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Tisztelt Olvasó! 
 

Majdnem a nyár közepén vagyunk, sokan már megérdemelt 
pihenésüket töltik, mások még csak álmodoznak róla, de vall-
juk be őszintén, ezekben a hónapokban kissé leeresztünk, la-
zábbak leszünk, és nem feltétlenül a legtudományosabb írások 
olvasásával töltjük az időnket. Mondjuk ez nehezen is elkép-
zelhető egy medencében ücsörögve, persze kivételek vannak, 
amelyek erősítik…Nem folytatnám. 
Mit tehet ilyenkor egy szerkesztőség? Lehetne a bikinik és 
az azt viselők minőségéről is értekezni, nagyon tudományo-
san is, de a fecskenadrágok viselői is – joggal – követelhet-
nék az ő minőségeik bemutatását is. 
Arra jutottunk, hogy maradunk az immár 26 esztendővel ez-
előtt választott úton, érdekes és általunk fontosnak tartott té-
mákról szeretnénk beszámolni. 
Napjaink egyik legfontosabb kérdése a szakképzett munka-
erő hiánya, amely a termékek és szolgáltatások minőségének 
megváltozását (negatív irányban) vonja maga után. A problé-
mát fontosnak tartva, az ISO 9000 Fórum rendezett konferen-
ciát a témakörben, amelyről egy beszámolót és két elhangzott 
előadást mutatunk be Önöknek (a többi előadás természete-
sen elérhető a Fórum honlapján). 
Ugyancsak a témához kapcsolódik az új generációk (X, Y, 
Z) munkaerőpiacra lépése, ehhez ad segítséget szerzőnk, 
aki a lean (a veszteségmentes folyamat) módszertan szem-
szögéből vizsgálja meg a helyzetet. 
A ma már általánossá vált totális globalizáció akkor működik 
jól, ha a logisztikai folyamatok is jól működnek. A logisztika 
ma már nem pusztán szállításszervezés, hanem emögött, 
jogi, pénz- és vámügyi, munkavédelmi, biztonsági és ki tudja 
még milyen kérdések vannak. Szerzőnk ezeket veszi sorra 
és megmutatja, hogy itt speciálisan képzett szakemberekre 
van szükség. Ebben úttörő szerepet vállalt a Debreceni 
Egyetem, amely elindít egy ilyen szakmérnöki képzést. 

Májusi számunkban már beharangoztuk, hogy a körforgásos 
gazdaságról rendeznek konferenciát. Részt vettünk, és nagyon 
hasznosnak ítéltük, annyira, hogy tapasztalatainkat megosztjuk, 
és a későbbi számainkban is visszatérünk a témára. Megméret-
tetett a konferencia öko-lábnyoma, a széndioxid kibocsátásunk-
ról szóló „jelentést” is mellékeljük. 
Találkozhatnak megszokott rovatainkkal is, ebben a hónap-
ban négyszer emelünk kalapot, ugyanis egyszerre mutatjuk 
be a Ipar Napjai rendezvény díjasait, ezzel is tisztelegve a 
teljesítményük előtt. Megemlékezünk fontos évfordulókról is. 
Természetesen lesz a „Hónap kérdése” is, örülünk, hogy 
többen adták le a szavazataikat. Szabványügyi hírrel is je-
lentkezünk. 
Figyelmükbe ajánljuk az európai szintű „Minőség és Innová-
ció” pályázatot, amelyet testvérszervezetünk – EOQ MNB – 
gondoz. 
Tradícióink szerint az augusztus-szeptemberi számunk ösz-
szevont lesz, így legkorábban a meteorológiai ősz elején ta-
lálkozunk újra. Fő témánk a szakképzett munkaerő hiánya 
lesz, lehetőségeket keresve a megoldásra. A más témákban 
érdekeltek is találnak majd olvasnivalót. 
Most pedig vegyék elő a naptárjaikat, és jegyezzenek be két 
fontos időpontot. Az ISO 9000 Fórum immár 24. alkalommal 
rendezi meg a szokásos Nemzeti Minőségügyi Konferenciá-
ját, szeptember 14-15-én, Balatonalmádiban. Részletek az 
újságban. 
December 7-én ismét benchmarkol a Mikulás, a szokott 
helyszínen, érdekes tartalmakkal, amelyekről majd részlete-
sen tájékoztatjuk az érdeklődőket. 
A Magyar Minőség Társaság által meghirdetett pályázatokra 
továbbra is várjuk javaslataikat. 
Kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk Olvasóinknak! 

Főszerkesztő 
 ____________________________________________  
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Fenntartható minőség, fenntartható közösség 
Összefoglaló az ISO 9000 Fórum, a Pannon-Work és az Ispiro Consulting közös szakmai eseményéről 

Torma Beáta 
 

Március utolsó napjaiban a minőségügy különleges terü-
lete: a közösség kérdése volt a téma az ISO 9000 Fórum 
Egyesület szakmai rendezvényén, Balatonalmádiban. A 
program szervezésében a Pannon-Work és az Ispiro Con-
sulting vett részt, a tematika pedig a „Fenntartható minő-
ség - fenntartható közösség” címet kapta. Célja az volt, 
hogy válaszokat kapjunk a kérdésre: miként szolgálhatja 
a minőségi munkaerő megtartása a minőségügy érdekeit, 
és hogy megismerjük a mindennapok módszereit, eszkö-
zeit. Bár az országos adatok egyre aggasztóbb helyzetet 
mutatnak, Rózsa András joggal mutatott rá megnyitó be-
szédében, hogy a minőségi munkaerő megtartása és be-
vonzása még mindig nem a súlyának megfelelő helyen 
van a vezetők gondolkodásában. 

 
1. kép: a konferencia megnyitása 

Talán formabontó egy eseménybeszámolót a zárással 
kezdeni, ez alkalommal mégis így teszünk, hiszen az ese-
mény valódi üzeneteit így lehet igazán megérteni. Az utol-
só programpontként szervezett kerekasztal-beszélgetés 
ugyanis olyan izgalmas, esetenként elvi kérdéseket bon-
colgató diskurzussá alakult, amely jól példázza, mennyi 
nyitott kérdés, mennyi dilemma, és milyen komoly érzel-
mek húzódnak meg a fluktuáció, a munkaerőpiaci helyzet 
és a működési folyamatosság, a minőség témakörében. 
Vajon hibáztatható-e bárki a fluktuációért? Számon kér-
hető-e a munkahelyet elhagyó munkatárs döntéséért? Lé-
tezik-e munkavállalói lojalitás, és ez mennyiben függ ösz-
sze a generációs életérzésekkel, célokkal?  És különben 
is: mennyire van „túltolva”, túldimenzionálva ez a téma-
kör? Létezhetnek-e olyan modellek, amelyek vállalatok 
szélesebb köre számára alkalmazhatók a fluktuáció csök-
kentése kérdésében, vagy ezek mindig eseti megoldáso-
kat igényelnek-e? És általában, hogyan is állunk a humán 
erőforrás, mint funkció kérdésével: kinek milyen feladatai 
vannak ebben, és ezekkel mennyire vagyunk tisztában? 
A kerekasztal beszélgetés igazi vitává alakult, amely talán 
a legjobb, ami egy ilyen eseményen történhet, hiszen né-
zetek ütközhettek, érvek és ellenérvek hangozhattak el. A 
részvevők lelkesedését pusztán a lejáró idő és a közeledő 
ebéd tompította valamelyest, hogy aztán a program hiva-
talos zárultával a folyosókon, ebéd alatt folytatódjon a dis-
puta. Egyértelműen folytatásért kiált a téma, és reménye-
ink szerint erre lesz is majd mód az ISO 9000 Fórum ke-
retein belül. 
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A záró kerekasztalig persze számos izgalmas előadás, in-
formáció hangzott el. A KPMG munkatársa nemzetközi 
kontextusban vázolta a munkaerőpiaci változásokat, és iz-
galmas viszonyszámokat mutatott be a hallgatóságnak: 
mennyibe is kerül egy operátor, egy középvezető, illetve 
egy felsővezető cseréje, és ez mit jelent a fluktuáció szá-
zalékos változásaival számolva. A közvetett és közvetlen 
költségszámításokat látva mindenkinek világossá vált, 
hogy „szemmel jól látható” összegekről beszélünk, vagyis 
a fluktuáció a vállalatok költséggazdálkodására jelentős 
hatással van. 

 
2. kép: a figyelmes hallgatóság 

Az Ispiro Consulting a HR kommunikáció és a vállalati kul-
túra összefüggéseit elemezte, felhívta a figyelmet arra, 
hogy a kommunikáció immár üzletileg kritikus tényező, 
amely a munkaerő megtartásának és bevonzásának ké-
pességén keresztül komoly hatással van a szervezet álla-
potára, hangulatára, vagyis a termelés, működés minősé-
gére. A kommunikációs tér uralásának modelljén keresz-
tül könnyebben megérthető volt, milyen tétje van a tuda-
tos, szakszerű kommunikáció szervezésének, az elérési 

stratégia megalkotásának, a vezetői kommunikáció fej-
lesztés megvalósításának. 
Becskeházi-Tar Judit a különböző generációk életébe, 
szokásaikba, és elsősorban munkaerőpiaci szempontokat 
figyelembe vevő sajátosságaiba vezette be a hallgatósá-
got. Megtudhattuk, hogy a generációs különbségek nem 
feltétlenül életkorral, hanem sokszor attitűddel, viselkedés 
normákkal, kommunikációs szokásokkal írhatók le. 
Vécsey Zsadány a Csíkszentmihályi professzor által meg-
alkotott flow-elméleten keresztül mutatta meg a hatékony-
ság feltételeit, és számos izgalmas, képszerű példa segít-
ségével adott betekintést a különböző vállalati helyzetek 
sikeres, vagy kevésbé sikeres megoldásaiba. 
A megelőző nap a Pannon Egyetem professzorának, 
Dr.°Veress Gábornak az elnöklésével zajlott, és a GKI 
Gazdaságkutató Zrt. előadásával kezdődött. Molnár 
László és Tátrai Márk grafikonja és táblázatai kérlelhetet-
lenül megmutatták, hogy vállalati szemszögből melyek je-
lenleg a magyar munkaerővel kapcsolatos legnagyobb 
problémák. Az előadásból kiderült, hogy a munkaerőpiac-
nak az elmúlt egy-másfél évben észlelt trendjei még egy-
általán nem torpantak meg, sőt ellenkezőleg: a fluktuáció 
és az elvándorlás továbbra is égető kérdés marad. 
Ezt követően dr. Szvetelszky Zsuzsanna, az Ispiro vezető 
tanácsadója beszélt a lean veszteségek gyökér-okainak 
kommunikációs hátteréről. Előadásából kiderült, hogy a 
termelésben dolgozó munkások hozzáállására hogyan 
hat a munkaerő-piaci helyzet, és milyen egyéni vagy kö-
zösségi attitűdöket érdemes ösztönözni. Rövid kávészü-
net után a program második felét Bozi Arnoldnak, a Pan-
non-WORK Zrt. vezérigazgatójának a beszámolója nyi-
totta meg. A munkaerőpiac meghatározó szereplőjeként 
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ismert cég vezetője a toborzás és a kölcsönzés minden-
napi folyamataiban bevált eljárásokról, eszközökről be-
szélt, ezek közül is azokat emelve ki, melyek a mai turbu-
lens helyzetben különösen eredményesnek bizonyulnak. 
Majd Kocsis Ernő, a lövői Roto Elzett Certa Kft. ügyveze-
tője mondta el, hogy egy gyárigazgatónak milyen lehető-
ségei vannak a munkatársak megtartására, és a minőség 
iránti elkötelezettségük kialakítására, megszilárdítására, 
növelésére. Annak elérésére, hogy a dolgozók fejében 
minden nap megforduljon a gondolat: hogyan végezhetem 
jobban a munkámat?  

 
3. kép: Dr. Szvetelszky Zsuzsanna előad 

Számtalan kockázat veszi körül a munkavállalókat: ezek-
ről, azonosításukról, kivédésükről, illetve a csökkentésük-
ről beszélt a következő előadásban az ADAPTO Kft. kép-
viseletében Dr. Béres Ágnes értékesítési igazgató és 
Mártha Csenge konzulens. Az általuk bemutatott számok-
ból kiderült: érdemes foglalkozni ezekkel a számokkal, 
mert veszteség előzhető meg a figyelemmel. Az első nap 
előadásai után még sok kérdés hangzott el az előadókhoz 
címezve, ezzel is bizonyítva azt, hogy a résztvevők, a kö-
zönség számára valóban fontos témát sikerült választani. 

Összefoglalóként mindenképpen elmondhatjuk, hogy 
éppen annyira voltak szerteágazók, néha egymással is vi-
tatkozók a gondolatok, előadások, kérdések és válaszok, 
mint amennyire egy új helyzet, egy valódi paradigmavál-
tás esetén várható volt. A legfontosabb eredmény talán 
az, hogy mindenki úgy távozott, hogy kapott valamit, ha-
zavihetett valamit, amit aztán otthon, a cégénél hasznosít-
hat a munkaerőpiac és a minőség összehangolásában. 

 
4. kép: ők már gazdagabbak 

Szerző: 
Torma Beáta közgazdász, jogi szakokleveles 
munkaügyi auditor, okleveles munkavédelmi szak-
ember.1991. óra dolgozik a humán erőforrás szol-
gáltatás területén, ahol a diákmunka-szervezéstől 
a munkaerő-kölcsönzésen át a toborzás-közvetíté-
sig a szakma minden részterületével tevékenyen 
foglalkozott. Résztulajdonosa az ügyviteli szolgál-
tatások piacán tevékenykedő Edutax Kft-nek, 
melyben munkaügyi-munkavédelmi tanácsadási 
tevékenységet végez. A Pannon-Work csoport 

szakértő tanácsadója, 2004. óta a Pannon-Work csoport minőségirányí-
tási vezetőjeként a komplex HR szolgáltatások folyamatszabályozásá-
nak kidolgozója, az emberi erőforrás szolgáltatás folyamatközpontú 
rendszerszervezése a legfontosabb szakterülete.  
 ____________________________________________  
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A túszul ejtett szervezet, avagy a munkavállaló kockázatai 
A cikk az ISOFÓRUM 2017 Tavasz (március 30-31) Konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata 

Dr. Béres Ágnes és Mártha Csenge 
 

A túszul ejtett szervezet egy olyan témakörre utal, ami már 
egy ideje foglalkoztat bennünket, hiszen kockázatkezelés-
sel foglalkozunk, és a személyügyi tevékenységgel ösz-
szefüggésben számtalan helyzet lehetséges, amivel a 
munkavállaló tudatosan vagy tudattalanul sakkban tudja 
tartani a szervezetet.  
Cikkünkben ezeknek a tényezőknek a mi szempontrend-
szerünk szerinti csoportosításáról, elemzéséről és kezelé-
séről szólunk, a teljesség igénye nélkül, de remélve, hogy 
a minőségügy és a HR határterülete iránt érdeklődők szá-
mára hasznosan. Elöljáróban megnézzük, hogy milyen 
módokon tudja a munkavállaló túszul ejteni a szervezetet, 
majd csoportosítjuk a HR kockázatokat, szót ejtünk a koc-
kázatkezelésről általában, s végül ajánlunk szempontokat 
a HR kockázatok elemzéséhez. 
Címünkben a munkavállalóra utalunk, aki túszul ejti a 
szervezetet. De hogyan? Milyen veszélyeket rejthet a 
munkavállaló működése? Lássunk néhányat: balesetet 
szenved és/vagy okoz; kilép a vállalattól és nincs, aki el-
végezze a munkát; szabotálja a munkát; rosszul végzi a 
munkáját; rossz munkahelyi légkört teremt; nem fejlődik; 
rossz hírét kelti a szervezetnek; nem lehet elbocsájtani, 
mert csak ő tudja az információkat stb. 
Egy nagyvállalati vezetők körében végzett felmérés sze-
rint 2003-ban a vállalatokat veszélyeztető toplistán az első 
tíz kockázat között két humán kockázat szerepelt.  Har-
madik helyen a munkavállalók balesete, a negyediken a 

munkavállalók kilépése. Manapság a rejtett munkaerőhi-
ány okozta fluktuáció már ennél is előkelőbb helyet foglal-
hat el. A szervezetfejlesztés iránti igény és a humán tőke 
fontossága egyre nő, várható, hogy ezzel együtt a humán 
kockázatok fontossága is folyamatosan erősödik. Ha cso-
portosítjuk az emberi erőforrás kockázatait, akkor köny-
nyebben áttekinthetőkké válnak.  
A szervezeti szerephez kapcsolódó kockázat 
A szervezeti szerephez kapcsolódó kockázat során azt fi-
gyeljük, hogy mit ronthat el a munkavállaló a szerepköré-
ből adódóan a munkavégzés során, tehát a munkavégzés 
során vétett hibák, balesetek vagy az el nem végzett 
munka által okozott kár kockázata tartozik ide. Tönkre te-
heti a rábízott munkagépet, munkahelyi balesetet okoz-
hat, ami miatt ő vagy mások kiesnek a munkából vagy se-
lejtet állíthat elő. Ezek a károk adódhatnak a folyamatok 
leállásából adódó bevétel kiesésből vagy imidzs vesztés-
ből vagy személyi sérülésekből és a hozzá kapcsolódó 
egyéb költségekből. (1. kép) 
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1. kép 

Munkavállalói leterheltség 
A következő kockázati csoport a munkavállalói leterhelt-
ségből adódik. Az is kockázat, ha a munkavállaló unatko-
zik, meg az is, ha túlságosan leterhelt és ebből adódóan 
hibázik, balesetet szenved vagy egy érdekesebb, esetleg 
könnyebb munka miatt távozik a szervezettől. (2. kép) 

 
2. kép 

A ki nem töltött munkaidő teljesítmény veszteséget jelent, 
és demoralizál. Jellemzően azonban inkább az okoz ve-
szélyt, hogy túlterhelt a dolgozó. A fáradásból adódó hi-
bák, a munka-magánélet egyensúly megborulása, a ma-
gas stressz és az ezekkel a tényezőkkel összefüggő to-
vábbi problémák miatt – mint pl. fluktuáció, rossz munka-
helyi légkör – ismét HR kockázattal nézünk szembe. 
Tehát ajánlatos észre venni, ha a munkatársunk túlterhelt. 
Ha jelzi, mert vagy ellenáll a plusz munka felvételének 
vagy panaszkodik, akkor viszonylag egyszerű a helyzet. 
Gyakran azonban a túlterhelt dolgozók szó nélkül tűrnek, 
majd egyszer csak váratlanul felállnak és senki sem érti 
miért, hiszen „olyan megbízható munkatárs volt, sosem 
panaszkodott”. 
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A munkavállaló kompetenciáinak vizsgálata a pozíció 
által elvárt kompetenciák tükrében  

 
1. ábra 

Ebben a HR kockázati csoportban azt vizsgáljuk, hogy az 
adott pozíció betöltéséhez milyen kompetenciákkal, ké-
pességekkel kell rendelkezni az ideális munkavállalónak, 
és aki betölti, vagy akit kiszemeltünk erre a feladatra mi-
lyen kompetenciákkal rendelkezik valójában. (1. ábra) Ez 
a mérés lehet az alapja a kockázatelemzésen túl a mun-
kaerőfelvételnek és a fejlesztési tervek kidolgozásának is. 
Kompetencia nemmegfelelőség esetén a pozíció betölté-
séhez alulfejlett vagy túlfejlett a munkavállaló kompeten-
ciakészlete vagy csak egyszerűen nem illeszkedik. Bizo-
nyos dolgokban túlképzett, ezeket a feladatokat fogja sze-
retni, mert sikeresnek érzi magát. Más feladatokban pedig 
nem éri el az elvárt szintet. Várhatóan az ilyen típusú fel-
adatokat fogja hanyagolni. 
S hogy miért fontos szem előtt tartani ezt a kérdést? Jel-
lemző vezetői gondolkodás az, hogy bízva rendszerünk-
ben, azt gondoljuk, hogy a pozíciót betöltő munkatárs ké-
pes a feladat elvégzésére. A kompetencia analízis elvég-
zése nélkül bizony könnyen kerülhetünk abba a helyzetbe, 
hogy a kollégának „nagy a kabát” vagy éppen unatkozik 
és attól lesz motiválatlan.  

