
Magyar Minőség 2022. február   Magyar Minőség Társaság 

1. 

 

 

 

 

MAGYAR MINŐSÉG 
 2022. február 

XXXI. évfolyam 02. szám 
  

A TISAX követelmények áttekintése  

Dr. Horváth Zsolt 

Beszámoló a XVI. Életciklus Elemzés Konferenciáról 
 

Megnevezték a 2021. évi Gábor Dénes Díj nyerteseit 

 



Magyar Minőség 2022. február   Magyar Minőség Társaság 

2. 

Tartalomjegyzék 

Magyar Minőség XXXI. évfolyam 02. szám 2022. február 
 

  SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK 

Bevezető – Tóth Csaba László 

A TISAX követelmények áttekintése – 
Dr. Horváth Zsolt 

Beszámoló a XVI. Életciklus Elemzés Konfe-
renciáról 

EnergiaKözösségek Program – Vadovics 
Edina 

Minőségügyi eszközök a problémamegoldási 
folyamat során – Az adatok időbelisége – 
Tóth Csaba László 

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI 

Rövid összefoglaló a jubileumi „30 év 30 érv” 
konferenciánk programjáról – 3. rész  

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK ÉS  
BESZÁMOLÓK 

Krézi Kvaliti – 9. rész – Dr. Csiszér Tamás 

Megnevezték a 2021. évi Gábor Dénes Díj 
nyerteseit 

Hírek a szabványok világából 

PROFESSIONAL ARTICLES, LECTURES 

Upfront – Csaba László TÓTH 

Overview of TISAX requirements – Dr. Zsolt 
HORVÁTH 

Circular Economy for the Sustainability – XVI. 
LCA Conference Summary 

EnergyNeighbourhoods Programme – Edina 
VADOVICS 

Quality Tools during the Problem Solving Pro-
cess – Run Chart – Csaba László TÓTH  

NEWS AND PROGRAMS OF THE SOCIETY 

Short Summary of the Programme of Our Ju-
bilee Conference "30 years 30 arguments" – 
3rd Part  

DOMESTIC AND INTERNATIONAL NEWS  
AND REPORTS 

Krézi Kvaliti – Part 9 – Dr. Tamás CSISZÉR 

Winners of the Denis Gabor Prize in 2021  

News from the World of Standards 



Magyar Minőség 2022. február   Magyar Minőség Társaság 

3. 

Impresszum 
Magyar Minőség Társaság havi folyóirata 
Elektronikus kiadvány 
Szerkesztőbizottság: 
Alapító főszerkesztő: dr. Róth András 
Főszerkesztő: Tóth Csaba László 
Tagok: Dr. Csiszér Tamás, Harazin Tibor, Mátrai Norbert, Miskolciné Dr. Mikáczó Andrea, Nagy Tamás, 

Papp Éva, Dr. Topár József 
Szerkesztőbizottsági titkár: Turos Tarjánné 
Felelős kiadó: Reizinger Zoltán 
Szerkesztőség: 
Székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1. 
Telefon: (36-1) 215-6061 
E-mail: ujsag@quality-mmt.hu, portál: www.quality-mmt.hu 
A megjelenő publikációkban a szerzők saját szakmai álláspontjukat képviselik 
A hirdetések és PR-cikkek tartalmáért a Kiadó felelősséget nem vállal 
Megrendelés:  
A kiadványt e-mailben küldjük. 
Az éves előfizetés nettó alapára: 8.200,- Ft + 27% ÁFA/év 
INTRANET licence díj: egyedi megállapodás alapján 
HU ISSN 1789-5510 (Online) 

Tisztelt Olvasó! 
Az információbiztonság napjaink egyik legége-
tőbb problémája, de sajnos, a vállalkozások 
egy része még nem látja a kérdés fontosságát. 
Első írásunk a TISAX rendszerrel foglalkozik. 
Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a 
cikk szerzője 2021-ben elnyerte a Magyar Mi-
nőség Legjobb Szerzője címet, így a mostani 
dolgozatot jó szívvel ajánljuk a figyelmükbe. 

A klímaváltozás ugyancsak komoly kihívások 
elé állítja az emberiségét, így a következő két 
írás ezzel a témakörrel foglalkozik. Az életcik-
lus elemzés egy lehetséges válasz a problé-
máinkra, ezért tartottuk fontosnak a magyar 
szakemberek 2021. évi konferenciájáról be-
számoljunk. 

A másik – a klímaváltozáshoz kapcsolódó – 
írás azt mutatja be, hogy a kis közösségek is 
komolyan hozzájárulhatnak a káros hatások 
mérsékléséhez. A GrennDependent Intézet ál-
tal koordinált tevékenység az Európai Unió dí-
ját érdemelte ki, ezt mutatjuk be a cikkben. 

Folytatjuk a hét alap minőségügyi eszköz be-
mutatását, most az adatok időbelisége kerül 
terítékre, vagyis a futás-diagramról érteke-
zünk. 

Az egyik legrangosabb magyar elismerés a 
kutató, fejlesztő, oktató szakemberek számára 
a Gábor Dénes-díj. A díjat szervező alapítvány 
megnevezte a nyerteseket, őket mutatjuk be. 
Sajnos a pandémia miatt a parlamenti ünne-
pélyes díjátadó elmaradt, amennyiben sor ke-
rül rá, arról is beszámolunk. 

Krézi Kvaliti rovatunk eddig prózával jelentke-
zett, most viszont verses történettel jelentke-
zett szerzőnk. 

Beszámolunk a szabvány újdonságokról és 
megemlékezünk néhány évfordulóról is. 

Kellemes időtöltést kívánunk! 

 

Főszerkesztő 

 

  

mailto:ujsag@quality-mmt.hu
http://www.quality-mmt.hu/
https://quality-mmt.hu/wp-content/uploads/2020/11/MM_megrendelo_2021.pdf
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A TISAX követelmények áttekintése 

Dr. Horváth Zsolt 

 
Kivonat
A TISAX® (Trusted Information Security As-
sessment Exchange, azaz magyarul: Megbíz-
ható Információbiztonsági Értékelések Meg-
osztása) egy olyan autóipari információbizton-
sági rendszer, amely az ISO/IEC 27001 infor-
mációbiztonsági szabványt nemcsak kiegé-
szíti, hanem egyben annak használatát is lé-
nyegesen szigorúbbá teszi az autóipari sze-
replők számára. Az elmúlt években általános 
információbiztonsági és TISAX-os tanácsadá-
saink során gyakran azt tapasztaltuk, hogy sok 
vállalat indulásban nemhogy a TISAX követel-
ményeit, de még az általános és alapvető in-
formációbiztonsági követelményeket is csak 
alig ismeri. Ilyen esetekben a TISAX-nak meg-
felelő információbiztonsági rendszer kiépítése 

jellemzően nem egy meglévő és működő infor-
mációbiztonsági rendszer kiegészítését jelenti 
a TISAX által meghatározott további követel-
mények alapján, hanem az információbizton-
sági alapoktól való indulást. Ezért is fontos an-
nak megértése, hogy egy információbizton-
sági rendszer – különösen a TISAX – beveze-
tése mivel is jár egy vállalat életében. 

Jelen publikáció áttekintés szintjén mutatja be 
a TISAX követelményrendszerének fő struktú-
ráját és szakmai elemeit, segítve ezzel az azt 
alkalmazni kívánó vállalatokat a kezdeti dön-
tések meghozásában.

Bevezetés
A TISAX®1 autóipari információbiztonsági kö-
vetelményrendszer elfogadottsága a 2017-es 
bevezetése óta folyamatosan nőtt. Noha a TI-
SAX a bevezetését követő első években még 
alig volt ismert, 2021 év végére már több mint 
4000 TISAX megfelelési igazolás volt érvény-
ben, melyekből kb. 30-40 már magyarországi 
telephelyekre vonatkozott. Magyarországon a 
legtöbb autóipari beszállító vállalat már talál-
kozott ezzel a követelménnyel, komolyabban 

 
1 TISAX = Trusted Information Security Assessment 
Exchange, azaz magyarul: Megbízható 
Információbiztonsági Értékelések Megosztása 

azonban csak kevesen kezdtek el foglalkozni 
vele. 

A TISAX fokozatos bevezetése során a közel-
jövőben várható az az időszak, amikor már ál-
talánossá válik, hogy az autóipari gyártók 
(OEM-ek) kötelezővé teszik beszállítóik szá-
mára a TISAX teljesítését. Magyarországon 
például az Audi Hungária Zrt. a beszállítói ol-
dalán közzétett Általános Információtechnoló-
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giai Feltételek (ÁIF) [1] részeként az alvállal-
kozóktól elvárt információbiztonsági követel-
mények között előírja a TISAX-nak való meg-
felelési igazolás meglétét is. 

2020 júniusában megjelent publikációmban [2] 
bemutattam a TISAX információbiztonsági 
rendszer célját, az ENX szervezet2 általi mű-
ködtetés kereteit, valamint áttekintést adtam a 

TISAX-ot alkalmazni kívánó vállalatok szá-
mára a legfontosabb szükséges lépésekről. 
Azóta a kezdeti tapasztalatok felhasználásá-
val a követelményrendszert is továbbfejlesz-
tették, így annak további verziói jelentek meg. 
Jelen publikációban ennek fontosabb változá-
sait szeretném bemutatni, valamint áttekintést 
adni a jelenlegi TISAX követelmények főbb 
szakterületeiről.

Kisebb változások a TISAX folyamatban
A TISAX rendszer alapvető működését az 
ENX a saját honlapján, a TISAX Résztvevői 
Kézikönyvben [3] teszi közzé a felhasználó 
vállalatok számára. A TISAX alapvető műkö-
dése, a regisztráció folyamata, az értékelés 
(audit), illetve az arra való felkészülés folya-
mata, továbbá az eredményeknek az ENX 
portálon történő megosztása lényegében 
ugyanolyan, mint ahogy az az előző publikáci-
óban [2] már bemutatásra került. A TISAX 
Résztvevői Kézikönyv új verziójában létrejött 
kisebb változások elsősorban az értékelési kö-
vetelményrendszer fontosabb változásaihoz 
történő kiigazításokat tartalmazzák. 

Egyik fontos változás, hogy a TISAX értékelési 
követelményrendszerében (ISA) megszűnt a 
„Csatlakozás harmadik felekhez” című önálló 
terület, így a választható értékelési célok 
száma lecsökkent 10-ről 8-ra. A választható 
értékelési célok lehetnek: 

1. Magas védelmi igényű információk 
2. Nagyon magas védelmi igényű informá-

ciók 
3. Prototípus alkatrészek és részegységek 

védelme 
4. A jármű prototípus védelme 
5. Tesztjárművek kezelése 

 
2 ENX szervezet = European Network Exchange 
Association 

6. Prototípusok védelme rendezvények, film- 
vagy fotózás közben 

7. Adatvédelem 
8. Adatvédelem a személyes adatok különle-

ges kategóriáival 

A szükséges értékelési cél a vállalati tevé-
kenység alapján határozható meg. Az első, a 
„Magas védelmi igényű információk” értékelési 
cél követelményei alapvetőnek számítanak, 
azt minden TISAX rendszerben teljesíteni kell.  
Prototípussal kapcsolatos értékelési célt akkor 
szükséges választani, ha az adott beszállító 
tevékenysége konkrét prototípus termékekkel 
vagy alkatrészekkel kerül kapcsolatba. Ez le-
het például egy adott prototípus alkatrész 
gyártása, próbajárművek tesztelése, vagy 
akár új prototípus berendezések hivatalos saj-
tóbemutatóinak szervezése, lebonyolítása is. 
Az adatvédelemmel kapcsolatos értékelési cé-
lok a személyes adatok kezelésére vonatkoz-
nak, és olyan esetekben szükséges azt vá-
lasztani, amikor a beszállító szolgáltatásának 
tárgya a megrendelő vállalat alkalmazottai 
személyes adatainak kezelése. Ilyen szolgál-
tatás lehet például egy megrendelő vállalat 
számára működtetett e-learning rendszer üze-
meltetése. 
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Az értékelési célok tehát a beszállítás vagy 
szolgáltatás tárgyához kapcsolódnak, és tulaj-
donképpen azt határozzák meg, hogy a TISAX 
követelményrendszer mely moduljainak kell 
megfelelni. Amennyiben az értékelési célok 
meghatározása nem egyértelmű a vállalat 
számára, akkor ajánlott előre egyeztetni a 
megrendelővel, hogy melyik értékelési cél tel-
jesítését várja el az adott beszállítóval való 
szerződéskötéshez. 

Az értékelési célok kiválasztása kapcsolatban 
van még az elvárt védelmi szinttel és az érté-
kelési szinttel (AL – Assessment Level) is. 
Ezek kapcsolatát az 1. táblázat [3] mutatja. 

 

 

No. A TISAX értékelési cél Védelmi szint Értékelési szint 

1. Magas védelmi igényű információk   magas AL 2 

2. Nagyon magas védelmi igényű információk   nagyon magas AL 3 

3. Prototípus alkatrészek és részegységek védelme magas AL 3 

4. A jármű prototípus védelme  magas AL 3 

5. Tesztjárművek kezelése magas AL 3 

6. 
Prototípusok védelme rendezvények, film- vagy 
fotózás közben 

magas 
AL 3 

7. 
Adat védelem.  
Az európai általános adatvédelmi rendelet 
(GDPR) 28. cikke („Adatfeldolgozó”) szerint  

magas 
AL 2 

8. 

Adatvédelem a személyes adatok különleges ka-
tegóriáival 
A 28. cikk („Adatfeldolgozó”) szerint a személyes 
adatok különleges kategóriáival, az európai általá-
nos adatvédelmi rendelet (GDPR) 9. cikkében 
meghatározottak szerint 

nagyon magas 

AL 3 

1. táblázat: A TISAX értékelési célok kapcsolata az ISA védelmi szintekhez és a TISAX értékelési szintekhez 

 
A védelmi szint lehet „magas” vagy „nagyon 
magas” besorolású, melyek a TISAX értéke-
lési követelményrendszerben az egyes téma-
körökhöz kapcsolódó magas vagy nagyon ma-
gas védelmi igényű információk további kiegé-
szítő követelményeinek teljesítését írják elő. 

A TISAX értékelési szint (AL) az értékelés, 
azaz az audit szintjét határozza meg, és az au-
dit lefolytatásának módjára vonatkozik. Ez 

alapvetően három értéket vehet fel: AL1, AL2 
és AL3. Ezek jelentése: 

1. AL1 – Assessment Level 1: csak a szerve-
zet saját önértékelése történik, az auditor 
csak a témák meglétének teljességét vizs-
gálja, tartalmát azonban nem. Egyszerűbb 
esetekben ez is elégséges lehet, ENX TI-
SAX megfelelési igazolás viszont nincs 
ehhez a szinthez. 
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2. AL2 – Assessment Level 2: az értékelés 
során az önértékelés eredményeinek „hi-
hetőségi vizsgálata” a benyújtott doku-
mentációk és bizonylatok alapján, alapve-
tően dokumentációértékelés távaudit 
módszerrel, helyszíni vizsgálat csak szük-
ség esetén történik. 

3. AL3 – Assessment Level 3: teljes és rész-
letes helyszíni audit folyamat, a bizonyíté-
kok ellenőrzésével és interjúkkal lefoly-
tatva. 

Az 1. táblázat azt mutatja meg, hogy a TISAX 
megfelelés igazolásához az egyes értékelési 
célok választása esetén minimum milyen érté-
kelési szintű audit lefolytatása szükséges. 

Egy másik fontos változás a követelmények-
ben, hogy mindegyik terület, folyamat elvárt 
érettségi szintje egységesen a 3-as szint, ami 
az érettségi modellben a sztendertizált folya-
matok működtetését jelenti.

A TISAX követelményrendszer változásai
Az értékelési követelményeket az ENX a saját 
honlapján, az Információbiztonsági értékelés 
c. Excel táblázatban (ISA) [4] teszi közzé a fel-
használó vállalatok számára. Ez a táblázat tar-
talmazza azt a csekklistát, amely alapján a TI-
SAX-ot felülvizsgáló szervezet értékeli (audi-
tálja) majd a vállalat információbiztonsági 
rendszerét, és a vállalatnak is ugyanezen 
csekklista követelményeinek teljesítésével kell 
felkészülnie az auditra. Tehát ez a táblázat tar-
talmazza a TISAX megfelelési követelménye-
ket és elvárásokat. 

A követelmények rendszerezése, struktúrája 
az 5. főverzióban lényegesen megváltozott, és 
könnyebben áttekinthetővé, érthetőbbé vált. A 
vállalat tevékenységétől függően (a TISAX ér-
tékelési célnak megfelelően) kell meghatá-
rozni, hogy az ISA mely követelménymodulját 
kell alkalmazni. Az ISA táblázat három külön 
munkalapon tartalmazza a teljesítendő köve-
telményeket. Ezek a következők: 

- Információbiztonság. (Ez az alap csekk-
lista, kitöltése minden esetben kötelező.) 

- Prototípus védelem. (Opcionális, csak a 
megfelelő auditcél esetén kitöltendő, ott is 
a cél határozza meg, hogy melyik részét 
szükséges kitölteni.) 

- Adatvédelem. (Opcionális, csak a megfe-
lelő auditcél esetén kitöltendő.) 

Az „Információbiztonság” c. modul hét fő biz-
tonsági témakör szabályozásait írja elő, a kö-
vetkező biztonsági alterületi bontásokban: 

1. Információbiztonsági szabályozások és 
szervezet 
a. Információbiztonsági szabályzatok 
b. Az információbiztonság szervezete 
c. Vagyonelemek kezelése 
d. Információbiztonsági kockázatme-

nedzsment 
e. Értékelés (audit) 
f. Incidenskezelés 

2. Humán erőforrások 
3. Fizikai biztonság 
4. Azonosítás és hozzáférés 

a. Azonostás menedzsment 
b. Hozzáférés felügyelet 

5. Informatikai biztonság / kiberbiztonság 
a. Kriptográfia (titkosítás) 
b. Üzemeltetés biztonsága 
c. Kommunikáció biztonsága 

6. Beszállítói kapcsolatok 
7. Megfelelés 

A modul ezekre a területekre határoz meg 41 
folyamatot, amelyre folyamatonként meghatá-
rozott a folyamat célja és a teljesítendő 5-15 
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követelmény. Ezek együttesen többszáz köve-
telményt tartalmaznak, amelyek négy kategó-
riába vannak besorolva: 

- „kötelező” követelmény, amelyet a folyamat 
működtetése esetén minden esetben telje-
síteni kell; 

- „ajánlott” követelmény, amelyet a folyamat 
működtetése esetén nagyon ajánlott teljesí-
teni, csak nagyon alapos indoklással lehet 
eltekinteni tőle; 

- „magas védelmi igényekre” vonatkozó to-
vábbi követelmények, amelyeket az adott 
folyamat kapcsán a magas védelmi igényű 
adatok kezelése esetén kell alkalmazni; 

- „nagyon magas védelmi igényekre” vonat-
kozó további követelmények, amelyeket az 
adott folyamat kapcsán a nagyon magas 
védelmi igényű adatok kezelése esetén kell 
alkalmazni (csak a 2. és a 8. értékelési cél 
esetén kötelező a használata); 

A modul teljesítése mindegyik TISAX rendszer 
esetén kötelező. A fenti területek minden fo-
lyamatát olyan módon kell szabályozni, hogy 
az a folyamatokhoz meghatározott összes kö-
vetelményt mind teljesítse, és a folyamat sza-
bályozott és dokumentált működése megfelel-
jen a 3. érettségi szintnek. 

A „Prototípus védelem” c. modul öt fő bizton-
sági témakör szabályozásait írja elő: 

1. Fizikai és környezeti biztonság 
2. Szervezeti követelmények 
3. A járművek, alkatrészek és részegységek 

kezelése 
4. A próba-járművekre vonatkozó követel-

mények 
5. Az eseményekre és a fotózásokra vonat-

kozó követelmények 

A modul ezekre a területekre határoz meg 22 
folyamatot, amelyre folyamatonként meghatá-
rozott a folyamat célja és a teljesítendő 5-10 

követelmény. Ezek is együtt több, mint száz 
követelményt tartalmaznak, amelyek három 
kategóriába vannak besorolva: 

- „kötelező” követelmény, amelyet a folya-
mat működtetése esetén minden esetben 
teljesíteni kell; 

- „ajánlott” követelmény, amelyet a folyamat 
működtetése esetén nagyon ajánlott telje-
síteni, csak nagyon alapos indoklással le-
het eltekinteni tőle; 

- „a védelmet igénylőnek minősített jármű-
vekre” vonatkozó kiegészítő követelmé-
nyek, amelyeket az adott folyamat kap-
csán a védelmet igénylőnek minősített jár-
művekre vonatkozóan kell alkalmazni 
(ezek jellemzően a fizikai biztonság téma-
körében a védelmet igénylő járművek el-
helyezésének különleges biztonsági 
szempontjaira vonatkoznak). 

A modul teljesítése csak a 3-6. számú TISAX ér-
tékelési célok esetén kötelező, ahol azt is az ér-
tékelési cél határozza meg, hogy a „Prototípus 
védelem” modul melyik területeinek követelmé-
nyei teljesítendők. Ugyanakkor – hasonlóan az 
„Információbiztonság” modulhoz – a teljesítendő 
területek minden folyamatát olyan módon kell 
szabályozni, hogy az a folyamatokhoz meghatá-
rozott összes követelményt mind teljesítse, és a 
folyamat szabályozott és dokumentált műkö-
dése megfeleljen a 3. érettségi szintnek. 

Az „Adatvédelem” c. modul mindössze négy 
kérdéskört tartalmaz, amely az európai általá-
nos adatvédelmi rendelet (GDPR) megfelelő 
fejezeteinek való szigorú és részletesen sza-
bályozott megfelelést írja elő. Ez a szabályo-
zandó 4 kérdéskör a következő: 

- Milyen mértékben van megszervezve az 
adatvédelem végrehajtása? 
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- Milyen mértékben tesznek szervezeti in-
tézkedéseket annak biztosítása érdeké-
ben, hogy a személyes adatok feldolgo-
zása a jogszabályoknak megfelelően tör-
ténjen? 

- Milyen mértékben biztosított, hogy a belső 
folyamatok vagy munkafolyamatok a min-
denkori hatályos adatvédelmi előírások-
nak megfelelően történnek, és hogy eze-
ket rendszeresen minőségellenőrzésnek 
vetik alá? 

- Milyen mértékben dokumentálták a vonat-
kozó adatfeldolgozási eljárásokat az adat-
védelmi jog szerinti elfogadhatóságuk te-
kintetében? 

A modul ezekre a kérdéskörökre 24 teljesí-
tendő követelményt határoz meg. A modul tel-
jesítése csak a 7-8. számú TISAX értékelési 
célok esetén kötelező. (Megjegyzés, hogy a 

GDPR-nak való alapvető megfelelés már az 
„Információbiztonság” modulban is megjele-
nik, ahol a 7.1.2. folyamat önállóan ennek a 
teljesítését írja elő. Az „Adatvédelem” modul 
ennek a főfolyamatba beépített további köve-
telményeit tartalmazza, amennyiben az érté-
kelési cél alapján ez külön elvárás.) 

A TISAX értékelési Excel táblázat egyben le-
hetővé teszi egy önálló munkalapon az ered-
mények szemléletes ábrázolását is. Pókháló-
diagram formában láthatóvá teszi az egyes ér-
tékelési területek elvárt és teljesített eredmé-
nyeit. Példaként egy olyan mintavállalat felké-
szülés közbeni részeredményeinek grafikus 
ábrázolását mutatjuk be, amelynek csupán az 
alapnak számító „Információbiztonság” modul 
teljesítése volt a feladata. Az eredmények áb-
rázolása a következő 1. sz. ábrán látható. 

 

 
1. sz. ábra: A TISAX értékelési területek eredményeinek grafikus ábrázolása az ISA alapján 
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A gyakorlatból látszik, hogy a legtöbb TISAX 
megfelelési igazolás esetén elégséges az 1. 
értékelési cél teljesítése, és az AL2 szerinti au-
dit elvégzése. (A COVID miatti különleges 
helyzet és különleges eljárásmód is sok eset-
ben ezt támogatja.) Ugyanakkor megállapít-
ható, hogy ez a minimumkövetelmény már ön-
magában is egy részletes és összetett infor-
mációbiztonsági követelményrendszert takar. 
Az információbiztonsági szempontoknak és 
kontrolloknak vonatkozniuk kell a vállalat min-
den tevékenységére és az azokban lévő biz-
tonságos adatkezelésre. Az információbizton-
sági modul kiterjed mind az információbizton-
ság irányítás szervezeti és technikai követel-
ményeire, mind külön-külön az adminisztratív, 
a fizikai és a logikai biztonsági kontrollokra.  

Ha a másik csoportosítást nézzük, akkor lát-
ható, hogy megjelenik az információbiztonság 

mind az öt szakmai területének az alkalma-
zása is:  

- a fizikai védelmi (őrzés-védelmi) szakma,  
- a humán biztonsági szakma,  
- a titkos ügyiratkezelési szakma (papír 

alapú adatok biztonsága),  
- az informatikai biztonsági szakma, vala-

mint  
- a katasztrófahelyzetek kezelése szakma 

(információbiztonsági aspektusainak ke-
zelése). 

Az információbiztonsági rendszer kialakítása 
során tehát egyszerre ezeknek a szempontok-
nak és követelményeknek kell egyidejűleg 
megfelelni. Ez együtt egy összetett és nagy ta-
pasztalatot és odafigyelést igényló feladat, 
amit a TISAX-nak megfelelni kívánó vállalatok-
nak kell megvalósítani tudni.

Összefoglalás
A TISAX egy új, az ISO/IEC 27001-re épülő, de 
az autóipar sajátosságait és elvárásait erősen 
figyelembe vevő, így arra testreszabott infor-
mációbiztonsági követelményrendszert és ah-
hoz kapcsolódó önértékelési és értékelési 
rendszert tartalmaz. Amennyiben az autóipari 
beszállítók – beleértve a beszállítói lánc bár-
mely szintjét – ezt alkalmazzák, és az ENX 
szisztémája által elfogadott értékelők regisztrált 
értékelésein (auditjain) megfelelnek, akkor eze-
ket az értékelési eredményeket az ENX rend-
szerén keresztül megoszthatják a különböző 
autóipari megrendelőikkel, amelyek ezt egysé-
gesen elfogadják. Noha a TISAX követelmény-
rendszer alapelvárásait (TISAX Résztvevői Ké-
zikönyv, önértékelési ISA csekklista, egyéb 
hasznos anyagok) az ENX honlapon közzétett 
dokumentációk mind tartalmazzák, azok értel-
mezése és gyakorlatba történő hatékony átül-
tetése már sok-sok éves gyakorlatot és infor-
mációbiztonsági szakmai tapasztalatot igényel. 

Látható, hogy a TISAX alapú információbiz-
tonsági rendszer kiépítése összetett és sok 
szempont együttes összehangolását igénylő 
feladat. Jellemző, hogy ez nem a vállalati mű-
ködés melletti, illetve attól független biztonsági 
szabályzat készítését jelenti, hanem olyan biz-
tonsági szempontok bevezetését, amelyek a 
mindennapi tevékenységekkel is szoros kap-
csolatban vannak. Éppen ezért fontos külön fi-
gyelmet szentelni arra, hogy a biztonsági kö-
vetelmények teljesítése mellett a vállalat a 
mindennapi tevékenységeinek működését, ru-
galmasságát és hatékonyságát is megtart-
hassa. Ezek együttes összhangba hozása 
sokszor már nagy tapasztalatot igénylő fel-
adat, aminek megvalósítására szükséges rá-
szánni a kellő erőforrásokat.
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Dr. Horváth Zsolt az INFOBIZ Informatikai, Információ-
biztonsági és Vezetési Tanácsadó Kft. tulajdonosa és 
ügyvezetője 2006 óta. EOQ MNB által regisztrált minő-
ségirányítási és információbiztonsági rendszermenedzser 
és auditor. Tíz évig látta el a SIEMENS magyarországi 
szoftverházának, a SIEMENS PSE Kft-nek a minőségirá-
nyítási igazgatói feladatait. Több, mint húsz éve dolgozik 
a minőségirányítás és az információbiztonsági irányítás 
területén, több akkreditált tanúsító szervezet vezető au-
ditoraként, valamint tanácsadóként és szakmai oktató-
ként. Számos szakmai konferencián elhangzott előadás 
és megjelent publikáció szerzője és társszerzője. 

A Menlo Parki varázsló 

 

Sokak véleménye szerint a 175. évvel ez-
előtt, 1847. február 11-én született Thomas 
Alva Edison minden idők legnagyobb felta-
lálója volt. Ohio államban született, szüleinek 
legfiatalabb, hetedik gyermekeként. Iskolába 
gyakorlatilag nem járt, tanítónő édesanyja 
tanította írni, olvasni és számolni. Érdeklődő 
gyerek volt, bújta a könyveket, imádott ol-
vasni. 

