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BBeekköösszzöönnttőő  
DDeemmeetteerr  KKrriisszzttiinnaa  

 
A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Gazdálkodástu-
dományi Kara mutatkozik be ebben a különszámban. A 
számot úgy állítottuk össze, hogy abból az Olvasó képet 
nyerjen a kar stratégiájáról, minőségügyi gyakorlatáról és 
eredményeiről csakúgy, mint néhány, karon dolgozó ku-
tató minőséggel kapcsolatos kutatásairól. 
Bemutatkozásunkat a BCE Gazdálkodástudományi Kar 
átfogó stratégiájának, a gazdasági oktatás fellegvárának 
tekintett intézmény néhány sarkalatos építőkövének fel-
villantásával kezdjük Bálint András dékán-helyettes tollá-
ból. 
A stratégiai gondolatokat a kari minőségügy kérdéseinek 
körbejárása követi. Papp Viktória és Kováts Gergely, a 
Minőségügyi Iroda munkatársai érzékeltetik azt a komp-
lex megközelítést, melynek segítségével folyamatos 
visszajelzések érkeznek az oktatóknak és felelős veze-
tőknek, adatokkal látva el az oktatásminőség folyamatos 
fejlesztését. A minőségfejlesztési törekvéseket mi sem 
mutatja jobban, minthogy a szerzők nem titkolják, a 
visszajelzési rendszer korántsem tökéletes. A rendszer 
erényei mellett kitérnek annak hibáira, problémáira, 
azokra a dilemmákra, amelyekkel a rendszer fejlesztői 
jelenleg szembesülnek. 
A következő írás a kar egyik legátfogóbb kutatóközpont-
jának működését tekinti át a kezdetektől egészen napja-
inkig. Chikán Attila, a Versenyképesség Kutató Központ 
igazgatója és Czakó Erzsébet, a Vállalatgazdasági Inté-
zet igazgatója foglalja össze, milyen fázisai voltak eddig 
a kutatóközponton belül folyó munkának. A versenyké-
pesség kutatások jelenleg zajló utolsó fázisa szerves 

része az egyetem legnagyobb TÁMOP projektjének („a 
Budapesti Corvinus Egyetem kutatási, fejlesztési és in-
novációs teljesítményének növelése öt interdiszciplináris 
kiválósági központ létrehozásával – TÁMOP-4.2.1/B-
09/KMR-2010-0005” címmel). E projekt célja, hogy 2014-
re a BCE elérhesse a kutatóegyetemi státuszt. Ez a Ver-
senyképesség Kutató Központ és TÁMOP projekt közötti 
együttműködés tette lehetővé, hogy a Magyar Minőség 
eme különszámába ilyen gazdag kínálatot tudunk felkí-
nálni kutatásainkból. A különszám további cikkei már e 
kutatás eredményei. 
A hátralévő cikkek tehát már nem az egyetemmel, ha-
nem a minőség általánosabb kérdéseivel foglalkoznak. 
Becser Norbert a szolgáltatásminőséggel kapcsolatos –
nemzetközi szakirodalomban megjelent– modelleket mu-
tat be. Tizenkét modellt vet össze, rámutatva azok ha-
sonlóságaira és eltéréseire, előnyeire és hátrányaira. A 
modelleket jól tudják használni gyakorló szakemberek, 
ha másra nem, a minőségről való gondolkodás struktu-
rálására. De jól hasznosíthatók az összegyűjtött koncep-
ciók termelő vállalatoknál is, hiszen legtöbbjük a termé-
kek mellett számos szolgáltatást nyújt vevőinek. 
A szolgáltatásminőség témáját folytatjuk Szabó Ágnes 
cikkével, aki egy speciális területre, a szabadidősportba 
vezeti el az Olvasót. Érdemes megemlíteni, hogy a BCE 
néhány éve közös szakot alapított a Testnevelési Egye-
temmel, miután már lassan két évtizedes hagyománya-
ink vannak a sportgazdaságtan oktatása terén. A cikkben 
a szabadidősport fejlődéséről és a fogyasztók szolgáltató 
választási preferenciáiról kaphatunk képet egy empirikus 

Jegyzet
A különszám szerkesztője, Budapesti Corvinus Egyetem



kutatás eredményeinek bemutatása révén. Ebben a vá-
lasztásban a minőség -nem meglepő módon- kiemelt 
szerepet játszik. 
Gyulavári Tamás, Csepeti Ádám és Nagy Gábor a mar-
keting szemüvegén keresztül vizsgálja a minőség kérdé-
sét. Koncepciójuk középpontjában a piacorientáció és a 
termék-, illetve szolgáltatásminőség kapcsolata áll. 
Elemzéseikkel a környezeti bizonytalanság hatását igye-
keznek e kapcsolatra meghatározni. A szerzők kutatá-
sukhoz a versenyképesség kutatás több mint 300 –dön-
tően kis- és középvállalatokra kiterjedő- adatait hasz-
nálták fel. Eredményeik alapján a piacorientáció –külö-
nösen annak vevőorientáció dimenziója- magasabb mi-
nőséghez vezet, és ezt a kapcsolatot a környezeti bi-
zonytalanság csak kismértékben képes befolyásolni: a 
piaci bizonytalanság nincs hatással a kapcsolatra, a mű-
szaki-technikai bizonytalanság pedig csak némileg gyen-
gíti azt. 
Az utolsó tanulmány -melynek szerzői Szigetvári Csenge 
és Demeter Krisztina- egy multinacionális vállalat, a 
Grundfos minőséggel kapcsolatos gyakorlatába nyújt 
bepillantást. Esettanulmányszerű cikkükben azt vizsgál-
ják, milyen konkrét stratégiai és gyakorlati eszközöket 
használ a vállalat annak érdekében, hogy egységes 
minőséget biztosítson összes termékére, bárhol gyártsák 
is őket a világban. 
Reméljük, hogy bemutatkozásunk, cikkeink elnyerik Ol-
vasóink tetszését, és a jövőben Önöket is a kar munka-
társainak kutatási partnereiként, a kutatásnak helyszínt 
adó vállalati szakemberként, netán padsorainkban a fel-
nőttképzés hallgatóiként üdvözölhetjük. 

 

 
________________________________________________________________________________________________
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A Gazdálkodástudományi Kar a köztudatban „KÖZGÁZ” 
néven ismert Budapesti Corvinus Egyetem legnagyobb, 
nemzetközileg is elismert Kara. 
A hazai oktatási intézmények között a Budapesti 
Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara a gaz-
dálkodási képzésben a legnagyobb hagyományokkal, 
hazai és nemzetközi elismertséggel rendelkező oktatói 
karral, valamint több mint 7300 hallgatóval rendelkezik. 
Világos jövőkép és küldetéstudat, egyértelmű ered-
mények 
A Kar küldetése, hogy mind a gyakorlati és elméleti kép-
zés, mind a tudományos kutatás területén, Magyaror-
szágon, egyedülálló színvonalon végezze tevékenysé-
gét. Ennek eredményeképpen egy évtizeden belül a ré-
gió egyik legmagasabb rangú oktatási intézményévé 
váljon, mely hazánkon kívül az Európai Unióból és a vi-
lág más országaiból is jelentős számú hallgatót, illetve 
kutatási tevékenységet vonz.  
A Gazdálkodástudományi Kar oktatóinak, illetve kutatói-
nak magas színvonalú tevékenységét ismerte el a Fi-
nancial Times 2005-ben, illetve 2006-ban, amikor a leg-
jobb 25 európai üzleti képzéssel foglalkozó egyetem kö-
zött szerepeltette intézményünket.  
Büszkék vagyunk arra, hogy a HVG Diploma 2012 kiad-
ványban a hallgatói kiválóság összesített rangsorában 
idén is az első helyre kerültünk, s vezetjük a tudományos 
fokozattal rendelkező oktatók száma és aránya alapján 
összeállított alrangsort is az oktatói kiválósági listán. A 

gazdasági képzők piaci rangsorában Karunk szintén fo-
lyamatosan előkelő helyen áll. 
A Heti Válasz hetilap idén ismét huszonnégy intézményt 
vizsgált a közgazdasági képzések rangsora elkészítése-
kor, melyek közül a tavalyihoz hasonlóan idén is a BCE 
vezet. 2011 októberében közzé tett felsőoktatási rang-
sora szerint a gazdaságtudományi képzést folytató fel-
sőoktatási intézmények közül a Budapesti Corvinus 
Egyetem az OTDK eredmények, a foglalkoztatók és a 
munkaerő-közvetítők véleménye alapján maximális 5 
egészes értékelést kapott. A munkáltatók úgy gondolják, 
erről az egyetemről jönnek a legjobb pályakezdők, vala-
mint felmérésük szerint a BCE az egyetlen Európában is 
jegyzett magyar gazdasági felsőoktatási intézmény. 
Vezető szerep a hazai gazdasági felsőoktatásban, 
széles oktatási portfolió, kiváló imázs 
A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi 
Kara a hazai üzleti felsőoktatás egyik vezető intézménye. 
Évtizedek óta a hazai üzleti képzés egyik legfontosabb, 
úttörő szerepet is betöltő színtere. Képzési programjai 
olyan széles képzési portfoliót alkotnak, amely az alap-
szakoktól a doktori képzésig a gazdálkodástudományi 
felsőoktatás teljes vertikumát felöleli. A képzéseken hall-
gatóink olyan elmélyült elméleti és magas szintű gya-
korlati ismeretekre tesznek szert, amelyek alkalmassá 
teszik őket a gazdaság és a közszféra különböző terüle-
tein vezető pozíciók betöltésére. Akik pedig tudományos 
pályát szeretnének választani, azok a doktori képzésben 
folytathatják tanulmányaikat.  

Jegyzet
Oktatási dékán-helyettes, Budapesti Corvinus Egyetem



A Gazdálkodástudományi Kar nemzetközi színvonalnak 
megfelelő minőséget kínál. Képzéseinek sajátossága a 
nemzetközi orientáció (a nemzetközi üzleti képzésben 
használt tananyagok adaptálása, külföldi oktatók és hall-
gatók vonzása, külföldi részképzés ösztönzése) a gya-
korlatorientáció (marketing, számvitel, vállalati pénzügy 
stb.), az erős társadalomtudományi megalapozottság 
(alternatív gondolkodás, etika, regionalizmus, környezeti 
menedzsment, fenntartható fejlődés stb.), valamint a 
széles körű döntéselméleti, operációkutatási, IT (infor-
mációtechnológiai) ismeretek megszerzésének lehető-
sége. A Gazdálkodástudományi Kar az idegennyelv-ta-
nulás biztosítása mellett idegen nyelvű diplomaprogra-
mokat (is) kínál, és minden szemeszterben több mint 100 
tantárgyat idegen nyelven is oktat.  
Az angol nyelven folyó képzések koordinálása a Karon 
több szervezeti egységben történik. Az International 
Study Programs Iroda a Gazdálkodástudományi Kar an-
gol nyelvű alap-, és mesterképzéseit, illetve a külföldi di-
ákoknak meghirdetett angol nyelven oktatott kurzusait 
koordinálja. A Corvinus School of Management Intézet, 
amely elkötelezett az üzleti világ szereplőinek magas 
színvonalú oktatása mellett, az MBA programok és a fel-
sővezetői képzések színtere. Két angol nyelvű progra-
munk is nemzetközi (EPAS) akkreditációval rendelkezik. 
A Gazdálkodástudományi Kar az alap-, és mesterképzé-
seken túl nagy hagyományú, a munkaerőpiac által frek-
ventált, magas színvonalú szakirányú továbbképzések-
kel, rövid felnőttképzési programokkal, egyedi vállalati 
igényekre szabott vállalati programokkal segíti a koráb-
ban szerzett ismeretek továbbfejlesztését, a hatéko-
nyabb munkavégzést, biztosítja az élethosszig tartó ta-
nulást (life-long learning).  A munkaerőpiac felől érkező 
speciális igények, valamint a hallgatói visszajelzések 

alapján képzései tartalmát, kínálatát folyamatosan to-
vábbfejleszti. 
A széles oktatási portfolió eredményeképpen a Kar által 
nyújtott képzések az országban a leginkább kívánatosak 
közé tartoznak a területen, sőt az elmúlt években egyre 
több külföldi hallgató is a Kart választja rövidebb vagy 
hosszabb külföldi tanulmányainak színteréül. A hazai 
gazdálkodástudományi képzésre (alap és mesterszakok) 
jelentkezők közül 2011-ben -mint a korábbi években is- a 
Gazdálkodástudományi Karra jelentkeztek a legtöbben: 
11428 jelentkező jutott az 1730 nappali tagozatos helyre. 
Több olyan szakunk van, amelynél a felvételi ponthatár 
legalább 450 pont volt, ezen belül a nemzetközi 
gazdálkodás alapszakra 463 ponttal lehetett bejutni, 
amely országosan a legmagasabb adat. 
Világszínvonalú oktatói és kutatói állomány, tudatos 
utánpótlás 
Közel 250 magasan képzett oktatójával a Kar egyedül-
álló az üzleti képzés hazai piacán. Oktatóinak jelentős 
része tudományos fokozattal és hazai, illetve nemzetközi 
elismertséggel rendelkezik. Kedvező, hogy magas a tu-
dományos fokozattal (PhD, kandidátus, MTA tag) rendel-
kezők aránya: jelenleg a Kar teljes állású oktatói közül 
70% rendelkezik tudományos fokozattal.  
A Gazdálkodás- és szervezéstudományok terén, egye-
temünkön a doktori képzés az 1993/94-es tanévben in-
dult. 2002-től a képzés a Gazdálkodástani Doktori Iskola 
szervezeti keretei között folyik. Eddig 137 fő szerzett 
doktori fokozatot az iskolában. A PhD fokozatot szerzők 
a kar oktatói utánpótlásának bázisát képezik. 
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Fókuszban a kutatás-fejlesztés 
A Gazdálkodástudományi Kar kiterjedt kutatás-fejlesztési 
tevékenységet végez, megfelelve egy korszerű európai 
tudományegyetemmel szemben támasztott elvárások-
nak. A Karon végzett alap- és alkalmazott kutatások, a 
PhD képzés rendszere, az oktatók publikációi és a nem-
zetközi projektekben való részvétel egyaránt azt a célt 
szolgálják, hogy a BCE Gazdálkodástudományi Kara a 
magyarországi üzleti képzés vezető intézménye marad-
jon, és európai szinten is egyre nagyobb presztízst vívjon 
ki magának. A Kar kutatói teljesítményére jellemző, hogy 
számos hazai és nemzetközi kutatócsoportban, magyar, 
illetve európai uniós források felhasználásával folyik a 
kutatási tevékenység. E munka eredményeképpen a kar 
oktatói és kutatói jelentős szerepet játszanak a terület 
hazai szakirodalmának kialakításában. 
A Gazdálkodástudományi Kar kutatási célkitűzéseiben 
és programjaiban illeszkedik a Budapesti Corvinus 
Egyetem Szenátusa által meghatározott kutatási straté-
giához, amelynek legfőbb célja, hogy az egyetemnek 
nemzetközileg jegyzett, hatékony kutatóegyetemmé kell 
válnia. Ebben segít az a 2010-ben elnyert közel 2,5 milli-
árd forint értékű, vissza nem térítendő pályázati forrás 
(azonosítószám: TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR/2010-0005), 
amelynek keretében a Budapesti Corvinus Egyetem öt 
interdiszciplináris kiválósági központot hozott létre. A 
Gazdálkodástudományi Kar különböző intézetei, szerve-
zeti egységei három kiválósági központ munkájában is 
részt vesznek: 
- Fenntartható fejlődés -élhető régió- élhető települési 

táj kiválósági központ, 
- A nemzetközi gazdasági folyamatok és a magyaror-

szági üzleti szféra versenyképessége kiválósági köz-
pont; 

- A tudás alapú gazdaság Magyarországon, az innová-
ciós szemlélet erősödésének és a K+F teljesítmények 
növelésének feltételei kiválósági központ. 

A versenyképességgel foglalkozó kiválósági központ 
programjai keretében kizárólag a Gazdálkodástudományi 
Kar munkatársai, kutatói vesznek részt Dr. Czakó Erzsé-
bet kutatási központ-vezető és Dr. Chikán Attila egyetemi 
tanár vezetésével. 
A Gazdálkodástudományi Karon folyó Európai Uniós és 
más forrásból finanszírozott kutatások eredményeként 
megjelenő kutatási riportokat, publikációkat, monográfiá-
kat foglalja össze a Dr.Hofmeister Ágnes dékán és 
Dr.Zilahy Gyula nemzetközi és kutatási dékán-helyettes 
által megjelentetett kiadvány „A Budapesti Corvinus 
Egyetem Gazdálkodástudományi Karának kutatási tevé-
kenysége” címmel. A Kiadvány alapján kijelenthető, hogy 
Karunk oktatói, kutatói 2009 óta több mint 2100 tudomá-
nyos közleményt publikáltak, amelynek jelentős része 
(27%) különböző hazai és nemzetközi folyóiratokban 
jelent meg. 
Széleskörű nemzetközi kapcsolatok, partnerségek 
A Gazdálkodástudományi Kar kiterjedt nemzetközi kap-
csolatokkal rendelkezik. Tagja számos nemzetközi szer-
vezetnek, közel 400 hallgatója vesz részt az ERASMUS 
diákcsere programban, emellett aktív tagja a PIM 
(Partnership in International Management) globális szö-
vetségének, az Európai Doktori Iskolák Szövetségének 
és számos bilaterális csereprogramot működtet. Ezek 
egyik legsikeresebbike a Passaui Egyetemmel közösen 
meghirdetett kettősdiploma-képzés. A Gazdálkodástudo-
mányi Kar 1996 óta tagja a CEMS-nek, (The Global 
Alliance in Management Education) amely azzal a céllal 
alakult, hogy modellt teremtsen az üzleti és közgazda-
sági képzést folytató felsőoktatási intézmények számára, 
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és elősegítse az egyetemek egymás közötti, valamint az 
üzleti világgal fennálló kooperációs kapcsolatait. A stra-
tégiai szövetségnek jelenleg 25 teljes jogú és két társult 
egyetem, valamint közel 60 multinacionális vállalat a 
tagja. A CEMS-nek országonként csak egy tagja lehet, 
így nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Magyarorszá-
got a BCE Gazdálkodástudományi Kara képviselheti. A 
CEMS program a partnerintézményekkel közös Master in 
International Management másoddiplomát ad ki, amely a 
szakismereti tárgyak elsajátításán túl tanúsítja, hogy a 
hallgatók eltöltöttek egy félévet valamely partnerintéz-
ményben, jól ismerik a nemzetközi üzleti világot és 
szakmájukat képesek az anyanyelvükön kívül két idegen 
nyelven is művelni. A Financial Times 2009-ben a CEMS 
MIM programot tartotta a legsikeresebb üzleti képzésnek 
a világon. 
Fókuszban a minőség 
A Gazdálkodástudományi Kar minőségügyi tudatosságát 
jellemzi, hogy minőségügyi erőfeszítéseit nem egyszeri 
tevékenységnek tekinti, hanem a folyamatos fejlődés 
elvének jegyében egyre magasabb szintű munkavég-
zésre törekszik. Ennek érdekében létrehozta a Kari Mi-
nőségügyi Koordinációs Bizottságot, illetve élére kari 
minőségügyi koordinátort nevezett ki. A Bizottság felelős 
a kari minőségügyi feladatok ellátásáért, illetve részt 
vesz az Egyetemi Minőségügyi Koordinációs Bizottság 
munkájában. A bizottság tevékenységét az egyetemi 
Minőségügyi Kézikönyv alapján végzi, és működéséről 
rendszeresen beszámol a Kari Tanácsnak. 

 
________________________________________________________________________________________________
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A Budapesti Corvinus Egyetemen a Versenyképesség 
Kutató Központ koordinálásával 1995 óta folytatunk a 
hazai gazdasági szféra versenyképességére irányuló 
kutatásokat (Vezetéstudomány, 2001, és 2007, Chikán – 
Czakó – Zoltayné Paprika, 2002, Chikán – Czakó, 2009). 
Az alábbiakban rövid áttekintést adunk a jelen számban 
megjelent írások hátterét is adó korábbi és jelenlegi ku-
tatásokról és azok eredményeiről. 
A kutatás előzményei és eddigi fázisai 
A mikrogazdasági és a vállalati versenyképesség téma-
körében BCE (akkor BKE) Vállalatgazdaságtan Intézet-
ben (korábban tanszéken) 1995 óta folynak kutatások, 
amelyekben az Intézet munkatársai mellett a kezdetektől 
aktívan részt vesznek a Gazdálkodástudományi Kar 
Marketing és Média, valamint Vezetéstudományi Intézet 
szenior és junior munkatársai. A kutatásokban a tehet-
séggondozást is kiemelten kezeljük, rendszeresen be-
kapcsolódnak PhD hallgatók és nappali tagozatos hall-
gatók. A kutatások eredményeire építve 1999 óta a Ver-
senyképesség Kutató Központ (VKK) szervezi és 
koordinálja a kutatásokat, amelynek igazgatója Chikán 
Attila. A kutatóközpont tevékenységéről, korábbi kutatási 
eredményeiről a http://www.versenykepesseg.uni-
corvinus.hu/ honlap nyújt tájékoztatást. 
I. fázis, 1995-1997. A kutatási program 1995-ben azzal a 
céllal indult, hogy az akkor még jobbára átmeneti gazda-
ságként jellemzett magyar gazdaságban megvizsgálja, 
hogy vajon a látványosan átalakult mikroszféra teljesít-
ménye a kiábrándító makrogazdasági statisztikai ada-
toknak miért látszik ellentmondani. A kutatási program 

kiinduló hipotézise az volt, hogy a mikroszférában sokkal 
több optimizmusra okot adó tényezőt lehet felfedezni, 
mint amit a nemzetgazdasági szintű statisztikai adatok 
mutatnak. Ezeket a tényezőket akartuk feltárni és nem-
zetközi összehasonlításban értékelni. A kutatás tárgyává 
a mikroszféra versenyképességét tettük, amit néhány 
évvel korábban, az Egyesült Államokban több „business 
school” kutatási projektekben vizsgált. Ezeket a kutatá-
sokat és a US Competitiveness Policy Council megköze-
lítését mintának tekintettük a kutatási program során. A 
kutatási program fontos részét képezte egy 325 vállalat 
1300 vezetőjére kiterjedő versenyképességi kérdőíves 
felmérés 1996-ban, amely a későbbi versenyképességi 
kutatási programokban is központi szerepet ját-
szott/játszik. A felmérés első eredményeit mindig gyors-
jelentés formájában jelentetjük meg. A kutatás során 
több, mint 270 kutatási produktum készült el, ami több, 
mint 3000 címzetthez jutott el. A kutatási eredményekről 
a Gazdaság – Vállalkozás –Vezetés, a Society and 
Economy és a Vezetéstudomány hasábjain jelentek meg 
publikációk. 
II. fázis, 1999-2001. A kutatások második fázisa a Ver-
senyben a világgal kutatási program keretében 1999-ben 
megismételt kérdőíves felmérés adatbázisának elemzé-
sén alapult. A kutatást Czakó Erzsébet és Zoltayné Pap-
rika Zita irányította. Az első eredményeket közlő gyors-
jelentés mellett az adatbázis alapján 2000 februárjában 
részletes elemzés készült a Gazdasági Minisztériumnak. 
Ebben a fázisban alapítottuk meg a Versenyképesség 
Kutató Központot. A Versenyképesség Kutató Központ 
küldetése, hogy a mikrogazdasági, különösen a hazai 

http://www.versenykepesseg.uni-corvinus.hu/
http://www.versenykepesseg.uni-corvinus.hu/
Jegyzet
Az írás a TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 projekt 2. alprojektjéhez kapcsolódóan készült.

Jegyzet
Egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, a BCE Versenyképesség Kutató Központ igazgatója

Jegyzet
Egyetemi docens, a BCE Vállalatgazdaságtan Intézet igazgatója



vállalati szféra versenyképességére vonatkozó tudomá-
nyos kutatások nemzetközileg elismert központja legyen. 
Ennek érdekében kutatási tevékenységében a verseny-
képességgel összefüggő kutatásokat végző hazai és 
nemzetközi szakemberekkel együttműködik, kapcsolat-
rendszerét pedig a vállalati és a kormányzati szféra sze-
replői felé ápolja. 
Az első két fázis lezárásaként 20 egyetemi oktató-kutató 
közreműködésével egy angol és egy magyar nyelvű 
könyvet publikáltunk Chikán Attila – Czakó Erzsébet – 
Zoltayné Paprika Zita szerkesztésében, 2002 tavaszán 
az Akadémiai Kiadó gondozásában. 
III. fázis, 2004-2006. A Versenyképesség Kutatási Köz-
pont 2004-ben a Versenyben a világgal kutatások újabb 
fázisaként harmadik alkalommal vállalkozott egy vállalati 
versenyképességi kérdőíves felmérésre építő többéves 
kutatási programra, „Gazdasági versenyképességünk 
vállalati nézőpontból, 2004-2006” címmel. A 2004-ben 
elindított kutatási program számára egy fő és két kiegé-
szítő kutatási célt fogalmaztunk meg. Fő célunk az volt, 
hogy a vállalati versenyképességi kérdőíves felmérése-
ink folytatásával és az ezt kiegészítő elemzésekkel vá-
laszt adjunk arra, hogy milyen fejlődési tendenciák jel-
lemzik a hazai vállalati kört, és e fejlődés hogyan érté-
kelhető az EU-csatlakozás időszakában. Kiegészítő 
célokként eredményeinket szerettük volna nemzetközileg 
élenjáró vállalatokra vonatkozó eredményekkel és ta-
pasztalatokkal összevetni, s végül a nemzetközileg 
élenjáró piacgazdasági elméletekkel és magyarázatokkal 
szembesíteni. Kutatásaink középpontjában a vállalati 
versenyképesség megvalósítása állt, melynek fő aktorai 
a vállalat felsővezetői, akiknek úgy kell irányítaniuk és 
működtetniük vállalataikat, hogy azok képesek legyenek 
belső és külső alkalmazkodásra. A kutatások irányításá-

ban e fázistól a kutatási tanács tagjainak van kulcssze-
repe, akik Balaton Károly, Chikán Attila (elnök), Czakó 
Erzsébet, Demeter Krisztina, Kolos Krisztina és Zoltayné 
Paprika Zita. 
IV. fázis, 2007-2009. A 2007-2009 közötti időszakban a 
kutatási tevékenység főként a program előző éveiben – 
különösen a 2004-2006-os periódusban elvégzett kér-
dőíves felmérés alapján – kiemelkedően fontosnak bizo-
nyult témákra irányult. A kutatás fókuszait négy témakör 
jelentette: (1) A magyar vállalati szféra versenyképessé-
gének nemzetközi összetevői; (2) A vállalati versenyké-
pesség társadalmi beágyazottsága (3) A nemzeti gazda-
ságpolitika és a vállalati versenyképesség, és (4) Válla-
lati stratégiák, fejlődési tendenciák és versenyképesség. 
Az egyes témakörökben a korábbinál intenzívebben mű-
ködtünk együtt új intézetekkel: (1) témakörben a Gazda-
sági Versenyhivatal Versenykultúra Központjával; a (2) 
témakörben a BCE Közigazgatástudományi Karával, és 
Közszolgálati Tanszékével, valamint az Állami Számve-
vőszék Kutatási Intézetével; a (3) témakörben pedig a 
PPH Közpolitika Elemző intézettel. A (4) témakör kutatá-
sait a korábbiakhoz hasonlóan a kutatóközpont vezető 
munkatársai vezették és végezték. A kutatások egyik 
legfontosabb eredményének tekintjük a mikro- és mak-
rogazdasági versenyképesség kapcsolódásait magába 
foglaló modellt (Chikán, 2008), valamint a III. és IV. fázis 
kutatási eredményeiről áttekintést nyújtó, 18 szerző által 
jegyzett Chikán – Czakó (szerk., 2009) kötetet. A kutatá-
sok záróakkordja a 4. alkalommal lebonyolított verseny-
képességi kérdőíves felmérés volt 2009-ben. 
A kutatási programok intenzitását és eredményeit jelen-
tősen befolyásolták a rendelkezésre álló erőforrások és a 
szervezési feladatokat ellátó vezető kutatók leterhelt-
sége. A felsőoktatás új rendszeréhez kapcsolódóan több 
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vezető kutatónk egyetemi tananyagot és mester szintű 
könyvet írt és publikált az új évezred első évtizedében, 
amelyek szakterületük nemzetközi ismereteinek magyar 
nyelvű összegzését is adták.  
A VKK tevékenységében folyamatos fejlődés, és ered-
ményes működés figyelhető meg. Ennek egyik tartós 
alkotóelemét képezik a kialakított hazai együttműködé-
sek, amelyekre a jövőben is építeni kívánunk. Kutatása-
ink központi részét a kezdetektől egy legalább 300 vál-
lalatra kiterjedő versenyképességi vállalati felmérést al-
kotja. Terveinkkel összhangban 2009-ben sikerült a 
negyedik felmérést lebonyolítani, és 2010-ben megkez-
dődhetett az adatbázis elemzése, és a korábbi adatbá-
zisok bevonásával a longitudinális elemzések elvégzése. 
A jelenlegi kutatásokról – fókuszban a nemzetközi 
kontextusok 
A másfél évtizedes kutatási tapasztalatok megadták az 
alapot arra, hogy kutatási eredményeink és kutatóink 
nemzetközi ismertségét és jellegét erősítsük a TÁMOP 
4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 projekt támogatásával. A 
projekten belül a 2. alprojekt, „A nemzetközi gazdasági 
folyamatok és a hazai üzleti szféra versenyképessége” 
keretében a fő prioritás a kutatási kapacitások fejlesztése 
azért, hogy kutatásainkat az európai kutatási térségben 
határozottabban pozícionálhassuk. E mellett a létrejövő 
kutatási produktumokkal a versenyképességre vonat-
kozó ismeretek és tudás gazdagításán és a vállalati ver-
senyképesség előmozdításán túl hozzá kívánunk járulni 
a hazai szakpolitikák kidolgozásának, megvalósításának 
és elemzésének, valamint a szabályozó intézkedéseknek 
a javításához is. 
Az alprojekt tevékenysége -hagyományainkat követve- a 
Versenyképesség Kutató Központra, és a Gazdálkodás-

tudományi Kar intézeti munkatársainak aktív közreműkö-
désére épül. Kapcsolatainkat azonban a korábbiakhoz vi-
szonyítva kiterjesztettük, a kutatásokban a következő 
műhelyekkel, illetve munkatársaikkal dolgozunk együtt: 
Világgazdasági Tanszék, Közszolgálati Tanszék, a Gaz-
dálkodástudományi Kar 6 intézete (Gazdasági Jogi; 
Marketing és Média; Pénzügyi és Számviteli; Vállakozás-
fejlesztési; Vállalatgazdaságtan; valamint Vezetéstudo-
mányi Intézet), és a Hétfa Kutató Intézet. 
A 2010-ben indult kutatási fázisban négy kutatási terü-
letre négy műhelyt állítottunk fel, melyek mindegyikének 
fókusza a mikrogazdasági versenyképességre gyakorolt 
hatás feltérképezése, elemzése és értékelése Chikán 
(2008) kutatási modelljéhez illeszkedően: 

