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FFüüllööpp  GGyyuullaa  ––  PPeellcczznnéé  GGáállll  IIllddiikkóó  
 

A tanulmány célja egy olyan stratégiaimenedzsment-
koncepció bemutatása, amelynek középpontjában a kör-
nyezettudatosság áll. A cikk először a környezettudatos-
ság fogalmából és vállalati szintű értelmezéséből kiindul-
va a vállalat stratégiai pozicionálásának külső és belső 
tényezőit határozza meg. A következő lépésben a kör-
nyezettudatos stratégiai változatok képzésének lehetősé-
geit foglalja össze a stratégiai viselkedés és a stratégiai 
orientáció alapján. Ez után leírja, hogy különböző kon-
textusokban az egyes stratégiai változatok hogyan való-
sulnak meg. Végül a továbblépés lehetőségeinek felvá-
zolása azokra a területekre irányul, amelyeken további 
kutatásokat kellene végezni a környezetorientált vállalati 
stratégiák sikeres gyakorlati bevezetése érdekében. 
Kulcsszavak: fenntarthatóság, környezettudatosság, 
stratégiai menedzsment 
A XXI. század vállalatainak az elmúlt évszázadok ten-
denciái mellett új, egyre nagyobb jelentőséggel bíró kihí-
vásokkal kell szembenézniük. A fenntarthatóság, a kör-
nyezettudatosság és a környezetvédelem napjaink vál-
lalatának egyik központi kérdése. A vállalati 
környezetvédelmi feladatok részben a vállalati stratégia 
kidolgozásához kapcsolhatók, részben napi feladatok. E 
két tevékenységcsoportból a vállalatok számára csak az 
utóbbi volt eddig érzékelhető, mert azt különféle rende-
letek kézzelfoghatóvá tették a vezetők számára. 
A környezetvédelem, mint a vállalati stratégiát alakító 
tényező, általában nem jelent meg. Ezért is fontos, hogy 
az üzemi környezetvédelmi tevékenységnek a vállalati 

stratégia alakításában betöltött, illetve betöltendő szere-
pét hangsúlyozzuk, mert a nélkül improduktívnak, ter-
hesnek és sokszor feleslegesnek tűnhet a vállalaton be-
lül a környezetvédelmi tevékenység, szervezet. Bár 
számos vállalat életében meghatározó módon van jelen 
a környezeti tudat, mégsem mondhatják el magukról, 
hogy környezettudatos stratégia alapján működnek az 
ezzel kapcsolatos stratégiai elvek és módszerek isme-
retének hiányosságai miatt. 
A vállalati fenntarthatóság és környezettudatosság 
elvi alapjai 
A vállalati fenntarthatóság fogalmát Wilson (2003) szerint 
gyakran használják a fenntartható fejlődés vagy a válla-
latok társadalmi felelősségvállalásának szinonimájaként. 
A vállalati fenntarthatóságot a hagyományos növekedési 
és profitmaximalizálási modell egy alternatívájának te-
kintik a vállalatvezetők. Valójában egy új, kialakulóban 
lévő paradigma. Bár elismeri a profitabilitás iránti igényt, 
különbözik a hagyományos növekedési és profitmaxima-
lizálási modellektől. Elvárja a vállalattól a környezeti cé-
lok szem előtt tartását, különösen a fenntartható fejlő-
déshez kapcsolódó célokét, úgymint a környezetvéde-
lem, társadalmi igazságosság és méltányosság, valamint 
gazdasági növekedés. 
A vállalati fenntarthatóság négy jól megalapozott foga-
lomra épít, melyek az alábbiak: 
– fenntartható fejlődés, 
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– a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, 
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– az érintettek elmélete, 
– a vállalatok beszámolási kötelezettsége. 

A köztük lévő viszony jól látható az 11..  áábbrráánn. 

  
11..  áábbrraa  AA  vváállllaallaattii  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáágg  kkiiaallaakkuulláássaa  

Forrás: Wilson (2003)
Eszerint a fenntartható fejlődés hozzájárulása a vállalati 
fenntarthatósághoz kétirányú. Egyrészt segít meghatá-
rozni azokat a területeket, amelyre a vállalatnak fóku-
szálnia kell: környezeti, társadalmi és gazdasági teljesít-
mény. Másrészt közös társadalmi célt biztosít a vállala-
tok, önkormányzatok és civil szervezetek számára: 
ökológiai, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság. 
Azonban a fenntartható fejlődés maga nem ad elég indo-
kot arra, hogy a vállalatoknak miért kell ezekkel a kérdé-

sekkel foglalkozniuk. Erre a vállalatok társadalmi felelős-
ségvállalása és a stakeholder-elmélet ad választ. 
A vállalatok társadalmi felelősségvállalása az üzlet tár-
sadalomban betöltött szerepével foglalkozik. Alapelve, 
hogy a vállalatvezetők kötelessége a társadalom igényeit 
figyelembe venni és kielégíteni, és hogy ne kizárólag a 
részvényesek vagy saját érdekük szerint cselekedjenek. 
A társadalmi felelősségvállalás abban járul hozzá a vál-
lalati fenntarthatósághoz, hogy etikai érvet ad arra vo-