Fluktuáció 
Végül, de nem utolsó sorban a fluktuáció, mint HR kocká-
zat témakörben azt vizsgáljuk, hogy mennyire veszélyez-
tetett a vállalat, hogy a meglévő és szükséges kompeten-
ciákat elveszíti (3. kép) és mekkora veszteséget jelent ez 
a szervezet számára. Legjobb embereink, azaz kulcsem-
bereink egynegyede távozna 1 éven belül.  

 
3. kép 

Munkaköri csoporttól függően a vállalatok nagy része 
küzd a fluktuáció rémével. A cégek legjobb embereinek 25 
százaléka egy éven belül távozna, a friss diplomások pe-
dig jelentősen csökkentették a munkahelyváltási ciklusra 
vonatkozó terveiket: már csak 2 évig akarnak egy munka-
helyen maradni. 
Azoknak az embereknek az egynegyede, akiknek a telje-
sítménye meghatározza a vállalati teljesítményünket. Az 
ő távozásukkor megroggyan a cég, mert ezek az emberek 
kimutathatóan termelékenyebbek, egyes kutatások sze-
rint 2-6-szoros teljesítményt nyújtanak az átlagos munka-
erőhöz képest. 
A fluktuáció okait állandóan vizsgálják. Nézzük azokat az 
okokat, amik a fizetés és a kompenzációs csomag mellett 
még nagy súllyal kerülnek latba, s a vezető számára ko-
moly kihívást jelentenek. Ilyenek a belső konfliktusok, a 
túlzott bürokrácia, a gyenge munkáltatói brand, a rossz 
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motivációs környezet, a nem vonzó szervezeti kultúra, a 
vezetési hibák, a vezetői hatékonyság hiányosságai, to-
vábbá a nem megfelelő vállalati HR stratégia. 
Figyelmes vezetőként biztosan találunk néhányat, ami a 
mi szervezetünkre is jellemző, és ezeket az okokat nem-
csak, hogy számításba kell vennünk, hanem amennyire 
lehet, kezelnünk is kell. 
Kulcsemberek 
A kulcsemberek azonosítása a humánerőforrás-gazdálko-
dás egyik fő feladata, ami várhatóan a jövőben még na-
gyobb hangsúlyt fog kapni az egyre erősödő verseny mi-
att. Érdemes őket beazonosítani és különleges figyelem-
ben részesíteni. Adott munkakör kulcsemberei beazono-
síthatók. 
A beazonosítás a vezetők feladata. Érdemes olyan egy-
szerűen értelmezhető és transzparens szempontrend-
szert felállítani, ami alapján a szervezet minden tagja 
megérti, hogy a kulcsembereknek kitüntetett figyelem jár, 
megtartásuk és motiválásuk kiemelt érdeke a vállalatnak. 
Vállalati kockázatok (2. ábra) 

 
2. ábra 

Most, hogy feltérképeztük, a humán erőforrás kockázato-
kat, azt, hogy milyen jellegű problémák adódnak csak ab-
ból, hogy emberek – és nem robotok - végzik a munkát a 
vállalatoknál, nézzük meg, hogy hogyan is illeszkedik 
mindez az össz-vállalati kockázatok közé. Léteznek a fo-
lyamatok rosszul szervezettségéből adódó működési koc-
kázatok, mint például, amikor nem illesztünk a folyamatba 
kontrollokat, így a folyamatban gyártott termék minősége 
változó lesz és az ügyfélelégedettség romlik. Vagy amikor 
egy létesítmény, gyárépület elégtelen védelemmel van fel-
szerelve, így könnyen bejuthat illetéktelen, aki megrongál-
hatja a gépeket. Ezek a fizikai biztonsági kockázatok közé 
tartoznak.  
Információbiztonsági kockázat az, amikor az illetéktelen 
behatoló egy pendrive-on kilopja az adatokat, mert a jel-
szavak kis post-it-eken ott függenek a monitorokon. Végül 
beszállítói kockázatot jelent a nem megbízható lábakon 
álló beszállító, aki adott esetben az egyetlen beszállítója 
az egyik elengedhetetlen alapanyagunknak. 
Az, hogy a különböző típusú kockázatok valójában mek-
kora jelentőséggel bírnak az össz-vállalati kockázatok 
szempontjából, úgy határozható meg, ha a kockázatok 
összevethetők. Ez akkor valósulhat meg, ha minden koc-
kázatot a kockázat típusának megfelelő módszertannal 
vizsgálunk, majd a különböző kockázatokat közös neve-
zőre hozzuk. A közös nevező a lehetséges kár hatása és a 
lehetséges kár bekövetkezési valószínűségének szorzata. 
Az 3. ábrán egy olyan vezetői műszerfal látható, ami a vál-
lalat tíz legfontosabb kockázatát mutatja prioritási sorrend-
ben, legyen az HR kockázat, információbiztonsági-, műkö-
dési- vagy egyéb kockázat. Egy ilyen elemzési lehetőség 
alkalmazásával a vezetőség gyorsan és rugalmasan rea-
gálhat a vállalatot érő hatásokra. Megbízható módon tud 
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dönteni arról, hogy mely kockázatok kezelésére helyezi a 
hangsúlyt, s mik azok, amik még bevállalhatók.  

 
3. ábra 

A HR kockázat kezelés célja 
A HR kockázat kezelés célja, az üzletet alakító, a vállalati 
működést biztosító emberek kockázatainak beazonosí-
tása, elemzése és kezelése, akár a szervezeti szerepből 
és feladatokból, akár a munkavállaló személyéből, akár a 
munkakörnyezet vagy piaci környezet munkavállalóra 
gyakorolt hatásából adódik. A HR-es kérdéseket akkor 
sem kerülhetjük el, ha nem vagyunk képzett HR-esek. 
A kockázatelemzéshez természetesen szükségünk van 
mérésre és jó, ha van iránymutatásunk arra, hogy miből 
induljanak ki a mérések. A HR kockázatelemzés egy logi-
kus menetét látják a 4. ábrán, majd az eredmények tükré-
ben az ajánlott kezelési módokat. 

 
4. ábra 

Ha szűkösen áll rendelkezésünkre az erőforrás, akkor 
hasznos lehet olyan alapon megválasztani a vizsgálódá-
sunk tárgyát, hogy mik azok a szerepkörök, amik kritikus 
folyamatokat érintő szerepkörök. Ezeknek az elemzésével 
megtalálhatjuk azokat a HR kockázatokat, amelyek a vál-
lalat szempontjából a legfontosabbak. 
Nem csak a kritikus szerepköröket, hanem a szerepkört 
betöltő munkavállalót is tekintve tovább elemezhetünk, 
vizsgálva a kompetencia nemmegfelelőségeket, a szerep-
körök leterheltségét, a munkatárs hatását a vállalatra, s 
ezzel összefüggésben a távozás veszélyét. Mérhetjük a 
teljesítményt is. Mindezen mérésekből újabb HR kockáza-
tok generálódhatnak. 
Optimális esetben, ha megtaláljuk a kockázatot, akkor il-
lesztünk hozzá egy kockázatkezelési tervet, ami HR koc-
kázatok esetén a minőségügyhöz képest bizony eléggé 
„szoft” megoldások halmaza lehet.  
S hogy hogyan lehet ezt a szoft eszköztárat kissé hardve-
resebbre venni? Nézzünk néhány olyan eszközt, ami hoz-
zájárul ahhoz, hogy mérhetővé tegyük a humán kockáza-
tokat. 
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A RACI mátrixból - ami nem más, mint a szerepkörök és 
a felelősségi körök összekapcsolása a folyamatokkal - 
megállapítható a munkaköri leírás.  Ha ezt látjuk, akkor azt 
is meg tudjuk állapítani, hogy a folyamatban mit ronthat el 
az adott szerepkörben dolgozó munkatárs és abból mek-
kora kár keletkezhet.  
A feladatokból meghatározható a szükséges ráfordítási 
idő, ebből pedig a leterheltséget lehet kimutatni (5. ábra). 
Ezzel az általunk csak kilométerórának nevezett diagram-
mal láttatható, hogy az egyén mennyi időt fordít a munkára. 
Segítség lehet az újonnan érkező feladatok leosztásánál, 
de létszámgazdálkodásnál is, hiszen, ha több munkatár-
sunk leterheltségi mutatója kerül a veszélyes, azaz leterhelt 
zónába, akkor jogos lehet az igény az újabb munkatárs fel-
vételére, vagy bizonyos projektek későbbi indítására. 

 
5. ábra 

A kompetencia analízis, szintén egy olyan eszköz, ami a 
szubjektív megítéléseket igyekszik minél objektívabbá 
tenni. Azt mérjük, hogy az adott személy képes-e elvé-
gezni a feladatot. 
A kompetencia szótár a készségeket és képességeket, tu-
dást, tapasztalatot és hajlandóságot gyűjti össze. Minden 
egyes szereplőhöz meg tudjuk határozni azokat a kompe-
tenciákat és kompetencia szinteket, amire az adott mun-
kakör betöltéséhez szükség van. Ki mennyire alkalmas a 
csoport munkára? Ki mennyire képes analitikusan gondol-
kodni? Stb.  Ahogy az 6. ábra is mutatja, az adott területen 
dolgozó embereket fel lehet mérni és meg lehet állapítani, 
hogy ebből a kompetencia készletből nekik mennyi van 
meg, hogy alul vagy túl képzettek-e, s mindezt grafikusan 
is ábrázolni tudjuk. Ha alul képzett, akkor fejleszteni kell – 
ha érdemes -, ha túlképzett, akkor figyelni arra, hogy mivel 
tudjuk megtartani. Csak emlékeztetőül: „Legjobb embere-
ink 25 százaléka egy éven belül távozna”. 

 
6. ábra 
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A távozás kockázatának csökkentésére lehet alkalmas 
egy kérdőíves sorozat mérés, amelynek első tagja:  
A munkatársak csoportokba sorolása abból a szempontból, 
hogy milyen értéket jelentenek a vállalat számára. Ez a 
megközelítés képesség alapú besorolás, amely mind a ké-
pesség értékét, mind annak egyediségét figyelembe veszi. 
Ebben a rendszerben a munkatársak négy csoportba so-
rolhatók. Ha valaki a kritikus mezőbe esik, azt mindenkép-
pen érdemes tovább vizsgálni HR kockázat szempontjából.  
Egy logikus következő lépés lehet a vizsgálódásra:  
A munkatársak kilépésének kockázatának mérése. A 
munkavállalók távozásának kockázata két tényezőtől 
függ: az alkalmazott távozási szándékától, valamint annak 
a mértékétől, ahogyan az alkalmazott hozzájárul a vállalati 
értékteremtéshez. Akik ebben a mérésben magas kocká-
zati tartományba esnek, azok a vállalat számára egy-
szerre értékesek és jelentenek veszélyt azzal, hogy el-
hagyják a pozíciót, még akkor is, ha ez csak egy előlépte-
tést jelent vállalaton belül.  
Mit tegyünk ezekkel a számunkra különösen fontos mun-
kavállalókkal, hogy optimális módon kezelni tudjuk a hely-
zetet? Ehhez ajánljuk a 9 grid/box modell alapján kialakí-
tott Tehetséggondozás kérdőívet és annak eredményét. 
A munkavállalók távozási szándékát a megfelelő tehet-
séggondozási programmal csökkenteni lehet. A sze-
mélyre szabott program kiválasztásában segít a mátrix, 
amely az egyénben rejlő potenciál és a teljesítmény kö-
zötti összefüggést mutatja meg, majd szempontokat ajánl 
a továbblépéshez.  
Ha sikerült feltárnunk és felmérnünk a HR kockázatokat, 
akkor jogos az igényünk, hogy ezeknek a kockázatoknak 
a fontossági sorrendjét is vizsgálhassuk. Ne feledkezzünk 

el azonban arról, hogy vállalati oldalról igazán hasznos az, 
ha mindezen kockázatokat az össz-vállalati kockázatok 
tükrében is látjuk, amire egy példát korábban a vezetői 
kockázati műszerfallal már mutattunk. 
Végül, de nem utolsó sorban abban szeretnénk megerő-
síteni az olvasókat, hogy ezek a vezető munkáját segítő 
eszközök léteznek, és jogos az igény a használatukra. Mi 
például az ADAPTO szoftverben az alábbi módon kezel-
jük a HR kockázatokat:  
1. Mérjük a szervezeti szerephez kapcsolódó kockáza-

tokat és a pozíció leterheltségét. 
2. Eszközt adunk és mérjük a munkakör által támasztott 

követelményeknek való meg nem megfelelésből 
adódó kockázatokat, aminek eredményeképpen pél-
dául igazolható a fejlesztési stratégia akár vállalati, 
akár az egyén szintjén. 

3. Mérjük a munkavállaló személyéhez köthető kockáza-
tokat, a korábban javasolt hármas méréssorozat alkal-
mazásával, azaz, hogy mennyire értékes a munkavál-
laló a szervezet számára, mennyire valószínű a távo-
zása a szervezetből, s ha kritikus zónába kerül a dol-
gozó, akkor milyen menedzsment eszközeink lehet-
nek a megtartására.  

4. A mérőeszközök természetesen külön-külön, egyéb, 
speciális szempontok figyelembevételével is használ-
hatók. A munkavállalói leterheltség mérés a létszám-
tervezéshez, vagy a mukaköri leírások módosításá-
hoz, a kompetencia analízis és a tehetséggondozás 
mátrix pedig teljesítmény menedzsment vagy a válla-
lati fejlesztési stratégia kialakításához ad eszközt. A 
kérdőívek kérdései testreszabhatók, így ha a vállalat 
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speciális, csak rá jellemző tényezőket is figyelembe 
szeretne venni, az is megoldható. 
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http://web.t-online.hu/
http://www.telekom.hu/l
http://web.t-online.hu/siriusbt/iso9001tipp5.html
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Munkaerő megtartás 
a kölcsönzött munkaerő vonatkozásában 

A cikk az ISOFÓRUM 2017 Tavasz (március 30-31) Konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata 
Bozi Arnold 

 
Napjaink egyik legmeghatározóbb kérdése, hogy miként 
tudjuk megtartani a munkavállalóinkat. Egyáltalán létezik-
e olyan módszer, bevált gyakorlat, mellyel elkötelezhetjük 
kollégáinkat? 

Természetesen mindenki, vagy legalábbis az emberek 
nagy részének első gondolata a fizetés általi motiváció. A 
pénz, a versenyképes fizetés ugyan alapfeltétel ahhoz, 
hogy egyáltalán elkezdődhessen a motiváció, de vajon 
megléte után is motivációt vált ki a munkavállalókból? Mi-
lyen motivációs faktorokkal járulhatunk hozzá a lojalitás-
hoz, akár már az első pillanattól kezdve? Láthatjuk, hogy 
sok kérdés fogalmazódik meg az elköteleződés kapcsán, 
melyekre megpróbálunk saját gondolataink, és bevált gya-
korlataink mentén választ találni. 

Megtartás = Szervezeti elköteleződés? 

A munkavállaló elköteleződése a szervezet iránt elsősor-
ban azért fontos, mert valószínűsíti a minőségi munkavég-
zést. Az munkavállalók elkötelezettsége nagyban befolyá-
solja munkahelyi viselkedésüket, ezzel együtt pedig egyé-
ni teljesítményüket, vagyis a vállalati eredményességet. 
Brooks és Wallace (2006) azt mondják, hogy az elkötele-
zett munkavállaló az, aki extra erőfeszítéseket kíván tenni 
a szervezet érdekében. Ezek az extra erőfeszítések járul-
nak hozzá legnagyobb mértékben a szervezetek verseny-
képességének megtartásához (Zajac, 1990). Kérdés per-

sze, hogy a vállalat számára mi az, ami fontosabb té-
nyező: ha a munkavállaló a szervezethez kötődik, vagy ha 
a munkája irányában elkötelezett (ekkor valószínűleg ke-
vés tényező köti őt az adott vállalathoz – hasonló munkát 
végezhet más cégeknél, versenytársnál is). 

Alapvető kérdés tehát, hogy vajon milyen szempontokat kel-
lene szem előtt tartanunk a minőségi munkavállaló megtar-
tása érdekében? Kölcsönzött munkavállalók esetében a kö-
vetkező szempontokat célszerű figyelembe venni: 

Employer Branding - A vállalatok, munkáltatók megkülön-
böztetésére egyre kardinálisabb kérdés a vállalati imázs 
innovatív menedzsmentje. A tehetsége és a specialisták 
megszerzéséért egyre intenzívebb verseny van kirobba-
nóban. A munkáltatói verseny immár a fizikai munkakörök 
esetében is jelentős. 

Miért jó nálunk dolgozni? – Egyre több cég alkalmazza az 
ún. „munkaerő vonzó videókat”. Ez gyakorlatilag az adott 
cégnél pár perces videó forgatását foglalja magába (pl. 
milyen feladatokat végeznek, miért jó a cégnél dolgozni 
(vélemények 1-1 mondatba) milyen a légkör, a munkakör-
nyezet). A vállalati imázs növelése szempontjából is hasz-
nos (Employer Branding!). Így sokkal egyszerűbb a dolgo-
zói integrálás, reális képet tudnak festeni, és mivel meg 
tudják mutatni a jelentkezőknek a céget, a munkafolyama-
tot, vagy akár a munkakörnyezetet, ők is könnyebben tud-
nak dönteni az adott pozícióval kapcsolatosan.  
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Közhelyek, sztereotípiák elvetése. Támogatás. - Melyik 
városrészből, országból ne?! Közhelyeket vessük el, ne 
legyenek megkülönböztetések (pl. keleti régióra vonatko-
zóan). A szociális, városi és szervezeti integrálódás elő-
segítése a legfontosabb annak érdekében, hogy a mun-
kavállaló szívesen maradjon itt, akár családját is letele-
pítse. Fontos, hogy a cégen kívül is jól érezzék magukat a 
munkavállalók, és ne akarják elhagyni az adott régiót, 
vagy épp az országot. Inklúzió elősegítése mind a Hr, 
mind a város, és kölcsönbe-vevő részéről is (pl. közös FÓ-
RUM), ezáltal vándorlások csökkentése A fokozódó mun-
kaerőhiány redukálása érdekében szükséges megnyitni a 
munkaerőpiacot a hiányszakmában dolgozó külföldi mun-
kavállalók előtt is. 

