasztóink elvárják a megszokott, jó 
minőségű, biztonságos szolgáltatást. Hosszú 
távú sikeresség, stabilitás ágazatunkban is 
csak korszerű, minőségközpontú elvek al-

kalmazásával lehet. A minőség beépült az ér-
tékrendünkbe, a kultúránkba…” 

DIÓSZEGI ESZTER 

- Szeretném, ha bemutatásodat egy rövid önéletrajzzal 
kezdenénk! 

- 1954. augusztus 31-én születtem Veszprémben. Cso-
dálatos gyermekkoromat a déd-mamám, a nagyszülők, 
a sok-sok unokatestvér közelségének és Balatonfüred-
nek köszönhetem.  

 A Balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban érettségiz-
tem, vegyész üzemmérnöki végzettséget és rendszer-
mérnöki diplomát a Veszprémi Vegyipari Egyetemen 
szereztem.  

 1977-ben, az egyetem elvégzése után – munkahelyet 
keresve – kerültünk vegyészmérnök férjemmel a Tata-
bányai Szénbányák ivóvíz előkészítéssel és szennyvíz-
tisztítással foglalkozó fővállalkozásához tervező tech-
nológusként.  

 1988-ban váltottam munkahelyet és azóta is itt dolgo-
zom az Észak-dunántúli Vízmű Zrt-nél: voltam víz és 
szennyvíztechnológus, beruházási csoportvezető. 

1998-tól pedig a minőségügy, az irányítási rendszerek 
működtetésének elkötelezett híve, kezdetben főmunka-
társként majd minőségügyi vezetőként. A Minőségügy 
mellett 6 évig a Belső ellenőrzést, majd közel 3 évig a 
HR gazdálkodást is irányítottam. 

 Jövőre nyugdíjba megyek és tapasztalataim átadását 
kiemelt feladatomnak tekintem. 

 Tatán, ebben a gyönyörű barokk kisvárosban élünk. Hi-
szek a „nagycsalád” összetartó erejében, ezért rendsze-
resen „begyűjtöm” a jogász nagylányunk egyre növekvő 
családját két fiú unokával és egy, októberre nagyon-
nagyon várt kislánnyal, kisebbik, mérnök lányunkat a 
párjával és a 83 éves édesanyámat. Évente legalább 
egy alkalommal szeretem unokatestvéreimet is látni. 

- Több embernek elegendő iskolai végzettséggel rendel-
kezel. Melyik az igazi? Melyik az amelyik „felesleges ki-
térőnek” bizonyult? 

Öntapadó jegyzet
Minőség szakértő, IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
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- Az élet hozta így: mivel számos területen dolgoztam va-
lamennyi megszerzett tudást hasznosítottam, ha más-
ként nem a szemléletemet alakították. Az igazi mégis a 
rendszermérnöki tudás és szemlélet, mely meghatározta 
a pályámat és a jelenlegi beosztásomhoz is nélkülözhe-
tetlen. A Gazdasági Főiskola az átadott korszerű isme-
retanyagával a második „Alma Mater”-em 

- Hogyan kerültél Oxfordba? 
- Oxford került Tatabányára: kihelyezett tagozatú vezető 

képzés volt Oxford központtal. 
- A vizet a Tatabányai Szénbányáknál szeretted meg, 

vagy a mostani munkahelyeden? 
- A Tatabányai Szénbányáknál kezdődött, de a vízműnél 

mélyült el… 
- A szervezeti önértékelés kapcsán több esetben bizo-

nyítottad rátermettségedet. Mi a véleményed erről a 
fontos menedzsment eszközről? A Ti önértékeléseitek-
nek voltak-e konkrét hozadékai? 

- A szervezeti önértékelés, a rendszeres „tükörbe nézés” 
a működés folyamatos fejlesztésének igen gazdaságos 
eszköze: saját erőforrások alkalmazásával, az önisme-
ret elmélyítésével segít az új célok meghatározásában, 
az új utak kijelölésében. Lényeges, hogy a tervezett fej-
lesztések eredménye és a módszer alkalmazásának 
erőforrás igénye egyensúlyban legyen, a módszer ne 
váljon öncélúvá. 