Magyar Minőség XXI. évfolyam 03. 2012. március 6/52 oldal 



 

natkozóan, hogy miért kellene a vállalatvezetőknek a 
fenntartható fejlődésért dolgozniuk. Ha a társadalom úgy 
gondolja, hogy a fenntartható fejlődés egy érdemleges 
cél, akkor a vállalatoknak etikai kötelessége, hogy segít-
sék a társadalmat ebbe az irányba elmozdulni. 
Az érintettek elmélete egy modern fogalom. Elsőként 
1984-ben Freeman népszerűsítette a Strategic 
Management: A Stakeholder Approach című könyvével. 
Az érintettet egy csoportként vagy egyénként definiálta, 
aki hatással van, vagy akit befolyásol a szervezeti célok-
kal elért eredmény. Az elmélet alapelve, hogy minél szo-
rosabb a vállalat kapcsolata egy külső szereplővel, annál 
könnyebben egyeznek meg kettejük üzleti céljai. Az 
érintettekkel való szoros kapcsolat alapja a bizalom, az 
elismerés és az együttműködés. A stakeholder-elmélet 
célja, hogy segítse a vállalatok kapcsolatát szorosabbá 
tenni a külső csoportokkal azért, hogy versenyelőnyét 
ezzel is fokozza. A fenntartható fejlődés előnyben része-
sítése a vállalati működés során is ezt erősíti, így a vál-
lalati fenntarthatósághoz járul hozzá. 
 A negyedik és egyben utolsó fogalom a vállalat beszá-
molási kötelezettsége. Ennek jelentése jogi vagy etikai 
felelősségről való beszámoló készítésére, illetve olyan 
tevékenységekről való beszámolásra utal, melyekért va-
laki felelős. A vállalaton belül sok beszámoláshoz kötődő 
kapcsolat létezik, de jelen kontextusban a vállalatvezetők 
és a részvényesek közötti kapcsolat a releváns. Ez a 
kapcsolat a bizalmi modellen alapul, melyet ügynökel-
méletnek is hívnak (Jensen – Meckling, 1976; Fama, 
1980; Fama – Jensen, 1983; Arrow, 1985; Holmstrom – 
Tirole, 1989). A vállalatvezető az ügynök és a részvé-
nyes a megbízó. A kapcsolat egyfajta szerződés, mely-
nek keretében az igazgató megbízza az ügynököt tőké-
jének kezelésével, és az ügynök feladata, hogy az igaz-

