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DDrr..  BBaalloogghh  AAllbbeerrtt  
Bevezetés 
A statisztikai folyamatszabályozás (SPC) és az ezzel 
szorosan összefüggő folyamatképesség-elemzés a mi-
nőségirányítás területén alkalmazott statisztikai módsze-
rek egyik legkedveltebb eljárása, nagyon gyakran alkal-
mazzák mind a tömeggyártás, mind pedig a szolgáltatá-
sok minőségképességének vizsgálata során. Másrészt 
egyszerűen használható módszer, nem követel meg ko-
molyabb statisztikai előismereteket. 
A közlemény célja az, hogy bemutassa az ISO TR 
21747:2006 [1] TR-ben (Műszaki Jelentésben) tárgyalt, 
új szemléletű értékelési módszert és azt összehasonlítsa 
a hagyományosan alkalmazott értékelési eljárással. 
Alapfogalmak 
A [1] dokumentum összhangban az ISO 3534-2:2006 [2] 
statisztikai szótár meghatározásaival a következő definí-
ciókat adja meg erre a témakörre: 
1.Változással kapcsolatos fogalmak 
1.1. változás 
Egy jellemző értékei közötti különbség. 
Megjegyzés A változást gyakran a szórásnégyzettel vagy 
a szórással fejezik ki. 
[ISO 3534-2, 2.2.1.] 
1.2. folyamat belső eredetű (saját) változása 
Folyamatbeli változás (1.1), ha a folyamat statisztikailag 
szabályozott állapotban van. 
1. Megjegyzés Ha ezt a szórással fejezik ki, akkor a „w” 

indexet használják (például ),, www sSσ , amely a 
belső eredetre utal. 
2. Megjegyzés Ez a változás megfelel a „részcsoporton 
belüli változásnak”.[ISO 3534-2, 2.2.2.] 

2. Megjegyzés A változás megfelel a „belső eredetű 
részcsoport változás  (részcsoporton belüli változás)” és 
a „részcsoportok közötti változás” kombinációjá-
nak. [ISO 3534-2, 2.2.3.] 

1. Megjegyzés Néha a „speciális ok”-ot szinonim érte-
lemben használják a „megállapítható ok”-kal. Egy kü-
lönbséget azonban fel kell ismerni. Egy speciális ok csak 
akkor állapítható meg, ha speciálisan azonosították. 

1. Megjegyzés Ha ezt a szórással fejezik ki, akkor a „t” 
indexet használják (például ),, ttt sSσ , amely a teljesre 
utal 

Folyamat változása (1.1.), amely a speciális (azonosít-
ható) okoknak (1.4) és a véletlen okoknak (1.5.) egyaránt 
tulajdonítható. 

A folyamat változásának forrása más, mint a belső ere-
detű folyamatváltozás (1.2.). 

1.4. speciális (azonosítható) ok 

1.3. teljes folyamatváltozás 

2. Megjegyzés Egy speciális ok olyan speciális körülmé-
nyekből keletkezik, amelyek nem mindig vannak jelen. 
Így például egy folyamatban, amely speciális okoknak 
van kitéve, a változás nagysága időről időre megjósol-
hatatlan. [ISO 3534-2, 2.2.4.] 



1.5. véletlen ok (általános ok, közös ok) 
A folyamat változásának a forrása az, ami belső eredetű 
a folyamatban az idő függvényében. 
1. Megjegyzés Olyan folyamatban, amely csak véletlen 
okú változásnak van kitéve, a változás megjósolható sta-
tisztikailag meghatározott határok között. 
2. Megjegyzés Ezeknek az okoknak a csökkentése a fo-
lyamatfejlesztéshez vezet. Ezek azonosításának, csök-
kentésének és eltávolításának mértéke azonban a mű-
szaki felkészültség és gazdaságosság alapján végzett 
költség/haszon elemzés tárgya. [ISO 3534-2, 2.2.5.] 
1.6. stabil folyamat; statisztikailag szabályozott álla-
potú folyamat (röviden statisztikailag szabályozott 
folyamat) 
(Állandó átlagú) folyamat, amely csak véletlen okoknak 
(1.5.) van kitéve. 
1. Megjegyzés A stabil folyamat általában úgy viselkedik, 
mintha a folyamatból bármely időpontban vett minták 
egyszerű véletlen minták lennének azonos sokaságból. 
2. Megjegyzés Ez az állapot nem azt vonja maga után, 
hogy a véletlen változás nagy vagy kicsi, tűrésen (előírá-
son) belül vagy kívül van, inkább azt jelenti, hogy a vál-
tozás (1.1.) statisztikai módszerekkel előre jelezhető. 
3. Megjegyzés Egy stabil folyamat folyamatképességét 
(4.1.) rendszerint olyan alapvető változtatásokkal javít-
ják, amelyek csökkentik vagy eltávolítják a jelenlevő vé-
letlen okok közül néhányat és/vagy az átlagot a kívánt 
érték irányában eltolják. 
4.Megjegyzés Némely folyamat esetében a jellemző át-
laga elmozdulhat vagy szórása megnövekedhet az esz-
közök elhasználódása vagy egy oldat koncentrációjának 
lecsökkenése miatt. Egy ilyen folyamat átlagában vagy 
szórásában bekövetkező növekvő változást szisztemati-

kusnak és nem véletlen okúnak tekintik. Az eredmények 
ezután nem azonos sokaságból származó egyszerű vé-
letlen minták lesznek. [ISO 3534-2, 2.2.7.] 
1.7. szabályozatlanság kritériumai 
Olyan döntési szabályok összessége, amelyek azono-
sítják a speciális okok (1.4.) megjelenését. 
Megjegyzés A döntési szabályok magukba foglalhatják 
azokat, amelyek a szabályozóhatárokon kívüli pontokra, 
a futamokra, a trendekre, a ciklusokra, a középvonalhoz 
vagy a szabályozóhatárokhoz közeli pont-koncentráci-
óra, a szabályozóhatárokon belül a pontok szokatlan 
szóródására ( nagy vagy kicsi szóródásra) és a részcso-
portokon belüli értékek közötti összefüggésekre vonat-
koznak. [ISO 3534-2, 2.2.8.] 
2. A folyamatteljesítménnyel és folyamatképességgel 
kapcsolatos alapvető fogalmak 
2.1 eloszlás 
Információk egy jellemző valószínűségi viselkedésére. 
1. Megjegyzés Egy jellemző eloszlása megjeleníthető a 
jellemző értékeinek rangsorolásával és a mérőszámok 
vagy pontszámok eredőként kapott alakzatával vonalká-
zásos kártya vagy hisztogram alakjában. Ez az alakzat 
az összes számszerű információt megadja a jellemzőre, 
kivéve azt, hogy milyen sorrendben keletkeztek az ada-
tok. 
2. Megjegyzés A jellemző eloszlása függ az uralkodó 
feltételektől. Ezért, ha a jellemző eloszlására értelmez-
hető információt kívánnak kapni, akkor elő kell írni azokat 
a feltételeket, amelyek mellett az adatokat gyűjtik. 
3. Megjegyzés Fontos megismerni az eloszlás osztályát, 
például normális vagy lognormális, mielőtt előre jeleznék 
vagy becsülnék a folyamatképesség és folyamatteljesít-
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mény mérőszámait és indexeit vagy a nem-megfelelősé-
gek arányát. 
[ISO 3534-2, 2.5.1.] 
2.2. eloszlásosztály 
Eloszlások (2.1.) megadott családja, amelyek minden 
tagjának azonos közös jellemzői vannak, amelyek telje-
sen meghatározzák a családot. 
1. Példa: A két-paraméteres, szimmetrikus, harang-alakú 
normális eloszlás, amelynek paraméterei az elméleti át-
lag és a szórás. 
2. Példa: A három-paraméteres Weibull-eloszlás, amely-
nek a paraméterei a hely-, az alak- és a skála- paramé-
ter. 
3. Példa: Az egy-módusú folytonos eloszlások. 
Megjegyzés Az eloszlásosztályt gyakran a megfelelő pa-
raméterek értékeivel teljes mértékben meghatározzák. 
[ISO 3534-2, 2.5.2.] 
2.3. eloszlásmodell 
Előírt eloszlás (2.1.) vagy eloszlásosztály (2.2.). 
1.Példa: Egy termék jellemzőjének eloszlásmodellje a 
következő: a csavar átmérője normális eloszlású 15 mm 
elméleti átlaggal és 0,05 mm szórással. Ez a modell tel-
jesen meghatározott. 
2. Példa: Az 1. Példa csavar átmérőjének esetében a 
normális eloszlások osztálya is lehetne modell anélkül, 
hogy előírnák az adott eloszlást. Ez esetben a modell a 
normális eloszlások osztálya. [ISO 3534-2, 2.5.3.] 
2.4. felső nem-megfelelőségi arány, pU 
Egy jellemző eloszlásának modell a normális eloszlások 
osztálya. 
Egy jellemző eloszlásának (2.1.) az a hányada, amely 
nagyobb az U felső tűréshatárnál (5.3.). 

Példa: A μ  elméleti átlagú és σ szórású normális 
eloszlás esetében pU a következő: 

,⎟1
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

−
σ

μΦ
σ

μΦpU
U U

 

(1) 
ahol 
pU a felső nem-megfelelőségi arány,  

Φ a standardizált normális eloszlásfüggvény ( lásd: 
ISO 3534-1), 
U a felső tűréshatár. 

1.Megjegyzés A standardizált normális eloszlás tábláza-
tai ( vagy függvényei statisztikai programcsomagokban), 
amelyek megadják a vizsgált adott értéken, mint például 
a tűréshatáron (5.2.), kívül eső folyamat-kimenet várható 
hányadát a folyamatátlagtól való eltérés szórásai szá-
mának függvényében, könnyen rendelkezésre állnak. Ez 
elhárítja azt az igényt, hogy az adott példában kidolgoz-
zák (kiszámítsák) a statisztikai eloszlásfüggvényt. 
2.Megjegyzés A függvény az elméleti eloszlásra vonat-
kozik. A gyakorlatban a tapasztalati eloszlások esetében 
a paramétereket a becsléseik helyettesítik. [ISO 3534-2, 
2.5.4.] 
2.5. alsó nem-megfelelőségi arány, pL 
Egy jellemző eloszlásának (2.1.) az a hányada, amely ki-
sebb az L alsó tűréshatárnál (5.3.). 
Példa: A μ  elméleti átlagú és σ szórású normális 
eloszlás esetében pL a következő: 

,⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
σ

μΦpL
L
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(2) 
ahol pL az alsó nem-megfelelőségi arány, 

Φ a standardizált normális eloszlásfüggvény ( lásd: 
ISO 3534-1), 
L az alsó tűréshatár. 

1.Megjegyzés A standardizált normális eloszlás tábláza-
tai ( vagy függvényei statisztikai programcsomagokban), 
amelyek megadják a vizsgált adott értéken, mint például 
a tűréshatárokon (5.2.), kívül eső folyamat-kimenet vár-
ható hányadát a folyamatátlagtól való eltérés szórásai 
számának függvényében, könnyen rendelkezésre állnak. 
Ez elhárítja azt az igényt, hogy az adott példában kidol-
gozzák (kiszámítsák) a statisztikai eloszlásfüggvényt. 
2. Megjegyzés A függvény az elméleti eloszlásra vonat-
kozik. A gyakorlatban a tapasztalati eloszlások esetében 
a paramétereket a becsléseik helyettesítik. 
[ISO 3534-2, 2.5.5.] 
2.6. teljes nem-megfelelőségi arány 
A felső nem-megfelelőségi arány (2.4.) és az alsó nem-
megfelelőségi arány (2.5.) összege. 
Példa: A μ  elméleti átlagú és σ szórású normális 
eloszlás esetében pt a következő: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

σ
− μΦ
σ

μΦpt
LU , 

(3) 
ahol 
 pt az összes nem-megfelelőségi arány, 
Φ  a standardizált normális eloszlásfüggvény ( lásd: 
ISO 3534-1), 
L az alsó tűréshatár, 

U a felső tűréshatár. 
1. Megjegyzés A standardizált normális eloszlás táblá-
zatai ( vagy függvényei statisztikai programcsomagok-
ban), amelyek megadják a vizsgált adott értéken, mint 
például a tűréshatáron (5.2.), kívül eső folyamat-kimenet 
várható hányadát a folyamatátlagtól való eltérés szórásai 
számának függvényében, könnyen rendelkezésre állnak. 
Ez elhárítja azt az igényt, hogy az adott példában kidol-
gozzák ((kiszámítsák) a statisztikai eloszlásfüggvényt. 
2. Megjegyzés A függvény az elméleti eloszlásra vonat-
kozik. A gyakorlatban a tapasztalati eloszlások esetében 
a paramétereket a becsléseik helyettesítik. 
[ISO 3534-2, 2.5.6.] 
2.7. referencia intervallum 
Intervallum, amelyet a 99,865%-os X99,865% eloszlás- 
kvantilis és a 0,135%-os X0,135% eloszlás-kvantilis határol.  
1. Megjegyzés Az intervallum kifejezhető 
(X99,865%,X0,135%) alakban és az intervallum hossza 
X99,865%-X0,135%. 
2. Megjegyzés Ezt a fogalmat csak tetszőleges, de stan-
dardizált alapként használják a folyamatteljesítmény in-
dex (3.2.) és a folyamatképesség index (4.2.) meghatá-
rozására. 
3. Megjegyzés Normális eloszlásra (2.1.) a referencia 
intervallum kifejezhető a 6 tσ  hatszoros szórással vagy 

6 tS -vel, ha a mintából becsülték. 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 04. szám 2010. április 8/54 oldal

4. Megjegyzés Nem-normális eloszlás esetében a refe-
rencia intervallum hosszát becsülni lehet a megfelelő 
valószínűségi hálók (például a lognormális háló) felhasz-
nálásával vagy a minta lapultságából és a minta ferde-
ségéből lehet kiszámítani az (előkészületben lévő) 
ISO/TR 12783-ban leírt módszerekkel. 



5. Megjegyzés A kvantilis vagy a fraktilis megadja az el-
oszlás felosztását egyenlő egységekre vagy hányadokra, 
például százalékos értékekre. A kvantilist az ISO 3534-1 
határozza meg. 
[ISO 3534-2, 2.5.7.] 
2.8. alsó referencia intervallum 
Intervallum, amelyet az 50%-os X50% eloszlás- kvantilis 
és a 0,135%-os X0,135% eloszlás-kvantilis határol. 
1. Megjegyzés Az intervallum kifejezhető (X50%,X0,135%) 
alakban és az intervallum hossza X50%-X0,135%. 
2. Megjegyzés Ezt a fogalmat csak tetszőleges, de stan-
dardizált alapként használják az alsó folyamatteljesít-
mény index (3.2.1) és az alsó folyamatképesség index 
(4.3.) meghatározására. 
3. Megjegyzés Normális eloszlásra (2.1.) az alsó refe-
rencia intervallum hossza kifejezhető a 3 tσ  szórással 

vagy 3 tS -vel, ha a mintából becsülték és X50% jelöli 
mind az elméleti átlagot, mind a mediánt. 
4. Megjegyzés Nem-normális eloszlás esetében az X50% 
50%-os eloszlás-kvantilist, azaz a mediánt és az X0,135% 
0,135,%-os eloszlás -kvantilist becsülni lehet a megfelelő 
valószínűségi hálók (például a lognormális háló) felhasz-
nálásával vagy a minta lapultságából és a minta ferde-
ségéből lehet kiszámítani. 
[ISO 3534-2, 2.5.9.] 
 
 
2.9 felső referencia intervallum 
Intervallum, amelyet a 99,865%-os X99,865% eloszlás- 
kvantilis és az 50%-os X50% eloszlás-kvantilis határol. 

1. Megjegyzés Az intervallum kifejezhető (X99,865%,X50%) 
alakban és az intervallum hossza X99,865%-X50%. 
2. Megjegyzés Ezt a fogalmat csak tetszőleges, de stan-
dardizált alapként használják a felső folyamatteljesít-
mény index (3.2.2) és a felső folyamatképesség index 
(4.2) meghatározására. 
3. Megjegyzés Normális eloszlásra (2.1.) a felső referen-
cia intervallum hossza kifejezhető a 3 tσ  szórással vagy 

3 tS -vel, ha a mintából becsülték és X50% jelöli mind az 
elméleti átlagot, mind a mediánt 
4.Megjegyzés Nem-normális eloszlás esetében az X50% 
50%-os eloszlás-kvantilist, azaz a mediánt és az X99,865% 
99,865,%-os eloszlás -kvantilist becsülni lehet a megfe-
lelő valószínűségi hálók (például a lognormális háló) fel-
használásával vagy a minta lapultságából és a minta fer-
deségéből lehet kiszámítani az (előkészületben lévő) 
ISO/TR 12783-ban leírt módszerekkel. [ISO 3534-2, 
2.5.9.] 
3.Folyamatteljesítmény (méréses adatok) 
3.1. folyamatteljesítmény 
Jellemző kimenetelének statisztikai mérőszáma olyan 
folyamatból, amelyről lehet, hogy nem mutatták ki, hogy 
statisztikailag szabályozott állapotban van. 
1. Megjegyzés A kimenetel egy eloszlás (2.1.), amelynek 
osztályát meg kell határozni és paramétereit becsülni 
kell. 
2. Megjegyzés Gondosan kell eljárni a mérőszám hasz-
nálata során, mivel ez tartalmazhat olyan változékony-
sági (ingadozási) komponenst, amely speciális okoknak 
(1.4.) tulajdonítható, ennek értéke pedig előre nem jelez-
hető. 
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3. Megjegyzés Normális eloszlás esetében, amelyet az 
St szórás alapján adnak meg és a szórást csak egyetlen 
N elemű mintából becsülik, a folyamat szórását ezért a 
következőképpen fejezik ki: 

( )∑
=

−
−

=
N

i
it X

N
S

11
1

tX 2 , 

(4) 
ahol  

∑
=

=
N

i
t N

X
1

1
iX . 