1. A nemzetközi gazdasági folyamatok – vezetője 
Magas István és Kutasi Gábor 

2. A versenyképesség társadalmi környezete – veze-
tője Szepesi Balázs és Borbás Gabriella 

3. A versenyképesség és a gazdaságpolitika – veze-
tője Boda György 

4. Az üzleti szféra és a versenyképesség– vezetője 
Demeter Krisztina 

Az egyes műhelyeken belüli témákat kutatócsoportok 
gondozzák, a minőségbiztosítást a műhelyvezetők és a 
kutatócsoport vezetők irányításával valósítjuk meg. A 
különszám szerkesztésekor a kutatási eredmények (mű-
helytanulmányok) vitái zajlanak, amelyekre a versenyké-
pességgel összefüggő társadalmi párbeszéd és a társa-
dalmi kohézió előmozdítása jegyében számos elméleti 
és gyakorlati szakembert hívunk meg. A kutatási produk-
tumok a www.versenykepesseg.uni-corvinus.hu és a 
http://scienceprojekt.uni-corvinus.hu oldalakon elérhetők. 
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A Gazdálkodástudományi Karon egész évben széles-
körű oktatási kínálattal várjuk az érdeklődőket az alap-
és mesterképzésektől a posztgraduális szakirányú to-
vábbképzéseken át a rövid felnőttképzési programokig. 
2012. szeptemberi indításra meghirdetett mester-
szakok 
Nappali tagozaton 

• Pénzügy 
• Marketing (angol nyelven) 
• Master of Business Administration (MBA) (angol 

nyelven) 
• Gazdaságinformatikus 
• Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki  

Esti tagozaton 

• Gazdaságinformatikus 
• Vezetés és szervezés 

Levelező tagozaton 

• Marketing 
• Master of Business Administration (MBA) 

Jelentkezési határidő: 2012. február 15. 
Tel: 06-1- 482-5555 
E-mail: felvi.gtk@uni-corvinus.hu 

www.uni-corvinus.hu/gkar/felveteli 
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Minőségpolitika, minőségszemlélet 
A Budapesti Corvinus Egyetemen a minőségpolitika az 
intézményi stratégia részét képezi, melyben a minőség-
ügy nem önálló alrendszer, hanem olyan filozófia, mely-
nek át kell hatnia az egyetem mindennapos működését. 
Ez fogalmazódik meg az egyetem 2004. április 5-én el-
fogadott Minőségügyi Deklarációjában is, amit a vezető 
testületek tagjai írtak alá. A minőségirányítási rendszer a 
folyamatos felülvizsgálat és a minőség folyamatos fej-
lesztése szolgálatában áll, fókuszát az egyetem tevé-
kenységei (oktatás, kutatás, adminisztráció) és az azok-
hoz szükséges erőforrások (infrastruktúra, humánerőfor-
rás) alkotják. Minden fókusz kapcsán a folyamat négy 
elemből áll. Szabályozásból, adatgyűjtésből és értéke-
lésből, az eredmények becsatornázásából a vezetői in-
formációs rendszerbe és azok nyilvánosságra hozásá-
ból, publikálásából. A rendszer legfőbb célkitűzései a 
színvonalra, a hatékonyságra és az elégedettségre irá-
nyulnak. Így például az oktatás/kutatás és a társadalmi 
kötelezettségek magas színvonalú végzésére és színvo-
naluk folyamatos növelésére, a folyamatok hatékonysá-
gának fokozására, valamint az egyetem külső és belső 
partnerei (hallgatók, oktatók, kutatók, egyetemi dolgozók, 
a kikerülő hallgatók leendő alkalmazói, a felsőoktatással 
kapcsolatban álló társadalmi szervezetek, intézmények) 
körében az elégedettség fokozására, az igények minél 
teljesebb kielégítésére. 
A Budapesti Corvinus Egyetem minőségügyi rendszeré-
nek kiépítésekor -és folyamatos fejlesztését végigköve-
tően- több dokumentumra is támaszkodott az egyetem. 
Így a mindenkori Felsőoktatási Törvény és az illetékes 

minisztérium útmutatásaira, a nemzetközi, elsősorban 
európai ajánlásokra és szabványokra, a Magyar Felső-
oktatási Akkreditációs Bizottság állásfoglalásaira, javas-
lataira, az egyetem küldetésnyilatkozatára és a vonat-
kozó szakirodalomra. A minőségügyi koncepció megfo-
galmazása és a minőségügyi rendszer kiépítése az 
integrált egyetem első vállalkozásai közé tartozott. 2004-
től fokozatosan került sor a hét karon érvényes eljárási 
rend bevezetésére. Az egyetem Intézményfejlesztési 
Terve, minőségpolitikája és az ennek nyomán kialakított 
minőségügyi rendszere kiterjed a karokra és a főbb szer-
vezeti egységekre. Az integrált egyetem sajátosságaiból 
következően az intézményi és kari stratégia közötti kap-
csolat, egymásra épültség még nem eléggé kiforrott, a 
stratégiaalkotás, módosítás, megvalósulás, értékelés 
szabályozási mechanizmusai és kommunikációja még 
nem teljesen megoldottak. A minőségbiztosítási rendszer 
működése, adatgyűjtései ugyan már alkalmasak az ár-
nyaltabb vezetői döntések meghozatalára, de még min-
dig nem váltak szerves részévé az egyetem szervezeti 
kultúrájának. 
A minőségügyi szervezet felépítése 
Az egyetem minőségügyi szervezete alapvetően két-
szintű. Egyrészt áll egy központi, összegyetemi szinten 
működő Egyetemi Minőségügyi Koordinációs Bizottság-
ból (EMKB), és a szintén központi, operatív feladatokat 
ellátó Minőségügyi Irodából, valamint kari szinteken a 
Kari Minőségügyi Koordinációs Bizottságokból (KMKB). 
Az Egyetemi Minőségügyi Koordinációs Bizottság tevé-
kenységét az oktatási rektor-helyettes felügyeli. Tagjai az 
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egyetemi vezetők és a karok által delegált minőségügyi 
koordinátorok. Szavazati jogú képviselője van továbbá a 
könyvtárnak, az Egyetemi Doktori Tanácsnak és a HÖK-
nek. Koordináló és összefogó szerepet tölt be, döntése-
ket nem hoz, de állást foglal és javaslatokat tesz. Így 
például feladata az egyes karokon (vagy más intézmé-
nyekben) fellelhető jó gyakorlatok, módszerek feltérké-
pezése és ajánlások megfogalmazása, azok egyetemen 
belüli megismerése és alkalmazása. További feladata 
például külső összehasonlításokon, elemzéseken ala-
puló ajánlások megfogalmazása a rektor és a rektor-he-
lyettesek számára az intézményi működés javítása érde-
kében. A bizottság emellett tevékeny szerepet vállalt a 
2007-es akkreditációs eljárásban. 
Az EMKB tevékenységével kapcsolatban felmerülő ope-
ratív feladatokat 2006 óta a Minőségügyi Iroda látja el. 
Legfőbb funkciója, hogy folyamatosan gyűjti az egyetem 
tevékenységeinek minőségügyi értékeléséhez szüksé-
ges adatokat, és biztosítja az értékelések belső (egye-
temi) és külső nyilvánosságát. Az iroda emellett bekap-
csolódik az egyetemi intranet fejlesztésébe (pl. önélet-
rajzi és publikációs adatbázis fejlesztése, tantárgyi 
adatlapok elérhetősége), amely amellett, hogy növeli az 
egyetem működésének átláthatóságát, az önértékelést is 
elősegíti. 
A minőségüggyel kapcsolatos kari szintű feladatokat a 
kari minőségügyi koordinátorok látják el, akik munkáját a 
Kari Minőségügyi Koordinációs Bizottságok segítik. A 
kari minőségügyi koordinátorokat a kari vezetők jelölik ki. 
A karok egyediségéből fakadóan ezek a bizottságok tel-
jesen különböző módon és hatékonysággal működnek. 
Önértékelési rendszer és külső értékelések 
Az elmúlt időszak egyetemünkön az értékelések korsza-
kának is nevezhető. A 2007/2008-as tanévben zajlott a 

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) in-
tézményakkreditációja, valamint az Európai Egyetemi 
Szövetség (EUA) intézményértékelése is. Mindezek mel-
lett 2007-ben, 2008-ban és 2010-ben is pályáztunk a Fel-
sőoktatási Minőségi Díjra (FMD), melyet a legutóbbi 
alkalommal -intézményi kategóriában- el is nyertünk. 
Az alapvetően az EFQM modellből kiinduló önértékelési 
rendszerünket ezekkel az eljárásokkal párhuzamosan 
vezettük be. Bár a hallgatói véleményezési rendszerünk 
(HalVel) már 2005-től elindult, teljes önértékelési gya-
korlatunk az egyetem Minőségügyi kézikönyvének elfo-
gadásától, 2007-től működik. A kézikönyv eddigi ta-
pasztalatok alapján történő újragondolása, aktualizálása, 
átdolgozása jelenleg az egyik aktuális célkitűzésünk. 
Az egyetemi önértékelés részeként bizonyos időközön-
ként különböző módszertannal kérdőíves felméréseket 
végzünk az egyetem belső és külső érintettjei körében, 
hogy megismerjük elvárásaikat az egyetemmel kapcso-
latban. Ez fontos az egyetem polgárainak és a külső ér-
tékelések, akkreditációk szempontjából is. A minőségre 
és elégedettségre vonatkozó adatok gyűjtésének opera-
tív lebonyolításáért a Minőségügyi Iroda és kis részben a 
Karrier Iroda felel. A Minőségügyi Iroda végzi a gólyák, a 
végzős hallgatók, az oktatók/kutatók, az adminisztratív 
munkatársak, valamint a munkaadók kérdőíves felméré-
sét. A képzésben résztvevő hallgatók véleményfelmé-
rése (HalVel) külön adatgyűjtési gyakorlatban történik 
szintén a Minőségügyi Iroda felügyelete alatt. Már vég-
zett hallgatóink véleményfelmérése (Diplomás Pályakö-
vetési Rendszer, DPR) a Karrier Iroda feladata, ugyan-
akkor ebben is tevékeny részt vállal a Minőségügyi Iroda. 
A különböző célcsoportokat megszólító kérdőívek tartal-
milag összehangoltak. 
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A fejlesztési területek és a fejlesztés alapjául szolgáló adatok, 
felmérések forrásai 

Célcsoport 
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Fontos megemlíteni ugyanakkor az eddigi eredmények 
mellett hiányosságként, hogy az egyetemünk által nyúj-
tott képzési vertikum lefedése önértékelési véleményfel-
mérésünkben még nem teljes. Hiányzik ugyanis az e-
gyéb kiegészítő és posztgraduális képzéseinkben -mint 
például felsőfokú szakképzéseinkben vagy szakirányú 
továbbképzéseinkben és doktori képzéseinkben- részt-
vevők igényeinek, elégedettségeinek egységes és rend-
szeres felmérése. Mindezek még előttünk álló célkitű-
zések. 

A képzésbe bekerülő hallgatók, a végzős hallgatók, az 
oktató/kutató és adminisztratív munkatársak, valamint a 
munkaadók körében végzett felmérések eredményeit 
elemzések, jelentések formájában a Minőségügyi Iroda 
honlapján tesszük közzé. Az oktatói/kutatói és munka-
társi felmérés elemzése csak egyetemi számítógépekről 
hozzáférhető. Az elkészült elemzéseket mindemellett e-
mailben rendszeresen kiküldjük a kari és a szervezeti 
egységek vezetőinek. Minden felméréssel kapcsolatban 
visszajelzési lehetőséget nyújtunk egy a Minőségügyi 
Iroda által kezelt e-mail címen keresztül. Emellett az el-
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készült elemzéseket, jelentéseket az EMKB és a Rektori 
Kabinet tárgyalja, a felmérések eredményeit ilyen módon 
is igyekszünk a vezetőkkel megismertetni, és a döntés-
hozatali folyamatba becsatornázni. 
A felmérések legfontosabb eredményeinek elérhetővé 
tétele a vezetői információs rendszerben fontos célkitű-
zésünk, amely egy jelenleg folyó fejlesztési projekt ré-
szeként fog megvalósulni. Itt lehetővé válik az adatok 
(részben automatizált) feldolgozása, valamint az egyéb 
rendelkezésre álló (például finanszírozási) adatokkal 
történő összekapcsolás. 
Gólya felmérés 
E kérdőíves vizsgálat célja, hogy felmérjük a gólya hall-
gatók motivációit, elvárásait, jellemzőit. A felmérés 
eredményeinek ismeretében az egyetem jobban tud iga-
zodni a (leendő) hallgatók igényeihez, és olyan kiegé-
szítő szolgáltatásokat tud nyújtani, amelyek találkoznak a 
hallgatók elvárásaival. A felmérés eredményei abban is 
segítséget nyújtanak, hogy visszajelzést kapjunk tájé-
koztatási tevékenységünk eredményességéről, valamint 
arról, hogy milyen kép él az egyetemről és az egyes ka-
rokról a felvételiző hallgatókban. Emellett árnyaltabb ké-
pet kaphatunk az egyetemre járó hallgatók demográfiai 
jellemzőiről és életviteli szokásairól (pl. sportolás, olva-
sás) is. 
A gólyák körében egyetemi szintű, egységes felmérésre 
első alkalommal 2007-ben került sor. A kérdőívek az 
egyetem honlapján on-line módon elérhetők minden 
tanév elején. 2009-ben -a hároméves gyakorlatnak kö-
szönhetően- már tendenciák kimutatására is alkalmasak 
az eredmények. Az összehasonlítható adatok alapján a 
gólya és a végzős hallgatói elemzések részévé vált a ja-
vaslatok felsorolása is, melyben a kritikus pontokat 

kiemelve hívjuk fel a vezetők figyelmét a fejlesztendő 
területekre. A konkrét cselekvési tervek később ezek 
alapján indukálódnak. 
Hallgatói véleményezési rendszer (HalVel) 
A felsőoktatási intézményekben folyó minőségirányítási 
folyamatok fontos eleme, hogy az oktatók intézménye-
sített módon is visszacsatolást kapjanak a hallgatóktól. A 
véleményezési rendszer működtetésének nem csak az a 
célja, hogy visszajelzést adjon az oktatók munkájának 
hallgatói megítéléséről, hanem hogy támogassa a tan-
tárgyfejlesztést és segítse a hallgatók szabad tanárvá-
lasztását.  
A hallgatók a tantárgyakkal és az oktatókkal kapcsolatos 
véleményüket 2005 óta online kérdőív kitöltésével jelez-
hetik. A véleményfelmérésre félévente, az aktuális sze-
meszter végén kerül sor, amelynek eredményeképpen – 
az adatvédelmi szabályokat figyelembe véve – folyama-
tosan elérhető online adatbázis jön létre. Ez alapvetően 
tantárgyi és oktatói értékeléseket tartalmaz, amelyeket 
tanszéki, kari és egyetemi szintekre vonatkozóan is 
összesítünk. Az utóbbi idők fejlesztéseinek köszönhető-
en arra is lehetőség van, hogy összevessük az egyes 
tárgyak különböző oktatóival kapcsolatos elégedettséget, 
vagy egy adott oktató különböző tárgyakban/kurzusok-
ban elért értékelését. 
A felmérés legtöbb eredménye minden egyetemi polgár 
számára nyilvános. Ez alól a kis létszámú, vagy alacsony 
válaszadási aránnyal rendelkező kurzusok eredményei 
jelentenek kivételt, továbbá az oktatókra vonatkozó szö-
veges megjegyzések. Ezek csak az érintett oktató, vala-
mint az oktató tanszékének, karának vezetője és az 
egyetem felső vezetői számára láthatóak. Az eredmé-
nyekről ugyan nem születik központi értékelés, de több 
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kar is készít féléves jelentéseket, amelyeket kari taná-
csokon tárgyalnak meg. 
A HalVel eredményei emellett az oktatói teljesítményér-
tékelési rendszerbe is bekerülnek. A szabályozás szerint 
azoknak az oktatóknak, akik nem érik el a 3,3-as érté-
kelést (5-ös skálán), a dékán személyes fejlesztési tervet 
ír elő. A felmérés eredményeit a pedagógusnapon ki-
osztott „Az év oktatója díj” odaítélésekor is figyelembe 
veszik. Az eredményeket pedig minden évben bemutat-
juk a Közgazdász című egyetemi lapban is. 
Mindezek ellenére azonban kijelenthető, hogy kevés 
visszacsatolás, információ áll rendelkezésre a HalVel 
értékelések kari, tanszéki és egyéni szintű felhasználá-
sáról, hasznosulásáról. 
A HalVel rendszerrel kapcsolatban természetesen több 
dilemma is felmerül. A jelenleg alkalmazott kérdőív első-
sorban az oktató „teljesítményére” helyezi a hangsúlyt, 
ahogy a szabályzatban megfogalmazódik: „az aktív hall-
gatók minden félévben […] értékelik […] az őket oktatók 
munkáját.” Az értékelő szemlélet helyett célszerűbb 
lenne az oktató-hallgató kapcsolatot és annak feltétel-
rendszerét vizsgálni, azaz egy fejlesztőbb szemléletmó-
dot érvényesíteni. Ehhez azonban szükség lenne arra, 
hogy a kérdőívekben több kérdést tegyünk fel, ami azért 
problémás, mert a hallgatók igen sok tárgyat hallgatnak. 
Ha tárgyanként és oktatónként a jelenleginél több kér-
dést tennénk fel, az csökkentené a válaszadási kedvet. 
A válaszadási arány önmagában is jelentős dilemmákat 
vet fel. Noha az on-line rendszernek megvan az az elő-
nye, hogy az adatok feldolgozása olcsóbb és egysze-
rűbb, a kérdőívek kitöltésének ösztönzöttsége alacso-
nyabb, mint például egy utolsó órán kitöltetett papír kér-
dőív esetén. A HalVel ezért sajnos sokáig rendkívül ala-

csony válaszadási arányokkal küszködött. Ennek kezelé-
sére több ötlet, javaslat volt már napirenden, például kü-
lönböző nyeremények alkalmazása (laptop, utazás stb). 
Ezek kapcsán azonban rendszeresen vetődtek fel a kér-
dőívek kitöltésének anonimitásával kapcsolatos kérdé-
sek. A kitöltési arány növelését segítik a HÖK rendsze-
res kampányai, illetve a különböző tájékoztató levelek is. 
Lényegi áttörést az jelentett, amikor az oktatói eredmé-
nyek nyilvánosságra hozatalához szükséges kitöltöttség 
arányának határát a korábbi 50%-ról 30%-ra mérsékel-
tük, valamint a 2008/2009-es tanév óta kedvezményes 
vizsgajelentkezési lehetőséggel próbáljuk ösztönözni 
hallgatóinkat. Azok a hallgatók, akik kitöltik a félév végén 
a kérdőívet, egy héttel korábban jelentkezhetnek a vizs-
gaidőpontokra a normál vizsgajelentkezéshez képest. E 
módszer eredményeként a kitöltési arány a legutóbbi 
félévekben már elérte az 50%-ot. E megoldás azonban 
azzal a bizonytalansággal jár, hogy nem tudjuk, a kitöltők 
milyen arányban adnak valódi értékelést, és milyen 
arányban adnak gyors, felületes választ annak érdeké-
ben, hogy mielőbb élhessenek a kedvezményes vizsga-
jelentkezési lehetőséggel. Az eredmények megbízható-
sága csökkent tehát. Ennek vizsgálatához nem csak a 
kérdőívek átlagos kitöltési idejét fogjuk mérni a jövőben, 
hanem a végig azonos választ adók arányát is. 
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HHaallVVeell  kkiittööllttééssii  aarráánnyyookk  aallaakkuullááss  22000044--22001111  

Felmérés időpontja Kérdőívet kitöltött hallgatók %-os aránya 
2004/2005 tanév II. 
félév* 6,0 

2005/2006 tanév I. 
félév 31,2 

2005/2006 tanév II. 
félév 7,7 

A „kiosztott”és leadott kérdőívek %-os 
aránya 

Felmérés időpontja Tantárgyakra 
vonatkozó kérdőívek 

Oktatókra 
vonatkozó 
kérdőívek 

2006/2007 tanév I. 
félév** 5,9 n.a. 

2006/2007 tanév II. 
félév 7,2 5,4 

2007/2008 tanév I. 
félév 5,7 6,0 

2007/2008 tanév II. 
félév 1,1 1,3 

2008/2009 tanév I. 
félév 50,5 53,1 

2008/2009 tanév II. 
félév 50,1 48,6 

2009/2010 tanév I. 
félév 49,8 50,9 

2009/2010 tanév II. 
félév 50,7 48,5 

2010/2011 tanév I. 
félév 53,6 49,0 

* A korábbi papír alapú véleményezésről áttérünk az online megkérdezésre. 
** A lekérdezési rendszer átalakulásával új kimutatások készülnek. Minden 
egyetemi hallgató véleményezhet. 

További problémát jelent, hogy az ösztönzési rendszer 
bár hatékony, torzíthat az eredményen a korai kitöltések 
miatt. A kedvezményes vizsgajelentkezések biztosítása 
miatt a felmérésre már a félév vége előtt sor kerül, azaz 
a hallgatók úgy értékelik a tárgyat és az oktatókat, hogy 
nem fejeződött még be sem a tárgy, sem pedig a vizs-
gák. Ráadásul a kérdőíveket azok is kitöltik, akik például 
nem jártak be az órákra. Itt célszerű lenne a jövőben 
megfontolni másféle motiváló eszközök bevetését (pél-
dául tárgyfelvételi kedvezmény, kitöltésért járó kredit), 
vagy a következő félévre vonatkozó kedvezmények al-
kalmazását (ezzel persze csökkenne a kitöltés és a ked-
vezmény azonnalisága közötti kapcsolat szorossága). 
Mindenképpen fontos lenne azonban a hallgatói tudatos-
ság növelése, a belső motiváció, a felelősségtudat erő-
sítse. 
Végül még egy dilemmát érdemes megemlíteni, amely a 
Neptun-rendszerhez kapcsolódik. Annak érdekében, 
hogy a hallgatók könnyebben tudják a kérdőíveket kitöl-
teni, és egyszerűbb legyen az adatok feldolgozása is, a 
Neptun rendszerből áttöltjük a HalVel rendszerbe az 
adatokat. A hallgatók így csak azokat a tárgyakat és ok-
tatókat értékelhetik, amelyeket/akiket az adott félévben 
hallgattak. Ehhez viszont az is szükséges, hogy a hall-
gatók a HalVel rendszerbe előzetesen bejelentkezzenek, 
ami viszont ismét csak felveti az anonimitással kapcso-
latos kérdéseket. (A válaszadás egyébként anonim, a 
válaszokat úgy tároljuk a rendszerben, hogy az később 
semmilyen módon nem kapcsolható össze a kitöltővel). 
Végzős hallgatói felmérés 
Míg a képzésben részt vevő hallgatók elsősorban az 
adott félévben zajló oktatásról, tárgyakról adnak értéke-
lést, addig a kérdőívet a diplomavédés során kitöltő vég-
zős hallgatók révén a képzés egészéről nyerhetünk át-



fogó képet, így például a képzés hasznosságáról, a tár-
gyak egymásra épüléséről, a szakhoz tartozó 
adminisztráció (Tanulmányi Osztály, Dékáni Hivatal stb.) 
színvonaláról, valamint a Hallgatói Önkormányzat tevé-
kenységének megítéléséről. A végzős hallgatók megkér-
dezése emellett lehetőséget biztosít arra is, hogy rész-
letesebb ismeretet szerezzünk a kimenő évfolyam tanu-
lási, munkaerő-piaci és képzés-finanszírozási helyzeté-
ről, amelyet részben a hallgatói szolgáltatások fejleszté-
sére, részben pedig az adott évfolyamról a diplomás pá-
lyakövetés keretében szerzett információk árnyalására 
lehet felhasználni. 
Az egyetem több kara régóta végez felmérést a végzős 
hallgatók körében, de az első egyetemi szinten koordi-
nált, egységes felmérésre 2007 júliusában került sor. 
Azóta minden tavaszi vizsgaidőszakban a diplomát védő 
hallgatók a záróvizsgát követően nyomtatott formában 
kapják meg a kérdőívet, melyet a záróvizsga-bizottság 
titkárának juttathatnak vissza. A 2011/2012-es tanévben 
először a téli záróvizsga-időszakban is megkeressük a 
végzősöket. 
Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) 
A Diplomás Pályakövetési Rendszerrel kapcsolatos 
adatgyűjtést az egyetem külön szabályozza. A karrierkö-
vetés keretében a munkahelyre, a végzést követő to-
vábbképzésekre, illetve az egyetemi képzés utólagos 
megítélésére vonatkozóan is gyűjtünk -kérdőívek segít-
ségével- információt. A Diplomás Pályakövetési Rend-
szer kapcsán évente más-más végzett évfolyam volt hall-
gatóit keressük meg. A felmérés lebonyolítását és az 
eredmények feldolgozását a Karrier Iroda végzi. 
Az értékelés célja, hogy információt gyűjtsön végzetteink 
munkaerő-piaci pozícióiról, sikerességéről, képzésünk 