13 évesen már a vasúton „utasellátóként” 
dolgozott, a heti 50$ keresetét kísérleti anya-
gokra költötte. Itt tanulta ki a távírász szak-
mát is. Első üzleti sikere is ehhez kötődik, az 
egyszerre 4 üzenetet tudott küldeni. A jogdíj-
ból építette meg a New Jersey-ben a Menlo 
Parki laboratóriumot, amely a világ első ku-
tató laboratóriuma lett, itt születtek korsza-
kos találmányai. Az Egyesült Államokban 
1093, az egész világon 2332 szabadalmat 
jegyeztetett be. Ezek közvetlenül hasznosít-
ható elektromos, mechanikai vagy kémiai jel-
legű eszközökre vagy folyamatokra irányul-
tak, fonográf, izzólámpa és még mások. 

Persze, nem volt tévedhetetlen, az áramellá-
tásban Tesla-nak lett igaza. 

Cukorbetegségére nem talált megoldást, 
1931 október 18-án hunyt el. 

https://audi.hu/hu/letoltesek/beszerzes/123
https://audi.hu/hu/letoltesek/beszerzes/123
https://portal.enx.com/tphen.pdf
https://portal.enx.com/isa5-en.xlsx
https://portal.enx.com/isa5-en.xlsx
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Újsághír 2022. január 11-én  
(https://24.hu/tudomany/2022/01/11/2021-atlaghomerseklet-szen-dioxid-klimavaltozas/) 

 
Az Európai Unió Copernicus Légkörmegfi-
gyelő Szolgálatának (C3S) adatai alapján a 
mérések kezdete óta 2021 az ötödik legmele-
gebb év volt – írja az MTI. A légköri szén-di-
oxid és metán koncentrációja eközben re-
kordértéket ért el. A C3S szerint az utóbbi hét 
év volt a legmelegebb a rendszeres mérések 
1850-es kezdete óta, a globális átlaghőmér-
séklet pedig 2021-ben 1,1-1,2 Celsius-fokkal 
haladta meg az 1850-1900 közötti értéket. 
Szakemberek évek óta kongatják a vészha-
rangot, hogy az emberi tevékenység oly mér-
tékben veszélyezteti a környezetet, hogy az 
abban bekövetkező változások rendkívül ne-
gatívan befolyásolják az emberiség túlélési le-
hetőségeit.  
Egyetlen lehetőségünk van, hogy úgy szer-
vezzük és tervezzük meg a folyamatainkat, és 
termékeinket, hogy a káros kibocsátás ne nö-
vekedjen. Egy ilyen lehetőség az „életciklus 
elemzés” (Life Cycle Assessment, LCA), egy 
termék, folyamat vagy szolgáltatás teljes 
életútja során vizsgálja annak környezetre 

gyakorolt potenciális hatásait (bővebben: 
https://lcacenter.hu/#lca). 
A Magyar Minőség Társaság teljes mértékben 
elkötelezett a Fenntartható Fejlődés mellett, 
és ennek szellemében a Magyar Minőség 
elektronikus folyóirat rendszeresen beszámol 
a témában zajló rendezvényekről, illetve közöl 
a támához kapcsolódó dolgozatokat. 
Így 2021-ben is részt vettünk a Magyar 
Életciklus Elemzők Egyesületének 
konferenciáján, amelyről az alábbiakban 
számolunk be. Az Egyesület rendelkezésre 
bocsátotta a november 25-i szekció 
előadásainak összefoglalóját, amelyet 
olvasóink rendelkezésére bocsátunk, a 
programban található linkeken keresztül az 
előadások diáit is megtekinthetik. A másnapi 
szekciót már nem tudtuk figyelemmel 
követeni, de az LCA Center készített egy 
összefoglalót, amelyet szintén itt olvashatnak. 
A Szerkesztőség ezúton is köszönetet mond 
Dr. Tóthné Prof. Dr. Szita Klára LCA Elnökasz-
szonynak a konferencia anyagainak közrea-
dásában nyújtott segítségéért.

 
LCA Konferencia 

„Életciklus elemzéssel a fenntartható társadalom felé” 
2021. november 25-26.

2021. november 25. délután 13:00-16:00 Program 

https://24.hu/tudomany/2022/01/11/2021-atlaghomerseklet-szen-dioxid-klimavaltozas/
https://lcacenter.hu/#lca
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13:00-13:20 Egy tipikus vasárnapi főfogás 
teljes életciklusa. Lovasné Dr. Avató Judit, 
adjunktus (BGE, Kereskedelmi, Vendéglátó-
ipari és Idegenforgalmi Kar) és Dr. Mannheim 
Viktória, tudományos főmunkatárs (ME, LCA 
kutatócsoport) 

13:20-13:40 Szervezeti karbonlábnyom 
elemzési módszerek összehasonlítása, szol-
gáltatás szektorból származó gyakorlati pél-
dán keresztül. Szenász-Fekete Carmen Bri-
gitta; Gál Balázs Sándor Bay Zoltán Alk. Ku-
tató Intézet 

13:40-14:00 Attributív és konzekvens LCA, a 
mezőgazdaságban használt biológiai ere-

detű, talajtakaró műanyag fóliára. Simon Bá-
lint (RWTH Aachen), Isabelle Huber (RWTH 
Aachen Univ.) 

14:00-14:20 PUR alapú szigetelő elemek 
életciklus vizsgálata. Mannheim Viktória (ME 
LCA kutatócsoport), Tóthné Szita Klára (ÉMI 
Nkft.) 

14:20-14:40 Napelemparkok életciklus alapú 
optimalizációja: Szilágyi Artúr (BME) 

14:40-15:00 Közvetlen szén-dioxid leválasz-
tás levegőből: kumulatív energiaigény 
(Embodied energy of direct air capture). Si-
mon Bálint (RWTH Aachen) 

15:00-15:15 The environmental impact of 
concrete. Amina Dacić (BME, PhD-hallgató)

  

Egy tipikus vasárnapi főfogás teljes életciklusa
Lovasné Dr. Avató Judit - Dr. Mannheim Vik-
toria 

Az előadás során egy tipikus vasárnapi főfo-
gás (rántott szelet hasábburgonyával) környe-
zeti terhelését kísérhetjük nyomon a termék 
teljes életciklusán keresztül, kiemelt hangsúlyt 
fektetve az életciklus-vége szakaszra. A ter-
mék teljes életciklusmodellje a szükséges 
nyersanyagok kitermelésétől az előkészítési, 
a főzési és a használati szakaszon át a termék 
életciklusának végéig került felállításra egy 
adag főtételre (0.427 kg) vonatkozóan. A GaBi 
10.2 szoftver 2021 évi professzionális adatbá-
zisával végzett életciklus elemzés “bölcsőtől a 
sírig” tartott, ahol az életciklus-vége szakasz-
ban több szcenárió (élelmiszer hulladék lera-

kása, hagyományos égetése és komposztá-
lása) került összehasonlításra. A kutatás alap-
vető célja 12 környezeti hatáskategória meg-
határozása és az egyes szcenáriók összeha-
sonlítása volt. 

Az előadás alapvetően három kérdésre pró-
bál választ adni: 

• Hogyan optimalizálhatjuk az előkészítési, 
a főzési és az életciklus-vége szakaszo-
kat? 

• Milyen újrahasznosítható anyag- és ener-
giaáramokkal számolhatunk a teljes élet-
ciklus során? 

• Milyen kapcsolat áll fenn a termék egyes 
életciklus szakaszai és a teljes életciklus 
között?

https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/1ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/1ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/2ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/2ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/2ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/2ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/3ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/3ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/3ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/4ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/4ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/5ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/5ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/6ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/6ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/6ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/6ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/7ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/7ea.pdf
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Szervezeti karbonlábnyom elemzési módszerek összehasonlítása, szolgáltatás 
szektorból származó gyakorlati példán keresztül
Szenász-Fekete Carmen Brigitta; Gál Balázs 
Sándor 

Napjainkban a fogyasztói tudatosság növekvő 
trendet mutat: közvélemény-kutatások tanús-
kodnak arról, hogy világszerte egyre több fo-
gyasztó számára válik fontos szemponttá a 
termékválasztás során, hogy az általa megvá-
sárolt terméket előállító, vagy szolgáltatást 
nyújtó vállalat elkötelezett legyen a környezeti 
fenntarthatóság terén. Ebből következik, hogy 
a termékek karbon-lábnyom elemzésén túlmu-
tatóan, a szervezeti karbonlábnyom-elemzés 
is meghatározó szerephez jut, amely kommu-
nikációs eszközként nemcsak a vállalat kör-
nyezeti fenntarthatósági törekvéseit mutatja 
be, hanem a szervezeten belüli tevékenysé-
gek energiahatékonyságának javításához is 
alkalmas eszköz lehet. Az ingatlanszolgálta-
tási tevékenységet folytató cég környezeti 
fenntarthatóságának javítása érdekében, 
szervezeti karbonlábnyom számításra adott 
megbízást. A vizsgálat helyszínéül, a vállalat 

által üzemeltetetett számos magyarországi in-
gatlan közül, az egyiket jelölte ki. Az elemzés 
kétféle módszer segítségével történt: a hagyo-
mányos, de leegyszerűsített számítás mellett 
– az eredmények igazolása és pontosságának 
növelése érdekében - a vizsgálat egy profesz-
szionális életciklus elemző szoftverrel is elvég-
zésre került. A karbonlábnyom elemzés mel-
lett a szoftver segítségével testreszabott kar-
boncsökkentési lehetőségek szcenárió-elem-
zését is lehetőség nyílt. A tervezett előadás 
célja, az elkészített szervezeti karbonlábnyom 
elemzésben használt kétféle módszertan 
(számítás és szoftveres vizsgálat) révén ka-
pott eredmények és ezek egymáshoz való vi-
szonyának megismertetése, valamint a szoft-
veres szcenárió-elemzés során alkalmazott 
karbon-csökkentési lehetőségeket is bemu-
tassa. Ezek az az eredmények rámutatnak 
arra is, hogy miért fontos egy ingatlangazdál-
kodással foglalkozó cég számára napjainkba 
a szervezeti karbonlábnyom elemzés.

Attributív és konzekvens LCA, a mezőgazdaságban használt biológiai eredetű, 
talajtakaró műanyag fóliára.
Simon Bálin és Isabelle Huber 

2017-ben a német mezőgazdaságban 600 
000 tonna műanyagot használtak fel külön-
böző célokra, többek között csomagolásra, 
üvegházakhoz vagy talaj takarásra (mulcs). Ez 
a műanyag feldolgozóipar teljes műanyagigé-
nyének 12%-át teszi ki. Ez a mezőgazdaságot 
a műanyagfelhasználás szempontjából az 5. 
legfontosabb gazdasági szegmenssé teszi, a 
műanyagigény éves szinten várhatóan 5,8%-
os növekedésével. A műanyagfelvétel mintegy 
35%-a másodlagos eredetű, azaz újrahaszno-

sított műanyag, így a mezőgazdaság viszony-
lag jelentős mértékben járul hozzá a körforgá-
sos gazdasághoz a műanyagok értékláncbán. 
Az újrahasznosított anyagok magas felhasz-
nálási aránya ellenére még mindig számos 
környezetvédelmi probléma és lehetőség van 
a javításra. 

A polietilén fóliát általában mulcsként használ-
ják a terméshozam javítására és a nedvesség 
megtartására, illetve a porképződés csökken-
tésére. A műanyag fóliás mulcs előnyei elle-
nére különböző közvetlen és közvetett környe-
zeti problémák merülnek fel. A nem lebomló 

https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/3ea.pdf
https://lcacenter.hu/wp-content/uploads/2021/12/3ea.pdf
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műanyagok használata mikroműanyag-kibo-
csátást okozhat a különböző környezeti ele-
mekbe (talaj, talajvíz, felszíni vizek), továbbá a 
használt mulcsfólia hulladék kezelése az eset-
leges nagy fokú szennyeződés miatt nehézsé-
gekbe ütközhet. 

A fent leírt problémák leküzdésének egyik le-
hetséges módja a biológiailag lebomló mű-
anyag fóliák alkalmazása mulcs célokra. Egy-
részt a fólia ártalmatlanítása elhagyható lenne, 
ha olyan biológiailag lebomló műanyagokat 
használnánk, amelyek a használat után be-
szántható és természetes úton lebomló. Más-
részt ugyanez a biológiai lebonthatóság bizto-
sítja a mikroműanyag-szennyezés elkerülését. 

PUR alapú szigetelőelemek életciklus vizsgálata
Mannheim Viktória – Tóthné Szita Klára 

A tanulmány a FIEK projektben kidolgozásra 
került PUR alapú szigetelőelemek életciklus-
vizsgálatainak eredményét mutatja be. A vizs-
gálat célja: a kutatás során kifejlesztett proto-
típusok 

• környezeti hatásértékelése és  

• életciklus költség elemzése. 

A kutatás az anyagtudomány területén alkal-
mazott koncepcióalkotás, ökotervezés mellett 
az életciklus-elemzéssel (LCA, LCC, SLCA) tá-
mogatott termékfejlesztésen alapult. A kutatás 
infrastrukturális hátterét a Miskolci Egyetem és 
az ÉMI Nonprofit Kft. műszaki laboratóriuma, 
valamint a FIEK LCA Kutatócsoport GaBi szoft-
veres támogatása biztosította, amelyhez a 
konkrét kutatási tapasztalatok és az életciklus-
elemzésben való jártasság is hozzájárult. 

A PUR alapú szigetelőelemek elemzése előtt 
a különböző összetételű PUR alaphabok kör-
nyezeti hatásának vizsgálatára is sor került, 
annak kiderítésére, hogyan változik a környe-
zetterhelés, ha az MDI és poliol aránya, vala-
mint a habosítást segítő pentán is változik. A 

PUR alaphabba kerülő további komponens 
környezeti hatása nem került be az elem-
zésbe. Az összetétel változás a termék sűrű-
ségét befolyásolja és a technológiai műveletet 
befolyásolja. Különböző PUR összetétel került 
vizsgálatra, a funkció egység 1 kg volt, majd a 
technológia szempontból legkedvezőbb 38 
kg/m3 sűrűségű PUR került kiválasztásra, ami 
további elemzések alapját, mint referencia ter-
mék szolgáltatta.  

A vizsgálat keretét az MSZ ISO  15643 szab-
vány szerint elsősorban az A1-A3 szakasz je-
lentette; és az elemzés az MSZ ISO 14040 és 
MSZ ISO 14044 szabványok szerint történt. 
Az elemzés során azonban nemcsak az A1-A3 
szakasz, hanem az életút végi szakasz hatá-
sait is számításba vettük. A prototípusok a 
PUR-hoz adagolt különböző komponensekkel 
készültek, amelyek között volt tűzállóságot, és 
szigetelőképességet is javító összetevő. Ösz-
szesen 9 prototípus készült, amelyből több ter-
mék iparjogvédelmi bejelentésre és ipari meg-
valósításra alkalmas. 
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Napelemparkok életciklus alapú optimalizációja
Szilágyi Artúr (BME) 

A kutatás a környezeti lábnyom-módszertanát 
használja fel egy magyarországi 20MW beépí-
tett teljesítményű naperőmű életciklus-elem-
zése során. Az esettanulmány életciklus-hatá-
sainak feltárására két életciklus-modellt alkal-
maz, eltérő rendszerhatárokkal és feltevések-
kel. Az első modell egy teljes értékű értékelést 
jelent részletes leltárral, míg a másik, egysze-
rűsített modell közvetlenül kapcsolható a főbb 

üzemtervezési paraméterekhez. Eredménye-
ink azt mutatják, hogy a napelemek gyártása 
teszi ki a teljes összesített környezeti lábnyom 
mintegy felét és a magyar hálózati mixhez ké-
pest az új naperőmű nagyjából egy negyedére 
csökkenti a környezeti lábnyomot. Az is lát-
ható, hogy az egyszerűsített modell a környe-
zeti hatások túlnyomó többségét megragadja, 
így alkalmazható hasonló rendszerek ökodi-
zájnja során.

Közvetlen szén-dioxid leválasztás levegőből: kumulatív energiaigény 
Simon Bálint 

A közvetlen levegőleválasztás (direct air capture 
- DAC) a CO2-kémia és az éghajlatváltozás mér-
séklésének lényeges kapcsolódási pontja. Az 
életciklus értékelést (LCA) gyakran használják a 
feltörekvő technológiák környezeti potenciáljá-
nak elemzésére. Következésképpen ezen a te-
rületen várhatóan egyre több jövőbe tekintő LCA 
fog készülni. A nemzetközi szakirodalomból 
azonban az utóbbi időben hiányzik egy átfogó 
életciklus-leltár az LCA-hoz, ami az átláthatóság 
szempontjából alapvető fontosságú. E hiányos-
ság pótlására a jelen tanulmány a következő há-
rom kiválasztott DAC-technológiát elemzi: amin 
alapú adszorpciót és abszorpciót, valamint az 
alkáli alapú abszorpciót. 

Jelen tanulmány a működés energiafogyasz-
tását, a bölcsőtől a bölcsőig terjedő kumulativ 
energia igényt, valamint a paraméterek variá-
cióin alapuló érzékenységi elemzését ismer-
teti. A DAC "bölcsőtől a bölcsőig" energiaigé-
nye gyakran a CO2 képződési entalpiájának 

(8,94 GJ/t CO2) tartományában vagy a fölött 
van. Ez azt jelenti, hogy elméletileg több ener-
giára van szükség a leválasztáshoz, mint am-
ennyi a CO2 képződése során kinyerhető. Mi-
vel az energia értékes, DAC használata adott 
esetben jövedelmezőbb közvetlen értek te-
remtő CCU (carbon capture and use – szén-
megkötés és használat) technológiákban, mint 
CCS (carbon capture and sequestration) ese-
tében. A számítási modell több mint 60 para-
métert tartalmaz, ami a lehetséges energia- és 
anyagszükségletek egész sorát eredményezi. 
A számadatok e széles skálájának használata 
az életciklus-értékelésben rávilágít a DAC va-
lós lehetőségeire a jövőbeli termékrendsze-
rekben. A paraméterek változtatásának lehe-
tősége lehetővé teszi a számításnak egy adott 
helyzethez vagy kialakításhoz való igazítását. 
Ily módon a számológép közös alapot kínál az 
LCA-hez, elősegítve a DAC-technológiák ko-
rai szakaszban történő elemzését.
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LCA Center konferencia 

„Életciklus elemzéssel a fenntartható társadalom felé”
2021. november 26. délelőtt – előadások ösz-
szefoglalója 

Bodnárné Sándor Renáta (LCA szakterület 
vezető – Bay Zoltán Nonprofit Kft.) – Tóthné 
Szita Klára (egyesület elnöke – LCA Center 
egyesület) 

IS-SusCon projekt eddigi eredményeinek 
megvitatása 

Az ez év decemberében záruló három év fu-
tamidejű nemzetközi projekt rendszeres idő-
közönként beszámolt feladatiról, elért eredmé-
nyeiről. Bár a tavalyi LCA Center konferencián 
már részeredmények elhangzottak, de igazi si-
kerekről, a kutatás megvalósulásairól, ered-
ményeiről - így a projektzáráshoz közel - a fel-
adatkidolgozó projektpartnerek ezen az LCA 
Center konferencián számolhattak be.

 

 
 

Hogyan csökkenthetjük az épületek kör-
nyezeti hatását? 

Ehhez nyújt segítséget az LCA Center Egye-
sület által koordinált IS-SusCon (Spread of In-
novative Solution for SUStainable CONst-
ruction) nemzetközi Erasmus+ projekt. Fő 
célja az életciklus-szemléletű gondolkodás 
megismertetése mindenki számára. A szak-
emberek mellett a lakosság körében is alkal-
mazható módszer az élet minden területén, de 
most az építkezések, felújítások kapcsán válik 

fontossá. Az építőanyagok kiválasztása, be-
építése általában elsősorban műszaki, gazda-
sági és esztétikai szempontok alapján történik. 
Ugyanakkor egyre kevésbé hagyható figyel-
men kívül azok környezetre és egészségre 
gyakorolt hatása. 

Az épületek jelenleg a globális üvegházhatású 
gáz kibocsátás közel 40%-ért felelnek, ebből 
28% az üzemeltetéshez és 11% az építőanya-
gok kitermeléséhez, gyártásához és beépíté-
séhez kötődik. Egy mai, korszerű családi ház 
esetén az épület megépítésének kibocsátása 
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közel megegyezik az 50 évre vetített fűtési ki-
bocsátásokkal. Megfelelő anyagválasztással 
az anyagokhoz kötődő kibocsátások csök-
kenthetőek. Például a mai építkezésekben 
nagy volumenben alkalmazott beton mennyi-
ségének csökkentésével a kibocsátások is 
csökkennek. Esettanulmányunk tanulsága 
szerint egy korszerű, vasbeton fallal és födé-
mekkel épült épületben a falazóblokkokra és 
kerámia födémekre való áttéréssel az anya-
gokhoz kötődő kibocsátások 20%-kal alacso-
nyabbak lettek. Az épületek üvegházhatású 
gáz kibocsátásának csökkentése a következő 
évtizedek egyik legnagyobb kihívása. A klíma-
változásra gyakorolt hatás minimalizálása ér-
dekében a cél globális szinten a karbonsemle-
gesség elérése 2050-ig. A projekt az alábbi 
főbb lépésekkel járul hozzá hazánkban e cél 
eléréséhez angol, finn, olasz és magyar nyel-
ven: 

• a fenntartható építészeti megoldásokról 
szóló, érthető és könnyen kezelhető okta-
tási anyag (közérthető, praktikus példák 
bemutatásával), amely online letölthető az 
érdeklődök számára. 

• Az építőanyagok összehasonlítását segítő 
web applikáció, 

• kvízjáték (mobil applikáció) 

Is-SusCon szekció előadásai 

9:00-9:10 Az IS-Sus-Con projekt rövid bemu-
tatása – István Zsolt (ME, LCA Center) 

9:10-9:30 A Kézikönyv és mellékleteinek is-
mertetése – Hajdu Eszter (ÉMI nkft) 

9:30-9:50 Az életciklus elemzés lényege és 
módszerei – Gröller György (LCA Center) 

9:50-10:10 Építőanyagok és szerkezetek 
életciklus elemzése (Esettanulmányok) – 
Sára Balázs független LCA szakértő (LCA 
Center) 

10:10-10:30 Épületek életciklus elemzése – 
Esettanulmányok az IS-SusCon projektben a 
web app alkalmazásával – Szalay Zsuzsa 
egyetemi docens (BME) 

10:30-10:45 Életciklus költségelemzés – 
Tóthné Szita Klára (LCA Center) 

10:45-11:00 A web app használatának bemu-
tatása - Szalay Zsuzsa (BME, LCA Center) 

11:00-11:10 Mobil applikáció – Sajó Márton 

 

Előadások részletesebben 

A Kézikönyv és mellékleteinek ismertetése 
Hajdu Eszter (ÉMI nkft) 

A kézikönyv célja, hogy ismertesse az épüle-
tek és környezeti hatások kapcsolatát, úgy 
hogy elegendő, érthető információt közvetít-
sen mind az építőanyagokkal, építészettel, 
mind a környezeti hatásértékeléssel kapcso-
latban. Egy átlagfogyasztó elsődlegesen az 
épületek használatánál tud csökkenteni kör-
nyezeti hatásain, nevezetesen alacsonyabb 
víz- és energiafogyasztással, alacsonyabb 

hulladék mennyiséggel, megfelelő árnyékolás-
sal, szellőztetéssel stb. Következő lépcsőben 
nagyobb beruházással, felújítás keretein belül 
választhat olyan megoldásokat, melyek hosz-
szú távra – 30-50 évre – meghatározzák a la-
kótér fenntarthatóságát: így jól záró ablakokat 
építtet be, leszigeteli a házat, új fűtő- szellőz-
tető rendszert építtet be stb. A könyv termé-
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szetesen gondol azokra is, akik új ház építé-
sén gondolkoznak, akár úgy, hogy azt a régi 
ház bontása előzi meg. 

A fenntarthatóság három alappilléréből – tár-
sadalmi hatások kivételével – kettő (környezeti 
és gazdasági hatások) számszerűsített érték-
kel segíti meghozni egy-egy választás előtt a 
döntést. Külön fejezet foglalkozik a környezeti 
életciklus elemzés (LCA) módszertanának, al-
kalmazási területeinek ismertetésével, úgy, 

hogy minél egyszerűbben alkalmazhatóvá vál-
jon e szemlélet. 

A kézikönyv részei foglalkoznak az épületszer-
kezetekkel, épületekkel kapcsolatos követel-
ményekkel, az anyagok, szerkezetek (tetők, 
födémek, falak) és épülettechnikai rendszerek 
ismertetésével, amelyek a házat alkotják és 
működtetik.

 

 
 

Több mint valószínű azok számára is érdekes 
olvasmány a jelenleg ismert, jónak tartott és 
javasolt passzív és aktív megoldásokat ismer-
tető rész, amelybe egyedi, de akár már töme-
gesen alkalmazott innovatív megoldások ke-
rültek. Az energiatudatos építészet aktív és 
passzív megoldásaiban fontos hangsúlyt kap 
az épület hőmérlege. Hogyan lehet úgy kiala-
kítani az épületek hűtési és fűtési rendszerét, 

hogy azok beépítésével, működésével a le-
hető legkisebb környezeti terhelést okozzuk. A 
mellékletekben a leggyakoribb építőanyagok 
leírása és azok tulajdonságai kerültek bemu-
tatásra, valamint néhány már megvalósult, 
házfelújítással, új ház építéssel kapcsolatos jó 
példa is részletes ismertetésre kerül a projekt 
résztvevő országaiból – így magyar, finn és 
olasz példa is.
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Az életciklus elemzés lényege és módszerei
Gröller György (LCA Center) 

A projekt elsődleges célja az volt, hogy min-
denki számára érthetővé váljon az élet minden 
területén hasznosítható életciklus szemlélet. A 
környezetei életciklus elemzést (LCA), a pro-
jekt partnerei az építőipar kapcsán szerették 
volna megismertetni nemcsak az építészek-
kel, kivitelezőkkel, hanem mindazokkal, akik 
fenntarthatóan szeretnék épületüket felépí-
teni, használni, felújítani. 

Az életciklus elemzés módszerét világszerte 
egyre gyakrabban alkalmazzák. Az ISO szab-
ványon alapuló módszer célja, egy termék vagy 
folyamat teljes életútja során felmerülő környe-
zeti hatások összegzése, azon pontok megke-
resése, ahol a hatások csökkenthetők, valamint 
egy optimális állapot elérhető. Az elemzés el-
készítésének jól meghatározott menete van, 
mely a célok, funkcionális egység, rendszerha-
tár kijelölésével kezdődik. Ez az a rendszer, 
amelyre az értékelés eredményei vonatkoznak, 

ezek alapján egyértelművé válik, hogy két ha-
sonló elemzés összehasonlítható-e vagy sem. 
Az eredmények különböző környezetet érő ha-
táskategóriákban kerülnek kiértékelésre, me-
lyek közül talán legismertebb a klímaváltozás 
hatása (más néven: karbonlábnyom, globális 
felmelegedési potenciál). Ebben a hatáskate-
góriában a légkörbe kerülő üvegházhatású gá-
zok összegződnek szén-dioxid egyenértékben. 
Ugyanígy minden más hatáskategóriának 
megvan az egységes egyenértéke. 

Az elemzéssel rá lehet mutatni a rendszer azon 
pontjaira, melyek környezeti szempontból kriti-
kusak, előzetes alternatívákat lehet kidolgozni 
a csökkentés lehetőségeire, mértékére. 

Épületek, illetve annak szerkezetei esetén 
egyre elterjedtebb az EPD (Environmental 
Product Declaration) alkalmazása, mely jól de-
finiált rendszerben határozza meg a vizsgált 
termék környezeti hatásait. A projektben ezen 
EPD eredmények kerültek számításba.