(5) 
Az St jelölés számításba veszi a véletlen(közös) okok 
(1.5.) miatti változást bármely olyan speciális ok által 
előidézettel együtt, ami előfordulhat. St-t használnak itt a 

tσ  helyett, mivel a szórás statisztikai leíró mérőszám. A 
N mintanagyság összeállítható k részcsoportból, ame-
lyek mindegyike n elemű.  
4. Megjegyzés Normális eloszlásra a folyamatteljesít-
mény a következő kifejezésből számítható ki: 
a folyamatteljesítmény : ( )tt Sz.X ±  

valamint „z” függ a megadott alkatrész per millió teljesít-
mény követelménytől. Ha a folyamatteljesítmény egybe-
esik az előírt követelményekkel, akkor z=3 értéke azt 
mutatja, hogy 2700 per millió alkatrész lesz várhatóan a 
tűrésen (5.2) kívül. Hasonlóan z=4 azt mutatja, hogy 64 
per millió alkatrész és z=5 pedig arra utal, hogy 0,6 per 
millió alkatrész lesz tűrésen kívül várhatóan. 
5. Megjegyzés Nem normális eloszlás esetében a folya-
matteljesítmény becsülhető például egy megfelelő való-

színűségi háló felhasználásával vagy az adatokra illesz-
tett eloszlás paramétereiből. A folyamatteljesítmény 
kifejezése a következő alakú: 

a folyamatteljesítmény : tX a
b 

+
  −

a
b

+
A − jelölés azonos stílusú, mint a szokásos műszaki 

rajz gyakorlatban a névleges vagy előtérbe helyezett ér-
ték körül előírt tűréstartományok kifejezése a jellemzőre, 
ha az előtérbe helyezett érték nem egyenlő távolságú a 
két határtól. Szimmetrikus esetben az ezzel ekvivalens 
jelölés ± . Ez lehetővé teszi a közvetlen összehasonlí-
tást egy jellemző méretének teljesítménye (pontossága) 
és annak előírt követelményei között mind az elhelyezés, 
mind a szóródás alapján. [ISO 3534-2, 2.6.1.] 
3.2 folyamatteljesítmény index Pp 
Index, amely leírja a folyamatteljesítményt (3.1.) az előírt 
tűréstartományra vonatkozóan. 
1. Megjegyzés Gyakran a folyamatteljesítmény indexet 
úgy fejezik ki, hogy az előírt tűréstartomány értékét el-
osztják a referencia intervallum (2.7.) hosszának mérő-
számával, azaz 

.
%135,0%865,99 XX

LU
−
−Pp =  

(6) 
2. Megjegyzés Normális eloszlásra (2.1.) a referencia 
intervallum hossza 6St- vel egyenlő  
3. Megjegyzés Nem normális eloszlásra a referencia in-
tervallum hossza például az (előkészületben lévő) 
ISO/TR 12873-ban leírt módszerrel becsülhető. 
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3.2.1. alsó folyamatteljesítmény index, PpkL 
Index, amely leírja a folyamatteljesítményt (3.1.) az L 
alsó tűréshatárra (5.4.) vonatkozóan. 
1. Megjegyzés Gyakran az alsó folyamatteljesítmény in-
dexet úgy fejezik ki, hogy az X50% eloszlás kvantilis és az 
alsó tűréshatár (5.4.) közötti különbséget elosztják az 
alsó referencia intervallum (2.8.) hosszának mérőszámá-
val, azaz 

.
%135,

L

0%50
%50
XX

XPpkL −
−

=  

(7) 
2. Megjegyzés A szimmetrikus normális eloszlásra (2.1.) 
az alsó referencia intervallum hossza 3St- vel egyenlő  
és X50% jelöli mind az elméleti átlagot, mind a mediánt. 
3. Megjegyzés Nem normális eloszlásra a referencia in-
tervallum hossza például az (előkészületben lévő) 
ISO/TR 12873-ban leírt módszerrel becsülhető és X50% 
jelöli a mediánt. 
[ISO 3534-2, 2.6.3.] 
3.2.2 felső folyamatteljesítmény index PpkU 
Index, amely leírja a folyamatteljesítményt (3.8) az U 
felső tűréshatárra (5.3.) vonatkozóan.  
1. Megjegyzés Gyakran a felső folyamatteljesítmény in-
dexet úgy fejezik ki, hogy a felső tűréshatár és az X50% 
eloszlás kvantilis közötti különbséget elosztják a felső 
referencia intervallum (2.9.) hosszának mérőszámával, 
azaz 

.
%50

%
X%863,99

50
X

XUPpkU −
−

=  

(8) 

2. Megjegyzés A szimmetrikus normális eloszlásra (2.1.) 
a felső referencia intervallum hossza 3St-vel egyenlő és 
X50% jelöli mind az elméleti átlagot, mind a mediánt. 
3. Megjegyzés Nem normális eloszlásra a referencia in-
tervallum hossza például az (előkészületben lévő) 
ISO/TR 12873-ban leírt módszerrel becsülhető és X50% 
jelöli a mediánt. [ISO 3534-2, 2.6.4.] 
3.2.3. minimális folyamatteljesítmény index, Ppk 
A felső- és az alsó folyamatteljesítmény index (3.2.2. és 
3.2.1.) közül a kisebbik 
[ISO 3534-2, 2.6.5.] 
4. Folyamatképesség (méréses adatok) 
4.1. folyamatképesség 
Jellemző kimenetelének statisztikai becslése olyan fo-
lyamatból, amelyről kimutatták, hogy statisztikailag sza-
bályozott állapotban van és amely leírja, hogy a folyamat 
képes megvalósítani olyan jellemzőt, amely teljesíteni 
fogja a jellemzőre vonatkozó követelményeket. 
1. Megjegyzés A kimenetel egy eloszlás (2.1.), amelynek 
osztályát meg kell határozni és paramétereit becsülni 
kell. 
2. Megjegyzés Normális eloszlás esetén a folyamat átfo-
gó tσ  szórása az St-re vonatkozó képlet felhasználásá-
val becsülhető. 
Alternatív módon bizonyos körülmények esetén az Sw 
csak részcsoporton belüli változást (2.2.1.) megjelenítő 
szórás helyettesítheti St-t becslésként. 

,
.

2

4 m
Svagy

cm
Svagy ii ∑∑

2d
RSw =  

(9) 
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R  az m számú részcsoport terjedelmeiből számított át-
lagterjedelem, 
Si az i-edik részcsoport megfigyelt mintabeli szórása, 
m az azonos n nagyságú részcsoportok száma, 
d2, c4 állandók, amelyek az n részcsoport nagyságtól 
függnek (lásd: ISO 8258:1991 [3]). 
Az St és Sw becslések értéke statisztikailag szabályozott 
állapotú folyamat esetében konvergál egymáshoz. Ezért 
a két becslés összehasonlítása megmutatja a folyamat 
stabilitásának mértékét. Az átlag körül szabályozatlan 
folyamat vagy olyan folyamat esetén, amelyik az átlag-
ban szisztematikus változásnak van kitéve, Sw értéke je-
lentősen alábecsüli a folyamat szórását. 
Ezért az Sw becslést különleges óvatossággal kell hasz-
nálni. Néha az St becslést azért is előtérbe helyezik az 
Sw becsléssel szemben, mert könnyen kezelhető statisz-
tikai tulajdonságai vannak (például megkönnyítik a konfi-
dencia határok számítását). 
3. Megjegyzés Normális eloszlás esetében a folyamat-
képesség a következő kifejezésből becsülhető: 

a folyamatképesség = ( )tSzX .± , ahol 

(10) 

∑=
m

X 1
iX , 

(11) 

iX  az i-edik részcsoport megfigyelt átlaga, megjegy-

zendő, hogy az tXésX  átlagok azonos eredményt ad-
nak. 

A „z” érték megválasztása függ az adott alkatrész per 
millió képességre használt előírástól. Jellegzetesen a z 
3,4 vagy 5 értéket veszi fel. 
Ha a folyamatképesség teljesíti az előírt követelmények-
kel, akkor z=3 értéke azt mutatja, hogy 2700 per millió 
alkatrész lesz várhatóan a tűréshatárokon (5.2.) kívül. 
Hasonlóan z=4 azt mutatja, hogy 64 per millió alkatrész 
és z=5 pedig arra utal, hogy 0,6 per millió alkatrész lesz 
a tűrésen kívül várhatóan. 
4. Megjegyzés Nem normális eloszlás esetében a folya-
matképesség becsülhető például egy megfelelő valószí-
nűségi háló felhasználásával vagy az adatokra illesztett 
eloszlás paramétereiből. A folyamatképesség kifejezése 
a következő alakú: 

a folyamatképesség = X a
b

+ −  

a
b

+
A − jelölés azonos stílusú, mint a szokásos műszaki 

rajz gyakorlatban a névleges vagy előtérbe helyezett ér-
ték körül előírt tűréstartományok (5.5) kifejezése a jel-
lemzőre, ha az előtérbe helyezett érték nem egyenlő tá-
volságú a két határtól. Szimmetrikus esetben az ezzel 
ekvivalens jelölés ± . Ez lehetővé teszi a közvetlen 
összehasonlítást egy jellemző méretének teljesítménye 
(pontossága) és annak előírt követelményei között mind 
az elhelyezés, mind a szóródás alapján. 

5. Megjegyzés Ha az wS
2d

=
R becslést használják, 

tisztában kell lenni azzal, hogy ez a becslés: 
- fokozatosan kevésbé hatásos lesz a részcsoport nagy-
ságának növekedésével; 
- nagyon érzékeny az egyedi értékek eloszlására; 
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- nehezebbé tesz a konfidencia határok becslését. [ISO 
3534-2, 2.7.1.] 
4.2. folyamatképesség index Cp 
Index, amely leírja a folyamatképességet (4.1.) az előírt 
tűréstartományra vonatkozóan. 
1. Megjegyzés Gyakran a folyamatképesség indexet úgy 
fejezik ki, hogy az előírt tűréstartomány értékét elosztják 
a referencia intervallum (2.7.) hosszának mérőszámával, 
a statisztikailag szabályozott állapotú folyamatra (1.6.), 
azaz 

.
%135,0%865,99 XX

LUC p −
−

=
 

(12) 
2. Megjegyzés Normális eloszlásra (2.1.) a referencia 
intervallum hossza 6S- sel egyenlő 
3. Megjegyzés Nem normális eloszlásra a referencia in-
tervallum hossza például az (előkészületben lévő) 
ISO/TR 12873-ban leírt módszerrel becsülhető. [ISO 
3534-2, 2.7.2.] 
4.3. alsó folyamatképesség index CpkL 
Index, amely leírja a folyamatképességet (4.1.) az L alsó 
tűréshatárra (5.4.) vonatkozóan. 
1. Megjegyzés Gyakran az alsó folyamatképesség inde-
xet úgy fejezik ki, hogy az X50% eloszlás kvantilis és az 
alsó tűréshatár közötti különbséget elosztják az alsó 
eferencia intervallum (2.8.) hosszának mérőszámával 
statisztikailag szabályozott állapotú folyamatra (1.6), 
azaz 

.
%135,

L
0%50

%50
XX

XCpkL −
−

=
 

(13) 

2. Megjegyzés A szimmetrikus normális eloszlásra (2.1.) 
az alsó referencia intervallum hossza 3S- sel egyenlő és 
X50% jelöli mind az elméleti átlagot, mind a mediánt. 
3. Megjegyzés Nem normális eloszlásra a referencia in-
tervallum hossza például az (előkészületben lévő) 
ISO/TR 12873-ban leírt módszerrel becsülhető és X50% 
jelöli a mediánt.  
[ISO 3534-2, 2.7.3.] 
4.4. felső folyamatképesség index CpkU 
Index, amely leírja a folyamatképességet (4.1.) az U 
felső tűréshatárra (5.3.) vonatkozóan. 
1. Megjegyzés Gyakran a felső folyamatképesség inde-
xet úgy fejezik ki, hogy a felső tűréshatár és az X50% el-
oszlás kvantilis közötti különbséget elosztják a felső refe-
rencia intervallum (2.9.) hosszának mérőszámával sta-
tisztikailag szabályozott állapotú folyamatra (1.6.), azaz 

.
%50%863,99

%50
XX −

=
XU −C pkU

 
(14)

 2. Megjegyzés A szimmetrikus normális eloszlásra (2.1) 
a felső referencia intervallum hossza 3S- sel egyenlő és 
X50% jelöli mind az elméleti átlagot, mind a mediánt. 
3. Megjegyzés Nem normális eloszlásra a referencia in-
tervallum hossza például az (előkészületben lévő) 
ISO/TR 12873-ban leírt módszerrel becsülhető és X50% 
jelöli a mediánt. [ISO 3534-2, 2.7.4.] 
4.5. minimális folyamatképesség index, Cpk 
A felső- és az alsó folyamatképesség index (3.2.2.és 
3.2.1) közül a kisebbik . 
[ISO 3534-2, 2.7.5.] 
5. Előírásokra vonatkozó fogalmak 
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5.1 előírás 
Dokumentum, amely követelményeket határoz meg. 
[ISO 9000:2005, 3.7.3.] 
1. Megjegyzés Dokumentum lehet bármely olyan hor-
dozó, amely információt tartalmaz, például papír, számí-
tógéplemez vagy törzs-minta. 
2. Megjegyzés Jellegzetes jelzők vonatkoznak erre a fo-
galomra. Példák a következők: termékelőírás és folya-
matra vonatkozó előírás, vizsgálati előírás és teljesít-
mény-előírás. 
3. Megjegyzés Az átvételi mintavétel során lehet, hogy a 
tételt elfogadják, mert teljesíti a tétel átvételi kritériumait, 
de lehet a mintában vagy a tételben néhány egyed, 
amely nem elégíti ki az egyedre vonatkozó előírást. 
4.Megjegyzés Addig, amíg gyakorlatilag érdemes, kívá-
natos a követelményt számszerűen kifejezni alkalmas 
egységekben, annak határaival együtt. Ha ezt nem teszik 
meg, akkor egy működési előírást kell megadni, amely 
meghatározza a vizsgálatra és a döntéshozatalra alkal-
mazandó kritériumot. A kritérium például a következő 
formájú lehet: referencia mintadarab, törzsminta vagy 
fénykép. Ez illusztrálhatja, hogy mi az, ami előnyben ré-
szesített, minimálisan elfogadható és mi az, ami nem el-
fogadható vagy a nem-megfelelőségnek azt a típusát 
és/vagy mértékét, amely elfogadhatatlan. 
5.2. tűréshatár 
Egy jellemzőre meghatározott határérték. [ISO 3534-2, 
3.1..3.] 
5.3. felső tűréshatár, U 
Tűréshatár (5.2.), amely meghatározza a felsőhatár érté-
két. [ISO 3534-2, 3.1.4.] 

5.4. alsó tűréshatár, L 
Tűréshatár (5.2.), amely meghatározza az alsóhatár ér-
tékét. [ISO 3534-2, 3.1.5.] 
5.5. tűréstartomány (tűrésmező) 
A felső tűréshatár (5.3.) és az alsó tűréshatár 5.4.) kö-
zötti különbség. 
[ISO 3534-2, 3.1.6.] 
A hagyományos és az új értékelési módszer össze-
hasonlítása. 
A fenti fogalmak összevetése a hagyományosan alkal-
mazott módszerrel azt mutatja, hogy eddig mind a folya-
matteljesítményt, mind a folyamatképességet csak sza-
bályozott folyamatokra határozták meg. A folyamattelje-
sítményt a hosszú távú szórást felhasználva számítják ki, 
a folyamatképességet pedig a rövid távú szórással be-
csülik. Az új szemlélet szerint a folyamatképesség csak 
szabályozott folyamatokra vonatkozik, a folyamattelje-
sítmény pedig olyan folyamatra is kiszámítható, amely-
ben azonosítható okú változások is megfigyelhetők. A 
különbség azonban abban is megmutatkozik, hogy ha-
gyományosan a folyamatképességi  és folyamatteljesít-
ményi indexeket normális eloszlást feltételezve számítot-
ták ki, így a tűrésmezőt a szórás hatszorosával osztották 
el, az új módszer ezt bármilyen eloszlásra általánosítja, 
így a szórás hatszorosát az ezzel egyenértékű 99,7%-os 
statisztikai tolerancia intervallummal helyettesíti. Ezeket 
az eltéréseket foglalja össze az 11..  ttáábblláázzaatt..  
  
  

Magyar Minőség XIX. évfolyam 04. szám 2010. április 14/54 oldal



______________________________________________  

[2] ISO 3534-2:2006, Statisztika – Szótár és jelölések – 
2. rész Alkalmazott statisztika  

wσ  a csoportokon belüli szórást jelöli, tσ  pedig a tel-
jes szórást reprezentálja. A régi elnevezéssel a korrigált 
folyamatképességi /folyamatteljesítményi index az al-
só/felső folyamatképességi/folyamatteljesítményi indexek 
közül a kisebbik. Ezt az ISO TR 21747 minimális folya-
matképességi/folyamatteljesítmény indexnek nevezi. 

[1] ISO/TR 21747 Folyamatteljesítmény és folyamat-
képesség statisztikái 

54 oldal

[4] Dr. Kemény Sándor (2006): Az SPC gyakorlati 
kérdései és alkalmazási tapasztalatai (EOQ MNB Hat 
Szigma Szakbizottság ülésén megtartott előadás) 
http://www.lkq.hu  
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[3] ISO 8258:1991: Shewhart-szabályozókártyák 

Folytatás a következő számban 

Irodalomjegyzék 

Fogalom 
(Képlet) 

Hagyományos 
szemlélet ISO TR 21747 szemlélete 

Folyamat-
képesség 

Szabályozott 
folyamatra vonatkozik 

Csak szabályozott folyamatra 
vonatkozik 

Folyamat-
teljesít-
mény 

Szabályozott 
folyamatra vonatkozik 

Szabályozatlan folyamatra is 
vonatkozhat 

Folyamat-
képesség 
index w

p
LUC

σ6
−

=  .
%135,0%865,99 XX

LUC p −
−

=
 

Folyamat-
teljesít-
mény 
index t

p
LUC

σ6
−

=  .
%135,0%865,99 XX

LUPp −
−

=  

Alsó/Felső 
folyamat-
képességi 
index 

w
pL

LXC
σ3

−
=  

w
pU

XUC
σ3
−

=  

.
%135,0%50

%50
XX

LXCpkL −
−

=
 

 

.
%50%863,99

%50
XX

XUCpkU −
−

=
 

Alsó/Felső 
folyamat-
teljesít-
mény 
index 

t
pL

LXC
σ3
−

=  

t
pL

XUC
σ3
−

=  

.
%135,0%50

%50
XX

LXPpkL −
−

=
 

 

.
%50%863,99

%50
XX

XUPpkU −
−

=

 

 

yam 04. szám 2010. áprilisMagyar Minőség XIX. évfol

11..  ttáábblláázzaatt  AA  hhaaggyyoommáánnyyooss  ééss  aazz  úújj  sszzeemmlléélleett  
öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  

http://www.lkq.hu/


AA  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd  aallkkaallmmaazzáássaa  eeggyy  tteerrmmeellőő  vváállllaallaatt    
lléétteessííttmméénnyyggaazzddáállkkooddáássii  ffuunnkkcciióójjáábbaann  

BBiittóó  JJáánnooss  --  CCzzeerrnnyy  JJóózzsseeff  
 

A cikk egy termelővállalat létesítménygazdálkodási terü-
letén bevezetett Balanced Scorecard kialakítását írja le. 
Bemutatja a létesítménygazdálkodás –érvényes európai 
és magyar szabványok szerinti– értelmezését, illetve a 
kiegyensúlyozott mutatószámrendszer főbb jellemzőit, a 
kialakításához kapcsolódó általános feladatokat. Rész-
letesen ismerteti, hogy a termelő vállalat e funkciójához 
kapcsolódóan milyen kihívásokkal kellett szembe nézni a 
vizsgált vállalatnál és miért esett a választás az alkalma-
zott stratégiaimenedzsment-eszközre. Áttekinti, hogy a 
vizsgált vállalat létesítménygazdálkodási területének ki-
alakított Balanced Scorecardjában milyen nézőpontok, 
célok és kiemelt mutatók szerepelnek, és hogyan lehet 
azokat olyan módon kialakítani, amely a későbbi 
benchmarkingra is lehetőséget ad. 
Kulcsszavak: Balanced Scorecard, kiegyensúlyozott 
mutatószámrendszer, létesítménygazdálkodás. 
A jelen tanulmányban egy nyugat-magyarországi termelő 
vállalat létesítménygazdálkodási területére bevezetett 
Balanced Scorecard történetét mutatjuk be. A vállalat 
létesítménygazdálkodási területén jelentős problémát 
okozott, hogy a funkció vállalati sikerességhez való hoz-
zájárulását nem lehetett bemutatni. A vállalat vezetése a 
létesítménygazdálkodásról nem rendelkezett pontos 
képpel: nem tudták, pontosan milyen szolgáltatásokat 
nyújtanak. Számukra csak az volt ismert, hogy a terület-
nek mekkora büdzséje van, s hányszor volt olyan üzem-
zavar, amely e terület felelősségébe tartozott. Ennél kifi-
nomultabb megoldást kerestek. 