eredményességéről. Az egyetemnek szüksége van 
azokra a tapasztalatokra, amelyekről végzett hallgatói 
számolnak be. Fontos megtudni, hogy milyenek munka-
erő-piaci pozícióik, hogyan vélekednek képzésük ered-
ményességéről, mivel ennek alapján tudunk információt 
nyújtani jelenlegi és leendő hallgatóink (középiskolások, 
másoddiplomások stb.), oktatóink, az oktatási kormány-
zat, a munkáltatók és a közvélemény számára. 
A kitöltés on-line, az egyetem honlapján történik. A kitöl-
tött kérdőíveket minden esetben anonim módon, a vá-
laszadók nevét és elérhetőségét tartalmazó adatbázistól 
elkülönítetten kezeljük. A végzett hallgatók elérhetősé-
geinek legfontosabb forrása a Neptun, amelyet a karok 
és tanszékek saját adataival, illetve telefonos megkere-
séssel egészítünk ki. 
Munkaadói felmérés 
A vevő fogalmának értelmezése a felsőoktatásban 
komplexebb, mint az üzleti szférában. Míg az üzleti szfé-
rában a vevő az, aki a termékért fizet, vagy azt igénybe 
veszi, addig a felsőoktatásban vevő lehet az állam (tár-
sadalom) mint finanszírozó, a hallgató mint igénybevevő 
és a munkaerőpiac mint a képzett hallgató foglalkozta-
tója. Mások megkülönböztetik a közvetlen haszonélve-
zők csoportját is, és elsősorban a munkaadókat, a ta-
nulmányi időtartam alatt közreműködő munkatársakat és 
a társadalmat sorolják ebbe a kategóriába. A kérdés 
vizsgálata azért döntő fontosságú, mert a felsőoktatási 
minőségirányítási rendszerek középpontjában többnyire 
a vevői elégedettség növelése áll, amelynek elengedhe-
tetlen eleme a vevő kilétének pontos tisztázása. A szak-
irodalom eltérő válaszokat ad arra vonatkozóan, hogy kit 
is tekint a felsőoktatási szolgáltatások vevőinek. 
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A partnerkapcsolatok folyamatos rendszerszintű figye-
lemmel kísérése, fejlesztése és javítása nem könnyű 
feladat, mert a partnerkapcsolatok szétszórtan vannak 
jelen az egyetem különböző szintjein (gyakori, hogy va-
lamelyik karhoz, tanszékhez vagy oktatóhoz kötődnek), 
ráadásul a kapcsolatok is nagyon sokrétűek. Éppen ezért 
sem a kapcsolatok fejlesztése, sem pedig az elégedett-
ség mérése nem automatizálható. Mindezek ellenére az 
egyetem önértékelési rendszerében megkíséreltünk egy 
olyan általános kérdőívet kifejleszteni, amelyet a legtöbb 
partnerintézmény ki tud tölteni, és amely ugyanakkor 
értelmezhető válaszokat ad az egyetem vezetőinek. A 
legnagyobb problémát a megkérdezendő partnerszerve-
zetek körének összegyűjtése jelenti. 
Mind az oktatásfejlesztés, mind az egyetem társadalmi 
megítélésének szempontjából fontos visszacsatolást je-
lent a munkaadók (vállalatok, önkormányzatok, stb.) vé-
leményének összegyűjtése és megjelenítése. A vélemé-
nyek felmérésére, összegyűjtésére négyévente -így a 
második felmérésre 2010-ben- kerül sor. Ehhez a karok 
a kari koordinátorok közreműködésével összeállítják a-
zon szervezetek és kontaktszemélyek listáját, melyek 
megkeresését javasolják. A listát a Karrier Iroda kiegé-
szíti. A munkaadók megkérdezésének lebonyolításáért 
és az eredmények feldolgozásáért a Minőségügyi Iroda a 
felelős. A képzésekre, illetve az egyetem egészére vo-
natkozó eredmények az egyetem polgárai számára nyil-
vánosak. 
A munkaadókat első alkalommal 2007 októberében kér-
deztük meg. Ekkor körülbelül 500 szervezet vezetőjét 
levélben, a szervezeteknél meglévő közvetlen kapcso-
latainkat pedig e-mailben kértük fel arra, hogy az egye-
tem honlapján, illetve e-mailben elküldött kérdőívet kitölt-
sék, valamint arra, hogy a felhívást továbbítsák a szer-

vezet többi vezetőjének, munkavállalójának is. A kérdőív-
ben a kitöltők értékelhették a szervezet és az egyetem 
közötti kapcsolatot, illetve az általuk választott karokról 
kikerülő hallgatók készségeit, képességeit. Lehetőség 
nyílt elvárások megfogalmazására is. 
Oktatói/kutatói és adminisztratív munkatársi felmé-
rés 
Az egyetem működésének fejlesztése érdekében biz-
tosítjuk az oktatóknak/kutatóknak és az adminisztratív 
munkatársaknak azokat a csatornákat, melyeken az 
egyetem működéséről anonim módon is véleményt 
nyilváníthatnak. Ennek segítségével az egyetem vezetői 
visszacsatolást kapnak arról, hogy a munkatársak 
mennyire elégedettek a különböző szintű vezetők mun-
kájával, a juttatási és teljesítményértékelési rendszerek-
kel, a munkakörülményekkel, a kommunikációs szoká-
sokkal, a központi szervezeti egységek tevékenységével. 
A véleményfelmérést kétévente, teljes körben végezzük 
el. Az eredményeket a Minőségügyi Iroda gyűjti össze és 
dolgozza fel. A kari és egyetemi szintű eredmények, 
valamint a nagyobb szervezeti egységekre (karok, GMI, 
Központi Könyvtár) vonatkozó eredmények az egyetem 
polgárai számára nyilvánosak. Egy adott intézetre/tan-
székre vonatkozó adatok az adott intézet/tanszék mun-
katársai, a kari vezetők és az egyetemi vezetők számára 
hozzáférhetőek. 
Az oktatók és kutatók, valamint az adminisztratív mun-
katársak körében végzett felmérés első adatfelvételére 
2007. június-júliusában került sor. 2009-ben másodszor 
kértük fel az egyetem oktatóit, kutatóit és munkatársait, 
hogy mondják el véleményüket az egyetem működésével 
kapcsolatban. Az összehasonlítható adatoknak köszön-
hetően a második felmérés alkalmával 2009-ben új gya-
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korlatként az elemzés részévé vált a vezetői, rektori re-
akció is. 
Külső összehasonlítások, benchmarking 
Az egyetem más felsőoktatási intézményekkel való 
összehasonlítása, „versenyeztetése” minden intézmény 
számára kihívás. Nem csak nemzetközi, de hazai szinten 
is több dilemmát vet fel az összehasonlíthatóság. Hazai 
versenyhelyzetünket kétféleképpen is követjük. 
A szakok versenyhelyzetét 2008 óta követjük nyomon az 
adott év felvételi eljárási adatai alapján. Az összeállítás 
célja, hogy átfogó képet adjon az egyetem egyes szakja-
ira jelentkezők jellemzőiről, preferenciáiról, összehason-
lítva azt a többi intézmény hasonló szakjainak adataival. 
Az elemzést táblázatok formájában készítjük el az Or-
szágos Felvételi Információs Központtól (OFIK, 
www.felvi.hu) megvásárolt adatok alapján. Az összefog-
laló táblázatokban idősorosan szerepelnek a jelentkezési 
adatok és felvételi alapadatok (jelentkezők és felvettek 
száma adott helyen, túljelentkezési arányok, ponthatár, 
férfiak és nők aránya, átlagéletkor), valamint az egyetem 
iránti elkötelezettséget jelző indikátor (az egyetemre első 
helyen jelentkezők milyen százalékban jelölték meg má-
sodik helyen is az egyetem valamely szakát).  
Vizsgáljuk az adott szakra jelentkezők preferenciavá-
lasztását is. Ehhez részletes táblázatos kimutatást köz-
lünk, amelyből megállapítható, hogy a vizsgált szakot 
különböző jelentkezési helyen megjelölő jelentkező mi-
lyen más szakokra adta be jelentkezését. Így például 
megállapítható, hogy aki a vizsgált szakot az első helyen 
jelölte meg, az milyen szakot jelölt meg második és har-
madik helyen. E táblázatokból az egyes szakok helyette-
sítő szakjaira vonatkozó összefoglaló táblázat is készül, 
amely megmutatja, hogy adott évben mely szakokat vá-

lasztják inkább a vizsgált szakkal szemben, illetve a 
vizsgált szakot mely szakok választása követi. E felso-
rolás révén képet kaphatunk arról, hogy mely más sza-
kokkal áll leginkább versenyben a vizsgált szak, továbbá 
hogy az adott szakra jelentkezők a szakterület vagy az 
intézmény iránt elkötelezettebbek-e. 
A gólya adatokhoz hasonlóan részletesen megvizsgáljuk 
a jelentkezők demográfiai jellemzőit is. A jelentkezők és 
felvettek megye szerinti megoszlása benyomást adhat az 
adott szak vonzáskörzetének megítéléséhez. A legtöbb 
jelentkezőt küldő iskolák rangsorában pedig azon iskolá-
kat soroljuk fel, amelyek diákjai az első négy jelentkezési 
helyen a legnagyobb számban választották a vizsgált 
szakot. A mesterképzések kapcsán röviden beszámo-
lunk a hallgatók előképzettségéről is, amellyel képet 
kaphatunk arról, hogy a mesterszakra milyen más intéz-
ményekből és/vagy végzettséggel jelentkeznek hallga-
tók. 
A Minőségügyi Iroda sem az egyes szakokról, sem azok 
összehasonlításáról nem készít szöveges értékelést, 
mert nem ismerjük (nem ismerhetjük) az egyes szakok 
sajátosságait, speciális helyzetét, amely ilyen vagy olyan 
változást eredményezhetett az adatokban. Éppen ezért 
az adatok részletes elemzése és értelmezése az adato-
kat ténylegesen felhasználó szereplőkre (kari és tanszéki 
vezetők) marad. 
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Egy összefoglaló ábra a 2010-es elemzésből 

A BCE alapszakjainak helyzete a 2010‐es normál felvételi eljárás adatai alapján
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Mivel az adatok felhasználása helyi szinten történik, ke-
vesebb rálátásunk van a kimutatások hasznosulására. A 
kimutatást a felső vezetés mellett jelenleg tudomásunk 
szerint néhány kar használja fel eseti jelleggel, például a 
kari stratégiaalkotási folyamatban. Biztosak vagyunk 
azonban abban, hogy az adatok idősoros rendelkezésre 
állása növelni fogja az elemzés hasznosságát és intéz-
ményen belüli láthatóságát. Így a kimutatások folyamatos 
publikálásával megteremtődik az azok iránti igény is 
(kérdés persze, hogy a felsőoktatási felvételi rendszer 
átalakításával egyáltalán még folytatható-e ilyen jellegű 
képzés). Mindazonáltal a kimutatások közlésének jelen-
legi formája csak kísérletnek tekinthető. A felhasználói 
visszajelzések alapján kell évről-évre pontosítani, hogy 
mely kimutatások hasznosak, és még milyen összefüg-
gések bemutatására lenne szükség. Ez utóbbinak ter-
mészetesen a felvi.hu adattartalma is határt szab. A be-
érkező visszajelzések alapján fontos lenne beemelni az 
egyes szakok kapacitásainak, meghirdetett helyeinek 
számát, és növelni kell a kimutatás gyakoriságát, azaz a 
keresztféléves képzések kapcsán is hasonló elemzést 
kell a jövőben készíteni. 
Versenyhelyzetünk alakulásáról további fontos informá-
cióforrást jelentenek a különböző rangsorok. Ezek nagy 
örömünkre nem csak hazai összehasonlításra adnak 
lehetőséget, hiszen például a Financial Times rangsor-
ban is több alkalommal szerepeltünk előkelő helyen. A 
különböző felsőoktatási rangsorok a felsőoktatási intéz-
mények presztízsét, szakmai és társadalmi elfogadottsá-
gát mérik. Bár ezek eltérő módszerekkel készülnek, 
mutatórendszerükről sok vita folyik, eredményeiket ér-
demes figyelembe venni, mert az alapvető tendenciákat 
jól tükrözik. Figyeljük a rangsorkészítő lapokat, azokból 
összeállítás készül egyrészt az egyetemi vezetők szá-
mára, másrészt a felvételizők megnyerése céljából. 

A nemzetközi összehasonlításokban való részvételt is jó 
kezdeményezésnek tartjuk, ezért már több ilyen, többsé-
gében még csak pilot fázisban lévő programban is részt 
veszünk. Nemzetközi, európai összehasonlításra az Eu-
ropean Student Barometer-ben való részvételünk nyújt 
még lehetőséget. A Trendence Intézet (Berlin) olyan füg-
getlen kutatóintézet, amely 2003 óta évente méri az 
egyetemi hallgatók és friss diplomás pályakezdők terveit, 
véleményét, elvárásait a képzéssel és elhelyezkedéssel 
kapcsolatban. 2008-ban a Budapesti Corvinus Egyetem 
is csatlakozott a felméréshez. 2009-ben már 22 európai 
ország vett részt az online kérdőíves felmérésben, így 
segítségével kiváló európai összehasonlítás végezhető. 
Összefoglaló megjegyzések 
Az elmúlt évek alatt kiépült, megszilárdult minőségügyi 
rendszerünk, amelynek fókuszában döntő részt a rend-
szeres adatgyűjtések kialakítása, illetve ismertté és elfo-
gadottá tétele állt. Úgy véljük, e tekintetben az egyetem 
sikeres volt. A minőségügyi szervezetrendszer tevékeny-
ségének azonban nem szabad öncélúnak lennie, az in-
tézményen belül dialógusokat kell inspirálnia az oktatás, 
a kutatás és a működtetés fejlesztése érdekében. Ehhez 
az adatgyűjtések „csak” fontos támpontul szolgálnak, 
ugyanakkor ez még önmagában nem elég a valódi belső 
fejlesztéshez. Ehhez az is szükséges, hogy a minőség-
ügyi rendszer szereplői ne passzív adatszolgáltatóként, 
hanem aktív katalizátorként működjenek közre az egye-
tem kulcsfontosságú tevékenységeinek beazonosításá-
ban és értékelésében. A jövőben, e tekintetben még szá-
mos tennivaló áll előttünk. 
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1. Bevezetés 
A szolgáltatásminőség fogalma, jellemzői nem egyértel-
műen meghatározottak. Hiányzik az egzakt definíció, így 
általánosan elfogadható mérési modell sem adott. A 
szolgáltatásminőség értelmezése attól függ, hogy: 
 melyek a szolgáltatásminőséget leíró jellemzők 

(dimenziók), 
 hogyan értelmezzük az elvárásokat a szolgáltatásmi-

nőségben, 
 van-e szerepe egyáltalán az elvárás fogalomnak a 

szolgáltatásminőségben. 
Ezen kérdéskörök mentén, érvek és ellenérvek ütközte-
tése mellett az elmúlt évtizedekben igen sok szolgálta-
tásminőség modellt dolgoztak ki a kutatók, amelyek ala-
pul szolgálhatnak a különböző szolgáltatásminőség fo-
galmak értelmezéséhez.  
Ahogy a minőség, és ezen belül a szolgáltatásminőség 
értelmezése változott, változik, úgy módosulnak az 
egyes kutatók által kidolgozott mérési modellek is. Ez a 
változás mind időben, mind térben, mind a kutatási terü-
letek alapján tetten érhető, áttekintve az 1980-as, majd 
az 1990-es éveket, és az újabb modelleket, vagy az 
északi (nordic), és az amerikai iskolákat. Ezen alapvető 
különbségek mellett az egyes modelleket további jellem-
zők szerint is meg lehet egymástól különböztetni: 
 Fogalmi keret: a szolgáltatásminőség fogalmának ér-

telmezése 

 Dimenziók: milyen, a szolgáltatásminőséget megha-
tározó dimenziókat azonosít a modell; 

 Alkalmazhatósági kör: melyik szolgáltatási területen 
alkalmazható a modell; 

 Mérési módszertan: a modell a diszkonfirmációs pa-
radigmát, vagy a teljesítmény-paradigmát (perfor-
mance paradigm) fogadja el mérési módszerként 

 Szolgáltatásfejlesztés: mennyiben tud segítséget 
nyújtani a modell a szolgáltatásfejlesztésre irányuló 
döntésekben. 

Ezen megkülönböztető jegyek lehetőséget adnak az 
egyes modellek összehasonlító elemzésére. A cikkben a 
gyakorlati alkalmazás szempontjából legfontosabb mo-
delleket vázolom, kiemelve azok lényeges jellemzőit. A 
modellek kapcsolódásait, és azok legfontosabb elemei-
nek szintetizálására irányuló törekvéseket az összefog-
lalásban mutatom be. Az egyes modellek összevetését 
az 11..  mmeelllléékklleett összehasonlító táblázata segíti. 
2. A jelentősebb szolgáltatásminőség modellek rövid 
áttekintése 
Ebben a fejezetben tizenkét, a szolgáltatásminőség terén 
leginkább elfogadott és használt modellt mutatok be. 
SZM1. Technikai és funkcionális minőség modell 
(Grönroos, 1984) 
Ez a modell az északi (nordic) iskola kiinduló modellje. A 
modell alapgondolata szerint, a vevői elégedettség el-
éréséhez a vevők által elvárt és a ténylegesen észlelt 
minőségnek meg kell egyeznie. A szolgáltató csak úgy 
tud sikeresen versenyezni a piacon, ha tisztában van 
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azzal, hogy a vevők hogyan, milyen módon észlelik a 
minőséget, és melyek azok a jellemzők, amelyek befo-
lyásolják a szolgáltatás minőségét. Bopp (1990) szerint a 
szolgáltatások területén a technikai minőség szintje a 
legtöbb esetben rejtve van a vevő előtt, így arról kevés 
információval rendelkezik. Donabedian (1982) szerint a 
szolgáltatásminőség észlelésekor a vevők alapvetően a 
funkcionális minőség faktort veszik figyelembe. 
Grönroos a szolgáltatás-minőséget, mint „egy értékelési 
folyamat eredményét határozta meg, ahol a vevő az el-
várásait a ténylegesen kapott szolgáltatással hasonlítja 
össze” (Grönroos 1984, p.37). A modellben a szolgálta-
tásminőségnek három összetevőjét azonosította (11..  
áábbrraa): 
 technikai minőség (technical quality), amely azt hatá-

rozza meg, hogy mit kap a vevő az adott vásárlása, 
az aktuális szolgáltatás igénybevétele eredménye-
ként (eredmény dimenzió). 

 funkcionális minőség (functional quality) azt jellemzi, 
hogy a vevő szubjektív észlelése szerint a szervezet 
hogyan nyújtja az adott szolgáltatást, a vevő hogyan 
értékeli a szolgáltatási folyamatot (folyamat dimen-
zió). 

 imázs (image), amely leginkább a technikai és funk-
cionális szolgáltatásminőségből eredő, azokhoz szo-
rosan kapcsolódó különböző jellemzők, mint például 
a hagyományok, politikák, társadalmi kapcsolatok, 
szolgáltatási sztenderdek, hírnév összefoglalását 
jelenti. 

A vevők alapvetően az eredmény és a folyamat dimen-
ziók alapján ítélik meg a szolgáltatás minőségét. Azon-
ban az imázs mintegy szűrőként funkcionál, akár pozití-
van, semlegesen, vagy negatívan befolyásolva a minő-
ség észlelését, attól függően, hogy a vevők magát a 
szolgáltatót, annak imázsát hogyan ítélik meg. 
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SZM2. Három-dimenziós modell (Lehtinen és Lehtinen, 
1991) 
A szerzők értelmezésében a szolgáltatásminőséget há-
rom dimenzió, a fizikai minőség, az interaktív minőség és 
a vállalati minőség alapján lehet értelmezni. A fizikai mi-
nőség a szolgáltató szervezet környezetének, eszközei-
nek, berendezéseinek minőségét, az interaktív minőség 
alapvetően a vevő és a szolgáltató kapcsolatának jelle-
gét, a vállalati minőség a szervezet vevő által észlelt 
imázsát jelenti. 
A dimenziók összevethetőek a Grönroos modellben al-
kalmazott technikai és funkcionális, azaz eredmény és 
folyamat dimenziókkal. A kutatók véleménye szerint a 
fizikai minőségnek egyaránt van eredmény és folyamat 
jellege, az interaktív minőség egyértelműen a folyamat 
dimenzióhoz köthető, ezzel szemben a vállalati minősé-
get a vevők már a szolgáltatás igénybevétele előtt érté-
kelik. 
SZM3. Rés-modell (SERVQUAL) (Parasuraman és tár-
sai, 1985) 
Parasuraman és szerzőtársai értelmezésében – hason-
lóan a Grönroos által megfogalmazotthoz – a szolgálta-
tásminőség „az értékítélet egy formája, amely kapcsolat-
ban van, de nem egyezik meg az elégedettséggel. A 
szolgáltatásminőség az elvárt és észlelt teljesítmény 
összehasonlításának eredménye” (Parasuraman és 
szerzőtársai, 1988, p. 15.). 
A rés-modell (GAP-model) szerint a szervezet és a vevő 
(szolgáltatás teljesítmény észlelése) között eltérések le-
hetnek, amelyeket a szolgáltatásnyújtás „rései” idézhet-
nek elő: 

1. rés: Nem tudni mit vár el az ügyfél: eltérés van a vevői 
elvárások és a menedzsment ügyfelek elvárásaival kap-
csolatos elképzelései között. 
2. rés: Rossz minőségi sztenderdek: a menedzsment-
vevők elvárásaival kapcsolatos elképzelései és a vevői 
igények szolgáltatásra vonatkozó specifikációkban tör-
ténő megjelenése közötti eltérés. 
3. rés: Szolgáltatásnyújtás csapdája: szolgáltatás minő-
ségére vonatkozó specifikációk és a szolgáltatás meg-
valósítási jellemzői közötti eltérés. 
4. rés: Amikor az ígéretek nem egyeznek a valósággal: a 
nyújtott szolgáltatás tulajdonságai és a vevők felé kom-
munikált szolgáltatás jellemzők közötti eltérés. 
5. rés: Amikor az ügyfél nem az elvárt szolgáltatást 
kapja: A vevő által elvárt és a ténylegesen észlelt minő-
ség közötti eltérés. 
A 22..  áábbrraa bemutatja, hogy a vevői és a szállítói (szolgál-
tatói) oldalt kombinálva a modell egyes összetevői ho-
gyan függenek össze, és közöttük milyen kapcsolat van. 
Az 5. rés a modell központi eleme, ugyanis az a másik 
négy rés csökkentésével minimalizálható. „Az elméleti 
modell a minőségfejlesztésre törekvő menedzserek 
számára egyértelmű üzenetet közvetít: az 5. rés bezárá-
sának kulcsa a másik négy rés bezárása és zárva tar-
tása” (Zeithaml és társai, 1990, 45-46. old). 
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22..  áábbrraa  AA  rrééss--mmooddeellll  

((FFoorrrrááss::  ZZeeiitthhaammll  ééss  ttáárrssaaii,,  11999900,,  4466..  oolldd..))  

A vevők az egyes rések nagyságától függően észlelnek 
hiányosságokat a szolgáltatásminőséggel kapcsolatban. 
Az 5. rés meglétének, mértékének feltárására a gyakor-
latban a szerzők által kidolgozott SERVQUAL módszert 
alkalmazzák a leggyakrabban.  
SZM4. Tűrési sáv modell (Parasuraman és szerzőtársai, 
1993, 1994) 
A SERVQUAL modell alapfeltevésein nyugvó, ugyanak-
kor a kritikai észrevételeket is magába építő modell leg-
inkább az elvárás-fogalom újraértelmezésében különbö-
zik az eredeti modelltől. A modell feltételezése szerint a 

szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárások két különböző 
szinten jelennek meg, egyrészt a kívánt szolgáltatási 
szinten (desire), másrészt a kielégítő (adequate) szinten. 
A két szint között helyezkedik el a tűrési sáv (zone of 
tolerance. ZOT), amelyben a szolgáltatást a vevő elfo-
gadhatónak érzékeli (33..  áábbrraa). 

Észlelt elvárás

33..  áábbrraa  AAzz  eellvváárráássookk,,  mmiinntt  ffoollyyttoonnooss  vváállttoozzóókk  
Az új modell az eredeti két skála (elvárás – teljesítmény) 
helyett három skálát (kívánt szolgáltatás, kielégítő szol-
gáltatás, teljesítmény) alkalmaz. A tűrési sáv modell 
(ZOT) a SERVQUAL modellhez képest bővebb és telje-
sebb képet nyújt a szolgáltatásminőségről. További 
elemzésre lehetőséget adó adatokat szolgáltat, hiszen 
bevezeti a „kiváló szolgáltatás mértékét” (measure of 
sevice superiority, MSS), amely az észlelt és az ideális 
szolgáltatás különbsége, illetve az észlelt és kielégítő 
szolgáltatás közötti különbséget mutató „kielégítő szol-
gáltatás mértékét” (measure of service adequacy, MSA). 
SZM5. Tulajdonság alapú szolgáltatásminőség modell 
(Haywood-Farmer, 1988) 
A modell alapgondolata szerint a szolgáltató akkor nyújt 
magas minőségű szolgáltatást, ha a vevők elvárásait 
képes folyamatosan kielégíteni, és mindig ismeri a vevői 
preferenciákat (44..  áábbrraa) 
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44..  áábbrraa  TTuullaajjddoonnssáágg  aallaappúú  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  mmooddeellll  

((FFoorrrrááss::  HHaayywwoooodd--FFaarrmmeerr,,  11998888;;  SSeetthh  ééss  ttáárrssaaii,,  22000055))  

A szerzők szerint a magas minőségű szolgáltatás eléré-
séhez optimális arányt kell kialakítani az egyes jellemzők 
között, hiszen ha az erőforrásokat csak egy adott terü-
letre koncentrálják a több terület rovására, az nemhogy a 
minőség javulásához, hanem egyenesen annak romlá-
sához vezethet. 
SZM6. A szolgáltatásminőség átfogó modellje (Brogowitz 
és társai, 1990) 
A szerzők a hagyományos vezetési elveket építik be az 

elvárás-észlelés különbségére építő szolgáltatásminőség 
modellbe. A modell átfogóan közelíti meg a szolgálta-
tásminőséget (lásd 55..  áábbrraa). Nemcsak a már meglévő 
vevőkre koncentrál, hanem a potenciális vevők minőség-
észlelését is figyelembe veszi, azokét, akik valamilyen 
módon (például még nem vették igénybe a szolgáltatást, 
de már kaptak ajánlatot arra vonatkozóan) ismerik, és ez 
által képesek megítélni a szolgáltatás minőségét. A mo-
dell célja, hogy a hagyományos menedzsment-tervezés 
–megvalósítás- értékelés/visszacsatolás (PDCA) struktú-
ráját beépítse a szolgáltatásminőség megítélésébe. 

Külső hatások Vállalat imázsa
Hagyományos

marketing
tevékenységek

Szolgáltatásminőség
elvárások

A kínált és/vagy
igénybevett szolgáltatás

észlelt minősége

A szolgáltatás ajánlása

Szolgáltatás ajánlás
specifikációi

A merketing stratégiák
tervezése, bevezetése

és ellenőrzése

Vállalati küldetés és
célok meghatározása

Szolgáltatásminőség

  
55..  áábbrraa  SSzzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  ááttffooggóó  mmooddeelllljjee  

((FFoorrrrááss::  BBrrooggoowwiittzz  ééss  ttáárrssaaii,,  11999900;;  SSeetthh  ééss  ttáárrssaaii,,  22000055))  

Magyar Minőség XXI. évfolyam 02. 2012. február 30/80 oldal



A rés-modell alapjait felhasználva, olyan szolgáltatásmi-
nőséghez köthető réseket azonosítottak, mint az infor-
máció és visszacsatolás, a tervezési, a megvalósítási, a 
kommunikációs, illetve a vevői elvárásokhoz és észlelé-
sekhez köthető problémák. 
A modell az elvárások értelmezését is kiterjeszti. A szer-
vezet imázsa, a külső hatások, és a hagyományos mar-
keting tevékenységek faktora a szerzők szerint egyér-
telműen befolyásolják a vevők technikai és funkcionális 
minőséggel kapcsolatos elvárásait. 
SZM7. SERVPERF modell (Cronin és Taylor, 1992) 
Cronin és Taylor (1992) kutatásának az a kiindulópontja, 
hogy a SERVQUAL modell elméleti alapjai és az ebből 
származtatott szolgáltatásminőség (SQ) mérésére kidol-
gozott módszertan nem megfelelő. Úgy vélték, a rés-mo-
dellből származó észlelt teljesítmény mínusz elvárás 
meghatározáson alapuló szolgáltatásminőség-mérés 
sem elméleti síkon, sem empirikusan nem igazolt, sőt a 
marketing szakirodalom inkább a csak teljesítménymé-
résre támaszkodó mérést támogatja. Feltevésük alátá-
masztására az észlelés-paradigmán nyugvó SERVPERF 
modelljüket három alternatív modellel vetették össze, 
különböző szolgáltatási területeken (bank, tisztító szol-
gáltatás, gyorsétterem, kártevőirtás) alkalmazva azokat: 

(1) eredeti, diszkonfirmáción alapuló SERVQUAL: SQ 
= P – E (teljesítmény – elvárások) 

(2) súlyozott SERVQUAL: SQ = w × (P – E) (dimen-
zió fontossági súlya × (teljesítmény – elvárások)) 

(3) SERVPERF: SQ = P (teljesítmény) 
(4) Súlyozott SERVPERF: SQ = w × P (dimenzió fon-

tossági súlya × teljesítmény) 

Cronin és Taylor (1992) véleménye szerint a 
SERVQUAL modell összekeveri az elégedettséget és az 
értékítéletet (attitűd). Kutatási eredményeik igazolták 
feltevésüket, amely szerint a szolgáltatásminőséget el-
méleti és gyakorlati síkon egyaránt a vevő értékelő beál-
lítódásaként (attitűdként) kell értelmezni. 
Az empirikus kutatásaik következtetései szerint amellett, 
hogy a SERVPERF lekérdezése és adminisztrációja 
egyszerűbb (csak egyszer kell a 22 állítást lekérdezni), a 
SERVPERF skála mind megbízhatóságban, mind érvé-
nyességben felülmúlja a SERVQUAL skálát minden 
vizsgált szolgáltatási területen. Arra is rámutattak, hogy a 
súlyozott forma nem növeli a modell előrejelző képessé-
gét. Kimutatták továbbá, hogy a Parasuraman és szer-
zőtársai (1988) által meghatározott öt szolgáltatásminő-
ség dimenzió léte a vizsgált szolgáltatási körökben nem 
igazolható, sőt a szolgáltatásminőség inkább egydimen-
ziós fogalomként értelmezhető (Cronin és Taylor, 1992, 
61-65. old.). 
Parasuraman és társai (1994a) a kritikai észrevételekre, 
Cronin és Taylor következtetéseire adott válaszukban 
elismerték, hogy bár a SERVPERF jobb előrejelző ké-
pességgel bír, a SERVQUAL diagnosztikai ereje sokkal 
magasabb, módszerük jóval több információt nyújt az 
elemzésekhez a menedzsereknek. Ugyanakkor Cronin 
és Taylor véleménye szerint a SERVPERF módszerrel 
meghatározott szolgáltatásminőség értékeket az idő, 
illetve egyéb mutatók függvényében ábrázolva, a ten-
denciák megfigyelésével a menedzserek hasznos, dön-
téseiket támogató megbízható információhoz juthatnak 
(Cronin és Taylor, 1994, 130. old.). 
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SZM8. PCP tulajdonság modell (Philip és Hazlett, 1997) 
A szerzők által kidolgozott modell egy hierarchikus fel-
építmény (lásd 6. ábra), amelyet három tulajdonság-cso-
port alkot. A szolgáltatásokat leíró jellemzők, dimenziók 
mindegyike besorolható valamelyik csoportba a három 
közül. A csoportok egymást átfedik, közöttük hierarchi-
kus kapcsolat áll fenn. 
A „lényegi tulajdonságok” a szolgáltatás lényegéhez, an-
nak eredményéhez köthető jellemzők, tulajdonképpen 
azok alapján választja a vevő egyáltalán az adott szol-
gáltatót (pl.: képes a vevő által igényelt szolgáltatást 
nyújtani). Ezen tulajdonságok gyakorolják a legnagyobb 
hatást a vevői elégedettségre. 
A „alapvető tulajdonságok” a lényegi tulajdonságok körül 
helyezkednek el, leginkább az emberi tényezők, a folya-
mat, a szervezeti struktúra elegyeként értelmezhetők. 
Ezen „alapvető” jellemzőkkel (személyzettel, folyamatok-
kal, stb.) folytatott interakciókon keresztül éri el a vevő a 
szolgáltatás lényegét. 
A modell harmadik szintje a „perifériális tulajdonságokat” 
foglalja magában. Ezek olyan kiegészítő jellemzők, 
amelyekkel a szolgáltatás teljes, kerek egészet alkot. 
Amikor a vevő az adott szolgáltatást először veszi 
igénybe, már akkor is elégedett, ha a lényegi jellemzők 
megfelelő módon teljesülnek, azonban a későbbi inter-
akciók során az elégedettség megítélésében az alap-
vető, illetve perifériális jellemzők is egyre nagyobb súllyal 
szerepelnek. 