Építőanyagok és szerkezetek életciklus elemzése (Esettanulmányok)
Sára Balázs független LCA szakértő (LCA 
Center) 

Az előzőekben ismertetett módszertant hasz-
nálták a projektpartnerek az egyes építőanya-
gok, épületszerkezetek és épületek környezeti 
hatásainak meghatározására. Úgy kell elkép-
zelni az elemzést, mint egy kirakós játékot, 
melynek minden egyes eleme befolyással bír 
a végső eredmények alakulásában, így maga 
az építőanyag gyártása egy fontos alkotója 
lesz a teljes ház életciklusának. Több mint 15 
különböző szerkezeten belül több száz anyag-
típus került elemzésre, így pl: 12 különböző 
külső falazatba többféle anyag került beépí-
tésre, vakolat típustól, szigetelőfajtától füg-
gően. Lehetőség nyílik így ezen alternatívák 

környezeti szempontú összehasonlítására, 
majd az egyéb más paraméterek (költségek, 
saját igények, elérhetőség, minőség stb.) fi-
gyelembe vétele melletti döntésre. 
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Az szerkezetek elemzései egységesen az 
alábbi életciklus szakaszokban való tagolásban 
mutatja be a környezeti hatásokat: alapanya-
gok előállítása, termékgyártás, szállítások, (be-
építés és használat utáni) felújítások, valamint 
az életciklus végi állapotból a bontási szakasz 
és a kibontott anyagok hulladékkezelése. 

A padlóburkoló környezeti hatásainak vizsgá-
lata jól szemlélteti, hogy a választott nyolc al-
ternatíva közül melyik megoldás bizonyul a 
legjobbnak. Természetesen az egyes padló-
burkolók más-más időszakokban igényelnek 
felújítást, eltérő azok élettartama. Így pl.: míg 
egy laminált padlóburkoló, vagy egy padlósző-
nyeg átlagosan 15 év után kerül kicserélésre, 
úgy egy linóleum vagy PVC padló 25 évig bírja 
a rendszeres használatot. A környezeti ered-
mények azt mutatták, hogy – meghatározott, 
előzőekben említett életciklus szakaszok fi-
gyelembevételével, 1m2 padlóburkoló esetén 
és a teljes ház 50 éves használatának ciklusá-
ban - legalacsonyabb hatása a linóleum alkal-
mazásának van, de viszonylag jó eredmények 
születtek a terméskő, vagy tömörfa parketta 
esetében is. Kiemelkedően magas a terhelése 
a padlószőnyeg, de még inkább a laminált 
padló alkalmazásának, hiszen ezeket a ház 50 
éves ideje alatt kétszer is cserélni kell, tehát 
legalább háromszor le kell gyártani azokat és 
kétszer gondoskodni hulladékkezelésükről. 

AN építőipari beruházások elsőleges döntő 
szempontja az anyagiak figyelembevétele. Az 
LCA-t nagyban támogatja az életciklus költ-
ségelemzés (LCC), mely az LCA-val azonos 
rendszerben a folyamat költség oldalára ad 
betekintést (Tóthné Szita Klára). Ebben a pro-
jektben megjelenő költségek, csak közelítő jel-
legűek, hiszen az árak folyamatosan változ-
nak, nem örökéletűek. A padlóburkolók példá-
ján az egyes alternatívák egymáshoz viszo-
nyított arányai nem lesznek azonosak az LCA 
eredményeiben megjelenőkkel. Bár itt is a la-
minált padló jelenti a „legrosszabb” választást, 
ennek költségei a legmagasabbak és a linó-
leum értékei a legalacsonyabbak, de az előző-
ekben környezeti szempontból jónak minősülő 
terméskő költségei már a legmagasabb ér-
tékbe tartoznak (úgy hogy ennek cseréjére a 
ház teljes életciklusában nincs is szükség). 

Az elemzés rámutat, hogy érdemes a megva-
lósítandó beruházások előtt – az anyagi szem-
pontok mellett a környezeti szempontok figye-
lembevételével – elgondolkozni a helyes alter-
natívák kiválasztásán. Érdemesebb egy hosz-
szabb élettartamú alternatívát választani, mely-
nek kezdeti beruházási költségei akár maga-
sabbak, de hosszabb élettartamú, valamint 
gyártása kevésbé viseli meg a környezetet.

Épületek életciklus elemzése – Esettanulmányok az IS-SusCon projektben a web 
app alkalmazásával
Szalay Zsuzsa egyetemi docens (BME) 

Az épületek használata, fenntartása felelős a 
világ szén-dioxid kibocsátásának 28%-áért, 
míg a ház építőanyagainak, szerkezeteinek 
gyártása a 11%-ért. Egy jól megtervezett új 
épület, vagy egy régi épület felújítása a meg-
felelő anyagok használatával jelentősen csök-
kenthet ezeken a hatásokon. 

Az előző előadásban az épület egyes szerke-
zeteinek környezeti hatásai, úgy itt egy teljes 
házfelújítás alternatívái kerültek ismertetésre. 
A projektben fejlesztett applikáció lehetőséget 
ad bárki számára hasonló szerkezetek, házak 
elemzésére. Így ebben az előadásban a ház-
felújítás alternatíváinak környezeti hatásainak 
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kimutatása kerül bemutatásra az applikáció-
ban segítségével. 

Az applikáció bárki számára elérhető, regiszt-
ráció után használható. Az életciklus gondol-
kodás elsajátítása után lehetőség nyílik az 
adatbázisban lévő anyagok, szerkezetek kü-
lön-külön elemzésére, illetve összehasonlító 
elemzések készítésére. Célja az építészetben 
alkalmazott anyagok környezeti hatásainak 
megismerése, esetlegesen döntéstámogatás-
ként való alkalmazása. Az applikáció haszná-
latát nagyban segíti a projekt honlapján is el-
érhető videó segédlet, mely lépésről lépésre 
ad instrukciót az anyagok, folyamatok kivá-
lasztásáról, szerkezetek összeállításáról, va-
lamint az eredmények kimutatásáról. A car-
bondesigner applikáció nemcsak a környezeti 

hatásokat, hanem a környezeti költségeket is 
kimutatja. 

Magyarországon szinte minden településen 
épült az 50-es, 60-as években az építészek 
körében „Kádár kockának” nevezett lakóháztí-
pus, mely mára teljes rekonstrukcióra szorul. 
A projektben elemzésre kerülő felújítási alter-
natívák mélységében rámutatnak, mely ténye-
zők dominánsak a környezetei hatások vagy 
akár a költségek növelésében. Ugyanilyen 
szisztéma szerint készült el egy teljes új, lapos 
tetős lakóház elemzése, 4 elképzelt alterna-
tíva összehasonlítása. A részletek az eredmé-
nyekről szintén a kézikönyv mellékletében 
megtalálhatók.

Mobil applikáció
Sajó Márton 

A projekt fő céljához – mely szerint az életcik-
lus szemlélet átadása bárki számára, legyen 
az építész, építtető, vagy csak érdeklődő, vég-
zettségtől, életkortól függetlenül- igazodik az 
edukációs alkalmazás megvalósítása, mely 
azok számára készült, akik szeretnek játszva 
tanulni. A szintén négy nyelven (magyarul, an-
golul, finnül és olaszul) elérhető játék több té-
makörben dolgozza föl a projekt eredményeit: 

épületterezés, építészeti alapanyagok, gépé-
szeti rendszerek, használat, felújítás, hulla-
dékkezelés, elrettentő példák, épületszerke-
zetek, és környezeti életciklus elemzés. Célja 
a játékos tanítás. A kérdéssor végén pozitív 
gondolkodásként dicsér az elért eredményért, 
de sarkall is a jobb teljesítmény elérésére. 

További információ: http://howtobuild-
green.eu/ 

EPD jelentősége az ipari termékekben
Ma már egyre szélesebb körben ismert a ter-
mékekre készülő környezeti termékdeklaráció. 
A gyakorlatban Magyarországon még kevés 
cég él ezzel a lehetőséggel, de a világ és így a 
Nyugat-Európai trendek azt mutatják, hogy rö-
vid időn belül hazánkban is egyre több cég fog 
kérni, csinálni termékükre ilyen nyilatkozatot. 

Az EPD bármely termékre, vagy szolgáltatásra 
kérhető. A környezetvédelmi terméknyilatko-

zat (EPD) egy függetlenül ellenőrzött és re-
gisztrált dokumentum, amely átlátható és ösz-
szehasonlítható információkat közvetít a ter-
mékek életciklusának környezeti hatásairól. 
Az önkéntes nyilatkozatú EPD megléte nem 
jelenti azt, hogy a bejelentett termék környe-
zeti szempontból jobb az alternatívákénál, ha-
nem pontos információt közöl a termék kör-
nyezeti hatásairól. 

http://howtobuildgreen.eu/
http://howtobuildgreen.eu/
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Az előző szekcióhoz szervesen kapcsolódnak 
az EPD szekció előadásai, hiszen ebben az 
előadássorozatban az EPD építőipari szerepe 
lesz mélyebben taglalva a most magyar nyel-
ven megjelent szabvány kapcsán. 

A szekció előadásai 
11:10-11:30 Az MSZ EN 15804:2012+A2:2020 
Környezetvédelmi terméknyilatkozat szabvány 

jelentősége. Bernáth Csaba, szabványosító 
menedzser (MSZT) 

11:30-11:50 EPD-k helyzete ma Magyarorszá-
gon: igények, lehetőségek. Bodnárné Sándor 
Renáta (Bay Zoltán Nonprofit Kft) 

11:50-12:10 Tapasztalatok az EPD tanúsítás fo-
lyamatáról. Sára Balázs, EPD szakértő, auditor

Az MSZ EN 15804:2012+A2:2020 Környezetvédelmi terméknyilatkozat szab-
vány jelentősége
Bernáth Csaba, szabványosító menedzser 
(MSZT) 

A Nagyar Szabványügyi Testület ez év nyarán 
(2021.július.1) megjelentette az építmények 
fenntarthatóságával foglalkozó – MSZ EN 
15804:2012+A2:2020 Építmények fenntartha-
tósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. 
Építési termékek kategóriáját meghatározó 
alapvető szabályok - szabvány magyar nyelvű 
változatát. 

Az MSZ EN 15804 mindenféle építési ter-
mékre és építési szolgáltatásra vonatkozóan 
megadja a termékkategória-szabályokat, ezál-
tal biztosítja ezek környezetvédelmi termék-
nyilatkozatának (EPD) harmonizált módon 
való származtatását, igazolását és bemutatá-
sát. Az EPD igazolható, pontos, nem félreve-
zető környezeti információkat közöl a termé-
kekkel és azok alkalmazásaival kapcsolatban, 
támogatva ezáltal a tudományosan megalapo-
zott, tisztességes választásokat, valamint ösz-
tönözve a folyamatos, piacvezérelt környezet-
védelmi fejlesztéseket. 

A műszaki tartalmú szabályozás: 

• A szabványok nem akadályozhatják a mű-
szaki fejlődést 

• Adott a lehetőség a szabványok előírásai-
nál, követelményeinél magasabb színvo-
nalú vagy azzal legalább egyenértékű, de 
különböző termék gyártására vagy szol-
gáltatás nyújtására 

• A szabványosítás alapvető funkciója a ke-
reskedelem műszaki akadályainak elhárí-
tása, amely az Európai Unióban az egysé-
ges európai piac működésében kapott ki-
emelkedő szerepet. 

MSZ EN 15804 főbb pontjai: 

Építési termékek és szolgáltatások III. típusú 
környezetvédelmi nyilatkozatához megadja az 
alapvető termékkategória-szabályokat (PCR). 
(EN 15804 – EPD MSZ EN 15804 Alapvető 
szabályok) 

• a közölni szükséges mutatókat, a meg-
adandó információkat, valamint ezek ösz-
szegyűjtésének és jelentésének módját, 

• az építési termékek összehasonlíthatósá-
gának feltételeit az EPD által szolgáltatott 
információk alapján, 

• a szcenáriók kidolgozásának szabályait, 

• az EPD alapjául szolgáló életciklus leltár 
és az életciklus-hatásvizsgálat kiszámítá-
sának szabályait, 



Magyar Minőség 2022. február   Magyar Minőség Társaság 

24. 

• a termék életciklusának mely szakaszai 
találhatók az EPD-ben (bölcsőtől a sírig 
elemzés, bölcsőtől a kapuig C és D modul-
lal, vagy bölcsőtől a kapuig opciókkal.) Az 

utolsó opció életciklus szakaszait mutatja 
a következő ábra:

 
 

Az egyes építőipari termékek életciklus elem-
zésének elvégzésére, valamint EPD készíté-
sére ad instrukciót ez a szabvány, de ezen be-
lül specifikált szabványok jelennek meg az 
egyes építőipari termékcsoportok függvényé-
ben (pl.: fa és fa alapanyagú termékek, ce-
ment és építési mész, beton és beton elemek 

stb.) Ezen kiegészítő szabályokra a környezeti 
hatások egységes kimutatása miatt van szük-
ség. E miatt nem mindegy mire vonatkozik az 
elemzés: 1m2 felületre, 1kg anyagra, 1m 
anyagra stb., vagy milyen szakaszok kerülnek 
a rendszerhatárba stb.

EPD-k helyzete ma Magyarországon: igények, lehetőségek
Bodnárné Sándor Renáta (Bay Zoltán Nonpro-
fit Kft) 

Az EPD elkészültének alapja a környezeti élet-
ciklus elemzés (LCA) elvégzése a termékre 
jellemző szabályrendszer alkalmazásával. Az 
LCA kiváló döntéstámogató eszköz mind vál-
lalati, mind kormányzati szinten – bár ez utóbbi 
esetben még alacsonyabb a kihasználtsága. 
Mind a tervezés, mind a működés fázisában jól 
áttekinthető számszerűsített eredményeket ad 
a vizsgált rendszer környezeti hatásairól, fenn-
tarthatóságáról. Az EPD (Environmental Pro-
duct Declaration – környezeti terméknyilatko-

zat kérhető termékre, termékcsoportra, vala-
mint szolgáltatásra. A Bay Zoltán Nonprofit Kft. 
egyedüliként Magyarországon elsőnek készí-
tett építőipari termékre EPD-t. Az elmúlt évek 
tapasztalatai azt mutatják, hogy nagy általá-
nosságban a cégek a partnerek felé irányuló 
környezeti kommunikáció (B2B) miatt kérik ter-
mékükre a védjegyet, hiszen vásárlójuk sze-
retné tudni a termék környezeti információit. 

Az építőipar termékek esetén a megszerzés-
hez mozgatórugó: 

• A szabályozási követelményeknek megfe-
lelés, 
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• Green Building tanúsítvány, 
• Alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású ter-

mékek preferálása, 
• Piaci megkülönböztetés, 
• Szén-dioxid kibocsátás csökkentésével 

járó költségcsökkentés, 
• Jövőben gondolkodó termékfejlesztés. 

Bár ma Magyarországon csak pár termék ren-
delkezik ezzel a védjeggyel, de a világban, így 
Európában is rohamos fejlődésnek indult ez az 
ágazat. Az elmúlt 8 évben majd húszszorosára 

nőtt az EPD-vel rendelkező termékek száma, 
azaz, 2020-ban több mint 7000 építőipari ter-
mék kapta meg a védjegyet. A világpiacon el-
érhető EPD védjegyek száma meghaladja a 
20-at, talán legismertebb az IBU, az EPD In-
ternational vagy az INIES. A védjegy típusá-
nak kiválasztása elsősorban a vevői igények 
alapján történik, így az az építőipari vállalat, 
mely termékeit nagyrész Németországban for-
galmazza, az értelemszerűen az IBU védje-
gyet szerzi meg.

 
 

A munka menete hasonló lépésekből áll, mint 
egy szokványos LCA, azaz, célok, keretrend-
szer meghatározása. Ez utóbbiban nagy se-
gítség az egységesített kimutatásért felelős 
PCR (termék kategória szabály) alkalmazása. 
A munka szinte legfontosabb része a vállalat 
oldaláról a megfelelő minőségi adatok begyűj-
tése, rendszerezése. A precizitás elengedhe-
tetlen, hiszen jelentősen befolyásolhatja az 
eredményeket egy rosszul becsült információ. 
Az életciklus elemzés felülvizsgálatát egy 
külső harmadik fél végzi, ellenőrizve mind az 

adatgyűjtést, mind a modellezést, elemzést. 
Amennyiben az auditor a szabványoknak 
megfelelőnek találja a munkát, úgy ezek után 
kapja meg a termék a védjegyet. 

Minden EPD egységes információkat közöl a 
termékekről, annak gyártásáról, az adat doku-
mentálásáról stb. Az egységes rendszer és 
megjelenés megkönnyíti annak áttekinthető-
ségét, értelmezését, akár másik EPD-vel való 
összevetését.

Tapasztalatok az EPD tanúsítás folyamatáról
Sára Balázs, EPD szakértő, auditor Ebben az előadásban egy auditor szemszögé-

ből megfogalmazott tapasztalatokat lehetett 
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hallani. Az EPD készítése előtt rengeteg kér-
dés felvetődik a termék gyártójában, melyre 
egytől egyik meg kell találnia a választ. 

• Hány termékre, termékcsoportra készül-
jön az EPD? Hány EPD készüljön? 

• Melyik EPD program a legmegfelelőbb? – 
EPD International, IBU, IPDItaly, Inies, 
stb. 

• Melyik szabványt kell alkalmazni? - EN 
15804 (ha építőipar), EN 50693 (ha elekt-
ronika/elektrotechnika) „Sub-PCR” (még 
specifikusabb szabályok a termékre) 

• Milyen tanúsítás legyen? (standard – egy 
termékre, termékcsoportra; system - egy 
rendszerre; tool – változatos termékpalet-
tával rendelkező cég esetén ez a lehető-
ség is választható. Lényege, hogy minden 
eshetőséget figyelembe véve elkészül egy 
speciális LCA alapokon nyugvó alkalma-
zás, melynek értékei alapján elkészíthetők 
az egyes termékre, termékcsoportokra az 
EPD kivonatok) 

• Költségtervezés: LCA készítő, Tanács-
adó; Tanúsító (audit), EPD program re-
gisztráció, Éves fenntartás 

Az EN 15804 szabvány meghatározza azokat 
az életciklus szakaszokat a rendszerhatáron 
belül, melynek vizsgálata nem kihagyható: ez 
a gyártási szakasz: alapanyagok előállítás, 
beszállítás, termékgyártás; valamint az end-
of-life szakasz, mely az épület bontásáról, hul-
ladékok szállításáról és hulladékkezelésről ad 
információt, végül ma már lehetőség nyílik a 
környezeti hasznok kimutatására is a D szaka-
szon belül. A megtakarítás az épületbontásból 
kikerülő azon anyagokból származik, melyek a 
későbbiekben hasznosításra kerülnek, pl.: be-
épülnek egy új szerkezetbe, vagy átalakítása 
után anyagában hasznosulnak (pl.: fémek). 

Az audit során a következő elemek kerülnek 
átnézésre, szúrópróba szerűen ellenőrzésre: 

• Részletes, áttekinthető dokumentáció 
(megfelelés az ISO és EN szabványoknak, 
EPD program és PCR előírásainak), 

• LCA tanulmány, 

• EPD dokumentum, 

• Eredeti adatforrások előkészítése (pl. SAP, 
adatlapok, számlák stb.) on-site audit so-
rán, mely lehet személyes vagy online is.  

• Átlátható LCA szoftver modell. 

Az auditot megelőzheti elő-audit, mely célja az 
esetleges hibák kiszűrése. Ennek segítségé-
vel, nagyobb valószínűséggel megy át az au-
diton az elemzés. 

Egyre nagyobb az igény, egyre több vállalat-
nak „kell” EPD-t készítenie (piaci követel-
mény), mely felkészültséget és elkötelezettsé-
get kíván, ahol az összetett folyamatokat ész-
szerű egyszerűsítésekkel lehet áttekinthe-
tőbbé, értelmezhetőbbé tenni. Az EPD célja 
nem csak az adatok közlése, a külső kommu-
nikáció, hanem a vállalat környezeti fenntart-
hatóságának feltérképezése, eddig nem is-
mert problémák feltárása (pl.: gyártási veszte-
ségek, termékhasználat, emissziók stb.). 

 

Tudta, hogy  

február 27 a jegesmedvék világnapja? 

Földünk egyik veszélyeztetett állatfajáról 
van szó, amelynek az élettere az emberi te-
vékenység következtében jelentősen leszű-
kült. A jéggel borított területek csökkenése 
mellett az élelemhiány és a tengerek szeny-
nyezése is hozzájárul létszámuk csökkené-
séhez. Óvjuk meg a világukat! 
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Európai Fenntartható Energia díjat nyert 
az EnergiaKözösségek program: 
kis közösségekben a változásért 

 
„Soha ne kételkedj abban, hogy egy mély gon-
dolatokkal rendelkező, felelősségteljes kis 
csoport képes megváltoztatni a világot, hiszen 
ez az egyetlen módja a világ megváltoztatásá-
nak!” (Margaret Mead) 

A GreenDependent Intézet immár 10. éve futó, 
a lakosságot a klímaválság kapcsán bevonó 
és cselekvésre buzdító "EnergiaKözösségek" 
programja kapott elismerést az Európai Fenn-
tartható Energia Díj (EUSEW Award) átadó-
ján. A program megnyerte a „Bevonás - Sze-
repvállalás” (Engagement) kategória díját. A 
díjazottakat az év legsikeresebb, tiszta, biz-
tonságos és hatékony energiával kapcsolatos 
projektjei közül választotta ki a szakértői zsűri. 
Az Engagement kategóriában azt a tevékeny-
ségeket jutalmazták, amelyik a leghatéko-
nyabban ösztönzi és motiválja a polgárokat 
arra, hogy változtassanak energiafelhaszná-
lási szokásaikon. 

Az EnergiaKözösségek, illetve E.ON Energia-
Közösségek jelentősége különösen fontos 
most, amikor az Éghajlatváltozási Kormány-
közi Testület (IPCC) 2021-es jelentése szerint, 
ha az emberiség nem tesz sürgős lépéseket, 
a globális felmelegedés olyan öngerjesztő fo-
lyamatokat indít be a bolygó természetes 
rendszereiben, amelyek visszafordíthatatlan 

következményekhez vezethetnek. Annak ér-
dekében, hogy a felmelegedést Párizsi Megál-
lapodásban vállalt 1,5 °C fokra korlátozzuk, a 
szakértők jelentős és sürgős viselkedés- és 
életmódbeli változásokat szorgalmaznak. 
Ezért minden szinten cselekvésre van szük-
ség. Az EnergiaKözösségek programban „Se-
gítjük az embereket életmódjuk megváltozta-
tásában, az energiával való takarékoskodás-
ban és karbon-lábnyomuk csökkentésében, 
ezáltal csökkentve az éghajlatváltozásban ját-
szott szerepüket.” – mondja Vadovics Edina, a 
program szakmai vezetője. 

 

 
A GreenDependent Intézet képviselői a virtuális díjáta-
dón. A díjat Seamus Hoyne, a szakmai zsűri képvise-
lője adta át. (kép: Antal Orsolya, GreenDependent) 

 

 

https://eusew.eu/awards2021-winners-finalists
https://masfelfok.hu/2021/08/19/uj-ipcc-jelentes-meg-van-eselyunk-az-elheto-foldi-eghajlatra-de-nincs-vesztegetnivalo-idonk/
https://masfelfok.hu/2021/08/19/uj-ipcc-jelentes-meg-van-eselyunk-az-elheto-foldi-eghajlatra-de-nincs-vesztegetnivalo-idonk/
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizsi_%C3%A9ghajlatv%C3%A9delmi_egyezm%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizsi_%C3%A9ghajlatv%C3%A9delmi_egyezm%C3%A9ny
http://www.kislabnyom.hu/hir/mekkora-karbon-labnyom-jarna-fejenkent-ha-igazsagosan-osztanank-el-az-eroforrasokat
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A program rövid története, céljai
Az EnergiaKözösségek 
program először 16 or-
szágban zajlott, EU-s 
támogatással, 2011-

2013 között 2 évadon keresztül. Ezután pá-
lyázati projektekkel összehasonlítva egyedül-
álló módon az E.ON Hungária csoport támo-
gatásával folytatódott Magyarországon, E.ON 
EnergiaKözösségek néven, idén immár 8. 
éve. Így a program a 2021/2022 évaddal ün-
nepli 10. születésnapját.  

Az EnergiaKözösségek 
egy háztartásokat meg-
célzó energiamegtakarí-
tási, zöld életmódváltó 
program, amely fő célja, 

hogy a klímaválság elleni küzdelmet kézzel-
foghatóvá, a mindennapi életre alkalmazha-
tóvá tegye. A programban viselkedésváltozás-
sal kell energiát megtakarítani, és karbon-láb-
nyomot csökkenteni az előző évi fogyasztás-
hoz képest 5-10 családból álló „energiaközös-
ségek”-ben, melyeket önkéntes klíma-koordi-
nátorok vezetnek. A két legfontosabb cél, hogy 
a résztvevők megtanulják, hogyan érhetnek el 
jelentős energiamegtakarítást otthonukban 
beruházás nélkül, illetve, hogy együttműködő 
kis közösségek alakuljanak. 

 

 
EnergiaKözösség Nyugat-Magyarországon 

A háztartások a végső energiafelhasználás 
harmadáért felelősek, így nem elhanyagolható 
a klímaváltozáshoz való hozzájárulásuk, il-
letve az ez elleni küzdelemben, illetve az eh-
hez kapcsolódóan szükséges társadalmi vál-
tozásban betöltött szerepük sem. 

Az energiaárak kiszámíthatatlansága, az 
energiafüggőség és a klímaváltozás miatt sok 
háztartás szeretne aktívan tenni valamit fo-
gyasztása csökkentése érdekében, de sok-
szor nincsenek tisztában azzal, hogy mit is le-
hetne, vagy azt gondolják, hogy pénz hiányá-
ban nem tudnak változtatni. A változás fontos 
gátja a támogató, hasonlóan gondolkodók kö-
zösségének hiánya is. Az EnergiaKözösségek 
program segít, hogy résztvevői szakmai útmu-
tatást kapjanak, mit tehetnek saját otthonuk-
ban, mindennapi életükben. Mindeközben 
megdöntjük azt a tévhitet, hogy a takarékosko-
dás az életminőség csökkenését is jelenti és a 
változást támogató közösség kialakul. 

A program kapcsán a GreenDependent korábbi 
Nagycsaládosok Egyesületével, illetve a BA-
Gázs Egyesülettel való együttműködése rámu-
tatott arra, hogy nem csak „nagyfogyasztó csa-
ládok” érhetnek el energia és pénz megtakarí-
tást: a zöld életmód a szerényebb körülmények 
között, vagy akár energiaszegénységben élők 
számára is lehetőséget jelent. 

 
A 2016/2017. évadban nyertes, 27%-os megtakarítást 
elért Kerasz Khetane (Csináljuk együtt!) közösség a 
szervezőkkel és támogatókkal. A közösség a 
mélyszegénységgel küzdő, hátrányos helyzetben lévő 
bagi romatelepen alakult, a BAGázs Egyesület 
közreműködésével. (kép: GreenDependent) 
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A programban alkalmazott módszertan egyéb-
ként jól használható más közösségekben, pél-
dául közintézményekkel együttműködésben 
munkahelyi energiaközösségek alakításával, 

ahogy ezt más projektjeink (Spórolunk@kilo-
Wattal, Fenntartható Fenntartó tapasztalatai 
bizonyítják (mindkét programról írtunk koráb-
ban a Magyar Minőség hasábjain is).

Energiaközösségek módszertan
Ahogy fentebb már utaltunk rá, a programban 
„energiaközösségek”, vagyis 5-10 háztartás-
ból álló csoportok vesznek részt, egy-egy ön-
kéntes klíma-koordinátor vezetésével. A kö-
zösség biztosítja az egymástól tanulást, meg-
könnyíti a változtatást, inspirációt ad azon ke-
resztül, hogy a résztvevők látják, mások is vál-
toztatnak. A résztvevő közösségek nagyon 
sokfélék (pl.: családi, lakó, munkahelyi, iskolai, 
érdeklődés-csoporti (pl. vallás, sport)), tehát 
nem csak úgymond "zöld körökön" keresztül 
szerveződhetnek.  

A közösségek megszervezéséhez, vezetésé-
hez az önkéntes klíma-koordinátorok a Green-
Dependent szakértőitől kapnak támogatást: 
elméleti és gyakorlati ismereteket átadó kép-
zéseken vesznek részt, szakmai anyagokat 
kapnak, folyamatos kapcsolattartással.  

 
Önkéntes klíma-koordinátorok képzése, felkészítése 
(Kép: GreenDependent) 

A közösségekben résztvevő háztartások előző 
évi fogyasztási adataik összegyűjtése után 
kezdik el a fél éves megtakarítási versenyt. 
Először a programban biztosított online felmé-
rés segítségével felmérik háztartásuk energe-

tikai adottságait, szokásaikat, az energiahasz-
nálat terén meglévő erősségeiket és hiányos-
ságaikat. Ezek után egyszerű, saját háztartá-
sukra szabott tervet készítenek a változásra. 
Mivel a háztartások egyediek, így nem egy 
konkrét életmódváltási módszert nyújt a 
program, hanem eszközöket, hogy a részt-
vevők saját háztartásuk változásának aktív 
motorjaivá válhassanak. 