A létesítménygazdálkodás elmélete ma Magyarországon 
gyerekcipőben jár: nincs kifejlett módszertana, de még a 
létesítménygazdálkodás területén dolgozók körében sem 
egységes az értelmezése, sőt, talán különösen ott nem. 
A Balanced Scorecard (BSC) lényegesen ismertebb 
módszer, jelentős magyar nyelvű szakirodalom, vállalati 
esettanulmány létezik ebben a témában (IFUA Horváth & 
Partners, 2008). Ugyanakkor a BSC-t elsősorban vállalati 
stratégia lebontására, célok kommunikálásra használják, 
s csak nagyon ritkán egy funkció értékelésére. 
Az általunk ismert hazai példák egyikében sem alkal-
mazták a BSC-t a létesítménygazdálkodás területére, il-
letve nem ismert olyan alkalmazása ennek a menedzs-
menteszköznek, mint amire a jelen írásban részletezett 
esettanulmányban sor került. 
A munka során két irányból közelítettünk a megoldás 
felé: 
A vállalat stratégiai céljainak feltárásával a projekt meg-
határozta a létesítménygazdálkodási funkció stratégiai 
térképét (Kaplan - Norton, 2004). Ez tartalmazta azokat a 
célokat, amelyeket ennek a funkcionális területnek kö-
vetnie kell, így elérésükkel, teljesítésükkel lehet mérni a 
létesítménygazdálkodás eredményességét. 
A másik irány a kutatócsapat által korábban kidolgozott 
szolgáltatási szint megállapodások részletesebb kidolgo-
zásából adódott. A létesítménygazdálkodási területhez 
nagyszámú szolgáltatás kapcsolódik, amelyeknek a mér-
hetőségét már korábban is igyekezett a vállalat megte-
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remteni. A méréshez használt mutatókat kellett részben 
újradefiniálni, majd a kialakított mutatószámokat a 
stratégiai térképhez kapcsolni. 
Az alkalmazott módszertan 
A projektmunka, a kutatási munka során a jól bevált 
BSC-módszertant követte a feladatra összeállított csa-
pat: 

- a kutatási irányok megfogalmazása, szakirodalmak, 
vállalati példák gyűjtése, elemzése, 

- a vállalat meglevő gyakorlatának értékelése kiscso-
portos megbeszélések segítségével, 

- a nemzetközi szakirodalom feldolgozása, az iparági 
legjobb gyakorlatok vizsgálata, 

- a kutatás eredményeinek megvitatása munkaérte-
kezletek keretében, 

- az elfogadott megállapodásoknak egy átfogó doku-
mentumba való rögzítése, amely egyben fő forrása 
is a jelen tanulmánynak. 

A munka során összesen tíz alkalommal tartott a csoport 
munkamegbeszéléseket, amelyek során megvitatták a 
fellelt szakirodalmat, a vállalati esettanulmányokat. 
Mindemellett a bevont szakemberek önálló kutatómunka 
során gyűjtötték és rendszerezték a fellelhető informáci-
ókat, keresték meg az analógiákat különböző más terü-
letekkel. 

A Balanced Scorecardról általában 
A Balanced Scorecard alapvetően a stratégia konkreti-
zálásának, ábrázolásának és nyomon követésének sa-
játos módját jelenti. Segítségével nagyobb valószínű-
séggel valósítható meg a bevezetendő stratégia, és he-
lyesen értékelhető a vállalat értékteremtő képessége. 
Magát a koncepciót a kilencvenes évek elején fejlesz-
tette ki a Robert S. Kaplan professzor vezette amerikai 
kutatócsoport a Harvard Egyetemen. Kaplan és csapata 
a Balanced Scorecard nevet adta a koncepciónak, ezzel 
fejezve ki azt, hogy olyan kiegyensúlyozott (balanced) 
rendszerről van szó, amely egyértelműen az eredmény 
mérésére (scorecard) vállalkozik (Kaplan - Norton, 
2000). 
Azonban hamarosan kiderült, hogy a Balanced 
Scorecard ennél többre képes: a célok és mutatószámok 
megfelelő kiválasztása esetén világossá és egyidejűleg 
mérhetővé is teszi a szervezet stratégiai csapásirányait 
(11..  áábbrraa). 
A Balanced Scorecard ennek során hasznosítja azt a 
motivációs elméletek által alátámasztott összefüggést, 
hogy a célok befolyásolják a viselkedést. A célok helyes 
kiválasztása és lebontása esetén a szervezet tagjainak 
beállítottsága összhangba hozható a stratégiai követel-
ményekkel, melyek megvalósítása így valószínűbbé válik 
(Bakacsi, 1996). 
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11..  áábbrraa  AA  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd  áállttaalláánnooss  ffeellééppííttééssee 

A Balanced Scorecard megközelítésmódjának alapja, 
hogy a célokat, mutatószámokat és stratégiai akciókat 
mindig egy-egy konkrét nézőponthoz (perspektívához) 
rendeli hozzá. A nézőpontokhoz való hozzárendelés 
célja, hogy megakadályozza az egyoldalú gondolkodást 
a célok levezetése és követése során. A rendszer e he-
lyett a nézőpontokban való gondolkodás és a néző-
pontok összekapcsolása révén dokumentálja a straté-
giamegvalósítás lényeges összefüggéseit. 
A Balanced Scorecard megalkotói empirikus tapasztala-
tok alapján először a következő négy lényeges néző-
pontot javasolták: 
- pénzügyi, 
- vevők, 
- belső folyamatok, valamint 

- tanulás és fejlődés. 
Ezek a nézőpontok könnyűszerrel az üzletág és a válla-
lat jellemzőihez igazíthatók. A tanulás és fejlődés néző-
pontot például szívesen nevezzük „potenciálok” néző-
pontnak is, mivel a sikeres jövőt megalapozó képessé-
geket, potenciálokat írja le. 
A kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszerhez 
-azaz a „Balanced Scorecard”-hoz- az vezet, hogy a né-
zőpontokat egyenrangúan (kiegyensúlyozottan) vesszük 
figyelembe a stratégiai célok levezetése során. 
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A Balanced Scorecard egyik nagy előnye tehát, hogy a 
szervezetek az elfogadott, kommunikált stratégia irá-
nyába tudtak elmozdulni (Kaplan - Norton, 1996). Ehhez 
biztosít a BSC egy olyan rugalmas keretet, amelyet a 
vállalat vezetése mindig a megfelelő módon tud átalakí-



tani, testre szabni, és így a vállalat vezetése és a végre-
hajtási szinteken dolgozók közötti „információs szaka-
dék” áthidalhatóvá válik: mindenki számára ismertek 
lesznek a követendő irányok, elérendő célok. 
Különösen fontos ez egy olyan stratégia jelentőségű, de 
egyelőre igen kis presztízsű terület eseten, mint a léte-
sítménygazdálkodás. 
A létesítménygazdálkodásról általában 
Mivel azzal a kérdéssel, hogy mi is a létesítménygazdál-
kodás, neves közgazdász professzorokat is zavarba le-
het hozni, célszerűnek látszik röviden összefoglalni miről 
is van szó (Keit, 1996). 
Talán meglepő, de 2006 óta érvényes magyar szabvány 
van rá, az MSZ EN 15221-1. 
Ha kellően átgondoljuk, világos lehet, hogy kivétel nélkül 
minden szervezet felhasznál főtevékenysége támogatá-
sára bizonyos eszközöket és szolgáltatásokat, amelyek 
nélkül a főtevékenységnek, és így magának a szervezet-
nek a működése, és sok esetben a puszta léte is, elkép-
zelhetetlen. Ezeknek az eszközöknek és szolgáltatások-
nak a szervezeten belül való koordinálásával, mene-
dzselésével foglalkozik a létesítménygazdálkodás (angol 
kifejezéssel facilities management).  
A létesítménygazdálkodási szolgáltatások a támogató 
üzleti szolgáltatások körébe tartoznak. A szervezetek 
igen nagyszámú létesítménygazdálkodási szolgáltatást 
használnak fel működésük során, a szolgáltatások által 
előállított értéktöbblet beépül a szervezet által előállított 
végtermékekbe. 
A szervezetek által igénybe vett létesítménygazdálkodási 
szolgáltatások száma száz és kétszáz között változik. A 
szolgáltatási kör magában foglalja például: 

- az épületekhez kapcsolódó szolgáltatásokat – az 
épület maga, épületüzemeltetés, épület-karbantartási 
és egyéb műszaki szolgáltatások, takarítás, az ener-
giamenedzsment, őrzés-védelem, ezek kerültek 
esetünkben előtérbe,  

- a munkavégzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat - 
étkezési szolgáltatások, munkahelyi egészségügyi 
szolgáltatások, információs és kommunikációs szol-
gáltatások, helyi katasztrófa-megelőzés és -elhárítás, 
létesítmények tűzbiztonsági szolgáltatásai, bútorozás, 
költözések, vagyonvédelem, munkavédelem, terület-
menedzsment stb. 

Csak néhányat találomra kiemelve: 
A létesítménygazdálkodás, mint szervezeti funkció fel-
adata, hogy üzletileg optimális szinten biztosítsa az 
egész szervezet létesítménygazdálkodási szolgáltatások 
iránti szükségletének kielégítését. Tevékenysége során a 
változások kezelésével alapvetően befolyásolja a szer-
vezet működését, a dolgozók közérzetét, a szervezet 
működésének hatékonyságát (Keit, 1996). 
A létesítménygazdálkodási szolgáltatások fő jellegzetes-
sége, mint az üzleti szolgáltatásoké általában, hogy azo-
kat helyben állítják elő és a szervezetek azokat a műkö-
désük helyén veszik igénybe. 
A Magyarországon felhasznált létesítménygazdálkodási 
szolgáltatásokat szinte kizárólag a kis- és közepes vál-
lalatok (KKV-k) nyújtják, más kérdés, hogy azokat milyen 
szervezet értékesíti. 
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A létesítménygazdálkodás, mint modern menedzsment-
diszciplína az utóbbi 15 évben alakult ki. Hajtóereje a 
szervezetek belső szolgáltatásainak optimalizálása iránti 
igény volt. 

Megjegyzés
MSZ EN 15221-1 Létesítménygazdálkodás 1. rész: Szakkifejezések és meghatározásuk.

Megjegyzés
A teljes lista: MSZ EN 15221-1 Létesítménygazdálkodás 1. rész: Szakkifejezések és meghatározásuk, „A” melléklet, informatív



Tanulmányunkkal kapcsolatban fel kell hívnunk egy fon-
tos körülményre a figyelmet. Az általunk itt leírt módszer 
alkalmazása úttörő jellegűnek számít Magyarországon 
és ez sokakat a módszer mechanikus másolására indít-
hat. De ez komoly tévedés. 
Másrész az ilyen jellegű piac, azaz a létesítménygazdál-
kodási vezetési tanácsadási piac olyan mértékben éret-
len, a létesítménygazdálkodási szervezetek vezetői igen 
sokszor olyan mértékben felkészületlenek, hogy a szol-
gai másolás hátrányai esetleg ritkán vagy soha sem de-
rülnek ki. 
A létesítménygazdálkodás, mint üzleti diszciplína, nálunk 
még hiányzó szakmai szabályai miatt, még a látszólag 
hasonló szervezetek is alapvetően eltérően működhet-
nek, így a mellékletben felsorolt teljesítménymutatók 
szolgai másolása biztos jele lehet az azokat alkalmazni 
kívánók hiányos felkészültségének. 
Persze, az ilyen figyelmeztetések pontosan az abban 
leginkább érintettekhez nem jutnak általában el. 
Balanced Scorecard kialakításakor végrehajtandó ál-
talános feladatok 
1. Stratégiai célok kijelölése 
Első lépésként célokat kell meghatározni. Célok alatt 
azokat a lényeges irányvonalakat értjük, amelyek befo-
lyásolják mind a vezető, mind a végrehajtó munkatársak 
cselekedeteit. Az ilyen célok meghatározása és előírása 
a vezetés legfőbb feladata. 
Érdemes kevés célt meghatározni. A szakirodalomban 
(IFUA Horváth & Partners, 2008) a „twenty is plenty” 
mondás tartja magát, amely kifejezi, hogy maximum a 4 
nézőpontban összesen 20 célt érdemes felállítani. Ennél 

több már zavart okozhat: nehéz megjegyezni, még in-
kább követni azokat. 
A szakirodalom általános célokat fogalmaz meg, de a 
legtöbb helyen kiemelik, hogy a „általános célok”, vagy 
„iparági standard célok” nem léteznek.  Ahogy nem léte-
zik ugyanis két teljesen azonos vállalat, ugyanúgy nem 
létezik két teljesen azonos stratégia, de felső vezetés 
sem. 
2. Stratégiai térkép elkészítése 
Az előző lépésként meghatározott stratégiai célokat egy 
írott oldalon javasolják (Kaplan – Norton, 2000). ábrá-
zolni, így ugyanis a célok közötti összefüggések, esetle-
ges ellentmondások könnyen egyértelművé tehetők. 
A stratégiai térkép elfogadása után jól használható a 
belső kommunikációra is: könnyen áttekinthető, mivel 
csak egy oldal, és egyszerűsége miatt pozitív érzelmi 
hatást válthat ki az érintettekből. 
3. Mutatószámok meghatározása 
A mutatószámok segítségével válnak mérhetővé, ellen-
őrizhetővé az elfogadott stratégiai célok. A mutatók 
kulcsszerepet töltenek be a BSC megközelítésben. 
Ugyanakkor a szokásos, kifejezetten pénzügyi mutatók-
hoz képest itt több más nézőpont mutatója is szerepel: 
így válik kiegyensúlyozottá a mutatószámrendszer (ami a 
Balanced Scorecard leggyakoribb magyar fordítása is). 
4. Célértékek meghatározása 
Amennyiben a mutatószámokat, azaz azokat a dimenzi-
ókat, amelyek mentén a vezetés az egyes nézőpontokat 
értékelni fogja, a vállalat meghatározta, az egyes muta-
tókhoz célértékeket kell meghatározni. 
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A célok meghatározása, kijelölése általános menedzs-
mentfeladat: mennyire legyenek kihívóak, mennyire tér-
jenek el a jelenlegi állapottól – ezek mind olyan kérdé-
sek, amelyekkel az általános menedzsment-szakiroda-
lom vagy a motivációelméletek foglalkoznak. Ennek 
megfelelően jelen dokumentumunkban ezzel a körrel 
nem foglalkozunk részletesebben. 
5. Stratégiai akciók kijelölése 
Ha a célok kidolgozásával elkészültünk, meg kell hatá-
roznunk, miként fogjuk azokat mérni, milyen célértékeket 
kívánunk elérni. Ehhez ki kell jelölni azokat az akciókat, 
amelyek a megvalósítást szolgálják. Hasonlóan a célér-
tékek kijelöléséhez, ez olyan általános menedzsmentfel-
adat, amelynek igen részletes a szakirodalma, így jelen 
tanulmányban e témával nem foglalkozunk részleteseb-
ben. 
Ha mindezeken a lépéseken a vállalat végigmegy, a 
szakirodalmi ajánlások és a különböző vállalati esetta-
nulmányok alapján jól működő Balanced Scorecard-ot 
tud kialakítani. 
A szakirodalomban több hivatkozás található (IFUA Hor-
váth & Partners, 2008), hogy Balanced Scorecard nem-
csak egy egész vállalatra vonatkozhat: több szintje léte-
zik. 
Egy nagy autóalkatrész-beszállító vállalat esetében, 
amely 3 kontinens 40 országában van jelen, például a 
cégcsoportnak van konszernszintű BSC-je, és az egyes 
tagvállalatok ebből vezetik le saját BSC-rendszerüket, és 
e mellett a vállalat egyes kiemelt jelentőségű funkcióinak 
(termelés, controlling, logisztika stb.) szintén van saját, 
az egész konszernt árfogó BSC-rendszere. Ezek a BSC-
rendszerek logikai hálót alkotnak: a magasabb szint 
BSC-je meghatározza az alacsonyabb szintek BSC-jeit, 

kijelöli a kereteket. A vállalatcsoport így tudja biztosítani 
a stratégiai összhangot a földrajzilag és gyártmány 
szempontjából is igen szerteágazó működés mellett. 
A jelen tanulmány forrását képező projekt során éppen 
az ellenkező módon jártunk el. 
Nem lévén konszern- és vállalati szintű kiegyensúlyozott 
mutatószámrendszer, egy üzleti terület, belső funkció 
BSC-rendszerét kellett úgy felépíteni, hogy az később 
hozzáidomítható legyen az esetlegesen kialakuló válla-
lati, vagy akár a majdani világméretű konszernszintű 
BSC-rendszerhez. 
A Balanced Scorecard használhatósága a létesít-
ménygazdálkodási funkció esetében 
A Balanced Scorecard jól alkalmazható egy vállalatcso-
port vagy egy vállalat stratégiájának lebontásakor, annak 
kommunikálásánál, illetve az elért eredmények méré-
sére. Ezeket összefoglalóan a szakirodalomban straté-
giai controllingnak hívják. 
A konkrét esetben nem arra volt szükség, hogy a vállalat 
általános stratégiáját fordítsa le a vezetés célokra, mu-
tatókra, s azt kommunikálja a tagok felé. Az volt a fel-
adat, hogy olyan módszert dolgozzunk ki, amely segít a 
vállalat vezetése, a többi terület számára, hogy megértse 
és átlássa a létesítménygazdálkodás tevékenységét, így 
a vállalati eredményességhez történő hozzájárulása is 
világos legyen az érintettek számára. 
Egy olyan gyártó vállalat esetében, mint amilyen a fel-
dolgozott példa is, a létesítménygazdálkodási funkciónak 
stratégiai szerepe van: a termeléshez szükséges speciá-
lis feltételek (tiszta tér, megadott nyomás stb.) biztosí-
tása kritikus jelentőségű (Amaratunga - Baldry, 2002). 
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Ebből ugyanakkor a többi terület igen keveset észlel, 
csak az egyes vezetői értekezleteken találkoznak a te-
rülettel, és akkor is csak két összefüggésben: 

- hogyan állnak a költségkeretükhöz képes, és  
- milyen rendkívüli esemény volt az utóbbi időben, 

amely a termelés, az üzletmenet folytonosságát ve-
szélyeztette. 

Éppen ezért, illetve a projekt során elvégzett, a létesít-
ménygazdálkodási funkció érettségére vonatkozó vizs-
gálatok alapján, amelyeket itt nem részletezünk, szüksé-
gesnek látszott, hogy olyan kommunikációs eszközt 
kezdjen el használni ez a terület, amely a többi érintett 
számára egyértelművé teszi, hogy 

- mivel foglalkoznak, 
- ezek a feladatok hogyan kapcsolódnak a vállalat 

eredményességéhez, és  
- a feladatokat milyen színvonalon látják el. 

A vállalat esetében a létesítménygazdálkodáshoz kap-
csolódó operatív feladatok jelentős részét külső szolgál-
tatók végzik. A szolgáltatóval folyamatban volt olyan új 
típusú szerződés megkötése, amely szolgáltatási szint 
megállapodásokra épül. A terv az volt, és ez összevágott 
a BSC felállításának tervével, hogy a szolgáltatási szin-
teket a létesítménygazdálkodási terület a későbbiekben 
folyamatosan fogja vizsgálni, kiértékelni. 
A szakirodalom feldolgozása után egyértelművé vált, 
hogy létesítménygazdálkodási területen nagyon ritka 

ezen eszköz használata: egyáltalán nem leltünk fel olyan 
magyar nyelvű publikációkat, amelyek foglalkoznának e 
területtel, ezért más vállalati területeken használt funkci-
onális BSC-ket vizsgáltak meg a munkacsoport tagjai. 
A legtöbb hasonlóságot, analógiát az informatikai szer-
vezetekre kialakított mutatószámrendszerek logikájával 
lehetett találni. Az informatika ugyanis szintén olyan 
szolgáltatás, amely esetében a hordozó közegnek nagy 
a szerepe (hálózat, számítógépek), de nem maga a hor-
dozó közeg a szolgáltatás, hasonlóan a létesítménygaz-
dálkodás műszaki szolgáltatásaihoz. Az informatikai 
szolgáltatások esetén hazánkban is többnyire magától 
értetődik, hogy a szolgáltatásokról SLA-kat, szolgáltatási 
szint megállapodásokat kötnek. Az SLA-k tartalmazzák 
az informatikai szolgáltatások elvárt minőségét, mutatóit 
(KPI-ket, azaz kulcs teljesítménymutatókat, key 
performance indicators). 
Az informatikai szolgáltatások analógiájára építve a 
munkacsoport egyetértett abban, hogy ez a menedzs-
menteszköz (BSC) a létesítménygazdálkodás területén is 
alkalmazható lesz. 
A létesítménygazdálkodási Balanced Scorecard ki-
alakításának lépései 
Az angol nyelvű szakirodalmat (Coronel - Evans, 1999; 
Best - Langston - de Valence, 2002) tanulmányozva a 
munkacsoport tagjai a 22..  áábbrráánn látható folyamatot kö-
vetve dolgozták ki a létesítménygazdálkodási funkció 
BSC-jét. 