 A módszer alkalmazása megtanította Társaságunkat: 
o  a stratégiai szemlélet elsajátítására, a stratégiaalko-

tás folyamatára; 
o a külső és belső környezet elemzésére; 

o arra, hogy az eredményeket mindig az adottságok 
ismeretében értékeljük; 

o hogy folyamatainkat azonosítsuk, mérjük, értékeljük 
és fejlesszük; 

o a külső és belső benchmarking alkalmazására; 
o a fogyasztói elégedettség rendszeres mérésének 

fontosságára; 
o a dolgozói elégedettség mérés módszerének kidol-

gozására és alkalmazására; 
o a mérés, elemzés, tendencia-figyelés döntéseket 

megalapozó szükségességére. 

- Integrált irányítási rendszer (MIR, KIR, MEBIR, IBIR) 
működtetéséért vagy felelős. A rendszer sokféle ké-
pesség és képzettség együttes meglétét igényli. Ho-
gyan tudsz lépést tartani? Miként biztosítod a folyama-
tos megújulást? 

- A KIR, MEBIR és IBIR működtetéséhez folyamatosan 
igénybe veszem a társaságon belüli szakterületek tá-
mogatását és figyelem a társcégek tapasztalatait. 
Rendszeresen járok továbbképzésekre, konferenciákra 
és küldöm munkatársaimat is.  

- Az ISO 9001:2015 szerinti tanúsítással milyen terveitek 
vannak? 

- Most tanulom én is az új szabványt, de ebben az évben 
már megkezdjük a felkészülést. 2017-ben a felülvizsgá-
lati audit során megvizsgáljuk, jó úton járunk-e, és 
2018-ban tanúsítás. 

- Több minőségügyi rendezvénynek vagy „állandó láto-
gatója”? Fontosnak tartod az egymástól tanulást? 

- Igen, hiszen ezt a szakmát fejleszteni, elmélyíteni csak 
az egymástól tanulással lehetséges. 
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(Cégen belül más szakterületen több vezető is van, de 
minőségügyi csak egy) 

- Miként látod a minőség presztizsét országosan és cé-
gen belül?  

- A nemzetközi gazdasági versenyben Magyarország 
eredményességét, sikerét meghatározza a minőség 
iránti elkötelezettsége. A minőség országos presztizsére 
nincs rálátásom. Számomra az a kérdés, hogy ezt ho-
gyan mérjük objektíven. A tanúsított cégek száma, ten-
denciája csak egyike a figyelembe vehető mutatóknak. 

 Fogyasztóink elvárják a megszokott, jó minőségű, biz-
tonságos szolgáltatást. Hosszú távú sikeresség, stabili-
tás ágazatunkban is csak korszerű, minőségközpontú 
elvek alkalmazásával valósulhat meg. A minőség be-
épült az értékrendünkbe, a kultúránkba. Ez ma már 
nem kuriózum, mint 10-15 évvel ezelőtt, hanem az irá-
nyítási rendszerek működtetésével szinte észrevétlenül 
van jelen a minden napi munkánkban. 

- Mi a minőség felfogásod? Mit tartasz a jó minőségről? 
- Vevőként és szolgáltatóként is azt tartom a jó minő-

ségnek mely: 
o az elvárt funkciót a kor színvonalának megfelelően, 

megbízhatóan teljesíti; 
o biztonságos kísérő szolgáltatással rendelkezik; 
o amennyiben értelmezhető, szép, tetszik; 
o ár/érték arány megfelelő; 
o a vevő számára elérhető; 
o végső soron „tartást” ad vevőnek eladónak egyaránt; 
o összességében az eladó/szolgáltató üzleti sikerének 

és a vevő elégedettségének biztosítéka. 

- Hogyan tudsz regenerálódni? Mi a hobbid? 
- A könyv, a kert, a Balaton, az utazás és az 

UNOKÁIM… 
- Megköszönve válaszaidat: kívánom, hogy a sok munka 

mellett kedvenc időtöltéseid se szoruljanak háttérbe! 
 _____________________________________________  
 
 
 
 
 _____________________________________________  

HHiirrddeesssseenn  aa 
 

MAGYAR MINŐSÉG®-
ben 

a Magyar Minőség Társaság havi folyóiratában 
 
 _____________________________________________  
 

http://quality-mmt.hu/index.php?oldal=oldal&o=hirdetesi_dijak
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TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó!!  
  