A szolgáltatás környezete

Periférikus tulajdonságok
ott szolgáltatáshoz tervezett és kapcsolt

 extrák, "apróságok", amelyekkel az
y kerek egészet alkotva tökéletes

" nyújt a  a szolgáltatást igénybevevőnek.

A nyújt
járulákos

eg
"élményt

Alapvető tulajdonságok
k, folyamatok és a szervezeti struktúra,
el a vevőnek személyes kapcsolatba kell

gy megismerje és hozzáférjen a
lgáltatás lényegi tulajdonságaihoz.

Embere
amelyekk

kerülnie, ho
szo

Lényegi tulajdonságok
A szolgáltató terméke,  a nyújtott
zolgáltatás, amit a vevő megkap,

megszerez.
s

A tulajdonságok
súlyának növekvő

fontossága

  
66..  áábbrraa  PPCCPP  ttuullaajjddoonnssáágg  mmooddeellll  

((FFoorrrrááss::  PPhhiilliipp  ééss  HHaazzlleetttt,,  11999977;;  SSeetthh  ééss  ttáárrssaaii,,  22000055))  

SZM9. Kiskereskedelmi szolgáltatásminőség és észlelt 
érték-modell (Sweeney és társai, 1997) 
Sweeney és társai kiskereskedelmi szolgáltatások vizs-
gálatával dolgozták ki modelljüket, amelyben a szolgál-
tatásminőségnek az értékre és a vásárlási hajlandóságra 
vonatkozó hatását, azok összefüggéseit írták le. Modell-
jükben az érték a pénzben kifejezett, illetve a pénzért 
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kapható értéket jelenti, a szolgáltatásminőség értelme-
zésében pedig Grönroos megállapításaira támaszkod-
nak. 
Modelljük szerint (lásd 77..  áábbrraa) az értéket nemcsak a 
termék minősége és annak ára, hanem az észlelt funkci-
onális és technikai szolgáltatásminőség is befolyásolja. 
További kutatásaik bizonyították, hogy ez az összefüg-
gés árnyaltabb: az észlelt funkcionális szolgáltatásminő-
ség a technikai szolgáltatásminőségen keresztül van 
hatással az értékre, illetve a termékminőséggel kapcso-
latos észlelésre. Az észlelt funkcionális szolgáltatásmi-
nőség ugyanakkor a vásárlási hajlandóságra közvetlen 
befolyással bír, ellentétben a technikai szolgáltatásminő-
séggel és a termékminőséggel, hiszen azok csak köz-
vetetten, az észlelt értéken keresztül hatnak a vásárlási 
hajlandóságra. 

Funkcionális
szolgáltatásminőség

Technikai
szolgáltatásminőség

Termékminőség

Relatív ár

Érték Vásárlási hajlandóság

+

+

-

-
+

+

+

+

+

 
77..  áábbrraa  KKiisskkeerreesskkeeddeellmmii  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  ééss  éésszzlleelltt  

éérrttéékk  mmooddeellll  
((FFoorrrrááss::  SSwweeeenneeyy  ééss  ttáárrssaaii,,  11999977;;  SSeetthh  ééss  ttáárrssaaii,,  22000055)) 

SZM10. Többdimenziós modell (Dabholkar és társai, 
1996) 
A SERVQUAL modell faktorstruktúrájának kritikai meg-
közelítései vezették Dabholkart és társait arra a követ-
keztetésre, hogy a szolgáltatásminőséget több szinten – 
átfogó, dimenzionális és aldimenzionális szinteken – kell 
értelmezni (lásd 88..  áábbrraa). 
Feltevésüket kiskereskedelmi egységek szolgáltatásmi-
nőségének vizsgálatával támasztották alá, azonosítva a 
SERVQUAL modelltől eltérő faktorstruktúrát: fizikai jel-
lemzők, megbízhatóság, személyes kapcsolatok, prob-
lémamegoldás, üzletpolitika. 
Az egyes dimenziók értékelése mellett a vevők a szol-
gáltatás egészéről is alkotnak egy, a faktorok összegzett 
értékelésétől független, általános szolgáltatásminőség 
„képet”, ez jelenti az átfogó szolgáltatásminőség szintet. 

Kiskereskedelmi
szolgáltatás-

minőség

Fizikai
jellemzők

Megbíz-
hatóság

Személyes
kapcsolatok

Probléma-
megoldás Üzletpolitika

Hiba-
mentesség

Udvarias-
ságKényelem Ígéretek BizalomMegjelenés

 

88..  áábbrraa  KKiisskkeerreesskkeeddeellmmii  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  
ttööbbbbddiimmeennzziióóss  mmooddeelllljjee  

((FFoorrrrááss::  DDaabbhhoollkkaarr  ééss  ttáárrssaaii  11999966,,  66..  oolldd..))  

További kutatásaik igazolták, hogy az egyes dimenziók 
sokkal összetettebbek annál, hogy azokat önmagukban 

Magyar Minőség XXI. évfolyam 02. 2012. február 33/80 oldal



értékelni lehessen. Alátámasztották, hogy bizonyos di-
menziók további al-dimenziókra bonthatók (például a 
megbízhatóság dimenziójának al-dimenziói az ígéretek 
és a hibamentesség). A szolgáltatásminőség megítélését 
tehát a három szinten együtt kell végrehajtani. 
SZM11. Hierarchikus szolgáltatásminőség modell (Brady 
és Cronin, 2001) 
A Brady és Cronin által kidolgozott modell ugyancsak a 
Grönroos-i dimenziókat vette alapul. A technikai (ered-
mény) minőség és a funkcionális (folyamat) minőség 
mellett bevezették a szolgáltatási környezet minőségé-
nek dimenzióját. Modelljükben ezt a három dimenziót a 
szolgáltatásminőség elsődlegesen meghatározó fakto-
raiként értelmezték, amelyek mindegyikét három-három 
további alsóbb szintű dimenzió határoz meg (lásd a  99..  
áábbrráátt). 

Szolgáltatás-
minőség

Interakció-
minőség

Fizikai
környezet
minősége

Eredmény-
minőség

Attitűd Viselkedés Szak-
értelem Kényelem Dizájn Társadalmi

tényezők
Várakozá

idő
si Kézzelfogható

dolgok
Vonzódás
(valence)

  

99..  áábbrraa  HHiieerraarrcchhiikkuuss  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  mmooddeellll  
((FFoorrrrááss::  BBrraaddyy  ééss  CCrroonniinn,,  22000011,,  3377..  oolldd..))  

Az észlelt szolgáltatásminőség tehát egy többszintű érté-
kelés eredménye, ahol a vevők először az egyes al-di-
menziók alapján az elsődleges dimenziókat, majd azok 
aggregálásával a teljes szervezetre vonatkozó észlelt 
szolgáltatásminőséget határozzák meg. 

SZM12. Szolgáltatásminőség kritikus faktorai modell 
(Sureshchandar és társai, 2001) 
Az egyik újabb, a szolgáltatásminőséggel foglalkozó mo-
dell ugyancsak a SERVQUAL modell dimenzióiból indul 
ki. A szerzők a SERVQUAL-lal kapcsolatos kritikák elle-
nére megállapítják, „hogy a [SERVQUAL] 22 megállapí-
tásból álló listája meglehetősen jó eszköz a teljes szol-
gáltatásminőség előrejelzéséhez” (Sureshchandar és 
társai, 2001, 112. old). Ugyanakkor ezek az állítások 
leginkább két nagy tulajdonságcsoport, a szolgáltatás 
kézzelfogható jellemzői, és a szolgáltatási folyamat em-
beri tényezői/emberi kapcsolatai köré szerveződnek. Ér-
velésük szerint a SERVQUAL modell ezzel a szolgálta-
tásminőségnek csupán egy részét ragadja meg, hiszen 
nem foglalkozik magával, a szolgáltatással kapcsolatos 
sajátosságokkal, nevezetesen a szolgáltatás lényegi 
elemeivel, a szolgáltatási folyamat rendszerezettségével, 
sztenderdizáltságával, és a szolgáltató imázsával, hírne-
vével, társadalmi szerepvállalásával. Modelljük szerint a 
szolgáltatásminőség öt kritikus dimenzión alapul (lásd 
1100..  áábbrraa): 
 A szolgáltatás lényege, szolgáltatás, mint termék 
 A szolgáltatás emberi tényezői 
 A szolgáltatás nem-emberi tényezői, a szolgáltatás 

sztenderdizáltsága 
 A szolgáltatás kézzelfogható elemei 
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 Társadalmi felelősség 



Emberi tényezők

Szolgáltatás
jellemzők

(servicescapes)

SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

KÉZZELFOGHATÓ ELEMEK

SZOLGÁLTATÁS-
MINŐSÉG

Lényegi szolgáltatás

Nem-emberi
tényezők

Társadalmi
felelősség

OLGÁLTATÁS TARTALOM

OLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

TÁRSADALMI IMÁZS

SZ

SZ

SERVQUAL alapján Új dimenziók

1100..  áábbrraa  AA  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  kkrriittiikkuuss  ffaakkttoorraaii  
((FFoorrrrááss::  SSuurreesshhcchhaannddaarr  ééss  ttáárrssaaii,,  22000011,,  111177..  oolldd..))  

A modellhez kidolgozták a mérési módszert is, amelyben 
az eredeti SERVQUAL állítások némelyikének elhagyá-
sával, módosításával, illetve az új dimenziókhoz kap-
csolódó újabb állítások beépítésével összesen egy 41 
állításból álló instrumentumot készítettek. A módszertan-
ban a Cronin és Taylor (1992) által preferált, csak a 
szolgáltató aktuális teljesítményét mérő skálát alkal-
mazták. 
3. A jelentősebb szolgáltatásminőség modellek 
összegzése 
A szolgáltatásminőség modellek folyamatos fejlődése jól 
nyomon követhető az irodalomban. A kutatók az egyes új 
modellek kialakításakor mindig támaszkodtak az előző 
modellekre, azokat kisebb-nagyobb mértékben módosí-
tották, azokat új elemekkel bővítették. A 1111..  áábbrraa a be-
mutatott modellek elméleti kapcsolatait írja le. 
Jól elkülöníthetőek egymástól a diszkonfirmációs para-
digmán alapuló modellek (pl. Grönroos [SZM1], 
SERVQUAL [SZM3], ZOT [SZM4]), a tulajdonság alapú 
módszerek (PCP [SZM8]; tulajdonság alapú szolgálta-

tásminőség modell [SZM5]), a csak a teljesítménymé-
résre fókuszáló alternatív modellek (SERVPERF 
[SZM7]), az elégedettség, érték, vásárlási hajlandóság 
közötti összefüggést kereső [SZM10] modellek. 
A szakirodalom alapos átvizsgálása igazolja, hogy a 
szolgáltatásminőség kutatás későbbi modelljei, illetve a 
mérési módszerek leginkább a Grönroos nevével fémjel-
zett északi-modellből [SZM1], illetve Parasuraman és 
társai rés-modelljéből származtatott SERVQUAL mód-
szerből [SZM3] eredeztethetőek. A Borgowitz és szer-
zőtársai (1990) által kialakított átfogó modell [SZM6] az 
előbbi két modellt ötvözi. Lehtinen és Lehtinen három-
dimenziós modellje [SZM2] az északi szolgáltatásminő-
ség modell továbbfejlesztésének tekinthető, míg a 
SERVQUAL módosítása és tágabb értelmezése a tűrési 
sáv modellben (ZOT) mutatkozik meg [SZM4]. 

SZM1

SZM2

SZM3

SZM4

SZM5

SZM7

SZM8

SZM9

SZM6

SZM10 SZM11 SZM12

  
1111..  áábbrraa  SSzzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  mmooddeelllleekk  öösssszzeeffüüggggéésseeii  

((SSeetthh,,  22000055  ééss  BBeeccsseerr,,  22000077  ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall))  
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A modellek további fejlődése szempontjából a 
SERVQUAL-lal kapcsolatos kritikák fontos tényezőként 
jelentkeztek. A Cronin és Taylor (1992) által kidolgozott 
SERVPERF [SZM7] modellt e kritikák ihlették, ugyanúgy, 
ahogy az attribútum-modelleket (Hayword és Farmer, 
1988; Philip és Hazlett, 1997) is. 
A további kutatások a szolgáltatásminőség és a vevői 
elégedettség közötti, illetve a szolgáltatásminőség és a 
vásárlási szándék közötti kapcsolatra irányultak, ame-
lyekből újabb modellek alakultak ki. Cronin és Taylor 
(1992) kutatási eredményei szerint a vevői elégedettség 
a szolgáltatásminőségből ered, a vásárlási szándékot 
pedig az elégedettség befolyásolja. Ugyancsak Cronin 
és Taylor (1992) mutatott rá, hogy a vevők nem mindig a 
legjobb minőségű szolgáltatást veszik igénybe. Vásárlási 
döntéseiket az adott szolgáltatás értékének megítélése 
határozza meg. Az érték fogalmának bevezetése a szol-
gáltatásminőség kutatásba újabb modelleket [SZM9] 
eredményezett (például Sweeney és társai, 1997). 
A szolgáltatásminőség vevői megítélésének pontosabb 
és mélyebb kutatása irányította rá a figyelmet arra, hogy 
a szolgáltatásminőséget nemcsak egy, hanem egymás-
sal párhuzamosan több szinten értékelik a vevők. A leg-
újabb kutatások már hierarchikus, többszintű modellek-
ben gondolkodnak. Ennek jó példái a Dabholkar és társai 
(1996), illetve Brady és Cronin (2001) által kidolgozott 
modellek [SZM10; SZM11]. 
A szolgáltatásminőséget alkotó (vagy az azt meghatá-
rozó) dimenziók azonosításában is folyamatos a fejlődés. 
A kutatók egyre tágabban értelmezik a szolgáltatásminő-
séget. A szolgáltatási eredmény minőségére és a szol-
gáltatás folyamatának minőségére utaló dimenziók mellé 
olyan új, a szolgáltatásminőséget átfogóbban értelmező 
dimenziók kerültek be, mint a szolgáltatási környezet, 

vagy az egyik legújabb modellben már a szolgáltató tár-
sadalmi szereplésének megítélése is. 
Az egyes modellek szintetizálásával, a közös elemek 
kiemelésével Suuroja (2003) olyan elméleti modellt al-
kotott, amely a szolgáltatásminőség további kutatásának 
jó alapja lehet. A szintetizált észlelt szolgáltatásminőség 
modell az alábbi, a további kutatások szempontjából 
megfontolandó alapfeltevéseken nyugszik: 
 A szolgáltatásminőséget a teljesítménymutatók alap-

ján, és nem az elvárások, normák és a teljesítmény 
közötti differencia alapján értelmezzük. Az elvárások 
természetesen befolyásolják az észlelt szolgáltatás-
minőséget, de csak közvetett módon. 

 A szolgáltatásminőség nem értelmezhető egyszerűen 
az egyes dimenziók összegző értékelésével. A szol-
gáltatásminőség észlelése több szinten valósul meg 
(átfogó, dimenzionális, aldimenzionális szinteken), 
ahol az egyes dimenziók nem alkotó elemei, hanem 
inkább előzményei a szolgáltatásminőség átfogó ér-
tékelésének. 

 A szolgáltatásminőség jellemzői szolgáltatásonként 
változnak, azok nem egyetemes érvényűek. 

A szintetizált modell (lásd 1122..  áábbrraa) középpontját a szol-
gáltatási folyamat minősége, illetve a szolgáltatás ered-
ményének minősége jelenti. A hierarchikus modellben a 
középponti elemeket a szolgáltatás fizikai környezete 
veszi körül. 
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1122..  áábbrraa  AAzz  éésszzlleelltt  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  sszziinntteettiizzáálltt  

eellmméélleettii  mmooddeelllljjee  
((FFoorrrrááss::  SSuuuurroojjaa,,  22000033..,,  2211..  oolldd..))  

A szolgáltatásminőség modellek folyamatosan változnak, 
fejlődnek. A modellekben az elméleti kérdések mellett 
(szolgáltatásminőség fogalom, a teljesítmény paradigma 
érvényessége a diszkonfirmációval szemben) a legfonto-
sabb kérdés a szolgáltatásminőséget meghatározó, vagy 
alkotó dimenziók számában, struktúrájában, jellemzőiben 
jelentkezik. Az irodalom és az egyes modellek igazolták, 
hogy a dimenziók a szolgáltatási ágak szerint változnak, 
egy általános modell kialakítására kicsi az esély. A ku-
tatók számára kihívást jelent, hogy a meglévő szolgálta-
tásminőség modelleket a változó gazdasági, technológiai 
környezethez igazítsák, és olyan új területekre terjesszék 
ki, mint például az internetes szolgáltatások, vagy az 
üzleti, B2B szolgáltatások. 
Minden újabb modellel újabb ötletek, elméleti és gyakor-
lati megfontolások épültek be a szolgáltatásminőség ku-
tatási területébe. Ez a fejlődési folyamat nem áll, nem 

állhat meg. Egy általánosan elfogadott, egzakt alap-mo-
dell, illetve az egyes szolgáltatási szektorokat jellemző 
általános dimenziók kidolgozása, annak elméleti és gya-
korlati relevanciájának, megbízhatóságának igazolása 
még várat magára. 
4. Hivatkozások 
BECSER, N. (2007): Szolgáltatásminőség fejlesztés a 
kiskereskedelemben. Doktori disszertáció, BCE, 2007 

BRADY, M. K. – CRONIN Jr. J. (2001): Some New Thoughts 
on Conceptualizing Perceived Service Quality: A Hierarchical 
Approach. Journal of Marketing, Vol. 65. (July), pp. 34-49. 

BROGOWITZ, A. A. – DELENE, L. M. – LYTH, D. M. (1990): 
A synthesised service quality model with managerial 
implications. International Journal of Service Industry 
Management, Vol. 1., No. 1., pp. 27-44. 

CRONIN, J. J. – TAYLOR, S. A. (1992): Measuring Service 
Quality: A Reexamination and Extension. Journal of 
Marketing, Vol. 56., pp. 55-68. 

CRONIN, J. J. – TAYLOR, S. A. (1994): SERVPERF Versus 
SERVQUAL: Reconciling Performance-Based and 
Perceptions-Minus-Expectations Measurement of Service 
Quality. Journal of Marketing, Vol. 58., pp. 125-131. 

DABHOLKAR, P. A. – THORPE, D. I. – RENTZ, J. O. (1996): 
A Measure of Service Quality for Retail Stores: Scale 
Development and Validation. Academy of Marketing Science 
Journal, Vol. 24, No. 1, pp. 3-16. 

DONABEDIAN, A. (1982): Explorations in Quality Assessment 
and Monitoring. Volume 2. 

GRÖNROOS, C. (1984): A service quality model and its 
marketing implications. European Journal of Marketing, Vol. 
18., No. 4., pp. 36-44. 



HAYWOOD-FARMER, J. (1988): A conceptual model of 
service quality. International Journal of Operations and 
Production Management, Vol. 8., No. 6., pp. 19-29. 

LEHTINEN, U. – LEHTINEN, J. R. (1991): Two Approaches to 
Service Quality Dimensions. Service Industries Journal, Vol. 
11., No. 3., pp. 287-303. 

PARASURAMAN, A. – ZEITHAML, V. A. – BERRY, L. L. 
(1985): A Conceptual Model of Service Quality and Its 
Implications for Future Research, Journal of Marketing, Vol. 
49., pp. 41-50. 

PARASURAMAN, A. – ZEITHAML, V. A. – BERRY, L. L. 
(1988): SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring 
Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing, 
Vol. 64, pp. 12-40. 

PARASURAMAN, A. – ZEITHAML, V. A. – BERRY, L. L. 
(1993): Research Note: More on improving quality 
measurement. Journal of Retailing, Vol. 69., pp. 140-147. 

PARASURAMAN, A. – ZEITHAML, V. A. – BERRY, L. L. 
(1994a): Reassessment of Expectations as a Comparison 
Standard in Meausring Service Quality: Implications for 
Further Research. Journal of Marketing, Vol. 58., pp. 111-124. 

PARASURAMAN, A. – ZEITHAML, V. A. – BERRY, L. L. 
(1994b): Alternative Scales for Measuring Service Quality: A 
Comparative Assessment Based on Psychometric and 
Diagnostic Criteria. Journal of Retailing, Vol. 70., pp. 201-230. 

PARASURAMAN, A. – ZEITHAML, V. A. – MALHOTRA, A. 
(2005): E-S QUAL: A Multiple-Item Scale for Assessing 
Electronic Service Quality. Journal of Service Research, Vol. 
7., No. 3. 

PHILIP, G. – HAZLETT, S. A. (1997): The measurement of 
service quality: a new PCP attributes model. International 
Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 14., No. 
3., pp. 260-286. 

RUST, R. T. – OLIVER, R. L. (1994): Service Quality: Insights 
and Managerial Implications from the Frontier. In: Service 
Quality: New Directions in Theory and Practice, Rust, R. T.; 
Oliver, R. L. (eds), Thousand Oaks, CA. 

SETH, N. – DESHMUKH, S. G. – VRAT, P. (2005): Service 
quality models: a review. International Journal of Quality & 
Reliability Management, Vol. 22, No. 9, pp. 913-949. 

SURESHCHANDAR, G. S. – CHANDRASEKHARAN 
RAJENDRAN – KAMALANABHAN, T. J. (2001): Customer 
perceptions of service quality: A critique. Total Quality 
Management, Vol. 12, No. 1, pp. 111-124. 

SUUROJA, Maive (2003): Service quality – Main 
conceptualizations and critique. University of Tartu 

SWEENEY, J. C. – SOUTAR, G. N. – JOHNSON, L. W. 
(1997): Retail service quality and perceived value. Journal of 
Consumer Services, Vol. 4., No. 1., pp. 39-48. 

VERES, Z. (2005): Szolgáltatásmarketing. KJK-Kerszöv Kiadó 
Kft, Budapest 

ZEITHAML, V. A. – PARASURAMAN, A. – BERRY, L. L. 
(1990): Delivering Quality Service: Balancing Customer 
Perceptions and Expectations. The Free Press, New York 

  

Magyar Minőség XXI. évfolyam 02. 2012. február 38/80 oldal



Magyar Minőség XXI. évfolyam 02. 2012. február 39/80 oldal

11..  mmeelllléékklleett::  AA  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  mmooddeelllleekk  lléénnyyeeggeess  jjeelllleemmzzőőii  

Ssz. Szerző (év) Modell Gyengeség/korlátok Teszt közönség Adatgyűjtés 
módszertana Skála Elemzés 

módszertana Megjegyzés 

SZM1 Grönroos 
(1984) 

Technikai és 
funkcionális 

minőség modell 

A funkcionális és 
technikai minőség 
mérésére nem ad 
magyarázatot a 

modell 

Bank, biztosító, 
étterem, 

szállítmányozás, 
légitársaság, 

tisztító és javító 
szolgáltatások, 
autókölcsönzés, 
utazási irodák 
és különböző 
közszolgálati 
intézmények 

Kérdőív 
5 

fokozatú 
Likert 

Egyszerű, leíró 
statisztikai 

adatelemzés 

A 
szolgáltatásminőség 

modellek egyik 
kiinduló modellje, a 
legtöbb modellnek 
alapjául szolgált. 

SZM2 
Lehtinen és 

Lehtinen 
(1991) 

Három dimenziós 
modell 

Csak egy 
szolgáltatási 
szektorban 
tesztelték. 

Nem ad egzakt, a 
gyakorlatban is jól 

alkalmazható 
mérési módszert. 

Éttermek/ 
33/60 válaszadó Mélyinterjú - 

Kvalitatív 
elemzés, 

faktorelemzés 
- 

SZM3 
Parasuraman 

és társai 
(1985) 

Rés modell 
(SERVQUAL) 

A Rés-modell egyes 
„réseinek” mérési 
módszerei nem 
egyértelműen 

meghatározottak. 
A SERVQUAL-lal 
kapcsolatban több 
kritikai észrevétel 

merült fel (pl. 
elvárás fogalom, 
dimenzionalitás, 
megbízhatóság, 

skála, stb.) 

Telefontársaság, 
biztosítási 

ügynökség, 
biztosító, bank, 

javító 
szolgáltatások/ 

298-487 
válaszadó 

Kérdőíves 
megkérdezés 

7 
fokozatú 

Likert 

Főfaktor 
elemzés, 

olique 
forgatással 

A legtöbbet és 
legszélesebb 

körben alkalmazott 
modell, szinte 

minden szolgáltatási 
szektorban 

alkalmazták, többek 
között egészségügyi 
szolgáltatásokban, 

kereskedelmi 
hálózatoknál, 
oktatásban, 

könyvtári 
szolgáltatásokban, 

stb.  

Jegyzet
Seth és társai, 2005 és Becser 2007 felhasználásával



SZM4 
Parasuraman 

és társai 
(1993) 

Tűrési sáv modell 
(ZOT) 

Nehézkes 
alkalmazás a három 

különböző skála 
miatt. 

Biztosító, 
szerviz 

szolgáltatás, 
tehergépjármű 
kölcsönzés és 

lízing, gépjármű 
szerviz, 
szállodai 

szolgáltatások/ 
16 fókusz 
csoport 

Interjúk, 
csoportos 
technikák 

- Fókusz csoport 
technika 

A gyakorlatban 
többek között 
alkalmazták: 

Légitársaság (Chen, 
1997), Pénzügyi 
szolgáltatások 
(Durvasula és 
társai, 2005) 

SZM5 Hayword-
Farmer (1988) 

Tulajdonság alapú 
modell 

Elméleti modell, 
nem ad gyakorlati 

ajánlást a 
szolgáltatásminőség 

mérésére 
vonatkozólag. 

- - - - - 

SZM6 Brogowicz és 
társai (1990) 

Átfogó 
szolgáltatásminőség 

modell 

Empirikusan nem 
igazolt modell. - - - - - 

SZM7 Cronin, Taylor 
(1992) SERVPERF 

További 
szolgáltatási 

ágakban is igazolni 
kellene általános 
érvényességét. 