 



 
22..áábbrraa  AA  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd  kkiiaallaakkííttáássáánnaakk  mmeenneettee  

 
1. Stratégiai irányok tisztázása 
A vállalat vezetése az egyes területek számára sokszor 
-mint esetünkben is- személyes célokat határoz meg. 
Ezekben többek között az is szerepel, hogy a következő 
időszakban a vállalat vezetése milyen dimenziókat kö-
vetve kíván fejlesztéseket végrehajtani. 
Ezekre alapozva határozta meg a szakértői csapat a 
stratégiai célokat. A munka terjedelmébe nem tartozott 
bele természetesen a vállalat vagy a vállalatcsoport 
stratégiájának felülvizsgálata, módosítása. 
2. Stratégiai célok levezetése, stratégiai térkép összeál-
lítása 
Az előző pontnak megfelelően áttekintett személyes cé-

lok vizsgálata, illetve a vállalat további szakterületeinek 
bevonásával műhelyvitában alakultak ki a létesítmény-
gazdálkodási terület stratégiai céljai. 
Ebben tehát szerepeltek a vállalatvezetés elvárásai (a 
személyes célokból kiindulva), illetve szerepeltek a társ-
osztályok elvárásai is (a műhelymunka eredményét be-
csatornázva). E módszer helyett a szakirodalmakban ki-
fejezetten a többkörös workshopok megtartását javasol-
ják. Ugyanakkor erre, a munka e fázisában nem volt le-
hetőség, így az előbbi munkamódszert fogadták el a köz-
reműködők. 
A munka eredményeként a vállalat létesítménygazdálko-
dási területének stratégiai térképe a 33..  áábbrráánn látható mó-
don alakult ki. 
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33..  áábbrraa  AA  lléétteessííttmméénnyyggaazzddáállkkooddáássii  ffuunnkkcciióó  ssttrraattééggiiááii  

 
Mint az a 33..  áábbrráánn is látható a munkacsoport -a szakiro-
dalomból (Kaplan - Norton, 2000) kiindulva, a szokásos 
gyakorlatot végiggondolva- az alábbi dimenziókat alakí-
totta ki: 

- pénzügyi nézőpont, 
- vevők-szállítók nézőpont, 

- üzembiztonság nézőpont, 
- fejlődés-innováció nézőpont. 

A Pénzügyi nézőpont gyakorlatilag minden ismert vállalat 
BSC-jében, stratégiai térképén szerepel. A tulajdonosok 
számára általában az a legfontosabb: befektetett tőkéjük 
megtérülését ez mutatja meg. A létesítménygazdálkodási 
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terület esetében árbevételi célokat nyilvánvalóan nem 
lehet meghatározni: ez a terület ugyanis nincsen olyan 
kapcsolatban az üzleti környezetével, ahonnan árbevé-
tele származna. Ennek megfelelően itt profitcélok, meg-
térülés és jövedelmezőségi mutatók sem szerepelnek. A 
területnek a vállalat általános költségcsökkentési, haté-
konysági elvárásainak kell megfelelnie. Ezeket fejezik ki 
az elfogadott célok. 
A Vevők-szállítók nézőpont a szakirodalom „standard” 
Balanced Scorecard-jában nem ebben a formában sze-
repel. Általában, amikor egy vállalat egészére vonatkoz-
tatjuk a BSC-t, akkor többnyire a vevőkre koncentrálunk: 
a vevők és a vevői kapcsolatok határozzák meg a társa-
ság sikerét, innen származik az árbevétel, így az ide való 
koncentrálás teljesen természetes. A vizsgált vállalat 
esetében a vállalati szintű BSC-ben természetesen lenne 
értelme külön vevői nézőpontot szerepeltetni. Ugyanak-
kor a létesítménygazdálkodási területen -a pénzügyi né-
zőpontnál leírt okok miatt- nincs értelme kifejezetten erre 
a csoportra, a vállalat vevőire fókuszálni. A létesítmény-
gazdálkodási területnek természetesen vannak vevői, de 
azok a vállalaton belül található további területek (azaz 
az ún. belső vevők, pl. a termelés). A belső vevői igé-
nyeknek természetesen meg kell felelni. A vevői oldalról 
származó feladatok ellátása mellett a szállítói kapcsola-
toknak van kiemelt jelentősége. A terület operatív műkö-
désének nagy részét beszállítók látják el: beépültek a 
szervezet munkafolyamataiba, így megfelelő színvonalú 
működésük kritikus a vállalat sikeressége szempontjából. 
E szállítókkal a létesítménygazdálkodási szervezet tartja 
a kapcsolatot, így e szervezet BSC-jében -a szállítók kri-
tikus jelentősége miatt- teljesen jogosan jelennek meg a 
szállítók. 

Az Üzembiztonság nézőpont olyan nézőpont, amelyet a 
szakirodalmi elemzések, vállalati esettanulmányok átta-
nulmányozásakor nem találtunk meg másutt. A nézőpont 
alkalmazásának fő oka, hogy a vállalat termelőrendsze-
reinek igen magas rendelkezésre állást kell teljesíteniük, 
így az azokat kiszolgáló rendszereknek is. Az üzembiz-
tonságba mind a rendszerek rendelkezésre állását, mind 
pedig a baleseteket beleértettük, és ennek megfelelően 
alakultak ki a vonatkozó stratégiai célok is. A magasan 
biztosított kockázati szint egy olyan speciális, csak a lé-
tesítménygazdálkodási területen (esetleg biztosítási te-
rületeken) értelmezhető jellemzőt takar, amely azt írja le, 
hogy egy adott társaság milyen lépéseket tesz a bal-
esetek és egyéb, hasonló kockázatok elkerülése érdeké-
ben. 
A negyedik nézőpont a klasszikusnak mondható Fejlő-
dés-innováció. Ez foglalja össze mind a munkatársak, 
mind pedig az egyes rendszerek fejlesztésével, a kutatá-
sokkal kapcsolatos célokat. Ez a nézőpont gyakorlatilag 
minden BSC-ben megtalálható, és általában is a vállalat 
hosszú távú sikeres működésének alapjának szokták 
tartani. 
A Balanced Scorecard és a szolgáltatásiszint-meg-
állapodások összekapcsolása 
A munka utolsó fázisában arra kerestük a választ, hogy a 
vállalat esetében a definiált létesítménygazdálkodási 
szolgáltatásokat jellemző teljesítménymutatók (KPI-k) 
értékeit hogyan lehet a BSC-ben szereplő stratégiai cé-
lokhoz kapcsolni (Amaratunga - Baldry -  Sarshar, 2000).  
Ehhez a következő feladatokat kellett végrehajtani: 

- a szolgáltatások egyértelmű meghatározása, 
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- a szolgáltatásokhoz mutatószámok rendelése, ame-
lyekkel a szolgáltatási színvonalat lehet jellemezni, 
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- a mutatószámok és a stratégiai célok közötti 
kapcsolatok meghatározása. 

A szolgáltatások színvonalának megítéléséhez a szak-
irodalmak és a vállalati esettanulmányok (case studies) 
tanulmányozása alapján az EN 15341 szabványban fel-
sorolt mutatók tűntek a legalkalmasabbnak. 
Az európai szabvány használatát indokolta az a tény is, 
hogy a vállalatcsoport Európa számos országában van 
jelen, ahol szintén feladat a szolgáltatások megítélése. 
Az egyes országokban működő gyárak létesítménygaz-
dálkodási teljesítményének összehasonlíthatóságát 
(benchmarkingját) csak úgy lehet biztosítani, ha minden-
hol ugyanazt az elfogadott mérőrendszert alkalmazzuk. 
Ennek megfelelően a munkacsoport -számítva az itt leírt 
módszerek egész vállalatcsoporton belüli kiterjesztésé-
vel- az idézett EN-szabvány alapján határozta meg a 
szolgáltatási mutatókat. Az egyes szolgáltatásokhoz ren-
delt teljesítménymutatókat szintén a melléklet tartal-
mazza. 
A stratégiai célok, mutatók és az SLA-k mutatók jelentő-
sen eltérnek egymástól, hiszen egészen más célokat 
szolgálnak, mások a jellemzőik. 
A Balanced Scorecard mutatók jellemzői (IFUA Horváth 
& Partners, 2008) 

- csak a kiemelt stratégiai területekre koncentrálnak, 
- logikai láncra vannak felfűzve, 
- a tervértékeik a stratégiából kerülnek levezetésre, 
- hosszabb időtávra fogalmaznak meg elvárásokat, 
- kommunikálják a stratégiát. 

Ezzel szemben az SLA-mutatók: 
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- nem teljes körűek, még a létesítménygazdálkodási 
funkció teljes körét sem fedik le, 

- nincsenek, vagy nem okvetlenül vannak ok-okozati 
kapcsolatok közöttük, 

- a tervértékeket nem mindig a stratégiából vezetik le, 
- rövidebb időtávra határoznak meg célértékeket, 
- nem kommunikálják a stratégiát. 
 

Ennek megfelelően mindig lesznek olyan stratégiai célok, 
amelyekhez nem lehet valamely létesítménygazdálko-
dási szolgáltatás SLA-mutatóját hozzárendelni, hiszen az 
előbbiek nem közvetlenül kapcsolódnak valamely szol-
gáltatáshoz vagy azok csoportjához. 
Esetünkben a stratégiai célok és a szolgáltatások defini-
ált mutatói közötti kapcsolatot az 11..  ttáábblláázzaatt tartalmazza. 
Az egyes SLA-mutatók definiálásánál az EN 15341 – 
Maintenance – Maintenance Key Performance Indicators 
szabványból indultunk ki, az egyes SLA-mutatók elneve-
zése is a szabványt követi. 
 
 
 

 

Magy

Megjegyzés
EN 15341- Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators
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11..  ttáábblláázzaatt  AAzz  eeggyyeess  ccééllookkhhoozz  rreennddeelltt  mmuuttaattóókk  
Stratégiai cél SLA-mutató neve 
Relatív költségek csökkentése E1: Teljes karbantartási költség / eszközpótlási költség x 100 

T2: Eszközök működési ideje (tény) / Eszközök elvárt működési 
ideje x 100 
T6C: Üzemzavar miatt kieső idő / (Teljes működési idő + 
üzemzavar miatt kieső idő) x 100; a rendszerre vonatkozóan 
T21: Hiba utáni helyreállításig eltelt idő (összesítve) / hibák 
száma 

Költségkeret betartása (fit to plan) E1: Teljes karbantartási költség / eszközpótlási költség x 100 
Büntetések elkerülése S1: Sikertelen hatósági vizsga / hatósági vizsga x 100 
Vevői elégedettség javítása T2: Eszközök működési ideje (tény) / Eszközök elvárt működési 

ideje x 100 
T6C: Üzemzavar miatt kieső idő / (Teljes működési idő + 
üzemzavar miatt kieső idő) x 100; a rendszerre vonatkozóan 
T17: Teljes üzemelési idő / hibák száma x 100 
T21: Hiba utáni helyreállításig eltelt idő (összesítve) / hibák 
száma 

Beszállítói partnerség kialakítása / erősítése Nincs megfelelő SLA mutató 
Vevői igények fokozott figyelembe vétele (kooperáció 
erősítése) 

T2: Eszközök működési ideje (tény) / Eszközök elvárt működési 
ideje x 100 

Rendszerek magas rendelkezésre állása T2: Eszközök működési ideje (tény) / Eszközök elvárt működési 
ideje x 100 

Üzemelési biztonság elvárt szintjének betartása S1: Sikertelen hatósági vizsga / hatósági vizsga x 100 
Magasan biztosított kockázati szint megtartása Nincs megfelelő SLA mutató 
Környezeti biztonság elvárt szintjének betartása Nincs megfelelő SLA mutató 
Javuló baleseti statisztikák Nincs megfelelő SLA mutató 
Munkatársak képzése, megtartása Nincs megfelelő SLA mutató 
Területi specializáció kialakítása Nincs megfelelő SLA mutató 
Világszínvonalú termelővállalattá válás / ennek 
megtartása 

S1: Sikertelen hatósági vizsga / hatósági vizsga x 100 

Fenntartható vállalatként való működés Nincs megfelelő SLA mutató 
 



Összefoglalás 
A projekt egyik fő tanulsága volt, hogy érdemes további 
mutatókat kijelölni azon stratégiai célokra, amelyeket a 
létesítménygazdálkodási és a vállalat vezetői is fontos-
nak tartanak, de konkrét SLA-mutatót nem lehetett vagy 
nem volt érdemes kidolgozni ebben a fázisban.  
Minderre a későbbi munka során, a jelen tanulmányban 
leírtak alkalmazási tapasztalatait felhasználva kerülhet 
sor.  
Megítélésünk szerint távlatilag így lesz a létesítmény-
gazdálkodási területre kidolgozott Balanced Scorecard 
teljes értékű. 
A Balanced Scorecard alkalmazás egy eddig többnyire 
elhanyagolt, de stratégiailag fontos területre azért jelen-
tős, mert apró, de talán nem jelentéktelen hozzájárulás 
lehet egy fontos, de egyelőre nem kellően felismert szol-
gáltatási ipar öntudatra ébredéséhez. 
Felhasznált irodalom 
Bakacsi Gyula (1996): Szervezeti magatartás, Közgaz-
dasági és Jogi Kiadó, Budapest 
Amaratunga, D. - Baldry, D. - Sarshar, M. (2000): 
Performance Evaluation in Facilities Management: Using 
the Balanced Scorecard Approach; COBRA Conference 
Amaratunga, D. - Baldry, D. (2002): Developing 
Balanced Scorecards for Facilities Management  in 
Facilities Management Innovation and Performance, 
Spon Press  
Best, R. - Langston, C. - de Valence, R. (2002): 
Workplace Strategies and Facilities Management., 
Butterworth Heinemann  

Coronel, P. - Evans, A. (1999) :  The Balanced 
Scorecard in Facilities Management, Benchmarking 
PLUS, Melbourne, August 
EN 15341- Maintenance - Maintenance Key 
Performance Indicators 
IFUA Horváth & Partners (2008): Balanced Scorecard a 
gyakorlatban, Alinea, Budapest 
Kaplan, R. S. – Norton, D. P. (2000): Balanced 
Scorecard, kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrend-
szer: Eszköz, ami mozgásba hozza a stratégiát. KJK-
Kerszöv, Budapest 
Kaplan, R. S. -  Norton, D. P. (1996): Using the balanced 
scorecard as a strategic management system. Harvard 
Business Review. Jan.-Feb. 
Kaplan, R. S. - Norton, D. P. (2004): Strategy Maps - 
Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, 
Harvard Business School Press 
Rick Best - Craig Langston - Gerard de Valence (Keit,  A. 
(ed. 1996): Facilities Management, Theory and Practice, 
Spon Press  
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Tisztelt Olvasó! 
Utalunk a múlt év novemberi számunkban Tunkli Gábor írására /Egy kutatás eredményeinek beharangozója/, melyben 
arról tájékoztatott, hogy a Kiválóság Tanácsadó Csoport (www.kivalosagtanacsadocsoport.eu - Bodor Pál, Csiszár Miklós 
Béla, Tunkli Gábor) amellett kötelezte el magát, hogy segítse az EFQM-modell alapú önértékelés hazai elterjedését, és 
ezzel a hazai gazdaság versenyképességének növelését. 
A csoport egyik, nagyobb lélegzetű kutatása napjainkra befejeződött, és örömünkre szolgál, hogy módunk van eredmé-
nyeit közkinccsé tenni. Az első részt a továbbiakban találják, a folytatás májusi számunkban jelenik meg. 

Márciusi számunkban vezettük fel azt a hírt, hogy EFQM hazai partnerszervezete, a Szövetség a Kiválóságért Köz-
hasznú Egyesület kérésére állandó rovatot indítunk a Kiválóság Kultúra eredményeinek népszerűsítése és terjesztése 

céljából. Ez a cikk a rovat egyik jelentős, kiemelkedő, önálló alkotása. 

 
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület rovata 

 
SSzzeerrvveezzeettii  KKiivváállóóssáágg  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  ––  22000099  

11..  rréésszz  
BBooddoorr  PPááll  ––  CCssiisszzáárr  MMiikkllóóss  BBééllaa  ––  TTuunnkkllii  GGáábboorr  

1. Bevezetés 
A három tapasztalt vezetési tanácsadó, szervezeti kivá-
lóság értékelő által létrehozott Kiválóság Tanácsadó 
Csoport 2009 őszén kutatást végzett a Kiválóság Modell 
alapján elismert hazai termelő, szolgáltató, közszolgál-
tató szervezetek körében. A kutatás eredményei számos 
hasznos tanulságot fogalmaznak meg a követők szá-
mára. 
2. Nemzetközi kitekintés 
A sikert titka régóta izgatja az embereket. A gazdasági 
sikereké pedig egyre inkább a vezetőket. Nem megkér-
dőjelezve az egyéni, vezetői képességek szerepét a 
szervezetek sikerességében, vagy éppen sikertelensé-

gében, az elmúlt 100 évben számos vezetői megközelí-
tés, filozófia kereste erre a kérdésre a választ. Nem célja 
tanulmányunknak ezen megközelítések bemutatása, 
ugyanakkor a szervezeti teljesítményt holisztikusan 
megközelítő üzleti (szervezeti) kiválóság modell kialaku-
lásának és elterjedésének rövid bemutatásától nem te-
kinthetünk el. 
A világ számos országában alakítottak ki és vezettek be 
-saját fejlesztés, adoptáció, vagy átvétel alapján- nemzeti 
minőség díjakat (11..  sszzáámmúú  ttáábblláázzaatt). A táblázat nem az 
országok, hanem a díjak számát mutatja. 
Így pl. Magyarország két díjjal szerepel a táblázatban, a 
Nemzeti Minőség Díjjal és a IIASA-SHIBA díjjal. Számos 
európai és ázsiai országra jellemző, hogy egy ország 
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http://www.kivalosagtanacsadocsoport.eu/
Megjegyzés
CMC (Certified Management Consultant, azaz hites vezetési tanácsadó)

Megjegyzés
Gépészmérnök, környezeti menedzser, mérnök-tanár 

Megjegyzés
CMC (Certified Management Consultant, azaz hites vezetési tanácsadó)



több -eltérő célú- díjat is működtet. Az adatokból látható, 
hogy Látható, hogy nem csak Európában, de világszerte 
az EFQM díj meghatározó szerepet tölt be. 

  Díjak 
száma  

EFQM 
alapú 

Baldrige 
alapú Egyéb 

Afrika 4 2 2 0 

Ázsia 32 7 14 11 

Európa  42 31 9 2 

Észak-
Amerika 2 0 1 1 

Dél-
Amerika 13 0 1 12 

Óceánia 3 0 1 2 

Összesen 96 40 28 28 

11..  sszzáámmúú  ttáábblláázzaatt  NNeemmzzeettii  mmiinnőőssééggii  ddííjjaakk  
A nemzetközi kitekintésben a két legnagyobb, az üzleti 
(szervezeti) kiválósághoz kapcsolódó díj adatait mutatja 
be a 22..  sszzáámmúú táblázat. Persze joggal felvetődhet a kér-
dés, hogy a Deming díjat miért nem soroljuk ide. Meg-
ítélésünk szerint a Deming díj -noha jelentős hatást fej-
tett ki a minőség díjak alakulásában- hatása napjainkban 
nem olyan jelentős Európában, mint az EFQM díj. 
Nem egyszerű az összehasonlítás, hiszen mindkét mo-
dell és elismerési rendszer számos változáson, fejleszté-
sen esett át az évek során. Bővültek, változtak a kategó-
riák és az elismerés fokozatai, eltérőek az elérhető ada-
tok. 

 Malcolm Baldrige 
National Quality 

Award 

EFQM Excellence 
Award 

Alapítás éve 1987 1991 

Kategóriák 1. Termelő. 

2. Szolgáltató. 

3. Kisméretű (500 
fő alatt) 

4. Oktatás. 

5. Egészségügy. 

6. Nonprofit. 

1. Nagyméretű 
profit orientált. 

2. Kisméretű profit 
orientált. 

3. Nagyméretű 
nonprofit. 

4. Kisméretú 
nonprofit. 

Elterjedtség 1990-2006 között 
1105 pályázó 

1. 1992-2009 
között 260 

döntős. 

2. 2006-2009 
között 306 R4E 

3. 2006-2009 
között 698 C2E. 