Szerkesztőbizottságunkban már régebben elhatároztuk, hogy lapunk színesítése céljából indítanánk egy rovatot, mely-
ben hírt adnánk a technika néhány újabb fejlődési irányáról, eredményéről, elsősorban a száguldva fejlődő energetika te-
rületén. Nevezhetnénk például Innen - Onnan-nak. 
Ebben a törekvésünkben segítséget kaptunk a CERTOP International Holdingtól, mely felajánlotta, hogy folyamatosan 
gyarapodó gyűjteményükből átvehetjük a mi olvasóinkat is várhatóan érdeklő információt. Szívesen fogadunk másoktól is 
hasonló segítséget. 
Az alábbiakban tesszük meg a kezdeti lépéseket. Szívesen fogadnánk véleményüket törekvésünkről. 

FFőősszzeerrkkeesszzttőő 

 
 

 
ÚÚjj  NNiissssaann  vveeggyyii  tteecchhnnoollóóggiiaa  aazz  aakkkkuummuu--

llááttoorrookk  tteelljjeessííttmméénnyyéénneekk  nnöövveelléésséérree  
A villamos autók iránti egyre arra készteti a gyártókat, 
hogy minden lehetőt megtegyenek az akkumulátorok tel-
jesítményének folyamatos növelésére. A Nissan a vegyi 
megoldások térén végzett kutatások alapján azt állítja, 
hogy sikerült egy olyan megoldást találnia, amely jelen-
tősen növelheti a lítium-ion akkumulátorok teljesítményét 
szilikon felhasználásával. 
Jelenleg a legtöbb lítium-ion akkumulátor anódként grafi-
tot használ, mivel ez jó vezető és kevésbé növelik térfo-
gatukat, amikor teljesen fel vannak töltve. A kristályos 
halmazállapotú szilikon több lítiumot képes megkötni, 
mint ezek a konvencionális szén alapú anyagok, ugyan 
akkor nagyon megduzzad teljesen feltöltött állapotban, 
ami gyors károsodáshoz vezet a normál töltési ciklusok 
során. 

A Nissan kutató csapat, ahhoz hogy a szilikon potenciális 
előnyeit kihasználhassa a lítium-ion akkumulátorok esté-
ben, számítógépes szimulációkkal tanulmányozta az 
amorf állapotú szilikon atomszerkezetét. Ennek során vi-
lágossá vált, hogy a kristályos „unokatestvér”-hez hason-
lóan, az amorf állapotú szilikon monoxid több lítiumot tud 
megkötni, mint a szén alapú anyagok, ugyanakkor nem 
károsodik az ismétlődő feltöltési ciklusok során. 
Megfelelően hasznosítva, ez a technológia lehetővé te-
heti, hogy több lítiumot tárolhassanak az akkumulátorok-
ban, növelve ezzel az akkumulátorok teljesítményét és a 
villamos autók hatótávolságát. 
A kutatásban a Nissan mellet rész vett még a Tohoku 
University, Japan’s National Institute for Material Scien-
ce, a Japan Synchrotron Radiation Research Institute és 
a Japan Science and Technology Agency. 
Source: Gizmag, Scott Collie  May 15, 2016, Nissan 

IInnnneenn  --  OOnnnnaann  

http://www.gizmag.com/author/scott-collie/
http://www.newsroom.nissan-europe.com/uk/en-gb/Media/Media.aspx?mediaid=145460
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ÚÚjj  ffllooww  aakkkkuummuullááttoorr,,  mmeellyynneekk  vváárrhhaattóó  
kkööllttssééggee  6600%%--kkaall  kkeevveesseebbbb,,  mmiinntt  aa  

mmeegglléévvőő  sszzaabbvváánnyyooss  aakkkkuummuullááttoorrookkéé  
Az új organikus vízalapú akkumulátor technológia draszti-
kus költségcsökkentést és a működő energiatároló rend-
szerek fenntarthatóságát vetíti előre. A Pacific Northwest 
National Laboratory (PNNL) által kifejlesztett technológia 
alacsony költségű és fenntartható szintetikus molekulákat 
használ a szokásos fémek helyett és utólagosan alkal-
mazható a már meglévő akkumulátorok esetében. 
A folyékony akkumulátorok mind formájukban mind mű-
ködésükben eltérnek a közönséges lítium-ion akkumuláto-
roktól. Az aktív vegyi anyagokat – folyékony elektrolitot – 
két külső tartályban tárolják. Ahhoz, hogy energiát gene-
ráljanak, ezt a két folyadékot egy központi rekeszbe szi-
vattyúzzak, melyben egy membrán által elválasztott két 
elektród található. Az elektródok ionokat cserélnek ezen a 
membránon keresztül, ami elektromosságot generál. 
Elektromosság tárolásakor a folyamatot megfordítják. 