Bank, Kártevő 
irtás, 

gyorsétterem, 
tisztító 

szolgáltatás/ 
660 válaszadó 

Kérdőíves 
megkérdezés 

7 
fokozatú 

skála 

Főfaktor 
elemzés, 
oblique 

forgatással, 
LISREL 

konfirmatív 
elemzés 

A SERVQUAL 
kritikájára épülő 

modell, amelyet a 
gyakorlatban a 

SERVQUAL mellett  
a legtöbbször 
alkalmazzák. 

SZM8 Philip és 
Hazlett (1997) PCP modell 

A három 
tulajdonság-

csoportot alkotó 
dimenziókat nem 
határozták meg, 

hiányzik az 
empirikus igazolás. 

- - - - - 

SZM9 Sweeney és 
társai (1997) 

Kiskereskedelmi 
szolgáltatásminőség 

és észlelt érték 
modell 

Az értéket csak egy 
szempontból 

értelmezi. 

Elektronikai 
szaküzlet/ 

1016 válaszadó

Kérdőíves 
megkérdezés 

7 
fokozatú 

skála 

Konfiramtív 
faktor elemzés 

LISREL 
alkalmazásával

- 
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SZM10 Dabholkar és 
társai (1996) Többszintű modell 

Az alkalmazott 
dimenziókat 

kiskereskedelmi 
szolgáltatásokra 
határozták meg. 

További 
szolgáltatási 

szektorokban is 
tesztelni kellene az 

általános 
érvényűség 
érdekében. 

Két áruházlánc 
hét üzlete/ 

227 válaszadó 

Kérdőíves 
megkérdezés 

5 
fokozatú 

Likert 

Konfirmatív 
faktorelemzés 

LISREL 
alkalmazásával

LISREL 
strukturált 
regresszió 
modellezés  

- 

SZM11 Brady és 
Cronin (2001) Hierarchikus modell 

A modellben 
alkalmazott 

dimenziók nem 
általános 

érvényűek. 
További 

szolgáltatási 
területeken is 
tesztelni kell. 

Gyorsétterem, 
fotókidolgozás, 

vidámpark, 
tisztító 

szolgáltatások/ 
1133 válaszadó

Kérdőíves 
megkérdezés 

7 
fokozatú 

Likert 

Konfirmatív 
faktorelemzés 

LISREL 
alkalmazásával

LISREL 
strukturált 
regresszió 
modellezés  

Hasonló 
hierarchikus modellt 
javasol például Gi-

Du Kang (2006) 
telefonszolgáltatók 

ügyfeleinek 
megkérdezésével 

végzett 
kutatásában. 

SZM12 
Sureshchandar 

és társai 
(2001) 

Szolgáltatásminőség 
kritikus faktorai 

modell 

Elméleti modell, 
empirikusan nem 

igazolt. 
- - - - - 
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A szabadidősportban a közgazdasági értelemben vett 
fogyasztó a sportoló maga, aki szabadidejében -a sport 
pozitív hatásai miatt- fizikai tevékenységet végez. A 
szakirodalomban olvasható szabadidősport-fogalmak 
három megközelítés körül csoportosulnak. Egy részük 

SSzzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  aa  sszzaabbaaddiiddőőssppoorrtt--sszzoollggáállttaattóókknnááll  
SSzzaabbóó  ÁÁggnneess  

  
Bevezetés 
Chikán (2008) definíciója alapján üzleti vállalkozásnak 
nevezzük azt az emberi tevékenységet, amelynek alap-
vető célja fogyasztói igény kielégítése nyereség elérésé-
vel. A kettős értékteremtés fogalma szerint értéket kell 
adni a fogyasztónak és a tulajdonosnak egyazon folya-
matban. Mull et al. (2005) „sportmenedzsment modellje” 
szerint is a megfelelő sportszolgáltatás és a profit a siker 
két kulcsa. A szabadidősport-szolgáltatók működési mo-
dellje nem tér el egy bármilyen más szolgáltató működési 
modelljétől, csak az egyes területeken vannak specifi-
kumok. Smith és Stewart (2010) hasonlót állít. A szerzők 
szerint a sport különleges terület, mert erős történelmi, 
társadalmi és érzelmi hatásokkal bír. Ugyanakkor, ha 
üzleti működését és a vállalkozásokat, szolgáltatókat 
tekintjük, azok ugyanolyanok, mint bármelyik más ipar-
ágban. 
A minőség mindenképpen értéket teremt a fogyasztók-
nak: „Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúly helye-
ződik a szolgáltatások minőségére. A szolgáltatóvállala-
tokat a fogyasztó egyre inkább a minőség alapján külön-
bözteti meg egymástól…” (Papp-Rózsa, 2003, 4. old.) A 
minőség meghatározó tényezője lehet a szolgáltatások-
nál annak, hogy visszajön-e a fogyasztó, és hosszú távú 
kapcsolat tud-e kialakulni. A minőség a csereepizód 
szintjén is fontos, de ennél sokkal fontosabb a kapcso-
latok szintjén, a hosszú távú kapcsolatok, és ez által a 
hosszú távú jövedelmezőség szintjén. 
A szabadidősport nem alapszükséglet. Az egyén dön-
tése, hogy diszkrecionális jövedelméből szán-e rá vagy 

sem. A szabadidőnkben sportolás egy része ugyanis 
napjainkra piaci tranzakcióvá vált, sportolási szükségle-
tünk fogyasztói igényként jelenik meg, amelyet erre sza-
kosodott szolgáltatók elégítenek ki. Kulcstényező lehet a 
fogyasztóorientált szolgáltatás, és a minél elégedettebb 
vevő. 
A szolgáltatásminőség kutatására az 1980-as években 
és az 1990-es évek elején nagy hangsúlyt fektettek világ-
szerte, a szabadidősport-szolgáltatók azonban az első 
körből kimaradtak, csak később kerültek a kutatások fó-
kuszába, és sajnos kevés empirikus munka született. Je-
len cikk a szabadidősport-szolgáltatók szolgáltatásminő-
ségével foglalkozik, elméleti és gyakorlati szempontból 
egyaránt. Célja elméleti összefoglalást adni a területről, 
valamint a hazai helyzet rövid bemutatása saját empiri-
kus kutatás alapján. A szabadidősport, a szabadidősport-
szolgáltatás, és a szolgáltatásminőség fogalmi definiá-
lása, értelmezése, valamint a szabadidősport-szolgálta-
tások minőségével foglalkozó kutatások összefoglaló 
ismertetése után röviden bemutatok egy 2006-os és 
2010-es budapesti egyetemisták körében végzett kérdő-
íves kutatást és szabadidősport-szolgáltatók menedzse-
reivel készített mélyinterjúk eredményeit. 
A szabadidősport és a szabadidősport-szolgáltatás 
fogalma, jellemzői 

Jegyzet
A tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem kutatási, fejlesztési és innovációs teljesítményének növelése öt interdiszciplináris kiválósági központ létrehozásával /TÁMOP-4.2.1/B-09/KMR-2010-0005” c. projekt keretében készült.

Jegyzet
Tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet
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azt emeli ki, hogy szabadidőben, önként, szervezett for-
mában sportolunk, és teljesen kizárja a passzív részvétel 
lehetőségét. Másik részük a hivatásos sport elemeit 
(munkavégzés, jövedelemszerzés, versengés, teljesít-
mény-összemérés) tagadja. Harmadik részük felsorolja a 
különböző sporttevékenységeket vagy a sporttevékeny-
ség hatásait. A fogalomrendszer nem egységes.  Értel-
mezésemben a szabadidősport aktív testmozgás, az ak-
tív rekreáció része, melynek célja az egészségmegőrzés 
vagy helyreállítás, valamint a kikapcsolódás, szórakozás, 
a testi-lelki jóllét érzésének elérése a sportolás időtar-
tama alatt és utána. Sportolhatunk üzleti alapon működő 
szolgáltatóknál, állami/önkormányzati/közösségi létesít-
ményekben, parkokban, civil szervezetekben (egyesüle-
tekben), vagy akár otthon is. Jelen cikkben az üzleti ala-
pon működő szabadidősport-szolgáltatókkal foglalkozom. 
András (2002) alapján a szabadidősport-szolgáltatót a 
rendelkezésre álló erőforrások olyan felhasználásaként 
értelmezem, melynek célja a fogyasztó állapotában vál-
tozásokat végrehajtva „hozzáadott értéket” teremteni. A 
szabadidő hasznos eltöltéséért, egészsége megőrzésé-
ért fizet a fogyasztó a szolgáltatónak. 
A Lovelock-i szolgáltatás-tipológia alapján a szabadidő-
sport-szolgáltatók sportszolgáltatása a tevékenység ter-
mészetét tekintve emberre irányuló, nehezen megfog-
ható. Lehet folyamatos vagy egyedi, a fogyasztókkal való 
kapcsolat alapján tagsági viszonnyal rendelkező, vagy 
anélküli (András, 2002). Lehet egyénre szabott (személyi 
edző) és tömegszerű (fitness-edzés egy egész csoport-
nak). Jellemzően a fogyasztó megy, és jellemzően egy 
kirendeltség van, bár már megjelentek a hálózatok is. A 
sportszolgáltatások iránti fogyasztói kereslet meglehető-
sen ingadozó: az ingadozás alapját azonban nem vélet-
lenszerű folyamatok irányítják, a kereslet hullámzása 
többnyire periodikus -szezonális, illetve a napszakok által 

meghatározott-, tehát többnyire megbízhatóan előre je-
lezhető. Végül, de nem utolsó sorban, a sportszolgál-
tatások erősen személyorientáltak. 
Robinson (2004) szerint jelentős időbeli változások tör-
téntek az 1970-es évektől az 1990-es évek végéig a 
sportszolgáltatások menedzsmentje területén (lásd 
11..  ttáábblláázzaatt). 

i. Az 1990-es évek végétől uralkodó az a szemlélet, 
hogy a szolgáltatók versenyelőnyének egyik 
lehetséges, fontos eszköze a minőség és a 
fogyasztóorientáltság. Mielőtt azonban a 
szolgáltatásminőséggel foglalkozom, a sza-
badidősport-szolgáltatás tipikus jellemzőit, más 
szolgáltatásoktól való különbségüket gyűjtöttem 
össze, amelyeket a sikeres üzleti működéshez és 
a megfelelő szolgáltatásminőség nyújtásához 
szem előtt kell tartani: 
A szolgáltatás igénybevevőinek egyedi motivációi, 
igényei, elvárásai, képességei, készségei és 
problémái vannak. A fogyasztónak a fizikai, erőn-
léti és egészségi állapotának, képességeinek 
megfelelő, valamint az éppen aktuális egyéni igé-
nyéhez, elváráshoz igazodó szolgáltatást kell 
kapnia. Egy fáradt, kedvetlen vagy éppen ingerült 
vendég adott esetben teljesen más szemüvegen 
keresztül nézheti a szolgáltatást, teljesen más-
képp érzékelheti, értékelheti ugyanazt az edzést. 
Nagyon fontos a motivációkat és egyéni jellemző-
ket, problémákat felismerni (Ko – Pastore, 2004). 
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 1970-es évek 
eleje 

1970-es évek 
vége, 1980-as 

évek eleje 

1980-as évek 
közepe 

1980-as évek 
vége, 1990-es 

évek eleje 
1990-es évek vége 

Menedzsment 
fókuszában Létesítmény Tevékenység Közösség és 

közösségépítés Piac, üzlet Minőség 

Cél Bevétel 
maximalizálás 

Résztvevők 
számának 

maximalizálása 

Lehetősége 
biztosítása 

mindenkinek, 
esélyegyenlőség 

Bevétel és 
hatékonyság 

növelése 

Minőség fejlesztése és 
érték maximalizálása 

Vezetési stílus Centralizált Decentralizált Képviseleti Szakértőség 

Folyamatosan 
igazodni a szervezeti, 

környezeti 
változásokhoz 

Tudást honnan Szakértőktől Tanácsadóktól Partnerektől Piackutatás 
eredményeiből 

Fogyasztóktól, az 
igényeik, 

visszajelzéseik 
folyamatos méréséből

Vevőhöz való 
viszony 

Ellenőrzés, 
szabályozás 

Támogatás, 
ösztönzés a 

keveset 
használóknak 

A hátrányos 
helyzetűek 
támogatása 

Szegmentálás, 
vevőgondozás, 

kapcsolati 
marketing 

A vevő egy az 
érintettek közül, 

akinek értéket kell 
teremteni 

Megközelítés Reaktív Informális, 
szórakoztatás Proaktív, kreatív 

Életstílust, 
egészséget, 

fittséget eladó 

Közös cél, a siker 
kulcsa a szabadidő 
hasznos eltöltése 

11..  ttáábblláázzaatt  MMeenneeddzzssmmeenntt  vváállttoozzáássookk  aa  ssppoorrttsszzoollggáállttaattáássookkbbaann  
FFoorrrrááss::  RRoobbiinnssoonn  ((22000044))  1199..  oo..

ii. A négy fő szolgáltatás-jellemzőből (megfoghatat-
lanság, tárolhatatlanság, elválaszthatatlanság, 
heterogenitás) az elválaszthatatlanság kifejezet-
ten hangsúlyos, emiatt az emberi tényezőknek 
kiemelten fontos szerepük van (Chelladurai – 
Chang, 2000, Papadimitriou – Karteroliotis, 2000). 
A szolgáltatás folyamata alatt számos alkalmazot-
tal kerül kapcsolatba a fogyasztó. A folyamatok 

egy része sztenderdizálható (recepciós), nagy ré-
sze viszont személyre szabott (edzés, táplálkozás 
tanácsadás).  

iii. A fogyasztó nem csak szolgáltatást vásárol, ha-
nem aktív részese (co-producer) a szolgáltatás-
nak. A bevonódottság mértéke nagyon magas 
más szolgáltatásokhoz (pl. bank, fodrász, stb.) 
képest (Chelladurai, 1992, Chelladurai - Chang, 



2000, Chang – Chelladurai, 2003; Ko – Pastore, 
2004). A bevonódottság, az érzelmi hatás a fo-
gyasztók minőségérzete szempontjából előnyös 
és értékteremtő tényező (Kelley et al., 1990; idézi 
Amorim, 2007). Az is értékes, hogy a fogyasztó 
nagyobb ellenőrzést, kontrollt gyakorolhat a szol-
gáltatás folyamatára (Bendapudi – Leone, 2003, 
idézi Amorim, 2007, Wakefield – Blodgett (1994)).  

iv. Jelentős a többi fogyasztóval való kapcsolat, inter-
akció, amely lehet előnyös („közös szenvedés”), 
de lehet hátrányos is (szégyen, kinevetés, helyhi-
ány). A fogyasztók egymás közötti interakcióit na-
gyon komolyan tekintetbe kell venni és kezelni 
kell. A tömeg, a túlzsúfolt szolgáltató nem elő-
nyös, ahogy a kongó, üres szolgáltató helyiség 
sem (Chelladurai – Chang, 2000; Ko – Pastore, 
2004).  

v. A szájreklám alapján döntés gyakori a sportszol-
gáltatóknál: kutatások szerint a sportszolgáltatókat 
igénybe vevők 61 százaléka barátjától, ismerősé-
től hallott az adott helyről, és az alapján ment oda 
sportolni. 

vi. A fogyasztók a szabadidősport-szolgáltatóknál át-
lagosan több időt töltenek (egy alkalommal is, és 
összességében is), mint egyéb szolgáltatóknál, 
alapvetően rendszeresen járnak (jó esetben). 
„Gyakori, hosszantartó, gyötrelmes” a sport-szol-
gáltatás igénybevétele (Chelladurai, 1992, Chang 
– Chelladurai, 2003). 

vii. Bizonyos, a szolgáltatásminőség szempontjából 
fontos tényezők a szolgáltató hatáskörén kívül es-
nek: időjárás, csoport-hatás (Crompton – MacKay, 
1989). 

viii. A szolgáltató helyiségnek, annak külső és belső 
környezetének, a tárgyi elemeknek hatalmas sze-

repük van, egyéb szolgáltatásokhoz viszonyítva 
kiemelkedően fontosak. A modern berendezések 
és gépek, a megfelelő dizájn és hangulat elen-
gedhetetlen. Első benyomásunkat, majd a ked-
vünket meghatározza, hogy mit látunk, és ebből a 
nyújtott szolgáltatás minőségére is következte-
tünk. Nagy szerepe van a létesítmény környezeti, 
tárgyi, elemeinek az adott szolgáltatóhoz való 
vonzódásunkban (Chelladurai et al., 1987; Ko – 
Pastore, 2004). 

ix. Az azonnal érezhető, értékelhető végtermék, 
eredmény az élmény (Chelladurai - Chang, 2000; 
Ko – Pastore, 2004). 

x. A tartós eredmények (pl. fizikai változások, javuló 
fittség, nagyobb teljesítmény, kialakuló képessé-
gek, lelki hatások) hosszú idő után jelentkeznek 
(Chelladurai – Chang, 2000; Ko – Pastore, 2004). 

Szolgáltatásminőség – szabadidősport-szolgáltatás 
minőség 
A szolgáltatásoknál kevés a használat előtt megismer-
hető, objektíven mérhető ún. vizsgálati minőség-tényező. 
Ugyanakkor magas a használat során megismerhető 
tapasztalati és a laikusnak még a használat után is csak 
sejthető bizalmi tényezők aránya. A bizalmi minőség je-
lentősége elsősorban azoknál a szolgáltatásoknál nagy, 
amelyeknél a vevő saját személyét is beviszi a szolgál-
tatási folyamatba (pl.: sport), valamint ott, ahol a vevő 
kockázata nagy (pl.: sport, orvos), illetve a vevő jelentős 
információhiányban szenved (pl.: adó- és beruházási ta-
nácsadás, személyi edző igénybevétele). Sok esetben 
végtermék sincs, így csak a folyamat minőségét értékel-
hetjük (így van ez a sport esetében is). A fogyasztó ré-
szese lehet a termelésnek, a folyamatnak, az ügyfél fo-
lyamatai befolyásolják a szolgáltatás minőségét. Papp 
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szerint a „szolgáltatásminőség egy olyan relatív fogalom, 
amelynek megítélése a szubjektív fogyasztói elvárások 
és észlelések függvénye.” (Papp, 2003, 121. old.) Tom-
csányi a minőséget úgy határozta meg, mint „a szolgálta-
tás hasznosságát meghatározó tulajdonságok együttes 
hatásfoka. A hasznosság mértéke a fogyasztói érték-
ítélet.” (Tomcsányi, 1994, idézi Veres, 2002, 68. old.) 
A szolgáltatásminőséget használhatják a vállalatok meg-
különböztetésre, versenyelőny szerzésére. A jobb minő-
ségnek köszönhetően fogyasztókat vonzanak, és piaci 
részesedést növelhetnek a szolgáltatók, nagyobb arány-
ban, mint az átlagos piaci növekedési ráta (Zeithaml-
Berry-Parasuraman, 1996), és ezzel bevételt növelhet-
nek a piaci átlagnál nagyobb mértékben. De nemcsak új 
fogyasztók szerzésére, hanem a régiek megtartására is 
alkalmas a jó minőség. Ha az ügyfelek úgy érzik, jobb 
minőségű szolgáltatást, nagyobb értéket kapnak ugyan-
azért a pénzért, elégedettek lesznek, és hűségesek ma-
radnak a szolgáltatóhoz, azaz a jó minőség a hosszú 
távú kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának eszköze. 
A szolgáltatás minősége hozzájárul a kapcsolat kezdeté-
hez (hogy lesz-e egyáltalán kapcsolat az egyszeri csere-
epizódból), de aztán később a kapcsolat fenntartásához 
is. Többek szerint a fogyasztói megtartásnak van a leg-
nagyobb hatása a profitra, az összes versenyelőnyt 
okozó lehetséges tényező közül. Bitner (1990), Bolton és 
Drew (1991), Boulding et al. (1993) és Cronin és Taylor 
(1994) (őket idézi Venetis és Ghauri (2004)) mind azt 
találták, hogy a szolgáltatás minőségének pozitív hatása 
van az újravásárlásokra és arra, hogy az adott fogyasztó 
másoknak is ajánlja a szolgáltatást.  Zeithaml-Berry-
Parasuraman (1996) szerint a minőségi szolgáltatás 
azért jó, azért értékteremtő a szolgáltatónak, mert a jó 

minőségű szolgáltatással találkozó fogyasztó pozitív dol-
gokat mond a szolgáltatóról, ajánlja másoknak, lojális 
marad, újravásárol, többet költ, és árprémiumot is fizet-
het, (azaz több formában is értéket ad a szolgáltató vál-
lalatnak). 
A hűséges fogyasztók a bevételeket növelik, a jövőbeli 
bevételeket biztosítják (Fornell, 1992; Rust et al. 1994, 
1995; őket idézi Anderson-Fornell-Rust, 1997), de emel-
lett költségeket is csökkentenek (Reicheld-Sasser, 1990; 
őket idézi Anderson-Fornell-Rust, 1997), hisz az ismert 
fogyasztó elérésének, kiszolgálásának költsége keve-
sebb, mint egy ismeretlené. Ugyanazt a minőséget ala-
csonyabb költséggel lehet nyújtani. Kevesebbet is pa-
naszkodnak, kevesebb panaszszituációt kell kezelni, ami 
szintén költségcsökkentő. A jobb minőségből adódó na-
gyobb bevételeknek (több fogyasztó, több hűséges fo-
gyasztó) köszönhetően még több fejlesztés, még jobb 
minőségű szolgáltatás állítható elő, valamint nagyobb 
fizetés adható az alkalmazottaknak, akik ezáltal jobb 
kedvvel és nagyobb teljesítménnyel dolgoznak. A régóta 
dolgozó, hűséges alkalmazottak felhalmozott tudásbá-
zisa nagy, valamint jó kapcsolatuk van a fogyasztókkal, 
ami szintén jobb szolgáltatásminőséghez, és kevesebb 
költséghez (keresés, képzés költsége) vezet. 
A szolgáltatásminőség irodalmát, és ezen belül a legis-
mertebb minőség-modelleket és azok dimenzióit átte-
kintve állíthatjuk, hogy három fő dimenzió határozza meg 
a szolgáltatásminőséget (22..  ttáábblláázzaatt): alaptermék (core 
product), tárgyi környezet (a szolgáltatásnyújtás környe-
zete) és személyi környezet, interakciók (a szolgáltatás-
nyújtás folyamata). 
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Modell és dimenziók Tárgyi eszközök, környezet, a 
szolgáltatásnyújtás környezete 

Személyi környezet, interakciók, 
a szolgáltatásnyújtás folyamata 

Alaptermék („core product”) és 
a szolgáltatás végeredménye 

Lehtinen - Lehtinen, 
(1983)  Folyamat minőség Eredmény minősége 

Grönroos, (1984)  Funkcionális minőség Technikai minőség 
Megbízhatóság 
Segítőkészség 

Biztonság 

Parasuraman, 
Zeithaml, - 

Berry, (1988) 
Megfogható elemek minősége 

Empátia 

 

Lehtinen - Lehtinen, 
(1991) Tárgyi környezet minősége Interaktív minőség  

Rust - Oliver, (1994) Környezet minősége Szolgáltatás nyújtásának 
minősége Alapszolgáltatás minősége 

Megbízhatóság Dabholkar, Thorpe, - 
Rentz (1996) Tárgyi környezet minősége 

Személyes interakciók minősége 
 

Brady - Cronin, 
(2001) Tárgyi környezet minősége Interakciók minősége Eredmény minősége 

22..  ttáábblláázzaatt  AA  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  ddiimmeennzziióóii  kküüllöönnbböözzőő  mmooddeelllleekkbbeenn  
FFoorrrrááss::  ssaajjáátt  ttáábblláázzaatt

A szabadidősport-szolgáltatók minőségével foglalkozó 
kutatók (lásd 33..  ttáábblláázzaattbbaann)) szintén ezen elemekkel 
foglalkoznak, de különbség, hogy általában a program és 
a végeredmény minőségét külön kezelik, valamint az 
általános minőség-modellekhez képest egyéb tényezők 
-kiegészítő szolgáltatások- is fontosak (lásd 44..  ttáábblláázzaatt--
bbaann). A következő két táblázatban az irodalomkutatásom 
eredményeit összegzem sportszolgáltatás-minőség té-

mában. Az 1990-es évek közepétől, végétől jellemzőek 
ezek a kutatások, de még így sem bővelkedik az iroda-
lom szabadidősport-szolgáltatók minőségének kutatásá-
ban, és ami van, az is néhány országra koncentrálódik: 
USA, Kanada, Ausztrália, Korea és Európából Görögor-
szág. A kutatások jellemzően észlelt minőséget mérnek, 
és a minőséget úgy értelmezik, mint megfelelni a fo-
gyasztók elvárásainak, vagy túlszárnyalni azt. 