gató legjobb érdekei szerint járjon el. Az igazgató 
felelősségre vonhatja az ügynököt a tekintetben, hogy 
hogyan használta a tőkét és mennyi hasznot hozott a 
befektetéssel. Természetesen a vállalatok más stakehol-
der-csoportokkal is kötnek szerződéseket a mindennapi 
üzlet részeként, és ezek a szerződéses megállapodások 
szolgáltatnak alapot a beszámolási kötelezettségen ala-
puló kapcsolatokhoz. A beszámolási kötelezettség úgy 
járul hozzá a vállalati fenntarthatósághoz, hogy segít 
meghatározni a vállalatvezetők és a társadalom többi ré-
sze közötti kapcsolat természetét, és megmagyarázza, 
hogy miért kellene a vállalatoknak a környezeti, társadal-
mi és gazdasági tevékenységükről beszámolniuk. 
Jelenleg nem minden vállalat működik a vállalati fenn-
tarthatóság elvei szerint, és valószínűtlen, hogy valaha is 
mindegyik eszerint fog. Azonban jelentős számú vállalat 
nyilvánosan elkötelezte magát a környezetvédelem, a 
társadalmi igazságosság és méltányosság, valamint a 
gazdasági fejlődés mellett. 
A környezettudatos stratégiai menedzsment alap-
elemei 
A vállalati stratégiák új megjelenési formáját ma a környe-
zettudatos vállalati stratégiák adják. Ezek – Buday – 
Sántha (2002) tanulmányát idézve – „a vállalati tevékeny-
ségek harmonikus és kiegyensúlyozott fejlesztésének és 
a környezetet tiszteletben tartó, fenntartható, infláció nél-
küli növekedésének”, továbbá a környezet érdekeinek a 
vállalat tevékenységében történő figyelembevételének 
fontosságát hangsúlyozzák. Kerekes és Kindler (1997) 
egy korábbi munkájának szellemében pontosabban is 
fogalmazhatunk, miszerint a környezettudatos stratégia 
olyan felelősségteljes vállalati stratégiai tevékenységekre 
helyezi a hangsúlyt, amelyek a környezetvédelem kérdé-
sét a vállalat fejlesztési és növekedési lehetőségének 
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tekintik, és érvényre juttatják minden tevékenységi terü-
leten. A környezettudatos stratégia célja a magas fokú 
prevenció, amelynek az elővigyázatosság elvén kell ala-
pulnia. Ennek érdekében a fenti (ökológiai) követelmé-
nyeket be kell építeni a vállalat egyéb stratégiai (gazda-
sági) céljainak meghatározásába és megvalósításába 
úgy, hogy az ne vezessen a vállalat versenyképességé-
nek romlásához és működőképességének zavarához. A 
környezettudatos stratégia ily módon ad konkrét segítsé-
get a vállalatoknak a gazdasági és az ökológiai követel-
mények összhangjának megteremtésére és környezetkí-
mélő tevékenységük végzésére. 
A környezettudatos stratégia egyik legnagyobb problé-
mája Kerekes és Szlávik (2001) nézete szerint az, hogy 
a vállalatok környezetvédelmi jellegű költségeivel a vár-
ható gazdasági eredményük nincs összhangban. Az 
eredményes környezettudatos stratégia alapvető felté-
tele, hogy hogyan sikerül a társadalmi és a vállalati érde-
kek közötti ellentmondást feloldani és a vállalati érdekelt-
séget megteremteni. Ehhez az előnyök és a hátrányok 
olyan rendszerét kell kialakítani, amely a vállalati cselek-
vést a kívánt irányba tereli. 
A környezettudatos stratégiai menedzsment lehetővé 
teszi az üzleti szféra, és benne a vállalatok számára 
azon gazdálkodási módok és eszközök fejlesztését, al-
kalmazását, amelyek segítségével a természeti környe-
zet megóvása, s ezzel az emberek jóléte biztosítható. A 
„mindennapok nyelvére” fordítva ez olyan általános vál-
lalati feladatok meghatározását jelenti, amelyek megva-

lósítása esetén a vállalat, annak stratégai menedzs-
mentje környezettudatosnak tekinthető: 
– a természeti környezethez való viszony alapelveinek 

meg kell jelennie a vállalat küldetésének megfogal-
mazásában, 

– meg kell valósítani a környezeti hatások számbavé-
telét, 

– menedzsmentrendszerében alkalmaznia kell a 
nemzetközi és külföldi környezeti normákat, 

– konkrét környezeti célokat és teljesítménymércéket 
kell meghatározni, s ezeket rendszeresen ki kell érté-
kelni, 

– azonosítani kell a fő felelősségi területeket, s megfe-
lelő rendszereket kell működtetni az e területeken ho-
zott döntések megvalósítására és ellenőrzésére. 

A fenti meghatározások alapján könnyen belátható, hogy 
a környezettudatos stratégiai menedzsment tartalmi ele-
mei erősen helyzetfüggők. Úgy gondoljuk azonban, hogy 
a környezeti stratégiai menedzsment alapelemei, fő te-
vékenységei ennek ellenére is meghatározhatóak. Ezek 
Johnson, Scholes és Whittington (2006) nemzetközileg 
elismert könyvére támaszkodva a következők: 
– a vállalat stratégiai pozicionálása, 
– a környezettudatos stratégiai változatok képzése, 
– a környezettudatos stratégia megvalósítása. 
A környezettudatos stratégiai menedzsment elemeinek 
koncepcionális modelljét a  22..  áábbrraa  szemlélteti. 
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22..  áábbrraa  AA  kköörrnnyyeezzeettttuuddaattooss  ssttrraattééggiiaaii  mmeenneeddzzssmmeenntt  eelleemmeeiinneekk  mmooddeelllljjee  

Forrás: saját szerkesztés (2010) 
 