Bér. Van az a pénz vs. Nincs az a pénz! – ARANYSZA-
BÁLY-> Nincs mindennek pénzben kifejezhető értéke, de 
a versenyképes bér nélkülözhetetlen a megszerzéshez. 
Alapvetően azt kellene megértenie a cégeknek, hogy ha 
nem elég a pénz, a kollégák másod- és harmadállásokat 
kénytelenek vállalni, aki pedig pl. tizenhat órát dolgozik 
egy nap, az másnap nem fog jól teljesíteni az adott cég-
nél. A másik lényeges terület, amiről itt beszélnünk kell, 
azok a pénzben nem kifejezhető értékek, mint a jó mun-
kahelyi légkör, a kihívást jelentő csapat, a vezetői támo-
gatás, a szakmai tréningek, az elismerések, vagy a min-
dennapi szokások pl. közös ebéd a kollégákkal. A szinop-
szis, ami ezen feltevésekből levonható: A pénz érzelmi 
energiákat nem ad, de a cég érdeke is, hogy rendesen 
megfizesse az alkalmazottakat. 

Fizikai munkaerő demotiváltságának számos oka lehet, ám 
mégis legtöbb esetben elmondható, hogy a közvetített/köl-
csönzött emberek nem céghez kötődnek, hanem a tanács-

adókhoz, HR-esekhez, kölcsönbe-vevőkhöz. Sajnos a köl-
csönzött munkavállalók nagy százalékban azért hagyják el 
az adott céget, ahol dolgoznak, mert megkülönböztetést 
éreznek a saját állományú munkavállalókhoz képest. Ezen 
probléma kiküszöbölése, ugyan csak minimális odafigye-
lést igényelne, nem kerülne plusz kiadásokba, ám megléte 
komoly fluktuációs csökkenést okozhatna. 

Megtartó erő – jó gyakorlatok - Versenyképes fizetés. Mit 
is értünk versenyképes fizetés alatt? A kifejezés hallatán 
először talán az emberek nagy többsége a fizetés „nagy-
ságára” gondol, ám nem feltétlenül a nagyságrend miatt 
lehet csak versenyképes egy fizetés. Jó gyakorlat lehet pl. 
az időben megérkező fizetés, vagy motiváló lehet az is, ha 
hónap 5-e a fizetés napja. Fontos a folyamatos személyes 
kapcsolattartás a kölcsönzött munkavállalókkal, erre ki-
váló megoldás lehet egy Onsite koordinátor, aki elérhető, 
és fogadja a munkavállalókat. Sokszor problémát jelent a 
túlórázás, mint lehetőség. A korrekt szállás feltétele is 
nagy nehézséget jelent a munkavállalóknak, hiszen ott 
élik mindennapjaikat munkaidejük letelte után. A komfort, 
a jó közérzet szintén hozzájárul a munkahelyi viselkedés-
hez, amely, ha negatív rányomja bélyegét az aznapi mun-
kateljesítményre is. Alapvető szükségletek kielégítésével, 
mint pl. főzési lehetőség biztosítása, mosógéphasználat, 
közösségi terek, vagy akár ingyenes Wifi hálózat biztosí-
tásával garantáltan elégedettebb lesz munkavállalónk. Itt 
megemlíteném az albérleti támogatás lehetőségét is alter-
natívaként, hiszen így családok is tudnának jönni. Ered-
mény utáni kulturális rendezvényeken való részvétel lehe-
tősége szintén motiváló hatással bír, akár színházjegy, 
sportesemény látogatása, fittness bérlet kedvezményes 
áron való biztosítása. Szintén nagyon fontos, és központi 
kérdés a jól-lét biztosítása, aminek egyik alapvető feltétele 
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a munkavállalók egészségére való munkáltatói odafigye-
lés. Egészségbiztosítással, szűrővizsgálatok biztosításá-
val már sokat tehet az egészséges munkavégzésért a 
munkáltató, amellyel a másik fontos tényező a stresszfak-
torok is kiküszöbölhetőek. 

Szerző: 
Bozi Arnold: 2000 óta dolgozom a Pannon-
Worknél, kezdetben, mint mosonmagyaróvári ki-
rendeltség-vezető, majd régió-vezető és 2013 
óta az igazgatóság tagja vagyok, illetve ausztriai, 
szlovákiai, szerbiai cégünknél ügyvezetője. Idő-
közben HR-es végzettséget szereztem, hogy tu-
dásom ne csak gyakorlaton alapuljon. Az elmúlt 
években nagyon sok tapasztalatra tettem szert, 
ezen a folyton megújuló szolgáltatási piacon. 
Nem csak tapasztalataimmal, állok kollégáim 

rendelkezésére, hanem tanulással is szeretem bővíteni tudásomat, 
annak érdekében, hogy mindig a kornak megfelelő tudással rendel-
kezzek. Úgy gondolom, hogy mindig meg kell újulnunk, mert hitvallá-
som, hogy; ha mindig azt teszed, amit eddig, azt éred el, amit eddig. 
 _____________________________________________ 

  
145 évvel ezelőtt, 1872. július 1-én a belga határhoz közel 
fekvő Cambrai városában született a repüléstörténet egy 
nagy alakja, Louis Bleriot. (Külön érdekesség, hogy szülő-
városát a kalandozó magyarok Bulcsú vezetésével megpró-
bálták bevenni, de nem jött össze. Az 1200-as évek elején 
Árpádházi Szent Erzsébet adományokkal támogatta a szé-

kesegyház újjáépítését, halála után szentté avatásáig a szé-
kesegyházban őrizték a szívét. Utcát is elneveztek róla, 
amelyet a XX. században átneveztek, azóta egy neves avi-
atikus – Bleriot – nevét viseli.) 
A nevezetes párizsi École Centrale-ben szerzett diplomát, 
majd az autók fényszórójának fejlesztésével kezdett foglal-
kozni, erdményeképpen megszületett az addigi legjobban 
használható fényszóró. Az üzlet olyan jól ment, hogy az ak-
kori idők nagy autógyártóit (Renault, Panhard) ő látta el fény-
szórókkal. 
A repülés mindig is érdekelte, 1905-ben találkozik Gabriel 
Voisin-nel, és innen már csak a repülés érdekli. 
A Csatorna léghajóval történő átszelése először 1785 óta 
már többször megtörtént, de repülőgéppel még nem. A Daily 
Mail (alapítva a „Rothermere család” által – érdekes módon 
újabb magyar szál) 1906-ban – három évvel a Wright testvé-
rek történelmi repülése után – ezer font díjat tűzött ki annak, 
aki a átrepüli a csatornát, repülőgéppel. Egyik esélyese a díj-
nak Bleriot volt, aki 1909. július 25-én hajnalban indult útjára, 
és kevesebb mint 40 perc repülés után landolt Dover mellett. 
Akkoriban még nem voltak navigációs eszközök, a látásra, 
és a csatornán hajózó járművekre lehetett hagyatkozni. 
Megtörtént az első, nem szárazföld feletti repülés. 
Alig 3 hónappal a sikeres út után, Budapesten köszönthették 
a híres aviatikust, akinek gépét kiállították a Vigadóban, és 
október 17-én repülési bemutatót tartott Kisrákoson (ma az 
Üllői út Népligettel szembeni része). Az eseményre 200 ezer 
ember volt kíváncsi, a helyszínre villamos különjáratokat in-
dítottak. Ez volt Magyarországon az első alkalom, hogy fel-
szállt egy repülőgép.  
Bleriot a későbbiekben az üzleti életben dolgozott, sikeres 
repülőgépgyáros lett, 1936 augusztus legelején (1 vagy 2) 
hunyt el Párizsban. 
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A lean 14 vállalatirányítási elve és az új generációk igényei 
Szinergiák, közös metszetek a tiszteleten, csapatmunkán és folyamatos szervezeti tanuláson alapuló lean módszertan és 

az új generációk munkahelyi igényei között 
Schäffer Beáta 

 
Évek óta foglalkoztat az új generációk szerepe a munka-
erőpiac alakulásában. 
Öt éve még egy multicég vezetőjeként szembesültem az 
ambíciózus és versengő Y generáció felbukkanásával - 
türelmetlenségükkel, technológiai nyitottságukkal és hoz-
záértésükkel. 
Néhány év alatt pedig azt figyeltem meg, hogyan váltak 
egyre nagyobb számban vezetővé és döntéshozókká a 
cégeknél az Y generáció tagjai. 
Azután lassan kilépett a munkaerőpiacra egy fiatalabb, 
kényelmesebb, és még technikafüggőbb korosztály is – a 
Z generáció is. 
Ma még küszködnek a munkahelyek azzal, hogy ez utóbbi 
(meglehetősen öntörvényű és önérzetes) korosztály kép-
viselőivel mit is kezdjenek... Felmérések szerint pedig épp 
az Y generáció (korban hozzájuk közel álló) tagjai tudják 
a legkevésbé elfogadni őket.  
Az Y generáció már ma is a munkaerőpiac közel felét kép-
viseli. Tíz éven belül pedig az Y és Z számaránya (a Baby 
Boom és az X generáció nyugdíjba vonulását követően) a 
munkaerőpiac háromnegyedét teszi majd ki. 
Sokat olvastam, kutattam az új generációkkal kapcsolatos 
vezetői irodalmat, és a témában könyveket is írtam „Ifjú 
titánok” és „A legifjabb titánok” címmel. Arra a kérdésre 
kerestem és keresem a választ, milyen vezetői módsze-
rekkel lehet bevonzani, motiválni és megtartani az ifjabb 
nemzedékeket, akik vizuális kultúrán nőttek fel, állandó 

online jelenléthez szoktak és meglehetősen önérzetesek, 
hiszen a családoktól azt tanulták, hogy mindenbe van be-
leszólásuk, sőt döntési joguk is. 

 
1. kép 

Sok – sok olyan vezetői módszert találtam, amelyek nem 
újak a nap alatt, de igen hatékonyak lehetnek a jövő nem-
zedékeinek vezetésében. 
Ilyenek a „helyzetfüggő vezetés”, a „coaching szemléletű 
vezetés”, az „empowerment”, és még sok minden más. 
De amire a legkevésbé számítottam a kutatásaim kezde-
tén: minden előítéletem és felszínes első gondolatom el-
lenére a lean módszertan az, ami a legátfogóbb módon 
képvisel mindent, ami előremutató lehet az új generációk, 
különösen a Z generáció elközelezetté tételében! 
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Lássuk, mit is tud a „Toyota módszer” helyes alkalmazása 
nyújtani a vezetők számára az új generációk vezetésében 
a munkahelyeken a 14 vállalatirányítási alapelv tükrében. 
1. Alapozzuk vezetési döntéseinket hosszú távú filozó-
fiára, akár a rövid távú pénzügyi célok rovására is! 
Az új generációk a korábbiaknál jobban igénylik, sőt elvár-
ják azt, hogy amit tesznek, annak valamiféle jól meghatá-
rozott és körülírható értéke (meaning) legyen. Rühellik az 
értelmetlen, követhetetlen és következetlen vezetői utasí-
tásokat. Munkájuk az életük integrált része, amelytől azt 
várják, hogy amit tesznek, annak értelme és értéke legyen. 
Az Y és a Z generáció igényli azt, hogy megkérdőjelez-
hesse a régi beidegződéseket és challengelhesse a dol-
gokat. Osszuk meg velük vezetői gondolatainkat a cég 
stratégiájáról és értékeiről. Képviseljük hitelesen és követ-
kezetesen ezeket az értékeket! 
2. Hozzunk létre megszakításmentes folyamatáram-
lást, hogy felszínre hozzuk a problémákat!  
Annak érdekében, hogy ne vesszenek el a stratégiailag 
fontos információk, és ne legyenek értelmetlen és felesle-
ges műveletek sem, magas szintű felhatalmazást kell kap-
nia minden egyes munkavállalónak, kortól és tapasztalat-
tól függetlenül.  
A Z generáció már a gyerekszobából hozza a magas 
szintű bevonás, a döntésekben való részvétel igényét, és 
ezt várja a munkahelyétől is. Vonjuk be őket a felesleges 
csűrcsavarok kiiktatásába, vonjuk be őket a projektekbe, 
és várjuk el tőlük, hogy fejlesztési javaslataikat folyamato-
san osszák meg! 
3. Használjunk húzórendszereket a túltermelés elke-
rülésére!  

Használjuk megfelelően a technológiai rendszereinket, 
mint húzórendszert. A big data szűrése és tudatos elem-
zése segít abban, hogy kiiktassuk a felesleges készlet és 
erőforrás-torlódást, és vevőink igényeit területenként vagy 
régiónként célirányos kínálattal elégítsük ki. Minden adat-
bevitel csak azáltal nyer célt, ha a kinyert adatok hozzá-
adott értéket képviselnek és építik az üzleti kapcsolatok 
folyamatos fejlesztését! 
A Z generáció digitális bennszülöttként szárnyakat kaphat 
az olyan feladatoktól, amelyekben az „értelmetlen” adat-
tömeg strukturálásával értelmes döntéseket szolgálhat a 
munkája által. Vonjuk be őket az adathalmaz értelmes 
strukturálásába és elemzésébe! 
4. Egyenlítsük ki a termelést!  
A Heijunka az információk folyamatos és hatékony áram-
lását eredményezi. A Heijunka a “muri” megszüntetését is 
célozza – mely túlzott fárasztó munkát jelent. A “mura” és 
a “muri” egyaránt a “muda” (veszteség) részét képez, 
melynek kiiktatása a tevékenység egyik fő célja. A túlzott, 
aránytalan, fárasztó munka kiiktatása, a felesleges és cél-
talan munkafolyamatok kiiktatása az egyik fő cél. 
Iktassuk ki a redundanciát, a felesleges duplikációkat! A Z 
generáció különösen „kényelmes” és kreatív módon „lusta” 
ahhoz, hogy feleslegesnek ítélt műveletekre pazarolja a 
drága (munka- és szabad-) idejét. Kerülik a túlzottan és fe-
leslegesen fárasztó folyamatokat. Kifejezett „muda-va-
dász” az alaphozzáállásuk. Használjuk ki ezt az erősségü-
ket, és vonjuk be őket a folyamatok optimalizálásába! 
5. Alakítsuk ki annak kultúráját, hogy megálljunk és 
orvosoljuk a problémákat, így már az első alkalommal 
is kiváló minőséget érünk el!  
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Folyamatosan orvosoljuk az időközben felmerülő problé-
mákat, vezetőként vegyük kézbe és oldjuk meg a problé-
mákat, szüntessük meg az elakadásokat és szűk kereszt-
metszeteket, így már elsőre is a célhoz vezető minőséget 
érjünk el. 
A Z generáció igényli, hogy beleszólhasson a folyamatok 
alakításába. A „jidoka” magas szintű autonómiát biztosít 
minden egyes munkatársnak, hogy proaktív módon je-
lezze az elakadásokat. Adjunk számukra felhatalmazást a 
tervezésbe, cselekvésbe, ellenőrzésbe és korrekcióba, a 
teljes PDCA ciklusba! A lean biztosítja, hogy bárki meg-
húzhassa az „andont”, hogy segítséget kérjen. 
6. A feladatok szabványosítása a folyamatos fejlesz-
tés és az alkalmazottak önirányításának alapja. 
A feladatok szabványosítása, strukturálása; a felhatalma-
zás a folyamatos fejlesztés és az alkalmazottak önirányí-
tásának alapja. A szabványosított munka azonban nem a 
merev szabályokhoz való ragaszkodásról szól, épp ellen-
kezőleg: az alkalmazottak önállósításának és az innová-
ció ösztönzésének alapja. 
A Z generáció irtózik a felesleges bürokráciától – különö-
sen a papíralapú dokumentációtól. A lean menedzsment 
által képviselt „felhatalmazó bürokrácia” viszont önállósítja 
a munkavállalókat a szabályok és eljárások keretrendsze-
rén belül, és ösztönzi a szervezeti tanulást. Az új generá-
ciók pedig igénylik az efféle magas felhatalmazást, és a 
folyamatos önfejlesztési lehetőséget! 
7. Alkalmazzunk vizuális irányítást, így nem marad-
nak rejtve a hibák!  
A kor alapkövetelménye, hogy alkalmazzunk minél több 
vizuális szemléltetést az eredmények szemmel tartására. 
A dashboardok és KPI szemléltető felületek mellett min-
den szinten igen elterjedtté váltak az infografikák, 

fowchartok, az áttekinthető, tömör és informatív informá-
cióközlésre és visszajelzésre. A jól megtervezett vizuális 
visszajelző rendszer növeli a termelékenységet, csökkenti 
a hibák számát, elősegíti a kommunikációt. 
A Z generáció az instagramon és a pinteresten nőtt fel, és 
magas elvárásai vannak a vizuális szemléltetéssel kapcso-
latban. Használjuk a vizuális szemléltetést minden egyes 
folyamatra és a kivételes eljárások, kivételkezelések (bal-
esetek, minőségi eltérések) gyors és transzparens intézke-
dési rendjére vonatkozóan is. Tömör „one-pagerekkel”, 
szemléletes infografikákkal segítsük a gyors intérkedést és 
a folyamatos tájékoztatást, például a munkavédelem sza-
bályainak gyors, áttekinthető ismertetésére, a napi teljesít-
mény értékelésére is, mert az új generációk azonnali és 
transzparens visszajelzést várnak a munkahelyükön! 
8. Csak megbízható, alaposan tesztelt, a munkatársa-
inkat és a folyamatainkat szolgáló technológiát hasz-
náljunk!  
Megbízható, alaposan tesztelt, a munkatársainkat és a fo-
lyamatainkat szolgáló, értékteremtő technológiát használ-
junk, ami ideális esetben a munkavégzés helyén alkalmaz-
ható, így nem idényel irodai vagy más „back office” adatbe-
vitelt. Tekintsük eszköznek a technológiát, ami azért van, 
hogy támogassa az embereket és a folyamatokat. 
A Z generáció imádja az emberközpontú technológiát. Ad-
junk a kezükbe vagy fejlesztessünk ki velük olyan techno-
lógiai megoldásokat, amelyek a folyamatokat és saját ké-
nyelmüket is, vagyis a hatékony munkavégzést szolgálják! 
9. Neveljünk ki olyan vezetőket, akik teljes mértékig 
ismerik a munkát, megélik és másoknak is megtanít-
ják a filozófiát!  
Vonjuk be a vezetőket, akik teljes mértékig ismerik a mun-
kát, megélik és mások előtt is elkötelezetten képviselik a 
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lean menedzsment hozzáadott értékét. Neveljük ki a te-
hetségeinket, hogy belső erőforrásokból biztosítsuk a ve-
zetői utánpótlást. A vezetők elsődleges szerepe a 
coaching szemléletű, folyamatosan tanuló szervezet ki-
építése. 
Az új generációk szeretik látni, milyen pályaív és milyen le-
hetőségek állnak előttük. De tévhit azt gondolni, hogy csak 
a vertikális karrierpálya érdekli őket! Értékelik a horizontális 
tapasztalatszerzési lehetőségeket, a projektmunkákba való 
bevonást, a tehetségprogramokat, és a mentorálást. Épít-
sünk ki mentoring rendszert a szervezetnél, hogy a tehet-
séges munkatársak ne hagyják el a céget, alakítsanak ki 
szoros kötődést a mentorukkal és a vállalattal! 
10. Fejlesszünk kivételes, a cégfilozófia szellemé-
ben dolgozó munkatársakat és csapatokat!  
A munkatársak tisztelete és folyamatos kihívása a vezetők 
feladata. A lean nem arról szól, hogy mindennel elhalmoz-
zuk és kényeztetjük a munkatársakat, akár megérdemlik, 
akár nem. Jutalmazzuk a céltudatos, eredményes munkát, 
és következetesen lépjünk fel a nem-teljesítőkkel szemben. 
Az új generációk szeretik érezni, hogy fontos csapatok 
fontos tagjai. Alakítsunk ki „action learning group”- szerű 
problémamegoldó munkacsoportokat, amelyek állandóan 
fejlesztik a folyamataikat. A csoportvezetőnek nem a fe-
gyelmezés, hanem a támogatás a feladata, de nem tart-
hatja a szervezeten belül a nemteljesítőket. Visszajelzés 
és automómia – e kettő kell nekik, és ezek fontos részei a 
lean módszertanának. 
11. Tiszteljük partnereink és beszállítóink hálóza-
tát: adjunk nekik feladatokat és segítsünk nekik, hogy 
fejlődjenek!  