Szerző (évszám) - modell Ország Iparág Mit mér Minőség 
Chelladurai et al. (1987) – Scale of 

Attributes of Fitness Services (SAFS) Kanada Fitness Észlelt minőség 
(kapott szolgáltatás) 

Crompton – Mackay (1989) - SERVQUAL 
(REQUAL) Ausztrália Rekreáció 

Megfelelni a fogyasztó 
elvárásainak, vagy 

túlszárnyalni azt 

Kim – Kim (1995) - Quality Excellence of 
Sports Centres (QUESC) Dél-Korea Fitness 

Észlelt és vágyott 
minőség 

Howat et al. (1996) – 
CERM-CSQ Ausztrália Rekreáció 

Megfelelni a fogyasztó 
elvárásainak, vagy 

túlszárnyalni azt 
 

Minőség mint érték 

Chang – Chelladurai (1999) – 
Scale of Quality in Fitness Services (SQFS) USA Fitness 

Észlelt minőség 
(kapott szolgáltatás) 

Megfelelni a fogyasztó 
elvárásainak, vagy 

túlszárnyalni azt 
 

Megfelelni a specifikációknak

Kouthouris et al. (1999) - SERVQUAL Görögors
zág Fitness Észlelt és vágyott 

minőség 

Megfelelni a fogyasztó 
elvárásainak, vagy 

túlszárnyalni azt 

Han (1999) Korea Sí 

Megfelelni a fogyasztó 
elvárásainak, vagy 

túlszárnyalni azt 
 

Minőség mint érték 
Ko (2000) 
SSQPS USA Rekreáció 

Észlelt minőség 
(kapott szolgáltatás) 

Lam (2000) - 
Service Quality Assessment Scale (SQAS) USA Fitness Észlelt és vágyott 

minőség 
Papadimitriou – Karteroliotis (2000) 

FITSSQ 
Görögors

zág Fitness 

Afhintos et al. (2001) - 
QUESC 

Görögors
zág Fitness 

Alexandris et al. (2004) Görögors
zág Fitness 

Észlelt minőség 
(kapott szolgáltatás) 

Megfelelni a fogyasztó 
elvárásainak, vagy 

túlszárnyalni azt 

33..  ttáábblláázzaatt  SSzzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg--kkuuttaattáássookk  sszzaabbaaddiiddőőssppoorrtt--sszzoollggáállttaattóókknnááll  
FFoorrrrááss::  ssaajjáátt  ttáábblláázzaatt  
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Dimenziók Elemek A legfontosabb és a legkevésbé fontos 
tényezők az egyes kutatásokban 

A program, a folyamat 
minősége  

(Program quality) 

alapszolgáltatás megbízhatósága (pontos teljesítés), 
információk mennyisége és minősége, 

tevékenységek, programok száma, elérhető 
sportágak, nyitva tartás 

 

Tárgyi eszközök, környezet,  
a szolgáltatásnyújtás 

környezete 

létesítmény, dizájn, belső légkör, berendezés, 
személyzet és kommunikációs anyagok 

megjelenése, felszerelések, gépek minősége, 
hőmérséklet, világítás, zene, tisztaság, kényelem, 

környék, parkolás 

Kiemelkedően fontos az USA-ban a 
létesítmény és a felszerelések, a 

létesítmény Kanadában, Ausztráliában és 
Koreában is, a létesítmények tisztasága 

Görögországban 

Személyi környezet, 
interakciók,  

a szolgáltatásnyújtás 
folyamata 

viselkedés, attitűd, teljesítmény, tudás, hozzáértés, 
szakértelem, képességek, megbízhatóság, 

segítőkészség, kedvesség, empátia, panaszkezelés, 
felmerülő problémák kezelése, többi fogyasztó 

viselkedése 

Görögországban első helyen szerepel a 
személyzet tudása, képességei, 

problémamegoldása, míg Koreában, Dél-
Koreában kevésbé fontosak a személyes 

tényezők 
Végeredmény minősége 

(Outcome quality) – „amit a 
fogyasztó nyer” 

fizikai, pszichikai (önbizalom, önértékelés, stb.) és 
szociális változások  

Kiegészítő szolgáltatások büfé, gyermekmegőrző 
Legkevésbé fontosak a kiegészítő 

szolgáltatások az USA-ban, Kanadában 
és Görögországban is 

44..  ttáábblláázzaatt  AA  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  ddiimmeennzziióóii  ssppoorrttsszzoollggáállttaattáássookkbbaann  
FFoorrrrááss::  ssaajjáátt  ttáábblláázzaatt

Bolton és Drew (1991) szerint a szolgáltatót meghatá-
rozzák szervezeti és technikai jellemzői, tárgyiasítható és 
nem tárgyiasítható elemei. A fogyasztónak vannak bizo-
nyos elvárásai, amelyek a szolgáltató jellegéből, imá-
zsából, valamint személyes igényeiből, ismerősei száj-
reklámjából és korábbi tapasztalataiból adódik. Ezen el-
várások és a ténylegesen kapott szolgáltatás vagy meg-
erősítik és elégedetté teszik, vagy nem. Az elégedettség 
tulajdonképpen annak kérdése, hogy az elvárásoknak 
megfelelt-e a szolgáltatás, vagy nem. A minőség a 
szolgáltatás nyújtott értékét is meghatározza, a fo-
gyasztói áldozatok (hozzáférés költségei) és a fogyasz-

tók jellemzői (személyes, kulturális, pszichológiai, stb.) 
figyelembevételével. A minőség a nyújtott értéken ke-
resztül meghatározza a fogyasztó további szándékait, 
viselkedését, visszajön-e vagy sem, hűséges fogyasztó 
lesz-e vagy sem. 
Egy empirikus kutatás eredményei 
2006-ban 539, 2010-ben 619 Budapesten tanuló egye-
temista töltötte ki az Internetes sportfogyasztói magatar-
tás kérdőívemet. A magyar lakosságra nézve nem repre-
zentatív a minta, de arra odafigyeltem, hogy az egyes 
egyetemen tanulók (közgazdászok, bölcsészek, jogá-
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szok, mérnökök) a valós arányoknak megfelelően képvi-
seljék magukat a mintában. A sportfogyasztói magatar-
tás kutatás nem minden eredményéről számolok itt be, 
csak néhány eredményt mutatok be röviden. Alapvetően 
a 2010-es kutatás eredményeiről írok, és mindig próbá-
lom ezeket a 2006-os eredményekhez hasonlítani. A 
kérdőíves kutatás mellett 6 szabadidősport-szolgáltató 
menedzserével készítettem interjút. A másfél órás, félig 
strukturált interjúk keretében nem csak a szolgáltatásmi-
nőségről, hanem a szabadidősportról, annak magyaror-
szági helyzetéről is beszélgettünk, de jelen írásban csak 
a szolgáltatásminőséghez kapcsolódó részeket haszná-
lom fel. 
Összességében elmondható, hogy homo gimnici, azaz 
sportoló ember az egyetemista, hiszen a válaszadók 
68,3%-a (2006-ban 70,9% volt ez az adat) minimum heti 
1-2 alkalommal sportolt szabadidejében, míg 37,2%-a 
(2006-ban 39% volt) az ideális, heti minimum 3-4-szeri 
testmozgást is teljesítette. A rendszeresen sportoló so-
kaságot tekintve a fő indokok a sportolásra -a 2006-os 
mintával teljesen egybevágóan- a következők voltak: a 
sport kikapcsolódást, szórakozást jelent (59%), egész-
séget fejleszt (59%) és a fittséget javítja (58%). 50% fe-
letti értéket kapott, hogy a sport élvezet, jól érzem ma-
gam közben (53%), valamint a szép, formás test eléré-
sének célja (54%). A szekunder források szerint a nők a 
társaság, a fittség és az egészség, valamint a testsúly-
kontroll miatt sportolnak, a férfiak pedig a győzelem, a 
versengés, a siker miatt. Jelen mintámban a nőknek a 
fittség, az egészség, a kikapcsolódás-szórakozás és a 
szép, formás test (a szekunder forrásoknak megfele-
lően), a férfiaknak a kikapcsolódás-szórakozás, az e-
gészség és az élvezet (a szekunder forrásoktól eltérően) 
a legfontosabb motiválók. A legkedveltebb, leggyakrab-
ban űzött sportágak 2010-ben sorrendben a következők 

voltak: futás, testépítés, aerobic, úszás, foci, a 2006-os 
sorrend: aerobic, futás, foci, testépítés, úszás. A test-
építésnél és az aerobicnál jellemző a szabadidősport-
szolgáltatók igénybevétele. Egyre népszerűbbé válik a 
fallabda és a tenisz, a jóga és a síelés, valamint a lovag-
lás, amelyekhez szintén szolgáltatót kell igénybe venni. 
Az adott sportág választásának fő okai a rendszeresen 
sportoló megkérdezettek körében a következők voltak, (a 
2006-os minta eredményeihez hasonlóan): 1. közelben 
van (42%), 2. egyedül is lehet csinálni (34%), 3. tehet-
ség, adottság megléte (30%), 4. barátok társasága 
(27%), 5. nem kell hozzá extra felszerelés (18%). Min-
denkinek a közelség a legfontosabb. Erre érdemes oda-
figyelnie a létesítmény építtetőknek,és üzemeltetőknek! 
A rendszeresen sportolók 19%-a (2006-ban ez 28% volt) 
nem költött a szabadidősportra, ebből következően ott-
hon vagy a szabadban mozgott, 81%-uk viszont költött. 
A legfontosabb a szabadidősport-szolgáltatók értékelé-
sénél az elérhető ár volt (65%-nak, 2006-ban 83,6%-
nak), aztán a könnyű megközelíthetőség (58%-nak, 
2006-ban 68,9%-nek) és dobogós volt még a nyitvatar-
tási idő megfelelősége (54%-nak, 2006-ban 68%-nak). 
Ebből is látszik, hogy a magyar fogyasztó (egyetemista) 
mindenekelőtt ár-érzékeny. Néhány kutató az árat is a 
szolgáltatásminőség dimenziói között értékeli. Vélemé-
nyem szerint az ár az elvárt szolgáltatásminőséget befo-
lyásolja, ahogy Berrett et al. (1993) is írja. Szerinte a 
szolgáltatók nem fogyasztó, hanem sokkal inkább költ-
ség vagy versenytárs alapon áraznak. Árdiszkriminációt 
kapacitásmenedzselés és költségfedezet miatt használ-
nak, és nem a társadalmi célokat figyelembe véve te-
remtenek lehetőségeket az alacsonyabb jövedelmű cso-
portok számára, hanem saját profitkilátásaikat mérlege-
lik. Ezt az állítást interjúalanyaim is alátámasztották. 



A szakirodalomból ismert az a tény, hogy a megközelít-
hetőség mennyire fontos, az emberek maximum 20 per-
cet hajlandóak egy szabadidősport-szolgáltatóért utazni. 
A megkérdezettek mellett az interjúalanyok is kulcskér-
désként kezelték a közelséget, anno sokat gondolkodtak, 
hogy hol nyisson meg szolgáltatójuk, melyik kerület mely 
részén, hogyan tudják a leendő vendégek a lehető leg-
könnyebben megközelíteni. A megfelelő nyitva tartás 
pedig a kora reggeli és a késő esti órákat jelenti interjú-
alanyaim számára, hiszen akkor van csúcskereslet, a 
munka előtti és a munka utáni órákban. Emellett szerin-
tük jövedelmezőségüket az is meghatározza, hogy 
mennyire tudnak a „holtidőben”, a 10-től délután 4-ig 
tartó időszakban fogyasztókat (nyugdíjasokat, egyete-
mistákat, kismamákat, iskolai vagy óvodai csoportokat) 
bevonzani. 
A hely belső állapota, színvonala a megkérdezettek 
53%-ának, (2006-ban 61,8%-ának) volt fontos. A színvo-
nalas sportolási lehetőség adott sportágban 52%-nak 
(2006-ban 60,5%-nak), a megfelelő személyzet 27%-nak 
(2006-ban 41,6%-nak), a vendégkör összetétele 24%-
nak (2006-ban 36,6%-nak) volt lényeges. Legkevésbé 
volt jelentősége a megkérdezettek szerint annak, hogy 
több sportág űzésére is van lehetőség (21%, 2006-ban 
26,4%), a kiegészítő szolgáltatásoknak (22%, 2006-ban 
23,6%), és a hely külső állapotának, a környék színvo-
nalának (16%, 2006-ban 20,5%). 
A mélyinterjúk tanulsága szerint a menedzserek úgy 
gondolták, a szolgáltatásminőség szempontjából a 
megfelelő személyzetnek, a helyiségek belső állapotá-
nak, dizájnnak, a modern gépeknek, valamint a kiegé-
szítő szolgáltatásoknak van döntő szerepük (ilyen sor-
rendben). A program minőségét és a végeredmény mi-
nőségét szerintük a fogyasztók nagyon nehezen tudják 

megítélni, és nem is ezek alapján döntenek, amikor ter-
met választanak, vagy éppen elhagynak. A megfelelő 
ügyfél-nyilvántartási rendszert, szoftvert is kiemelték, 
valamint a honlap szerepét, amelyet folyamatosan kar-
ban kell tartani, frissíteni, valamint interaktivitásra alkal-
masnak kell lennie, például a vendég tudjon órát foglalni-
lemondani. Mindenki kihangsúlyozta a személyes kap-
csolatok fontosságát, hogy például a vendéget a nevén 
szólítsák már a recepción is. Szerintük -a szakirodalom-
mal és a kérdőíves kutatásommal ellentétben- nem a tár-
gyi környezet határozza meg a legnagyobb mértékben a 
belépő fogyasztók első benyomását, hanem a személyes 
kapcsolat, az emberi tényezők. Mindegyik interjúalanyom 
elmondta, hogy természetesen az sem mindegy, hogy 
milyen teremről van szó, mást várnak az emberek egy 
Oxygén Wellnesstől, mint a sarki kis „kulipintyótól”. Nagy 
a különbség szerintük Budapest és vidék vonatkozá-
sában, a lehetőségeket és a szolgáltatásminőséget te-
kintve is. Az időbeli fejlődésről is sokat meséltek, a két-
ezres évektől jellemzőek azok a nagyobb termek, amik-
nél a szolgáltatásminőség már kiemelkedően fontossá 
vált, akik képesek komplett szolgáltatásokat, színvonalas 
kiegészítő szolgáltatásokat nyújtani. 
Összegzés 
Az üzleti szférában a tulajdonosnak és a fogyasztóknak 
is értéket kell teremteni, és erre a megfelelő szolgálta-
tásminőség kiváló lehetőség. Vállalati szempontból a 
minőség-menedzsment feladat és értékteremtési lehető-
ség. A vevői elvárásokat ismerni kell és minden folyamat 
minden részletébe be kell tudni vonni, tudni kell biztosí-
tani. Vevőszempontból a minőség tulajdonképpen a vá-
sárlási döntés befolyásoló tényezője, „értékválasztás”, 
jelentős tapasztalati és bizalmi elemekkel és szubjektivi-
tással. Első körben az fontos a magyar fogyasztóknak, 
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hogy férjenek hozzá a szolgáltatáshoz -azaz megfelelő 
áron, megfelelő helyen és megfelelő nyitva tartással 
üzemeljen- és aztán értékelik a tárgyi környezetet és a 
személyes tényezőket (a szolgáltató személyzetet és a 
vendégkört). Interjúalanyaim elmondása szerint a rend-
szerváltás idejében két terem volt mindösszesen Ma-
gyarországon, Budapesten, mára 1000 körüli lehet a 
számuk, és a mennyiségi fejlődés szerencsére együtt jár 
minőségi fejlődéssel is. Persze az interjúalanyaim szerint 
még mindig van hová tovább fejlődni. 
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Bevezetés 
A minőség definíciója meglehetősen sokat változott az 
elmúlt évszázadban (Reeves és Bednar, 1994), így a 
kutatók számos oldalról közelítették meg a marketing és 
a minőség kapcsolatát. Annak ellenére, hogy a két foga-
lom mindig is szorosan kötődött egymáshoz, mégis ta-
pasztalható egyfajta időbeli eltolódás fejlődéstörténetük-
ben, ami miatt egymástól sokszor elkülönülő területek 
alakultak ki körülöttük. A marketing koncepció egyik 
alappillére, a vevőorientáció mindig is a fogyasztói igé-
nyeket helyezte a középpontba. Mire a 90-es években a 
minőségfelfogás -nem kis részben a szolgáltatásokra 
fókuszáló kutatásoknak köszönhetően- eljutott oda, hogy 
a minőséget a fogyasztó szemszögéből, szubjektív fo-
galomként kezdte értelmezni (Parasuraman és társai, 
1985), addigra a marketingben előtérbe kerültek a vevő-
orientáció mellett más szemléletbeli eltolódások. A hang-
súly a vevőről átkerült a piacra, és felértékelődött a ver-
seny, majd később a stratégiai szövetségek, hálózatok, 
stb. A fent említett időeltolódásból adódóan a marketing 
koncepció és a minőség kapcsolata mindig is egy érde-
kes terület maradt az elméleti kutatóknak és gyakorló 
menedzsereknek egyaránt. 
Jelen tanulmányunk a Budapesti Corvinus Egyetem Ver-
senyképesség Kutató Központ által koordinált, a magyar 
vállalatok versenyképességét, és az arra ható tényező-
ket vizsgáló kutatássorozat részeként készült. A jelenlegi 
felmérés volt a negyedik országos kiterjedésű vizsgálat. 

A kutatás elsősorban a versenyképességet magyarázó 
tényezők meghatározásával, és azok dinamikájának fel-
tárásával foglalkozik. Jelen tanulmányunk azonban ennél 
szűkebb területre, a címben is megjelölt két fogalom, a 
piacorientáció és a minőség összefüggésére fókuszált. 
Koncepcionális modellünkben (11..  áábbrraa) központi helyen 
tehát ez a kapcsolat található. Erre a kapcsolatra azon-
ban jelentős hatást gyakorolhat a környezeti bizonytalan-
ság, melynek következtében a vállalatok hirtelen dönté-
sekre, átmeneti célok teljesítésére kényszerülhetnek. 
Kifejezetten ilyen bizonytalanság lehet például a gazda-
sági világválság. Kutatásunkba ezért a környezeti bi-
zonytalanság moderáló hatását is beépítettük. A ponto-
sabb mérés érdekében pedig kontroll-változókat hasz-
náltunk, amelyeknek a termék- és szolgáltatásminőségre 
gyakorolt hatásait így ki tudjuk szűrni, és pontosabb kép 
rajzolódik ki az eredetileg vizsgált összefüggésről. 
A kutatás módszertanát külön tanulmányban Matyusz 
(2011) ismerteti részletesen, amely szerint a kutatásban 
résztvevő vállalatok megkérdezésére 2009. május és 
novembere között került sor. Összesen 313 vállalat 1246 
vezetőjével készült interjú, amely 13%-os válaszadási 
arányt eredményezett. Az elemzés során azonban, az 
elszórtan meglévő hiányzó válaszok miatt, az összetet-
tebb statisztikai módszerek esetében az elmeszám ennél 
kisebb lehet. 
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11..  áábbrraa  AA  kkuuttaattááss  kkoonncceeppcciioonnáálliiss  mmooddeelllljjee  

  
A tanulmány első részében áttekintjük a vizsgált fogal-
mak elméleti hátterét, mérési lehetőségeit, és esetlege-
sen a kutatás által kapott kezdeti eredményeket. Majd 
megvizsgáljuk a piacorientáció dimenzióinak mértékét a 
hazai vállalatok körében. Végül az elemzést a koncepci-
onális modell ellenőrzésével zárjuk. 
1. A kutatás elméleti háttere, a fogalmak definiálása 
1.1. A piacorientáció fogalmi meghatározása 
A piacorientáció a marketing egyik kulcsfogalma, amely 
az elmélet kifejlődésének kezdetén egyértelműen a 
hosszú távú piaci siker és a versenyképesség zálogának 
tartottak.  A 80-as évek közepétől induló kutatássorozat 
(Desphandé és Farley, 2004) eredményeként kialakuló 

kutatási irányzatokat Homburg és Pflesser (2000) két 
csoportba sorolta, attól függően, hogy mennyire dominál 
bennük a vállalati kultúra, illetve egyfajta magatartási 
megközelítés. Az azóta eltelt időben több átfogó tanul-
mányt, meta-elemzést publikáltak (Desphande és Farley, 
2004; Kirca és társai, 2005; Viera, 2010), illetve empiri-
kusan tesztelték a fogalmat különböző országokban, 
köztük a feltörekvő gazdaságokban (Appiah-Adu, 1998; 
Desphande és Farley, 1999; Hooley és társai, 2000). 
Azon szerzők, akik a marketingre csoportos viselkedés-
formaként tekintenek, a piacorientáció elméletéből indul-
nak ki (Harris, 1998; Kohli és Jaworski, 1990; Narver és 
Slater, 1990; Webster, 1995). Értelmezésükben a piac-
orientációs kultúra egy pragmatikus, akció-orientált lefor-
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Környezeti 
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dítása a marketing koncepciónak, mely a fogyasztó fon-
tosságát hangsúlyozza és ezt nemcsak a marketing 
szervezeten belül teszi, hanem a vállalat egészére kiter-
jedően (Harris, 1998; Hooley és társai., 1999; Webster, 
1995). E koncepcionális megközelítést elfogadó kutatók 
többsége pozitív kapcsolatot tár fel a piacorientáció és a 
vállalati teljesítménye között (lásd többek között Narver 
és Slater, 1990; Jaworski és Kohli, 1993; 
Diamantopoulos és Hart, 1993; Greenley, 1995). 
Több tanulmány azonban arról számol be, hogy a fenti 
vizsgálatokban jelentős eltérések mutathatók ki a piac-
orientáció definíciójában, valamint némely kutatás mód-
szertani következetessége is erősen megkérdőjelezhető 
(Yoon és Lee, 2005). Homburg és Pflesser (2000) pél-
dául bizonyítja, hogy Narver és Slater (1990) skálájában 
a piacorientáció interpretációjának kulturális jellege kap 
hangsúlyos szerepet, azonban a skálában inkább a vi-
selkedés jellegű komponensek dominálnak, így a piac-
orientáció kulturális vonása az alkalmazott mérőeszkö-
zök folytán jelentősen alulreprezentált. Homburg és 
Pflesser ennek ismeretében a piacorientáció egy új mé-
rőskálájának kialakítására buzdít, melyben a marketing 
szervezeti kultúra alapvető fogalmai és tényezői egy-
aránt megjelennek. 
Erre válaszul Homburg és Pflesser (2000) a piacorientá-
ciót csoportkultúraként definiálja, melyet piacorientációs 
értékek, piaccal kapcsolatos normák és piacorientációs 
akciók összetevőiből áll. A három komponens hierarchi-
kus viszonyban van, és empirikus vizsgálatokkal sikerült 
bizonyítani, hogy a piramis legalján helyet foglaló akciók 
befolyásolják leginkább a teljesítményt. Hatch (1993) 
ezzel szemben azt állítja, a kultúra elemei dinamikusan 
változó interakciós viszonyban állnak egymással, mely 
reláció a következő tényezőkkel jellemezhető: ellentétek 

tisztázása, vizualizáció, szimbolizálás valamint interpre-
tációs folyamatok. 
A piacorientáció mérőeszközei közül három terjedt el 
széles körben, Kohli és társai 20 tételes (1993), 
Desphandé és társai 9 tételes (1993), valamint Narver és 
Slater 15 tételes skálája (1990). Desphandé és Farley 
(1998) részletesen összehasonlították a három skálát, és 
azt találták, hogy azok - annak ellenére, hogy más-más 
megközelítés alapján fejlesztették ki őket - erősen kor-
relálnak egymással (0,55-0,65 közötti Pearson-féle kor-
relációs együtthatók). Jelen kutatásban azért választot-
tuk a Narver-Slater skálát, mert annak dimenziói kevésbé 
szorosan korreláltak magával az általuk képzett piacori-
entációval, ezáltal arra számítottunk, hogy a dimenziók 
elkülönült elemzése több információt, mélyebb betekin-
tést biztosít a fogalom hatásmechanizmusainak megér-
tésébe. 
1.2. A piacorientáció következményei és az azt befolyá-
soló tényezők 
1.2.1. A környezeti bizonytalanság, mint a piacorientáció 
hatását moderáló tényező 
A piacorientáció hatását mérő tanulmányok általában 
kitérnek az egyes moderáló hatások mérésére is. A kör-
nyezeti bizonytalanság, amelyen belül megkülönböztet-
nek általában piaci és technológiai turbulenciát, az egyik 
legkutatottabb tényező, amelyet a piacorientáció követ-
kezményeinek vizsgálatánál ellenőrizni szoktak (Kirca és 
társai, 2005). 
A piaci turbulencia egy adott részpiacra jellemző fo-
gyasztói szokások állandó változását jelenti (Kohli és 
Jaworski, 1990; Harris, 2001). A piacok akkor mondhatók 
turbulensnek, ha a fogyasztói szokások gyors változást 
mutatnak és további új vásárlók belépésével kell szá-
molni (Jaworski és Kohli, 1993). A termék-életgörbe 
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analógiát alapul véve, ilyen feltételek a növekedési sza-
kaszra jellemzők, míg a hanyatlás fázisában e tényezők 
kevésbé fejtik ki hatásukat. Kohli és Jaworski (1990) ér-
telmében, amikor a vállalat egy viszonylag jól körülhatá-
rolható és lassan változó preferenciájú fogyasztói körrel 
szembesül, a piaci orientáció valószínűsíthetően elha-
nyagolható hatással lesz a teljesítményre. Ebben az 
esetben nem szükséges a marketing-mixet a lassan 
változó fogyasztói igényekhez igazítani. A piaci turbulen-
cia erősödésével azonban várható, hogy a piaci orientá-
ció teljesítményre gyakorolt pozitív hatása nőni fog, hi-
szen nagyobb a valószínűsége annak, hogy a vállalat 
termékkínálata és a fogyasztói igények között idővel elté-
rés tapasztalható (Slater és Narver, 1994). 
Jaworski és Kohli (1993) alapján azon szervezetek, 
amelyek turbulens piaci környezetben működnek, rá-
kényszerülnek termékeik és szolgáltatásaik folyamatos 
módosítására, hogy azok eleget tegyenek a változó fo-
gyasztói igényeknek. Ellenben, a vállalatok termékkíná-
latát csak kis mértékben szükséges változtatni, 
amennyiben a piacok stabilak, és a fogyasztói preferen-
ciák nem változnak nagyon. Jaworski és Kohli szerint a 
turbulens környezetben működő vállalatok rákényszerül-
nek piaci orientációjuk mértékének (a változó fogyasztói 
igények nyomon követése és az azokra adott válaszok) 
fokozására. 
Számos kutatás részletesen vizsgálja, hogy a piaci tur-
bulencia magasabb vagy alacsonyabb foka befolyással 
lehet-e a piacorientált szervezetek teljesítménycéljainak 
elérésére. Itt sem mutatható ki egyértelmű kapcsolat a 
vizsgált tényezők hatását illetően. Néhány szerző azon-
ban arról számol be, hogy a piaci turbulencia moderáló 
tényezőként jelenik meg a piaci orientáció és teljesít-
mény kapcsolatában (Appiah- Adu, 1997; Rose és 
Shoham, 2002). 

A technológiai turbulencia egy termékpiacra jellemző 
technológiai változás előre jelezhetőségére utal (Grewal 
és Tansuhaj, 2001; Harris, 2001; Kohli és Jaworski, 
1990). A technológiai turbulencia magas fokával jelle-
mezhető piac olyan hely, ahol az új termékbevezetések-
nek köszönhetően a technológiai változások üteme 
meglehetősen gyakori (Jaworski és Kohli, 1993). 
Homburg és társai (1999) felfogásában, amikor a piaci 
környezet a technológiai turbulencia magas fokával jel-
lemezhető, a technikai háttértudással rendelkező szak-
emberek problémamegoldó folyamatban betöltött sze-
repe potenciálisan felerősödik. Hiszen ők azok, akik 
megfelelő tapasztalattal rendelkeznek egy adott bizony-
talansági faktor kiküszöbölésében. A kutatás-fejlesztés 
részlegen dolgozó szakemberek például új információval 
szolgálhatnak a feltörekvő új technológiákról, vagy a 
meglévő technológiák eddigitől eltérő környezetben tör-
ténő alkalmazásával kapcsolatosan nyújthatnak ötlete-
ket. Számos szerző azt hangsúlyozza, hogy a marke-
tingnek relatíve kevés szerep jut egy technológiailag tur-
bulens környezetben versenyző vállalaton belül 
(Dougherty, 1992; Workman, 1993), erről empirikusan 
azonban viszonylag kevés kutatás ad számot. 
Kutatásunk keretében a piac változékonyságát a belföldi 
és a külföldi piacokból, míg a technológiai turbulenciát a 
műszaki-technikai fejlődésből eredő észlelt bizonytalan-
sággal mértük, amelynek mértékét a válaszadóknak egy 
ötfokozatú skálán kellett értékelniük (5 = nagyobb bi-
zonytalansági szint). Az eredmények szerint a magyar 
vállalatok jelenleg a belföldi piacoknak tulajdonítanak 
leginkább bizonytalanságot (3,9), amit a műszaki-techni-
kai fejlődés (3,14) követ, míg legkevésbé a külföldi pia-
cokon (3,04) észlelik azt. 
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1.2.2. A vállalati stratégia 
A stratégiai menedzsment diszciplína akadémiai képvi-
selőinek sokáig nem sikerült kidolgozni olyan elméleti 
keretet, amely alkalmas lett volna a vállalatok által kö-
vetett stratégiák osztályozására. Az olyan tudományos 
törésvonalak, mint például a leíró és normatív megköze-
lítés, a stratégia tartalmi és folyamat elemei évekig aka-
dályozták, hogy a menedzserek számára könnyen interp-
retálható stratégiai típusok ne csupán az akadémiai iro-
dalomban, hanem az üzleti életben és az oktatásban is 
megjelenjenek. Azonban a XX. század utolsó harmadá-
ban számos jelentős stratégiai tipológia született, melyek 
közül külön említést érdemelnek Miles és Snow (1978), 
Mintzberg (1973, 1978, 1979), valamint Porter (1980) 
munkái. Az előzőekben említett három stratégiai tipológia 
mellett természetesen további osztályozások is megje-
lentek az akadémiai irodalomban. Ezek közül minden-
képp említést érdemelnek Glueck (1976), Hofer (1980), 
Fayerweather (1981), Ohmae (1982), valamint Miller és 
Friesen (1983) stratégiai klasszifikációi.  

A fentebb említett alkalmazkodási taxonómiák érvényes-
ségét, megbízhatóságát, valamint az egyes stratégiai 
típusok magatartási jellemzőinek és teljesítményvonat-
kozásainak általánosíthatóságát számos vizsgálat kér-
dőjelezte meg (Hambrick, 2003). Ennek oka döntően 
abban állt, hogy a kutatók a korlátozott változóhalmaz 
megfigyelése alapján azonosított stratégiai orientációkra 
homogén kategóriaként tekintettek. Így a vállalatokat 
mindössze néhány, sokszor csak az akadémikusok által 
megalkotott „ideáltipikus” csoportokba sorolták be, ame-
lyeket módszertanilag nem elég kifinomultan különböz-
tettek meg egymástól, elmosva így az egyes alkalmaz-
kodási minták közötti magatartási, szervezeti, illetve tel-
jesítménybeli különbségeket. Mindezek eredményeképp 
az ezredfordulót követően a stratégiai menedzsment-
kutatók a valóságtól kevésbé elrugaszkodott hibrid 
adaptációs minták felé fordították figyelmüket és a ko-
rábbi stratégiai típusok sajátos jellemzőinek ötvözésével 
újabb tipológiákat alkottak (Kabanoff és Brown, 2008). 