A modellben azok az elemek, tevékenységek szerepel-
nek, amelyek végzése során a környezeti szempontok jól 
figyelembe vehetők és a kívánt eredmény elérését legin-
kább befolyásolják. Természetesen az egyes elemek 
nem elkülönülten, hanem egyidejű kölcsönhatásban je-
lennek meg a vállalatnál, amelyeket a jobb megértés és 
a további tényezők könnyebb integrálása miatt külön 
pontokban tárgyalunk. 
A vállalat stratégiai pozicionálása 
A vállalat fenntartható és környezettudatos stratégiai po-
zíciójának meghatározása egyrészt a környezetvédelmi 
követelmények időben történő felismerését, az „érintet-

tek” által érvényesített, várhatóan egyre erősödő nyomás 
figyelembevételét jelenti, ami megköveteli a szabályozás, 
illetve a társadalom környezeti értékrendjének (külső té-
nyezők) folyamatos elemzését, másrészről feltételezi, 
hogy a vállalat ismeri és folyamatosan értékeli belső 
erőforrásai és saját tevékenysége (belső tényezők) kör-
nyezeti hatásait. 
A pozicionálás külső tényezői 
A vállalat stratégiai pozicionálása során mindenekelőtt 
leírjuk azokat a külső tényezőket, amelyek hossz távon 
formálják a vállalat általános és versenykörnyezetét. Ez 
a környezeti trendek és fenyegetések elemzését jelenti, 
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ami kiterjed a jogi, gazdasági szabályozás kereteinek, a 
piaci kényszereknek és a kialakuló lehetőségeknek a 
megismerésére. Környezeti szabályozás: törvények, 
szabványok. Az utóbbi évek jellegzetes tendenciája a 
direkt szabályozástól való elmozdulás az úgynevezett 
önszabályozás irányába. Az önszabályozás lényege, 
hogy a környezeti problémák megoldását az azokat 
okozó, ezért valószínűleg az azokat leginkább ismerő 
vállalatokra bízzák. Természetesen az önszabályozás is 
csak megfelelő intézményrendszeri támogatással műkö-
dik. A környezetbarát fejlődést választó vállalatok szá-
mára a környezeti szabályozás domináns típusának is-
merete mellett talán még fontosabb, hogy a szabályozás 
kiszámítható, vagyis a változás iránya jól prognosztizál-
ható legyen. 
A környezeti érdekek érvényesítését nagyban segítik a 
nemzetközi szabványosítási törekvések, de önmagukban 
ezek sem jelentenek biztosítékot arra vonatkozóan, hogy 
a szabványok bevezetésének hatására valóban csökken 
a környezetterhelés. Erre próbáltunk utalni korábban a 
környezettudatos stratégiai menedzsment helyzetfüggő-
ségének a hangsúlyozásával; azaz a környezeti me-
nedzsmentnek testre szabottnak, a környezeti lehetősé-
gekhez, fenyegetésekhez, a vállalat belső erőforrásaihoz 
és saját tevékenységeihez igazodónak kell lennie, az 
univerzális megoldások veszélyeket hordoznak a vállalat 
számára. A gyakorlatban mégis komoly erőfeszítések 
történnek a jónak tartott környezeti menedzsment-rend-
szerek kifejlesztésére és elterjesztésére. 
Piaci kényszerek: vásárlók, lakossági vélemény. Meg-
ítélésünk szerint a fenntarthatóság biztosítása és a kör-
nyezeti teljesítmény növelése nemcsak az állam és a 
vállalatok felelőssége, hanem a benne élő, azt minden-
napi életvitelével, fogyasztásával és vásárlásaival terhelő 