Partnereink és beszállítóink hálózatát vonjuk be az ügyfél-
találkozókba, és kérjük meg őket tapasztalataik megosz-
tására! Kérjünk elégedettségi visszajelzést termékeinkről 
és szolgáltatásainkról. 
Vonjuk be az új generációkat a folyamatok állandó tökéle-
tesítésébe. Jöjjenek, mérjenek és fáradozzanak azon, 
hogy mindig magasabbra tehessük a lécet. Ezáltal folya-
matosan biztosítani lehet a költséghatékonyságot, a ver-
senyképességet. A Z generáció holisztikusan áll a munka-
helyéhez, partnerséget vár és partnerséget nyújt, ha elkö-
telezetté válik az ügyhöz! 
12. Első kézből szerezzünk információt, hogy teljes 
mértékben megértsük a helyzetet! (genchi gembutsu)  
„Menj, nézd meg!” Folyamatosan rögzítsük ügyféltapasz-
talatainkat, és a visszajelzéseket építsük be a folyamata-
inkba. 
Az új generációk a legkiválóbb partnereink lehetnek ab-
ban, hogy kiszabaduljunk a sablonos, a megszokásnak és 
a régi szabályoknak megfelelő gondolkodási keretekből. 
Kísérletező, mindent megkérdőjelező, „kóstolgató” hozzá-
állásuk nem kell, hogy félelmet keltsen a hiteles és kom-
petens vezetőkben. Engedjük, sőt adjunk teret a józan ész 
vezérelte kérdéseik feltevésének. A lean az alapos megfi-
gyelés hatalmán alapszik. Vonjuk be a fiatal munkatársa-
kat az alapos megfigyelésbe és szemlélődésbe! 
13. Lassan, konszenzus útján, minden lehetőség 
gondos mérlegelése után hozzuk meg, majd gyorsan 
valósítsuk meg a döntéseket!  
Alapos mérlegelés után hozzuk meg, majd gyorsan valósít-
suk meg a döntéseket, alakítsuk ki, és a célnak megfele-
lően folyamatosan frissítsük az információkat! A világ nagy 
katasztrófái (Titanic, Challenger Csernobil, Deepwater Ho-
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rizon) mind-mind emberi mulasztásból és a hübrisz, a té-
vedhetetlenség magabiztosságából következtek. A gondos 
döntéshozatal a tények ismeretén, az alternatívák mérlege-
lésén, a konszenzuson, és a jó kommunikáción múlik. 
Az új generációk „harci kedve”, optimizmusa és aktivitása 
miatt talán ez a legnehezebb feladat. De a bevonás, a tel-
jes kép ismerete, az alternatívák ismertetése mind-mind 
segítheti a kölcsönösen előnyös, a legkevesebb veszte-
séggel vagy legnagyobb előnnyel járó megoldásokra tö-
rekvés megtanulását. De a one-pager (A3-as) összegzé-
sek elkészítésében is igen aktív kapcsolódási pontot talál-
hatnak a lean módszertannal. 
14. Váljunk tanuló vállalattá a szûnni nem akaró, fo-
lyamatos újragondolás (hansei) és a folyamatos fej-
lesztés (kaizen) segítségével!  
Váljunk tanuló szervezetté – azaz ne kőbe vésett struktú-
rát hozzunk létre, hanem egy folyamatosan fejlődő, élő 
rendszert! A mai üzleti világban a korábban stabilnak és 
örökérvényűnek számító rendszereket kiszorította az al-
kalmazkodás, az innováció és a rugalmasság igénye. 
Az új generációk a kaizen, a folyamatos jobbítás, újítás és 
fejlesztés legjobb alanyai! Igénylik a fejlődést, fejlesztést, 
önfejlesztést, tanulást és visszajelzést. Igénylik a tény-
szerű, fejlesztő visszajelzéseket – bár néha ezt nehezen 
viselik.  
A „hansei” önmarcangoló, önkritikus alkalmazása persze 
távol állhat tőlük, de idővel hálásak lehetnek az őket építő 
és a pályaívüket is egyengető, határaikat és komfortzóná-
jukat folyamatosan feszegető vezetői visszajelzésekért! 

Szerző: 
Schäffer Beáta coach, tanácsadó, jogi szakokle-
veles közgazdász, több évtizedes, banki és multi-
nacionális vezetői és változás-menedzsment ta-
pasztalattal. A különböző generációk hatékony 
együttműködésének szakértője, az "IFJÚ TITÁ-
NOK - Vezetőknek az Y generációs vezetőkről" és 
"A LEGIFJABB TITÁNOK - Vezetőknek a Z gene-
rációs munkavállalókról" - című könyvek szerzője. 

 ____________________________________________  
 
Poka-yoke 
A poka-yoke eszközöket néhol „bolondbiztos” megoldás-
nak nevezik, mondja a tréner hallgatóinak, miután ismer-
tette a japánból származó módszer lényegét. A kitaláló 
Singó Sigeo a Toyota Termelési Rendszer egyik szakér-
tője, már az 1930-as években óriási jelentőséget tulajdo-
nított a hibabiztos gyártásnak, mely tetemes gyártási költ-
ség megtakarítást eredményezett. Példák sokaságát hall-
hatták a minőségügyi oktatás résztvevői (a földelt háztar-
tási dugótól, a gyerekjátékokon át a telefontöltő csatlako-
zóig), míg végül ellenőrizni szerette volna: az elhangzot-
tak táptalajra találtak-e? Ennek során az egyik „nebuló” 
rákérdezett: a kivehető alsó és felső fogsor az poka-yoke? 
Ön mit válaszolna erre? 

-szs- 
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Veszteségek az áruszállításban – speciális szakmérnöki tudással a biztonsági kockázatok kezel-
hetők 

Dr. Kocsis Imre 
 
A fuvarozás és a szállítmányozás területén mára a bizton-
ság kérdése az egyik legfontosabb szemponttá vált. Egyre 
többen vélik úgy, hogy a szállítmányozás-biztonság téma-
köre úgy szakmaként jelenhet meg az áruszállítás terüle-
tén. Ezt az igényt felismerve jött létre – Magyarországon 
elsőként – a szállítmányozás-biztonság aktuális (műszaki, 
jogi, szabványosítási, engedélyezési, közlekedési, infor-
matikai, adatvédelmi, személyiségjogi, HR, stb.) kérdéseit 
tárgyaló posztgraduális képzés a Debreceni Egyetem Mű-
szaki Karán. 
A világ – ezen belül Európa – biztonsági helyzetének az 
utóbbi évtized során bekövetkezett drasztikus megváltozása 
oda vezetett, hogy a szállításhoz kapcsolódó költségek je-
lentős részét teszik ki a szállítmányok megdézsmálásából, 
ellopásából a személyzetet érő támadásokból, a hamis do-
kumentumokkal való visszaélésekből adódó károk. 
A TAPA (Transported Asset Protection Association) által 
kiadott dokumentumban (Trucking Security Require-
ments, TSR 2014) úgy fogalmaznak, hogy ma az ellátási 
láncban a szállítmányok ellen elkövetett bűncselekmé-
nyek jelentik az egyik legnagyobb kihívást a nagy értékű 
termékek gyártói és a szállítási szolgáltatók számára. A 
szállítmányok eltulajdonítására alakult bűnözői szerveze-
tek egyre erőszakosabban lépnek fel világszerte. 
Emellett a nem megfelelő eszközökkel vagy nem megfe-
lelő módon elvégzett rakodás, rögzítés, átrakás is jelentős 
károkat eredményezhet. Átgondolatlan, szakszerűtlen út-

vonaltervezéssel, nem megfelelő személyzet kiválasztá-
sával tovább növekszik annak az esélye, hogy szállítás 
kapcsán veszteség keletkezzen az áru sérülése, a meg-
szabott idők be nem tartása, vagy nem megengedett kö-
rülmények kialakulása miatt. 
A kockázatok azonosítása és kezelése folyamatos felada-
tot jelent az érintett vállalatoknak és a biztonsági cégek-
nek a műszaki biztonsági fejlesztések, az információbiz-
tonság növelése, adatvédelem, áruvédelem, humánerő-
forrás-fejlesztés, biztonsági szolgáltatások (azonosítás, 
nyomkövetés, árukíséret, stb.) területén. 
A problémakör komplexitása szükségessé teszi, hogy a 
szállítmányozással foglalkozó szakemberek tisztában le-
gyenek a biztonsági kockázatok teljes körével, és ismerjék 
ezek kezelésének műszaki, jogi, menedzsment, informa-
tikai, közlekedésszervezési módszereit. 
A szállítás, és általában az ellátási láncok biztonsága rend-
szeres témája szakmai konferenciáknak, rendezvények-
nek. A felhalmozódott ismeretanyagnak egy egyetemi 
posztgraduális képzéssé való szervezése aktuálissá vált. 
A biztonságos ellátási lánc megteremtésére való törekvés 
kapcsán a szakemberek felvetik, hogy az áruszállítási te-
vékenység érintettjei (megrendelők, szállítmányozók, fu-
varozók) sok esetben nem törekednek az elérhető maxi-
mális biztonságra, nem használják ki a rendelkezésre álló 
technikai eszközöket, informatikai, jogi, biztosítási, ellen-
őrzési lehetőségeket, aminek eredményeként rendszere-
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sen jelentős veszteségeket könyvelhetnek el. A tapaszta-
latok igazolják, hogy a fizikai védelem, az informatikai vé-
delmi megoldások, valamint a személyi vonatkozások ke-
zelése (kiválasztás, oktatás, ellenőrzés) a legfontosabb 
elemei a megbízhatóság növelésének. 
Külön figyelmet kell fordítani az egyes országokban, or-
szág csoportokban (pl. EU, USA, Kína) érvényes eltérő 
szabályokra. A világpolitikai helyzet változásai (háborús 
konfliktusok, migráció, nemzetközi szerződések betar-
tása, stb.) jelentősen kihatnak az áruszállítás körülménye-
ire, korábban biztonságos területek válhatnak kockáza-
tossá (mint például az utóbbi évtizedben Nyugat-Európa 
számos része). A biztonságpolitikai kockázatoknak a gaz-
daságban érzékelhetők a hatásai, az ellátási láncban ezek 
a hatások különösen jelentősek, és gyorsan változnak. 
Az internet alapú üzleti megoldások térnyerésével a táma-
dási felület is növekszik, a kibertámadások jelentős vesz-
teségeket okozhatnak az ipari szektorban, az ellátási lánc 
– kritikus infrastruktúraként – kiemelt jelentőséggel bír 
ezen a téren is. 
Az áruszállítással foglakozóknak fontos ismerni az EU köz-
lekedésbiztonsági előírásait, statisztikai rendszerét, azt, 
hogy milyen mutatókon keresztül lehet mérni a biztonság 
szintjét, hogyan történik az adatszolgáltatás, az adatkezelés 
és feldolgozás. Ismerniük kell a veszélyes árukra, na-
gyértékű árukra, gyorsan romló élelmiszerekre, élőállatokra, 
stb. vonatkozó speciális szabályokat és módszereket. 
A fuvarozási ágazatban előforduló árubiztonságot érintő 
incidensek kétharmada esetében a belső személyzet érin-
tett, a humán kockázat csökkentése fontos feladat. Ezen 
belül különösen fontos megbízható és ellenőrzött gépko-
csivezetők kiválasztása. A partnerek és dokumentumok 

ellenőrzésére (a csalásra készülő álcégek, hamis engedé-
lyek, dokumentumok kiszűrésére) ma már különféle adat-
bázisok, lekérdezési lehetőségek állnak rendelkezésre. 
A szállítmányozás-biztonság kérdésének fontossága, és 
a szakterület komplexitása szükségessé teszi a szállítmá-
nyozás biztonságával foglalkozó szakemberek képzését. 
Ennek célszerű módja a szakirányú továbbképzés rend-
szere (szakmérnöki képzés mérnöki alapdiplomával ren-
delkezők részére, szakemberképzés más alapdiplomával 
rendelkezők részére). 
Magyarországon 2017-től elérhető szállítmányozás-bizton-
sági szakmérnök/szakember képzés a Debreceni Egyetem 
Műszaki Kar szervezésében (www.eng.unideb.hu/mat). A 
képzés során a hallgatók megismerik a jelenleg alkalmazott 
technikákat, és képesek lesznek saját szervezetüknél alkal-
mazni ezeket. A képzés célja a biztonság és megbízhatóság 
növelése az áruszállítás minden területén, károk, balesetek, 
veszteségek megelőzése. A képzés azokat célozza meg, 
akik a mindennapi munkájuk során használni szeretnék a 
megszerzett tudást, így a tematika a mai valósághoz alkal-
mazkodik. Szállítmányozó, fuvarozó, biztonsági, informati-
kai cégek gyakorló szakemberei mutatják be az aktuális 
problémákat és a legkorszerűbb megoldásokat. A cél az, 
hogy a végzett hallgatók elvigyék az új ismereteiket a válla-
latukhoz és kezdeményezzék ezek alkalmazását. 
A képzés célcsoportja igen nagy, hiszen a szállítás kocká-
zataiban a termelő vállalatoktól a szállítókon keresztül a 
megrendelőkig mindenki érintett. Egy termelő vállalat szá-
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mára kritikus, hogy olyan cégre bízza a terméke szállítá-
sát, amely rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, szak-
tudással, járművekkel, személyzettel (és valóban létező 
vállalkozás!). Az áruk továbbításával foglalkozó vállalatok 
számára fontos, hogy alkalmazzák a legújabb műszaki 
megoldásokat az áruk és a járművek védelmére, megbíz-
ható személyzettel rendelkezzenek, tisztában legyenek 
az őket érintő jogszabályokkal, a fuvarozáshoz kapcso-
lódó nemzetközi egyezményekkel. A megszerzett szaktu-
dás a fuvarozási és szállítmányozási folyamat minden 
érintett szervezeténél érvényesíthető az áruk továbbításá-
val kapcsolatos bármely munkakörben, például a fuvaro-
zási és szállítmányozási szolgáltatások értékelésében, 
minősítésében és kiválasztásában, a személyzet kivá-
lasztásában, az áruk csomagolásában, raktározásában, 
közúton, vasúton, vízen vagy légi úton való szállításában, 
vagyonvédelemben és a műszaki biztosításban, nyomkö-
vető, azonosító rendszerek alkalmazásában, incidensek 
kivizsgálásában és kezelésében. 
 

Szerző: 
Dr. Kocsis Imre a Debreceni Egyetem Műszaki 
Kar tanszékvezető főiskolai tanára. Doktori foko-
zatát a matematikai analízis területén szerezte 
2004-ben. 25 éve tanít matematikai, statisztikai, 
mechanikai témaköröket mérnököknek. 2013-ban 
gépészmérnöki, majd 2016-ban lean szakmér-
nöki diplomát is szerzett. A gépészet területén el-
sősorban a műszaki diagnosztika, ezen belül az 

állapotfelügyelet, rezgésdiagnosztika témakörben oktat és kutat. A 
2017-ben induló Szállítmányozás-biztonsági szakmérnöki és szak-
ember képzés felelőse. 
 _____________________________________________ 

80 esztendővel ezelőtt, 
1937. július 20-án hunyt el 
Rómában a Nobel díjas 
Guglielmo Marconi, akit 
a „drótnélküli távíró” kidol-
gozójának tartanak, és 
ezért kapta 1909-ben a 

legnagyobb tudományos elismerést. Bolognában született 
1874. április 25-én, neves egyetemeket látogatott, de dip-
lomát nem szerzett. Kísérleteit villájuk kertjében kezdte, 
egyre nagyobb távolságokra tudott jelet továbbítani. Az 
olaszok azonban nem érdeklődtek eredményei iránt, ezért 
Nagy-Britanniába utazott. (Édesanyja a Jameson whiskey 
gyár alapítójának unokája volt, így anyanyelvi szinten be-
szélt angolul, nem beszélve az anyagi függetlenségről.) 
A Brit Posta erősen támogatta a tevékenységét, így 1897-
ben benyújthatta a világ első rádió-szabadalmát. Üzletem-
bernek sem volt rossz, társaságot alapított, és 1898-ban 
már Lord Kelvin fizetett egy általa küldött marconigram-
mért. 1901-ben sikerült jelet továbbítani Angliából Új-
Fundlanba (Kanada). Munkásságáért 1909-ben a német 
Karl Braunnal megosztva kapták a Nobel Díjat. Érdekes-
ség, hogy a díjátvevő beszédében megemlítette, ponto-
san nem tudja, hogyan működik a találmánya. 
Elsőségét sokan vitatják, az orosz Popov már 1895-ben 
demonstrálta az elvet, Tesla szerint sokat „másolt” tőle, 
1943-ban az amerikai Legfelsőbb Bíróság meg is semmi-
sítette Marconi elsőségét Tesla javára. Az időpont isme-
retében inkább politikai, mint szaktudományi döntés szü-
letett. Egy biztos, Marconi csinálta meg először a minden-
napokban is használható adatátvitelt. 
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Jók a legjobbak közül 
Beszélgetés Dr. Veinperl Ilonával 

Sződi Sándor 
 

 

„… azt gondolom, hogy az emberi minőség 
minden más minőség alapja. A jó minőségű 
termékeket emberek állítják elő, emberek 
nyújtják a minőségi szolgáltatásokat az ügy-
felek számára, a folyamatok és az irányítási 
rendszerek hatékonysága, eredményessége is 
az azokat irányító, működtető, a minőség 
iránt elkötelezett és tudatos vezetőkön, mun-
katársakon múlik.” 