A kezdeti felmérés és célok kitűzése után a 
változás érdekében a résztvevők havonta leol-
vassák mérőóráikat, és közösségeik tagjaival 
együtt 3 kreatív feladatot is megoldanak. Ezek 
minden évadban változnak, hogy a visszatérő 
résztvevők is mindig találkozhassanak valami 
új kihívással a programban. Kreatív feladat ré-
szeként például nagyböjti "kW- vagy karbon-
böjtöt" tartanak a közösségek, klímabarát heti 
menüt vagy nyaralási tervet készítenek. Köz-
ben folyamatosan kapnak szakmai segítséget 
is kéthetente megjelenő tematikus életmód és 
energiatakarékossági tippek, havonta meg-
rendezett online előadások és közösségi mé-
dián fenntartott Online EnergiaKözösségek 
csoport keretében. 

A résztvevők a program végén saját maguk is 
értékelik munkájukat egy online kérdőív segít-
ségével. A közös értékelés, díjkiosztás, a vál-
tozás közös ünneplése pedig egy záró közös-
ségi rendezvény keretében történik minden 
évad végén. Itt a legjobb eredményeket elért 
közösségek saját maguk számolnak be arról, 
hogyan tudtak változtatni, mi segített nekik 
leginkább abban, hogy csökkentsék energia-
fogyasztásukat, zöldítsék háztartásaikat. 
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„Ennek a programnak az ereje igazán a közös-
ségekben, az összefogásban rejlik. Saját ma-
gunkon is tapasztalhatjuk az élet számos terü-
letén, hogy ha összefogunk, együtt sokkal 
könnyebb változást elérnünk, vagy egy hosz-
szú távú életmódváltást elindítanunk. Nagy 
örömmel figyelem évről évre ezt a versenyt, és 
látom azt, hogy elkötelezett kis közösségek, 

csapatok mennyire tudják egymást lelkesíteni, 
inspirálni, erősíteni a közös munka során. A 
„mi együtt” ereje adja meg a program sava-
borsát, a tartós eredmények elérésének kul-
csát, ezért is támogatjuk immár nyolcadik éve 
ezt a kiváló kezdeményezést” – állapítja meg 
Pál Norbert, az E.ON Hungária Csoport gaz-
dasági igazgatója.3 

 
A 2020/2021. évadban 2. helyezést elért Bolygóvédők 2.0 közösség képviselőjének beszámolója (bal oldal), valamint 
az 1. helyezést elért Edu közösség tagjai a támogató és szervező képviselőivel (jobb oldal, képek: GreenDependent) 

 

Eredmények, energiamegtakarítás a koronavírus járvány idején
A lezárt 9 évad tapasztalata alapján az Ener-
giaKözösségek versenyében résztvevők átla-
gos energiamegtakarítása 7-10% között mo-
zog, de az igazán elkötelezettek 15-30%-ot is 
tudnak csökkenteni előző évi fogyasztásukhoz 
képest. A 2020/2021., azaz 9. évad végén az 
érvényes eredményt elérő 12 közösség mind-
egyike megtakarítással zárta a versenyt, átlag-
ban nem kevesebb, mint 10 százalékkal. Ér-
dekességként a GreenDependent ebben az 
évadban azt is kiszámította, hogy a 12 közös-
ség által megtakarított energiából összesen 
142.439 adag ruhát moshatnánk ki 40 fokon.4 

Természetesen a programnak nem kizárólag 
a megtakarítás terén vannak eredményei. „Az 

 
3 Forrás: az EUSEW díj megnyerése kapcsán kiadott 
sajtóközlemény: 
https://intezet.greendependent.org/hu/node/659 

elmúlt 10 évben több mint 5000 emberhez és 
1000 háztartáshoz jutottunk el Magyarorszá-
gon. Több mint 230 személyt képeztünk ki 
arra, hogy úgynevezett klímakoordinátorként 
együttműködjenek kis közösségekkel" – fog-
lalta össze Vadovics Kristóf, a GreenDepen-
dent ügyvezetője. 

Ezen felül fontos megjegyezni, hogy a korona-
vírus miatt kialakult járványhelyzet, ami az 
idei, és az ezt megelőző két évadot is rendha-
gyóvá tette, hiszen a résztvevő családok a ver-
seny egy részét vagy egészét házaikba, laká-
saikba szorulva töltötték. Az otthoni oktatás és 
munkavégzés, illetve az, hogy a szabadidő el-

4 Forrás: a 2020/2021. évad sajtóközleménye: 
https://intezet.greendependent.org/hu/node/636 

https://intezet.greendependent.org/hu/node/659
https://intezet.greendependent.org/hu/node/636
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töltése is nagyrészt a négy fal közé szorult, je-
lentősen befolyásolta a megtakarítás lehető-
ségeit. Ugyanakkor alkalmat adott arra, hogy 
a közösségek tagjai tudatosabban odafigyelje-
nek mindennapi energiafogyasztásukra, és fe-
szegessék korlátaikat, pl. abban a tekintetben, 
hogy hány fokra tudják – a komfortérzet meg-
tartásával – csökkenteni a lakás hőmérsékle-

tét télen, vagy mennyi a mindenképpen szük-
séges mosás hetente. Összességében azon-
ban elmondható, hogy a résztvevők így is ki-
próbálták a megtakarítási tippeket és kitartóan 
végrehajtották a versenyfeladatokat. Sokan je-
lentős megtakarítással zárták így is a versenyt 
- miközben nagyrészt virtuálisan épültek a kis 
közösségek.5

Lebonyolítás
A GreenDependent a program lebonyolítása 
során kiemelten ügyel arra, hogy annak „láb-
nyoma” minél kisebb legyen, így minden 
kapcsolódó képzés, és rendezvény klímabarát 
és zöld program. Például központi, közösségi 
közlekedéssel könnyen megközelíthető he-
lyen szervezik a rendezvényt, ahol helyi, sze-
zonális, ha csak lehet minősített bio összete-
vőkből készült ételeket, frissítőket szolgálnak 
fel mosható edényekben, evőeszközzel. A po-
harak, csészék is ilyenek, ezeket a résztvevők 
nevükkel feliratoznak. Környezetbarát, ma-
gyar gyártmányú kézfertőtlenítőt használnak, 
amit kimérve szereznek be és újratölthető fla-
konokban tesznek ki a résztvevők számára. 
Emellett kiszámolják a program rendezvénye-
inek karbon-lábnyomát is, amit a résztvevő kö-
zösségek közt szétosztott őshonos gyümölcs-
fák ültetésével ellentételeznek. Ezzel nem 
csupán kompenzálják a kibocsátást, de védik 
a biodiverzitást is és helyi élelmiszertermelési 
lehetőséget teremtenek. A gyümölcsfák a 
hazánkban működő, fajtamegőrzést szolgáló 
Zala megyei Tündérkertből származnak. 

 

 
5 Forrás és további részletek: 2019/2020. és 
2020/2021. évadok sajtóközleményei: 
https://intezet.greendependent.org/hu/node/577 

 
EnergiaKözösségek résztvevők az őshonos gyümölcs-
fákkal a 2018/2019. évad közösségi záró rendezvé-
nyén (kép: GreenDependent) 

Az E.ON EnergiaKözösségek program véd-
nöke Dr. Ürge-Vorsatz Diána, a CEU profesz-
szora, az IPCC Mérséklési Munkacsoportjá-
nak alelnöke és Dr. Bándi Gyula, a jövő nem-
zedékek szószólója.  

Összeállította: Vadovics Edina, GreenDepen-
dent Intézet 

 
 
 
 
 

https://intezet.greendependent.org/hu/node/636 

http://www.energiakozossegek.hu/files/2019/zaro/karbonlabnyom_hogyantovabb.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/files/2019/zaro/karbonlabnyom_hogyantovabb.pdf
http://intezet.greendependent.org/hu/node/571
http://intezet.greendependent.org/hu/node/571
http://intezet.greendependent.org/hu/node/571
http://intezet.greendependent.org/hu/node/571
https://intezet.greendependent.org/hu/node/577
https://intezet.greendependent.org/hu/node/636
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Minőségügyi eszközök a problémameg-
oldási folyamat során 

Az adatok időbelisége 

Tóth Csaba László 

 
Amikor elindítottuk a 7 alap minőségügyi esz-
köz ismertetéséről szóló sorozatunkat [1], ak-
kor úgy gondoltuk, hogy egy már jól ismert, 
mindenki számára egyértelmű eszköz-készle-
tet ismertetünk, természetesen a szerzők több 
évtizedes tapasztalataival fűszerezve. 

A bevezetőben a következő eszközöket so-
roltuk fel: 

1. Adatgyűjtő lap  

2. Hisztogram 

3. Gyökér ok elemzés (halszálka) 

4. Pareto elemzés  

5. Folyamatábra  

6. Scatter Plot diagram (szóródás diagram) 

7. Run chart (az adatok időbelisége) 

Amikor valaki belekezd egy cikk (dolgozat) 
megírásába, igyekszik a lehető legkorrekteb-
ben eljárni, utánanéz a forrásoknak, szélesíti 
az adott témához tartozó irodalmak jegyzékét. 
Ilyenkor azonban meglepő dolgokkal is talál-
kozhat, amely esetenként az alapkoncepció 
újragondolására készteti a szerzőt. 

A megszokott felsorolásban a 7. eszköz he-
lyett mindenütt a „control chart” szerepel, ami 

egyértelműen a Shewhart által megalkotott 
SPC-re utal. A magam részéről valahogyan 
idegennek éreztem a fenti felsorolásban az 
SPC megjelenését, mivel annak a többihez ké-
pest szofisztikáltabb módja nem illett az álta-
lam kialakított képbe. Ezzel a véleménnyel 
nem voltam egyedül [2], mert találtam olyan 
7QC-ról szóló írást, ahol nem a szabályozó 
kártya volt megnevezve, hanem az adatok idő-
beliségi ábrázolását tartotta a szerző fontos-
nak, ami egy folyamat elemzésekor alapköve-
telmény – lenne.  

Az ember alapvetően érdeklődő, ezért nem 
csak a cikksorozat szerzőiben, de több olva-
sónkban is felmerült egy triviálisnak tűnő kér-
dés. Miért éppen hét eszközről van szó? Talán 
valamiféle mágikus szám? A nyugati világban 
lehet, de Japán azért kissé más.  

Kutatásunk eredményeképpen érdekes isme-
retek birtokába jutottunk [3]. Megtudtuk, hogy 
miért éppen hét eszközről van szó, de azt is, 
hogy az valójában nyolc. A legmeglepőbb fel-
fedezés viszont az volt, hogy Ishikawa nem 
pontosan azt a 7 eszközt definiálta, amit mi ma 
– természetesen rá hivatkozva – hivatalosan 
elismerünk. Idézzük vissza, az eredeti hét – Is-
hikawa féle – eszközt! 
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1) Pareto diagram; 

2) Halszálka (Cause-and-effect diagrams); 

3) Osztályozás, szeparálás, elkülönítés az 
adatokra (Stratification); 

4) Adatgyűjtő lap (Check sheets); 

5) Hisztogram; 

6) Szóródás diagram (Scatter diagrams); 

7) Grafikonok és szabályozó kártyák 
(Graphs and control charts). 

A történeti kutatásból három fő megállapítást 
tehetünk. 

Ishikawa valóban a szabályozó kártyákat ér-
tette a „control chart” megnevezés alatt, bi-
zonyságul álljon itt a Guide to Quality Control 
című könyvének [4] vonatkozó ábrája, amelyet 
jelen írás 1. számú ábráján mutatunk be. 

 
1. ábra: Egy „p” típusú kontrol kártya 

Második megállapításunk, hogy a folyamat-
ábra, mint olyan nem szerepel, továbbá a gra-
fikonok között sem történik utalás egy folyamat 
grafikus megjelenítésére. 

A harmadik megállapításunk a Stratification 
angol megnevezéssel jelzett eszközre vonat-
kozik, amit a korábbi írásban [3] osztályozás, 
szeparálás, elkülönítés az adatokra kifejezé-

sekkel próbáltunk magyarítani. Ennek az esz-
köznek a további értelmezése szerepel terve-
inkben. Mai tudásunkkal azt mondhatjuk, hogy 
inkább érezzük, mint tudjuk, hogy ez mit jelent 
az Ishikawa filozófiában. 

Jelen sorok írójának van egy elképzelése ar-
ról, hogy miért fordul elő a japán minőségtech-
nikák, módszerek és filozófiák esetében, hogy 
a nyugati interpretáció miért tér el az eredeti 
japán megfogalmazástól. A Nyugat kísérletet 
sem tesz arra, hogy megértse az ezen gyakor-
latok mögött lévő történelmi és ideológiai meg-
határozottságot.  

Visszatérve a control chart versus run chart el-
lentmondáshoz, meglepő, hogy Ishikawa, aki 
a statisztikát fontos, de nem elsődleges tudo-
mánynak tartotta, mégis az SPC-t értékelte 
úgy, hogy az a minőségkörök hasznos esz-
köze lehet. Igazság szerint ezen sem kellene 
igazán meglepődni, hiszen a kiegyezés évé-
ben – 1867 – Japánban az írástudás (azért az 
ő írásjelkészletük kissé bonyolultabb) képes-
sége kétszerese volt az akkori Magyar Király-
ságénak [5]. Aki írni tud, az számolni is! Így 
egy szabályozókártya használata nem jelent-
het problémát. 

Ezzel kapcsolatban a második fontos meg-
jegyzés, hogy a dolgozónak vezetnie kell a 
kártyát és a megjelenő kártya-mintázatokat ér-
tékelni. Szükségesnek tartjuk megjegyezni, 
hogy a több évtizedes gyakorlatunk alapján 
azt látjuk, hogy az SPC alkalmazók egyáltalá-
ban nincsenek tisztában Walter Shewhart ere-
deti gondolatmenetével, egyéni megoldásaik a 
kreativitás határait súrolják, de alapvetően 
semmi közük nincs Shewhart eredeti filozófiá-
jához. Ezen egyéni megközelítések alkalma-
zásai szükségszerűen vezetnek a gyakorlati 
alkalmazások totális kudarcához.
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Run chart vagy control chart?
A fejlesztési folyamat szempontjából nem a 
fenti eldöntendő kérdés a lényeg, hanem az, 
hogy a fejleszteni kívánt folyamat/termék/ 
szolgáltatás paraméter hogyan változik az idő-
ben. Észlelhetünk-e az adatok változásában 
valamilyen trendet (növekedést vagy csökke-
nést), azonosíthatunk-e a paraméter értéké-
ben eltolódást, illetve felismerhetünk-e egyéb 
mintázatokat, mert mindhárom tapasztalás a 
folyamatban történő változásra utal. Ekkor 
azonosítani kell a változás kezdetének idő-
pontját, és természetesen ennek kiváltó okát. 

Ebben az írásban tehát a folyamatok időbeli-
ségével fogunk foglalkozni, azaz a „run chart”-
t fogjuk megtárgyalni, amit magyarul futásdi-
agramnak fogunk nevezni. A „control chart” – 

fontossága miatt – egy külön elemzés tárgya 
lesz. Itt bajban vagyok a magyar megnevezés-
sel. Abban az esetben, amikor csak arra va-
gyunk kíváncsiak, hogy a vizsgált érték időbeli 
változása miként alakul, az ingadozás a ter-
mészetes tűréshatárok (± 3 szórás) között ma-
rad-e, akkor nevezhetjük ellenőrző diagram-
nak (a magyarban a kártya elnevezés is elter-
jedt). Ha a „control chart” kieső értékeket 
és/vagy mintázatokat mutat, és ezt egy be-
avatkozás követi, akkor inkább a szabályozó 
diagram (kártya) elnevezés a helyénvaló. 

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy minden ellen-
őrző diagram futásdiagram, de nem minden 
futásdiagram ellenőrző (szabályozó diagram).

Az eszköz(ök) célja
Egy rövid összefoglaló ismétlés. Az adatgyűjtő 
lap segítségével megszereztük mindazokat az 
információkat, amelyekre szükségünk lehet a 
fejlesztési folyamat során. A Pareto diagram al-
kalmazásával próbáltuk szűkíteni a vizsgálandó 
területet, az adatok és a hisztogram segítségé-
vel egy általános képet kaphatunk a problémá-
ról. Ezek a vizsgálatok egy megadott idő inter-
vallumra vonatkozó statikus megállapítások. 

Ami hiányzik, az a folyamat dinamikája, azaz az 
adatok keletkezésének időbeli elemzése. Erre 
célra fókuszálva építette be Ishikawa a 7QC 
eszköz közé az ellenőrző diagramot. 

Ennek egyszerűsített változata a futás diag-
ram (run chart), ami egy egyszerű vonaldiag-
ram. Megalkotása nagyon egyszerű és értéke-
lése sem okozhat különösebb nehézséget.

A futás diagram célja
A run chart célja, hogy egy időskálán megfi-
gyelhessük a folyamat változásait, az egymás 
után következő értékek ábrázolásával pillana-

tok alatt képet kaphatunk a folyamat közpon-
tosságáról, esetleges trendekről, illetve a fo-
lyamatban lévő véletlen és kritikus okok hatá-
sára bekövetkező változásokat.

A futásdiagram előnyei
A diagram használatának előnyeit az alábbi 
pontokban foglalhatjuk össze: 

• A folyamat teljesítményének egyszerűen 
vizuális ábrázolása 

• Könnyen elkészíthető 

• Nem igényel túl sok számítást vagy spe-
ciális szoftvert az elemzéshez 

• Könnyen értelmezhetők az eredmények 
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• Minimális statisztikai ismeretek elegen-
dőek a diagram megrajzolásához és ér-
telmezéséhez 

• A fejlesztések eredményei hatékonyan 
nyomon követők és egyszerű módon 
kommunikálhatók 

• A run chart képes a folyamat eltéréseinek 
azonosítására 

• Egy diagramon több változó is nyomon 
következő (egy termék több paramétere 
vagy több helyről származó azonos para-
mérek összehasonlítása) 

• Használatával elkerülhetők az indokolat-
lan beavatkozások

Az időbeli ábrázolás története
A homo sapiens a kezdetektől fogva figyelte az 
őt körülvevő természetet és a megfigyeléseit 
rögzítette is. Ennek legegyszerűbb módja az 
ábrázolás volt, az eddigi eszközök megisme-
rése során már láthatták a történelmi példákat. 
A vonatkoztatási rendszer (koordináta rend-
szer) kijelölését már évszázadokkal ezelőtt 
megoldották, mi már csak finomítjuk ezeket. 

Az ókori sumér, kínai, egyiptomi és így tovább 
csillagászok a megfigyeléseiket már valami-
lyen grafikus formában is megpróbálták ábrá-
zolni. Számunkra a 2. számú ábrán bemutatott 
megfigyelés az érdekes. A szerző ismeretlen, 
a keletkezés ideje a X. század [6]. 

A vízszintes tengelyen az idő található, a füg-
gőleges tengelyen a megfigyelt égitestek egy 
csillagászatilag fontos paramétere (inkliná-
ció=pályahajlás) van feltüntetve. A grafikon 

külön érdekessége, hogy nem egyetlen alany 
pályáját vizsgálja, hanem egyszerre 7 objek-
tum mozgását tünteti fel az ábrán.  

 
2. ábra: Egy csillagász eredménye az általa megfigyelt 

égitestek mozgásáról 

Az adatok vizualizálásának történetéhez M. 
Friendly [6] írását ajánljuk az érdeklődőknek.

A futásdiagram elkészítése
1) Határozza meg a vizsgálni kívánt paramé-

tert! 

2) Definiálja a mintavétel időskáláját (például 
óránként 1-5 db minta)! 

3) Gyűjtsön legalább 50 időponthoz tartozó 
adatot (egyes irodalmak ennél jóval keve-
sebbet is elfogadnak, de a demonstrációs 
felhasználáson kívül a gyakorlati alkalma-
zásuk értelmetlen és káros)! 

4) Válassza ki az elemzéshez használandó 
szoftvert (ideértve a milliméterpapírt is)! 

5) Ábrázolja az adatokat! 

6) A vízszintes tengely az idő, a függőleges 
a mért paraméter 

7) Amennyiben egy adott (az előre meghatá-
rozott időskála szerinti) időponthoz nincs 
mérési eredmény, írjon be nullát (illetve az 
alkalmazott szoftver tulajdonságai szerinti 
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„hiányzó adat” megjelölést)! Az értékelés-
nél ennek fontos szerepe lesz! 

8) Készítse el a diagramot, ami teljesen ha-
sonlít egy szórásdiagramhoz (ami nem vé-
letlen, hiszen itt a bemenet egy idő faktor)! 

Megjegyzés a 2. feladatponthoz! A vizsgálat 
célja a folyamat dinamikájának vizsgálata, 
ezért a mintavétel időskálája alapvető fontos-
ságú. Erre általános szabályokat nem lehet 
megfogalmazni, mindig a konkrét szituációtól 
függ. Ami viszont minden esetben alapvető, a 
futásdiagramot azok a munkatársak készítsék 
el és elemezzék ki, akik a folyamat szakértői, 
beleértve az adott műveletet végző dolgozót 

és a termékfelelős mérnököt is. Ez nem 
vagy/vagy, hanem és/és reláció! 

Lássuk a példánkat! Véletlenszerűen generál-
tunk 50 adatot (normál eloszlást követnek, de 
ennek nincs igazán jelentősége).  

Excelben – feltehetően mindenki – könnyen 
ábrázolná az eredményeket, de most egy ki-
csit tovább mennénk és a SigmaXL szoftver 
(excel alapú, reális áron elérhető) segítségét 
vesszük igénybe. Itt lehetőség van arra, hogy 
berajzoljuk a medián vonalat, azaz megmutat-
hatjuk, hogy a „középső adathoz” képest, 
mennyire szóródnak az egyes mért értékek. 
Ezt látjuk a 3. ábrán.

 
3. ábra: A mért értékek futásdiagramja 

A diagram elkészítéséről szóló útmutató 7. 
pontjában hívtuk fel a figyelmet arra, hogy az 
adathiányos idő-bemenet is jelezzük, ne te-

kintsük nem megtörténtnek. A 3. ábra adatbá-
zisából kivettünk néhány pontot, és – helyüket 
megtartva – újra ábrázoltuk az adatokat. Ezt a 
4. ábrán mutatjuk be. 

 

 
4. ábra: Adathiányos eredményeink futásdiagramja 
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Külön-külön tekintve a két futásábrát, nem biz-
tos, hogy érzékeljük a különbséget. Tegyük 
őket egymás alá, és rögtön érdekes dolgokat 

tapasztalhatunk. Az 5. ábra nagyon fontos, fel-
hívja a figyelmet a run chart „előírászerű” al-
kalmazására.

 
5. ábra: Futásdiagramok összehasonlítása 

 

Amennyiben nem vettünk mintát a 32-34. idő-
pontokban – ráadásul kihagytuk őket az ábrá-
zolásból is – az láthatjuk, hogy a mért érték az 
alacsony szintről a medián közelébe került. A 
valóságban azonban a folyamatban fontos 
változások játszódtak le, amelyről nincs tudo-
másunk. Hasonló dolgot láthatunk a 48. minta 
esetén is. 

Két nagyon fontos tanulságot szűrhetünk le az 
eddig elmondottakból. 

• Mindig az előzetesen definiált időskála 
alapján ábrázoljuk az adatokat! 

• A hiányzó adatok helyére soha ne megér-
zés alapján gondoljuk be a mért értékeket! 

Lehet kritizálni az előbbi eszmefuttatást, hogy 
ez csak egy szimuláció, meg jól ismerjük a fo-
lyamatunkat(?), meg a tapasztalatok is ezt mu-
tatják (természetesen egy hamis megközelítés 
alapján). 

Egyetlen dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni. 
A pilóták felkészítésének része a szimuláto-
rokban történő gyakorlás. A szituációk kidol-
gozása mindig valós, megtörtént eseménye-
ken alapul. A valóság azonban ennél bonyo-
lultabb, a szimulációk a reális világ egy szűk 
szeletét jelentik, de alkalmasak arra, hogy az 
eredményeik alapján újra átgondoljuk a min-
dennapi tevékenységünket.
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A futásdiagram kiértékelése
Elkészítettük a diagramot, elemezzük ki. 
Amennyiben az adatpontok ránézésre véletlen-
szerűen helyezkednek el a középvonal (átlag 
vagy medián) körül, akkor azt mondhatjuk, hogy 
a folyamatban csak a véletlen okok [7] hatnak. 
Ugyanakkor még nem mondhatjuk azt, hogy a 
folyamat szabályozott és megfelel a vevői elvá-
rásoknak. Ehhez további vizsgálatok szüksége-
sek, nem is kell újabb méréseket végeznünk, 
hanem az adatainkat egy valódi szabályozó kár-
tyán (control chart) kell ábrázolnunk. 

Előfordulhat, hogy a diagramon valamilyen 
mintázatot veszünk észre, akkor már feltételez-
hetjük, hogy folyamatunkban valamilyen kriti-
kus ok is [7] fellépett, amely további vizsgálatot 
és általában valamilyen beavatkozást igényel. 

A felfedezhető mintázatokra általános szabá-
lyokat is felállítottak, a kritériumokban is van 
eltérés, de általánosnak tekinthetők. Mi most a 
brit Országos Egészségügyi Szolgálat (Natio-
nal Health Service) egy oktatóanyagát vesz-
szük alapul [8], annak alapján mutatunk be 4 
mintázatot (a briteknél rule azaz szabály). A 
vízszintes tengelyen az egymás után követ-
kező minták vannak, a függőleges tengelyen a 
vizsgált paraméter. 

1. Szabály: minimum hat pont egymás 
után a középvonal ugyanazon oldalán 
helyezkedik el. 

 
6. ábra: Az első szabály grafikonja 

Mit is jelent ez? Azt, hogy amikor a jelenség 
fennállt, akkor a folyamatban olyan (kritikus) 
ok lépett fel, ami középérték eltolódását vonta 
maga után. Ennek nagyon sok féle oka lehet, 
alapanyagváltás, szerszámcsere, mű-
szak(operátor) váltás stb. Ezen okokat ki kell 
deríteni, ez a 7QC eszközt alkalmazó fejlesztő 
csapat feladata. 

Az egyes előírások és szoftverek az egyoldali 
pontok számára különböző értékeket adnak 
meg. Itt az NHS anyagban a minimum 6 sze-
repel, az autóiparban a 7-es számot tartják 
mágikus értéknek (ez van beépítve a Sig-
maXL-be is), a Minitab v17-ben a határszám 
9, de változtatható. 

2. Szabály: A trend: 5 vagy több pont szi-
gorúan monoton növekedést mutat. 

 
7. ábra: A trend grafikonja 

Amikor ezt tapasztaljuk általában a berende-
zést kell górcső alá venni, valamilyen fokoza-
tos eltolódás tapasztalható, ami lehet szer-
számkopás, öregedés, eltömődés stb. Ugyan-
akkor az emberi tényező sem elhanyagolható, 
például fáradás. 

A mágikus szám itt is változhat, itt az 5 a ha-
társzám, az autóiparban 7 (=SigmaXL), a Mi-
nitab 17-ben 6 (változtatható). 
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3. Szabály: A futások száma túl sok vagy 
túl kevés 

 
8. ábra: Egy túl kevés futásszámot mutató folyamat 

diagramja 

A futások száma (futásszám) egy eddig még 
nem használt statisztikai mérőszám. A részle-
tes magyarázatot a Melléklet-ben találhatja 
meg. A futásszám arról tájékoztathat bennün-
ket, hogy a folyamat véletlenszerűen megy-e 
végbe, azaz csak véletlen okok lépnek-e fel 
benne, vagy számolnunk kell egy kritikus ok 
megjelenésével. Rendelkezésre állnak táblá-
zatok, amelyek adott mintaszám (mediánra 
korrigált) esetén alsó és felső korlátot adnak 
arra vonatkozóan, hogy megállapítsuk egy kri-
tikus ok felléptét. 

A 8. ábrán látható folyamatban mindössze két 
futást tudunk elkülöníteni a 10-es mintanagy-
ságon. A Mellékletben található táblázat sze-
rint a véletlenszerűség két kritikus értéke 3 és 
8, vagyis a folyamat nem véletlenszerű. 

Ránézve az ábrára, azt láthatjuk, hogy egy 
szisztematikus eltolódás figyelhető meg, de 
ebben a változásban (trendben) nagy ingado-
zások is vannak. Tessék részletesen megvizs-
gálni a folyamatot! 

Van még egy újabb tanulságunk. Nem véletle-
nül javasoljuk a minimum 50 mintás ábrázo-
lást, a mindössze 10-es minta kiesik az 1-es 

és 2-es szabály alól, holott lehet, hogy na-
gyobb mintaszám esetén már érzékelnénk a 
változásokat. 

Még nem beszéltünk arról, hogy mit jelent a túl 
sok futásszám. Egy ilyet mutatunk be a 9. ábrán. 