22..  sszzáámmúú  ttáábblláázzaatt  AA  BBaallddrriiggee  ééss  aazz  EEFFQQMM  ddííjj  aallaappjjaaii  
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Nehéz az elterjedtség –a modelleket alkalmazó szerve-
zetek száma– becslése is. A Baldrige díj esetében pub-
likus a pályázók száma (ezt mutatja az 11..  sszzáámmúú  áábbrraa), 
ám az EFQM esetében csak az elismert szervezetek 
számáról találtunk adatokat (ezt mutatja a 22..  sszzáámmúú  
áábbrraa). 

Megjegyzés
HYPERLINK "http://www.baldrige.nist.gov/Excel_files/National_Quality_Business_Excellence_Awards_in_Different_Countries.xls" National Quality / Business Excellence Awards in Different Countries (as of January 13, 2010) - Research undertaken on behalf of NIST by Musli Mohammed and Dr. Robin Mann.

http://www.baldrige.nist.gov
Megjegyzés
HYPERLINK "http://www.efqm.org" www.efqm.org - History and Past winners



Jelentkezők száma a Malcolm Baldrige díjra
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22..  sszzáámmúú  áábbrraa  EEFFQQMM  eelliissmmeerrééssbbeenn  rréésszzeessüülltt  
sszzeerrvveezzeetteekk  sszzáámmaa  11999922--22000099  kköözzöötttt  

A Baldrige díjra 1990-2006 között 1105 szervezet pályá-
zott. Az EFQM esetében a pályázók száma nem ismert. 
Ám ismeretes a döntősök száma, illetve a R4E és a C2E 

elismerések száma. Ezen két utóbbi kategória csak 
2006-tól került bevezetésre. Így az EFQM által elismert 
szervezetek száma összesen 1264. 
A fenti összehasonlítás eredményeiből csak korlátozá-
sokkal, fenntartásokkal vonhatóak le következtetések. 
Egyfelől nem adnak választ a fő kérdésre, azaz a modellt 
alkalmazó szervezetek számára. Ehhez figyelembe kel-
lene venni pl. az USA-ban az egyes államok díjain részt-
vevők számát, Európában pedig a nemzeti díjakon túl a 
regionális és ágazati díjakon indulók számát is. 
Mindezek ellenére valószínűsíthető, hogy pályázók te-
kintetében az EFQM díj némileg felülmúlja a Baldrige 
díjat. 
3. A kutatás oka és célja 
A Kiválóság Tanácsadó Csoport úgy véli: az EFQM-mo-
dell szerinti szervezeti önértékelésnek illetve az azon 
alapuló díjakra való pályázásnak van és lehet nagyobb 
szerepe a hazai gazdaság fejlesztésében. 
Ugyanakkor –tanácsadókként, értékelőkként is– azt ta-
pasztaltuk, hogy az önértékelés ismertsége, hazai elter-
jedése elmarad a korábban megfogalmazott céloktól. 
Úgy gondoltuk, hogy az eddigi nyertesek történetének 
áttekintése segíthet annak megértésében, hogy miért 
csökken –vagy legalábbis nem növekszik– az önértéke-
lés illetve a pályázás vonzereje. Azzal a hittel vágtunk 
bele a felmérésbe, hogy a nyertesek tapasztalatai segít-
hetnek  

– azonosítani azokat a jó (önértékelési, illetve pályá-
zat-készítési) megközelítéseket, módszereket, ame-
lyek a legmagasabb elismerés elnyeréséhez vezet-
tek; 
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Megjegyzés
Az EFQM honlapján szerepel egy adat, amely 30.000 alkalmazó szervezetről beszél, de nem ismeretes a mögötte levő adatgyűjtési, besorolási módszertan.



– a jó példa felmutatásával bátorítani, segíteni az 
EFQM-modell alapú önértékelés további hazai ter-
jedését; 

– megismerni, hogyan hasznosul a befektetett munka 
az elismerés elnyerését követően. 

Míg az első két terület vizsgálatára voltak korábban is 
kezdeményezések –pl. a Szövetség a Kiválóságért 
Egyesület felmérései, illetve a NMD követek ilyen célú 
erőfeszítései– a nyertesek utóéletének vizsgálatával ed-
dig a szakma adós maradt. 
Úgy ítéltük meg, hogy az ügyet előrelendítheti, de az ön-
értékelésen gondolkodó szervezetek számára is hasznos 
lehet egy áttekintő kép megalkotása. 
4. A kutatási módszertan 
A folyamatok, történések jobb megértését az alábbi fel-
tételezések alapján gondoltuk vizsgálni: 

– Más motivátorok hatnak, amikor egy szervezet elkö-
telezi magát a modell nyújtotta szisztematikus tü-
körbe nézés mellett, és más ösztönzők hatnak ak-
kor, amikor egy szervezet egy külső megmérettetést 
vállal. 

– Az önértékelési folyamat sikerként való megélését 
befolyásolja a vezetői támogatottság, és az alkal-
mazott megközelítés (amitől függ a munka haté-
konysága, az önértékelésre fordított idő is.)  

– A pályázási folyamat sikerként való megélését a 
fentebb említetteken túl befolyásolhatták –a megke-
resettek körében nem kérdéses– elnyert külső el-
ismerés körülményei, pl. hányadik megmérettetés 
eredményezte a legmagasabb elismerést. 

– A folyamatos fejlesztés melletti elkötelezettség 
megértése érdekében kérdezünk rá egyrészt az ön-
értékelés beépülésére a szokásos vezető informá-

ciós rendszerbe, másrészt az újabb megmérette-
tésre. 

A megválaszolandó kérdéseket így négy terület köré 
szerveztük: 

– a válaszadó szervezetek elemzéshez használt alap-
adatai (elnyert elismerések, méret, tulajdonos, szer-
vezeti változások stb.), 

– az önértékelési szakasz, 
– a pályázat készítési, pályázási szakasz, majd 
– az elért legmagasabb elismerést követő időszak jel-

lemzői. 
A csapat rendelkezett már némi tapasztalattal hasonló, 
felmérésen alapuló kutatások tervezésében. Ugyanakkor 
a tervezés során – részben erőforrásaink korlátozottsága 
miatt – számos kérdést kellett tisztáznunk. 
4.1 Minta meghatározása 
Úgy döntöttünk, hogy kizárólag korábbi nyertesekre fó-
kuszálunk, azaz nem vizsgálunk kontrollcsoportot. A 
„nyertes” fogalmába a kutatás során a három csoportot 
értettünk bele: 

• Nemzeti Minőség Díj nyertesek, 1996-2008 között 
(azaz nem vontuk be a kutatásba az EFQM-Phare, 
a regionális minőségdíjak, valamint az ágazati hazai 
díjak nyerteseit). 

• Ágazattól függetlenül az EFQM elismerésben része-
sült hazai szervezetek, ezen belül egyrészt a leg-
alább Recognized for Excellence 4* és 5*-os elis-
merésben részesülteket, illetve az EFQM verseny-
ben elismerteket (díjazottak, döntősök). 

• A modell alkalmazása mellett korábban elkötelezett, 
de a felmérés időpontjában a nyertes szervezetüktől 
eltávolodott felsővezetők (jellemzően Nemzeti Mi-
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Ld. pl.: Dr L. Boulter, T. Bendell, H. Abas, J.s Dahlgaard, V Singhal: REPORT on EFQM and BQF funded study into the impact of the effective implementation of organisational excellence strategies on key performance results, 2005



nőség Díj Nagykövetek). Ezen csoport elemszáma 
lényegesen alacsonyabb volt. 

4.2 Adatfelvétel módja 
Az adatfelvételt eredetileg kizárólag egy Interneten elér-
hető, legfeljebb egy óra alatt kitölthető kérdőívre tervez-
tük építeni. Az on-line kitöltés lehetővé tette az anonim, a 
válaszadó idejéhez igazítható kitöltést. (Az első vissza-
jelzések alapján a kutatás kibővült három mélyinterjúval 
is.) 
A gyors kitöltés érdekében korlátoztuk a kérdések szá-
mát, és igyekeztünk nyitott kérdéseket csak ott alkal-
mazni, ahol a feldolgozás többletmunkája és a várható 
eredmény arányban áll. 
4.3 A felmérés korlátai 
Már a tervezés során azonosítottuk a felmérésünk né-
hány, tudatosan vállalt korlátját. Ezek egy része a magas 
válaszadáshoz szükségesnek tartott anonimitás miatt 
volt szükséges. Másik részét a rendelkezésünkre álló 
erőforrások és az időkeret miatt kellett vállalnunk. A kor-
látok között kiemelendő: 

• A felmérés egy 13 éves időszakot ölel fel, ugyanak-
kor nem kérdeztünk rá arra, hogy ki mikor nyert va-
lamilyen elismerést. Ebből fakadóan pl. nem tudtuk 
lekövetni a díjkategóriák változásait. 

• Azzal, hogy a kutatásban –a megfelelő mintanagy-
ság érdekében– egyaránt „elismert szervezet”-nek 
tekintettük a Recognized for Excellence és az Euró-
pai Kiválóság Díj fődíj szinten elismert szervezete-
ket, csökkent a többszöri pályázásból levonható ta-
nulságok esélye. 

• A felmérés során eltekintettünk a siker „kemény” (pi-
aci, üzleti) adatainak vizsgálatától, és ennek folyo-
mányaként attól is, hogy az elismert cégek teljesít-

ményét összevessük más, ebben a megmérettetés-
ben nem indult, de hasonló vállalkozások hasonló 
eredményeivel. 

• A tanulás érdekében megkerestük azon cégek álta-
lunk ismert képviselőit is, amelyek már nem létez-
nek abban a formában, amelyben az elismerést el-
nyerték, így utóéletük (ismételt pályázás, elismerés 
hasznosulása stb.) érdemben nem szolgálhat tanul-
sággal. 

4.4 A felmérés technikai előkészítése 
A fenti szempontok alapján összeállított szervezeti listát 
pontosítanunk kellett, hiszen tudtunk olyan szervezetek-
ről, amelyek azóta megszűntek, vagy jelentős átalakítá-
son estek át (pl. beolvadtak más, akár multinacionális 
szervezetekbe). Így született meg az az 57 elemű lista, 
amely a végül megkeresett szervezetek adatait tartal-
mazta. Ehhez jött mintegy kontrollcsoportként az a hat 
vezető, akik annak idején motorjai voltak a sikernek, de 
azóta visszavonultak vagy más területen dolgoztak to-
vább. 
A megcélzott szervezetek 95%-t sikerült előzetesen 
megkeresni. A pályázatfelelőssel egyeztetve a felkérő le-
velet egy, vagy két személynek címeztük meg: csak a 
pályázatfelelősnek, vagy az elsőszámú vezetőnek is, az-
zal a kéréssel, hogy szervezetenként csak egy választ 
várunk. 
A kitöltés során felmerült tartalmi kérdések illetve techni-
kai problémák kezelésére ügyeletet tartottunk fenn. 
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Az adatfelvételt 2009. szeptember 10-én indítottuk, és az 
eredetileg tervezett két hét helyett három hétig lehetett a 
kérdőívet kitölteni, és az adatokat a felmérést technikai-
lag szervező, és a primer adatelemzéseket végző, tőlünk 
független szervezet (MS Concord Kft.) által biztosított 
szerverre elküldeni. 

Megjegyzés
A kérdőív megtekinthető a http://www.kivalosagtanacsadocsoport.eu/Kutat%E1s.php címen.



5. A kutatás eredményei 
A kutatási eredményeket a kérdés csoportok szerint, te-
hát az alábbi sorrendben mutatjuk be: 

– a válaszadó szervezetek elemzéshez használt alap-
adatai (elnyert elismerések, méret, tulajdonos, szer-
vezeti változások stb.), 

– az önértékelési szakasz, 
– a pályázat készítési, pályázási szakasz, majd 
– az elért legmagasabb elismerést követő időszak jel-

lemzői. 
 
5.1 Hazai kitekintés 
Mielőtt a kutatás eredményei közül elsőként a válasz-
adási arányokat ismertetnénk, kísérletet teszünk arra, 
hogy a kutatási mintát elhelyezzük a hazai modell alkal-
mazói környezetben. 
Magyarországon a Nemzeti Minőség Díj mellett az ága-
zati és regionális minőség díjakon is számos olyan szer-
vezet jelenik meg, amelyek alkalmazzák a díj modellt. 
Minden szervezetet, amely ágazati, vagy regionális mo-
dellt irányít megkerestünk, annak érdekében, hogy a pá-
lyázók számát megismerjük és összesíteni tudjuk. Érde-
kes, s nem szívderítő tapasztalat volt, hogy a megkere-
sett szervezetek többsége nem reagált megkeresé-
sünkre. Így külön is köszönjük azoknak akik szolgáltattak 
adatot. Az eredményeket a 33..  sszzáámmúú  ttáábblláázzaatt  mutatja be. 

 

Díj megnevezése Pályázók száma 
összesen 

Nemzeti Minőség Díj NA 
Közigazgatási Minőség Díj 56 
CAF on-line rendszerben 

önértékelést végző szervezetek 266 

Felsőoktatási Minőség Díj 35 
Közoktatási Minőségéért Díj 145 

Szakiskolai Fejlesztési Program - 
SZÖM modell 150 

Közép-Dunántúli Regionális 
Minőség Díj 78 

Nyugat-Magyarországi 
Regionális Minőség Díj 46 

Észak-Magyarországi Regionális 
Minőség Díj NA 

Észak-Alföldi Regionális Minőség 
Díj 44 

Dél-Dunántúli Regionális 
Minőség Díj 60 

Közép-Magyarországi Regionális 
Minőség Díj NA 

Dél-Alföldi Regionális Minőség 
Díj NA 

Pályázók száma összesen 880 

33..  sszzáámmúú  ttáábblláázzaatt  AA  kkiivváállóóssáágg  mmooddeelllltt  aallkkaallmmaazzóó  sszzeerrvveezzeetteekk  
sszzáámmaa  22000099--iigg  

A hiányzó adatok becslése alapján azt látjuk, hogy kb. 1000 
szervezet indult el valamely minőségdíjért az elmúlt 13 évben 
– az egyes díjak eltérő időpontokban indultak el -, tehát meg-
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Megjegyzés
Az egyes díjakon indulók közötti átfedést (pl. egy általános iskola elindul a regionális díjon és a KMD-n is, illetve egy regionális pályázó elindul az NMD-n is később) 15-20%-osra becsültük.



kezdte a vonatkozó modell alkalmazását. Ezt a számot még 
növeli azon szervezetek száma, amelyek ugyan semmilyen 
megmérettetésen nem indultak el, de a gyakorlatban alkal-
mazzák valamely modellt. Ezen szervezetek számáról azon-
ban pontos információ nem áll rendelkezésre. 
A fenti kitekintést több szempontból is fontosnak tarjuk. Egy-
felől nem találkoztunk korábban olyan adatokkal, mely meg-
próbálta volna megmutatni azon hazai szervezetek számát és 
eloszlását, amelyek elindultak a szervezeti kiválóság felé ve-
zető úton. A becsült 1000 szervezetre, a díjak sokszínűségére 
pedig nemzetközi összehasonlításban is büszkék lehetnénk! 
Másfelől fontosnak tartottuk annak a bemutatást, hogy jelen 
kutatásunkban valóban csak a modell-alkalmazók legsikere-
sebb 5-6%-át kerestük meg. Ennek fényében kell a kutatási 
eredményeket értékelni. 
5.2 Válaszadás 
A megkérdezett 57 szervezet –mint azt a korábbiakban jelez-
tük– közös tulajdonsága az EFQM modell alkalmazásában 
való sikeresség. Ugyanakkor más szempontok alapján is ér-
demes megvizsgálni a minta és a válaszadási arányok alaku-
lását (44..  sszzáámmúú  ttáábblláázzaatt). 

Megkeresett szervezetek száma 57 
Válaszadók száma 30 

Nem válaszolók száma 27 
Válaszadási ráta 52,63% 

44..  sszzáámmúú  ttáábblláázzaatt  AA  kkuuttaattááss  ssoorráánn  mmeeggkkeerreesseetttt  sszzeerrvveezzeetteekk  
vváállaasszzaaddáássii  rrááttáájjaa  

Az 50% feletti válaszadási ráta az internetes felmérések átla-
gánál lényegesen jobb, s egyben lehetővé teszi az eredmé-
nyek feldolgozását. Ugyanakkor az előzetes személyes meg-
keresések, a kiválóság iránti elkötelezettség okán magasabb 
válaszadási arányra számítottunk. 

A szervezeti méret szerinti vizsgálat tanulsága szerint a kis és 
közepes méretű szervezetek valamivel nagyobb arányban 

válaszoltak mint a nagyméretű szervezetek (55..  sszzáámmúú  ttáábblláá--
zzaatt)). 

  Megkeresett 
szervezetek 

Válaszoló 
szervezetek

Válasza-
dási arány 

Nagyméretű 
szervezetek 

száma 
15 6 40,00% 

Kis-és köze-
pes méretű 
szervezetek 

száma 

42 24 57,14% 

Összesen 57 30 52,63% 

55..  sszzáámmúú  ttáábblláázzaatt  AA  kkuuttaattáássbbaann  mmeeggkkeerreesseetttteekk  sszzeerrvveezzeettii  
mméérreett  sszzeerriinnttii  mmeeggoosszzlláássaa  

Az NMD kategóriában az évek során bekövetkezett változá-
sok –a kutatás 13 évet ölelt fel– és a kutatás során alkalma-
zott anonimitási alapelv megnehezítették a termelő, szolgál-
tató stb. kategóriák azonosítását. Az adatok azonban azt 
megmutatják, hogy a közszolgáltató szervezetek válaszadási 
aránya –80% (5 megkérdezett szervezetből négy válaszolt)- 
volt a legmagasabb. 

Az elismerések szintjének vizsgálata során nehézségekbe üt-
köztünk, hiszen több olyan szervezet is szerepelt a megkér-
dezettek közül, amelyek több elismerési szintet is elértek (pl. 
NMD győztes, EFQM döntős), ám olyan szervezet is volt, 
amely NMD részvétel nélkül érte el az EFQM döntős szintet. A 
kutatási adatokból az egyértelműen látszik, hogy a megkere-
sett 39 NMD győztes közül 21 válaszolt, amely 53,84%-os 
válaszadási ráta, tehát gyakorlatilag megegyezik a teljes so-
kaság válaszadási rátájával. 