Dr. Veinperl Ilona 

• Légy szíves felvázolni eddigi szakmai életutad számodra 
legfontosabb állomásait! 

• A Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem vegyészmér-
nöki diplomát, szerves és biológiai vegyipari szakon. Né-
hány hónapos élelmiszeripari termelésben töltött gyakorlat 
után a Konzervipari Kutatóintézetben töltöttem el 11 évet, 
végig járva a tudományos munkatársi fokozatokat egészen 
az osztályvezetői beosztásig. Élelmiszeripari mikrobiológiá-
val, higiéniával, érintőlegesen technológiával is foglalkoz-
tam, a laboratóriumi vizsgálatok mellett mikrobiológiai té-
májú, az iparban hasznosítható kutatásokban is részt vet-
tem. Ebben az időszakban végeztem el a biotechnológus 
szakmérnöki képzést ugyancsak a Műegyetemen, és itt 
nyertem el az egyetemi doktori címet is enzimológiai szak-
területen készített disszertációmmal. A következő állomást 
a szakmai pályámon a Magyar Szabványügyi Hivatal 
(1995-től Magyar Szabványügyi Testület) jelentette, ahol 

kezdetben vizsgálólaboratóriumok akkreditálása, majd mi-
nőségirányítási rendszerek tanúsítása volt a feladatom. 
Munkatársaimmal együtt kidolgoztuk a belső auditor kép-
zés tananyagát és számos tanfolyamot tartottunk az évek 
során, kialakítottuk az MSZT minőségirányítási rendszerek 
tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó irányítási rend-
szerét, amelyet az elsők között akkreditáltattunk a tanúsító 
szervezetek közül – nemcsak a NAT-tal, hanem a tanúsít-
ványok kölcsönös elismerése érdekben a Svéd Nemzeti 
Akkreditáló Testülettel, a SWEDAC-al is. Abban az időben 
nyerte el az MSZT az IQNet tagságot, amelyet szintén egy-
fajta – a dokumentumaink és a működésünk helyszíni vizs-
gálatát is magában foglaló – auditálás előzött meg. 1999 óta 
a MÁV INFORMATIKA Zrt.-nél (2013 óta MÁV Szolgáltató 
Központ Zrt.-nél dolgozom), ahol a minőségirányítási rend-
szer kialakítása, majd folyamatos fenntartása és fejlesztése 
a fő feladatom. 
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• Ki és mikor „fertőzött meg” a minőséggel? Kitől, vagy kik-
től tanultál (a teljesség igénye nélkül)? 

• Kazinczy gondolata, a „Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok…” 
nemcsak a munkában eltöltött éveimet, hanem már a ta-
nulmányokkal töltött időszakát is jellemezte az életemnek. 
Klasszikusan minőségüggyel, minőségirányítási rendsze-
rekkel 25 éve foglalkozom, az MSZH-ban/MSZT-ben töl-
tött időszaknak köszönhetően nemcsak az akkreditálás-
ban, a minőségirányítási rendszerek tanúsításában, a mi-
nőségügyi oktatásokban szerezhettem meg a szükséges 
alapokat és a gyakorlati tapasztalatokat, de személyesen 
is megismerhettem a minőségügyi szakma számos jeles 
képviselőjét, részt vehettem az ISO 9000 Fórum megala-
kításának előkészületeiben, és bekapcsolódhattam a 
Nemzeti Minőségi Díjra pályázó szervezetek pályázatai-
nak értékelésébe is. 

• Mi jellemzi minőségelfogásodat? Mit jelent Neked a jó 
minőség? 

• Ez egy nagyon összetett dolog, és több oldalról is megkö-
zelíthető. Számomra talán az emberi oldal a legfontosabb, 
azt gondolom, hogy az emberi minőség minden más mi-
nőség alapja. A jó minőségű termékeket emberek állítják 
elő, emberek nyújtják a minőségi szolgáltatásokat az ügy-
felek számára, a folyamatok és az irányítási rendszerek 
hatékonysága, eredményessége is az azokat irányító, mű-
ködtető, a minőség iránt elkötelezett és tudatos vezetőkön, 
munkatársakon múlik. 

• Rendszeresen veszel részt auditokon. A megújuló szabvá-
nyok mennyire segítik alkalmazójuk versenyképességét? 

• Változik és folyamatosan fejlődik a világ, amit – nagyon he-
lyesen – a szabványalkotók is figyelembe vesznek. Az új 
irányítási rendszerszabványok egységes szerkezetet kö-
vetnek, megkönnyítve az alkalmazó szervezetek számára 

az irányítási rendszerek integrált kialakítását és működteté-
sét. A 2015-ben kiadott új ISO 9001 szabvány tovább erősíti 
a folyamatszemléletet, megköveteli a kockázat alapú gon-
dolkodásmódot, elvárva a kockázatokkal és lehetőségekkel 
való foglalkozást a nem kívánt hatások megelőzése, illetve 
a kívánt hatások erősítése érdekében. Amellett, hogy az új 
szabvány a szervezet vezetésének érdemibb részvételét 
várja el az irányítási rendszer működtetésében, számos te-
rületen megfogalmazza a változások tervezett és irányított 
kezelését. Mind ezek természetesen a vállalkozások ver-
senyképességének növelését is elősegítik. 

• Szigorú auditornak tartanak? Rámutatni szeretsz a fej-
lesztendő tevékenységekre, nemmegfelelősségekre, 
vagy inkább azok kijavításához adsz segítséget? 

• Remélem, nem a „szigorú” jelző az, amely az auditált szer-
vezetek képviselőinek elsőként eszébe jut rólam. Inkább 
az alaposság, a felkészültség és az objektivitás a jellem-
zője az auditori munkámnak. 1992-ben végeztem az első 
harmadik feles auditomat egy nagy húsipari vállalatnál, az 
elmúlt 25 évben több száz belső és külső auditon vettem 
részt, többnyire az auditorcsoport vezetőjeként. A nem-
megfelelőségek, fejlesztendő területek feltárása, azono-
sítsa minden típusú audit során feladata az auditornak, 
azok kezelésére azonban egy harmadik feles audit során 
konkrét javaslatot nem tehet az auditor, csupán megoldási 
lehetőségeket ismertethet példaként, de a javítás miként-
jének eldöntése az auditált szervezet dolga és felelőssége. 
Belső auditoknál természetesen a tapasztalataink és a cég 
ismerete alapján segítséget nyújtunk szükség esetén a 
nemmegfelelőségek javítására, a fejlesztési lehetőségek 
kezelésére szolgáló intézkedések meghatározásakor, ha 
erre igény mutatkozik. 
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• Tapasztalataid szerint milyen érvekkel lehet leginkább 
megnyerni a mai vállalkozásokat arról, hogy érdemes ta-
núsított minőségirányítási rendszereket működtetni? 
Mennyire jelent vonzerőt egy tanúsított rendszer? 

• A minőségirányítási rendszer követelményeit az ISO 9001 
szabvány a PDCA logikára fűzi fel. Ez nem jelent egyebet, 
mint hogy először meg kell tervezni a minőségirányítási 
rendszer és a folyamatok célját, valamint a célok elérésé-
hez szükséges tevékenységeket és erőforrásokat, majd a 
tervezett tevékenységeket végre kell hajtani, ellenőrizni 
kell, hogy valóban elértük-e a kitűzött célokat, és szükség 
esetén megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani, ha ez 
mégsem sikerült. Nem véletlenül a PDCA modellt a minő-
ségirányítás nulladik alapelvének vagy a „józan paraszti 
ész” alapelvének is szokás nevezni. Ma sem tudok ennél 
egyszerűbbet és nagyszerűbbet, annak ellenére, hogy ma 
már egy tanúsított rendszer nem feltétlenül jelent verseny-
előnyt, inkább egy olyan szilárd és biztos alapnak monda-
nám, amire biztonsággal lehet építeni, folyamatosan meg-
felelve változó korunk újabb és újabb kihívásainak. 

• Mi a véleményed a minőségügy és a minőségszakem-
berek megítéléséről? Hogyan látod a minőségügyben az 
ifjú titánok megjelenését? 

• A minőségügy és a minőségszakemberek megítélése is 
vesztett korábbi presztizséből. Ennek okait boncolgatni 
egy külön értekezés témája lehetne. Az az érzésem – és 
ez nem csupán a minőségügyre és a minőségszakembe-
rekre vonatkozik – hogy a szakmai teljesítmény nem min-
dig kapja meg a kellő elismerést, más szempontok sokkal 
hangsúlyosabbakká válnak, illetve az információk és a fel-
adatok áradata sok esetben nem kellően megalapozott 
döntéseket, felületes munkavégzést eredményez. A veze-
tők fiatalabb generációjáról sem szeretnék általánosan 

nyilatkozni, szerencsére most is vannak közöttük a minő-
ség iránt fogékonyak és elkötelezettek, ami azért ad okot 
némi bizakodásra. 

• Sokat dolgozol. Aktív tagja vagy több minőségügyi szer-
vezetnek. Hol és mit csinálsz? 

• A tagság bizalmának köszönhetően az ISO 9000 Fórum 
Egyesület Felügyelő Bizottságának tagjaként az idén már 
a harmadik 4 éves ciklust kezdtem meg. Rendszeresen 
részt veszek a Fórum által rendezett színvonalas konfe-
renciákon. Korábban az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság 
Ellenőrzési Bizottságának is tagja voltam, jelenleg a Vá-
lasztmány tagjaként tevékenykedem. 

• Mennyire tartod fontosnak és elérendőnek a szervezeti 
kiválóságot?  

• A szervezeti kiválósággal és a díjmodellekkel a 90-es évek 
közepén ismerkedtem meg, jó néhány éven keresztül 
részt vettem a Nemzeti Minőségi Díj, illetve néhány alka-
lommal a Közoktatás Minőségéért Díj elnyerésére benyúj-
tott pályázatok értékelésében. Ennek köszönhetően meg-
ismerhettem számos igazán kiváló céget, igazán elkötele-
zett és hosszútávon gondolkodó cégvezetőt. Az önértéke-
lés, a fejlesztendő területek rendszeres meghatározása, 
priorizálása és a bevezetendő intézkedések meghatáro-
zása, megvalósításának és eredményességének figye-
lemmel kísérése és értékelése ma is hatékony eszköz le-
het minden cégvezető kezében, aki számára fontos a be-
vonáson alapuló vezetés és a szervezet tartós sikere, akár 
a pillanatnyi előnyök (vagy vélt előnyök) ellenére.  

• Díjértékelői tapasztalataidat hol és milyen módon tudod 
átadni? 

• A munkahelyemen is jól kamatoztathatók ezek a tapaszta-
latok a saját működésünk fejlesztésekor, emellett az audi-
tok során is lehetőség van a fejlesztendő területek megha-
tározásakor a másutt látott jó példákra hivatkozni. 



Magyar Minőség XXVI. évfolyam 07. 2017. július 29/56 oldal 

• Milyen rövid és középtávú terveid vannak? 
• Az új ISO 9001 szabvány követelményei alapján túl va-

gyunk a minőségirányítási rendszerünk átalakításán, ame-
lyet egyben a folyamatok átgondolására, újraszervezésére 
is felhasználtunk. A szeptemberi külső auditig még sok fel-
adat át előttünk: többek között be kell fejezni a minden mun-
katársra kiterjedő képzési és tudatosítási program megva-
lósítását, meg kell szilárdítani és a gyakorlatban is el kell 
mélyíteni a kialakított folyamatmenedzsment rendszert, 
emellett a kijelölt kritikus folyamatok esetében fel kell mér-
nünk, majd megfelelő intézkedésekkel kezelnünk kell a fo-
lyamatszintű kockázatokat. Középtávon szeretnénk az ed-
digi irányítási rendszerekkel integráltan kialakítani és beve-
zetni az IT szolgáltatásirányítási rendszert is, amelynek in-
formatikai támogató rendszerét 2015-től fokozatosan vezeti 
be a cég. Néhány év múlva nyugdíjba megyek, ezért fontos 
lenne az utódom megtalálása és kinevelése is. 

• Hogyan tudsz kikapcsolódni, regenerálódni? Van-e ked-
venc hobbid? 

• Jelenleg erre nem sok idő jut. Szerencsére szeretek főzni, 
ezt hétvégenként szinte kisüzemi méretekben művelem. 
Azt szokta mondani a családom, hogy nyugdíjasként kifőz-
dét is nyithatnék. Bevallom, nekem más terveim vannak, 
amelyek között az önkéntes munka, az unokák istápolása, 
az utazás, a kertészkedés és a tanulás egyaránt szerepel. 
Sokat olvasok, és a színház is a kedvenc időtöltéseim 
közé tartozik. 

• Megköszönve tartalmas válaszaidat, a kiváló egészség 
mellett kívánom terveid mihamarabbi valóra válását! 
 ____________________________________________ 

 
 
350 évvel ezelőtt 1667. július 25-én született Bázelben Jo-
hann Bernoulli, a jeles Bernoulli család tagja, és aki ta-
nára volt Leonhard Eulernek (lásd áprilisi számunkat). Hi-
ába szánta (a matematikában és fizikában jártas) családja 
kereskedői pályára, az orvoslás felé fordult, diplomát is 
kapott, de végülis a matematikánál kötött ki. Mindkét fia, 
Nicolaus és Daniel is híres matematikusok lettek. Bátyjá-
val (Jacob I. 1654-1705) komoly szakmai-tudományos 
együttműködésre sarkallták egymást.  Szoros kapcsolat-
ban állt Leibniz-cel, és a Newton-Leibniz elsőségi vitában 
a német kolléga mellé állt. Kevesen tudják, de L’Hospital 
szabálynak ő a felfedezője (tanára volt). Nagyobb munkát 
nem írt, de összegyűjtött kisebb dolgozatait több kötetben 
adta ki. Tevékenységére nem véletlenül emlékezünk még 
három és fél évszázaddal később. 
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Le a kalappal! 
Sződi Sándor 

 

 

Az idei MACH-TECH és Ipar Napjai kiállításon Különdíjat 
kapott a Prémium Szerszámgépszerviz Kft. Gratulációmat 

követően a kérdéseket Szécsényi Ferenc ügyvezető 
igazgatónak tettem fel. 

 

• Mit tud a „Datron neo nagysebességű marógép”, mely-
nek sikerüket is köszönhetik? 

• A Datron Neo egy innovatív megoldásokkal felszerelt 
nagysebességű kompakt marógép, mely a marási techno-
lógiákkal még csak ismerkedő cégek első professzionális 
forgácsoló berendezése lehet, de a nagy marási tapaszta-
lattal rendelkező vállalkozások számára is kínál egyedi 
előnyöket a prototípus- és egyedi alkatrészgyártás terén. 
Az érintőképernyő, a kamerával segített alkatrészbemérő 
egység közelebb hozza a gépet az emberhez, ezáltal 
rendkívül felhasználóbaráttá teszi annak kezelését. Mini-
mális helyigénye miatt a korábban elképzelhetetlennek 
tűnt helységekbe is felállítható (laborok, kisebb műhelyek, 

képző központok), tudása viszont megegyezik a nagyobb 
CNC megmunkáló berendezésekével. 

• Örömmel olvastam honlapjukon a következő mondatot: 
„Legfontosabb célkitűzésünk, hogy prémium minőségű 
berendezéseket és szolgáltatásokat kínáljunk partnere-
inknek azért, hogy támogatásunkkal ők is a prémium mi-
nőséget teljesíthessék vevőik felé.” Kérem, említsen né-
hányat azon referenciáik közül, akiknek kiválóságához a 
PRÉMIUM Kft. is hozzájárult! 

• A saját városunkkal kezdeném a felsorolást, itt ugyanis 
különösen jó kapcsolatot ápolunk a Hilti Szerszám Kft-
vel, a Phoenix Mecano Kecskemét Kft-vel, illetve a kör-
nyék legnagyobb munkaadójával, a Mercedes Benz gyár-
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ral, de egyre nagyobb a kötődésünk a Knorr-Bremse Fék-
rendszerek Kft-hez is. Természetesen az egész ország-
ban jelen vagyunk partnereink számára, akik támogatá-
sunkat élvezik akár szolgáltatásaink, akár az altalunk for-
galmazott termékeket illetően. Ilyenek a Sapa Profiles Kft. 
vagy az Arconic-Köfém Kft. Székesfehérvárról, az IMS 
Connector Systems Kft. Sopronból, a Boss 2006 Kft. Sá-
rospatakról, a Honeywell Nagykanizsáról, a Redel Elekt-
ronika Kft. vagy a Festo-AM Kft.Budapestről, a Rába Fu-
tómű Kft., a Dana vagy az Erbslöh Kft. Győrből a teljes-
ség igénye nélkül. Mi legalább olyan fontosnak tartjuk a 
nagyobb vállalatok mellett a kisebb vállalkozásokat is az 
országban, valamint egyre több megkeresést kapunk kül-
földi cégektől elsősorban Romániából. 

• Kik és milyen területen vehetik igénybe a Kft. szolgálta-
tásait? 

• A forgácsoló ipar nagy részének tudunk segíteni vala-
mely szolgáltatásunkkal, mint pl. alkatrészbeszerzéssel, 
javítással, karbantartással, új- vagy használt berendezé-
sek beszerzésével, azok üzembe helyezésével. Maró és 
eszterga berendezéseink mellett kiváló minőségű peri-
fériákat kínálunk partnereinknek a hűtőközeg szűrés-
szállítás, a forgácskezelés, az olaj és emulzióköd levá-
lasztás, rúdadagolás és a gép- illetve alkatrésztisztítás 
területén, de kínálunk különböző gépkiegészítőket is, 
mint befogó- és szorítópatronokat, szerszámbefogókat, 
megmunkáló szerszámokat, valamint speciális gépki-
egészítő opciókat. Egy szóval az ipar szinte minden te-
rületére tudunk megoldással szolgálni. 

• Különdíjukhoz szívből gratulálok! Teljesítményük előtt: 
„Le a kalappal!” 