Mért stratégiai alternatívák n % Összevonással kialakított 
stratégiai alternatívák n % 

Visszahúzódó 19 8,1 

Védekező 58 24,8 

Stabilitási 90 38,5 

Védekező 167 167 

Növekedési 26 11,1 

Támadó 13 5,6 
Kutató 39 39 

Összpontosító 23 9,8 Fókuszáló 23 23 

Nem követett semmilyen 
következetes stratégiát 5 2,1 Reagáló 5 5 

Összesen 234 100,0 Összesen 234 100,0 
11..  ttáábblláázzaatt  MMéérrtt  ééss  kkóóddoolltt  ssttrraattééggiiaaii  aalltteerrnnaattíívváákk



A Versenyképesség adatfelvételek az elmúlt négy év 
működését meghatározó, realizált vállalati stratégiát kí-
vánják megragadni, továbbá egy kérdés konkrétan a 
2009-es válságévben követett stratégiai orientációt szán-
dékozik operacionalizálni. A kutatási módszertanban al-
kalmazott deduktív megközelítés a Miles és Snow-féle, 
valamint a Porter-i stratégiai klasszifikáció logikai ötvözé-
sére épül (Walker és Ruekert, 1987). Tanulmányunkban 

a következő hét stratégiai alternatívát mértük (11..  ttáábblláá--
zzaatt), amelyekből -elemzési célzattal- négy, nemzetközi-
leg általános csoportot hoztunk létre (22..  ttáábblláázzaatt). 
A vállalati stratégia beemelését koncepcionális model-
lünkbe alátámasztja az, hogy szignifikáns eltérés ta-
pasztalható az egyes vállalati stratégia alternatívák és a 
vállalat által elért, a versenytársakhoz viszonyított minő-
ség (1-5 skála, 5 – sokkal jobb) között. 

  n Minőség 
átlag Szórás 

Védekező 162 3,75 0,73 

Kutató 38 4,03 a 0,72 

Fókuszáló 23 3,43 a 0,73 

Vállalati 
stratégia 

Reagáló 4 3,75 0,50 

Összesen 227 3,76 0,74 
a p < 0,05 ( a szignifikáns különbséget az oszlopokban ugyanazon betűvel megjelölt értékek között találtunk) 

22..  ttáábblláázzaatt  AA  vveerrsseennyyttáárrssaakkhhoozz  vviisszzoonnyyííttootttt  tteerrmméékk--  ééss  sszzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg  ááttllaaggooss  éérrttéékkee  aa  kköövveetteetttt  vváállllaallaattii  ssttrraattééggiiáákk  
sszzeerriinntt  

  
1.2.3. Vállalati jellemzők 
A Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató 
Központ által koordinált kutatássorozatban készülő tanul-
mányok közös jellemzője, hogy egységesen kialakított 
vállalati csoportok szerint végzi el az elemzéseket, hogy 
a különböző szemszögből végzett kutatási jelentések 
összehasonlíthatók legyenek (részletekért lásd 
Csesznák és Wimmer, 2011). Most hat ilyen jellemzőt és 
annak minőséggel mért kapcsolatát ismertetjük (33..  ttáábblláá--
zzaatt). 

 
A hat jellemző közül a vállalatoknak a változásokhoz való 
viszonya esetében sikerült a legszorosabb kapcsolatot 
kimutatni, de ez részben magyarázható a kedvezőbb, 
kategóriák közti megoszlással is. Szignifikáns össze-
függést mértünk még a tulajdonos típusa és a piaci 
koncentráció szintje szerint is. A gazdasági ágazat ese-
tében a mért összefüggések az elaprózódott esetszámok 
miatt nem megbízhatóak. 
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  n Minőség 
átlag Szórás 

Kisvállalat 186 3,77 0,73 

Középvállalat 56 3,88 0,72 

Vállalatméret 

Nagyvállalat 20 3,70 0,87 

Összesen 262 3,79 0,74 

Többségi állami tulajdon 24 4,08 0,78 

Többségi belföldi (nem állami) 
tulajdon 178 3,75 0,75 

Tulajdonosok 
típusa 

Többségi külföldi tulajdon 43 3,86 0,64 

Összesen 245 3,80 0,74 

Mezőgazdaság 12 3,50 0,52 

Kitermelő ipar és 
energiaszolgáltatás 6 4,33 0,82 

Élelmiszeripar 19 4,26 0,81 

Könnyűipar 9 4,00 0,50 

Vegyipar 12 3,42 0,79 

Gépipar 39 3,90 0,50 

Egyéb feldolgozóipar 31 3,61 0,72 

Építőipar 24 3,58 0,58 

Kereskedelem 52 3,73 0,72 

Fő tevékenység 

Szolgáltatás és közösségi 
szolgáltatás 58 3,83 0,88 

Összesen 262 3,79 0,74 
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Nincs exporttevékenység 121 3,73 0,76 

Alacsony exporttevékenység 61 3,92 0,71 

Közepes exporttevékenység 32 3,84 0,63 

Export-orientáció 

Jelentős exporttevékenység 24 3,79 0,66 

Összesen 238 3,80 0,72 

A változásokat nehezen 
követők 29 3,52 0,69 

A változásokra késve reagálók 102 3,67 a 0,68 

A változásokra felkészülők 95 3,95 a 0,74 

Változásokhoz 
való viszony 

A változásokat befolyásolók 23 3,83 0,78 

Összesen 249 3,77 0,72 

Koncentrált piac 60 3,95 0,83 

Mérsékelten koncentrált piac 68 3,84 0,64 

Piaci 
koncentráció* 

Megosztott piac 47 3,62 0,71 

Összesen 175 3,82 0,74 
33..  ttáábblláázzaatt  SSzzoollggáállttaattáássmmiinnőősséégg--kkuuttaattáássookk  sszzaabbaaddiiddőőssppoorrtt--sszzoollggáállttaattóókknnááll  

FFoorrrrááss::  ssaajjáátt  ttáábblláázzaatt    
  
  

2. A piacorientáció dimenzióinak megjelenése a ha-
zai vállalatoknál 
Elemzésünkben ellenőriztük a piacorientációs skála 
diszkrimináns érvényességét, azaz azt, hogy a három 
dimenzió, ami a fogalom mögött elméleti szinten megta-
lálható, a mérések során empirikusan is kimutatható-e.  

Az eredmények alapján ezt a feltételezést elfogadhattuk, 
és a kapott faktorokkal, nevezetesen, a vevőorientáció-
val, a versenytárs-orientációval és a szervezetek közti 
együttműködés dimenzióval tovább számolhattunk 
(44..  ttáábblláázzaatt). 
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A vállalatom jobban képes az iparági változások előrejelzésére, mint a többi versenytárs 0,87 0,05 0,09 

A vállalatom jobban érti az iparági versenyt, mint a piac többi szereplője 0,75 0,16 0,20 

A vállalatom jobban követi a versenytársak mozgását, mint a piac többi szereplője 0,71 0,20 0,25 

A vállalatom jobban tud élni a versenyelőnyeivel, mint a többi versenytárs 0,64 0,24 0,30 

A vállalatom gyorsabban reagál a versenytársak lépéseire, mint a többi versenytárs 0,61 0,28 0,35 

A vállalati kultúra támogatja az egyes szervezeti egységek közötti együttműködést 0,25 0,82 0,15 

A piacokkal kapcsolatos információkat megosztják egymással az egyes szervezeti 
egységek 0,10 0,80 0,18 

A vállalaton belül valamennyi szervezeti egység hozzájárul a vállalati stratégiához 0,12 0,78 0,12 

A vállalatomnál a marketing gyakran együttműködik más szervezeti egységekkel 0,27 0,73 0,07 

Mindegyik szervezeti egység hozzájárul a vevői értékteremtéshez 0,07 0,73 0,35 

A vállalatom számára fontosabb a vevők elégedettsége, mint a versenytársak számára 0,12 0,24 0,81 

A vevői elkötelezettség fontosabb a vállalatom számára, mint a versenytársak számára 0,18 0,21 0,81 

A vállalatom jobban ismeri a fogyasztók igényeit, mint versenytársai 0,37 0,11 0,64 

A vállalatom hatékonyabban reagál a vevői igényekre, mint versenytársai 0,41 0,14 0,59 

A vállalatom jobb a vevői értékteremtésben, mint versenytársai 0,51 0,18 0,58 

Az egyes faktorok által magyarázott variancia (varimax rotáció után) 22,4% 22,2% 19,6% 

Az összes faktor által magyarázott variancia  64,2%  

44..  ttáábblláázzaatt  AA  ffőőkkoommppoonneennss--eelleemmzzééss  eerreeddmméénnyyeekkéénntt  kkaappootttt  ffaakkttoorrssttrruukkttúúrraa  
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3. A piacorientáció hatása a termékminőségre a haza 
vállalatok körében 
Kutatási modellünkbe a vállalati jellemzők közül azokat 
emeltük be, amelyeket a szakirodalom alapján leginkább 
relevánsnak tekintetünk, ez pedig a változásokhoz fű-
ződő viszony és a vállalat mérete. A lineáris regresszió 
módszerével végzett kutatás során külön léptettük be a 
környezeti bizonytalansági dimenzióit, majd egy követ-
kező lépésben a környezet és a piacorientáció interak-
ciós hatásait. Így lehetőségünk volt kimutatni, hogy az 
egyes lépések szignifikánsan járultak-e hozzá a modell 
magyarázó erejéhez. A végső modell összességében a 
vállalat termék- és szolgáltatásminőségének 13,9%-át 
magyarázza. A környezeti bizonytalanság dimenzióinak 
együttes beléptetése a modellbe nem járult hozzá szigni-
fikánsan a modellhez, ahogy az interakciós hatások 

összessége sem. Ellenben egy-egy változó esetében 
kimutatható összefüggés, vagy moderáló hatás. 
A piacorientáció három dimenziója közül a vevőorientá-
ció függ össze a termék- és szolgáltatásminőséggel. A 
kapcsolat pozitív, tehát a marketing koncepciójának 
alappillére esetünkben valóban magasabb minőséghez 
vezet. Nem sikerült ugyanakkor kimutatni a versenytárs-
orientáció és a vállalaton belüli szervezetek közötti 
együttműködés hatását. Az előbbi esetben ez részben 
érthető, hiszen a hangsúly a vevőről a versenyre helye-
ződik, és ez sokszor nem a termékminőség, hanem 
egyéb marketing-eszköz előtérbe-kerülését jelentheti. 
Ráadásul az adatfelvétel idején a vállalatok már meg-
érezhették a válság hatását, ami megint csak az alkal-
mazott eszközök átrendeződéséhez vezethet (bár a ha-
tás a termékminőség esetében csak valamivel lassabban 
érvényesülhet egyes ágazatokban). 

   Termék/szolgáltatás-minőség 

   Modell (1) Modell (2) Modell (3) 

   β1 
t- 

érték 
β1 

t- 
érték 

β1 
t- 

érték 

 Vevőorientáció 0,32 3,60*** 0,31 3,51*** 0,33 3,53*** 

 Versenytárs-orientáció -0,09 -0,93 -0,06 -0,69 -0,08 -0,85 

 Szervezeti 
együttműködés 

0,07 0,83 0,04 0,54 0,04 0,51 

 Belföldi piaci 
bizonytalanság 

  0,14 1,91* 0,17 2,21** 

 Külföldi piaci 
bizonytalanság 

  0,01 0,10 0,03 0,38 

Főhatások 

 Műszaki-technikai 
bizonytalanság 

  -0,12 -1,58 -0,14 -1,75* 
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x Vevőorientáció     0,03 0,30 

x Versenytárs-orientáció     0,03 0,29 Belföldi piaci 
x Szervezeti 
együttműködés 

    0,06 0,61 

x Vevőorientáció     0,07 0,73 

x Versenytárs-orientáció     -0,03 -0,34 Külföldi piaci 
x Szervezeti 
együttműködés 

    0,01 0,06 

x Vevőorientáció     0,10 0,99 

x Versenytárs-orientáció     -0,17 -1,91* 

Interakciós 
hatások 

(környezeti 
bizonytalan

ság) 

Műszaki-
technikai x Szervezeti 

együttműködés 
    0,07 0,68 

Kicsi (dummy) 0,07 0,59 0,07 0,56 0,05 0,37 
Vállalati méret 

Közepes (dummy) 0,01 0,11 0,00 0,01 -0,02 -0,18 
Nehezen követők 
(dummy) 

-0,13 -1,35 -0,09 -0,98 -0,09 -0,94 

Késve reagálók (dummy) -0,21 -1,81* -0,21 -1,79* -0,19 -1,52 
Változá-

sokhozvaló 
viszony 

Felkészülők (dummy) 0,00 0,00 0,01 0,07 0,01 0,06 

Védekező (dummy) 0,10 0,38 0,03 0,13 0,00 0,01 

Kutató (dummy) 0,19 0,88 0,16 0,71 0,13 0,58 

Kontroll-
változók 

Stratégia 
Fókuszáló (dummy) -0,09 -0,48 -0,11 -0,59 -0,11 -0,62 

  R2 0,187 0,209 0,242 

  Korrigált R2 0,137 0,147 0,139 

  F-érték 3,776*** 3,366 2,351*** 

  Δ R2  0,023 0,033 

  Δ F  1,701 0,820 

  n 193 193 193 

55..  ttáábblláázzaatt  AA  ppiiaaccoorriieennttáácciióó  ddiimmeennzziióókk  ééss  aa  kköörrnnyyeezzeettii  ttéénnyyeezzőőkk  ppiiaaccrréésszzeesseeddééssrree  ééss  aa  tteerrmméékk--  ééss  
sszzoollggáállttaattáássmmiinnőőssééggrree  ggyyaakkoorroolltt  hhaattáássáánnaakk  eelleemmzzééssee  lliinneeáárriiss  rreeggrreesssszziióóvvaall  

1 standardizált regressziós együttható; * p < 0,10;   ** p < 0,05; *** p < 0,01 
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A vizsgált moderáló változók közül a belföldi piac bi-
zonytalansága pozitívan hatott a vállalatok által előállított 
minőségre. Azok a vállalatok tehát, amelyek kiszámít-
hatatlanabb piacokon működnek, próbálják a minőség 
emelésével csökkenteni a kockázatot. A külföldi piacra 
viszont nem lehetett a kapcsolatot kimutatni. Ebben sze-
repet játszhat az is, hogy a külföldi piacok jóval hetero-
génebbek, és attól függően, hogy fejlett vagy fejlődő or-
szág piacára értékesít-e a vállalat, más szerepe lehet a 
minőségnek a vállalat stratégiájában. A műszaki-techni-
kai fejlődésből eredő bizonytalanság közvetlen negatív 
hatást gyakorol a termékminőségre. A technológiailag 
turbulens környezetben tehát inkább előtérbe kerül a 
műszaki fejlesztés, és az ezt képviselő szakemberek 
-akik inkább a technológiai „push” szemléletével rendel-
keznek- kevésbé figyelnek a vevői igényekre. 
Magas piaci turbulencia mellett a kutatók erősebb piac-
orientáció-teljesítmény összefüggést feltételeznek, mert 
ilyen környezetben az igények feltétezhetően gyorsab-
ban változnak, a piacorientáltabb vállalat viszont ezeket 
jobban le tudja követni, ezáltal eredményesebb lesz a 
piacon. Ezt a gondolatmenetet azonban nem teljesen 
támasztja alá a termék- és szolgáltatásminőségre lefut-
tatott lineáris regressziós modell. Eredményeink szerint a 
vevőorientáció közvetlenül pozitívan hat a minőségre, de 
a piaci bizonytalanság ezt a kapcsolatot nem moderálja 
sem pozitív, sem negatív irányban. Igaz, elképzelhető, 
hogy egyszerre minden szereplőnek csökken a teljesít-
ménye, így relatív formában (amit kutatásunkban mér-
tünk) nem áll be változás. Ez azonban csak egy hipoteti-
kus szituáció, amely kevésbé tűnik reálisnak. 
A műszaki-technikai turbulenciát a szakirodalomban 
olyan környezeti tényezőnek tekintik (Nagy, 2010), ame-
lyik általában negatívan moderálja a piacorientáció hatá-
sait -azaz a nagyobb turbulencia rontja a piacorientáció 

eredményességét-, de az empirikus eredmények ezt 
nem mindig igazolják (Kirca és társai, 2005). Grewal és 
Tansuhaj (2001) például kiemeli, hogy válság idején 
azért van szükség erősebb piacorientációra technológia-
ilag turbulens iparágakban, mert az ezekben működő 
vállalatok általában gyakrabban jelennek meg a piacon 
új, innovatív termékekkel, amelyek magas árszínvonalat 
képviselnek.  A válság következtében lecsökkent vásár-
lóerő, és vásárlási hajlandóság miatt azonban csak jóval 
erősebb piaci alkalmazkodás árán tudják ezeket értéke-
síteni. Modellünk eredménye inkább a klasszikus hatás-
mechanizmust támogatja, mert a három piacorientációs 
dimenzió közül kettőnek a hatását nem módosítja, a ver-
senytárs-orientáció minőségre gyakorolt hatását viszont 
negatívan befolyásolja (22..  áábbrraa). 

22..  áábbrraa  AA  mműűsszzaakkii--tteecchhnniikkaaii  bbiizzoonnyyttaallaannssáágg  mmooddeerráállóó  
hhaattáássáánnaakk  iirráánnyyaa  aa  ppiiaaccoorriieennttáácciióó  ddiimmeennzziióójjaa  

((vveerrsseennyyttáárrss--oorriieennttáácciióó))  ééss  aa  tteerrmméékk//  sszzoollggáállttaattááss--
mmiinnőősséégg  kköözzööttttii  kkaappccssoollaatt  eesseettéénn  

 

SD: szórás (standard deviation) 



4. Összegzés 
Elemzésünk célja az volt, hogy a meghatározzuk a piac-
orientáció és a termék-, illetve szolgáltatásminőség 
összefüggéseit válságidőszakban. Habár a piacorientá-
ció kutatása több évtizedes múltra tekinthet vissza, an-
nak hatásait a termékminőségre ritkán vizsgálták. 
Különösen érdekes mindez egy feltörekvő, ár-érzékeny 
piacon válság idején. Igaz, a minőség általában kevésbé 
rugalmas marketing eszköz, így a válság hatása a minő-
ségre vélhetően csak az adatfelvételt követő pár év 
múlva jelentkezik. Modellünkbe a piacorientáció és a 
minőség mellett a nemzetközi szakirodalomban leggyak-
rabban előforduló kontroll- és moderáló változókat 
emeltünk be, ami lehetőséget nyújt az eredmények nem-
zetközi összehasonlítására.  
A modell paramétereinek becslése során a válság ha-
tása kevésbé érződött, és az eredmények inkább köze-
lítenek a klasszikusan feltételezett, de a fejlett gazdasá-
gokban sem mindig alátámasztott összefüggésekhez. 
Beigazolódott, hogy a piacorientáció pozitív hatással van 
a vállalat által előállított termék- és szolgáltatásminő-
ségre, de csak a vevőorientáció dimenziójában. A ver-
senytárs-orientáció és a vállalat részlegeinek együttmű-
ködése nem fejtett ki szignifikáns hatást. 
A vizsgált környezeti tényezőkre sikerült a minőséggel 
közvetlen kapcsolatot kimutatni. Piaci bizonytalanság 
mellett a vállalatok növelik termékeik minőségét, míg 
műszaki-technikai bizonytalanság esetén a minőség 
csökkenését lehet megfigyelni. Sem a belföldi, sem a 
külföldi piacon tapasztalt bizonytalanság nem erősíti a 
piacorientáció hatását a termékminőségre, ugyanakkor a 
műszaki-technikai bizonytalanság csökkenti ezt a kap-
csolatot. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a marketing kon-
cepció középpontjában álló vevőorientáció valóban elve-
zet a vevők számára magasabb minőséget jelentő ter-
mékekhez, szolgáltatásokhoz. A környezeti hatások 
azonban nem mindig az elvárt módon fejtik ki hatásaikat. 
Mindez arra ösztökélheti a kutatókat, hogy mélyebb, fel-
táró kutatásokat végezzenek az egymást esetlegesen 
kioldó mechanizmusok részletesebb meghatározására, a 
vállalatok magatartása mögött meghúzódó motivációkra. 
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Bevezetés 
Tanulmányunk a Grundfos mint vállalatcsoport minőség-
gel kapcsolatos gyakorlatát mutatja be, kifejezetten 
azokra az elemekre fókuszálva, amelyek a vállalatcso-
port szintjén biztosítják a cég egységes működési minő-
ségét. A vállalat történetének és tevékenységének rövid 
leírását követően bemutatjuk a minőségi célokat (is) ki-
jelölő stratégiai térképet. Majd néhány olyan gyakorlatot 
ismertetünk röviden, amelyek az egységes magas minő-
séget biztosítják. Ezek közé tartozik az a) üzleti kiváló-
ság modell tudatos alkalmazása, b) a Grundfos üzem-
szintű kiválóság megközelítése, amely gyakorlatilag a 
lean termelés támogatását teremti meg, c) a globális fo-
lyamatirányítási rendszer, ami az egységes és áttekint-
hető dokumentálást biztosítja, és d) a tehetségme-
nedzsment szisztematikus felépítése. E gyakorlatok jól 
illusztrálják a globális vállalatoknál kihasználható sziner-
giákban és tanulásban rejlő óriási lehetőségeket. 
A Grundfos történetéről és felépítéséről röviden 
A Grundfos a világ legnagyobb keringtető szivattyú 
gyártója, de más szivattyúk piacán is az elsők között van. 
Tevékenysége három nagy üzleti területre osztható: 
épületekbe kerülő szivattyúk (Building Services), vízel-
látó rendszerek/vízhasznosítás (Water Utility), és ipari 
alkalmazások (Industry). 
A Grundfost Poul Due Jensen alapította 1945-ben, Dáni-
ában. Az alapító tevékenységének köszönhetően a válla-
lat saját országán belül stabil céggé nőtte ki magát, elin-
dította különböző termékek tömegtermelését, valamint 
1960-ban megalapította az első tengeren túli leányvál-
lalatot. 1978-ban bekövetkezett halála után fia, Niels Due 

Jensen vette át az irányítást. 2003-as nyugdíjba vonu-
lásáig folyamatosan arra törekedett, hogy a Grundfost 
világszínvonalú, multinacionális vállalattá fejlessze. 
Nyugdíjba vonulása óta a vállalatot egy elnöki testület 
vezeti. 
A vállalatcsoport felépítése 
A dániai központban található 
• a Grundfos menedzsment, 
• a Grundfos Bjerringbro, a legnagyobb gyártóvállalat, 
• a Business Development Center, a kutatás fejlesztés 

egyik központja, 
• az egyik Technológiai Központ, 
• valamint a Poul Due Jensens Akadémia, a tudás 

központja. 
A központ mellett a cégcsoport 82 vállalattal rendelkezik 
45 országban az alábbi megosztásban: 
• 53 Grundfos értékesítő vállalat, 
• 12 Grundfos gyártóvállalat, 
• 14 más márkanévvel rendelkező, felvásárolt válla-

lat/vállalatcsoport, 
• 5 új üzlet/vállalat (pl.: BioBooster, Nonox, Grundfos 

Sensor, InFarm). 
Az értékesítő vállalatok 
A Grundfos 6 csoportra bontja értékesítési régióit: a) Kö-
zép-Európa, b) Nyugat-Európa, c) Észak- és Közép-
Amerika, d) Ázsia, e) Kína, valamint f) a STAR régió, 
ahova például Dubai és India is tartozik. 
A Grundfosban az értékesítő vállalatok képezik a vevők-
kel az érintkezési felületet. Az értékesítő vállalatok önálló 
jogi entitások. Megrendelik, és megvásárolják a termé-

Jegyzet
A tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem kutatási, fejlesztési és innovációs teljesítményének növelése öt interdiszciplináris kiválósági központ létrehozásával /TÁMOP-4.2.1/B-09/KMR-2010-0005” c. projekt keretében készült.

Jegyzet
Talent manager (korábban production manager), Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

Jegyzet
Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék



keket a gyártóvállalatoktól, majd eljuttatják a végfelhasz-
nálókhoz. Ez legtöbbször elosztó központokon keresztül 
zajlik, kivéve azoknál a vállalatoknál, ahol rendelkeznek 
készletezési lehetőségekkel. 
A vevői elvárásoknak való nagyobb fokú megfelelés, va-
lamit a rugalmasabb szolgáltatásnyújtás érdekében né-
hány értékesítő vállalat rendelkezik szereldével, ahol a 
készterméken kisebb javításokat, módosításokat tudnak 
elvégezni, esetleg náluk fejeződik be a termék készre 
szerelése. A helyi szerelde létesítéséhez az értékesítő 
vállalatoknak komoly követelményeknek kell megfelelni, 
hiszen biztosítani kell, hogy a szereldéből kikerülő ter-
mékek a termékspecifikációnak megfeleljenek, és ez 
igazolható legyen. 
Az 50 értékesítő vállalat közül mindössze 18 rendelkezik 
ezzel a jogosultsággal, és náluk is pontosan szabályo-
zott, hogy mely szivattyúk végszerelését végezhetik. A 
legnagyobbak közülük (2011-es adatok): 
• Grundfos Brazília: 120 alkalmazott 
• Grundfos India: 243 alkalmazott 
• Grundfos Szingapúr: 159 alkalmazott 
• Grundfos Ausztrália: 157 alkalmazott. 
Felvásárolt vállalatok 
A Grundfos termékskálájának bővítése, piaci pozíciójá-
nak erősítése érdekében 2011-ig 19 vállalatot vásárolt fel 
(Loewe, Biral, Dab, Leader, Vortex, Sarlin, Aturia, Per-
less, Arnold, Chungsuk,  Hilge, Alldos, Watermill, Brisan, 
Paco, Wage, Tesla,KJI, Yeomans). Ezeket a vállalatokat 
„separation brand”-nek nevezik, azaz a felvásárlás után 
is az eredeti gyártók nevét viselik a termékek, amelyek 
néhány esetben akár még versenytársai is a Grundfos 
bizonyos termékeinek. A felvásárlások folyamatosan se-
gítik a Grundfost abban, hogy minél szélesebb körben 
tudja a piaci igényeket lefedni. Ezek a vállatok nagyfokú 

önállósággal rendelkeznek. Az egyetlen alapvető 
követelmény velük szemben, hogy a pénzügyi 
rendszerbe bekapcsolódjanak, ami sok esetben együtt 
jár az SAP vállalatirányítási rendszer bevezetésével. 
A felvásárolt vállalatok igazgatótanácsában a Grundfos 
vezetői vannak többségben. Ugyanakkor a vállalat veze-
tésében nem szükségszerű, hogy az anyacégtől érkez-
zen felső vezető. Sokszor helyi menedzsment vezeti a 
céget. 
A gyártó vállalatok 
Az 11..  ttáábblláázzaatt foglalja össze a gyártóvállalatokat. 

Név Bejegyzés 
éve 

Létszám (fő)  
2011-ben 

Terület (m2) 
2011-ben 

Grundfos 
Dánia  1960 ~ 3000  ~ 130 000 

Grundfos 
Németország 1960 ~ 600 ~ 40 000 

Grundfos 
Franciaország 1972 ~ 500 ~ 20 000 

Grundfos 
Egyesült 
Királyság 

1973 ~ 200 ~14 000 

Grundfos 
Taiwan 1992 ~ 300 ~ 10 000 

Grundfos Kína 1995 ~ 700 ~ 40 000 
Grundfos USA 1996 ~ 290 ~ 17 000 
Grundfos 
Finnország 2000 ~ 115 ~ 9 000 

Grundfos 
Magyarország 2000 ~ 2000 ~ 55 000 

Grundfos 
Oroszország 2002 ~ 180  ~ 9 000 

Grundfos 
Mexikó 2005 ~ 150 ~ 15 000 

Grundfos 
Szerbia 2009 ~ 40 ~ 2 000 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  GGrruunnddffooss  ggyyáárrttóóvváállllaallaattaaii  
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A Grundfosnak mind a mai napig Dániában található a 
legnagyobb vállalata. Ennek alapvető okai (Cheng, 2011) 
a társadalmi felelősség az anyaország iránt, a kompe-
tenciák Dániában található magas szintje és a szellemi 
tulajdonjogok védelme. Elsősorban regionális piaci 
megfontolásokból, másodsorban költségszempontok mi-
att azonban a Grundfos fokozatosan új és új üzemeket 
nyit világszerte. A vállalat termelőhálózatának kialakítá-
sakor hosszú távra tervez. A létrehozott üzemek kom-
petenciáit fokozatosan fejleszti, és csupán költségcsök-
kentési célzattal nem telepít át üzemeket és termékeket. 
A Grundfos stratégiája 
A Grundfos a Balanced Scorecard-nak (Kaplan és 
Norton, 2008; Wimmer, 2010) megfelelően négy szem-
szögből – a) pénzügyi b) vevői, c) folyamat, d) fejlesztés 
és tanulás – értékeli és fejleszti tevékenységét. A pénz-
ügyi és vevői szemszög képviseli a működés végső cél-
ját, a kettős értékteremtést (Chikán, 2008), melynek 
eredményeként a vállalat és a vevő egyaránt elégedett 
lehet. A folyamatok a mindennapi megvalósítást szol-
gálják, míg a fejlesztés és tanulás elsősorban a folya-
matok átalakításával, új gyakorlatok kialakításával jár 
együtt. Míg a pénzügyi és vevői szemszög elsősorban 
output oldaláról vizsgálja a vállalati működést, addig a 
folyamatok szempontja az értékek előállítását, az out-
puthoz vezető utat helyezi a középpontba. A fejlesztés 
és tanulás a rendelkezésre álló erőforrások – humán, 
információs és szervezeti – javítását, növelését szolgálja. 
Tulajdonképpen ezeket az erőforrásokat kombinálják a 
folyamatok. 
A Grundfos négy területet emelt ki, amelyek stratégiájá-
nak sarokpontjait képezik. 

1. Vevőfókusz 

2. Globalizáció 
3. Működési kiválóság 
4. Fenntarthatóság 

Ezekre a területekre minden szemszögből meghatározta 
a vállalat a teendőket, amelyek mindennapi működését 
vezérlik. A négy szemszög és négy fő terület mentén 
képzett stratégiát mutatja a stratégiai térkép, melynek 
sematikus képét az 11..  áábbrraa szemlélteti. 