állampolgároké is. Eredményes környezettudatos válla-
lati stratégiát kidolgozni, sikeresen végrehajtani ugyanis 
csak megfelelő fogadókészséggel rendelkező közegben 
és adekvát intézményrendszeri támogatással lehet. E 
tekintetben mindenekelőtt fontos a tiszta környezet iránti 
társadalmi igény, vagyis a jól informált és magas környe-
zetminőségi igényt támasztó lakosság. 
Az 1980-as évek végétől megfigyelhető, hogy az embe-
rek ökológiai érzékenységének, tudatosságának növe-
kedésével párhuzamosan vásárlási döntéseiknél egyre 
nagyobb szerepet kapnak a környezeti megfontolások. 
Aki igazán érdekelt a környezetbarát termékek haszná-
latában, olyan kritériumok alapján dönt, melyeket be-
szerzései előtt gondosan mérlegel. A környezetbarát 
termékek eladhatóságához a legtöbb esetben szükség 
van arra, hogy a megcélzott vásárlói kör megfelelően 
környezettudatos legyen. A környezeti tudatosság 
összetett fogalom. A szakirodalom Rokeach (1973) nyo-
mán öt dimenziót különít el: ismeretek, attitűdök, értékek, 
cselekvési hajlandóság és tényleges cselekvés. A legna-
gyobb probléma a fogyasztók környezeti tudatosságával 
kapcsolatban az, hogy a cselekvési hajlandóság és a 
konkrét cselekvés között a valóságban gyakran igen 
mély a szakadék. 
Kialakuló lehetőségek: költségcsökkentés, termékek/ 
szolgáltatások. A környezeti szabályozás és a piaci 
kényszerek mozgásteret szűkítő hatásával egyidejűleg új 
lehetőségek is keletkezhetnek a környezetorientált vál-
lalatok számára. Közülük az új termékek és szolgáltatá-
sok megjelenésével járó költségcsökkentésnek van külö-
nös jelentősége. Előfordulhat ugyanis, hogy a zöld ter-
mék előállítási költsége alacsonyabb nem környezetbarát 
választéktársaihoz képest. Ekkor a várható alacsonyabb 
értékesítési ára miatt jóval nagyobb szimpátiára lehet 
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számítani a vásárlók részéről. Feltételezvén a fő funkciók 
teljesítési mértékének azonosságát, a vevők hajlandób-
bak kipróbálni az új terméket, amennyiben az a hagyo-
mányos márkáknál olcsóbban állítható elő és vásárol-
ható meg. Ebben az esetben is fontos az őszinte kom-
munikáció, nevezetesen annak magyarázata, hogy a 
költségcsökkentés a források megtakarításának köszön-
hető amellett, hogy az új termék ráadásul még környe-
zetkímélőbb is. Ez a lehetőség ugyanakkor magában rejti 
azt a problémát, hogy az alacsony költség, ár többletfo-
gyasztásra ösztönöz, még ha a környezetkímélő termék 
fogyasztásáról is van szó. Ezért a felmerülő lehetősége-
ket folyamatosan és természetesen a jövő szempontjá-
ból kell értékelni. 
A pozicionálás belső tényezői 
A vállalatok a környezet kihívásaira belső erőforrásaira 
és saját tevékenységeire támaszkodva válaszolnak. 
Ezért a stratégiai pozicionálás nélkülözhetetlen részét 
képezi a belső erőforrások és a vállalati tevékenységek 
vizsgálata. 
Belső erőforrások 
A vállalat korábbi fejlődése során rendkívül sokféle erő-
forrást halmoz fel. Vannak közöttük technológiaiak, em-
beri ismeretekre és szervezeti kultúrára épülők, a válla-
latról kialakított képen alapulók, és természetesen pénz-
ügyi jellegűek is. Ezek azonban nem önmagukban, 
hanem bonyolult összekapcsolódásaikban termelnek 
értéket. A belső erőforrások értékét, mennyiségi és mi-
nőségi paramétereit erőforrás-elemzéssel lehet megálla-
pítani. Az erőforrás-elemzés célja, hogy azonosítsuk a 
vállalat számára rendelkezésre álló eszközöket és fel-
tárjuk használatuk környezeti hatásait, amelyekre tá-

maszkodva megvalósíthatja környezettudatos stratégiá-
ját. 
Az elemzések kiindulópontja a vállalati erőforrások cso-
portosítása és számszerűsítése. A vállalat rendelkezé-
sére álló erőforrásokat a következőképpen lehet cso-
portosítani (11..  ttáábblláázzaatt). 
Az erőforrás-audit a vállalat rendelkezésére álló erőfor-
rásokból valamiféle „pillanatfelvételt” ad. Ám a környe-
zetorientált vállalat számára nemcsak az erőforrások 
megléte, érték- és jövedelemteremtő képessége, hanem 
azoknak a fenntarthatósághoz és a környezet-védelem-
hez való hozzájárulása is fontos. A következőkben eze-
ket a lehetőségeket vesszük sorra, az 11..  ttáábblláázzaatt  cso-
portosítása szerint. 
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Források Fő jellegzetességek Fő indikátorok 
Pénzügyi források – a cég hitelképessége, hitelezési kapacitása 

– a saját források likviditása, jövedelemtermelő 
képessége 

– adósság/vagyon hányados, 
–  hitelbesorolás stb. 

Fizikai források – a termeléshez szükséges telephely, épületek 
– gépek, berendezések 
– nyersanyagok, alapanyagok 

– az állóeszközök értéke, elhasználódottsága, alter-
natív hasznosítási lehetősége 

– kapacitáskihasználtság 
– a nyersanyagok és az alapanyagok elérhetősége 

Emberi erőforrások – a dolgozók száma, képzettsége, tapasztalata 
– a foglalkoztatottak tanulási képessége, rugal-

massága, elkötelezettsége, lojalitása 

– képzettség, végzettség 
– a munkahelyi képzés 
– bérköltségek, összevetve a versenytársakéval 
– a munkaügyi viták száma, hiányzások mértéke, 

kilépők aránya 
Technológiai 
erőforrások 

– a termeléshez szükséges technológiai eljárá-
sok 

– a szükséges minőség-ellenőrzési rendszerek, 
szabadalmak, licencek, találmányok 