 
Folytatás a májusi számban 

______________________________________________  
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ÉÉlleettmmiinnőősséégg  ééss  mmuunnkkaahheellyyii  vvoonnaattkkoozzáássaaii  
BBoorrooddaavvkkoo  BBeeááttaa  

 
A szakmai igények, az interdiszciplináris kutatások és a 
divat egyre több területet minőségének értelmezését te-
szi lehetővé. Túllépve a termék és a folyamatminőség 
szűk körén, az emberi tényezővel való foglalkozás input 
és output oldalon egyaránt releváns tényezőként keze-
lendő. Hosszú távon az életminőség kérdéseinek figye-
lembe vétele hozzájárulhat a motivációs és ösztönzési 
rendszerek fejlesztéséhez, ezen keresztül pedig az elé-
gedettebb munkavállalókhoz. A jelen tanulmány az élet-
minőség tényezőinek feltárásával foglalkozó egyetemi 
hallgatói kutatómunka alapján készült, célja, hogy rávilá-
gítson a kérdés fontosságára és lehetőségeire. 
Az életminőség értelmezése 
Az életminőséggel kapcsolatos feltevések, tanulmányok 
és feltett kérdések egyáltalán nem új keletűek. Az embe-
riség talán egyik legősibb kérdése, hogy mi teszi az em-
bert elégedetté, az életet értelmessé és boldoggá, illetve 
mi a teljes és jó élet titka. Arisztotelész (i.e. 350) 
Nikomakhoszi etikája is leszögezi, hogy ez emberi kö-
zösség létének legfontosabb célja a boldogság elérése. 
Számos kérdés felmerül e témával kapcsolatban. Milyen 
tényezők alapján ítélhetjük meg saját életünket, mások 
életét és a gazdaság fejlődését? Számolhatjuk-e csak 
egy matematikai képlettel, vagy válasszunk ki egy mu-
tatót (pl. pénz, barátok száma, szakmai elismerések), 
ami meghatározza a helyzetértékelésünket? Erre nincs 
egyetlen jól bevált séma, alapjába véve ez egy helyzet-
től, személytől, vizsgálandó környezeti tényezőktől függ 
(Ágoston, 2007). Az emberi létezés alapvető célja az 
ember funkcióinak lehető legteljesebb gyakorlása. Az 
emberiség életfeltételei az elmúlt kétszáz évben nagy-

mértékben megváltoztak, de a végső cél ugyanaz ma-
radt. A boldogság, teljesség elérése. Az életszínvonal 
olyan objektív és szubjektív tényezők összessége, ame-
lyek közérzetünket befolyásolják. Milbrath (1978) szerint 
„az életminőség egyetlen védhető definíciója egy általá-
nos boldogságérzés”, így az életminőség egyik legfonto-
sabb indikátorának a boldogságot tehetjük. 
Kutatási háttér 
Az életminőséggel kapcsolatos tanulmány készítése so-
rán alkalmazott módszertan legfőbb információforrásai a 
témával leginkább foglalkozó szakkönyvek, cikkek, sta-
tisztikai kiadványokból nyert adatok, megoszlási táblák, 
szóbeli közlések (interjúk), sajtóban megjelent riportok, 
hírek, szekunder vizsgálatok és a Miskolci Egyetem Ve-
zetéstudományi Intézet által elvégzett primer vizsgálatok.  
Az életminőséget befolyásoló tényezők vizsgálatakor a 
KSH, az EUROSTAT és a WHO által publikált adatokra 
támaszkodtam. 
A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán tanuló 
hallgatók köréből vett minta alkotta a primer kutatások 
alapját és rájuk vonatkoztatva készítettem egy kimuta-
tást, mely a hallgatók jövőképének és életcéljainak az 
elemzésére irányult. Emellett egy elégedettségi szintmé-
rést is végeztem, hogy mit is jelent számukra az életmi-
nőség, mely tényezők jelentik számukra az életminőség 
fogalmat, illetve melyek azok a tényezők, amik leginkább 
befolyásolják az életüket. Arra a kérdésre keresem a 
választ, hogy milyen intézkedések javasoltak a jobb 
életminőség elérése érdekében, a vállalatok munkahely 
körülményeinek javítása érdekében, illetve milyen mód-

Megjegyzés
Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Szervezet alelnöke



szerek elsajátításának a fejlesztéséhez járulhat hozzá az 
egyetemi szintű oktatás. Az empirikus felmérésekhez az 
OTKA PD71685 számú, „A környezettudatosság 
összetevői és mérési lehetőségeik” című kutatás (2008-
2011, kutatásvezető: Dr. Berényi László), továbbá a Mis-

kolci Egyetem TÁMOP 4.1.1-08/1 Hallgatói és intézmé-
nyi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban (projektve-
zető: Kovács Viktor) pályakövetési módszertani fejlesz-
tései nyújtottak támogatást. 

 
1. áábbrraa  ÉÉlleettmmiinnőősséégghheezz  kkaappccssoollóóddóó  ffooggaalloommkköörr 

A témával foglalkozó elméletek és modellek száma igen 
nagy, ezért most csak a leglényegesebb elemeket emel-
ném ki. Az 11..  áábbrraa az életminőség összegző fogalmi rend-
szereként funkcionál. A probléma szerteágazósága miatt a 
legjobb módszernek tartottam, ha összegyűjtöm az életmi-
nőséget leginkább befolyásoló tényezőit. Összhangban a 
stratégiai menedzsmenttel négy csoportra tudom felosztani 
az életminőség formáló halmazt: a következők: társadalmi, 
politikai, gazdasági, és műszaki tényezők. A társadalmi té-
nyezőn belül az elemzés során figyelembe kell venni a tár-
sadalmi szerkezet változásait, a demográfiai változásokat, 
a társadalmi mobilitás kérdéseit, a családot, mint támogató 
háttérszervezetet, szocializálódó képességeket, a külön-

böző civilszervezetek működését, a fogyasztói szokásokat 
és azok változásait. A politikai tényezők – mint például a 
foglalkoztatáspolitika, szociális politika, környezeti politika 
és az energiapolitika- alakulása mindig az aktuális politikai 
erők hangsúlyfektetési területük mértékétől és szintjétől 
függ. A gazdasági tényezők az olyan indikátorok vizsgálata 
teszi lehetővé, mint az egy főre jutó bruttó hazai termék, a 
háztartási fogyasztás, a jövedelemkülönbségek és az un. 
Human Development Indicator (HDI), azért hogy átfogó ké-
pet alkossunk a gazdasági fejlődésről. A mutató vizsgálatá-
val kapcsolatban számos könyv és kutatási anyag jelent 
meg, mivel HDI összetettsége kiváló alapot nyújt az elem-
zésekhez. A mutató biztosítja a szükséges erőforrások egy 
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részét, melyekkel az egyének, a családok és a vállalatok 
javítják a munkájuk és életük minőségét (Samu, 2000). A 
műszaki tényezők életminőségre gyakorolt hatásnak elen-
gedhetetlen feltétele a technikai haladás, amely következ-
tében a meglévő eszközök tökéletesedése, illetve teljesen 
új kifejlesztése tovább fokozza a kényelmet. 

Vizsgálati tapasztalatok 
A 300 hallgató megkérdezése során arra kerestem a vá-
laszt, hogy mi a hallgatók életcélja, illetve rendelkeznek-e 
jövőképpel, és ha rendelkeznek, akkor milyen tervek talál-
hatók, amik megvalósulásra várnak. Az esszék és kérdő-
ívek alapján a következő életcélokat és jövőképeket emel-
ném ki: 

A két legfontosabb és leggyakrabban említett életkép egy 
megfelelő, biztos munkahely és ezzel párhuzamosan egy 

karrier létra csúcsának az elérése. Miután az egzisztenciá-
lis háttér alapozottá válik, a következő lépés a családala-
pítás és gyermekvállalás. A férfiak és nők között különbség 
lelhető fel, az időponttal kapcsolatban. Míg a hölgyek több-
sége 30 éves koruk előtt szeretnének családot alapítani il-
letve gyereket nevelni, addig a férfiak esetében kitolódik 30 
éves koruk utánig. 

Mivel a hallgatók életcéljai között a munka, karrier, család 
témakörök szerepeltek, ezért hangsúlyosabbá vált a fent 
említett területekhez tartozó megállapítások elemzése, így 
például a sikertől való félelmet, a vezetői készséget, a 
munkakeresési rátermettséget, a kapcsolatteremtő készsé-
get, a pozitív gondolkodásmódot, a hivatásban való érték-
keresést, illetve a család szerepét állítom a vizsgálatok kö-
zéppontjává. 
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A 22..  áábbrraa nagyon jól mutatja a férfiak és a nők véleménybeli 
és hozzáállásbeli különbségét a család és hivatás témakörök-
ben. Amint a fentiekben is említettem, a nők esetében hama-
rabb, illetve nagyobb arányszámban jelenik meg a vágy a 
biztonságos családi háttér iránt. De ettől függetlenül a nemek 
szerinti bontás alapján mindkét nem képviselteti magát a part-
nerségre vágyó típusban, és ami még nagyon fontos, hogy az 
e csoportba tartozókra a jó kapcsolatteremtő készség és tole-
rancia más emberekkel szemben is jellemző. 
A legmeglepőbb eredmény a sikertől való félelem és a minden 
területen való megfelelés kérdéskörben jelentkezett. Kiderült, 
hogy a nők jobban félnek megélni a sikert, mint a férfiak. Az 
ilyen emberek úgy gondolják, hogy a sikeres embereket, nem 
kedvelik mások, és boldogtalanok a magánéletükben. A ba-
rátságosságot vizsgáló teszt eredményei megerősítik, hogy a 
nők számára a család és az egyensúlyteremtés nagyon fon-
tos. A nők magasabb pontszámot kaptak az együttérzés és 
együttműködés kérdésekre. Ez azt jelenti, hogy akik e kategó-
riába tartoznak, azok el akarják kerülni, hogy úgy tűnjön, ők 
előre akarnak jutni, ezért inkább az együttműködést helyezik 
előtérbe. Bár ezen eredmény alakulásában nagy mértékben 
hozzájárul az a tény is, hogy az emocionális képesség erős-
sége legfőképpen a nőkre jellemző. Ezt az eredmények is tük-
rözik: a nőknél 79 százalék, míg a férfiaknál nem éri el a 60 
százalékot. 
Attól függetlenül, hogy a nők nagyobb mértékben félnek a si-
kertől, a „minden területen való megfelelés„ kérdésnél magas 
aránypontot értek el. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a nők 
esetében, dominánsan megjelenik az a kényszeres össze-
egyeztetési feladat, ami a család – munka – karrier hármas-
ságából adódik. 
A fiatalok életminőségére vonatkozó ismereteinket a követke-
zőkben tudom összefoglalni: 
♦ A vizsgált fiatalok többségére a jó közérzet jellemző. Jövő-

képük pozitív, bíznak céljaik megvalósulásában, kompe-
tensnek érzik magukat sorsuk alakításában, képesek fel-
adataik ellátására és a felmerülő problémák kezelésére. 

Érdeklődőek, nyitottak a világ dolgai és a környezetükben 
zajló események, a környezetükben élő emberek iránt. A 
világot nem érzik szorongáskeltőnek. 

♦ Az iskolapadból kikerülő fiatal lányok élethelyzetüket re-
ménytelenebbnek látják, mint tanuló kortársaik, ami felte-
hetően összefügg a tovább-tanulással kapcsolatos prob-
lémákkal, az elhelyezkedés és a pályakezdés nehézsé-
geivel, az önállóvá válás igényével párhuzamosan 
jelentkező lakásproblémákkal, valamint a családalapítás 
gondjaival. (Kopp, 2008) 

A rizikótényezők redukálása 
Érdemes megemlíteni, hogy életünk során számos olyan rizi-
kótényező jelenik meg, amelyek nagymértékben befolyásolják 
közérzetünket, mindennapi életünk alakulását. 

 
33..  áábbrraa::  KKrriittiikkuuss  éélleettmmiinnőősséégg--ttéénnyyeezzőőkk  

beleértve életminőségünk javulását, romlását, mint például a 
rossz munkahelyi légkör, stresszes élet, a család és a munka 
közti diszharmónia. A 33..  áábbrráánn  felsorolt tényezők mérséklésé-
hez egyaránt nyújthat segítséget az egyetem, a vállalat és az 
állam, hiszen egy kedvezőbb környezeti befolyásolódás és 
működési politika mellett, részben vagy egészben elérhető a 
mindenki által vágyott jó munkahelyi légkör, stressz-mentes 
élet, karrierépítés és a család-karrier harmóniájának a meg-
találása. Az említett négy tényező annyira összefonódik, hogy 
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ezeket együttesen érdemes vizsgálni, hiszen az egyik szinte 
automatikusan következik a másikból. 
Az Európai Unió az utóbbi évtizedben kiemelt fontossággal 
foglalkozik azzal, hogy a vállalatok és munkahelyi szervezetek 
alapvető kötelessége a dolgozók lelki-testi egészségének 
megőrzése, az életminőség javítása. A munka, az alkotás az 
ember önmegvalósításának egyik legfontosabb területe, a 
munkavégzés körülményei meghatározóak az aktív népesség 
életminősége, egészségi állapota szempontjából. Az Európai 
Unió féléves konferenciáinak egyik központi kérdéskörévé vált 
az utóbbi években az egészség fejlesztése és megőrzése. 
Kimutatták, hogy a munkával kapcsolatos stressz okozta 
egészségromlás, életminőség romlás konzervatív becslések 
szerint is évente legalább 20 milliárd Euró veszteséget jelen-
tett a korábbi Európai Uniós tagállamoknak. Ennek megelő-
zése céljából az Európai Bizottság 2002-ben új közösségi 
stratégiát dolgozott ki az életminőség javítása céljából. (OEFI, 
2004) 
Az elmúlt években Magyarországon is fokozatosan nőtt 
az érdeklődés az életminőség vizsgálata iránt, s az életminő-
ség-központú tervezés gondolata már a hazai közigazgatás-
ban is fel-felbukkanni látszik, ami a Nemzeti Fejlesztési Terv 
egyik alapkitűzéseként szerepelt a „hazai lakosság életminő-

ségének javítása” (Sebestyén, 2005). 

 

Kiemelt fontosságú az életminőség befolyásolása szempont-
jából a növekvő tendenciát mutató „családbarát vállalati gon-
dolkodás”. Hiszen nem elegendő csak annyi, hogy van az 
adott embernek munkája vagy nincs, hanem most már elő-
térbe kerülnek a munkavégzés körülményei, a légkör, feladat-
kör, milyensége, összetettsége, az adott vállalat vagy cégcso-
port stressz-kezelési programjai. E tényezők mind azt igazol-
ják, hogy a vállalatok, intézmények "családbarátságának" 
vonzatai különösen fontosak lehetnek ma, a gazdasági fejlő-
dés megtorpanásának idején. Pozitív tendencia, hogy pár éve 
bevezették a „Családbarát Vállalat” díjat, melyet minden év-
ben kiosztanak egy arra érdemes vállalatnak. A vizsgálatok 
középpontjában a következők állnak: a munkaidő (lehetőség 
távmunkára, mobil aidő), továbbképzés, megelőző, felvilágo-
sító programok (egészségmegőrzés), gyed/gyes/gyeten lévő 
szülők munkába való visszatérésének segítése (kapcsolattar-
tással, munkaidő megválasztással), munkahelyi rendezvé-
nyek, szabadságolás (alkalmazkodva a dolgozók igényeihez, 
tanítási szünetekhez), gyermekintézmények (megléte, fej-
lesztése). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ÉLETMINŐSÉG Családbarát vállalat Stressz-kezelés 

Rugalmas munkaidő Megfelelő leterheltség 

Továbbtanulás Folyamatos tájékoztatás

Vezetői hozzáállás 

44..  áábbrraa::  „„CCssaallááddbbaarráátt  vváállllaallaatt””  ffőőbbbb  jjeelllleemmzzőőii  

Dolgozók tisztelete 
 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 04. szám 2010. április 40/54 oldal



Összegzés 
Végezetül megállapíthatjuk, hogy az életminőség min-
denkinek mást és mást jelent. Hiszen különböző kulturá-
lis és környezeti háttérrel rendelkezünk. De a végső cél 
ugyanaz, a boldogság elérése. Ahogy az emberek véle-
ményei és gondolkodásmódjai is eltérőek, úgy a vágyaik 
is. Vannak kinek a családjuk és a barátaik, másoknak az 
anyagi javak vagy a hivatásuk, illetve a siker a legfonto-
sabb. Ezen célok és vágyak a társadalmi helyzettől is 
függenek. A nyomornegyedekben élők számára a tiszta 
ivóvíz, élelem és a hajlék jelenti e fogalmakat, míg egy 
háborús menekültnek a biztonsággal és szabadsággal 
egyenlő a boldogság, illetve az elégedettség. 
Mivel az életminőséget szinte lehetetlen egy meghatáro-
zott módszerrel mérni, ezért ennek véghezvitelére szá-
mos modell jött már létre. Mivel ennyire összetett, így a 
befolyásoló tényezőnek a bemutatása is igen sokrétű 
feladat. Az életminőség tényezőinek a felmérésekor 
nemcsak a hazai bázisú irodalomra, hanem nemzetközi 
kutatások, elemzések eredményeire is érdemes támasz-
kodni.  
Az életminőség gyakorlati értékelése egy 300 fős minta 
megkérdezése alapján történt. A vizsgálati eredmények 
célirányosan a megkérdezettek jövőképének és céljainak 
meghatározására irányultak. Az eredményekből le lehe-
tett szűrni, azokat a hiányosságokat és gondokat, melyek 
javításra szorulnak.  
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Prekopecz Józseffel 

 

„… mind hazánkban, mind 
külföldön lényegesen több 
jó példát látok, mint 
rosszat.” 

 
Prekopecz József 

 
- Beszélgetésünk elején egy rövid szakmai életrajzot szeret-

nénk kérni! 
- 1998-ban diplomáztam a Veszprémi Egyetemen okleveles 

mérnök-informatikusként. Meglepő talán, de egy percet sem 
dolgoztam szigorú értelemben vett IT területen, szakmai 
pályámat a sárvári Flextronics-nál (HP nyomtató gyártó 
részleg) kezdtem termék mérnökként. Már ekkor sokkal in-
kább a minőség szakmáról tanultakat használtam munkám 
során és a minőségügy felé orientálódtam. 
1999-ben kerültem a Hödlmayr Hungária Logistics Kft. 
(HHL) kötelékébe és azóta is itt dolgozom, bár az elmúlt 
több mint 10 év alatt a feladat- és felelősségi köröm sokat 
bővült, változott. Kezdetben „csak” a minőségirányítási 
rendszer menedzselését végeztem, majd a minőségellenőr-
zési és a reklamáció-kezelő csoport irányítását is átvettem. 
Rendkívül büszke vagyok a Hödlmayr Hungáriával 2003-ban 
elért EFQM „Recognised for Excellence” elismerésre és 

természetesen a 2004-ben elnyert Nemzeti Minőségi Díjra. 
Magyarországon a Hödlmayr volt az első, és azóta is az 
egyetlen szállítmányozó/logisztikai vállalat, aki Nemzeti Mi-
nőségi Díjat nyert. 
Az igazi nagy változást azonban a 2007-es év hozta meg, 
amikor is a HÖDLMAYR International AG igazgatótanácsa 
megbízott a nemzetközi cégcsoport (konszern) minőségügyi 
vezetői feladataival. 

- Nem csak a győri kollektívának vagy minőségügyi vezetője, 
így lehetőséged van összehasonlítani a honi és a határon 
túli minőségügyi munka színvonalát. Milyenek a tapasztala-
taid? 

- A Hödlmayr konszern érdekeltségei földrajzilag Belgiumtól 
Romániáig terjednek. Nem kell ecsetelni, hogy a különböző 
országok, régiók gazdasági környezete, adottságai már tör-
ténelmi okokból is mennyire különbözőek. Mondhatom 
azonban, hogy a minőség iránti elkötelezettség és a minő-
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ségirányítási rendszerek működtetése minimális eltérést 
mutat a különböző országok leányvállalatainál, hiszen egy 
nemzetközi konszern nem nyújthat nagyban eltérő színvo-
nalú szolgáltatást országonként, régiónként. 
Mindazonáltal munkám fő céljai közé tartozik e különbségek 
kiegyenlítése, többek között egy egységes minőség jelentési 
rendszer kialakításával, egységes konszern belső audit 
rendszer működtetésével és a minőség javítását (határidők 
javítása, kár arányok csökkentése) célzó projektek megva-
lósításával. 
Tavalyi évben elindítottunk egy konszern szintű programot 
is, amely a folyamatos fejlesztés ösztönzését szolgálja. En-
nek fő irányait a munkatársi javaslatok bátorításában, a mi-
nőség körök életre hívásában és folyamatok optimalizálásá-
ban, fejlesztésében határoztuk meg. Büszkék vagyunk arra, 
hogy ezeken a területeken jó példával szolgál a magyar le-
ányvállalat, hiszen nálunk a TQM szemlélet, a folyamatos 
fejlesztésre való törekvés és a munkatársak bevonása las-
san 10 éve a menedzsment mindennapi munkájának része. 

- Előadásaid közben azt tapasztaltam, hogy mindig büszke 
vagy a minőség terén elért eredményeitekre és boldogan 
osztod meg azokat másokkal! 

- Az a cég aki Nemzeti Minőségi Díjat nyer egyben azt is vál-
lalja, hogy a minőség „nagykövete” lesz és tapasztalatait, 
eredményeit megosztja azokkal, akik érdeklődnek és haj-
landóak másoktól tanulni. A tudás, tapasztalat átadását sem 
a cégünk, sem munkatársaim, sem jómagam nem kény-
szernek éljük meg, hanem egy természetes küldetésnek. 
Számos vállalat látogatott meg minket tapasztalatcsere cél-
jából és számos rendezvényen mutattuk be eredményein-
ket, módszereinket. Ezek a találkozások számunkra is ren-
geteg tanulsággal bírnak, mi is sokat tanultunk másoktól. 

- Gyakran hivatkozol munkatársaidra. Csapatjátékosnak tar-
tod magad? 