 
 

 

 
 

A folyékony akkumulátorok biztonságosabbak es jóval 
méretezhetőbbek, mint a lítium-ion elemek, jobban ellen-
állnak a hosszabb szüneteknek és magasabb hőmérsék-
leteknek, ezáltal jól alkalmazhatók az otthonokban hasz-
nálatos napelemek és szélturbinák által szolgáltatott 
megújuló energiák tárolására és visszanyerésére. A kikö-
tés az, hogy a standard elektrolit anyagok vanádium és 
bromid, melyek drágák és, veszélyesek és toxikus fé-
mek. Csaknem 79% a létező folyékony elemeknek ebbe 
a kategóriába tartoznak. 
De a Pacific Northwest National Laboratory kutatói azon 
a véleményen vannak, hogy az új organikus elektrolitjuk 
(metil viologén mint anód és 4-hydroxy-2,2,6,6-
tetramethylpiperidin-1-oxyl mint katód, és nátrium klorid 
mely lehetővé teszi a kisülést) új szabvánnyá válhat. 
Szerintük az új folyékony elem 180 USD / kWh költség-
gel járna, ami 60%-kal kevesebb, mint a tipikus vanádi-
um alapú folyékony elemek ára. Az új folyékony eleme-
ket úgy tervezték, hogy illeszthetők legyenek a meglévő 
rendszerekbe, ami szükségtelenné teszi a meglévő inf-
rastruktúra helyettesítését. 
A fent leirt technológiát a kutatók egy 600 mW-os elemen 
tesztelték le, és 100 ciklusra megőrizte „közel” 100%-os 
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hatékonyságát, 20 – 100 mA áram sűrűség mellett. Az 
optimális teljesítményt – az elem eredeti feszültsége 
70% -ának a megtartását – 40-50 mA között érték el. 
Most a kutatók egy nagyobb teszt verzió elkészítésen 
dolgoznak, mely egy átlagos amerikai háztartás csúcs-
terhelését is képes lesz elbírni (kb. 5 kW – ig). A másik 
cél a ciklus szám növelése, az elektrolit lecserélése nél-
kül. 
Na de máshol is folynak hasonló kutatások: a Harvardi 
Egyetem kutatói nemrég egy ugyancsak fenntartható fo-
lyékony elemet fejlesztettek ki, mely kínonokat – a ter-
mészetben előforduló, fotoszintézisben részvevő vegyü-
letek – és ferrocianidot, mely egy általánosan használt 
élelmiszer-adalék vagy műtrágya. Ez az elem közel azo-
nos teljesítményű, de sokkal hosszabb ciklusidejű mint a 
PNNL által kifejlesztett változat, de alacsonyabb energia 
sűrűséggel rendelkezik. 
Source: ENERGY, Richard Moss  December 22, 
2015 Advanced Energy Materials, Pacific Northwest Na-
tional Laboratory 
 ______________________________________________  

 
 

Érdeklik a minőségügy fejleményei? 
Találkozni szeretne a legismertebb 

szakemberekkel? 
Fejleszteni szeretné minőségügyi isme-

reteit? 
 

Kérjük legyen tagja a 
Magyar Minőség Társaságnak! 

 
Lépjen be itt 

 _____________________________________________  
 

http://www.gizmag.com/energy/
http://www.gizmag.com/author/richard-moss/
http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4246
http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4246
http://www.quality-mmt.hu/index.php?oldal=oldal&o=tagfelvetel
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
  
  
  

  XXXX..  MMiinnőőssééggsszzaakkeemmbbeerreekk  ttaalláállkkoozzóójjaa  
22001166..  nnoovveemmbbeerr  0088..  

  
  

TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  
  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22001166..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzaakkiirrooddaallmmii  DDííjj  22001166..  