 
9. ábra: A futások száma túl nagy 

Az adatokat az eredeti adatokból (3. ábra) úgy 
állítottuk elő, hogy 5 egymás után következő 
adat átlagát vettük egy pontnak. Az adatok 
oszcillálnak, fel-le ugranak a medián körül. A 
valóságban ennek nagyon kicsi a valószínű-
sége. Előbb említettük, hogy a határértékek 3 
és 8, itt a futások száma pontosan 8, azaz a 
felső határon van. Nem jelenthetjük ki teljes bi-
zonyossággal, hogy a folyamatban csak vélet-
len okok játszanak szerepet. 

4. Szabály: „Csillagászati pont” megjele-
nése az ábrán 

 
10. ábra: Egy nagyon kiugró pont (csillagászati) 

megjelenése 

Találó elnevezés, hiszen magasan kiugró ér-
téket (mint a csillag az égen) észlelhetünk. 
Nem jelenik meg újra hasonlóan nagy érték, 
vagyis a folyamatban valami történhetett, vagy 
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csak egyszerűen elírtunk egy adatot. Az oka 
feltétlenül kivizsgálandó! Amennyiben valami-
lyen extra okot találunk, amely messze nem le-
het része a folyamatnak, célszerű kihagyni. 

Igazi jelentősége akkor lesz, ha szabályozó 
kártyát készítünk.

Néhány gondolat még a szabályokról
Aki kissé jártas a statisztikai folyamatszabá-
lyozásban (SPC), annak feltűnhet, hogy ott is 
hasonló szabályrendszer érvényesül. Igen, 
ezek az itt bemutatott egyszerű szabályok az 
SPC-ben alkalmazott úgynevezett Western 
Electric szabályok egyszerűsített változatai. 

A 7QC, a 7 Alapeszköz célja, hogy magasabb 
statisztikai ismeretek nélkül a folyamatban dol-
gozók is felismerjék a nem kívánt eltéréseket, 
nem kell szabályozó határokat számolni, hanem 
egyszerű ránézéssel meg tudjuk állapítani, hogy 
valami történt, ami beavatkozást kíván.

Még egy nyomós érv a futásdiagram alkalmazásához
Egy gyárban felmerült folyamatképességi prob-
léma elemzése során jutott eszünkbe, hogy a 
futásdiagram fontosságára már 2000-ben fel-
hívta a figyelmet Tom Pyzdek „Six Sigma 
Handbook” című munkájában [9]. Sajnos, a kö-
vetkező két kiadásba már nem került bele.  

A kérdés fontosságára utal, hogy a Kemény 
Sándor professzor és munkatársai által írt, alig 
két hónapja megjelent „A 6s statisztikai eszkö-
zei” című könyv [10] már a mű elején felhívja 
rá a figyelmet. 

Akkor a gyári probléma vevői szempontból na-
gyon kritikus volt, amelynek egyébként az 
alapja a vevő félreértése (mind elméleti, mind 
statisztikai szoftverhasználati szempontból) 
volt. Ez inspirált bennünket Lakat Károllyal 
arra, hogy a Pyzdektől látott felvetés alapján 
készítsünk egy szimulációt és elemezzük azt. 
Ez a dolgozat a Magyar Minőség 2018. októ-
beri számában jelent meg [11]. 

100 adatot generáltunk véletlenszerűen, ez 
látszik a 11. ábrán. 

 
11. ábra: A generált adatok véletlenszerű eloszlása 

Ezek után érték szerint egyszerűen sorba rak-
tuk, mint az megjelenik a 12. ábrán 

 

 
12. ábra: érték szerint rendezett adatok 
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A13. ábrán egy alternálva csökkenő adathal-
mazt készítettünk az eredeti adatokból. 

 
13. ábra: Alternálva csökkenő adatok 

A negyedik szimulációnkban (14. ábra) úgy 
rendeztük az adatokat, mintha menet közben 
egy átlageltolódás (csökkenés) következett 
volna be.  

 
14. ábra: A megváltozott folyamat 

Hangsúlyozzuk, hogy ugyanarról a 100 adatról 
van szó, egy egyszerű átlag és szórás számo-
lással mindegyikre ugyanazt az átlagot és szó-
rást kapjuk. Azonban, ha folyamatképességet 
(cp vagy cpk) kívánunk számolni, mindegyik 
esetre más értéket kapunk. A lényeg az ada-
tok keletkezésének időbeliségén van, ezért 
nagyon fontos a pontos futásdiagram elké-
szítése!

További terveink
A 7 alapeszköz ismertetéséből már csak folya-
matábra és a halszálka diagram van hátra, 
amelyekkel az elkövetkező hónapokban is-
merkedhetnek meg. 

A futásdiagram kapcsán nagyon sokszor be-
széltünk az SPC-ről, Ishikawa-nál is eredetileg 
a „control chart”, a szabályozókártya szerepel, 
ezért sorozatunk végén arról is mindenképpen 
fogunk szót ejteni.
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ISBN 92-833-1035-7 (kemény kötésben), ISBN 
92-833-1036-5 (puha kötésben), p81 

[5] Ehrlich Éva: Japán, a felzárkózás anató-
miája,  
Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1979, 
ISBN 963-220-727-0 
[6] Friendly, Michael: A Brief History of Data 
Visualization 
York University, Toronto, Canada, 2006 
https://www.researchgate.net/publica-
tion/226400313_A_Brief_History_of_Data_Visu-
alization 
[7] A véletlen és a kritikus okokkal részlete-
sen majd a szabályozó kártyákról szóló anyagban 
foglalkozunk, előzetesen annyit, hogy a véletlen 
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Melléklet 
A futásszám meghatározása  
Tételezzük fel, hogy szépen, időrendben ösz-
szegyűjtöttük a vizsgált folyamatunk fontos 
paraméterét, ábrázoltuk is egy futásdiagra-
mon. Egy ilyen tetszőleges ábrát láthatunk a 
15. ábrán. A látott kép elgondolkodtató, mintha 
látnánk valamiféle mintázatot, de ebben nem 
vagyunk biztosak. 

 
15. ábra: Egy elgondolkodtató futásdiagram 

Első lényeges kérdésünk lehet, hogy véletlen-
szerűen keletkeztek-e az adatok, vagy valami-
lyen külső behatással is kell számolni. Erre 
vannak egyszerű (a valóságban komoly való-
színűségszámítási háttérrel rendelkező) sta-
tisztikai eszközök. Ilyen a megfigyelt futások 

száma (futásszám). Ezt (nem csak az angol-
ban) runs teszt-nek nevezik. Használatos még 
a sorozatpróba megnevezés is. 

Lássuk a példánkat! A 3. ábrán bemutatott – 
általunk generált – adatsorra végezzük el a 
vizsgálatot. 

Az elemzéshez szükségünk van valamilyen 
középponti tendencia mérőszámra, mi az ed-
digiekhez kapcsolódva ennek a mediánt vá-
lasztjuk. 

A futásszám definíciója a következő. Egy fu-
tásnak tekintem a medián felett (alatt) elhe-
lyezkedő pontokat mindaddig, amíg nem vál-
tanak „előjelet”, azaz a medián ellenkező olda-
lára kerülnek. Fontos! A mediánnal meg-
egyező értékeket nem veszem be a számo-
lásba. Ekkor adatainkra a futásszámok meg-
határozása a következő eredményt adja. A 
könnyebb értehetőség kedvéért csak az első 
14 pontra végeztük el a „kategorizálást”.

 

https://www.england.nhs.uk/improvement-hub/wp-content/uploads/sites/44/2017/11/A-guide-to-creating-and-interpreting-run-and-control-charts.pdf
https://www.england.nhs.uk/improvement-hub/wp-content/uploads/sites/44/2017/11/A-guide-to-creating-and-interpreting-run-and-control-charts.pdf
https://www.england.nhs.uk/improvement-hub/wp-content/uploads/sites/44/2017/11/A-guide-to-creating-and-interpreting-run-and-control-charts.pdf
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15. ábra: Az első 14 adat besorolása 

 

Azt láthatjuk, hogy definíciónk alapján 9 futást 
tudtunk azonosítani az első 14 mérési pontra. 
A 16. ábrán csak az első 14 pontot hagytuk 
meg a könnyebb áttekinthetőség érdekében. 
Kérdésünk, vajon véletlenszerűnek tekinthe-
tők-e az egymás után következő mérési pon-
tok, vagy valamilyen kritikus ok felléptét kell 
valószínűsítenünk?  

 
16. ábra: A 15. ábra első fele (a többi rész levágva) 

Statisztikai számolások alapján meg tudjuk 
mondani, hogy a (mediánnal) korrigált minta-
nagyság esetén a megszámolt futások száma 
véletszerű-e vagy sem. Egy alsó és egy felső 
korlátot lehet kiszámolni, amennyiben a futások 
száma a határok közé esik, hogy nagy valószí-
nűséggel mondhatjuk, hogy az adatok keletke-
zése véletlenszerű, kritikus ok nem lépett fel. 

 

Ezeket a határadatokat táblázatba foglalták, 
amelyek a legtöbb alapstatisztika könyvben is 
megtalálhatók. Az 1. táblázat a [8] irodalomból 
származik.  

 
Táblázat: A sorozatpróba határértékei 

Példánkban a 14 megfigyelést 9 sorozatba 
tudtuk besorolni. A határértékek 4 és 11, en-
nek alapján azt mondhatjuk, hogy adataink vé-
letlenszerűen keletkeztek. 

A véletlenszerűség vizsgálatáról részletesen 
olvashat Kemény professzor és munkatársai 
most megjelent könyvében [10], run teszt cím-
szó alatt. 

Ugyancsak hasznosan forgatható Hajtman 
Béla könyve [12], ahol sorozatpróba név alatt 
szerepel. 
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Vincze és Varbanova munkájában [13] szintén 
megtalálható, itt a Wald-Wolfowitz sorozatpró-
bát kell keresni. 

Ez utóbbi irodalmak pontos megnevezését, 
elérhetőségét az eredeti irodalomjegyzékben 
találhatja meg. 

Jó és eredményes munkát kívánunk! 

 

 
 

  

 

Tóth Csaba László, fémfizikusként kezdte a pályáját, 
több mint 20 éve a hat szigma elkötelezettje, Feketeöves, 
IIASA-Shiba Díjas, jelenleg a Magyar Minőség Főszer-
kesztője 

Tudta, hogy 
Irinyi János, 185 éve, 1837. február 3-án 
nyújtotta be a zajtalanul gyúló foszforos gyufa 
szabadalmát? 

 

A szabadságharc alatt lőporgyár vezetője 
volt, amiért börtönre ítélték. Szabadulása 
után már csak a tudománnyal foglalkozott. 

Éled a világ! 
 

 
 

Lean és Six Sigma 
Konferencia, élőben 
 
2022. február 27-március 1. 
USA, Phoenix, Arizona 
 
A Six Sigma és a Lean alkalmazások ál-
tal nyújtott előnyeket csak az alapok ala-
pos megértésével lehet elérni. A 2022-es 
Lean és Six Sigma konferencián a legne-
vesebb minőségiügyi szakemberek fel-
tárják, hogyan kapcsolják össze a Lean 
és a Six Sigma alapjait a legújabb tech-
nológiai innovációkkal, és hogyan bizto-
sítják a kiválóságot a minőség révén vál-
lalati szinten számos iparágban. 

 
A konferencia fókuszpontjai: 
 

• Minőségi gyógymód: lean és Six 
Sigma az egészségügyben 

 
• Digitalizáció, Lean és Six Sigma: 

Túl a szokásos üzleten 
 

• A Lean és a Six Sigma emberi ol-
dala 

 
• Lean and Six Sigma Essentials 

legfontosabb módszerei 
 
Megjegyzésünk: A témákban nincs új-
donság, de a pandémia miatt újragondolt 
vagy új fejlesztésű módszerek érdekesek 
lehetnek. 
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A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI 
 

 
 
 
 
Új tagunk bemutatkozása 
 

 

Földi-Balogh Marianna 

Mikrobiológus diplomámat 2010-ben szeretem meg, majd ezt követően a DRV. Zrt. kaposvári 
ivóvíz laboratóriumában, mint területi laboratóriumvezető helyettes helyezkedtem el és a bak-
terológiai szakterületet vezettem. Itt találkoztam először a minőségellenőrzéssel és a minő-
ségbiztosítás területével. 2012-ben szakmai pályám Budapesten a GYEL Kft.-nél folytattam, 
mint mikrobiológiai osztályvezető. Gyógyszeripari minőségellenőrző laboratórium révén a 
GMP irányelvek megismerésével elköteleződtem a szakma iránt. A családalapítás után Nagy-
kanizsán gyártási területen folytattam szakmai előmenetelemet a Dynamic-Med Kft.-nél, mint 
minőségügyi technikus és párhuzamosan a BME-en elkezdtem a minőségügyi menedzser 
szakképesítésem megszerzését. Jelenlegi munkahelyemen a minőségbiztosítási vezetőmmel 
a minőségmenedzsment rendszer kiépítésén dolgozunk.  
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       „30 év, 30 érv” 
 

Rövid összefoglaló a Magyar Minőség 
fennállásának 30 éves évfordulóját 
ünneplő konferenciájáról – 3. rész 

 
A Magyar Minőség Társaság 2021. november 
4-én tartotta (on-line) jubileumi konferenciáját. 
A szakmai és díjazási programokról a Magyar 
Minőség e-folyóiratban már a 2021. decem-
beri és a 2022. januári számában beszámol-
tunk. Egy dologgal maradtunk adósak, a kon-
ferencia első pódium beszélgetésének rövid 
összefoglalójával. Ezt az adósságunkat pótol-
juk most. 

A beszélgetés témája: A globális kihívások 
hatása a szervezetekre 

A beszélgetés résztvevői: 

Gulyás Tibor az innovációért felelős helyet-
tes államtitkár az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumból 

Karászi Zoltán a QTICS csoport alapító el-
nöke 

Nyeste Zsolt a Grundfos Magyarország Kft. 
EMEA SQM vezetője 

Molnár Szabolcs az MVM vezérigazgató he-
lyettesének műszaki tanácsadója 

A pódiumbeszélgetés moderátora (a konfe-
rencia egésznapos levezető elnöke) Sződi 
Sándor minőségügyi szakértő volt. Megkö-
szönte a résztvevőknek, hogy elfogadták a 
meghívást. Elmondta, hogy a résztvevőknek 
(érdeklődőknek) előzetesen lehetőségük volt 
kérdéseket megfogalmazni, a témaköröket a 
szervező bizottság ennek alapján állította ösz-
sze. Ugyanakkor lehetőség volt arra is, hogy 
már a beszélgetés alatt is kérdezzenek a hall-
gatók, ezeket is beépítette a témákba. 

 
 

Sződi Sándor első kérdése így hangzott: 
„Hogyan egyeztethetők össze a Just-in-
Time filozófiával a beszállítói láncokban 
tapasztalható elakadási problémák?” 
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Nyeste Zsolt: Nagyon sokan félreértették azt 
a Lean Filozófiából érkezett gondolatot, amit 
az „éppen időben” kifejezés jelent. Nem azt je-
lenti, hogy pont akkor és pont annyit, hanem 
feltételezi azt is, hogy megfelelő stratégiai 
készletek állnak rendelkezésre, pontosan az 
ilyen lánc-szakadások által okozható veszély-
helyzetek elkerülésére. Ezt a vállalatok egy ré-
sze el felejtette megtenni. 

Bízik abban, hogy egy gazdasági átrendeződés 
fog elindulni. Egyre több vállalat hangoztatja, 
hogy Europe for Europe elvet, azaz nem a Tá-
vol-Keletről, hanem a közvetlen régióból szerzi 
be az alapanyagokat és a szolgáltatásokat. 

Ennek az átrendeződésnek környezetstratégiai 
pozitívumai is lehetnek, ugyanis a rövidebb 
szállítási utak karbon-nyoma és egyéb környe-
zeti szennyezése jelentősen lecsökkenthető.  

A válság egy nagyon jó lecke volt, egy nagy 
pofon, de reális lehetőséget kínál egy intelli-
gensebb folytatásra. 

Gulyás Tibor: Egyetért az elmondott gondola-
tokkal, a covid a kormányzatra is folyamatosan 
nyomást gyakorol, és állandóan keresik hol kell 
változtatni, hol kell fejlődni a működőképesség 
megőrzése és javítása érdekében. Mint kor-
mányzati tisztségviselőnek egyik feladata az in-
novációs ökoszisztéma építése. Ebbe termé-
szetesen beletartozik a szükséges kapacitá-
sok, infrastruktúra kiépítése. Ennek a fókuszá-
ban nem csak a meglévő, hanem a potenciáli-
san jelentkező új iparágak is benne vannak. 
Hangsúlyozta, hogy a folyamatos tanulás eddig 
is fontos volt, de a krízishelyzet egyértelművé 
tette ennek nélkülözhetetlen szerepét. 

Karászi Zoltán: Véleménye szerint a jövő 
nem a teljes visszarendeződést (az önellátást) 
jelenti, hanem valamilyen előre-menekülésről 
lehet szó. Fontosnak tartja az információ 

áramlás megerősítését. Ebben a minőségügy-
nek is komoly szerep jut, időben (előre) kell 
utánajárni, hogy az előzetes információk tar-
talmilag és időskálán tekintve mennyire kor-
rektek. Hangsúlyozta, hogy a globalizációt 
visszacsinálni nem lehet, de nagyon komoly 
arányeltolódásokat kell elérni az önellátás és 
a stratégiai tartalékok tekintetében. Csak előre 
lehet menni. 

Molnár Szabolcs: Ő is úgy látja, hogy a dol-
gok újra szervezésének feladatát nem fogjuk 
megúszni. Az innovációfejlesztésben az MVM 
szorosan együtt dolgozik az ITM-mel, ők is ta-
pasztalták a korábban már említett nehézsé-
geket. Ezek kiterjednek az új fejlesztésekre, az 
újonnan létrehozott (110 egység) napelempar-
kokra is. Itt nem csak a szállítási határidők 
megnövekedése okoz problémát, hanem a 
magasabb ár is.  

Nagyon fontosnak tartja a rendszerszintű gon-
dolkodást, a holisztikus megközelítést. Hang-
súlyozta, hogy az MVM-ben már nem pusztán 
a termelésbe integrált folyamatokat elemzik, 
hanem globálisan tekintik a kérdést, beleértve 
az alapanyagok beszerzésének és logisztiká-
jának környezeti hatásait is. Az új fejlesztések-
nek nem csak működésük alatt, hanem már 
létrehozásukkor is minimális ökológiai lábnyo-
mot kell hagyniuk. 

A beszélgetés következő témája a jelenleg is 
folyó negyedik ipari forradalomhoz kapcsoló-
dott. A kérdés így hangzott: „Milyen módon 
fog megváltozni a minőségügy szerepe és 
milyen új kompetenciákkal kell rendelkezni 
a jelen és a jövő szakembereinek?” 

MSZ: Véleménye szerint az első ipari forrada-
lomnak nevezett változás valójában energeti-
kai forradalom volt, hiszen a gőzgép megalko-
tása vezetett a többi iparág látványos fejlődé-
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séhez. Napjainkban is egy energetikai forrada-
lom zajlik, amelyet a klímaváltozás és az öko-
lógiai szisztéma fokozatos negatív irányú ten-
denciája követel meg.  

Az új energetikai forradalom, ami jelenleg is 
zajlik, hosszú ideig el fog tartani, a zéró emisz-
szió kibocsátás nem szüntethető meg egyik 
napról a másikra. Az átalakulásnak Magyaror-
szágon is jól látható és érzékelhető eredmé-
nyei vannak. Szerencsére ma már teret kapott 
a holisztikus, rendszerszintű gondolkodás. Az 
energiahatékonyság (a megtermelt energia 
ésszerű felhasználása) nem csak a forrásokra 
vonatkozik, hanem része a megfelelő épület-
állomány, a közlekedés (szállítás), de az ész-
szerű eszközhasználat is. 

A mostani energiaforradalomhoz hihetetlen 
mennyiségű szakemberre van szükség, a szak-
munkásoktól a diplomásokig, ehhez pedig a hu-
mánerőforrás stratégiákat is meg kell újítani. 

KZ: A rendelkezésre álló szakembergárda 
akár a korfa, akár a munkamorál vagy a kép-
zés tekintetében ma egy nagyon szűk kereszt-
metszetet jelent, ami fékezi a hatékony fejlő-
dést. Egy mostani beavatkozásnak is csak 
hosszabb távon lesz értékelhető eredménye. 
A milyen típusú szakemberekre lesz szükség 
kérdés is folyamatos változásban van. 

A minőségügy szerepe is változni fog, a kiha-
tása az eddigieknél nagyobb lesz, a minőség-
ügy által szolgáltatott adatok alapján a terve-
zőtől az előállítóig nagyobb szerepet kell, hogy 
kapjanak. 

A digitalizáció következtében az új eszköztárak 
és technológiák rendelkezésre állnak, azokat 
megfelelően alkalmazva a döntéshozatali eljá-
rás is megváltozik. A korábbi, egyértelműen hu-
mán központú eljárások az adatalapú, optima-
lizáltabb eljárások felé tolódnak el. Az ember 

azonban nem marad ki a folyamatból, a minő-
ségügyi mérnökre, auditorokra továbbra is 
szükség lesz, csak kapnak egy segítséget. Na-
gyon fontos, hogy az új eszközök és technoló-
giák szerves részét képezzék az oktatásnak. 

NYZS: Úgy látja, hogy az új eszközök és tech-
nológiák a mostani fiatal korosztálynak már 
nem jelentenek problémát, ők már „digitálisan” 
nőttek fel. 

Véleménye szerint a probléma a vállalatoknál 
fog jelentkezni, mennyire befogadó a vállalat 
kultúrája, mert itt egy kettészakadás következ-
het be. A tőkeerős nagyvállalatok megenged-
hetik maguknak, hogy konzulensekkel egy 
szenzorokra alapozott rendszert építsenek fel 
(mély tanulás – deep learning, mesterséges 
intelligencia stb), amelyek támogatják az üzleti 
döntéseket. 

Ezzel szemben ott vannak a kis és közepes 
vállalatok, akikben lehet, hogy felmerül az 
igény a digitalizációra, de sem anyagi, sem hu-
mán erőforrás nem áll rendelkezésre. Így ezek 
lemaradása csak fokozódik. 

GT: A történelem tanúsága szerint a változá-
soknak mindig van egy tehetetlensége, azon-
ban ez a mostani változás biztosan másképpen 
fog történni, mint eddig, de itt is lesz átmeneti 
időszak. Ebben az átmenetben minőségügy 
védi meg a társadalmat a nem kívánt hatások-
tól. Egyetért azzal, hogy szükség van a minő-
ségügy módszereinek, eszközeinek és techno-
lógiáinak a továbbfejlődésére, megújulására. 
Ennek jeleit már napjainkban tapasztalhatjuk. 

Két ötéves periódust lát maga előtt. Már most 
látható, hogy az elkövetkező öt évben a körü-
löttünk lévő világban komoly változások fog-
nak bekövetkezni, amelyekre a nehéz lesz 
korrekt szakmai válaszokat adni. Ez az idő-
szak fogja felértékelni a minőségügyi szakma 
jelentőségét, kikövetelve az elkerülhetetlen 
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változásokat. A következő öt év pedig az új fi-
lozófiák, módszerek, eszközök és technoló-
giák megszilárdulása, kikristályosodása lesz. 
A körülbelül 10 év a változásra a tehetetlenség 
miatt mindenképpen szükséges. Az új megkö-
zelítések megjelenése már a hazai innovációs 
környezetben is megfigyelhető. 

Sződi Sándor megköszönte a helyettes állam-
titkárnak, hogy kiemelte a minőségügy szakmai 
presztízsét, és ezzel tulajdonképpen már rá is 
térnek a következő témakörre. A kérdés a kö-
vetkezőképpen hangzik: „Miben látják a minő-
ségű legjelentősebb értékteremtő erejét 
napjainkban és hogyan fog ez várhatóan 
változni a következő évtizedekben?” 

GT: A kérdés nagyon nem egyszerű, hiszen ma 
már globálisan élünk és gondolkodunk, de eb-
ben a globális térben eltérő kulturális ökoszisz-
témák léteznek, amelyek nem egyformán köze-
lítenek a kérdéshez, ezek a minőségügyhöz 
kapcsolódó szabályozásokban is megjelennek. 

Mi az európai ökoszisztémához tartozunk, a fel-
adatunk, hogy ebben az egyébként jól szabá-
lyozott és biztonságos környezetben lássuk a 
pontos helyünket és ennek alapján határozzuk 
meg az innovációval kapcsolatos feladatainkat. 
Óva intett attól, hogy a nálunk jóval fejlettebb 
régiókat utánozva próbáljunk eredményeket el-
érni. Jelenlegi helyzetünk – a minőségügynek 
köszönhetően – jó, az élelmiszerbiztonságtól a 
különböző technológiák igénybevételéig, ezt 
kell megőrizni és továbbfejleszteni. 

Az előttünk álló időszakban biztosan jönnek új 
technológiák, ezek az innovációk feszegetni 
fogják a jelenleg ismert határokat, ehhez a mi-
nőségügynek is alkalmazkodnia kell, tehát itt 
is küszöbön áll egy megújulás. 

KZ: Egy más aspektusból közelített a kérdés-
hez. Nemcsak az ember, de a vállalkozás is 

megszületik, él, átalakul, és megszűnik. Eb-
ben a folyamatban mindvégig kockázatokkal 
kell számolnia. Itt jön be a minőségügy sze-
repe, mint kockázatviselő tényező. A modell-
szinten kidolgozott kockázatokat meg kell osz-
tani az érintettekkel, így a kockázati lánc lé-
nyeges elemeit a minőségügy kezelni képes. 

Ugyanakkor nem szabad azt a hibát elkövetni, 
hogy a kockázatok értékelésekor olyan embe-
rekre bízzuk a munkát, akik etikai, kulturális 
vagy egyéb felkészültségi hiányosságok miatt 
alkalmatlanok a feladatra. Megfelelő emberek 
alkalmazása növeli a munka hozzáadott értékét. 

Amennyiben az egészen apró esetektől a 
rendszerszintű megközelítésig megfelelő ma-
gyarázatokkal, egy felvilágosító munkával tu-
datosítjuk, hogy a minőségügy egy védő-tá-
mogató funkció, akkor a minőség ügye vissza-
kerül az őt megillető helyre. 

NYZS: A minőségnek adottnak kell lennie, 
azaz léteznek olyan alapvető elvárások, ame-
lyek nélkül nem beszélhetünk elfogadható mi-
nőségű termékről vagy szolgáltatásról. Van 
egy alap, ami efölött van, az a kiválóság. A 
9000-es szabványsorozat (és a többiek is) 
sorra veszi be azokat az elemeket a gondolati 
világukba, amelyek a kiválóság felé tendálnak, 
azaz az EFQM modell felé.  

A kiválóság felé való törekvés vezetése azon-
ban nem a minőségügynek a feladata, hanem 
a menedzsmentté, ez egy vezetési kultúra, ami 
természetesen a vállalati kultúra része. A minő-
ségügyesek nem Don Quijote-k, akik szüntelen 
szélmalomharcot vívnak a vezetéssel. 

A vállalatok túlélése, fenntarthatósága a kivá-
lóságra való törekvésén múlik, ami természe-
tesen nem megy a „minőség” nélkül.  

Sződi Sándor örömmel vette, hogy az EFQM 
modell szóba került. Korábban – sok éven ke-
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resztül – ő is értékelt ebben a kritériumrend-
szerben. Csak megerősíteni tudja az elmon-
dottakat, a legfontosabb az első számú vezető 
elkötelezettsége volt. A menedzsment elköte-
lezettségének óriási feladata van a cégen be-
lül a minőség szemlélet megteremtésében és 
fenntartásában. 

GT: Mint az innovációért felelős kormányzati 
szakember más szemszögből, de teljesen ha-
sonlóan látja a dolgokat. A minőségügy meg-
újulása nem megy innováció nélkül (legyen az 
ember, gép, szoftver stb.), ők erre fókuszál-
nak. Egyetért azzal, hogy vannak vezetők, 
akik még nem látják azt, hogy az újdonságokat 
hogyan tudná beépíteni a saját munkájába. 

NYZS: Innováció, ma eddig így csináltam, hol-
naptól másképp csinálom. Olcsóbb, gyorsabb, 
szebb, jobb, környezet-barátabb. Ez nem je-
lenti azt, hogy sok pénzbe kerül. A legfonto-
sabb a gondolkodásmód megváltoztatása. 

20 évvel ezelőtt a kormányzat támogatta az 
ISO szabványok bevezetését, ez akkoriban 
nagyot lendített a minőség kultúrán. El kellene 
gondolkozni azon, hogy lehetne-e valami ha-
sonlót követni most, csak a fókuszba most az 
ipar 4.0 kerülne. 