– az innováció szervezetei, tudományos kapcso-
latok 

– a technológia korszerűsége, rugalmassága 
– a találmányok száma, a K+F kiadások mértéke, 
– a K+F dolgozók aránya az összes foglalkoztatott-

hoz képest 
– az évenként bevezetett új termékek aránya 

Szervezet – a szervezeten belüli munkamegosztás 
– a hatásköri viszonyok 
– a koordinációs mechanizmus 
– a szervezeti felépítés 

– a munkamegosztás elve: funkcionális, tárgyi, regi-
onális elv 

– a döntési centralizáció, decentralizáció mértéke 
– a koordinációs eszközök: technokratikus módsze-

rek, strukturális, személyorientált megoldások 
– a szervezet mélységi, szélességi tagoltsága 

Kultúra – a szervezetbe beágyazódott hitek és meggyő-
ződések 

– az elfogadott közös értékek 
– a döntéshozatalban használatos gondolkodás-

mód 
– az általánosan érvényesülő viselkedési minták

– a munkaszervezés módja 
– az emberek irányításának elve 
– a szabályok és eljárások fontossága az 

eredményekhez képest 

Hírnév, elismertség – a vállalat és termékeinek ismertsége 
– a fogyasztói kapcsolatok színvonala 
– a beszállítók általános megítélése 
– a cég elleni jogi ügyek 

– a márkatermékek aránya 
– árkülönbözet a versenytermékéhez viszonyítva 
– díjat nyert termékek 
– a visszavásárlási arány, csereköltségek 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  bbeellssőő  eerrőőffoorrrráássookk  ccssooppoorrttoossííttáássaa  
Forrás: Fülöp (2008) 
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Pénzügyi források 
A vállalat pénzügyi vezetőinek feladata a működéshez 
szükséges pénzforrások biztosítása és a pénz gazdasá-
gos felhasználása. A pénzügyi források azért is bírnak 
kitüntetett jelentőséggel, mivel pénzért vásárolható meg 
a többi erőforrás. Ugyanakkor a pénzügyi döntések is a 
vállalat más céljainak rendelődnek alá. A pénzügyi forrá-
sokat környezeti szempontból úgy értékelhetjük, hogy a 
finanszírozásra fordított összes pénzösszeget a vállalat 
környezetvédelmi kiadásaihoz viszonyítjuk, s a kapott 
eredményt összevetjük az iparági átlagértékekkel. 
Ezzel kapcsolatosan említést kell tenni a vállalati forrá-
sokat bővítő pénzügyi támogatások különböző típusairól: 
– juttatások, amelyek a pénzügyi támogatásoknak nem 

visszatérítendő formái, általában a jövőbeli szennye-
ződés csökkentése érdekében nyújtják, – kedvezmé-
nyes, „puha” kölcsönök, ahol a kamatláb alacsonyabb 
a piacinál, a szennyező akkor kapja, ha megtesz bi-
zonyos szennyeződéscsökkentő intézkedéseket, 

– a támogatások harmadik forrása a „megújuló alapok”, 
ilyen alapokat egykor környezetvédelmi célokra hoz-
tak létre, és lejárt (puha) kölcsönök visszafizetéseiből 
és alkalmi adományokból tartanak fenn. 

A környezettudatos vállalkozások erőteljesebb finanszí-
rozására jelenleg fél tucat úgynevezett társadalmilag fe-
lelős alap fut. Az alapokba csak olyan cégek kerülhetnek, 
amelyek átmennek a fenntarthatósági szűrőnek nevezett 
értékelésen. 
Fizikai források 
A vállalat fizikai forrásainak feltérképezése, elemzése 
során nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a körülményt, 
amelyet a nyersanyagkészletek emelkedő ára, a 