- Csapat nélkül nem lehet „játszani”, csapat nélkül nem lehet 
a változásokat, terveket megvalósítani. Azok a csapatok 

hatékonyak, amelyekben különböző kompetenciákkal bíró, 
sokszor eltérő személyiségű tagok vesznek részt. Ilyen csa-
patok esetén a legnehezebb feladat megoldása is lerövidül 
és a legnehezebb pillanatokban is van aki továbblendíti a 
szekeret, ha az kátyúba süllyedt. 
Szerencsés vagyok, hiszen mind a magyar leányvállalatnál, 
mind a nemzetközi projekteknél ilyen csaptokban tudok dol-
gozni. Utóbbi esetben különösen érdekes és hatékonyság 
növelő a különböző kultúrák keveredése és szinergiája. 

- Miként ítéled meg a minőségügy mai helyzetét? Mennyire 
vagy optimista? 

- Tudjuk, hogy Magyarország élen áll az egy vállalatra eső ta-
núsítványok (ISO 9001) számát tekintve. Ez egyrészt örven-
detes, mert alapot ad a minőség kultúra megteremtéséhez 
és a további fejlődés (TQM) esélyét is megteremti. Másrészt 
a felhígulás kockázatát is magában rejti és számos esetben 
a tanúsítási kényszer a minőség rendszerekből való kiáb-
ránduláshoz vezet. 
Mi lehet az orvosság a kiábrándulás ellen? A minőség rend-
szert úgy kell kialakítani és menedzselni, hogy gyakorlatias, 
felhasználó barát legyen. Ehhez fel kell mérni a felhasználói 
igényeket a vállalati hierarchia minden szintjén, és akkor 
rájövünk, hogy a gyártósor mellett dolgozó munkatárs telje-
sen mást vár el a rendszertől, mint a felső vezetés. Nem 
könnyű feladat olyan rendszert működtetni, hogy az érthető 
(pl. munkautasítás) és motiváló (pl. visszacsatolások a ve-
zetéstől) legyen minden munkatársnak és a menedzsment is 
„fogyaszthassa” annak előnyeit (pl. eredmények a dönté-
sekhez, döntés előkészítés). 
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Azt szoktam mondani, hogy a minőség rendszert érdekessé, 
színessé is kell tenni annak érdekében, hogy a „felhaszná-
lók” számára fogyasztható legyen. Sajnos még ma is divat, 
hogy kilóra mérik a rendszer jóságát és sokan azt hiszik, 
hogy a nagy mennyiségű, tömör szöveg és leírt körmon-
datok teszik tökéletessé azt, lehetőleg jó vaskos kötetben. 
Ezzel szemben nekem meggyőződésem, hogy egy ilyen 
módon megkomponált munkautasítást senki nem fog elol-



vasni, míg ha ábrákkal, képekkel illusztrálva kevés, de lé-
nyegre törő szövegezéssel készítjük el látok rá esélyt, hogy 
a munkatársak a kezükbe veszik. 
Persze ez csak egy apró példa volt arra, hogyan lehetne ér-
dekessé és sikeressé tenni a minőség rendszereket. To-
vábbi potenciálok rejlenek a cégre szabott, folyamat köz-
pontú rendszerek bevezetésében a sablon rendszerek he-
lyett. 
Visszatérve a kérdésre: optimista vagyok, mert a fent emlí-
tett néhány problémára léteznek a szintén fent említett meg-
oldások illetve mind hazánkban, mind külföldön lényegesen 
több jó példát látok, mint rosszat. 

- Hogyan tudod elfogadtatni magad a cégen belül? Milyen fel-
adatok, illetve kihívások előtt állsz? 

- Ha nyitott vagy elfogadnak és könnyebben éred el céljaidat. 
Kulcsfontosságúnak tartom a nyitottságot, a kommunikációt 
és a kapcsolatteremtő képességet. 
Ezek nagyban segítenek az előttem álló kihívások leküzdé-
sében. Fő feladataim a korábban már említett nemzetközi 
projektek sikeres levezénylése, különböző szinten álló le-
ányvállalatok azonos szintre hozása a legfontosabb minő-
ség mutatók javításával, egységes követelmények, ill. rend-
szerek kialakításával és azok betartásával és működtetésé-
vel. 
Közben természetesen nem szabad, hogy háttérbe szorul-
janak a helyi teendők sem szűkebb környezetemben a 
Hödlmayr Hungáriánál, ahol azon dolgozunk, hogy az álta-
lános gazdasági válság közepette is sikeresek maradjunk a 
minőség szint megtartásával. 
Fontosnak tartom kiemelni, hogy munkám során élvezem és 
bírom a felső vezetés teljes támogatását mind helyi szinten 
(Hödlmayr Hungária ügyvezetése), mind konszern szinten 
(Hödlmayr International igazgatósága). 

- Családod miként viseli a sok munkád miatti távollétet? 

- Nyilvánvaló, hogy sem a családomnak sem nekem nem 
könnyű a sok utazás miatti távollétet tolerálni, de tudomásul 
kell venni, hogy egy nemzetközi vállalatnál nemzetközi fel-
adatokat ellátni csak bizonyos lemondásokkal lehet. Mind-
azonáltal úgy gondolom, hogy sikerül egyensúlyt találnom a 
család és a munka vonatkozásában és feleségem is mel-
lettem áll. Nagy örömünkre tavaly februárban bővült a csa-
ládunk, kisfiunk született. Az immár háromtagú család teen-
dői és a különös gondoskodást igénylő új jövevény nevelése 
távollétemben a feleségemre hárul, de a hétvégéken és a 
hétköznapok nem munkával töltött részében mindent igyek-
szem bepótolni. 

- Mi a kedvenc sportod, s mi a hobbyd? 
- Azon kevés őrült közé tartozom, akit még érdekel a magyar 

foci és NB1-es meccsekre is kijárok. Itt Győrben van egy 
remek, új stadion és most arra várunk, hogy eredményes 
csapat is legyen. 
Egyébként heti két alkalommal focizni is jártam kollégákkal, 
barátokkal, de térd problémák miatt hosszabb időt ki kellett 
hagynom. Jelenleg „szintre hozás” céljából futni járok, ami 
nem tartozik a kedvenc szabadidős tevékenységeim közé, 
de az irodai munka mellett szükség van a mozgásra. 
Szabadidőmet szívesen töltöm a családdal és a barátokkal a 
szabadban, de kikapcsolnak a családi ház körüli teendők is. 
Szeretek a szabadban főzni, a tavalyi évi csúcstermékem 
egy bográcsos kakaspörkölt volt, ami nagy sikert aratott. 
Lassan jön a tavasz, így rövidesen újra próbálkozom, és ki 
tudja talán egy még jobb minőségű pörkölttel tudok előruk-
kolni. 

- Köszönöm a beszélgetést! 
______________________________________________  
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
  

 AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  ttiisszzttúújjííttóó  kköözzggyyűűllééssee  
22001100..  mmáájjuuss  1199..  sszzeerrddaa  11440000 
  22000099..  éévv  bbeesszzáámmoollóójjaa  
  22001100..  éévv  tteerrvveezzeettee  
  VVeezzeettőősséégg  vváállaasszzttááss  

 
  XXIIXX..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  

22001100..  NNoovveemmbbeerr  22--44..  
TTeerrvveezzeetttt  hheellyysszzíínn::  HHootteell  MMeerrccuurree  BBuuddaa  

TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22001100..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzaakkiirrooddaallmmii  DDííjj  22001100..  
  AAzz  ÉÉvv  ((sszzaakktteerrüülleett  mmeeggnneevveezzééssee))  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerrmmeenneeddzzsseerree  22001100..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ee--OOkkttaattááss  DDííjj  22001100..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22001100..  

TTeerrvveezzeetttt  eesseemméénnyyssoorroozzaatt::  
KKoonnffeerreenncciiaa--ssoorroozzaatt  aa  mmiinnőősséégg  aakkttuuáálliiss  kkéérrddéésseeiirrőőll,,  
PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  üünnnneeppééllyyeess  ááttaaddáássaa  aa  ggáállaavvaaccssoorráánn 

 
_________________________________________________________________________________________________  
 



MMeegghhíívvóó  aa  NNAATT  SSzzaakkmmaaii  NNaapprraa  
  
 
 
A nemzeti akkreditálás számára az elmúlt év a korábbi 
éveknél is több és nagyobb jelentőségű változást hozott. 
Ezek közül kiemelkedik a Nemzeti Akkreditáló Testület 
európai szakértői értékelése az európai és nemzetközi 
kölcsönös elismerési megállapodásokhoz csatlakozás 
megteremtésére. Az ennek érdekében végzett munka, a 
bekövetkezett változások, az elérhető előnyök és az új 
feladatok megismerése, megértése és elfogadása min-
den, a hazai akkreditálási tevékenységben érdekelt, illet-
ve érintett szervezet számára hasznos és szükséges. 
 

Ezzel a céllal a 
Nemzeti Akkreditáló Testület 

és a 
MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg 

május 6-án 
(jelentkezési lap mellékelve) 

SSzzaakkmmaaii  NNaappoott 
szervez.

HHOOGGYYAANN  TTOOVVÁÁBBBB  NNEEMMZZEETTII  
AAKKKKRREEDDIITTÁÁLLÁÁSS??  

A Szakmai Nap tervezett programja: 
09.30–10.00 Regisztráció 
10.00–10.15 A szakmai nap megnyitása 
 Lantos Géza, elnök 
 Nemzeti Akkreditáló Testület 
10.15–11.15 Az európai és nemzetközi kölcsönös 

elismerési megállapodásokhoz 
csatlakozás jelentősége és hatásai 
Előadó: Dr. Ring Rózsa, ügyvezető 
igazgató 
Nemzeti Akkreditáló Testület 

11.15-11.30 Szünet 
11.30–12.15 Az akkreditálási eljárások gyakorlati 

tapasztalatai 
Előadó: Dr. Oláh József, jogtanácsos 
Nemzeti Akkreditáló Testület 

12.15-  Konzultáció 

A Szakmai Nap helyszíne a Magyar Szabványügyi 
Testület 

Budapest, VIII. Horváth Mihály tér 1. szám alatti új 
székháza. 

_______________________________________________  
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TTaannuulljjuunnkk  aazz  öökkoollóóggiiaaii  lláábbnnyyoommrróóll!!  
 

Mekkora a jelenlegi életmódunk területigénye, mennyi termé-
szeti erőforrás áll a rendelkezésünkre és mik ennek a gazda-
sági, környezeti és szociális következményei? Mit mutat meg 
az ökológiai lábnyomunk mérete, és mire tudjuk használni a 
módszert? Mit jelent a túllövés, és miért fontos ez nekünk? A 
KÖVET Egyesület 2010 márciusában elsőként tartott képzést 
Magyarországon az ökológiai lábnyom alapjai témában, amely 
során a fenti kérdésekre igyekezett választ adni. 

A KÖVET által szervezett alapszintű képzés több irányból kö-
zelíti meg a jelenlegi életmódunk fenntarthatatlanságának 
problémakörét, célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek az 
ökológiai lábnyom tudományos hátterével, alapfogalmaival, a 
lábnyomszámítás módszerének alapjaival, a számítás fel-
használási lehetőségeivel. Az ökolábnyom teljesebb megér-
tése érdekében a résztvevők betekintést kapnak az életciklus 
elemzés módszerébe is, emellett megismerkednek a legfőbb 
gazdasági mutató, a GDP hiányosságaival és az alternatív 
jóléti mutatókkal. Saját lábnyomuk kiszámítása során pedig a 
hallgatók szembesülnek azzal, hogy a jelenlegi életmódjuk 
milyen terhet ró a Föld eltartó képességére. 

A KÖVET Egyesület nemzetközi hátterének (Global Footprint 
Network hazai partnerszervezete) és szakértőinek köszönhe-
tően vált az utóbbi években a téma egyik hazai szakértőjévé. 
A SZIN ökolábnyomának kiszámításával hozzájárult az Euró-
pai Zöld Fesztivál díjat nyert Szegedi Ifjúsági Napok környe-
zeti terhének megállapításához. Emellett az ökológiai lábnyom 
kérdésköre volt a 2009 őszén szervezett KÖVET-MTESZ Or-
szágos Környezetvédelmi Konferencia fókusztémája is, ahol 
hazai és külföldi szakértőkkel elemezték a témát. 

Az alapszintű Ökolábnyom képzés tananyagát a KÖVET 
Egyesület elsősorban kis és középvállalkozások vezetői, kör-
nyezetvédelmi munkatársai, dolgozói és civil szervezetek 
számára dolgozta ki. 

„Örömmel tapasztaltuk, hogy a képzésen számos különböző 
iparág és egyéb szektor képviseltette magát. A résztvevők ak-
tívak és nyitottak voltak. A képzés értékelésekor felmerült egy 
Ökolábnyom szakmai klub megalakítása a KÖVET irányításá-
val. Az ehhez csatlakozó szervezetek vállalati oldalról is alá 
tudnák támasztani az Ökológiai lábnyom iránti igényt.”– 
mondta Besenyei Mónika a KÖVET Egyesület programveze-
tője, a képzés vezetője. 

Az Ökológiai Lábnyom alapjai című képzését a KÖVET 2010 
második felében ismét megrendezi. Amíg erre sor kerül addig 
az Ökolábnyom szakmai klub létrehozását tűzte ki célul, va-
lamint hogy a hazai Ökolábnyom kutatásokban továbbra is 
aktívan részt vesz. 

1. Mi az Ökolábnyom? 

Az ökológiai lábnyom fogalmát egy kanadai ökológus, William 
Rees alkotta meg a ’70-es években, majd a ’90-es évek első 
felében Mathis Wackernagel-lel közösen fejlesztette tovább. 
Egy adott népesség vagy ember természetre gyakorolt hatá-
sának mérőeszköze, amely szemléletes módon fejezi ki a vi-
lág, egy ország, egy átlagember (vagy egy termék, szolgálta-
tás, rendezvény stb.) erőforrás felhasználási és hulladékfel-
dolgozási szükségleteit termékeny földterületben, hektárban 
(ha). Tulajdonképpen egy adott népesség (vagy termék, szol-
gáltatás, rendezvény stb.) természeti „terhének” mértékegy-
sége. Ha nagyobb „teher” vagyunk, mint amekkora a Föld el-
tartó képessége azaz a Biológiai kapacitás, akkor az élővilág 
és a jövő nemzedékek rovására élünk. A természeti tőkéből 
elvett „hitelből” fedezzük a jelenlegi pazarló életvitelünket. 

Ökolábnyomunk a népességgel és a fogyasztással arányosan 
nő, miközben a föld biológiai eltartó képessége (biokapacitás) 
egyre csökken. Egy ország lábnyomát a népességének mé-
rete, egy átlagos lakójának fogyasztása, illetve a fogyasztott 
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javak és szolgáltatások előállításának erőforrás-igénye hatá-
rozza meg. 

Ábra: Az egy főre eső átlagos európai ökolábnyom méretének 
alakulása és viszonya az egy főre eső biokapacitáshoz. For-
rás: Global Footprint Network 

 
 

2. Szeretné tudni Önnek mekkora a lábnyoma? 

A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló) és a 
KÖVET Egyesült által magyarországi viszonyokra továbbfej-
lesztett ökolábnyom számítási eszköze az Interneten is elér-
hető: www.kothalo.hu/labnyom. 

_______________________________________________  

ÁÁttaaddttáákk  aa  DDrr..  GGeeoorrgg  WWiinntteerr--ddííjjaatt  
A KÖVET Egyesület a Dr. Georg Winter életműdíjat a magyar 
gazdasági szféra és a fenntartható fejlődés összhangjáért 
munkálkodó személyek elismeréséért alapította. A díjat az 
Egyesület Elnöksége első alkalommal, 2010-ben, Dr. Kemény 
Tamásnak, az Iparfejlesztési Közalapítvány külkapcsolati 
igazgatójának ítélte oda. A díjátadó ünnepségre az Egyesület 
rendes éves közgyűlése keretében került sor Budapesten, 
2010. március 23-án. Az átadó ceremónián a díj névadója, 
Dr. Georg Winter is részt vett, aki múlhatatlan érdemeket 
szerzett a környezettudatos vállalatirányítás területén. 

Dr. Kemény Tamás, a kilencvenes évek közepe óta a hazai 
megelőző környezetvédelem meghatározó személyisége. A 
fenntartható gazdálkodás elmélete akkor még innovációnak 
számított, hiszen még a csővégi környezetvédelemre koncent-
ráló megoldások sem terjedtek el széles körben. Az Iparfej-
lesztési Közalapítvány (korábban IMFA) igazgatójaként, amely 
állást 17 évig töltötte be, személyes érdemének tekinthető 
számos környezetvédelmi lap, szövetség és alapítvány támo-
gatása. A KÖVET Egyesület Szervező Bizottságának elnöke-
ként személyesen segítette az egyesület saját lábra állását. 
Mindezen támogatásokkal Dr. Kemény Tamás közvetett, 
mégis életfontosságú módon járult hozzá a környezettudatos 
vállalatirányítás, majd a vállalati felelősség hazai elterjeszté-
séhez. Nemzetközi színtéren is élvonalbeli szakember, sokol-
dalúságát bizonyítják az Amerikában, Európában és Ázsia 
számos országában rendezett konferenciák és világkong-
resszusok, továbbá száznál több publikációja, nemzetközi elő-
adásai, 8 szabadalma valamint kitüntetései (több vállalati, 
egyesületi és állami kitüntetés birtokosa, amelyek közül ki-
emelkedik a Gábor Dénes Díj, valamint a Magyar Köztársa-
sági Díj Lovagkeresztje.) 
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Dr. Kemény Tamás 2008-ban nyugdíjba vonult, az IFKA irá-
nyítását fiatal, lendületes utódja vette át. Ő beosztottként to-
vább dolgozik a közalapítványnál, K+F projektek szervezése 
és oktatásszervezés területén, de főleg a vezetői gyakorlat át-
adásával a fiatalabb generációnak. 

http://www.kothalo.hu/labnyom


„Dr. Kemény Tamás optimizmusával és önzetlen segítőkész-
ségével méltán érdemelte ki az első Winter-díjat életművével, 
a környezettudatos vállalatirányítás erős mozgalommá segíté-
sével Magyarországon.” – hangsúlyozta Dr. Tóth Gergely a 
KÖVET Egyesület főtitkára. 

„Öröm és megtiszteltetés, hogy elsőként én kaptam meg ezt 
ez életminőség javítását honoráló környezetvédelmi díjat.  Kö-
szönöm, hogy dr. Georg Winter, akinek életműve példakép 
mindnyájunknak, személyesen gratulált a kitüntetéshez.” – 
mondta Dr. Kemény Tamás az életműdíj átvételekor. 

A díjátadón az életműdíj névadója, Dr. Georg Winter is tiszte-
letét tette. Nevéhez fűződik a környezettudatos vállalatirányí-
tás átfogó rendszerének bevezetése és gyakorlati megvalósí-
tása, amelyet később róla neveztek el Winter-modellnek, va-
lamint az első ökológiával összhangban kialakított gyárépület 
koncepciója és megvalósítása. Alapítója a környezettudatos 
vállalatirányítást hirdető két nagy szervezetnek, a B.A.U.M.-
nak, amely a közel 500 taggal működő Környezettudatos Vál-
lalatirányítás Németországi Egyesülete, valamint a nemzeti 
egyesületeket összefogó INEM-nek (International Network for 
Environmental Management). 

Dr. Winter az ünnepélyes díjátadón tartott előadásában bibliai 
példaképeket állított a hallgatóság elé, akiktől sokat tanulha-
tunk a fenntarthatatlanság látszólag megoldhatatlan gondjá-
nak legyőzésében is. Az ő példájukat követve kell fejlődnünk a 
fenntarthatóság felé, hogy ne pusztítsuk el a teremtés művét 
rövidtávú látszat-érdekek miatt. 

 

A KÖVET Egyesület, és ezzel Magyarország az első, aki a 
környezettudatos vállalatirányítás, s a ma vállalati társadalmi 
felelősségnek (CSR) nevezett mozgalom eme úttörőjének 
munkásságát díjjal tiszteli meg. A Dr. Georg Winter életműdí-
jat évente tervezi odaítélni az Egyesület, egy természetes 
személy számára, aki önzetlenül, hatékonyan és a gyakorlat-
ban bizonyította, hogy a gazdaság, az ember és a természet 

működhet összhangban, sőt ez az egyetlen felelős módja mű-
ködésüknek. 