 _____________________________________________ 

 
 
95 esztendővel ezelőtt, 1922. július 28-án született Brüsz-
szelben Jacques Piccard. Édesapja az a svájci illetőségű 
Auguste Piccard volt, aki a 30-as évek elején a saját ter-
vezésű léggömbjével és a hozzá kapcsoló speciális kabin 
segítségével tanulmányozta a kozmikus sugárzást, és 27 
repülése során 23 km magasságba is feljutott. Később a 
mélytengeri kutatások felé fordult, felhasználva a repülé-
sekben használatos kabinnal szerzett tapasztalatokat. 
1954-ben már 4000 m mélyre merült.  
Ezt a munkát fiával együtt folytatta, megépítették a Trieste 
névre keresztelt batiszkáfot (görögül mélységi hajó), 
amellyel 1960. január 30-án Jacques és Don Walsh ame-
rikai kutató végrehajtották a történelem eddigi legnagyobb 
mélytengeri merülését a Csendes óceánban található Ma-
riana-árokban. A mélység kb. 11 ezer méter! Ezt a telje-
sítményt azóta sem ismételte meg olyan szerkezet, ame-
lyet ember irányított a helyszínen, nem véletlenül nevez-
ték Jacques-t az „igazi Némo kapitánynak”. Emellett eltör-
pül az az 1969-es kísérleti útjuk, amikor egy hónapon ke-
resztül - háromezer kilométert megtéve - sodródtak a Golf-
áramlattal, hogy tanulmányozzák annak tulajdonságait. 
2008. november 1-én hunyt el Svájcban. 
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Le a kalappal! 
Sződi Sándor 

 

 

A Balluff - Elektronika Kft., a 2017.- évi MACH-TECH és 
IPAR NAPJAI kiállítás Nagydíjas cégeinek egyike. 

Juhász Árpád értékesítési vezetőt kérdezem legújabb si-
kerük alkalmából. 

• Sikerüket elsősorban a „Biztonsági I/O - modulnak” kö-
szönhetik. Kérem, hogy egy rövid bemutatással legyen 
segítségünkre! 

• A biztonsági I/O-modul (Safety Hub) egy 8 digitális porttal 
rendelkező IO-Link eszköz, amely portok közül 4 port biz-
tonsági bemenetként, 2 biztonsági kimenetként és 2 pedig 
általános – nem biztonságos – ki és bemenetként használ-
ható. A biztonsági bemenetek egyaránt képesek aktív és 
passzív biztonsági érzékelők kezelésére. A Safety Hub a 
csatlakoztatott érzékelők adatait – biztonsági, ill. nem biz-
tonsági egyaránt – beolvassa, majd a biztonságos beme-
netek információit a PROFIsafe protokollnak megfelelően 
kódolja, és IO-Link üzenet formájában továbbítja az IO-
Link master egységnek. Az IO-Link master dekódolja az 
IO-Link üzenetet, és a PROFIsafe üzenetet kinyerve ráül-
teti azt a saját Profinet kommunikációjára, majd továbbítja 

a kapcsolat végpontjának számító vezérlő egységnek (F-
PLC). Ez az eszköz képes a PROFIsafe üzenetek dekó-
dolására, és annak eldöntésére is, hogy a vett üzenet hi-
bamentes-e, és a további feldolgozásra alkalmas-e. Ter-
mészetesen ugyan ez a kommunikációs ág használható a 
biztonsági kimenetek vezérlésére is, ebben az esetben az 
adatok forrása az F-PLC lesz: az F-PLC tehát összeállítja 
a PROFIsafe üzenetet, amelyek előbb a Profineten, majd 
pedig az IO-Link-en „utazva” elérik a végállomásukat, a 
Safety Hub-ot, ahol dekódolásra kerülnek, és hibamentes 
esetben a kimenetein feszültség formájában meg is jelen-
nek. 

• Több helyen hallottam már tevékenységükről, mégis 
szeretnék kérni egy rövid cégbemutatást. 
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• A Balluff egy közepes méretű, négy generációs családi tu-
lajdonban lévő vállalat. Stuttgart közelében, Neuhausen 
auf den Fildern községben alapították és napjainkra egy 
világszínvonalú, globális piaci vezető szereplővé nőtte ki 
magát. Egy tradícióval és évek alatt kialakult stabil ügyfél-
kapcsolattal rendelkező vállalat vagyunk, kiemelkedő part-
neri kapcsolatokkal az innováció és együttműködés terén.  
A Balluff széles és magas minőségű termékválasztékot kínál 
az ipar számára: érzékelőket és rendszereket útméréshez, 
azonosításhoz, objektumérzékeléshez és folyadékmérés-
hez, továbbá hálózati és csatlakozástechnológiát és számta-
lan tartozékot. Cégünk automatizálási megoldásokra kiter-
jedő kompetenciája valóban átfogó. Szinte nincs is olyan al-
kalmazás vagy ágazat, melyhez a Balluffnak ne lenne már 
kész megoldása kifejlesztve és legyártva.  

• Kínálatuk népszerűsítésekor többször hivatkoznak a 
„BALLUFF minőségre”. Mit jelent ez a piaci versenyben? 

• "A Balluff mércét állít fel“ – ez az az igény, amit minden 
területen következetesen betartunk: mivel számunkra a 
termékeknek az érvényes szabványoknak megfelelő, fo-
lyamatosan magas minősége nem elegendő, saját normá-
kat alakítottunk ki, melyek a szabványokon túlmutatnak. 
Azt pedig saját tesztlaboratóriumainkban biztosítjuk, hogy 
ezeket következetesen be is tartsuk. Ez hozza létre az 
egyedülálló Balluff minőséget, melyet nálunk rendszerint a 
tanácsadás, a logisztika és a szerviz terén is megtalál. Mi-
vel munkatársainknak optimális képzést nyújtunk, külön-
féle szabványügyi bizottságokba is felkérnek minket, és 
különféle témákban, pl. az ISO 9001:2015 szabványban is 
éllovasok vagyunk.  

• Nagydíjukhoz gratulálok! Teljesítményük előtt: „Le a kalap-
pal!” 

 _____________________________________________

Minőségügyi felvilágosítás eladó módra 
 
Kedvenc hentesüzletembe új eladó érkezett. Szemüve-
gem nem volt nálam, így őt kértem a fogyaszthatóság ide-
jének leolvasására. Neki nem kellett okuláré az apró betűk 
kisilabizálásához. Máris mondta a dátumot és miután 
szimpatikus vevőnek nevezett, gyorsan kioktatott: össze 
ne keverjem a szezont a fazonnal, a minőségét megőrzi 
jelzést a fogyasztható feliratokkal. Megnyugtatott, hogy ez 
a jó minőségű kolbász még hónapokig fogyasztható. Örül-
tem a hasznos információknak (a mögöttem hosszú sor-
ban állókkal szemben). 
Otthon aztán kiderült: „palira vettek”. A hentes által be-
mondott dátum 1 hónappal korább időpontot jelzett. 
Három tanulság minimum van. Az eladónak a vevőköz-
pontúság helyett fontosabb a bevétel. Vásárláskor tud-
nunk kell az élelmiszerjelölések jelentést. Talán a legfon-
tosabb: legyen nálunk szemüveg! 

-szs- 
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Le a kalappal! 
Sződi Sándor 

 

 

2017-ben a MACH-TECH és Ipar Napjai kiállítás Nagydí-
jasainak egyike a Control System Kft. 

A CNC Szerszámgép Kereskedelem és Szerviz gazda-
sági vezetőjét, Somodi Mónikát kérdeztem a siker hátte-

réről. 

• Szerszámgépes berkekben is „jól cseng” a Control 
System név, mégis elsőként egy rövid bemutatást sze-
retnék kérni! 

• Magyar tulajdonú cégünk 2005-ben alakult, mérnöki, auto-
matizálási és professzionális szerviz szolgáltatásokat kí-
nálva. Ehhez társult gépkereskedelmi üzletágunk, amely 
japán és német prémium kategóriás, illetve kiváló minő-
ségű, gazdaságosan beszerezhető tajvani forgácsoló gé-
pek széles választékát kínálja a gépi megmunkálás teljes 
szegmensére. 
Ma már több, mint 100 partnerünknél közel 700 szerszám-
gépünk üzemel. 

Fontos külön megemlítenünk saját, szakképzett és a leg-
modernebb technikával felszerelt, gyors segítséget nyújtó 
szerviz csapatunkat, amely nélkül manapság elképzelhe-
tetlen a hosszú távon is sikeres gépkereskedelem. Mert jól 
tudjuk, az idő pénz… 

• Nagydíjas termékük az ún. LFV technológia. Mit jelent ez 
pontosan? 

• Az LFV a Citizen Machinery Co. Ltd által kifejlesztett és 
immár Magyarországon is elérhető szoftveres (programo-
zási) és kinematikai megoldás a nehezen megmunkálható 
anyagok esztergálása, (mély)fúrása vagy marása során 
keletkező forgács-problémák (hosszú forgácsok, összera-
gadt forgács) és az ebből eredő minőségi hibák, valamint 
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gépi állásidő kiküszöbölésére. Az LFV egy egyedi vezér-
lésű és könnyen paraméterezhető technológia, amely a 
megmunkálás során az X-és Z-tengelyek rezgő, oszcilláló 
mozgatásával és a főorsó fordulatának ehhez szinkronizá-
lásával ún. üres marások közbeiktatásával apró forgácsot 
biztosít, akár a nehezen megmunkálható anyagok (például 
műanyag, titán, réz, rozsdamentes acél, alumínium) meg-
munkálásakor is. Az LFV a felhasználóknál gyártási költ-
ség csökkenést (gép állásidő csökkenése, rövidebb ciklus-
idő, hosszabb szerszám élettartam) és minőség-javulást, 
vagyis magasabb profitot eredményezett, és a forgácske-
zelési problémákat teljesen megoldotta.  

• Miként értékelik vásári sikerüket? 
• A vásári Nagydíjas LFV technológia a Citizen válasza a 

forgácskezelési problémákra. A mi feladatunk az általunk 
Magyarországon képviselt gépgyártók, így például a Citi-
zen folyamatos K+F eredményeinek alkalmazása, megis-
mertetése ügyfeleinkkel. 
Ez tulajdonképpen egy közös gondolkodás partnereinkkel, 
amelynek célja az optimális gépi technológia megtalálása 
és alkalmazása.  
Professzionális szakember gárdánk és szerviz csapatunk 
mellett talán ez az ügyfeleinkkel kialakított hosszú távú és 
kölcsönös partneri kapcsolat jelenti sikereink zálogát. 

• Válaszait nagyon szépen köszönöm! Teljesítményük 
előtt: „Le a kalappal!” 

 _____________________________________________ 

55 esztendővel ezelőtt, 1962. július 29-
én hunyt el Adelaide-ben (Ausztrália) a 
XX. század egyik meghatározó statisz-
tikai tudósa Sir Ronald A. Fisher, aki 
1890. február 17-én született London-
ban. Tehetsége korán jelentkezett, már 
a középiskolában matematikai ver-
senyt nyert, ez belépőt jelentett szá-
mára Cambridge-be. Itt elsősorban a 
biológia iránt érdeklődött, de nem 
hagyta veszni matematikai ismereteit 

sem. 1912-től erősen propagálja a „maximum likelihood” 
módszert, amelyet már Gauss, Laplace és mások is hasz-
náltak. 1921-ben pedig megszületik az ANOVA – a vari-
anciaanalízisen alapuló várható érték összehasonlítás – 
amely a mai napig ott van statisztikával foglalkozó szak-
emberek eszköztárában. 1925-ben jelenik meg a „Sta-
tistical Methods for Research Workers” című könyve, ami 
nem arat osztatlan sikert, de később úgy minősítik, hogy 
a mennyiségi biológiában ugyanazt helyet foglalja el, mint 
Newton „Principia” című műve a fizikában. 1929-be a Ro-
yal Society tagja lesz.  
1935-ben publikálja a „The Design of Experiment” című 
könyvét, amely a modern kísérlettervezés alapműve lesz. 
1952-ben lovagi címet (Sir) kapott, 1959-ben Ausztráliába 
költözött, ahol haláláig élt.  
Tartalmas élete során 7 nagy jelentőségű könyvet írt, közel 
400 tudományos dolgozatot jelentetett meg. 1998-ban egy 
kisbolygót is elneveztek róla, ez a 21451 Fisher. A genetikus 
és statisztikus egy híres mondásával zárjuk a megemléke-
zést: „A természetes kiválasztódás egy rendkívül magas 
fokú valószínűtlenség létrehozásának mechanizmusa.” 
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Le a kalappal! 
Sződi Sándor 

 

 

A 2017. évi Ipar Napjai kiállításon, az Okuma standján ta-
lálkoztunk Kutnyánszky Tamással a Smartus Zrt. keres-

kedelmi igazgatójával, aki válaszolt kérdéseimre. 

 
• Mit kell tudnunk a Smartus Zrt.-ről! 
• A cég 2015-ben jött létre az OKUMA japán szerszámgép-

gyártó hazai képviseleteként. A márka nem ismeretlen a 
hazai alkarészgyártók körében, hiszen a cég japánban pi-
acvezető, és a kiváló minőségnek köszönhetően rengeteg 
OKUMA gép, - köztük sok matuzsálemi korba érő is - mű-
ködik az országban. Új képviseletként azon dolgozunk, 
hogy teljes figyelmünkkel erre az egy márkára, ehhez kap-
csolódóan a teljes körű ügyfél kiszolgálásra koncentrál-
junk. Nagy hangsúlyt fektetünk a szerviz és technológiai 
támogatásra, létrehoztuk a távdiagnosztikai szolgáltatá-

sunkat és teljes meggyőződéssel igyekszünk a hazai fel-
használók hasznára fordítani az Okuma Intelligens Tech-
nológiai megoldásait. 

• Az OKUMA Machine Status Monitor termékükkel nyertek 
Nagydíjat. Kérem, mutassa be röviden a siker tárgyát! 

• Nagy büszkeség ez számunkra, hogy kollégáink olyan 
rendszert alkottak, melyet a szakmai zsűri ilyen magas el-
ismeréssel jutalmazott. A rendszer lényege, hogy a gép-
állapotra vonatkozó adatokat, mint a forgácsolással, beál-
lással vagy hibában töltött várakozási idő az OKUMA OSP 
vezérlő egy központi szerverbe küldi és a szerveren futó 
szoftveren akár egy mobil telefonon is képes megjelení-
teni. Így a termelésre jellemző adatok a megfelelő szintű 
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vezetés számára azonnal, automatikusan, könnyen átte-
kinthető módon rendelkezésre állnak. Ennek a kapacitás 
tervezésénél, a gépek kihasználtságának vizsgálatakor 
van nagy jelentősége. 

• Honlapjukon olvastam, hogy „egyedi megoldást nyújta-
nak az Ipar 4.0 jegyében”. Mit jelent ez a gyakorlatban? 

• Azt mondhatjuk, hogy az itt bemutatott rendszer megfelel 
az Ipar 4.0 gondolatnak, hiszen nem csak OKUMA gépek 
adatait képes a rendszer feldolgozni. Gondoljunk csak 
bele, hogy például az OEE (teljes eszközhatékonyság) 
méréséhez olyan adatra is szükség van, amely a mérőgé-
pekből, vagy a minőség ellenőrző állomásokból jön, hogy 
a legyártott darab valóban jó alkatrész-e vagy sem. Az 
amerikai MT Connect protokollon keresztül számos gyártó 
mérő szoftverből származó adat is visszacsatolható, sőt 
ezen a protokollon keresztül más berendezés üzemi ada-
tai is összegyűjthetők. 

• Vásári Nagydíjukhoz gratulálok. Teljesítményük előtt: 
”Le a kalappal!” 

 _____________________________________________ 
 

Környezetvédelem 
 
Idén 85. alkalommal rendezték meg a híres 24 órás autó-
versenyt La Mans-ban. A legfelső kategóriában a Porsche 
(2 autó) és a Toyota (3 autó) vetélkedett, mindegyik hibrid 
hajtással. A versenyt az egyik Porsche nyerte, a Toyota 8. 
lett, a többiek kiestek. 
A problémákat nem a hibrid hajtás okozta, azaz íme a jövő 
útja. Egy akkumulátor élettartama véges, és utána veszé-
lyes hulladék lesz belőle (gyártása sem hasonlítható a ké-
zimunkázáshoz). Akkumulátor robbanás miatt zuhantak 
már le repülőgépek is, sérültek meg emberek a mobiltele-
fonuktól. 
Tényleg a hibrid a jövő útja? Olyan ez, mint a hagyomá-
nyos izzólámpa kontra fénycső. Lehet, hogy az energia 
hasznosítása jobb, de van benne higany. És bizony, sok 
kicsi sokra megy. 

thot- 
 
 
 ____________________________________________  
 

 
 
 ____________________________________________  
 

http://quality-mmt.hu/
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A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI 
 
 
 

 2017. november 7-8. XXVI: Magyar Minőség Hét konferencia – „A változás pozitív aspektusai” 

• Menedzsment rendszerek és változások 
• Technológia és minőség 
• Műhelymunkák 
• Pályázati díjak átadása 
 
 

 2018. május 10-11. XXVII. Magyar Minőség Hét - „Célba érés – avagy a változások eredményének aratása” 

• Bevezetett módosítások, fejlesztések nyomon követése, mérése, változtatások szabványosítása 
• Felkészülés a tanúsításra az új szabvány(ok) alapján nagyvállalati környezetben 
• Felkészülés a tanúsításra az új szabvány(ok) alapján mikro és kezdő KKV környezetben 
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A Magyar Minőség Társaság 2017. évi pályázatai 
 
 

A Magyar Minőség Társaság idén is meghirdeti a Magyar 
Minőség Háza 2017, az Év Magyar Minőség irányítási 
rendszermenedzsere 2017. és a Magyar Minőség Portál 
2017, Magyar Minőség eOktatás 2017, Magyar Minőség 
szakirodalmi 2017 díjakat, amelyekre már lehet pályázni. 
Továbbá várja a javaslatokat a Magyar Minőség legjobb 
szerzője díjazottjára.  

https://quality-mmt.hu/palyazatok-2017/ 
 
 
A Magyar Minőség Háza pályázatunk célja a hazai, ki-
emelkedő minőségű termékek, fejlesztések és szolgálta-
tások népszerűsítése, a fogyasztók tájékoztatásának elő-
segítése.  
Azon termékkel/szolgáltatással lehetett pályázni, melynek 
jellemzői: 
- Magyarországon fejlesztették, állítják elő, vagy/nyújtják, 
- minőségjellemzői kiemelkedők, 
- minőségük egyenletes, mert a termék előállítása/a szol-
gáltatás tanúsított minőségirányítási rendszerben folyik, 
vagy az egyenletesség egyéb módon bizonyítható, 
- a termék előállítása és felhasználása/a szolgáltatás kör-
nyezetkímélő. 