GT: Korábban már szó volt a beszállítói láncok 
megújításáról, amelynek a szervezeti kultúra 
újragondolása is fontos eleme. Ez fontos része 
a minisztérium munkájának. 

NYZS: Igen, a megújulás fontossága nem kér-
dés. A lényeg, hogy ebből ne maradjanak ki a 
KKV-k, mert azért köztük is vannak olyanok, 
amelyeknek a vállalati kultúrája magas szinten 
van. A nagyok figyelik a pályázatokat, de a ki-
csikhez ez mindig jut el, ez pedig növeli a le-
maradásukat. 

GT: Ők is örömmel tapasztalják, hogy vannak 
olyan KKV-k, ahol van igény a megújulásra. 

Sajnos azonban ez nem általános. A miniszté-
rium egyetem-központú innovációs ökoszisz-
témákat épít, mivel ezen intézményekben lát-
ják azt a fizikai, kulturális és humán környeze-
tet, amely alapja lehet az átalakulásnak. Egy 
úgynevezett nyílt innovációban gondolkodnak, 
ezek központja az egyetem. 

Jelenleg 400 vállalattal vannak kapcsolatban, 
továbbá ott vannak az egyetemek, ez a két vo-
nal fog hamarosan összeérni. Ezen vállalatok 
számára szeretnék közfinanszírozott formában 
a rendelkezésre álló szolgáltatásokat, a szük-
séges szakértőkkel együtt. A piac és szakérte-
lem dönti majd el, kinek mire volna szüksége. 

A jelenlévőknek egy szakmai együttműködést 
kínál, egy digitális interfészen keresztül. A vál-
lalatok ezen keresztül találják meg a kapcso-
latot a szakértőkkel, és a közös munkából tud-
nak új dimenziókat nyitni a saját életükben. Az 
innováció menedzsmentnek ez az új minőség 
megközelítése, új távlatokat nyithat. 

SZS: Nagyon örült az eddig elhangzottaknak, 
hiszen sok olyan dologról esett szó, ami fontos 
a minőségügy szempontjából. 

Nagyon nagy dolog, hogy 2021-ben újra ki-
írásra került (azóta a díjakat is átadták – szer-
kesztő) a Nemzeti Kiválóság Díj, amely az 
EFQM modellen alapul. Ez egy óriási lépés, de 
kevés. Volt korábban (nem is olyan régen) az 
ipari parkok részére egy kiválóság díj, de el-
halt. Valamikor voltak regionális minőség dí-
jak, ma már nem is emlékeznek rá. Volt a 
IIASA-Shiba Díj (a világ harmadikként alapított 
minőségügyi díja), amely halálközeli állapot-
ban van. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a kezde-
ményezéseket, díjakat az ITM segítségével fel 
tudnánk támasztani és ez valamennyiünk kö-
zös hasznát szolgálná. 
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GT: A minisztérium nyitott a kezdeményezé-
sekre, erre a legjobb példa a Nemzeti Kiváló-
ság Díj. Fontosnak tartja a személyes kapcso-
latokat, hiszen így jobban megismerhetik egy-
más álláspontját. A fontos területekért egy-egy 
helyettes államtitkár felel, ő az innovációért. 

A beszélgetés eleje óta egyetértés van abban, 
hogy meg kell újulni. A lehetséges érintettek 
akkor fogják igazán megérteni ennek a jelen-
tőségét, belevágni a munkába, ha ehhez a mi-
nisztérium munkáját a szakmai szervezetek 
támogatni fogják. 

A téma lezárása után Sződi Sándor azokhoz 
a résztvevőkhöz szólt, akik élőben követték a 
konferenciát, hogy nyugodtan tegyenek fel 
kérdéseket a megadott lehetőségen. Ameny-
nyiben időhiány miatt nem kerülnének 
„adásba”, akkor a Magyar Minőség hasábjain 
válaszolnak a résztvevők. Ezek után rátértek a 
következő témára.  

„Milyen hulladék státusz megszüntetési 
célszámok nyilvánosak? Vannak-e ilye-
nek? Miként kellene a lakosságnak, vala-
mint a gazdálkodó szervezeteknek bekap-
csolódni ezen célok megvalósításába?” 

MSZ: Az MVM csoport és személy szerint ő is 
érintett a hulladék témában. Az EU-nak vilá-
gos célszámai vannak, amelyeket mi elfoga-
dunk. Sok innovációra van szükség ezek meg-
valósításához, de ezen dolgozunk, többek kö-
zött vizsgáljuk a Mátrai Erőmű telephelyén egy 
új égetőmű beruházását. 

Uniós célszám, hogy hazánknak a jelenlegi kb. 
50 %-ról 2035-ig 10%-a kell csökkentenie a 
deponált hulladék arányát. Ez megvalósítható 
például energetikai hasznosítással, ami a már 
említett Mátrai Erőmű telephelyen történne. je-
lenleg is működik Rákospalotán hasonló 
erőmű, így a célok elérhetőek.  

Emellett még meg kell említeni a lineáris 
anyaggazdálkodást kiváltó körforgásos gaz-
daságot, ami szintén csökkentheti a keletkező 
hulladék mennyiségét. Nem csak arról van 
szó, hogy a PET palackok visszaválthatók 
lesznek, hanem olyan innovatív megoldások-
ról is, hogy a szennyvíziszapból visszanyer-
hető a foszfortartalma. Az ilyen innovációkban 
az MVM számára az ITM elsőrendű fontos-
ságú partner.  

A legrosszabb hulladékkezelési módszer a de-
ponálás (elásás), de bizonyos esetekben nél-
külözhetetlen. Ebben Magyarországon na-
gyon jó helyzetben vagyunk, az itthoni lerakók 
jól szigeteltek, káros anyag nem szivároghat a 
talajba, ezért ezek biztonságosak, ellentétben 
a világ egy részével, ahol ezek komoly egész-
ségügyi kockázatot rejtenek. 

A lényeg a hulladék-tudatosságon van, azaz 
az emberi tényező szerepe kiemelkedően fon-
tos. Itt jön be a minőség és a rendszerszemlé-
let. Ezért van értelme a cselekedj lokálisan 
szlogennek, mert ez globálisan is javítani fog 
a helyzeten.  

SZS megköszönte a részletes választ és máris 
új témát tárt a pódiumbeszélgetés résztvevői 
felé. Már a pandémia előtt is nyilvánvaló volt, 
hogy a minőségügyi vezetők rendkívül leter-
heltek, az olvasásra sem jutott elegendő idő, 
nem beszélve a szükséges dokumentálások 
végrehajtásáról. A személyes jelenlét talán tu-
dott valamit segíteni, de a járvány miatt ez a 
lehetőség is kiesett. „Tudnának-e a jelenlé-
vők valamilyen jó gyakorlatot megosztani, 
hogy milyen új eszközök és módszerek se-
gítettek, és itt nem a technikai lehetőségek-
ről van szó?” 

NYZS: A technikai eszközök eddig is rendel-
kezésre álltak, csak nem nagyon éltek a válla-
latok ezzel a lehetőséggel, a pandémia viszont 
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kikényszerítette ezek használatát. Véleménye 
szerint ez azonban csak pótszer, nem pótolja 
a személyes ottlétet. Menedzsernek jó, de 
igazi vezetőnek nem. 

MSZ: Egyetért azzal, hogy a személyes talál-
kozókat semmi nem pótolja. Ugyanakkor a vál-
lalatnak működnie kell, ezt az átállást az MVM 
a maga 18 ezer dolgozójával sikeresen megva-
lósította.  

Számára nem volt idegen, hiszen korábban 
Budapestről vezérelt Közel-Keleti projekteket, 
mivel a kiutazás financiális okok miatt nem volt 
lehetséges. Pozitívnak tartja, hogy megtanul-
tuk hatékonyan kezelni ezeket az eszközöket. 
Továbbá az on-line üzemmód növeli az időha-
tékonyságot és emellett csökkenti a környezeti 
terhelést is. 

KZ: A pandémia alatt képet kaphattunk a szer-
vezetek tanulási és adaptációs képességeiről. 
A minőség szempontjából sok kisebb-na-
gyobb új innovációra volt szükség, hogy a hét-
köznapi teendőket el tudják végezni. Ezeket 
újra kellett gondolni, szükség esetén úgy he-
lyettesíteni, hogy a feladatokat változatlan ha-
tékonysággal lehessen elvégezni. A felelős-
ség megosztásának új módszerei és arányai 
alakultak ki, kapcsolatrendszerek alakultak át 
a működőképesség fenntartása érdekében. 

A pandémia megmutatta, hogy az innovációs 
képesség benne van a szervezetekben. Vár-
ható, hogy ez a pozitív változás nem áll le, a 
most kidolgozott új módszereket és eszközö-
ket továbbfejlesztik, és még további innová-
ciók is várhatók. A szervezetek menedzsment-
jének a felelőssége a további fejlesztés. 

GT: Szintén vannak pozitív tapasztalatai az 
on-line és hibrid munkavégzéssel kapcsolat-
ban. Úgy látja, hogy felértékelődött és helyére 
került a személyes jelenlét a munkavégzés-
ben. Nem elhanyagolható ugyanakkor az új 

munkamódszerek jelentősen csökkentették a 
környezeti terhelést. 

Vannak már felmérések arra vonatkozóan, ho-
gyan kezelték a vállalkozások az új helyzetet. 
A kép árnyalt, de azok a szervezetek, amelyek 
éltek a régi-új lehetőségekkel, azoknak nőtt a 
teljesítőképességük. Ugyanakkor létezik a ko-
rábban már többször említett olló a vállalkozás 
méretek között, amelyre a közeljövőben még 
nagyobb figyelmet kell fordítani. 

NYZS: A pandémia nem csak technológiai, 
hanem kultúra és szemléletváltozást is hozott, 
a menedzsment már el tudja fogadni (koráb-
ban erősen bírált) otthoni munkavégzést. Ez át 
fogja alakítani a munkavégzést, talán jóval 
emberközpontúvá válik. 

Ugyanakkor ott vannak a termelő területek, az 
esztergát nem lehet hazavinni. Az operatív 
gyártást támogató szervezetek (a minőségügy 
jelentős része is ide sorolható) jelenléte azon-
ban szükséges.  

SZS: A beszélgetés elején már volt szó a glo-
bális ellátási láncokban fellépett problémákról, 
tudnak-e még valamit ehhez a résztvevők hoz-
zátenni? 

KZ: Sok újat már nem lehet mondani, ami biz-
tos, az a felek közötti kollaboráció fontossága. 
20-25 évvel ezelőtt a félvezetőiparban már léte-
zett egy beszállítói információs rendszer, amely-
ben mindenki benne volt a teljes értékláncból. 
Másfél évvel előre láttak, de ez sem volt mentes 
a hibás vezetői döntésektől, amelyek szélsősé-
ges kilengéseket eredményezhettek. 

Ez alapvetően megint a humán és a vállalati kul-
túrára vezethető vissza, mennyire osztom meg 
az információimat a partnereimmel. Ez vonatko-
zik az információk mennyiségi és minőségi jel-
lemzőire egyaránt. A tanulság, a bizalom elsőd-
leges, enélkül nincs jól működő értéklánc. 
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A pódiumbeszélgetés során új téma merült fel, 
a kérdés így hangzott: „Miként tudja egy 
szervezet a mindennapjaiban alkalmazni a 
körforgású gazdálkodás eszmeiségét, ho-
gyan jelenik meg a körforgásos gazdálko-
dás az egyes vállalati funkciókban, a ter-
méktervezésben, szolgáltatásban vagy a 
gyártásban?” 

MSZ: A kérdésre nehéz egzakt választ adni, a 
filozófia adott, de átállás kérdése nem egy-
szerű. Kezdjük a hulladék oldaláról! A legegy-
szerűbb, hogy bevásárláskor viszek magam-
mal táskát, nem veszem meg a sokadik mű-
anyag táskát.  

A vállalatok szintjén is működhet, az MVM hosz-
szabb távon papírmentes céggé kíván válni, 
azaz nem ad papíralapú számlát. Ez azonban 
nem valósítható meg azonnal, hiszen a felhasz-
nálók egy része még járatos az elektronikus 
számlák interneten történő rendezésében. 

A legjobb hulladék az, ami nem keletkezik. 
Lássuk a papírt. Az irodai hulladékok 60 %-a 
papír. Feltétlenül ki kell nyomtatni az emailt? 
Maradva a papírnál, a bevásárlás után a vevők 
nagy része megszabadul a kapott blokktól. Le-
hetne-e a nyomtatás választható? Igen. A kör-
forgásos gazdálkodás valahol itt kezdődik. 

KZ: A körforgásos gazdálkodás egy nagyon jó 
irány, hiszen a gyártás és eldobás gyakorlata he-
lyett előtérbe kerül a javíthatóság. Régen megja-
vították az elromlott eszközöket, ma ki sem sza-
bad nyitni, elveszik a garancia, vegyél újat. 

A körforgásos gazdálkodás során a terméke-
ket javíthatónak kell tervezni, megfelelő alkat-
rész utánpótlásról kell gondoskodni, biztosí-
tani kell a javításhoz szükséges szakértelmet. 
Ezt irányt tartani kell, regionális és globális 
szinten is. 

NYZS: Sajnos olyan kultúrában élünk, ahol, ha 
nem mondják, hogy kell, nem biztos, hogy csi-
náljuk. A megváltozott munkaképességű em-
bereket is egyes cégek nem humánus célok 
miatt foglalkoztatják, hanem mert büntetés jár 
érte. Ugyanez igaz a körforgásos gazdálko-
dásra is. Aki hisz benne, az csinálja, aki nem, 
az addig nem fog addig egy lépést sem tenni, 
amíg nem jár érte büntetés. 

GT: Eddig nagyon jó példákat hallottunk a té-
mában, és megmutatják, hogy rajtunk múlik, 
hogyan viszonyulunk a kérdéshez. Más a hely-
zet, amikor az egyes iparágaknak kell útmuta-
tást adni a jövőre nézve, mely irányba orientá-
lódjanak. 

Ez egy hosszú folyamat lesz, újra végig kell 
gondolni a folyamatokat, mit kell változtatni, mi 
helyettesíthető és így tovább. Nagyon fontos 
még a szabályozás kérdése is. A folyamat 3-
5-10 éven keresztül is tartani fog, mivel na-
gyon komoly előre látást követel meg. Változ-
hatnak az anyagok, a gépek, a fogyasztói szo-
kások. Ebben a folyamatban is komoly sze-
repe lesz a minőségügynek. 

Azt is látjuk, hogy a témában sikeres országok 
esetében komoly szerepe volt a társadalmi 
pressziónak és büntetéseknek. 

MSZ: Az ember nem tud elszakadni a munká-
jától, ezért mint energetikus és hulladékos 
mérnök a körforgásos gazdálkodásra ezen 
szempontok alapján tekint. Egzakt válaszokat 
még nagyon sokáig nem tudunk adni, hiszen 
nincs több évtizedes tapasztalat mögöttünk. 
Alapvető kérdés, mi legyen körforgásos, egy 
ország egy nagyváros. Mi lesz a mérőszám? 
Emisszió kibocsátás, hulladék mennyiség, 
energia hatékonyság? Ezekben lehet konkrét 
rövidtávú célokat kitűzni, eredményeiket ele-
mezni és új célokat kitűzni. Bizakodni lehet, a 
képesség megvan. 
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Sződi Sándor elmondta, hogy ezek voltak a ko-
rábban beérkezett kérdések, ezután térnek rá a 
konferencia alatt kapott megkeresésekre. Az első 
kérdés így hangzott: „Meddig terjedhet a digitali-
záció az emberi analóg működés rovására?” 

NYZS: Ameddig engedjük! 

KZ: A kérdés megválaszolásához egy törté-
nelmi-irodalmi megközelítést választott. Isaac 
Asimov amerikai sci-fi iró (1920-1992) az „Ala-
pítvány” regényeiben (1940 és 1953 között 
íródtak – a szerk) leír egy olyan példát, ahol 
egy bolygón max 10 ember él, egymástól elkü-
lönülve, robotok által kiszolgálva, akik rosszul 
vannak a személyes találkozás lehetőségétől 
is. A kérdés az, hol tartunk ma Asimov disztó-
piájához képest? 

Azt láthatjuk, hogy az emberek társadalmi és 
magánéleti kapcsolatai megváltoztak, digitali-
zálódtak. Hol tart és hova juthat el ez az elide-
genedés? A mobil telekommunikáció, az inter-
net napjaink szerves részét képezik, és már 
nem tudunk élni nélkülük. Fontos kérdés, hogy 
meddig lehet elmenni, hol kell beavatkozni és 
milyen mélyen, hogy az emberiség eddigi si-
kertörténete ne forduljon egy véglegesen 
rossz irányba. 

Ezeknek a kérdéseknek nemzetgazdasági ha-
tása is van, az még nem látható, hogy a minő-
ségügynek ebben mi lesz a szerepe. Ami biz-
tos, hogy a túldigitalizáltság nem mehet a kap-
csolatok rovására, egy helyes arányt kell meg-
találni, és feltárni, hogy jelenleg mi minden 
ment már félre. 

GT: A rövid válasz az lehetne, hogy a digitali-
zálódás az analóg értékéig fog tartani. Külön-
böző felmérések vannak – például a big data 
segítségével – amelyek a digitalizáltság fokát 
mérik. Ha azt találjuk, hogy a jelenlegi az már 
egy dehumanizált korszak, akkor azt biztosan 

követni fogja az újra-humanizáció, ami az ana-
lóg erőfeszítéseknek kedvez. 

Természetes, hogy digitalizált környezetben 
élünk, de ez nem lehet elfogadható magyará-
zat az írás és beszédkészség minőségi romlá-
sára. Együtt kell vele élni, de nem biztos, hogy 
el kell fogadni. Érzelmi alapokról is meg lehet 
közelíteni ezt a kérdést. 

Sződi Sándor újabb kérdés érkezését jelen-
tette: „Hogyan látják a pódium résztvevői 
miként lehetne népszerűsíteni hazánkban 
széles körben a szervezeti kiválóság fej-
lesztését elősegítő EFQM modellt?”. Ezt a 
kérdést Nyeste Zsoltra szabták, így ő kapta 
meg először a szót. 

NYZS: Válasza rövid volt, ha tudná, már régeb-
ben megtette volna. Régóta elkötelezett híve a 
logikának, a rendszernek. Azt is látja, hogy 
lenne igény. Azokkal a szervezetekkel nem kell 
foglalkozni, ahol nincsen erre igény. Először a 
keresleti oldalt kell felkészíteni, hogy van egy 
nagyon jó kínálat, és ha ez lecsapódik az első 
számú vezető fejében, akkor lehet sikerre szá-
mítani. Ezt a kínálati oldalt kell támogatni. 

A Nemzeti Kiválóság Díjat évente egyszer ad-
ják ki, és ez jó alkalom a népszerűsítésre. 
Ugyanakkor vannak még más, korábban már 
elhangzott lehetőségek (például regionális dí-
jak). Ezeket nem éleszteni, hanem támogatni 
kellene, nagyon sok fórumon reklámozni, ét-
vágyat generálni a vezetők fejében. Ezután 
léphet be a szakma, itt van tud segíteni, meg-
vannak a kapcsolatai, tapasztalatai, ismeretei. 
Érdemes csinálni, mert jobb lesz mindenkinek. 

KZ: Egyetért, az emberek vagy a megtérülés 
reményében, vagy büntetéstől való félelemből 
csinálnak valamit. Az EFQM modell sikeres-
sége e kettőnek a mixéből jöhet ki, ahol az ará-
nyok nem ismertek. 
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GT: Társadalmasítani kell az elterjesztést. Je-
len pillanatban a minőségmenedzsment mód-
szerek a vezetők számára nem jelentenek 
mást szám és betű kombinációkat, a mögöttes 
tartalmat nem ismerik. A minőségügyi szerve-
zeteknek kell összefogni a kormányzattal és 
együtt megmutatni, hogyan térül meg egy ilyen 
beruházás, mennyivel többet hozhat árbevé-
telben és nyereségben. Erre a szakmai szer-
vezetek a legalkalmasabbak. A vállalatok ne 
presszióként éljék meg. Meg kell vizsgálni, 
hogy a területileg illetékes innovációs platfor-
mokkal együttműködve, milyen irányú kampá-
nyokat lehetne elindítani. 

Ezzel a pódiumbeszélgetés elérkezett az 
utolsó témához, amelyet célzottan Molnár 
Szabolcsnak adresszált a kerekasztal mode-
rátora, mondjon néhány szót a távhő, a föld-
gáz, az energiaszektor és a kapcsolódó inf-
rastrukturális fejlesztéséről. 

MSZ: Az MVM álló kihívások rendkívül sokré-
tűek és újszerűek. Olyan erőműfejlesztések 
vannak tervben, amelyre az elmúlt 25 évben 
nem volt példa Magyarországon. Olyan új 
diszciplínák is megjelentek, amelyek eddig 
nem voltak, ilyen például a gázturbinák kiber-
biztonsága, hogy hekkerek ne vegyék át az 
uralmat a turbina működése felett. 

A klímaváltozás hatásának figyelembevétele 
is újabb problémákat generál. A nagyerejű 
szelek könnyen lebonthatják a távhővezeté-
kek szigetelést, aminek csak egyik következ-
ménye a karbantartási idő növekedése. A fő 
kérdés azon van, kell-e, és ha igen, hogyan 
módosítani a vonatkozó szabványt. 

Már nagyon sok napelemparkkal rendelkez-
nek, itt felmerül, hogy az időjárás faktor – 
mondjuk a jégeső – mit okozhat az eszközök-
ben, hogy tudják ellenőrizni. A vizuális ellenőr-

zés kivihetetlen, ezért ma már drónokkal ellen-
őrzik a paneleket. Ezzel ismételten időt, ener-
giát, humán erőforrást tudnak megtakarítani. 

Befejezésül egy humorosnak tűnő, de valós 
problémát osztott meg a hallgatósággal. A 
napelem parkok zöld felületét karban kell tar-
tani, magyarul füvet kell nyírni. A hagyomá-
nyos gépi fűnyírás sérüléseket okozhat a be-
rendezéseken, a kaszálás felejtős. Marad a 
bio-módszer, a legeltetés. Tapasztalatból tud-
ják, hogy a kecske nem alkalmas, mert fel-
ugorhat a panelra, vagy felkergeti a karban-
tartó elektrikust a villanyoszlopra. Marad a 
birka, azonban ennek a módszerét is ki kell 
dolgozni és szabványosítani. A kihívások 
komplexek és nagyon sok van belőlük. 

 
Ezzel az első pódiumbeszélgetés véget ért, 
Sződi Sándor megköszönte a résztvevőknek, 
Gulyás Tibornak, Karászi Zoltánnak, Molnár 
Szabolcsnak és Nyeste Zsoltnak a rendkívül 
aktív és hasznos részvételt. A konferencia egy 
szünet után a Magyar Minőség Társaság díja-
inak átadásával folytatódott. 

Ezzel a 30 év, 30 érv című konferenciánkról 
szóló beszámolónknak a végére értünk. A 
többi eseményről a Magyar Minőség 2021. 
decemberi és 2022. januári számában olvas-
hattak. 
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El Tolni − Kibeszélő költemény 

Dr. Csiszér Tamás 

 
Hóvirágos színpompával telibe szőtt mákos-
réten, 
Hónig süllyedt tikkadt hősünk mély, hullámzó 
gazfelhőben. 
Álom volt ez, desztilláló, gyötrő gondok hoza-
déka, 
Rejtett hibák okozta kín, mindennapok meg-
rontója. 
 
Az történt, hogy estebédnél, mit a gyárban 
költött éppen, 
Kihívták a présgép mellé, hol már morogtak 
eképpen: 
„Petrencés rúd áldja ketté, hogy ezt itt nem 
vette észre! 
Hová tette a figyelmét? Hogy jelenthette ezt 
készre?" 
 
Szitokszavak áradata zúdult szegény szak-
munkásra, 
Ki szakmányban lapította, igazította formára 

Lemezeknek garmadáját, ritkafémes betétek-
kel, 
Toleránsnak nem mondható, szigorított tűré-
sekkel. 
 
Összeszaladt kicsi és nagy, mérnök, meós, 
szupervájzor, 
Megfejteni a nagy titkot, kétbalkezes operátor 
Miért halmozta a gondot - gondolta majdnem 
mindenki. 
Eltiporni vágyták őt, aki egy lehetetlen senki. 
 
Ekkor hősünk elébb állott, és imígyen nyilat-
kozott: 
„Ejnye urak, csituljanak, ez a kölyök nem oly 
vásott, 
Hogy szándékkal csinálhatna ilyen mérvű 
csacskaságot. 
Figyelmetlen volt hát, nagy szó! Adni fog 
majd róla számot.” 

FIGYELEM! 
A következő írás iróniában gazdag, szarkazmusban szegény. Té-

nyeket csak nyomokban tartalmaz. 
Komolyan vétele kognitív disszonanciát okozhat. 

Figyelmen kívül hagyása semmilyen hátránnyal nem jár. 
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Kapott fintort s bólogatást, vegyes volt a fo-
gadtatás. 
Sokan hitték azt igaznak, vesznie kell most, 
nem vitás. 
Páran viszont úgy gondolták, az követte el a 
hibát, 
Aki rosszul becsülte meg, miként végzik majd 
a munkát. 
 
Van egy elvük: hibák oka sosem lehet gyarló 
ember, 
Mint ahogy a füvezés sem ártalmas, ha nin-
csen kender. 
Butabiztos eljárással megelőzhető a selejt. 
Ez az, mit egy hozzáértő ébenrétben el nem 
felejt. 
 
Mégis győzött a sok liba, disznók érve elása-
tott. 
Operátorunknak sorsa hasonlóan leáldozott. 
Kirúgták, mert nem értették meg a minőség 
lényegét: 
Csak az teszi rosszul dolgát, kinek ezt sza-
baddá tették. 
 
Ez volt hát az oka annak, hogy az álom nem 
nyugodott, 
Így a hősünk minden éjjel lepedőjén nyomot 
hagyott. 
Lázadozott folyton lelke, megviselte őt a tu-
dat, 
Hogy nem tudta megmenteni azt a szegény, 
dolgos urat. 
 
Egy nap aztán összehívta mindig lelkes szak-
értőit, 
Remélve, hogy bennük újfent megtalálja 
megmentőit. 
Törték is a kobakjukat reggel, délben s egész 
éjjel, 
De az okok láncolatát siker nélkül szedték 
széjjel. 

Nem volt mese, segítség kell! A mistake-
proofing hírnöke. 
Akinek az életében minden részlet poka-
yoke. 
Egyetemről ismerték őt. Oda vonult anno 
vissza, 
Mikor Csömörön megélte, amit megjósolt vá-
rosa. 
 
Belefásult a munkába, cipője megtelt a hóval, 
Elege lett a zsákszámra whiteboar-
dokra hányt borsóval. 
Jó neki a katedránál. Osztja az észt és a je-
gyet. 
Kutatgat, ha épp kap elég pénzt és teremtő 
ihletet. 
 
Megkeresték hát a mestert, adjon nekik útmu-
tatást, 
Miképp mentsék meg a fiút s találjanak jó 
megoldást 
Arra az őrjítő kínra, hogy a présgép kárt oko-
zott. 
Értéket semmit nem termelt, pedig folyton 
csak dolgozott. 
 
Jó szakértő sosem fecseg, tömören szólt így 
a sensei: 
„Nem az alga rossz a tóban, hanem a sok 
bomló vegyszer.” 
„Mit jelent ez?” - jött a kérdés a nyugtalan ha-
landóktól. 
„A jó rendszer természetes, mentes a káros 
dolgoktól.” 
 
„Nesze semmi, dobd a kútba” - átkozódtak re-
mény vesztve. 
„Itt van ez a semmitmondó és hagy minket 
vízbe veszve. 
Professzor úr, hagyja már ezt! Nem segíthet 
ezzel rajtunk! 
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Konkrét gondolat, mi most kell, nem az egye-
temi lózung!” 
 
„Hallják hát a tanácsomat: engedjék el ezt a 
gondot. 
Sosem fogják megtalálni a hibátlan folyama-
tot. 
Amíg ember és általa összerakott gép dolgo-
zik, 
Tökéletes termelésre önszántából nem törek-
szik." 
 
Döbbenet ült az arcukra, mint mikor a Twitter 
s Facebook 
Alapítók észreveszik, hogy támad a szittya 
Hundub. 
„Mindig azt tanultuk öntől, hogy a hiba javít-
ható 
És rossz szándék hiányában előre orvosol-
ható.” 
 