CÉLOK 
Vevő- 
fókusz 

Globa- 
lizáció 

Működési  
kiválóság 

Fenn- 
tarthatóság 

S 
Z 
E 
M
P 
O
N 
T 
O
K 

Pénzügy 

Vevők 

Folyamatok 

Fejlődés 
  

11..  áábbrraa  AA  ssttrraattééggiiaaii  ttéérrkkéépp  ffeellééppííttééssee  
A működési kiválóság célterületén például pénzügyi ol-
dalról a területegységre jutó árbevétel növelésére fóku-
szálnak. A vevők szempontjából az ígéretek betartása és 
az azokra való gyors reagálás áll a középpontban. A fo-
lyamatok szempontjából közelítve a nem értékteremtő 
tevékenységek kiszűrésére helyezik a hangsúlyt az 
egész ellátási láncra kiterjesztve a tevékenységet. Végül 
a fejlődés középpontjában a legjobb gyakorlatok szisz-
tematikus dokumentálása és bevezetése, valamint a mű-
ködési kiválósággal kapcsolatos kompetenciák fejlesz-
tése található. 
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A stratégiai térkép a Grundfos minden vállalatának 
iránytűként szolgál. A vállalatcsoport stratégiáját két 
szintre is tovább részletezik:  

• Egységek stratégiái (üzleti egységek, értékesítési ré-
giók, stb.): legfőbb célja fenntartható versenyelőnyök 
megteremtése. Fókuszterülete a verseny, az innova-
tív megoldások, és a várható változások. 

• Vállalati és funkcionális stratégiák: operatív, gyártó-
vállalati szintű tervek megfogalmazása.  

Mindegyik szint, illetve egység saját feladata, hogy a 
stratégiai térképet saját működésére lefordítsa, és ahhoz 
a Balanced Scorecard-nak megfelelő mérőszámot is 
rendeljen. Így egyértelműen megállapítható, hogy az al-
sóbb szintű stratégiák valóban konzisztensen támogat-
ják-e az össz-vállalati stratégiát. A legalsóbb szintű stra-
tégiának is legalább három éves az időhorizontja. 
A vállalatcsoport stratégiai térképekre épülő rendszere 
tehát biztosítja, hogy az egyes vállalatok egységes célok 
mentén működjenek, és ugyanazokra a kérdésekre fóku-
száljanak. Az egységek, vállalatok és funkciók szintjére 
lebontott stratégiai térképek lehetővé teszik az egyedi 
sajátosságok érvényesítését, de mindezt úgy, hogy köz-
ben a lényeges fókuszok megmaradnak.  
A stratégiai térkép egységes alkalmazásának előnye, 
hogy mivel a vállalatok a stratégia megvalósulásának 
eredményességét ugyanabban a formában, a Balanced 
Scorecard-on keresztül mérik, így az eredményesség 
összehasonlíthatóvá válik. Az egységes stratégia vezér-
lési rendszer nagymértékben hozzájárul továbbá a szer-
vezetek működésének átláthatóvá válásához, valamit a 
hatékonyabb egymástól való tanuláshoz. 

Egységes elvárások 
A Grundfos minden termelővállalatával szemben 
ugyanaz az elvárás: világszínvonalú minőséget gyártani. 
A termelőcégek meghatározott keretek között működnek, 
amiket a cégek igazgatótanácsai rögzítenek minden év-
ben egy ún. „Target letter”-en (célokat kitűző levél) ke-
resztül. Ebben meghatározzák a legfontosabb pénzügyi 
és stratégiai elvárásokat a következő évre. A funkcionális 
területek is kapnak évente egy ún. „Functional Target 
Letter”-t (funkcionális célokat kitűző levél), amelyek az 
adott területre vonatkozó legfontosabb elvárásokat tar-
talmazzák. Természetesen ezek egymást és az össz-
vállalati stratégiát egyaránt támogatják. 
A harmonizációs folyamatokban rejlő szinergiák kihasz-
nálásával kapcsolatos növekvő elvárások indukálták, 
hogy bizonyos támogató folyamatokat centralizáljanak, 
és központilag koordinálják ezek bevezetését. A további-
akban néhány ilyen gyakorlatot ismertetünk röviden. 
Üzleti kiválóság – Business Excellence 
A Grundfosnál az Üzleti Kiválóság alapja az EFQM mo-
dell. Az Üzleti Kiválóság modellje mérési rendszerként 
működik, egy belső értékelési rendszeren keresztül. A 
cégcsoport minden vállalatánál az EFQM modell 9 krité-
riuma alapján évente értékelik a teljesítményt, és azono-
sítják a vállalatok erősségeit és fejlesztendő területeit. Ez 
lehetővé teszi, hogy: 

• Mérjék a vállalati célkitűzés és értékek megvalósulá-
sát. 

• Mérjék, hogy történik-e valós fejlődés az üzletvitelben 
• Vizsgálhatóvá válik a koherencia a vállalatvezetés, a 

tevékenységek és az eredmények között. 
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• A vállalatok tanuljanak egymástól, és a legjobb gya-
korlatok megoszthatóvá válnak. 



Az értékelők minden esetben más vállalatoktól érkeznek, 
összesen négy fő (egy vezető értékelő, két tapasztalt, és 
egy junior értékelő). A vállalat nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy folyamatosan biztosítsa az értékelők utánpótlását 
és minél szélesebb körben vonjon be alkalmazottakat. Ily 
módon az értékelők is megoszthatják saját tapasztalatai-
kat, valamint új gyakorlatokat ismerhetnek meg. A stá-
tuszdokumentumokat a vállalat közös internetes alapra 
helyezte, így mindenki számára elérhetővé, és könnyen 
áttekinthetővé váltak. A belső értékelésben a részvétel a 
vállalatok számára évente kötelező. A nemzeti illetve 
nemzetközi értékeléseken való részvétel a vállalatok sa-
ját döntése. 
Üzemszintű kiválóság – Grundfos Shopfloor Excellence 
(GSE) 
A GSE modellje a Lean elemeiből épül fel. A termelés-
hez kapcsolódó működési célok hatékonyabb megvaló-
sulása érdekében a vállalat vezetése úgy döntött, hogy 
központi irányítás alá helyezi a Lean-hez kapcsolódó 
tevékenységeket. A GSE fontos mérföldkő a Grundfos 
életében. A GSE bevezetése előtt minden vállalat foglal-
kozott Lean tevékenységekkel, de ezek hatékonysága és 
hozzájárulása az össz-vállalati eredményekhez megkér-
dőjelezhető volt. A központosítási törekvés célja az volt, 
hogy: 
• átláthatóvá, és összehasonlíthatóvá váljanak a műkö-

dési eredmények; 
• a termelővállalatok erősségei és gyengeségei a válla-

latok között érthetővé váljanak; 
• közös alapot teremtsenek a tanulási és fejlődési ter-

veknek, és hasznosítsák az ezekből származó szi-
nergiákat; 

• egyszerűbbé és gyorsabbá váljanak a szakember 
cserék; 

• minden vállalat egységes célokra törekedjen. 
A központi irányító csoporton kívül három régióban, Eu-
rópában, Ázsiában és Amerikában hoztak létre GSE irá-
nyítási csoportokat. A regionális csoportok biztosítják, 
hogy lokális szinten is kövessék a GSE irányelveit. 
A GSE csoportok négy stratégiai területen működnek: 

• Eszközök: 
o Lean eszközök dokumentációja: célja, hogy minél 

pontosabban dokumentálja a Lean eszközöket, 
valamint azok bevezetéséhez és fenntartásához 
szükséges ismereteket. A dokumentálás lehetővé 
teszi, hogy az eddig megszerzett tapasztalatok 
integrálhatóvá váljanak, és a programhoz később 
csatlakozó vállalatok elkerüljék az „gyerekbeteg-
ségeket”. 

o kereszt-értékelési rendszer kifejlesztése: célja egy 
olyan értékelési rendszer kidolgozása, mint az 
Üzleti Kiválóság. Ezen keresztül az egyes válla-
latok teljesítményei pontosan mérhetővé és 
összehasonlíthatóvá válnak, valamit hatéko-
nyabbá válik az egymástól való tanulás. 

o Internet alapú GSE rendszer: célja, hogy mindenki 
számára elérhetővé váljanak az ismeretek. 

o Tudásmátrix: célja, hogy a vállalatok rendszeré-
ben a szakismeret megoszthatóvá váljon. 

• Oktatás 
o Oktatás: olyan oktatóprogramok kidolgozása, 

amelyek a világ bármely pontján lévő vállalatnál 
hatékonyan használható, és mindenki számára 
elsajátíthatóvá teszik az alapvető lean 
eszközöket. 
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o Hálózati workshop-ok: ezek célja a folyamatos 
tudásmegosztás biztosítása regionális/globális 
szinten 

• Vezetés 
o Célja, hogy a biztosítsa a legfontosabb vezetési 

irányelvek bevezetését és fenntartását, mint 
például a „Gemba management”, a „go-see, go-
ask, go-do” kultúra, valamint a dolgozók teljes 
körű bevonása. 

• Hatékony bevezetés: 
o Pilot projektek a leányvállalatoknál 
o Lighthouse: a Dániában működő termelőüzemek-

nél futó projekt célja annak biztosítása, hogy min-
den ott működő üzem bevezesse a GSE alap-
elveit. A „lighthouse” egy virtuális tér. Az ide beke-
rülő termelőgyárnak az összes többi gyár maximá-
lis támogatást nyújt ötletekkel, szakemberekkel, 
megoldási javaslatokkal, hogy minél eredmé-
nyesebben implementálja a szükséges elemeket. 

Globális folyamatirányítási rendszer – Integrated Ma-
nagement System (IMS) 
Az IMS a Grundfos termelővállalatoknál használt globális 
folyamatirányítási rendszer. A közös folyamat meghatá-
rozások célja, hogy minden vállalat ugyanolyan magas 
színvonalon működjön, továbbá, hogy biztosítsa az 
egységességet. A rendszerben tárolódnak azok a doku-
mentumok, amelyek az ISO9001 (minőségirányítási), az 
ISO 14001 (környezetközpontú irányítási) és az OHSAS 
18001 (munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irá-
nyítási) rendszereknek való megfelelést biztosítják. Az 
IMS rendszer: 

- közös dokumentumokat tartalmaz, amelyek a legjobb 
gyakorlatokon alapulnak, és segítik az optimális 
teljesítmény elérését. 

- lehetőséget ad a helyi szintű dokumentumok csatolá-
sára, így minden dokumentum egy helyen tárolható 
és átlátható 

- minden leírás és dokumentum összehasonlítható az 
országok között, ezáltal elősegíthető az egymástól 
való tanulás. 

Az IMS dokumentum elosztási rendszere lehetővé teszi, 
hogy minden egyes munkakörhöz meghatározzanak 
dokumentumokat, és lehetővé teszi, az ismeretek nyo-
mon követését is. 
Tehetség Menedzsment folyamat – a tudás megosztása 
A Grundfos ambiciózus céljai szükségszerűen magukkal 
vonzották a tehetséges emberek felkutatását, és képes-
ségeik hasznosítását. 
2009-ben a cégcsoport minden egyes leányvállalatának 
bevonásával -beleértve a felvásárolt vállalatokat- útjára 
indította tehetség menedzsment folyamatát.  
Tehetség az az alkalmazott, aki: 

• gyorsabban fejlődik, mint az átlag; 
• kiváló teljesítményt nyújt; 
• a Grundfos értékek mintaszerű képviselője; 
• inspiráló és empatikus; 
• eredményorientált; 
• széleskörű kultúra ismerettel és értéssel rendelkezik. 
A kiválasztott tehetségek stratégia projektekben vesznek 
részt és folyamatosan növekvő elvárásoknak kell, hogy 
megfeleljenek. A tehetségeket azonban továbbra is 
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fejleszteni kell, hogy a jövőben stratégiailag kritikus 
pozíciókat tudjanak betölteni. 
A folyamatban vezérigazgatói szint alatt lehet részt 
venni. A tehetségeket első körben saját vállalatának 
menedzsmentje jelöli ki, elsősorban a személyben rejlő 
lehetőségek, a teljesítménye és a viselkedése alapján. 
Ezt követően a tehetségeknek egy ún. globális tehetség-
értékelésen kell részt venniük, ahol eldől, hogy ők 
globális vagy lokális tehetségek-e. 
A tehetségeknek három csoportja létezik: 

• Vezetők: nagyfokú képességgel rendelkeznek ah-
hoz, hogy másokból a legjobbat hozzák ki. 

• Specialisták: saját területeken kiemelkedő szak-
értelmet mutatnak. Hozzájárulnak a Grundfos kom-
petenciáinak, folyamatainak, technológiáinak, üzleti 
modelljeinek fejlesztéséhez. 

• Innovátorok: az új utak megteremtői, inspirálják az 
szervezetet, hogy kimozduljon a „biztonsági zó-
nájából”. 

A globális tehetségek előtt komoly fejlődési program 
nyílik meg. Három évre bekerülnek a „Greenhouse”-ba, 
egy virtuális térbe. Ennek célja, hogy különféle tevékeny-
ségeken keresztül fejlesszék formális és informális kap-
csolataikat. Ezek a tevékenységek például: 
- „A piros szék”: A tehetségközösség tagjai által kivá-

lasztott témáról egy felsővezető tart előadást. Célja, 
hogy a tehetségek közvetlen kapcsolatba léphesse-
nek a felső vezetés tagjaival, valamint, hogy ponto-
san értsék a legfontosabb vállalati törekvéseket. 

- „Kérdésfal”: A kérdésfalon lehetőség nyílik arra, hogy 
a tehetségek egymástól illetve a felső vezetés tagjai-

tól kérdezzenek. Célja, hogy gyors elérést biztosítson 
releváns információkhoz, valamint különböző érintet-
tekhez. 

- „Informális megbeszélés a felső vezetés tagjaival”: 
Célja, hogy a tehetségek növeljék a vállalaton belüli 
kapcsolati hálózatukat, valamint növeljék üzleti és 
szervezeti ismereteiket. 

- „Közvetlen segítség”: a tehetségeknek lehetőségük 
nyílik arra, hogy kérdéseket tegyenek fel egy belső 
üzenetküldő rendszeren keresztül. 

- „Tehetségtalálkozók üzleti utak során”: amennyiben a 
tehetségek valamilyen üzleti oknál fogva egymás vál-
lalatait meglátogatják, egymással is találkozhatnak, 
erre mindkét félnek időt kell szánnia. Ezek a találko-
zók nagymértékben segítik a szervezeti és kulturális 
tanulást. 

- „Gyors kihívás”: A gyors kihívás egy gyorsan felmerü-
lő üzleti probléma megoldása a tehetségek bevoná-
sával. 

A tehetségeknek részt kell venniük stratégia pro-
jektekben is. A stratégia projekt kiválasztása előtt először 
egy ún. „illesztési folyamaton” kell átmenniük, ami arra 
szolgál, hogy olyan projektet válasszanak, amely szüksé-
ges kompetenciáikat erősíti. 
A lokális tehetségek fejlesztésének feladata a helyi me-
nedzsment felelőssége, ők nem lesznek tagjai a 
„Greenhouse” közösségnek. 
Összefoglalás 
A tanulmány célja egy globális vállalat, a Grundfos válla-
latcsoport néhány minőséggel szoros kapcsolatban álló 
gyakorlatának bemutatása volt. Láthattuk, milyen sokrétű 
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gyakorlatrendszer segíti a céget abban, hogy a megfele-
lő egységes minőséget világszinten elérje. A stratégiai 
térkép egyértelműen megfogalmazza a vállalatcsoport 
minden releváns szintjén a célokat, és egyben az ered-
mények átlátható és egységes visszacsatolását biztosít-
ja. Az üzleti kiválóság modellje az egész vállalatra kiter-
jedően évről-évre jelzi a fejlődést leginkább akadályozó 
pontokat (szakmai területeket és működési egységeket) 
és a fejlődés mértékét. Az üzemszintű kiválóság haté-
kony, biztos, és egységes alapot teremt a termékek elő-
állításához. Ehhez jól illeszkedik az egységes folyamati-
rányítási rendszer. Végül, a fejlődést nemcsak a folya-
matos teljesítménymérés biztosítja, hanem a vezetők, 
illetve a jövő potenciális vezetőinek tudatos felkészítése 
is. Fontos, hogy a tanulmányban felsoroltak csak a glo-
bális vállalatcsoport szintjén működő rendszerelemek, 
amelyekhez a vállalatok, az üzemek és a funkciók szint-
jén további eszközök tucatjai kapcsolódnak. 
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Jenei Istvánnal 

 

„…Sokan ma a minőségügy válságáról 
beszélnek. Én azt gondolom, hogy inkább az 
átértelmezése zajlik, ez okoz némi zavart.” 

 
Jenei István 

 

- Hogyan lett a nagykőrösi fejlesztőmérnökből egyetemi 
tanársegéd a Budapesti Corvinus Egyetemen? 

- A nagykőrösi üzem csak egy néhány hónapos próbál-
kozás volt. 1998 végén jött a nagy lehetőség a Claas 
Hungáriánál. Mivel az alapdiplomám szerint mezőgazda-
sági gépészmérnök vagyok, részt venni egy gyár fejleszté-
sében, mely a világ egyik legkiválóbb kombájnjához vágó-
asztalokat gyártott egyszerűen tökéletes volt számomra. A 
munkát nagyon szerettem, de törökszentmiklósi régióban 
a fizetések jóval elmaradtak az országos átlagtól, és a 
szabadidőmmel sem sikerült úgy bánnom, ahogyan sze-
rettem volna. Fiatal mérnökként ez nagyon zavart. Így ke-
rültem át 2000 évben Kecskemétre egy autóipari beszállító 
céghez, a Freudenberg Simmerringe Kft.-hez termelésve-
zető-helyettesnek. Itt találkoztam először a lean me-
nedzsmenttel. Munka mellett elvégeztem a Közgáz mér-
nök-közgazdász posztgraduális képzését is. Természete-
sen a szakdolgozatom már a lean menedzsmentről szólt. 
Szerettem volna megismertetni a lean menedzsment esz-
közeit és szemléletét minden hozzám hasonló termelési 

emberrel. Természetesen egy szakdolgozat ehhez kevés, 
de számomra megmutatta az ízét egy ilyen típusú munká-
nak. A Közgázon dolgozott és volt PhD hallgató akkoriban 
egy kedves barátom. Az ő példáját szemem előtt tartva és 
az ő biztatására végül 2002-ben jelentkeztem tanársegéd-
nek az egyetem (akkor még) Vállalatgazdaságtan Tanszé-
kére, ahol alkalmaztak is. PhD tanulmányaimat 2003-ban 
kezdtem és idény nyáron szereztem meg a fokozatot. A 
Közgáz az óta a Budapesti Corvinus Egyetem része. Re-
méljük ez még sokáig így is marad. 

- Miért választottad kutatási témának a lean menedzsmen-
tet? Miért tartod fontosnak a lean egészségügyi alkalma-
zását? 

- A lean menedzsment egyszerűen „megfertőzött”. Egy igen 
egyszerű gondolatmenet jelenti az alapját, melyet bárki pár 
perc alatt megért. Alkalmazásának hatásai pedig már az 
első perctől kezdve érezhetőek – és ezek sokszor igen je-
lentősek. Úgy éreztem, hogy túl sok „pazarlás” vesz még 
körül bennünket és túl kevesen ismerik még a lean me-
nedzsmentben rejlő lehetőségeket. Az egészségügyre 

Jegyzet
Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ



még inkább igaz mindez. Mi több, az egészségügy mind-
annyiunk ügye. Ritka az a szerencsés ember, akinek ma-
gának, vagy a környezetében valakinek ne lenne szük-
sége egészségügyi ellátásra. Ha tehát itt tudunk eredmé-
nyeket elérni, az feltehetően nagyon sok ember életét egy 
kicsit könnyebbé teheti. Az pedig nagy dolog lenne. 

- Véleményed szerint a lean - technika miért virágzik 
hazánkban? A lean eredmények és buktatók cégen belüli 
mérlegelése szerinted vezetői feladat, vagy tanácsadói 
munka? Kiből lehet jó lean szakember és kiből tanácsadó? 

- Ahogy én látom, a lean menedzsment (a lean technika 
helyett a kollégáinkkal inkább ezt a megnevezést hasz-
náljuk) hazai sikerei egyrészről összefüggenek a lean me-
nedzsment fejlett országokban tapasztalható sikerével. 
Számos vállalat azért kezdte alkalmazni, mert az anya-
vállalata, vagy a versenytársai is alkalmazzák külföldön. 
Másrészről, a lean menedzsmentnek az a már említett tu-
lajdonsága, hogy az alapvető gondolatmenetét bárki, is-
kolázottságtól függetlenül, gyorsan megérti, lehetővé teszi, 
hogy ne csak tanácsadók, vagy specialisták titokzatos 
eszköze legyen, hanem a vállalatok, vagy intézmények 
bevonják a fejlesztésekbe a saját dolgozóikat is. Ezáltal 
ugyan időben elhúzódhat egy-egy fejlesztés, de a dolgozói 
motiváció, az elköteleződés és a fenntarthatóság is két-
ségtelenül magasabb lesz. Ezen túl, az eredmények szinte 
kivétel nélkül jól érzékelhetők, nem ritkán pedig kimondot-
tan jelentősek. Az eredményekre, a fejlesztésekre ma a 
legtöbb vállalatnak, intézménynek nagy szüksége van. 
A legtöbb kutató egyetért abban, hogy a lean menedzs-
ment eredményei csak akkor lesznek fenntarthatóak, ha 
az eszközök alkalmazásával egy időben a dolgozók visel-
kedése is megváltozik. Ehhez a vezetőknek maguknak is 
változniuk kell; példát kell mutatniuk. A tanácsadók jelen-
tős segítséget nyújthatnak, amikor a szervezet még csak 
ismerkedik a rendszerrel, de később minden szervezetnek 
magának kell felépítenie a tudást, elszakadva a tanács-
adóktól. Vagyis a feladatok legnagyobb része a szerve-
zeté marad. Az eredmények és buktatók mérlegelését 

egyértelműen vezetői feladatnak látom, a tanácsadók eb-
ben csak támogatást nyújthatnak. 
Jó lean szakemberré bárki válhat, ehhez az alapozó isme-
retek egyre több helyen elérhetők magyarul is. Nehezebb 
talán a szükséges gyakorlat megszerzése, de ha egy 
szervezet elkezdi a lean menedzsment alkalmazását, ak-
kor ott számos lehetőség adódik erre. A tanácsadói munka 
megkíván egy bizonyos típusú embert, mindamellett, hogy 
az illetőnek mind az alapok ismeretében, mind a gyakorlati 
tapasztalatokban bővelkednie kell. A lean menedzsment 
szemléletéhez egyébként inkább a mentoráló, támogató 
tanácsadó illik, mintsem a hagyományos kinyilatkoztató. 

- Tudásod jó részét külföldön szerezted. Miként tudtad 
hasznosítani mindezt honi körülmények között, főként az 
egészségügyi tevékenységeid során? 

- Azt gondolom, hogy mindig érdemes odafigyelni arra, 
hogy mi történik más országokban, mert jó esély mutatko-
zik arra, hogy valahol, valamilyen szempontból a sajátunk-
nál jobb megoldásokat, jobb példákat találunk. Kutatóként 
feladatomnak érzem a nemzetközi tapasztalatok, trendek 
nyomon követését és hazai megosztását. Ezeket jellem-
zően érdeklődéssel fogadják a hazai szakemberek. Néha 
időbe telik, hogy egy-egy téma itthon is sikeres legyen, de 
számomra fontosabb, hogy ha valakit érdekel, akkor a 
szükséges ismereteket magyarul is megtalálja. A PhD 
disszertációmban is a kórházak lean szemléletű fejleszté-
seivel kapcsolatos külföldi esettanulmányokat elemeztem. 

- Mint kutató, és mint mérnök-közgazdász milyen fejlődési 
irányokat, fejlesztési lehetőségeket ajánlanál a hazai 
egészségügy jövőéért felelős vezetők figyelmébe? 

- A hazai egészségügy helyzete nagyon összetett, tehát a 
fejlesztéseknek is azoknak kell lenniük. Általánosságban 
erről nem is szívesen nyilatkozom, hiszen a tapasztalatom 
sem elegendő hozzá, hogy átfogó megoldásokat javasol-
hatnék. Azt azonban bizonyosan tudom, hogy számos 
egészségügyi szakmai fórum fogalmaz meg ilyen javasla-
tokat. Ezek ismerete mindenképpen hasznos lehet a fele-
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lős vezetők számára. Plusz egy tény: a lean menedzsment 
alkalmazása egyre dinamikusabban van jelen a fejlett or-
szágok egészségügyi rendszereiben. Ezek alapján itthon 
is érdemes megfontolni az alkalmazását. 

- Milyen nyelvismerettel rendelkezel? Milyen hozadékai 
voltak az idegen nyelveknek, s miként segítették napi 
munkavégzésedet? 

- Korábbi munkahelyeimen az német és az angol volt a 
munkanyelv, így azokat a napi munkámhoz elengedhetet-
lenek voltak. Az egyetemen eltöltött idő alatt viszont az 
angolon túl más nyelvet igen ritkán kellett használnom. 
Ennek oka, hogy a tudományos élet nyelve alapvetően az 
angol, másrészről a lean menedzsment egészségügyi al-
kalmazása terén egyértelmű az angolszász dominancia. 
Volt lehetőségem az olasz nyelvet is magas fokon megta-
nulni, de sajnos a munkámban azt nem tudtam kamato-
zatni. Így végtére az angoltudásom most a legjobb, a né-
met és az olasz lassanként leépül. 

- Mit jelent számodra a minőség? 
- Az osztályteremben a minőséget leegyszerűsítve csak a 

fogyasztói elvárásoknak való megfelelésként határozzuk 
meg. Az egészségügyi tapasztalataim azonban arra taní-
tottak, hogy a minőség valójában egy vállalat, vagy intéz-
mény teljes működését és teljesítményét lefedi. Már ön-
magában az a választás is, hogy mely vevők, milyen igé-
nyeit szeretnénk kielégíteni, befolyásolja a minőséget. 
Sokan ma a minőségügy válságáról beszélnek. Én azt 
gondolom, hogy inkább az átértelmezése zajlik, ez okoz 
némi zavart. 

- A Jenei István név jól cseng a Magyar Minőség olvasóinak 
körében. Azt gondolom, az elektronikus újságtól kapott ta-
valyi elismerésed méltán fémjelzi az olvasók és a szer-
kesztőbizottság munkád minőségével kapcsolatos elége-
dettségét. Mit jelentett neked a herendi váza? 

- Bevallom, nagyon megtisztelve érzem magam. Tudom, 
hogy nagyon sok színvonalas írás jelenik meg az újság-
ban, ezért is örülök nagyon az elismerésnek. Azt gondo-

lom, hogy ez a témának is szól, nem csak nekem, de ettől 
még jó érzés. A váza felkerült a polcra a másik herendi 
családi ereklye mellé. 

- Ismereteid bővítését, korszerűsítését hogyan oldod meg? 
- Igyekszem nyitott füllel járni, a legfontosabb szakmai kon-

ferenciákra, rendezvényekre eljutni, feliratkozom különféle 
szakmai portálokra, hírlevelekre, ha tehetem, részt veszek 
vállalatlátogatásokon, és természetesen olvasok szak-
könyveket, folyóiratokat. Ezen túl sokat tanulok kollégáim-
tól is. 

- Most mi köt le leginkább? Milyen terveid vannak? 
- Az egyetem jóvoltából egy tíz hetes úgynevezett „visiting 

scholar” programon veszek éppen részt az Egyesült Ki-
rályságban. A lean menedzsment alkalmazását vizsgálom 
az egészségügyben. Erről szeretnék idén nyáron beszá-
molni a nemzetközi és hazai szakmai közönségnek, így 
most ez köti le a legtöbb figyelmem. Természetesen 
emellett más kutatási anyagok készítése is folyamatban 
van, illetve hamarosan kezdődik a tavaszi félév az egye-
temen. 

- Szabadidődben milyen szenvedélyeidnek hódolsz? Mi 
jelent számodra tökéletes kikapcsolódást. 

- Ha nem dolgozom, leginkább a feleségemmel és két kisfi-
ammal töltöm az időmet, esetleg a rokonsággal, vagy a 
barátaimmal. Emellett igyekszem időt szakítani az egész-
ségmegőrzéshez szükséges sportolásra, és egy kis telek 
ápolása is többnyire az én feladatom. Olvasni leginkább a 
villamoson szoktam. A tökéletes kikapcsolódást meghoz-
hatja sok helyzet, pl. játék a gyerekekkel, egy jó kocogás a 
Duna parton, egy jó film a moziban. Ha kicsit még nőnek a 
fiaim, a síelés is ide fog tartozni. 

- Köszönöm válaszaidat, terveid megvalósításához jó erőt 
és egészséget kívánok! 

________________________________________________________________________________________________
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