 
 

A díjat 1996-ban alapította a Társaságunk, eddig 287 pá-
lyázó nyerte el a díjat. 
Tavalyi díjazott: Szent Erzsébet Otthon Társaság Idősek 
Otthona. 
https://quality-mmt.hu/magyar-minoseg-haza-dij-2017/ 

https://quality-mmt.hu/palyazatok-2017/
https://quality-mmt.hu/magyar-minoseg-haza-dij-2017/
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Az Év Magyar Minőség irányítási rendszer mene-
dzsere címet az a személy nyerheti el, aki jelentősen köz-
reműködött Magyarországon működő – termelő vagy szol-
gáltató – gazdálkodó szervezet vezetésébe hatékonyan 
beépült, bizonyíthatóan eredményes irányítási rendszeré-
nek (MIR, KIR, MEBIR, KES stb.) fejlesztésében. 
A díjat 1997-ben alapítottuk eddigi díjazottak száma 18.  
https://quality-mmt.hu/az-ev-magyar-minoseg-iranyitasi-
rendszer-menedzsere-2017/ 
 

 

A Magyar Minőség Portál díj pályázat célja: kiemelkedő 
minőségi jellemzőkkel rendelkező magyar nyelvű portálok 
népszerűsítése. A díjra pályázni lehet bármely magyar 
nyelvű portállal, domain névtől és a tárhely földrajzi elhe-
lyezkedésétől függetlenül. 
A díjat 2006-ban alapítottuk eddig 6 díjat adtunk át. 
https://quality-mmt.hu/magyar-minoseg-portal-dij-2017/ 
 

 
 

https://quality-mmt.hu/az-ev-magyar-minoseg-iranyitasi-rendszer-menedzsere-2017/
https://quality-mmt.hu/az-ev-magyar-minoseg-iranyitasi-rendszer-menedzsere-2017/
https://quality-mmt.hu/magyar-minoseg-portal-dij-2017/
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A Magyar Minőség Szakirodalmi díjat az az alkotó 
(szerző, alkotószerkesztő, szakfordító, stb.) nyerheti el, 
aki az elmúlt 3 évben megjelent szakirodalmi művel 
(könyv, tanulmány, szakcikk nyomtatott, vagy elektronikus 
formátumban) jelentősen hozzájárult a hazai MIR, KIR, 
MEBIR, stb. fejlesztéséhez. 
A díjat 1997-ben alapítottuk, eddigi díjazottak száma 20. 
Tavalyi díjazott: Dr. Husti István „A minőségmenedzsment 
összetevői” című könyve.  
https://quality-mmt.hu/magyar-minoseg-szakirodalmi-dij-
2017/ 
 

 

A Magyar Minőség eOktatás díj pályázat célja: a kiemel-
kedő minőségű elektronikus oktatási anyagok és a jelen-
tős eredményeket elért alkalmazók népszerűsítése. A 
díjra pályázni lehet bármely magyar nyelvű elektronikus 
tananyaggal vagy működő eLearning portállal, domain 
névtől és a tárhely földrajzi elhelyezkedésétől függetlenül. 
Intranetet működtető alkalmazók is pályázhatnak. 
A díjat 2006-ban alapítottuk, eddigi díjazottak száma 9. 
Tavalyi díjazott: Balázs-Diák Kft. 
https://quality-mmt.hu/magyar-minoseg-eoktatas-dij-
2017/ 
 

 

https://quality-mmt.hu/magyar-minoseg-szakirodalmi-dij-2017/
https://quality-mmt.hu/magyar-minoseg-szakirodalmi-dij-2017/
https://quality-mmt.hu/magyar-minoseg-eoktatas-dij-2017/
https://quality-mmt.hu/magyar-minoseg-eoktatas-dij-2017/
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A Magyar Minőség legjobb szerzője díj 2017. A Magyar 
Minőség folyóirat szerkesztősége adja át a megelőző év 
legjobb szerzőjének. A főszerkesztő – az olvasók vélemé-
nyét is kikérve – írásbeli javaslatot tesz a szerkesztőbizott-
ság szeptemberi ülésére az általa legjobbnak tartott cik-
kekre, illetve azok szerzőire.  
Kérjük tegyenek javaslatot a díjazandó cikkre 2016. év 
cikkei közül, a Magyar Minőség főszerkesztőjének az 
ujsag@quality-mmt.hu címre küldött e-mailben! 
Tavalyi díjazott: Papp Zsolt Csaba. 

 
A pályázatokról további információt a Társaság honlap-
ján, https://quality-mmt.hu, 
titkárságán a titkarsag@quality-mmt.hu e-mail címen 
vagy a 2156061 telefonszámon kaphat. 
 ______________________________________  

 
 
 

 
 

Köszöntjük a 
Magyar Minőség Társaság új tagját! 

 
 

Gertner Zoltán 
Pécs 

 
 ____________________________________________  

 

mailto:ujsag@quality-mmt.hu?subject=Javaslat%20a%20Magyar%20Min%C5%91s%C3%A9g%20legjobb%20szerz%C5%91je%202017.%20d%C3%ADjra
https://quality-mmt.hu/
mailto:titkarsag@quality-mmt.hu
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A hónap kérdése 
 

Júniusi kérdésünk a következő volt: 
Ön szerint mi a kockázat-menedzsment legfontosabb eleme? 
• Pontosan meghatározni a kockázat előfordulásának 

gyakoriságát 
• Pontosan megérteni a kockázat potenciális következ-

ményeit 
• Tudni, hogy mely kockázatokat kell figyelembe venni, 

lehetséges átalakítani vagy hatását csökkenteni 
• Biztosítani kell, hogy csak korrekt adatokat használ-

junk 
Olvasóink véleményét az alábbi ábrán láthatják, nagy 
többséggel szavaztak arra, hogy a legfontosabb elem: 
„Tudni kell, hogy mely kockázatokat kell figyelembe 
venni, lehetséges átalakítani vagy hatását csökken-
teni” 

 
 

Vajon milyen eredményt adott a Quality Progress felmé-
rése? 

 
Az eredmény eltér miénktől, talán jobban átgondoltuk a 
kérdést? 
Júliusi kérdésünk: 
Ön a minőségügyben szeretne dolgozni, véleménye szerint 
mi az a legfontosabb faktor, amely elősegíti a fejlődését? 

• Különböző tanúsítványok (certifications) megszerzése 
• A kapcsolati tőke/hálózat 
• Lépést tartani az ipari trendekkel és újdonságokkal 
• Részt venni szakmai konferenciákon, tréningeken, to-

vábbképzéseken 
Szavazni az alábbi link segítségével lehet: 

https://goo.gl/forms/sNFELMYqUDTneZka2 
 ____________________________________________ 

Következmény
Kezelés

Category

80,0%

20,0%

Az MM felmérés eredménye

Gyakoriság
Korrekt adatok
Kezelés
Következmény

Category

45,1%

32,2%

22,5%

0,2%

A QP felmérés eredménye

https://goo.gl/forms/sNFELMYqUDTneZka2
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A körforgásos gazdaságról – Konferencia beszámoló 
Tóth Csaba László 

 
Májusi számunkban jeleztük, hogy június első napján a 
CEEweb a Biológiai Sokféleségért Egyesület és a Körfor-
gásos Gazdaságért Alapítvány közös rendezésében nem-
zetközi konferenciát rendeznek a körforgásos gazdaság-
ról. A rendezvényen szerkesztőségünk is képviseltette 
magát. 
Mit is jelent a körforgásos gazdaság? A fogalom (angolul cir-
cular economy) csak az utolsó néhány évben jelent meg, ez 
ellentéte a jelenlegi gazdaságban működő lineáris modell-
nek: kitermel-gyárt-elad-használ-kidob/megsemmisít. A line-
áris modell hátránya, hogy az utolsó fázis után a termékben 
benne lévő nyersanyag nagy része nem kerül újrafelhasz-
nálásra, hanem hulladékként, környezetszennyezésként je-
lenik meg. A körforgásos gazdaságban az anyagfolyamatok 
tervezetten, zárt körben áramlanak és a hulladék szinte 
100%-ban visszakerül a kiindulópontra. 
Nézzük a cirkularitás anyagi előnyeit! A napi fogyasztási 
cikkek esetében a megtakarítás becsült értéke 700 milli-
árd USD (GDP-re vetítve a Föld esetében kb. 1%, az EU 
és az USA esetében ez olyan 4% körüli érték).  
A konferencia igen szép számú résztvevőjét Zólyomi Ág-
nes köszöntötte (CEEweb), majd átadta a szót Kriza Má-
ténak (Körforgásos Gazdaságért Alapítvány), aki bemu-
tatta a körforgásos gazdaságot, melyre olvasóink is szá-
míthatnak a közeljövőben (a téma fontossága miatt). A 
plenáris előadások a következők voltak: 
Bartus Gábor (egyetemi adjunktus, BMGE): A körforgásos 
gazdaság nemzetgazdasági jelentősége 

Arthur ten Wolde (Hollandia – De Groene Zaak): Mit hoz-
hat a körforgásos gazdaság az európai vállalatok szá-
mára? 
Aglaia Fisher (Hollandia – Sustainable Finance Lab): Kör-
forgásos üzleti modellek 
Albin Kälin (Svájc - EPEA): A „bölcsőtől a bölcsőig való 
tervezés” 
Lukács Ákos (Deloitte Zrt.): Értékteremtés vállalati szinten 
Amennyiben ezen igen hasznos és érdekes előadások el-
érhetővé válnak, tudatjuk olvasóinkkal. 
A délelőtti szekció után a szervezők – stílusosan – egy 
igen ízletes bio-ebédre hívták meg a résztvevőket. 
A délutáni részben az „Újrafeldolgozás másképpen” szek-
ciót hallgattuk meg. 
Magyari Gábor (ügyvezető igazgató – Bubbles Önkiszol-
gáló Mosodák) megmutatta, hogy mennyire környezet, 
pénztárca és idő kímélő a mosodák használata. 
Vass Zoltán (üzletfejlesztési igazgató – UTB Envirotec 
Zrt.) elmondta, hogyan lehet szennyvízből tápanyagot és 
tisztítószert (!) előállítani. 
Plank János (ügyvezető igazgató – Old Blue) elmondta, 
hogy a Földön évente kb. egymilliárd farmernadrágot 
gyártanak (10m3 víz/db), cégük az elhasználódott/megunt 
ruházatok újrahasznosításával foglalkozik. Készítenek 
szőnyeget, táskát, ruházatot, ülőalkalmatosságot is. Sőt, 
várják a különböző kreatív ötleteket is. Reményeink sze-
rint, hamarosan részletesen is bemutathatjuk a céget. 
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A konferencia ideje alatt a körforgásos gazdasággal kap-
csolatos termékeket és szolgáltatásokat mutattak be a ki-
állítók, a már említettek mellet megjelent az IFKA, az Eis-
berg, a Geocycle, Nature’s Design, hogy csak néhányat 
említsünk 
Összességében elmondható, hogy igen fontos és tartal-
mas konferencia került megrendezésre. A téma még nem 
nagyon ismert széleskörben, ezért kiemelnénk a hiány-
pótló jellegét is. Reméljük, lesz folytatás, hiszen az éle-
tünk mostani és jövőbeni minősége a tét. 

 
A bölcsőtől a bölcsőig tervezés ábrája 

(forrás: JP Ovaska) 
Források: 
http://www.circularfoundation.org/sites/default/files/ce_in-
ternational_execsum_hun.pdf 
http://www.ceeweb.org/hu/ 
http://jpovaska.com/blog/brief-introduction-circular-eco-
nomy/ 
 _____________________________________________ 

 
 
 ____________________________________________  
 

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.circularfoundation.org/sites/default/files/ce_international_execsum_hun.pdf
http://www.circularfoundation.org/sites/default/files/ce_international_execsum_hun.pdf
http://www.ceeweb.org/hu/
http://jpovaska.com/blog/brief-introduction-circular-economy/
http://jpovaska.com/blog/brief-introduction-circular-economy/
http://www.quality-mmt.hu/index.php?oldal=oldal&o=tagfelvetel
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A "CIRCULAR HUNGARY 2017" RENDEZVÉNY KARBON-LÁBNYOMÁNAK 
SZÁMÍTÁSA ÉS SEMLEGESÍTÉSE 

 
 

 
 
A GreenDependent Egyesület (a CEEweb a Biológiai Sok-
féleségért egyesület tagja) kiszámolta a 2017 június 1-jén 
tartott "CIRCULAR HUNGARY 2017" rendezvény karbon-
lábnyomát az alábbiak figyelembe vételével: 
 A résztvevők utazásának módja és távolsága;  
 Résztvevők száma, rendezvény hossza;  
 A rendezvényen használt energia (világítás, hangosí-

tás, laptopok stb.);  
 Étel, ital és felszolgálás;  
 Kiadványok és egyéb nyomtatott anyagok;  
 A szervezés során felhasznált energia és papír meny-

nyisége.  
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület és a Kör-
forgásos Gazdaságért Alapítvány a következő lépéseket 
tette, hogy a rendezvény karbon-lábnyoma minél kisebb 
legyen: 
 

 Környezetbarát és energiatudatos rendezvényhely-
szín választott, minél több természetes fénnyel; 

 Viszonylag központi helyszínt jelölt ki, amelyet könnyű 
volt megközelíteni tömegközlekedéssel, és a résztve-
vőket is erre buzdította; 

 Helyi és felelős vállalkozásokat vont be a frissítők, 
étel-ital szolgáltatásába;  

 Nagyrészt vegetáriánus, szezonális és helyi ételeket 
rendelt, 

 A meleg ital bio és/vagy fair trade kávé és tea volt;  
 Egyszer használatos műanyag helyett lebomló, vala-

mint porcelán/ üveg/ fa/ fém stb. evőeszközök és edé-
nyek álltak rendelkezésre;  

 Minél kevesebb nyomtatott anyagot biztosított, azokat 
is lehetőleg újrahasznosított/ökocímkés papíron. 

A CIRCULAR HUNGARY 2017 rendezvény karbon-láb-
nyomát a GreenDependent a fenti adatok figyelembevé-
telével számított szén-dioxid kibocsátás alapján határozta 
meg. A karbon-lábnyom a rendezvény esetében összesen 
3,99 tonna szén-dioxid volt az alábbi megoszlásban: 
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A karbon-lábnyom adatai táblázatban 

 
A lábnyom elemeinek megoszlása 

A GreenDependent őshonos gyümölcsfák ültetésével 
szokta semlegesíteni a rendezvények karbon-lábnyomát, 
lehetőség szerint a rendezvények résztvevőit is bevonva. 
Alapvetően az a cél, hogy a fák életük első 1-3 évében 
semlegesítsék a rendezvény kapcsán kibocsátott szén-di-
oxidot (és ne csak életük végére) − a rendelkezésre álló 
pénzügyi források figyelembevétele mellett.  
A CIRCULAR HUNGARY 2017 rendezvény esetében a 
3,99 tonnás karbon-lábnyom így 199 fát jelent.  
 

A fákat általában 
 az Iskolakertekért Alapítvány közreműködésével kü-

lönböző magyar tanintézmények kertjeiben; 
 helyi képzések résztvevőinek kertjeiben; valamint 
 a szervezők és/vagy a GreenDependent munkáját tá-

mogatók saját ill. közösségi kertjeiben ültetik el. 

 
Az ültetésre váró fák 

Az őshonos gyümölcsfák a semlegesítés mellett még 
azért is fontosak, mert: 
 finom gyümölcsöt, és így helyi élelmiszertermelési le-

hetőséget is biztosítanak tulajdonosaik ill. a helyi kö-
zösség számára; továbbá 

 hozzájárulnak a biológiai sokféleség és a tájfajták 
megőrzéséhez is. A fákat a GreenDependent a pór-
szombati (Zala megye) „Tündérkertből” szerzi be, 
amely a génmegőrzést szolgálja. 

 ____________________________________________  
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Magyarul is elérhető az ISO 9001:2015 alkalmazási segédlete 
 

2017. április 1-jén az 
MSZT magyarul is 
megjelentette az 
MSZ ISO/TS 
9002:2017Minőség-
irányítási rendsze-
rek. Irányelvek az 
ISO 9001:2015 al-
kalmazásához szab-
ványt, amely útmu-
tatót tartalmaz az 

ISO 9001:2015 legfontosabb 4–10. fejezetéhez. A szab-
vány fejezetein belül jelölve van, ahol az ISO 9001 szaka-
szaival közvetlen az összefüggés. 

Az MSZ ISO/TS 9002:2017 tartalomjegyzéke az MSZ EN 
ISO 9001:2015 felépítését követi, így az alkalmazók köny-
nyen megtalálják az őket érdeklő témákat. A szabvány 
példákat ad arra, hogy egy szervezet mit tehet azért, hogy 
minőségirányítási rendszere (MIR) megfeleljen az ISO 
9001:2015 követelményeinek, de ezeket a követelménye-
ket nem egészíti ki, belőlük nem vesz el és semmiképpen 
nem módosítja azokat. 

Mivel az ISO 9001 követelményei általánosak, ez a doku-
mentum is bármilyen típusú, méretű, fejlettségű, valamint 
bármely ágazatban és földrajzi helyen tevékenykedő szer-
vezet számára alkalmazható. Az útmutató alkalmazási 
módja azonban változhat olyan tényezők szerint, mint a 
szervezet mérete vagy összetettsége, a bevezetett irányí-
tási modell, a szervezet tevékenységi köre, valamint koc-
kázatainak és lehetőségeinek jellege. 

Ez a dokumentum „hiánypótlónak" számít, ugyanis amíg 
a környezetközpontú irányítási rendszerek követelmé-
nyeit előíró MSZ EN ISO 14001:2015 A melléklete tartal-
maz útmutatót a szabvány alkalmazásához, az MSZ EN 
ISO 9001:2015 nem. Az ISO 9002 példákat, leírásokat és 
választási lehetőségeket sorol fel, amelyek segítenek a 
MIR bevezetésében, a szervezet átfogó irányítási rend-
szeréhez való kapcsolódásának erősítésében. 

Számtalan példa és érdekesség tárháza ez a dokumen-
tum. Azok a szakemberek, vezetők, tanácsadók, audito-
rok, akiket érdekel, hogyan határozza meg egy szervezet 
külső és belső tényezőit, érdekelt feleit és azok elvárásait, 
hogyan mérje fel, kezelje kockázatait és lehetőségeit, mit 
és milyen formában dokumentáljon, hogyan szabályozza 
működését, értékelje teljesítményét és milyen fejlesztési 
módszerek közül választhat, bátran vegyék kézbe ezt az 
50 oldalas szabványt, melynek ára is – támogatóinknak 
köszönhetően – nagyon kedvező. 

Az MSZT oktatási anyagaiba is beépíti a szabvány egyes 
elemeit, ezzel is bővebb ismeretekkel fog szolgálni a hall-
gatóknak 

Czimer Gáborné (MSZT) 
 ____________________________________________  

http://www.mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=164847&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=164847&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=161896&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=161895&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=161895&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
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„Minőség-Innováció 2017” pályázati ismertető 
 

Finnország Államelnöke a finn minőségügyi partnerszer-
vezet kezdeményezése alapján 2007-ben indította útjára 
a „Minőség-Innováció” pályázatot. Finnország sikeres 
kezdeményezéséhez azóta csatlakozott időrendben: 
Svédország, Lettország, Észtország, Csehország, Ma-
gyarország, Izrael, Kazahsztán, Litvánia, Spanyolország, 
Kína és Oroszország. 