  AAzz  ÉÉvv  ((sszzaakktteerrüülleett  mmeeggnneevveezzééssee))  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerrmmeenneeddzzsseerree  22001166..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ee--OOkkttaattááss  DDííjj  22001166..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22001166..  

PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  ééss  aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  eelleekkttrroonniikkuuss  ffoollyyóóiirraatt  lleeggjjoobbbb  sszzeerrzzőőiinneekk  DDííjj  üünnnneeppééllyyeess  
ááttaaddáássaa  
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BBeesszzáámmoollóó  aa  XXXXVV..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  KKoonnffeerreenncciiáárróóll  
  

XXIV. Magyar Minőség Hét Konferencia mottója: A Ve-
zető építi a rendszert volt az első napon a nap témája: 
Szabványos irányítási rendszerek volt a második napé a 
lean, beszállító fejlesztés, Innováció 
A konferenciát Rezsabek Nándor elnökünk nyitotta meg. 
Az első napot Somogyiné Alalbán Ildikó társaságunk al-
elnöke vezette le. 
Ahol az első előadások keretében Tohl András beszélt 
az ISO 9001:2015 auditok tapasztalatairól, majd az ISO 
45001-ről a változásokról a MEBIR területén, Bárczi Ist-
ván pedig az ISO 14001:2015 auditok tapasztalatairól.  
Következőre Kürti Sándor izgalmas érdekes előadás ke-
retében átfogó képet nyújtott az információ biztonság ak-
tuális kérdéseiről. A következő szekció az energiahaté-
konyságról szólt. Ahol Papp Zsolt Csaba tartott előadást 
a vészhelyzetek és kockázatok a vállalati energiaellátás-
ban és az energiairányításban, kérdéseiben. Utána Buz-
na Levente szólt az ISO 50001 auditok tapasztalatairól.  
A továbbiakban Széll Csaba mutatta be a ISO 50001 al-
kalmazás tapasztalatait. Dr. Novák Csaba részletezte az 
jogszabályi megfelelés az ISO 50001 rendszerben ne-
hézségeit és vázolta fel a megoldási lehetőségeket.  
Az ebédszünet után három rövid bemutató következett 
az irányítási rendszereket támogató szoftverekről: 
Szányel Zoltán mutatott be egy megoldást a kockázatke-
zelés és minőségirányítás keretében használható prog-
ramról. 
Berényi Irén beszélt a jogszabályi megfelelés az ISO 
50001 rendszerben – megoldási lehetőségekről.  

Miklovicz Zoltán mutatta be a - Minőségmenedzsment 
rendszert támogató szoftverét. 
Majd következtek a műhelymunkák Mikó Zsuzsanna, 
Tohl András levezetésével - Vezetés és folyamatos fej-
lesztés az ISO 9001:2015 szerint. 
Papp Zsolt Csaba vezette a A rendelkezésre álló infor-
mációk felhasználása a szabvány szerinti szakmai köve-
telmények teljesítéséhez az EIR-be című műhelymunkát, 
hasonló témában tartott  műhelymunkát Bárczi István és 
Buzna Levente is.  
Dr. Mesterházy Balázs - Kockázat menedzsment gyakor-
latok – két módszer gyakorlati alkalmazása műhelymun-
kát vezetett.  
A rendezvény után került sor a Magyar Minőség Társa-
ság megalakulásának 25. évfordulójáról való megemlé-
kezésre. Itt a jelenleg még tag alapítók az évforduló al-
kalmából készült emléklapot vehettek át. 
A második napot Dr. Németh Balázs, társaságunk alel-
nöke vezette le, ő tartotta a bevezető előadást is - LEAN 
módszerek és megoldások az energiahatékonysággal 
összhangban címmel. 
Másodikként Kelemen László előadására került sor - Le-
an bevezetés, Kaizen workshopok tapasztalatai a Phoe-
nix Mecano-nál, témában.  
Lantos Gábor bemutatója a - Lean Beszállító fejlesztés 
tapasztalatai a Knorr Bremse-nél, következett. 
Gyöngy István - Auditorok fejlesztése, Értékteremtő Au-
ditok - témában tartott előadása után Kránitz Péter be-
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szélt a - Business Continuity Planning - című előadásá-
ban az üzletmenet folytonosságról. 
Ebéd után került sor Ászity Sándor előadására a - Minő-
ség a Bosch beszállító fejlesztésében - ami keretében 
beszélt a BME EJJT Járműipari tudásközpontról is. 
A napot és a konferenciánkat Dr. Németh Balázs mű-
helymunkája zárta - Értékáram diagram készítés egy 
egyszerű példán keresztül címmel. 
Az előadások bemutatói a Társaságunk Slideshare olda-
lán http://slideshare.com/MMT_HSQ érhetők el valamint 
a rendezvény honlapján: http://mmh2016.quality-
minoseg.hu, ahol a bemutatók mellett a rendezvényen 
készült videófelvételek is megtekinthetők. 
Várjuk önöket a XXVI. Magyar Minőség Hét rendez-
vényünkön 2017. május 11-12-én. 