volatilitás, sőt akár még hiányok is jellemeznek. A 
McKinsey Globális Gazdaságkutató Intézet vezetőinek 
(Beinhocker – Davis – Mendonca, 2009) meggyőződése, 
hogy a következő években az „erőforrás-termelékeny-
ség” (vagyis az egységnyi olaj-, energia, víz- vagy más 
energiaforrás-input nyomán létrehozott output) központi 
szerepet kap a vállalatok versenyképességében. Az 
erőforrás- termelékenység növelését segíti elő a gondos 
bánásmód, továbbá az öko-hatékonyság koncepciójának 
a gyakorlatba való ültetése. A gondos bánásmód elem-
zési és intézkedési módszer (Nafti – Miller 2000) ellen-
őrző listák alkalmazásával, szervezeti kérdésekre, költ-
ségek és megtakarítások kiszámítására és a termelési 
folyamat bemeneti és kimeneti oldalának elemzésére 
vonatkozó javaslatokkal segíti a nyersanyag-, energia- 
és vízfelhasználás racionalizálását, a hulladékmennyiség 
és a káros kibocsátások csökkentését. 
Ökohatékonyság elérése: a fogalom Jörg (2004) meg-
határozása szerint „a piaci feltételeknek megfelelő ter-
mékek és szolgáltatások nyújtását jelenti oly módon, 
hogy, azok alkalmasak legyenek az emberi szükségletek 
kielégítésére és járuljanak hozzá az életminőség javítá-
sához, miközben egyre kisebb környezeti hatással és 
erőforrás-felhasználással járnak.” Az ökohatékonyság 
koncepciójának sikerét az indokolja, hogy az ökológiai 
hatékonyság gazdasági hatékonysággal jár együtt. Ez 
népszerűvé teszi alkalmazását a vállalatok körében, hi-
szen a környezetvédelmi intézkedésekkel növelhetik el-
fogadottságukat, presztízsüket, miközben racionalizálják 
erőforrás-felhasználásukat és megtakarításokat érnek el. 
Emberi erőforrások 
A humán erőforrás környezeti szempontú minősítése 
során jó tudni, hogy a környezettudatos vállalati gazdál-
kodás csak akkor lehet eredményes, ha a felső vezetés 
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elfogadja, és azonosul a környezettudatosság eszméjé-
vel, ugyanis a környezettudatos stratégia megalkotásá-
hoz és megvalósításához szükség van az elkötelezett-
ségükre. A környezettudatos vállalati tevékenység azon-
ban azt is jelenti, hogy a szervezet minden egységét, 
valamennyi dolgozóját áthatja a környezeti szempontok 
figyelembevétele. A célok megvalósítása ugyanis nagy-
mértékben függ az alkalmazottaktól. Amennyiben nem 
ismerik az újszerű megközelítés előnyeit, nem vonják be 
őket a változásba, akkor csődöt is mondhat annak meg-
valósítása. A gondolkodásmódot, a szokásokat is meg 
kell változtatni, és mivel ezek az egész szervezetre, 
szervezeti kultúrára is kihatnak, csak akkor lehet sikeres 
a változás, ha a dolgozók is elkötelezettek a program 
iránt. A környezeti normák magasabb szintű követése a 
gyakorlatban több szinten is megmutatkozik. Hogyha a 
dolgozók megfelelő elkötelezettséget mutatnak a kör-
nyezetük védelme iránt, és megfelelő szaktudással ren-
delkeznek a környezeti szempontok érvényesítésére, 
akkor lesznek képesek a munkájuk során is a környe-
zettudatosság szellemében hatékonyan tevékenykedni. 
Az embereken kívül egy másik terület, ami a vállalat kör-
nyezettudatosságát mutatja a vállalaton belüli minden-
napi élet során, azok a munkakörülmények: Ezalatt értjük 
a biztonságos munkakörnyezetet is, vagy a környezettu-
datos magatartás kialakítását is. 
Technológiai erőforrások 
A pozicionálás belső tényezői vizsgálatának részeként 
jelenik meg a környezeti szempontú technológiaértéke-
lés: 
– elsőként le kell írnunk a szóban forgó technológiai 

eljárásokat, 

– másodikként meg kell határoznunk a felhasznált 
erőforrás, mint input, és a létrejött hasznos termék, 
mint output arányát, továbbá a hulladék-termék ará-
nyát, 

– harmadikként fontos a részeire bontott folyamat 
egyes alkotóelemeinek megfelelő súlyozása. 