Magyarország – az EOQ MNB Egyesület felkérése által – 
a 2013. évi sikeres adaptációt követően bekapcsolódott a 
nemzetközi pályázatba: évente az összes pályázat közel 
10%-át magyarországi szervezetek nyújtották be, melyek 
közül 2 hazai pályázó 2015-ben és 2016-ban nemzetközi 
díjazott lett. A bekapcsolódás alapvető célja a termékek 
és szolgáltatások vevőorientált minőség-fejlesztését szol-
gáló innovációk hazai és nemzetközi elismertetése által a 
hazai versenyképesség növelése. 

A 2014. évi díjkiosztó gálára egy színvonalas és nagy mé-
diaérdeklődéssel kísért rendezvényen – Helsinkit és Stock-
holmot követően – 2015. január 19-én, Budapesten a Gellért 
Szállóban került sor. A Díjkiosztó Gála Fővédnöke Áder Já-
nos Magyarország Köztársasági Elnöke volt. A 2016. évi díj-
kiosztó gálára Prágában, Csehország fővárosában 2017. 
február 2-án nagy érdeklődés mellett került sor. 

A „Minőség-Innováció 2017” nemzeti és nemzetközi pá-
lyázatban való részvétel ezúttal is ajánlatos. A pályázaton 
való részvétel egyszerű, a pályázati kritériumok jól átlát-
hatóak, a nevezési díjtételek – amelyek az esetleges nem-
zetközi zsűrizés költségeit is magukban foglalják – kedve-
zőek. A pályázatok kezelése bizalmas, csak a győztesek 

kerülnek közlésre. A díj elnyerése jelentős marketing ér-
téket jelent mind a nemzeti, mind a nemzetközi szintű 
győztesek számára. 

A „Minőség-Innováció 2017” pályázat keretében benyújt-
ható minőségorientált, illetve a társadalmi felelősségválla-
lásra irányuló innováció – a minőségfejlesztéshez vagy a 
fenntarthatósághoz, illetve környezetvédelemhez kapcso-
lódóan – lehet: 

• magasabb minőségi színvonalú vagy környezetbarát 
termék; 

• a minőségfejlesztést vagy környezetvédelmet előse-
gítő technológiai megoldás, illetve gyártási folyamat; 

• magasabb minőségi színvonalú vagy környezetbarát 
szolgáltatás, illetve közszolgáltatás; 

• minőségorientált ipari formatervezés vagy új maga-
sabb minőségi színvonalú márka; 

• a minőségfejlesztést elősegítő üzleti koncepció vagy 
menedzsmentmodell. 

Ismét pályázható nemzeti szinten a „Minőség-Innova-
tív Vállalat 2017” cím is. 

Ez egy – az egész vállalat vagy szervezet minőségorien-
tált innovatív működését – elismerő Díj, amely az Irányító 
Bizottság (Steering Committee) jóváhagyásával, Pilot jel-
leggel Magyarországon került bevezetésre. Kedvező ta-
pasztalatok esetén a modellt a későbbiek során valam-
ennyi résztvevő ország átveszi. 
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A pályázatok beadási határideje: 2017. szeptember 15. 

A feldolgozás és a lebonyolítás elősegítése érdekében a 
pályázatokat célszerű folyamatosan, már a határidő le-
járta előtt csak magyar nyelven elektronikusan az EOQ 
MNB Egyesület részére eljuttatni (info@eoq.hu). Ennek 
elősegítésére és a pályázatok egyéni szakértői értékelé-
sének jobb ütemezhetősége érdekében a 2017. július 15-
ig benyújtott és befogadott pályázatok díjtételeit 10% ked-
vezménnyel számlázzuk ki. 

Pályázati anyag 

A „Minőség-Innováció 2017” pályázat esetében csak a 
magyar nyelvű űrlap kerül publikálásra, amely az EOQ 
MNB Egyesület honlapján elérhetők. Ehhez az űrlaphoz 
legfeljebb 5 oldal szabadon kialakított melléklet (termékle-
írás és fotó) csatolható. A magyar nyelvű pályázati űrlapok 
a következő címről tölthetők le: 

Minőség-Innováció: http://eoq.hu/akt17/inno17min.doc  

Minőség-Innovatív Vállalat: http://eoq.hu/akt17/inno17val.doc  

A „Minőség-Innovatív Vállalat 2017” pályázat magyar 
nyelvű űrlapja szintén az EOQ MNB Egyesület honlapjáról 
tölthető le. Az űrlaphoz korábbi sikeres innovációs projek-
tek bemutatása csatolható mellékletként legfeljebb 10 ol-
dalon, melyek kimutatható kapcsolatban állnak a minő-
ségfejlesztéssel, a környezetvédelemmel, illetve a társa-
dalmi felelősségvállalással.

A „Minőség-Innováció 2017”, valamint a „Minőség-Innova-
tív Vállalat 2017” pályázat nevezési díjai a következők 

• Nagyvállalatok: 300 000,- Ft+ÁFA 

• Középvállalkozások: 200 000,- Ft+ÁFA 

• Kisvállalkozások: 150 000,- Ft+ÁFA 

• Mikro- és startup-vállalkozások: 50 000,- Ft+ÁFA 

• Közszféra és non-profit szervezetek: 100 000,- Ft+ÁFA 

• Oktatási, egészségügyi és szociális szervezetek: 
80 000,- Ft+ÁFA 

A minőségfejlesztésre és/vagy fenntarthatóságra irányuló 
potenciális innovációs pályázatokért, amelyek a benyújtás 
időpontjában csak „papíron” léteznek és még nem jelen-
tek meg a piacon, a pályázó kategóriájának megfelelő pá-
lyázati díj fizetendő. Ugyanez érvényes a felelős és fenn-
tartható környezetvédelemre fókuszáló innovációk ese-
tén. A pályázati díjat a pályázat befogadását igazoló 
számla alapján az EOQ MNB Egyesület részére kérjük 
majd átutalni. A nemzetközi zsűrizés felmerülő költségeit 
az EOQ MNB Egyesület utalja át a koordinátor részére, 
azaz a magyarországi pályázót ez később sem terheli. 

A „Minőség-Innováció 2017” pályázatok értékelése 

A pályázatokat először nemzeti szinten kerülnek elbírá-
lásra az eddigi bevált pontozásos értékelő mátrix alapján. 
Nemzeti szinten kategóriánként egy Nemzeti Díjnyertes 
lehet, valamint – megfelelő színvonal esetén – legfeljebb 
további 2 pályázat nyerheti el az EOQ MNB Elismerő Ok-
levelét. Az angol nyelvű pályázati anyagot – az EOQ MNB 

mailto:info@eoq.hu
http://eoq.hu/akt17/inno17min.doc
http://eoq.hu/akt17/inno17val.doc
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Egyesület által megadott minta alapján – a nemzeti szin-
ten kategóriánként legmagasabb pontszámot elért pá-
lyázó (Nemzeti Díjnyertes) készíti el, amelyet az EOQ 
MNB Egyesület a finn koordináló szervezet által kért érté-
kelő indoklással és formában továbbítja – a nemzetközi 
díjazottakról döntő – nemzetközi zsűri részére. 

A „Minőség-Innovatív Vállalat 2017” pályázatok érté-
kelése 

A pályázatok nemzeti szinten szintén pontozásos értékelő 
mátrix alapján kerülnek elbírálásra, kiválasztva kategóri-
ánként a legjobb pályázót (Nemzeti Díjnyertes), illetve leg-
feljebb még két díjazottat, amelyek az EOQ MNB Elismerő 
oklevelét nyerik el. 

Díjkiosztás 

A nemzeti díjkiosztó ünnepségre 2016 novemberében Bu-
dapesten, a nemzetközi díjkiosztó gálára – Helsinkit, 
Stockholmot, Budapestet, Tallinnt és Prágát követően – 
2017 februárjában – a spanyolországi Bilbaóban kerül sor. 

További információt az EOQ MNB Egyesület Titkársága ad: 

tel: +36 1 212 8803, E-mail: info@eoq.hu 

 _____________________________________________

 
 
 
 ____________________________________________  

Hirdessen a 
 

MAGYAR MINŐSÉG®-
ben 

a Magyar Minőség Társaság havi folyóiratában 
 
 ____________________________________________  
 
 

mailto:info@eoq.hu
http://quality-mmt.hu/index.php?oldal=oldal&o=hirdetesi_dijak
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Felhívás a XXIV. Nemzeti Minőségügyi Konferenciára 
Rövid Program tervezet és szekciók tematikák 

Tisztelt Konferencia iránt Érdeklődő! 

Tisztelt Konferencia Résztvevők! 

A XXIV. Nemzeti Minőségügyi Konferencia alkalmával új-
szerű, innovatív és szakmailag hasznos programot aján-
lunk minden érdeklődő számára. A tavasz folyamán több 
felmérést végeztünk és igyekeztünk minél több informá-
ciót szerezni a résztvevői elvárásokról és figyelembe vet-
tük a megkérdezettek javaslatait és ötleteit is a program 
kialakítása során. 

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2016.évi Nemzeti Minő-
ségügyi Konferenciáján két előadásban ismertettük, hogy 
a termelésmenedzsmentben az Ipar 4.0 új ipari forrada-
lom kihívásai számos és jelentős változást indukálnak az 
ipari termelésmenedzsmentben. 

Eddigi ismereteink és tapasztalataink szerint a legtöbb 
ipari termelési folyamatban alapvetően megváltozik a fel-
használt élő- és holtmunka aránya, megnő a digitalizáció 
szerepe, minek következtében jelentősen megváltoznak a 
folyamatokkal kapcsolatos kommunikációs lehetőségek, 
illetve elvárások. A prognosztizált változások közepette 

egy dolog biztosnak tűnik: az iparvállalatok számára a mi-
nőség továbbra is stratégiai fegyver marad a piacokért, il-
letve a fogyasztókért folytatott versenyben. 

A 2017. évi szeptemberi XXIV. Nemzeti Minőségügyi Kon-
ferencián sokkal nagyobb teret és megvitatási lehetőséget 
biztosítunk az új ipari forradalom és az informatika robba-
násszerű térhódítását taglaló előadásoknak. 

A Plenáris előadásai felvezetik, előre vetítik a szekciók 
előadásainak tematikáit és figyeltünk az előadások tartal-
mának egymásra épülésére is.  

Előadásokat fogunk hallani a potenciális lehetőségekről 
és veszélyekről, amelyek az „Ipar 4.0” koncepcióból fa-
kadnak és kapcsolatba hozhatók a TQM-filozófia vezérel-
veivel, továbbá a minőségmenedzsment rendszerek mű-
ködésének és fejlesztésének alapelveivel. Komoly kihí-
vást jelent a vállalkozások számára, hogy a következő egy 
éven belül meg kell újítani és tanúsíttatni kell az eddig mű-
ködtetett irányítási rendszereket.  

Legalább ennyire érdekesek és izgalmasak lesznek a ge-
nerációváltás és a szükséges szemléletváltás kezelésé-
nek praktikái az új ipari forradalom kezdetén. Újszerű al-
kalmazásokat fognak bemutatni előadóink a logisztika, a 

ISO
9000

FÓRUM
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lean menedzsment és a digitális irányítás szükséges 
összhangjának tekintetében.  

Kiemelt fontosságú és újszerű lesz „Az innovatív minőség-
kultúra a XXI. században” szekció témái, melyben a tudo-
mány képviselői, azaz 10 egyetemi oktató fogja ismertetni 
kutatási eredményeit a minőségkultúra fejlesztése és a tu-
dásmenedzsment tekintetében. 

Bizalommal ajánljuk az idei évi Nemzeti Minőségügyi Kon-
ferenciát minden közép- és felső szintű vezetőnek, illetve 
az irányítási rendszerekkel foglalkozó szakembereknek, 
akik értékes információkkal szeretnének gazdagodni és 
benchmarking tapasztalatokat szeretnének megismerni a 
napjainkban zajló változásokról, a gazdasági élet roha-
mos fejlődéséről, a mindenkit közvetlenül érintő ipari és 
digitális forradalomról. 

Rózsa András 
ISO 9000 FÓRUM Egyesület elnöke. 

XXIV. NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 

PROGRAM (Tervezet) 
Időpont: 2017. szeptember 14-15. 

Hunguest Hotel Bál Resort  
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 14. 

 
KONFERENCIA FŐ TEMATIKA: 
A MINŐSÉGÜGY KIHÍVÁSAI AZ 

ÚJ IPARI FORRADALOM TÜKRÉBEN 
 

Plenáris Program: 2017. szeptember 14. 
délelőtt 10:00 - 13:00 óra 

4.0 Ipari forradalom - Fenntarthatóság - Együttműködés 
 
09:00  Regisztráció 
09:45 Megnyitó: Dr. Ködmön István - Herendi Porcelán-

manufaktúra Zrt., termelési ig. 
09:50 Elnöki üdvözlet: Rózsa András - ISO 9000 FÓRUM 

Egyesület, elnök 
10:00 (P1) Prof. Dr. Husti István - Szent István Egyetem, 

tanszékvezető egyetemi tanár 
A minőségügy új kihívásai az ipar 4.0 tük-
rében 

10:30 (P2) Tiboldi Kálmán - TVH Group NV Belgium, 
Chief Business Innovation Officer 
A karbantartás prediktív modellje, mint a 
vállalati hatékonyság eszköze 

11:00  Kávészünet 
11:30 (P3) Dr. Monostori László akadémikus - MTA 

SZTAKI igazgató 
Az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform 
támogató szerepe 
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11:55 (P4) Bereczki Ágnes - blogger, ifjúsági generációs 
szakértő 
És ki fog dolgozni? 

12:20 (P5) Pápai Tamás - Continental Automotive Hu 
Kft., ügyvezető igazgató 
Generációváltás és a munkaerő megtartá-
sának praktikái 

12:45  Törzsvendégek köszöntése, elismerése  
13:00  Tájékoztató információk; Közös fotókészítés 
13:15   Büféebéd 
 

2017. szeptember 14. délután 14:30 - 17:30 
„A” Szekció: Megújulás a menedzsment rendsze-

rek alkalmazásában 
 
2017. szeptember 14. délután 14:30 - 17:30 

„B” Szekció: Generációváltás és a szemléletváltás keze-
lése az ipari forradalom kezdetén 

 
2017. szeptember 15. délelőtt 09:00 - 13:15 

„C” Szekció: A Lean és a digitális irányítás összhangjá-
nak szükségessége  

 
2017. szeptember 15. délelőtt 09:00 – 13:15 

„D” Szekció: Innovatív minőségkultúra a XXI. század-
ban 

 
2017. szeptember 15. délelőtt 09:00 - 13:15 

„E” Szekció: Minőség és Energiahatékonyság az épí-
tésügyben 

 
„24 ÉVE A MINŐSÉG SZOLGÁLATÁBAN” 

 _____________________________________________ 

Jót, jóktól, még jobban! 
 

 
Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-ben je-
lentős állomásához érkezett a decemberi országos 
benchmarking konferencia előkészítése. Kialakult a véd-
nöki és kiemelt támogatói stáb, s a régebbi partnerek 
többsége is jelezte támogatási szándékát.  
Remek program ígérkezik. A különböző és megvalósult 
benchmarking típusokból kapunk egy csokorra valót ki-
váló előadók segítségével. Az Ipar 4.0 is benchmarking 
szemüvegen keresztül jelenik meg. Górcső alá kerülnek 
országos felmérések elemzései és hasznosítható tanulsá-
gai. A prezentálók között több új arc és terület is bemutat-
kozik. Jutalmazzák a tavalyi rendezvény legjobb előadóját 
és a már jól bevált tombolára is számíthatunk. 
A Magyar Minőség, mint a konferencia média támogatója 
az augusztus-szeptemberi dupla számban részletesen 
bemutatja a programot és összefoglalja a fontosabb tud-
nivalókat. 
A kedves Olvasónak tisztelettel javasoljuk, hogy jegyezze 
elő, tegye szabaddá magát és vegyen részt az eseményen: 
„A Mikulás is benchmarkol-11.” konferencia. 2017. 
december 7.(csütörtök) - Hotel Benczúr Budapest. 
 ____________________________________________ 
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MAGYAR MINŐSÉG XXVI. évfolyam 07. szám 2017. július 
 

SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK 
Júliusi bevezető – Tóth Csaba László 
Az ISO 9000 Fórum Tavaszi Szakmai Konferenciájáról – 
Torma Beáta 
A túszul ejtett szervezet – Dr. Béres Ágnes és Mártha 
Csenge 
A munkaerő megtartása – Bozi Arnold 
A lean 14 vállalatirányítási alapelve és az új generációk 
igényei – Schäffer Beáta 
Veszteségek az áruszállításban – speciális szakmérnöki tu-
dással a biztonsági kockázatok kezelhetők – Dr. Kocsis Imre 
Jók a legjobbak közül: Tóthné Dr. Veinperl Ilona– Sződi 
Sándor 
Le a kalappal: Az Ipar Napjai rendezvény díjasai - Sződi 
Sándor 
A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI 
A Magyar Minőség Társaság 2017 - 2018. évre tervezett 
programjai 
A Magyar Minőség Társaság 2017. évi pályázatai 

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK ÉS BESZÁMOLÓK 
A hónap kérdése 
Beszámoló a Circular Economy 2017 konferenciáról – 
Tóth Csaba László 
Hírek a minőségügy területéről 
Konferencia előzetesek 
A TÁRSASÁG ÚJ TAGJAI 
Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagját!

PROFESSIONAL ARTICLES, LECTURES 

Upfront (Tóth, Csaba László) 
ISO 9000 Forum Spring Conference – Torma, Beáta 
The Organization as a Hostage – Risk of the Employee – 
Dr. Béres, Ágnes and Mártha, Csenge 
Holding of contracted employee – Bozi, Arnold 
Can the New Generation of Employees Be Pleased and 
Motivated with Lean? – Schäffer, Beáta 
Safety – Risks and Losses can be Reduced in the 
Supply Chain – Dr. Kocsis, Imre 
The Best among the Best: Tóthné Dr. Veinperl, Ilona – 
Sződi, Sándor 
Hats off to: 4 Revarded Firms of HUNGEXPO Exhibition 
– Sződi, Sándor 
NEWS AND PROGRAMS OF THE SOCIETY 
2017 - 2018 Year’s Planned Programs of the Hungarian 
Society for Quality 
Quality Tenders of Hungarian Society for Quality in 2017 

DOMESTIC AND INTERNATIONAL NEWS AND 
REPORTS 
Question of the Month 
Report on Circular Economy 2017 Conference – Tóth, 
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International Short News 
In advance of conferences 
NEW MEMBERS TO THE SOCIETY 
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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 Hatóság (NAH) által a NAH-4-0086/2014 számon és a Nemzeti 
Akkreditáló Testület (NAT) által a NAT-4-0044/2014 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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