1. Dr. Kemény Tamás életrajza: 
Dr. Kemény Tamás 78 éves, két gyermek édesapja öt unoka 
nagyapja. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1955-ben gé-
pészmérnöki, 1960-ban villamosmérnöki diplomát, 1984-ben 
doktori fokozatot szerzett. 1983 óta a műszaki tudomány kan-
didátusa. Kiválóan beszél angolul, németül, oroszul. Pályáját a 
Budapesti Műszaki Egyetem Műszer- és Méréstechnika tan-
székén kezdte tanársegédként, majd a Méréstechnikai Köz-
ponti Kutató Laboratóriumban dolgozott hosszan és kitartóan, 
ahol tudományos munkatársból főosztályvezető lett, végül pe-
dig az igazgatótanács tagja. 1984-től a BME Folyamatszabá-
lyozási Tanszék címzetes egyetemi docense, később vendég-
professzor Thaiföldön a Bangkoki Műegyetem Ipari Műszer-
technikai Tanszékén, valamint UNESCO szakértő Etiópiában, 
az Addis Abeba-i Nemzeti Műszerközpont megszervezésé-
ben. 6 könyve jelent meg. Száznál több publikációt írt magyar, 
angol, német, orosz, japán és kínai folyóiratokba. Sorozat-
szerkesztője az Amerikában kiadott „IMEKO TC Event Series” 
könyvsorozatnak. 16 országban tartott előadásokat. 8 magyar, 
angol és német szabadalma van. Több vállalati, egyesületi és 
állami kitüntetés birtokosa, amelyek közül kiemelkedik a Gá-
bor Dénes Díj, valamint a Magyar Köztársasági Díj Lovagke-
resztje. 

Érdeklődése a kilencvenes évek elején fordult a környezetvé-
delem felé, az Iparfejlesztési Közalapítvány (akkor IMFA) 
igazgatójaként személyes érdemének tekinthető számos kör-
nyezetvédelmi lap, szövetség és alapítvány támogatása. Troy 
Davis, az INEM /International Network for Environmental 
Management, a környezettudatos vállalatirányítási egyesüle-
teket tömörítő nemzetközi, Hamburg székhelyű hálózat.// ak-
kori ügyvezető igazgatójának budapesti látogatása győzte 
meg a megelőző környezetvédelem jelentőségéről.  1994-et 
írunk; ki kell hangsúlyozni, hogy ez akkoriban hatalmas inno-
vációnak számított, hiszen még a csővégi környezetvéde-
lemre koncentráló megoldások sem terjedtek el széles körben. 
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Dr. Kemény Tamás a lelkesedését tettekre váltotta, az IMFA 
Kuratóriumának és saját munkatársainak hűvös fogadtatása 
ellenére elvállalta a majdan létrehozandó Környezettudatos 
Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET) Szervezető Bizottságá-
nak elnöki tisztét. Személyesen segítette az egyesület saját 
lábra állását, kapcsolatait és energiáját nem kímélve hozzájá-
rult a KÖVET 25 alapító tagjának meggyőzéséhez, valamint 
gyakorlati segítséget is adott az irodaalapításhoz. Mindezen 
támogatásokkal Dr. Kemény Tamás közvetett, mégis életfon-
tosságú módon járult hozzá a környezettudatos vállalatirányí-
tás, majd a vállalati felelősség hazai elterjesztéséhez. 

Dr. Kemény Tamás mindezen munkájáért soha nem várt és 
kapott egyetlen forint tiszteletdíjat sem, sőt lehetősége szerint 
a Közalapítvány pályázatain keresztül továbbra is támogatta 
pl. a Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetségét, a Magyar 
Minőség Társaságot, az Ipar a Környezetért Alapítványt, de a 
témára fogékony diplomázókat, fiatal feltalálókat is. Sokolda-
lúságára jellemző, hogy konferenciákat és világkongresszuso-
kat rendezett Hollandiában, Ausztriában, Németországban, 
Angliában, Finnországban, Svédországban, Japánban, Kíná-
ban, Oroszországban, Horvátországban, Csehországban, 
Lengyelországban, Belgiumban, Franciaországban, az USA-
ban és Brazíliában. Mindvégig nyitott maradt az új és jó esz-
mékre, idős korában tanult meg bánni a számítógéppel, aktív 
maradt nyugdíjba vonulása után is. A KÖVET leválásával a 
környezetvédelmi projekteket a Közalapítványnál az EUPROM 
viszi tovább nagy sikerrel. Dr. Kemény Tamás 2008-ban 
nyugdíjba vonult, az IFKA irányítását fiatal, lendületes utódja 
vette át. Ő mégis tovább segíti beosztottként a munkát, K+F 
projektek szervezésével, oktatásszervezéssel, de főleg a ve-
zetői gyakorlat átadásával a fiatalabb generációnak. 

2. Dr. Georg Winter életrajza:  
Dr. Georg Winter 1941-ben született Németországban. Ham-
burgban, Neuchâtelben és Párizsban tanult, 1973-ban vállalati 
jogból doktori fokozatot szerzett. 1968 és 1995 között a 150 
éve családjuk tulajdonában lévő Winter & Sohn céget vezette, 
amely gyémánt szerszámokat és ipari szintetikus gyémántokat 

gyártott, 1800 alkalmazottal. 1972-ben egy könyvélmény ha-
tására Dr. Winter hivatalosan vállalati céllá nyilvánította a kör-
nyezetvédelmet, s bevezette a később róla elnevezett Winter 
modellt, a környezettudatos vállalatirányítás átfogó rendszerét 
(24 évvel az ISO 14001 megjelenése előtt!).  

1986-ban az Európai Bizottság felkérésére praktikus kézi-
könyvet írt a modellről, ami Németországban hat kiadást ért 
meg, s több mint egy tucat nyelvre fordították le. Ő alapította 
1984-ben a B.A.U.M.-ot, a Környezettudatos Vállalatirányítás 
Németországi Egyesületét, amely ma 500 vállalati taggal mű-
ködik, és 1991-ben „Global 500 Roll of Honour” díjat nyert. 
Nevéhez fűződik az első ökológiával összhangban kialakított 
gyárépület koncepciója és megvalósítása 1986-ban, öt évvel 
később pedig a nemzeti egyesületeket összefogó INEM meg-
alapítása, amely 2003-ban „Change the World” díjban része-
sült.  

1995 végén Dr. Georg Winter és fivére, Michael eladták a 
rendkívül sikeres vállalatot, hogy idejüket és anyagi forrásaikat 
teljes mértékben a környezetvédelemnek szentelhessék. Ek-
kor Dr. Winter, aki szerette volna megjutalmazni alkalmazot-
tait, megvásárolt egy állami gazdaságot, majd átállította orga-
nikus gazdálkodásra, végül volt alkalmazottainak ajándékozta. 
1995-ben elnyerte a Német Szövetségi Környezetvédelmi 
Alapítvány félmillió euró nagyságú díját, amelyet megosztva a 
BAUM-nak és az INEM-nek adományozott. Dr. Winter 2003-
ban lemondott az INEM elnökségéről is és nyugdíjba ment, 
idejét az ember és a természet konfliktusáról szóló verseinek, 
a zongorának és családjának szenteli.  

A Magyar Minőség Társaság és a Magyar Minőség fo-
lyóirat tisztelettel és őszinte nagyrabecsüléssel gratulál 
Kemény Tamásnak, és jó egészséget, továbbá sok si-

kert kíván további munkásságához! 
__________________________________________________  
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Az ENSZ Fejlesztési Programja (United Nations 
Development Programme - UNDP) segítséget nyújt az 
Európai Unió új tagállamainak ahhoz, hogy jobban ki-
használhassák a felelős vállalatirányításban rejlő üzleti 
lehetőségeket. A projekt Bulgária, Magyarország, Litvá-
nia, Lengyelország és Szlovákia részvételével azt a célt 
tűzte ki, hogy mérje és értékelje a társadalmilag felelős 
(vagy más néven CSR, Corporate Social Responsibility – 
vállalatok társadalmi felelősségvállalása) üzleti gyakor-
latot. A projekt segítséget nyújt a résztvevő új tagállam-
oknak abban, hogy társadalmilag felelősebb vállalkozá-
sokat alakítsanak ki, valamint hozzásegíti az országokat 
ahhoz, hogy nagyot lépjenek az EU többi államához való 
felzárkózásban. Magyarországon a projekt a UNDP és a 
KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért közös 
együttműködésében valósul meg 2010 folyamán. 
„Legfontosabb célunk, hogy olyan, a gyakorlati tapasz-
tatokra alapuló mérőszámokat dolgozzunk ki, melyek le-
hetővé teszik mind a kormányzat, mind a vállalatok szá-
mára, hogy felmérjék CSR tevékenységük pénzügyi és 
nem pénzügyi hasznait.” – mondta Bodroghelyi Csaba, a 
KÖVET Egyesület ügyvezetője. 
Bodroghelyi szerint a projekt a társadalmilag felelős váll-
alakozások számára biztosít majd szükséges eszközöket 
a régióban. Jelenleg az új uniós tagállamoknak CSR te-
vékenységüket mérő- és ellenőrző rendszerre van szük-
ségük, valamint olyan stratégiára, melyből világosan ki-
derül, hogy a jó CSR gyakorlat versenyelőnyt jelent szá-
mukra. 

Az európai szinten elterjedt CSR definíció szerint a vál-
lalatok önkéntesen integrálnak társadalmi és környezeti 
elemeket működésükbe és kapcsolataikba. Ez a fajta 
üzleti modell az innovatív, versenyképes és fenntartható 
vállalat megalkotásának útja lehet, mely egyaránt hasz-
nos mind a gazdaság mind pedig a társadalom számára. 
A projektet a helyi UNDP irodák valósítják meg, a terve-
zett projekttevékenységek a következők: 
1. Országos szintű CSR teljesítmény-mérő rendszer ki-

alakítása a CSR- kiválóság mérésére és ellenőrzé-
sére. Ekkor kerülnek kidolgozásra a teljesítmény-
mérő mutatószámok, a projektben résztvevő orszá-
gok képviselői pedig a CSR mutatószámok gyakorlati 
alkalmazásáról szóló képzésen vesznek részt.  

2. A vállalatok CSR teljesítményének mérésére alkal-
mas képességeiknek fejlesztése, gyakorlati mód-
szertanuk, önértékelési eszközeik és munkatársaik 
képzésén keresztül. 

Az egyéves projekt az Európai Bizottság támogatásával 
valósul meg. Teljes költségvetése 204.150 euró, ebből 
az Európai Bizottság hozzájárulása 186 538 euró, a 
fennmaradó részt a lengyel kormány és UNDP fedezi. 

______________________________________________________________________________   
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A Magyar Innovációs Szövetség 2010. február 24-én tar-
totta 2009. évi rendes közgyűlését a Ramada Plaza Hotel-
ben, Budapesten. A közgyűlést a Szövetség elnöke, 
Dr. Szabó Gábor nyitotta meg, és köszöntötte a tagintéz-
ményeket és a közgyűlés vendégeit.  

A Mandátumvizsgáló Bizottság, ill. a Jegyzőkönyv hitelesí-
tők megválasztása után került sor a Magyar Innovációs 
Szövetség 2009. évi média díjának átadására, melyben 
idén a Népszabadság szerkesztője Ötvös Zoltán részesült. 
A díjat Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke nyújtotta át a díja-
zottnak. 

A következő napirendi pontnak megfelelően Monszpart 
Zsolt, általános elnökhelyettes, az Ericsson Magyarország 
Kft. vezérigazgató-helyettese szóbeli kiegészítést tett a 
2009. évi tevékenységről szóló beszámolóhoz. Kiemelte, 
hogy a Szövetség számos sikert ért el, mind a tehetséges 
fiatalok, mind az érdekérvényesítés, illetve az Innovációs 
Alap védelmezése területén. Majd bővebben beszélt a ter-
mészettudományos és műszaki oktatás jelenlegi helyzeté-
ről.  

A közgyűlés szakmai programjának két célja volt: egyrészt 
pozitív példákon keresztül megmutatni azt, hogy miért is 
fontos az innováció, másrészt megfogalmazni a követendő 
tudomány- technológia- és innováció-politikával szembeni 
elvárásainkat. 

Első előadóként Dr. Pálinkás József elnök tartott előadást 
"Kreativitás, alkotóképesség, siker" címmel, hiszen az 
Akadémia az intézményi rendszerén keresztül egy vi-
szonylag nagy szegmensét felügyeli a kutatás-fejlesztés-
nek. Hangsúlyozta, hogy az innováció nincs önmagában, 
mindig egy viszonylag hosszú folyamat része. Innováció 
alatt nem csupán a műszaki tudományhoz közeli eredmé-

nyeket kell érteni, hanem egyfajta szervezeti megújulást is. 
Véleménye szerint Magyarországon nagyon nagy gond, 
hogy a munkaképességű lakosságnak csak az 54%-a dol-
gozik. Ez legalább akkora gond, mint az innováció alacsony 
szintje. Azonban egy megfelelő kormányzati hozzáállással 
el lehet kezdeni azokat a lépéseket, amelyek egy jobb, ha-
tékonyabb magyar gazdaság, egy jobb, hatékonyabb ma-
gyar tudományos kutatási rendszer és egy jobb, hatéko-
nyabb magyar innovációs rendszer létrehozásához vezet-
hetnek. 

A szakmai program második előadója Bogsch Erik vezér-
igazgató volt, aki egy kiemelten innovatív, sikeres nagyvál-
lalat, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. vezetője. 
Elmondta, a vállalati vezetés úgy gondolja, hogy a legfon-
tosabb az ember. Továbbá nagyon fontos a környezet, a 
megfelelő légkör, és nyílván a gyógyszeriparban, de másutt 
is, megfelelő felszereltség, infrastruktúra és pénz is kell. 
Számadatokkal alátámasztva bemutatta, hogy a magyaror-
szági vállalati K+F költségekből a gyógyszeripar egyhar-
maddal részesedik, ezen belül a Richter -a 2008-as adatok 
alapján- több mint 18 Mrd forintot, a tavalyi évben az árbe-
vételük 10%-t, azaz 23 Mrd forintot költött. a régióban a 
legtöbbet költött kutatásra és fejlesztésre. A gyógyszeripar-
ban a hozzáadott érték a versenyképesség legfontosabb 
tényezője. 

Ezt követően Lustyik György egy sikeres, vidéki KKV, a 
Soft Flow Kft. ügyvezető igazgatójaként számolt be a cég 
innovációhoz vezető sikereiről. Az 1992-ben alakult cégnek 
van egy kutató-fejlesztő laboratóriuma, amelyben kémiai, 
biológia, biofizikai jellegű fejlesztéseket végeznek, ame-
lyeknek termékei vannak, tovább van szoftverfejlesztésük, 
ill. vannak bizonyos szolgáltatásaik is. A Kft. Mikrogyöngy-



technológiával foglalkozik, amely egy multiplex eljárás, és 
néhány tíz mikro-liternyi preparátumból lehet nagyszámú, 
akár több száz analitikai eljárást végezni. Részletesen is-
mertette, hogy egy nagyon szűk területen, nagyon speciális 
tudással hogyan lehet sikereket elérni. Természetesen eh-
hez a képzett, magasan kvalifikált munkatársak megléte el-
engedhetetlen. 

A szakmai programot Friedler Ferenc professzor, a Pannon 
Egyetem dékánjának előadása követte, aki egy olyan ku-
tató és oktató, akinek sikeres, megvalósult, az iparban al-
kalmazott projektjei vannak. Elsőként a szervezeti innová-
cióhoz kapcsolódó kérdésekről beszélt. Ha az egyetemi 
szervezeteket tekintjük, akkor három fontos tevékenység 
létezik, ez az oktatás, a kutatás és a kutatás-fejlesztés. En-
nek a három tevékenységnek egyenrangú módon kell be-
integrálódnia a szervezet működésébe, és mind a három-
nak nemzetközi szintűnek kell lennie. A második szakasz-
ban betekintést nyerhettek a résztvevők a Kar 
együttműködéseibe (többek között a MOL-lal), amely szin-
tén egy innovációs folyamat része. Továbbá egy speciális, 
az ellátó lánc innovációjára kifejlesztett szoftverről lehetett 
részletesebb információkat kapni. Végül a kutatás-fejlesz-
tési pályázati kiírásoknál az egyetemeket érintő problé-
mákra hívta fel a figyelmet az előadó. 

Végezetül Hunyadi Áron, a Magyar Fiatal Tudósok Társa-
ságának tagja, a BME hallgatója, mint a jövő műszaki ér-
telmiségének képviselője ismertette saját innovációs sike-
reit. Elsőként az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehet-
ségkutató Versenyeken elért sikereiről, és az ezekre 
készített pályamunkáiról beszélt a fiatal. Ezt követően a 
Szövetség által szervezett szakmai útjairól, s az ott szerzett 
nemzetközi eredményekről, tapasztalatokról. Tapasztalatai 
szerint, ha valakinek vannak jó ötletei, elképzelései, és azt 
megfelelő munkával előre is viszi, akkor látni fogja az 
eredményen, hogy érdemes. Fiatal, tehetséges társainak 
szóló üzenetében hangsúlyozta, hogy érdemes a műszaki, 

természettudományi pályát választani, mert rendkívül iz-
galmas. 

A hozzászólások után a közgyűlés kisebb kiegészítésekkel 
egyhangúan elfogadta a MISZ "Innováció-növekedés" c. 
állásfoglalását. 

A szakmai programot követően került sor a Felügyelő Bi-
zottság beszámolójának szóbeli kiegészítésére. Papanek 
Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy a bi-
zottság átnézte a gazdálkodást, és gondos vizsgálat után 
sem talált hiányosságot. Külön kitért a Szövetség érdemi 
munkái közül a THE programra, ill. a MISZ és az innová-
ciós folyamatokat irányító szervezetekkel fennálló kapcso-
latra. 

Ezt követően, a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szö-
vetség 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót és há-
rom tartózkodás mellett az ahhoz kapcsolódó felügyelő bi-
zottsági jelentést, valamint egyhangúlag szavazott arról is, 
hogy maradjon a 2009. évben elfogadott tagdíjrendszer. A 
közgyűlést fogadás zárta. 

  
______________________________________________________________________________   
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A folyamatteljesítmény és a folyamatképesség statisztikai 
mutatói 1. rész - Dr. Balogh Albert 

Statistical Indices of Process Performance and 
Process Capability, Part 1 - Dr. Balogh, Albert 

A Balanced Scorecard alkalmazása egy termelő vállalat 
létesítménygazdálkodási funkciójában – 
Bitó János – Czerny József 

Implementing Balanced Scorecard as Facility 
Management Activity of a Production Company - Bitó, 
János – Czerny, József 

Szervezeti Kiválóság Magyarországon – 2009 1. rész - 
Bodor Pál – Csiszár Miklós Béla – Tunkli Gábor 

Excellence of Organizations in Hungary Part 1 - 
Bodor, Pál – Csiszár, Miklós Béla – Tunkli, Gábor 

Életminőség és munkahelyi vonatkozásai – 
Borodavko Beáta 

Life Quality Concerning the Place of Work – 
Borodavko, Beáta 

Jók a legjobbak közül - Sződi Sándor riportja 
Prekopecz Józseffel 

The Best among the Best - A Riport with Prekopecz 
József, by Sződi, Sándor 
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Közgyűlés 
XIX. Magyar Minőség Hét 

General assembly 
19th Quality Week 

Hogyan tovább nemzeti akkreditálás? – szakmai nap 

What Next National Accreditation?—Professional 
Conference 
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Tanuljunk az ökológiai lábnyomról! Let Us Learn about the Ecological Footprint 

Átadták a Dr. Georg Winter-díjat Dr. Georg Winter-Award Granted 

CSR mérőszámokat fejleszt öt uniós tagállam Five Union Countries Developing CSR Indices 

A Magyar Innovációs Szövetség közgyűlése 

General Assembly of the Hungarian Union for 
Innovation 
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