„Most meg azt mondja itt nekünk, hogy az 
ember s gépe gyarló? 
Hogy jön ez a kettő össze? Veteményes és a 
tarló?” 
Összedőlt a világ bennük. Csalódtak a tudo-
mányban. 
Eljött hát a Kánoán, a sivárság a tobzódás-
ban. 
 
Nincsen kiút. Nincs orvosság. Nincs remény, 
nincs feloldozás. 
Bűnös marad, ki ártatlan. Bélyeg lesz a kár-
okozás. 
Szép idea manifesztje gyászos végű illúzió, 
Optimista indításból lehangoló konklúzió. 
 
Megszánta őket a mester, nem hagyhatja el 
az utat, 
Amit hajdan koptatgatott és most másoknak 
is mutat. 

„Legyen hát, elmondom nektek, hogyan te-
gyetek ellene. 
Mivel fordítható meg az embernek s gépnek 
szelleme.” 
 
Izgatott, fürkésző szemek tapadtak a nagy 
öregre. 
Vágyták a titoknak nyitját. Vágyódtak a dicső-
ségre. 
Bosszantó és idegőrlő hatásszünet elteltével 
Nekilátott professzorunk magyarázni izzó 
hévvel. 
 
„Három dolog tisztázandó mindenkinek a fe-
jében: 
Mi a hiba, mi a helyes s mi az amit tenni ér-
dem. 
Közös úton bandukolunk, elsőként ezt tudasd 
vélük. 
Bárkihez kötött a baki, a rossz hatást mind 
megéljük.” 
 
„Mérjél, számolj, mutass okot, amiből a hiba 
kinőtt. 
Okozz velük mély fájdalmat. Érezzék: a kávé 
lefőtt. 
Hogyha nem lesz változás a jelenlegi műkö-
désben, 
Összeomlik mind az a kincs, amit tartottunk 
nagy becsben.” 
 
„Kétségek között őrlődve vágyni fogják, mi a 
válasz. 
Ekkor jön a második pont: jövők közül ki mit 
választ. 
Mutasd meg, hogy lehet másként, lehet he-
lyeset is tenni. 
Úgy gondolkozz, úgy viselkedj, jó legyen csa-
patban lenni." 
 
Megállt itt egy röpke percre, időt hagyva, üle-
pedjen, 
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Amit e két elem üzen: az elégedetlenségben 
Nyugszik a fejlődés kulcsa, de ez csak egy fél 
megoldás, 
Ha nem mutatod meg nekik, hogy létezhet 
emellett más. 
 
„Látjátok hát, megvan a jó s megvan a rossz, 
kiemelve. 
Már csak az utunk hiányzik, amin célunkhoz 
elérve 
Mindenki megteszi dolgát, részét veszi a 
munkából, 
Értve azt, mit várnak tőle, és mit nyer a válto-
zásból.” 
 
„Ennyi lenne hát a titok?" - kérdezték némi 
szkepszissel. 
„Megértés a titok nyitja, apró szakmai fétis-
sel? 
Nincs hát semmi bűvös módszer? Semmi tu-
dományos válasz? 
Mérnöki varázs, mi segít? Fagyra hőt borító 
tavasz?” 
 
„Nincs barátom másod egyéb, mint a meg-
győzés ereje. 
Szemléletmód változásnak érvek csokra az 
eleje. 
Csak úgy szorgoskodik rendben mind, ki 
másnak cégét tolja, 
Ha megérti, jobb lesz tőle közösségnek s neki 
dolga." 
 

 
 

 

 
 

 

Dr. Csiszér Tamás, az Óbudai Egyetem docense és a 
Szegedi Tudományegyetem tudományos főmunkatársa. 
Anyagtudományi, technológiai és minőségügyi témákat ok-
tat magyar és angol nyelven. 
Tudományos tevékenysége során elsősorban a hálózatku-
tatás működésfejlesztésben történő alkalmazására, vala-
mint anyagtudományi témákra fókuszál. 
1997 óta dolgozik folyamat- és minőségfejlesztőként.  
Jelenleg főként Lean Six Sigma szakértőként nyújt tanács-
adási és tréneri szolgáltatásokat. 

Egyedül, 5000 km az 
óceán felett 

 

120 évvel ezelőtt, 1902. február 4-én született 
Charles Augustus Lindbergh, aki elsőként 
repülte át az Atlanti óceánt, mindenféle segít-
ség nélkül. 5810 km megtétele után, 33 és fél 
óra elteltével érkezett meg Párizsba, 1927. 
május 21-én. 

1974. augusztus 26-án hunyt el Hawaii állam-
ban, rákbetegség következtében. 
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N O V O F E R   A L A P Í T V Á N Y 

Gábor Dénes-díj 2021 
SAJTÓANYAG 

 
A társadalmi fejlődés csak magas szinten kép-
zett alkotó emberek közreműködésével bizto-
sítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fej-
lesztő, feltaláló, oktató szakemberek kiemel-
kedő teljesítményének elismerése és sikereik 
példaként állítása. Ezt célozzák a különböző 
szakmai elismerések, amelyek sorában fonto-
sak a civil kezdeményezéssel létrejött díjak. 
Ez évben immár 33. alkalommal kerül át-
adásra a NOVOFER Alapítvány által 1989-
ben létrehozott GÁBOR DÉNES-díj, amely a 
civil szféra legnevesebb műszaki alkotói el-
ismerése ma Magyarországon, és napjainkig 
256-an részesültek ezen elismerésben. 
A Gábor Dénestől származó „Találjuk fel a jö-
vőt” jelmondat üzenete napjainkban különö-
sen aktuálissá vált az élet minden területén 
(fenntartható fejlődés, nyersanyag-, energia- 
és hulladékgazdálkodás, foglalkoztatottság, 
stb.), azaz csak a tudatosan alakított jövő hoz-
hat megoldást gondjainkra. 

A NOVOFER Alapítvány 
célja a műszaki-szellemi al-
kotások, a mérnöki munka és 
a technológiai fejlesztés 
együttesén alapuló innováci-

óban megszületett kiemelkedő teljesítmények 
elismerése. A Gábor Dénes - díj megalapítójá-
nak szándéka a meghatározó személyes al-
kotó hozzájárulás és eredmény előtti főhajtás 
mellett a magas szervezettségű innovációs fo-
lyamatok, a kreatív erőfeszítésekkel létrehozott 
új anyagi, gépi és emberi kooperációk és vív-
mányok iránti társadalmi érdeklődés, figyelem 
és elismerés serkentése volt. Mai világunk 

fennmaradása és fejlődése döntően az érzé-
keny és értéktudatos környezet, a közösségi 
reflexeink ösztönző hatásától függ. A Díjak Gá-
bor Dénes hasonló szellemiségét mutatták fel, 
vitték sikerre az elmúlt három évtizedben. Az 
egyes természettudományokra épülő ágazatok 
(energetika, IT és távközlés, gépipar, mező-
gazdaság/biotechnológia, orvosi technoló-
gia/műszergyártás, vegyészet/gyógyszeripar), 
illetve kapcsolódó képzési kereteik pedig 
rendre képviselve vannak ebben a mezőnyben. 
A 2020-as és 21-es év különleges Alapítvá-
nyunk számára. Tavaly júniusban ünnepeltük 
Gábor Dénes születésének 120. évfordulóját, 
majd a 2021 decemberében 50 éve, hogy át-
vette a fizikai Nobel-díjat. Emlékezünk a tu-
dósra, a mérnökre, a feltalálóra, fejet hajtunk 
életműve előtt. Emlékezünk Gábor Dénes 
máig ható, sőt még a jelen generáció jövőjé-
nek is szóló üzeneteire. Nobel-díjának évfor-
dulóját ünnepelve, egyben emlékezünk a hu-
manista gondolkodóra, a Római Klub egyik 
megalapítójára. A NOVOFER Alapítvány a 
Műszaki Szellemi Alkotásért kuratóriuma úgy 
határozott, hogy ezt a másfél esztendős idő-
szakot a tartalmas és újszerű emlékezéseknek 
szentelve GÁBOR DÉNES EMLÉKÉVEK 
2020-2021 címen indít jubileumi eseménysort. 
Az Emlékévek esemény sorát az idei évben is 
beárnyékoló világjárvány keltette kötelező elő-
vigyázatosság korlátozta ugyan, de vannak 
azonban olyan kezdeményezéseink, amelyek 
ebben az időszakban is megvalósíthattunk. 
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A programokról honlapunkon tájékozódhat-
nak: http://www.gabordenes.hu/gabor-denes-
emlekevek-2020-21/ 

A 2021. évi díjazottak és a díjazás indok-
lása 

A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes 
Életmű Díjban részesült  

Dr. Petz Ernő gépészmér-
nök, a Paksi Atomerőmű 
Rt. nyugdíjas vezérigazga-
tója, az energetika, atom-
energetika alkalmazásával 
összefüggő innovatív tevé-
kenységéért, a nukleáris 
erőművi irányítástechnika 
és rendszertechnika gya-

korlati alkalmazásai területén folytatott kutatá-
saiért, valamint a hazai energetika csaknem 
minden területét lefedő oktatási és közéleti te-
vékenységéért. 
Életrajz: 
Többgenerációs svábként született Tolna Me-
gyében (1937), és elsőgenerációs értelmiségi-
ként vált mérnökké a Műegyetemen (1960). 
Szakmai élete szorosan az energetikához 
kapcsolódik. 1979-ig a Hőerőművek Tanszék 
tanársegéde, adjunktusa. 1979-től a Paksi 
Atomerőmű fejlesztési osztályvezetője, 1984-
től az MVM műszaki-gazdasági tanácsadója, 
osztályvezetője, főmérnöke. 1989-ben vissza-
tér a Műegyetemre, a Nukleáris Technikai In-
tézet osztályvezetőjeként a tanreaktor gaz-
dája, docens, igazgatóhelyettes. A rendszer-
változás során pályázat útján a Paksi Atom-
erőmű Rt. vezérigazgatója (1991-94).  
1970-ben egyetemi doktori, 1980-ban kandi-
dátusi címet szerez, 1993 óta címzetes egye-
temi tanár. 1971-72-ben a Stuttgarti Egyetem 
vendégkutatója. 
Oktatási és kutatási tevékenysége szerte-
ágazó az energetika, hő- és atomerőművek, 

erőművi irányítástechnika és rendszertech-
nika területén. Szoros együttműködést alakít 
ki az erőműiparral.  
Nyolc szakkönyv, ill. egyetemi jegyzet, 60 tu-
dományos cikk, számos kutatási jelentés/ta-
nulmány szerzője/társszerzője. A 90-es évek-
től kezdve érdeklődése az energiapolitika felé 
fordul. A www.energiaakademia.lapunk.hu 
honlap társalapítója, itt több mint 320 írása je-
lenik meg, elsősorban a klíma- és energiapoli-
tika tárgykörében. 
A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes-

díjban részesült hat hazai alkotó: 
Dr. Pardi Norbert, bioló-
gus, a Pennsylvaniai 
Egyetem adjunktusa, a 
Covid-19 vírus ellen vakci-
naként felhasználható 
mRNS kidolgozásához 
kapcsolódó, a nukleozid 
módosított mRNS sej-

tekbe juttatására kidolgozott eljárásért, mely-
nek lényege, hogy az mRNS molekulát speci-
ális lipid nano-partikulumba csomagolja, mely 
ílymódon az immunsejtekbe jutva erős immun-
választ hoz létre. Munkája eredményeit öt sza-
badalmi bejelentésben és több mint negyven 
kiemelkedő jelentőségű tudományos publiká-
cióban jelentette meg. 
Életrajz: 
Pardi Norbert a Szegedi Tudományegyete-
men szerzett biológusi diplomát biokémia és 
genetika szakirányon 2004-ben, majd ugyanitt 
doktori fokozatot 2011-ben. Mind diploma 
mind doktori dolgozatát Boros Imre professzor 
szakmai irányításával végezte, témája az 
ecetmuslica p53 fehérje kölcsönható partnere-
inek azonosítása volt. 2011-ben csatlakozott 
Karikó Katalin és Drew Weissman professzo-
rok laboratóriumához a Pennsylvania-i Egye-

http://www.gabordenes.hu/gabor-denes-emlekevek-2020-21/
http://www.gabordenes.hu/gabor-denes-emlekevek-2020-21/
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temen, ahol a messzendzser RNS (mRNS) te-
rápiás célú alkalmazásának lehetőségeit ku-
tatta, különös hangsúllyal egy módosított 
mRNS alapú vakcinálási platform kifejleszté-
sére fókuszálva. A világon elsőként, 2015-ben 
publikálták a módosított mRNS-lipid nanopar-
tikula platform létrehozását és jellemzését, 
majd 2017-ben szintén elsőként demonstrál-
ták, hogy a platform kiválóan alkalmazható fer-
tőző betegségek elleni vakcinák kifejleszté-
sére. A jelenleg nagy sikerrel alkalmazott Pfi-
zer-BioNTech és Moderna COVID-19 elleni 
mRNS vakcinái ezen a technológián alapul-
nak. Jelenleg a Pennsylvania-i Egyetem mik-
robiológiai tanszékén vezeti önálló kutatócso-
portját, ahol számos más témakör mellett szé-
les körű védettséget biztosító influenza és ko-
ronavírus mRNS vakcinák kifejlesztésén dol-
gozik. Az mRNS technológia úttörője, mintegy 
30 másik laboratóriummal dolgozik együtt 
Ausztráliában, Ázsiában, Európában és Ame-
rikában. Különösen fontosnak tartja a techno-
lógia magyarországi bevezetését, ezért aktí-
van együttműködik számos kutatócsoporttal a 
Semmelweis Egyetemen, a Szegedi Tudo-
mányegyetemen és a Szegedi Biológiai Köz-
pontban. 
 

Dr. Dunai László, építő-
mérnök, a BME Hidak és 
Szerkezetek Tanszék tan-
székvezető egyetemi ta-
nára, az acélszerkezetek 
numerikus modell alapú 
tervezésének és az innova-
tív acél- és öszvérszerke-

zetek szerkezeti és technológiai fejlesztési te-
vékenységéért, a meglévő és történeti szerke-
zetekhez kapcsolódó szakmai tevékenységé-
ért, az új Duna-hidak tervezésében és speciá-
lis épületek szerkezeteinek statikai méretezé-
sében való meghatározó közreműködéséért. 

Életrajz: 
Dunai László 1958-ban született Medgyesegy-
házán. 1983-ban diplomázott a Műegyetem 
Építőmérnöki Karán, 1987-ben egyetemi dok-
torátust, 1995-ben kandidátusi fokozatot, 
2008-ban az MTA doktora címet szerzett. 
2016 óta az MTA levelező tagja. A Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hi-
dak és Szerkezetek Tanszékének tanszékve-
zető egyetemi tanára, az Építőmérnöki Kar dé-
kán emeritusa. Szakterülete acél tartószerke-
zetek fejlesztése, méretezése és tervezése. 
Munkásságát a tudományos kutatás és a mér-
nöki alkotó tevékenység egyaránt jellemzi. Je-
lenleg vezetője egy végeselem-módszer alapú 
méretezési eljárásokat tartalmazó európai 
szabványt fejlesztő munkacsoportnak. Szak-
értője, ellenőre vagy társtervezője az utóbbi 
két évtizedben megvalósult valamennyi hazai 
jelentősebb Duna- és Tisza-hídnak, és a bu-
dapesti történelmi hidak felújításának. Veze-
tője számos gyakorlatban hasznosuló KFI pro-
jektnek, valamint kiemelt beruházásokhoz 
kapcsolódó statikai szakértői munkának (ELI 
lézerközpont, Eiffel-csarnok, Paks2). Kima-
gaslóan eredményes hazai és nemzetközi ku-
tatásszervezői tevékenysége is. Kutató-fej-
lesztő munkája az egyetemi oktató-tehetség-
gondozó munkákban is hasznosult, kutató mű-
helyében eddig 16-an szereztek PhD fokoza-
tot. Kimagasló szakmai munkáját 2021-ben 
Széchenyi-díjjal ismerték el. 

Dr. Kiss Rita Mária, építő-
mérnök, a BME Gépész-
mérnöki Kar, Mechatroni-
kai, Optika és Gépészeti 
Informatikai Tanszék tan-
székvezető egyetemi ta-
nára, az emberi mozgás-
vizsgálatok feltételeinek 

megteremtéséért, ezen belül az Augmented 
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Reality markerek használatára alapozott eljá-
rás kidolgozásáért, a gerinc alakjának moz-
gásvizsgálaton alapuló meghatározásáért, az 
optikai mozgásvizsgálati rendszerek hitelesí-
tési módszerének kifejlesztéséért, az emberi 
egyensúlyozó-képesség tesztelésére és a hu-
mán szövetek mechanikai jellemzőinek méré-
sére kidolgozott módszereiért. 
Életrajz: 
Budapesten született 1967-ben, 1991-ben a 
BME Építőmérnöki Karán építőmérnöki okle-
velet, 1997-ben kandidátusi fokozatot, 2013-
ban MTA doktora címet szerzett. 2012 óta a 
BME Gépészmérnöki Kar Biomechanikai Ko-
operációs Kutatóközpont igazgatója, 2019 óta 
a Mechatronika, Optika és Gépészeti Informa-
tika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. 
Kutatásaiban fontos szerepet tölt be az inter-
diszciplinaritás: szakterülete a mozgásvizsgá-
latok, humán anyagok mechanikai vizsgálata. 
Új eredményeket ért el a mozgásvizsgáló esz-
közök fejlesztésében, a hirtelen irányváltozta-
tás utáni egyensúlyozó képesség mérési mód-
szerének kidolgozásában, a gerinc alakjának 
nem-invasív módszerrel történő meghatározá-
sában. Kutatócsoportjával kidolgozott befo-
gási és mérési módszerrel bizonyította, hogy a 
humán anyagok esetén a különböző sterilizá-
ciós és tárolási módszerek a szilárdsági jel-
lemzőket eltérő módon befolyásolják.  
Számos nemzetközi és hazai szakmai-tudo-
mányos szervezet tisztségviselője, folyóiratok 
szerkesztőbizottsági tagja. Tudományos pub-
likációinak száma több, mint 300, amelyekre 
közel 1200 független hivatkozást kapott, h-in-
dexe 20, 2 szabadalma van.  Hat hallgatója 
szerzett PhD fokozatot. Iskolateremtő oktató 
és kutató munkásságát 2021-ben Akadémiai 
Díjjal ismerték el.   
 

Dr. Maurovich Horvat Pál, 
orvos, az Semmelweis 
Egyetem Orvosi Képalkotó 
Klinika, igazgatója, a Har-
vard Egyetemen és a Sem-
melweis Egyetemen elért 
jelentős kutatási eredmé-
nyeiért, a MR-alapú akut 

stroke diagnosztika területén bevezetett nem-
zetközi szinten is elismert számos újításáért, 
többek között a diagnosztikus eljárások ponto-
sabbá tétele érdekében bevezetett kardiológiai 
és radiológiai innovatív módszerek bevezetésé-
ért a képalkotás és a kockázatbecslés területén. 
Életrajz: 
Maurovich Horvat Pál habilitált egyetemi do-
cens, az MTA doktora, kardiológus és radioló-
gus szakorvos, a Semmelweis Egyetem Orvosi 
Képalkotó Klinikájának igazgatója, a Radioló-
giai Tanszék vezetője, az MTA-SE Kardiovasz-
kuláris Képalkotó Kutatócsoport vezetője, a 
Magyar Kardiológusok Társaságának, valamint 
az Európai Kardiovaszkuláris Képalkotó Társa-
ság alelnöke. Révkomáromban, Szlovákiában 
született 1978-ban. A Semmelweis Egyetemen 
summa cum laude eredménnyel 2006-ban 
szerzett általános orvosi diplomát. Egyetemi ta-
nulmányait követően az Egyesült Államokban, 
Bostonban végzett kutatómunkát. A Harvard 
Egyetem Népegészségügyi Karán 2012-ban 
szerzett mesterfokozatú diplomát (Master of 
Public Health). 
2013-ban, majd 2019-ben ismételten elnyerte 
az MTA "Lendület" programjának támogatását.  
Tudományos munkája elsősorban transzlá-
ciós jellegű klinikai kutatás. Kutatócsoportja a 
koszorúér-betegség modern képalkotó eljárá-
sokkal történő jellemzésével, egyénre szabott 
szív- és érrendszeri kockázatbecsléssel, vala-
mint gépi tanulásra épülő képi diagnosztikai al-
kalmazások fejlesztésével foglalkozik. Tudo-
mányos eredményeiről több mint 190 angol 
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nyelvű közleményben számolt be, amelyek 
összesített impakt faktora meghaladja a 800-
at, közleményeit több mint 8000 alkalommal 
idézték. 

 
Dr. Váncza József, 
villamosmérnök, az ELKH 
Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóinté-
zet Mérnöki és Üzleti 
Intelligencia Kutató-labora-
tórium vezetője, a mester-
séges intelligencia műszaki 

alkalmazásainak kifejlesztéséért, különös te-
kintettel fejlett robotikai alkalmazások, intelli-
gens vezérlések és okos energetikai rendsze-
rek kialakítására, az ember - robot együttmű-
ködés, továbbá a kooperatív és fenntartható 
termelés magas szinten kimunkált szempont-
jaira. 
Életrajz: 
Váncza József Budapesten született, 1960-
ban. Diplomáját 1984-ben szerezte a BME Vil-
lamosmérnöki Karán, 1994-ben lett a műszaki 
tudományok kandidátusa. Egyetemi végzése 
óta az akkori MTA, mai ELKH Számítástechni-
kai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) 
munkatársa, a Mérnöki és Üzleti Intelligencia 
Kutatólaboratórium társalapítója, 2015-től ve-
zetője. Kutatási területei a mesterséges intelli-
gencia műszaki alkalmazásai, termelésinfor-
matika, kiber-fizikai gyártórendszerek, ember-
robot együttműködés, kooperatív és fenntart-
ható termelés hálózatokban. Munkáiban mind-
végig az egyetemi és kutatóintézeti szféra és 
az iparvállalatok együttműködését kezdemé-
nyezte, az innovációs folyamat gyorsítására tö-
rekedett. Három évtizede vesz részt az egye-
temi oktatásban: elsősorban a BME Gépész-
mérnöki Karán tanít, ahol a Gyártástudomány 
és -technológia Tanszék docense (2007-). Az 

International Academy for Production Rese-
arch (CIRP) rendes tagja (2008-), ahol a Pro-
duction Systems and Organisations bizottság 
volt elnöke (2016-2019), a szerkesztő bizottság 
alelnöke (2021-). A Magyar Mérnökakadémia 
(2015-) és International Academy of Engi-
neering and Technology (AET) tagja (2021-). 
200 feletti tudományos közleményére eddig 
mintegy 3000 nemzetközi hivatkozást kapott, 7 
nemzetközi szabadalom részese. 
 

Dr. Zsoldos Ibolya, 
matematikus-mérnök, a 
Széchenyi István Egyetem 
tanszékvezető egyetemi 
tanára, a komputer-tomo-
gráfia gépszerkezetek in-
novatív vizsgálatára való 
kiterjesztéséért, valamint a 

mérnöki tervezéshez való alkalmazáshoz szük-
séges módszertan kidolgozásáért és ipari 
hasznosításáért, különösen a random szerke-
zetek, grafén szerkezetek szimulációja és ön-
szervező viselkedésének vizsgálata területén. 
Életrajz: 
Szentesen született 1960-ban. A Horváth Mi-
hály Gimnáziumban érettségizett. A Budapesti 
Műszaki Egyetemen matematikus-mérnöki, 
majd számítógépes elektronikus tervezés 
szakmérnöki diplomát szerzett. Az Erőmű Ja-
vító és Karbantartó Vállalatnál fejlesztőmér-
nökként dolgozott (1983-94). A Szent István 
Egyetemen szerzett PhD fokozatot, itt kutatott, 
oktatott 15 évig (1995-2010). A Széchenyi Ist-
ván Egyetemen az Anyagtudományi és Tech-
nológiai Tanszék vezetője 2010 óta. MTA dok-
tora 2012 óta. Az MTA Anyagtudományi és 
Technológiai Bizottság tagja. 
Meghatározó szerepe volt a komputer tomo-
gráfia ipari alkalmazásainak bevezetésében 
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és módszertanának kidolgozásában. Fő kuta-
tási területei: random rendszerek, grafén szer-
kezetek szimulációi, önszervező viselkedésé-
nek vizsgálatai, nanotechnológiai őrlőmalmok 
energetikai számításai. Többnyire ezeken a 
területeken érte el nemzetközileg is elismert 
eredményeit: 1 szabadalom, 70 folyóiratcikk, 
néhány száz hivatkozás (MTMT-ben részle-
tezve). Számos PhD hallgató témavezetője. 
Magyar és Európai Uniós kutatási pályázatok 
elnyerésében, kidolgozásában vezetőként se-
gítette a tanszékét. 
Széchenyi István ösztöndíjas volt (2002-
2005), vendégkutatóként dolgozott az USÁ-
ban (Indiana University, Biocomplexity Insti-
tute, Bloomington, 2006). 
 
A Kuratórium döntése alapján In Memoriam 

Gábor Dénes elismerésben részesült 
Az elismerő oklevelet a Kuratórium adomá-
nyozza az alapítványi célok szakmai, erkölcsi 
támogatásáért, Gábor Dénes emlékének meg-
őrzését segítő önzetlen közreműködéséért. 
 

Gödölle, Ké-
kes, Mészá-
ros & Szabó 
Szabadalmi 

és Védjegy 
Iroda, a Gá-
bor Dénes 
nevével fém-

jelzett tudományágak iparjogvédelmi környe-
zetének kiemelkedő színvonalú biztosításáért, 
valamint Gábor Dénes szellemi örökségének 
ápolásában közel három évtizeden át tartó tö-
retlen támogatói szerepéért. 
Bemutatkozás: 
Az Irodát 1990-ben négy szabadalmi ügyvivő, 
Dr. Gödölle István, Kékes László, Grohné Mé-

száros Enikő és Szabó Zoltán alapította, Som-
orjay Ottó szabadalmi ügyvivő tanácsadói köz-
reműködésével. Az alapítókhoz utóbb Dr. Ke-
reszty Marcell, Frankné Dr. Machytka Daisy és 
Dr. Horváth Bertalan, majd Lazányi Nóra sza-
badalmi ügyvivők csatlakoztak. Az Iroda sza-
badalmi, használati minta, formatervezési 
minta és védjegy bejelentési és kontradiktó-
rius ügyekben képvisel magyar és külföldi ügy-
feleket a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
és a bíróságok, valamint az Európai Szaba-
dalmi Hivatal és az EUIPO előtt, és iparjogvé-
delmi ügyekben tanácsadást és kutatásokat 
végez. A megbízások irodai ügyszáma 1990-
ben 1-gyel kezdődött, most az új megbízások 
ügyszáma 12000 feletti. Az Iroda ügyvivői a 
Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara tagjai, 
annak elnöki tisztségét három ízben az Iroda 
egy-egy szabadalmi ügyvivője töltötte be, tag-
jai továbbá a Magyar Iparjogvédelmi és Szer-
zői Jogi Egyesületnek, az AIPPI Magyar Cso-
portjának, a Magyar Védjegy Egyesületnek és 
számos nemzetközi iparjogvédelmi egyesület-
nek (AIPPI, FICPI, INTA, ECTA, UNION), 
amelyekben különböző tisztségeket láttak és 
látnak el. Az Iroda négy ügyvivője kapott Jedlik 
Ányos-díjat. 

 
Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztön-

díjban részesül 
 

Regős Krisztina építészmér-
nök hallgató, az „Egy kétcsúcs 
tétel normális cella-felbontá-
sokra” tárgyú dolgozatáért. 
Konzulensek: Domokos Gá-
bor (Szilárdságtani és Tartó-
szerkezeti Tanszék), G.Hor-

váth Ákos (Geometria Tanszék) 
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Schäffer Ádám vegyész-
mérnök hallgató, a „Hibrid 
kompozitok: mechanikai 
tulajdonságok és defor-
mációs mechanizmusok” 
tárgyú dolgozatáért. 
Konzulens: Várdai Róbert 
(FKAT) 

 
A Gábor Dénes díjátadó ünnepség 2021 

A kialakult pandémiás helyzet miatt idén is ha-
lasztásra kerül a decemberben Parlamentbe 
tervezett ünnepélyes díjátadás. Nem le-
mondva elismertjeink ünnepélyes bemutatá-
sáról, házigazdánkkal közösen úgy tervezzük, 
hogy jövő év első felében ismét összegyűlünk 
a Parlament falai között. Minden további infor-
mációról tájékoztatást teszünk közzé a honla-
punkon (www.gabordenes.hu) és facebook ol-
dalunkon (Facebook-Gábor Dénes-díj). Az 
éves kiadványunkat megjelentetjük, melyet 
honlapunkon is olvashatnak.  
 