  
  

  
  
  

  
 _____________________________________________  

  

http://slideshare.com/MMT_HSQ
http://mmh2016.quality-minoseg.hu/
http://mmh2016.quality-minoseg.hu/
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PPaarrttnneerrsszzeerrvveezzeettüünnkk  ffeellhhíívváássaa  
  

KKeeddvveess  TTaaggjjaaiinnkk!!  TTiisszztteelltt  PPaarrttnneerreeiinnkk!!  
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület elnöksége tisztelettel 
meghívja Önt és munkatársait a 2016. szeptember 15-16. 
közötti XXIII. Nemzeti Minőségügyi Konferenciára, melyet 
Balatonalmádiban tartunk a RAMADA Balaton Konferen-
cia Hotelben. A Hotel és a Konferencia helyszínét megte-
kintheti a www.isoforum.hu honlap nyitó oldalán található 
panoráma képeken illetve a szálloda honlapján: 
www.ramadabalaton.hu.  

4.0. IPARI FORRADALOM - INNOVÁCIÓ - foglalkoztatás 
A minőségügy támogató szerepe 

Új világ és új módszerek! A napjainkban zajló, digitális megoldá-
sokra alapozott ipari forradalom sem nélkülözheti a TQM, a mi-
nőségügy, illetve a Lean-Kaizen reneszánszát, újragondolását. 
Az új ipari forradalom előrevetíti, hogy a vevő és a szállító, il-
letve a beszállítói vállalatok közti láncok együttműködésében 
szükséges tovább fejlődni. A globális internetes felület és az 
ahhoz kapcsolódó, egyre több informatikai megoldás új lehe-
tőségeket teremt, aminek következtében sok eddig alkalma-
zott megoldást ki kell szelektálni az életünkből. 
Lepsényi István Gazdaságfejlesztésért és –szabályozásért fe-
lelős államtitkár szerint: „… egy új technológiai korszakváltás 
időszakát éljük, amelyben az internet-gazdaság alapjaiban 
alakítja át a gyártási rendszereket. E folyamat a fizikai és a di-
gitális világ közötti hidak előrehaladott és ütemes kiépítését, 
különleges innovációs alkalmazkodást, minden korábbinál 
gyorsabb válaszokat, bátor innovációs lépéseket kíván a gaz-
daság minden szereplőjétől …” 

A konferencián szakavatott kormányzati és vállalati elő-
adók tájékoztatják a résztvevőket a mindannyiunkat érintő 

közeljövőről. 

SZAKMAI ISMERETEK ÉS ÉRTÉK A RÉSZTVEVŐKNEK 
Magas szintű szakmai előadások, aktuális és mindenkit érdek-
lő tematikák, sikertörténetek és jó gyakorlatok bemutatása, ki-
kapcsolódás, sok-sok beszélgetés. Hasznosítható és mérhető 
értéket nyújtunk a konferencia résztvevői számára. 
Az előző konferenciákon elhangzott véleményeket, értéke-
léseket a honlapunk nyitó oldalán hallgathatja meg. 
HAGYOMÁNYÁPOLÁS 
A Konferencia alkalmával díjazzuk a konferenciák 5, 10, 15. 
és 20. éves törzsvendégeit. 
KIKAPCSOLÓDÁS 
A Gálavacsorát Balatoni sétahajózás előzi meg a felújított Kis-
faludy nosztalgia és múzeum hajóval. Nem marad el az 
immár hagyományossá vált minőségügyi Totó, és még szá-
mos kellemes meglepetés. 
Az esti műsort Vidám Party zárja a RAMADA Hotel Bár Zene-
karával. 
Mindenkit szeretettel vár az ISO 9000 FÓRUM Egyesület kö-
zössége a rendezvényre! Időpont: 2016 szeptember 15-16., 
Balatonalmádi - Hotel RAMADA Balaton! 
Kérjük, támogassa a Nemzeti Minőségügyi Konferenciát 
részvételével és a Partnerei körében való népszerűsítés-
sel. 
Figyelem: Az egészségügyi ágazatunk résztvevői, illetve 
az egyszemélyes mikró-szervezetek részére  kedvezmé-
nyeket biztosítunk. Igényeljék a számukra készített jelent-
kezési lapokat. 
Tiszteletteljes üdvözlettel: Rózsa András, elnök 
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXXXVV..  éévvffoollyyaamm  0077..  sszzáámm  22001166..  jjúúlliiuuss  
  