 
Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Karikó Katalin, Dr. 

Pardi Norbert, Dr. Kövér László 
Ez az év azonban más szempontból is külön-
leges. 
2021. december 17-én az Egyesült Államok-
ban élő és alkotó - december közepén itthon 
tartózkodó - Dr. Pardi Norbert biológus zárt 
körben, de ünnepélyes keretek között mégis 

átvehette a Gábor Dénes-díjat Dr. Kövér 
László úrtól, az Országgyűlés elnökétől. Az 
esemény érdekessége még, hogy a Bolyai-díj 
átvételére hazaérkezett Dr. Karikó Katalin is 
részt vett a találkozón és köszöntötte a díja-
zottat. 

 
SAJTÓFOTÓK és SAJTÓANYAG ELÉRHETŐ 

2021.12.17-én 14 órától: https://www.gaborde-
nes.hu/letoltesekdownload/# (Gábor Dénes-díj 

– Letöltések/Download) 
https://www.gabordenes.hu/gabor-denes-dij-2021 

(Gábor Dénes-díj – Díjazottak, díjátadók – Gábor Dé-
nes-díj 2021) 

A Gábor Dénes-díj fenntartását, programjaink 
megvalósítását 2021-ben támogatták: 

 

 

 

 

 

 

 

A program támogatói: B+N Referencia Zrt., 
Digitális Jólét Nonprofit Kft., FOXCONN, FUX 
Zrt., Magyar Tudományos Akadémia, MVM 
Energia Zrt., NOVOFER Távközlési Innová-
ciós Zrt., OTP Bank Nyrt., Servier Kutatóinté-
zet Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., WebEye 
Telematics Kft. 

Szakmai együttműködő partnerek: BME Te-
hetségsegítő Tanács, BME Simonyi Károly 
Szakkollégium, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 
KELLO Könyvtárellátó Kft., Magyar Tehetség-
segítő Szervezetek Szövetsége, Manó Holog-
ram Kft., Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, 
NOVUM TV, Országos Tudományos Diákköri 
Tanács, Rákóczi Szövetség, Schönherz Stúdió. 

https://www.gabordenes.hu/letoltesekdownload/
https://www.gabordenes.hu/letoltesekdownload/
https://www.gabordenes.hu/gabor-denes-dij-2021
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A klímaváltozás hatásai a városokra
A becslések 
szerint 2050-
re a világ né-
pességének 

68%-a vá-
rosokban fog 
élni, a város-
oknak tehát 

kiemelten kell foglalkozniuk a klímaváltozás 
hatásaival és alkalmazkodniuk kell azokhoz. 
Az ISO-nak számtalan olyan szabványa van, 
mely ezzel a témakörrel foglalkozik. 

Árvizek, szárazság és hőhullámok, szembe 
kell néznünk azzal, hogy e katasztrófák száma 
a klímaváltozás következtében folyamatosan 
nő, ráadásul a jelenségek egyre komolyabbak 
és nagyobb károkat okoznak. A városokra 
sose nehezedett a mostanihoz hasonló nyo-
más. A városok alkalmazkodóképességének 
fejlesztése számos tényező alakításán múlik – 
infrastruktúra, ellátási lánc, közlekedés stb. Az 
ISO szabványai felölelik ezeket a területeket – 
a legjobb gyakorlatokat és a már bevált mód-
szereket, technológiákat, referenciaértékeket 
mutatják be, melyek szükségesek ahhoz, 
hogy megfékezzük a globális felmelegedést, 
és csökkentsük a szén-dioxid-kibocsátást. 

Az ISO biztonságról és alkalmazkodóképes-
ségről szóló szabványsorozatai számos olyan 
szempontot is tartalmaznak, melyek segítik a 
városokat és a területen tevékenykedő szer-
vezeteket. Az ISO/TR 22370 Security and re-
silience. Urban resilience. Framework and 
principles (Társadalmi biztonság és rugalmas-
ság. Városi alkalmazkodóképesség. Keret-
rendszer és alapelvek) műszaki jelentés az 
ENSZ 2030-ig terjedő időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlődési menetrendjének, az 
ENSZ új városfejlesztési menetrendjének, a 
Párizsi egyezmény és a Sendai-keret célkitű-
zéseivel összhangban jött létre. A dokumen-
tum mérési rendszereket és modelleket ad, 
melyekkel strukturálni lehet a városi alkalmaz-
kodóképességet, amely segítséget ad a helyi 
önkormányzatoknak és más városi döntésho-
zóknak ahhoz, hogy adaptívabb településeket 
építsenek és működtessenek.   

A rugalmasság témájával foglalkozik a ké-
szülő ISO 22370 Security and resilience. Ur-
ban resilience. Framework, model and guideli-
nes for strategy and implementation (Társa-
dalmi biztonság és rugalmasság. Városi alkal-
mazkodóképesség. Keretrendszer, modell és 
útmutató a stratégia kidolgozásához és meg-
valósításához) szabvány is, mely a kormányo-
kat és a helyi önkormányzatokat segíti abban, 
hogyan kezeljék a klímaváltozásból és a né-
pességnövekedésből fakadó problémákat. A 
dokumentum hátterét és alapját az UN-Habitat 
biztosítja, mely az ENSZ programja a jobb vá-
rosi életért.  

A rugalmasságnak kulcsfontosságú eleme a 
fenntarthatóság, az ISO 37101 Sustainable 
development in communities. Management 
system for sustainable development. Require-
ments with guidance for use (Települések fenn-
tartható fejlesztése. A fenntartható fejlődés mi-
nőségirányítási rendszere. Alkalmazási útmu-
tató és követelmények) általános keretrend-
szert ad a fenntartható települések mibenlété-
ről. Részletezi a kritériumokat, mint például a 
felelős forráshasználatot, a környezetgazdálko-
dást, a lakosok egészségével és jóllétével kap-
csolatosakat, az irányítást és a mobilitást.  

https://www.iso.org/standard/50273.html
https://www.iso.org/standard/50274.html
https://unhabitat.org/
https://www.iso.org/standard/61885.html
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Az ISO, elkötelezettségét kifejezve, 2021 
szeptemberében a Londoni nyilatkozatban 
(London Declaration) megerősítette az éghaj-
latváltozással kapcsolatos célkitűzések támo-
gatását. A nyilatkozat kiemeli, milyen jelentős 
szerepet játszanak a nemzetközi szabványok 
abban, hogy a települések, szervezetek és a 
különböző iparágak tisztább, újrahasznosítható 
forrásokat használjanak. A szabványok támo-
gatják a biodiverzitás megőrzését, ugyanakkor 
ösztönzik a környezetvédelmi innovációkat. 

E célkitűzések elősegítésére az ISO kiadta Az 
éghajlatpolitika eszközkészlete kiadványt (Cli-
mate Action Kit) is. A dokumentum nulla szén-

dioxid-kibocsátás támogatását tűzi ki célul, 
mely közös erőfeszítéssel érhető el, szabály-
rendszerek felállításával, eredendően a meg-
valósítás módjára fókuszálva. Esettanulmá-
nyokat tartalmaz arról, a szabványok hogyan 
tudják támogatni a közérdeket és befolyásolni 
a vonatkozó kezdeményezéseket. 

Bernáth Csaba 
Zajdon Anna 
2022. január 

 

Környezetvédelmi terméknyilatkozat – 
B2B kommunikáció

A CEN a 
környezet-

védelmi ter-
méknyilat-

kozatokhoz 
kapcsolódó 
szabványok 
korszerűsí-

tési folyamata részeként nemrég tette elérhe-
tővé az EN 15942:2021 Sustainability of 
construction works. Environmental product 
declarations. Communication format busi-
ness-to-business (Építmények fenntartható-
sága. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. 
Vállalkozások közötti kommunikáció) szab-
vány korszerűsített változatát, amelynek ma-
gyar nemzeti szabványként való megjelenése 
2022 tavaszán várható. 
A környezetvédelmi terméknyilatkozat (EDP) 
számszerűsített környezeti információt jelent a 

termék életciklusa során, így lehetővé teszi az 
ugyanazon funkciót betöltő termékek össze-
hasonlítását. Az EDP az életciklus-értékelés 
(LCA) módszerén alapul, melyet az MSZ EN 
ISO 14040 ír le. Az EDP átláthatóságot biztosít 
és növeli a tudatosságot a termékek környe-
zetvédelmi hatása tekintetében. Segíti a gyár-
tókat abban, hogy a környezetvédelmi nyilat-
kozataikat igazolják, optimalizálják az ellátási 
láncukat, valamint lehetővé teszi a vevőknek, 
hogy tájékozott termék-összehasonlítást vé-
gezzenek. Egy termék vagy szolgáltatás EDP-
jének elkészítéséhez az MSZ EN 15804 Épít-
mények fenntarthatósága. Környezetvédelmi 
terméknyilatkozat. Építési termékek kategóriá-
ját meghatározó alapvető szabályok szabvány 
ad útmutatást. 

A nemrégiben kiadott EN 15942:2021 az MSZ 
EN 15942:2012 forrásdokumentumának kor-
szerűsített változata, amely leköveti az időköz-
beni műszaki változásokat, valamint az MSZ 

https://www.iso.org/news/ref2726.html
https://www.iso.org/ClimateAction.html
https://www.iso.org/ClimateAction.html
https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=CEN:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:71009,481830&cs=1CE3E9A31C2A16CB8C2AB9F2593819A38
https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/141792
https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/141792
https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/174265
https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/153698
https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/153698
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EN 15804:2012+A2:2020 forrásdokumentu-
mában megjelent változásokat. A szabvány az 
MSZ EN 15804 forrásdokumentuma szerint el-
készített EDP-k további értékeléséhez ad tám-
pontot. A dokumentum célja, hogy a vállalko-
zások egységes formában és elvárások sze-
rint adhassák át egymás számára a saját ter-
mékeik vagy szolgáltatásaik számára elkészí-
tett EDP-jeiket. Ez amiatt lényeges, mert a leg-
több esetben, egy épület esetén pedig mindig 
egy-egy új termék (vagy maga az épület) sok-
sok termékből áll össze, amelyeknek mind na-
gyobb része rendelkezik saját EDP-vel. Az 
MSZ EN 15942 abban segít, hogy értékelni le-
hessen a teljes épület környezetvédelmi telje-
sítményét a termékek és szolgáltatások EPD-
iben szereplő adatok alapján. 

Az EN 15942 mindenféle építészeti termékre 
és szolgáltatásra alkalmazható. A szabványo-
sított formátum az elvárások szerint javítani 
fogja a termékek és szolgáltatások EDP-jeinek 
B2B (business-to-business) kommunikációját 
és megkönnyíti/lehetővé teszi az EDP-k épü-
letszintű adatkezelését. A szabvány a B2B 
kommunikációra fókuszál, a B2C (business-
to-consumer) kommunikációról szóló vonat-
kozó szabvány a jövőben fog majd megjelenni. 

Az MSZT kiemelten fontosnak tartja az EDP 
témakörét, ezért is készítette el az MSZ EN 
15804 magyar nyelvű változatát, illetve szer-
vezett szeptemberben egy szakmai konferen-
ciát a szabvány főbb pontjainak ismertetésére. 
Az LCA Center Egyesület szakmai partnersé-
gével megvalósuló konferencián az érdeklő-
dők megismerhették az MSZ EN 15804 szem-
léletét, főbb pontjait és a kapcsolódó további 
szabványokat, többek között az egyedi vonat-
kozó termékkategória-szabályokat megadó 
szabványokat. 

A Magyar Szabványügyi Testület reméli, hogy 
a szabványalkalmazók az MSZ EN 15942-t – 
az MSZ EN 15804-hez hasonlóan – magyar 
nyelven is megismerhetik, azonban az MSZT 
a szabványok magyar nyelvű változatait csak 
érdeklődés és támogatás megléte esetén 
tudja elkészíteni. Érdeklődés esetén további 
információkért kérjük, keresse munkatársain-
kat az alábbi elérhetőségen: szab-
vtit@mszt.hu 

Bernáth Csaba  
Zajdon Anna 
2022. január 

 

A laboratóriumi eredményekbe vetett 
bizalom növelése
Az élelmiszerekben 
lévő mikroorganizmu-
sok vizsgálata az élel-
miszer-biztonsági fo-
lyamat alapvető lépése 
annak megállapítására, 
hogy jelen vannak-e 

olyan organizmusok vagy kórokozók, amelyek 
valószínűleg ártalmasak. 

Mivel erre számtalan módszer van, ezért 
ugyanilyen fontos annak validálása és verifiká-
lása, hogy egy módszer elég megbízható-e ah-
hoz, hogy megfeleljen a szigorú élelmiszer-biz-
tonsági előírásoknak, és biztonságos legyen a 

mailto:szabvtit@mszt.hu
mailto:szabvtit@mszt.hu
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fogyasztók számára. Az ISO e módszerek vali-
dálására vonatkozó szabványsorozatának leg-
újabb részét nemrégiben jelentette meg. Az 
MSZ EN ISO 16140-3 Az élelmiszerlánc mikro-
biológiája. Módszervalidálás. 3. rész: A referen-
cia-módszerek és a validált alternatív módsze-
rek verifikálásának protokollja egyetlen labora-
tóriumban (ISO 16140-3), a vizsgálati módsze-
rek laboratóriumban történő végrehajtásához 
szükséges eljárásokat és elfogadási kritériu-
mokat tartalmazza. Célja, hogy segítse az élel-
miszer- és takarmányvizsgálati laboratóriumo-
kat, a vizsgálati egységcsomagok (test kit) 
gyártóit, az illetékes hatóságokat, valamint az 
élelmiszer- és takarmányipari vállalkozókat a 
mikrobiológiai módszerek laboratóriumokban 
való bevezetésében. 

A dokumentum meghatározza a referencia-
módszerek verifikálásának protokollját és a la-
boratóriumban történő vizsgálat validált alter-
natív módszereit. Alkalmazható a mikroorga-
nizmusok elemzésének, megerősítésésének 
és osztályozásának verifikálási módszereire 
az emberi és állati fogyasztásra szánt termé-
kekben, az élelmiszer- és takarmánygyártás 
környezeti mintáiban, valamint az elsődleges 
gyártási termékek mintáiban. A szabvány 
alapvetően a baktériumokra és gombákra vo-
natkozik, de eseti alapon más (mikro)organiz-
musok vagy azok metabolitjainak meghatáro-
zására is alkalmazható. 

A szabvány forrásdokumentuma illeszkedik az 
ISO 16140 sorozat többi részéhez, amelyek 
az új és alternatív módszerek validálására vo-
natkozó jegyzőkönyveket tartalmaznak. Ez az 
új szabvány kifejezetten a laboratóriumok által 

követendő eljárásra fókuszál, amely lehetővé 
teszi a laboratóriumok számára a validált mód-
szerek alkalmazásának verifikálását. 

A sorozat többi része: 

• MSZ EN ISO 16140-1 Az élelmiszerlánc 
mikrobiológiája. A módszervalidálás. 
1. rész: Szakszótár; 

• MSZ EN ISO 16140-2 Az élelmiszerlánc 
mikrobiológiája. A módszervalidálás. 
2. rész: A választható (saját) módszerek 
validálásának protokollja a referencia-
módszerekkel szemben; 

• MSZ EN ISO 16140-4 Az élelmiszerlánc 
mikrobiológiája. Módszervalidálás. 
4. rész: A módszer validálásának proto-
kollja egyetlen laboratóriumban; 

• MSZ EN ISO 16140-5 Az élelmiszerlánc 
mikrobiológiája. Módszervalidálás. 
5. rész: A nem szabadalmaztatott (saját) 
módszerek laboratóriumok közötti, fakto-
riális validálásának protokollja; 

• MSZ EN ISO 16140-6 Az élelmiszerlánc 
mikrobiológiája. Módszervalidálás. 
6. rész: A választható (saját) módszerek 
validálásának protokollja mikrobiológiai 
megerősítési és tipizálási eljárások ese-
tében. 

Szalay Anna  
Zajdon Anna 
2022. január 

 
 
 
 

 

https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/177229
https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/163744
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IT-szolgáltatásmenedzsment

A szolgáltatásmenedzsmentnek többféle meg-
közelítése van. A mai, technológia uralta kör-
nyezetben a két vezető módszertan a szoftver-
fejlesztés és az információtechnológia világá-
ból származik. A szolgáltatásmenedzsment-
rendszer strukturált megvalósítása számos 
előnnyel jár egy szervezet számára, többek 
között nagyobb hatékonysággal és jobb ügy-
félkapcsolattal.  

Az ISO/IEC 20000-1, az ISO és az IEC közös 
szabványa a szolgáltatásmenedzsment alap-
szabványa, a tervezés, kivitelezés, üzemelte-
tés és fejlesztés számos követelményét felso-
rolva. Ugyanakkor nemrégiben megjelent egy 
új megközelítés, az agilis projektmenedzs-
ment (APM), amely sokkal rugalmasabb és 
kreatívabb. A két legnépszerűbb keretrend-
szer ma az IT-szolgáltatásmenedzsmentben 
az ISO/IEC 20000-1 és az APM. Az ISO 20000 
szabványsorozat tartalma remekül illeszkedik 
a mai népszerű módszertanokhoz, többek kö-
zött az agilis módszertanhoz is. A nemrég ki-
adott ISO-kézikönyv bemutatja az ISO 20000 
szabványsorozat jelentőségét. 

Dolf van der Haven, a szabványt kidolgozó bi-
zottság egyik tagja beszélt a sorozatról, illetve 
az agilis PM-ről. 

Egy agilis PM-ben minden fázis külön megha-
tározása helyett egy meghatározott kisebb fel-
adatot végeznek el az összes fázison belül, rö-
vid időtartam alatt, melyet iterációnak (egy 

adott eljárás egyre pontosabb értéket adó több-
szöri megismétlése) neveznek. Ez a megköze-
lítés lehetővé teszi a rugalmasságot, az ellen-
őrzést és a változtatást a projekt teljes életcik-
lusán keresztül. Az APM kisebb hangsúlyt fek-
tet a részletes és komplex dokumentációra, 
ehelyett inkább a folyamat minden szintjén a 
rendszeres, gyors párbeszédre figyel – a szol-
gáltatásterv követelményeinek összegyűjté-
sére, a prototípus kidolgozására, a szolgálta-
tásnyújtásra, a tesztelésre és a fejlesztésre. 

Bár gyakran 
szembeállítják 
ezeket egy-
mással, a két-
féle módszer 
valójában 
ugyanannak 
az érmének a két oldala. Amíg a hagyomá-
nyos megközelítés meghatározza a teljes al-
kalmazási területet és az előzetes követelmé-
nyeket, addig az APM gyorsan megragadja és 
beilleszti a változást – így a kétféle módszer 
kiegészíti egymást. 

Az egyik fő különbség közöttük azonban az, 
ahogyan a szolgáltatás elemeire tekintenek és 
ahogyan a változást kezelik. Az 
ISO/IEC 20000-1 célja, hogy segítse a szerve-
zeteket, hogy átfogó szemléletű hatékony IT-
szolgáltatást nyújtsanak az ügyfeleknek – a 
hangsúly a folyamatokon és a dokumentáción 
van. Az APM a gyorsaságra és a hatékony-
ságra fókuszál. 

A szabvány megközelítését sokszor azért kriti-
zálják, mivel túl bürokratikus, lelassítja a szol-
gáltatást és csökkenti a rugalmasságot, amely 
a fejlesztőknek szükséges lenne a munkájuk-

https://www.iso.org/standard/70636.html
https://www.iso.org/publication/PUB100441.html
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hoz. Az APM-et pedig azért, mert növeli a tech-
nikai problémák és szolgáltatások kimaradásá-
nak kockázatát, olyan szolgáltatásokat indít el, 
melyeket nem feltétlenül lehet megfelelően me-
nedzselni, ezáltal a szervezet irányítás-ellenőr-
zésének elvesztését is eredményezheti.  

Mindkét módszerben közös az, hogy az ügyfe-
let állítják a középpontba, igényei megértésére 
fókuszálnak. Például az ISO/IEC 20000-1 nyil-
vánvalóvá teszi, hogy a vezetőség felelős an-
nak biztosításáért, ami értéket jelent a szerve-
zetnek és ügyfeleinek. Hasonlóképpen az APM 
minden döntést ezzel a kérdéssel közelít meg: 
melyik megoldás ad a legtöbbet az ügyfélnek? 

De van más közös vonás is, például a szab-
vány biztosítja, hogy bármilyen működési vál-
tozást anélkül hajtsanak végre, hogy az hatás-
sal lenne az ügyfélre, és a szolgáltatás lehet-
séges hibáit gyorsan megoldják. Az APM-nek 
is megvan a módszertana, melynek alkalma-

zásával gyorsabban tud szolgáltatásokat nyúj-
tani, amelyek összhangban vannak az ügyfe-
lek igényeivel. 

A szabvány és az APM kölcsönösen támogat-
ják egymást – míg az előző inkább az ismét-
lődő, összetettebb projektek esetében alkal-
mazható, az utóbbi olyan esetekben, mikor 
nagy a bizonytalansági faktor annak tekinteté-
ben, hogy mit és hogyan kell szolgáltatni. Az 
APM nem tudja és nem is akarja teljesen he-
lyettesíteni a hagyományos szolgáltatásme-
nedzsmentet, egyszerűen csak más eszköz-
készletet használ. Ami az ISO/IEC módszer hi-
ányossága, a rugalmasság, az az agilis PM sa-
játja – jobban kezeli a változásokat, gyorsab-
ban ér el eredményt, és átláthatóbbak a folya-
matok. Nagyszerű párosítás – mind a fejlesz-
tők, mind az ügyfelek megelégedettségére. 

Zajdon Anna 
2022. január 

 
 

A hegesztés területén megjelent új 
magyar nyelvű szabványok

Az MSZT 2022. január 1-jén négy hegesz-
tési szabványt jelentetett meg magyar nyel-
ven. Közülük az MSZ EN ISO 15607 magyar 
nyelvű változata európai pályázat útján, 

míg a többi szabványé a Magyar Hegesz-
téstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 
támogatásával készült el.  

Ezek a szabványok a hegesztési folyamat-elő-
írások kidolgozására és minősítésére vonat-
koznak, illetve erősen kapcsolódnak ehhez a 
témakörhöz, így alkalmazásuk esetén lehet 
egységes elveken alapuló hegesztési folya-
mat-előírásokat készíteni és minősíteni a fo-
lyamat-előírások számának észszerű szinten 
tartása mellett. 
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Az MSZ EN ISO 15607:2020 Fémek hegesz-
tési munkarendi előírása és hegesztési mun-
karendjének minősítése. Általános szabályok 
(ISO 15607:2019) szabvány a hegesztési 
munkarendi előírások (folyamat-előírások) 
meghatározására és minősítésére vonatkozó 
szabványcsalád tagja, tartalmazza e szabvá-
nyok adatait és az alkalmazásukra vonatkozó 
útmutatót, valamint a WPS elkészítésének és 
minősítésének folyamatát. Meghatározza a fé-
mek hegesztési munkarendjének előírására 
és minősítésére vonatkozó általános szabá-
lyokat a kézi, a részben vagy teljesen gépesí-
tett és az automatizált hegesztés esetén. 

Az MSZ EN ISO 15612:2018 Fémek hegesz-
tési folyamat-előírása és minősítése. Minősí-
tés sztenderd hegesztési folyamat-előírás át-
vételével (ISO 15612:2018) szabvány az acé-
lok, valamint az alumínium és ötvözetei he-
gesztéséhez alkalmazható, az ISO 15607-ben 
megadott, a hegesztési folyamatok előírására 
és minősítésére vonatkozó szabványmátrix 
része. Lehetővé teszi a gyártó számára, hogy 
más szervezet által sztenderd hegesztési fo-
lyamat-előírásként (SWPS-ként) minősített és 
kiadott hegesztési folyamat-előírást alkalmaz-
zon. Meghatározza, hogy miként követhet egy 
felhasználó egy sztenderd hegesztési folya-
mat-előírást (SWPS-t), amelynek a hegesztési 
munkarend-minősítő vizsgálatait más szerve-
zet végezte, előírja az SWPS alkalmazási kö-
rét az ISO 15607 szerint, az SWPS-ként ki-
adott hegesztési folyamat-előírás minősítésé-
nek követelményeit és alkalmazásának korlá-
tait, valamint az SWPS-eket alkalmazó szer-
vezetekkel szembeni követelményeket. 

Az MSZ CEN ISO/TR 20172:2022 Hegesztés. 
A fémek csoportosítási rendszere. Európai 
anyagok (ISO/TR 20172:2021) szabvány az 
európai hegesztési alapanyagok, nevezete-
sen az acélok, az alumínium és ötvözetei, a 

réz és ötvözetei, az öntöttvasak, a nikkel és öt-
vözetei anyagminőségeit az ISO/TR 15608 
szerint csoportosítva sorolja fel az anyagminő-
ség jelével, számjelével és az anyagminősé-
gekre vonatkozó 97 szabvánnyal együtt. A he-
gesztési alapanyagok MSZ ISO/TR 15608 
szerinti csoportszámának megadása jelentős 
segítséget nyújt a hegesztési folyamat-előírá-
sok alapanyagra vonatkozó érvényességi tar-
tományának meghatározásához és így a 
szükséges hegesztési folyamat-előírások szá-
mának csökkentéséhez. 

Az MSZ EN ISO 13916:2018 Hegesztés. Az 
előmelegítési hőmérséklet, a sorközi hőmér-
séklet és az előmelegítés-fenntartási hőmér-
séklet mérése (ISO 13916:2017) szabvány az 
ömlesztőhegesztés előmelegítési hőmérsék-
letének, sorközi hőmérsékletének és előmele-
gítés-fenntartási hőmérsékletének mérésére 
vonatkozó követelményeket határozza meg. E 
hőmérsékletek fenntartása sok esetben meg-
határozó a kötés minőségére, ezért a hegesz-
tési munkarendvizsgálat és a gyártás során a 
hegesztési folyamat-előírásban meghatáro-
zott hőmérsékleteket az MSZ EN ISO 13916 
szerint egységesen kell mérni. 

Szabó József 
2022. január 

 
 

 
 

Tudta, hogy február 3, a ma-
gyar rejtvényfejtők napja? 

 annak emlékére, hogy 1957-ben 

ezen a napon jelent meg a ….magazin, ami 
idén 65 éves, de vajon melyik? 

Éves Magyar Minőség előfizetés a díj! 

https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/174601
https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/169617
https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/177918
https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/167916
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0127/2018, a NAH-4-0148/2021 és a NAH-4-0149/2021 számon akkreditált irányítási rendszert tanúsító 
szervezet a következő területeken: 
  

• Minőségirányítási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 9001* szerint;  
• Környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 14001* szerint; 
• A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének tanúsítása az MSZ ISO 

45001* szerint; 
• Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 22000* szerint;  
• Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES 2.0) szerint végzett tanúsítás; 
• Információbiztonsági irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO/IEC 27001* szerint; 
• Energiagazdálkodási irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 50001* szerint; 
• Antikorrupciós irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO 37001* szerint; 
• Vasúti szervezetek üzleti irányítási rendszerének tanúsítása az MSZ ISO/TS 22163 szerint. 
 

Innovatív területek – Speciális kínálat az MSZT további tanúsítási szolgáltatásaiból 
• Informatikai szolgáltatás irányításának tanúsítása az MSZ ISO/IEC 20000-1* szerint;  
• Egészségügyi szolgáltatások tanúsítása az MSZ EN 15224* szerint;  
• Üzletmenet-folytonossági irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 22301* szerint; 
• IQNet SR 10* – A társadalmi felelősségvállalás irányítási rendszerének tanúsítása; 
• Fordítási szolgáltatások tanúsítása az MSZ EN ISO 17100 szerint; 
• Innovációirányítási rendszerek igazolása az MSZ CEN/TS 16555-1 szerint; 
• Kozmetikumok helyes gyártási gyakorlatának (GMP: Good Manufacturing Practice) 

 MSZ EN ISO 22716 szerinti igazolása; 
• Létesítménygazdálkodási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 41001* szerint; 
• Vagyongazdálkodási irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO 55001* szerint; 
• HACCP-rendszerek igazolása az MÉ 2-1/1969 szerint; 
• Kártevő-mentesítési szolgáltatások tanúsítása az MSZ EN 16636 szerint; 
• GMP-igazolás az Európai Takarmánygyártók Útmutatója (EFMC 2014.) szerint; 
• 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.: 06-1-456-6928 Fax: 06-1-456-6940 
e-mail: cert@mszt.hu 
www.mszt.hu 

 
LEG YEN ÖN IS  TAG JA AZ IQ NET NEMZET KÖZI  EL IT  KL UBNAK!  

HAZAI ELJÁRÁS – VILÁGSZINTŰ ELISMERÉS  
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