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Lean módszerek alkalmazása Magyarországon 2. rész-  
Kovács Zoltán – Rendesi István 

Application of Lean Methods in Hungary, Part 2 - Kovács, 
Zoltán – Rendesi, István 

Energetikai auditálási kötelezettségi rendszer – Kapros Zoltán Obligatory Energy Auditing System – Kapros, Zoltán 

Y és Z generációs megoldások a munkaszervezésben: az otthoni 
munka lehetőségei - Zsebesi Paulina – Dr. Berényi László 

Y and Z Generation Solutions in Work Organization: Possibili-
ties of Home Working - Zsebesi, Paulina –  
Dr. Berényi, László 

Az ISO 9001:2015 szabvány változásai a tanúsító szemüvegén ke-
resztül - Jókay Tamás 

Changes of Standard ISO 9000:2015, as Seen by a 
Certifying Organization- Jókay, Tamás 

Egy KKV felkészülése az ISO 9001 szabvány változásaira – 
Pál Anita 

An SMC Prepairing to the Changes of Standard ISO 9001 - 
Pál, Anita 

Nem "csak" minőség kérdése - Horváth Gábor Ferenc It Is not „Only” Question of Quality –Horváth, Gábor Ferenc 

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Diószegi Eszterrel – 
Sződi Sándor 

The Best among the Best. Report with Diószegi, Eszter - 
Sződi, Sándor 

Innen - Onnan Miscellannous News 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

A Magyar Minőség Társaság 2016. évre tervezett programjai 2016 Year’s Planned Programs of the Hungarian Society for 
Quality 

Megújult a Magyar Minőség Társaság honlapja Homepage of the Society Regenerated 

Beszámoló a XXIV. Magyar Minőség Hét konferenciáról XXV Quality Week Conference - Report 

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

XXIII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia XXIII National Quality Conference 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagjait! We Welcome the New Members to the Society 
 



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.  

Rendszertanúsítás 

Az MSZT a Szlovák Akkreditáló Testület (SNAS) által a Reg.No. 259/Q-070 és a Reg.No. 259/R-100 
számon akkreditált irányítási rendszertanúsító szervezet a következő területeken: 

 Minőségirányítási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 9001 szerint;  
 Környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 14001 szerint; 

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 négy területen:  

 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) tanúsítása az 
MSZ 28001 (BS OHSAS 18001) szerint; 

 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO 22000 szerint;  

 Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) szerint végzett tanúsítás; 

 Információbiztonsági irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO/IEC 27001 szerint. 
 

Innovatív területek- Speciális kínálat az MSZT további tanúsítási szolgáltatásaiból 
 Informatikai szolgáltatás irányításának tanúsítása az MSZ ISO/IEC 20000-1 szerint;  

 Fordítási szolgáltatások tanúsítása az MSZ EN ISO 17100 szerint;  

 Energiairányítási rendszerek tanúsítása MSZ EN ISO 50001 szerint; 

 Egészségügyi szolgáltatások tanúsítása az MSZ EN 15224 szerint;  

 Innovációirányítási rendszerek igazolása az MSZ CEN/TS 16555-1 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 TAGJA AZ IQNET NEMZETKÖZI  EL IT -KLUBNAK!  

HAZAI ELJÁRÁS - VILÁGSZINTŰ ELISMERÉS  
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