A ráfordítási mutatók jegyzékbevételénél fontos annak 
eldöntése, hogy mi tartozik az értékelési folyamatba és 
mi nem. Nincsenek szigorú szabályok, ezért praktikus-
sági alapon fog nyugodni az, hogy minden technikai 
szükségszerűséggel bíró hatótényező rákerüljön a listá-
ra. A munkaerő esetében a leghelyesebb, ha a létező 
technológiánál alkalmazott személyek számát nézzük 
meg, és ezután számítjuk ki az új technológia bevezeté-
sével kapcsolatban valószínűsíthető változásokat. 
A tőkeráfordítások annyiban jelenthetnek problémát, 
hogy átfedésben vannak az anyagráfordításokkal. Az 
anyagráfordításokat abban az esetben és oly mértékben 
kell számba vennünk, illetve a kibocsátásokhoz való ará-
nyukat kiszámítani, amennyiben azoknak fontosságot 
tulajdonítunk a környezettudatos stratégiai megfontolá-
sok miatt vagy az erőforrás-kitermelési szakasz környe-
zeti hatásai miatt. 
Az energiaráfordításokat részben, mint a termelési fo-
lyamat belső energiafolyamatait, részben, mint a termé-
szetből jövő fűtőanyagokat kell számba vennünk. A po-
tenciális környezeti hatásmutatók számszerűsítése maga 
után vonja a környezetbe kerülő hulladékmennyiség ki-
számítását is. A számba vett technológiák ráfordítási és 
kibocsátási jellemzőinek értékelésekor súlyozási eljárást 
kell alkalmaznunk, hogy megkapjuk a különféle mutatók 
relatív fontosságát. Értékelni kell azt a hatást is, amely a 
helyettesítő termék előállításával kapcsolatban felmerül. 
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Számításba kell venni az újrahasznosításhoz kapcsolódó 
környezeti hatásokat is. 
Szervezet 
A vállalati környezetvédelmi szervezet ma még, különö-
sen az átalakuló gazdaságokban, fejlődő szakaszában 
van, és csak ritkán illeszkedik szervesen a vállalat szer-
vezeti-irányítási rendszerébe. Ez részben függ össze 
azzal, hogy a környezetvédelmet, mint funkciót sok eset-
ben a vállalatok csak külső kényszer hatására teljesítik, a 
vállalat eredeti céljai között a környezetszennyezés elke-
rülése nem szerepel. Ha a külső környezet megköve-
telné a vállalatoktól, hogy azok minden, a rendszerbe 
került anyag- vagy energiaféleség sorsáról elszámolja-
nak, akkor a környezetvédelmi szervezet feladata és he-
lye is egyértelműen tisztázódna a vállalati szervezetben. 
Addig csak az az általános tanács adható, hogy a kör-
nyezetvédelmi szervezet megfelelő feladatát és helyét 
vállalatonként, a vállalat céljaitól, méreteitől és szervezeti 
felépítésétől függően egyedileg kell meghatározni. 
Ha értékelni akarjuk a környezetvédelmi funkciónak a 
vállalati szervezetben való megjelenítését, akkor erre – 
főleg a nagyvállalatoknál – alkalmas a Pataki és Tóth 
(2000) kutatásai során kifejlesztett „környezeti szervezet 
fejlettségének indexe”. Az index nullától 10-ig terjedő 
értéket vehet fel, annál erősebb, minél inkább beépült a 
környezetvédelem a vállalat szervezetébe. Ezt jelzik a 
minél magasabb vezetői szinten levő környezetvédelmi 
szakemberek, a környezetvédelmi bizottság, önálló osz-
tály, környezeti javaslattételi/jutalmazási rendszer, zöld 
munkacsoportok, minél átfogóbb oktatás, a környezetvé-
delmi szempontok figyelembevétele az alvállalkozók és a 
szállítók kiválasztásánál, a környezeti költségek elkülö-
nült kimutatása, valamint a környezettudatos magatartás 
az új beruházások és projektek tervezésénél. 

Kultúra 
Már a belső erőforrások csoportosításánál is utaltunk 
arra, hogy a vállalati kultúra jellege és megnyilvánulásai 
a pozicionálás, majd később a stratégiaalkotás szem-
pontjából rendkívül fontosak. Éppen ezért a szervezeti 
kultúra értékelése, vizsgálata megkerülhetetlen feladat, 
ha nem akarunk a nem megfelelő pozícióra épített stra-
tégiával kudarcot vallani. A környezeti teljesítmény 
szempontjából döntő fontosságúak a fenntarthatósággal 
és környezetvédelemmel kapcsolatosan 
– a szervezetbe beágyazódó hitek és meggyőződések, 
– az elfogadott közös értékek, 
– a döntéshozatalban használatos gondolkodásmód, 
– az általánosan érvényesülő viselkedési minták. 
Ugyancsak döntő fontosságú -különösen a környezetvé-
delem jövője szempontjából- az új vezetői generációk 
erkölcsi attitűdje. Nem fogadható el az a cinizmus, ami a 
„Miért ne tenném, ha mindenki más teszi?” kijelentés 
mögött húzódik. Ez az etikai attitűd forrása lehet ugyan 
rövid távú intézkedéseknek, de a vezetőknek döntési 
helyzeteikben nem szabad elfelejteni azt, hogy az általa 
vezetett vállalat tevékenysége hogyan hat másokra. 
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A vállalati kultúra célirányos vizsgálatára alapvetően két 
empirikus módszer tisztult le az idők folyamán: a funkci-
onális megközelítéssel, kérdőívvel folytatott, kvantitatív 
értékelést lehetővé tevő, valamint az interpretáló megkö-
zelítésre, interjúra és megfigyelésre épülő, kvalitatív fel-
dolgozást igénylő módszerek. Eszközeik: dokumentum-
elemzés, megfigyelés, kérdőíves adatgyűjtés és interjú. 
Környezettudatos kulturális terepre utal például, ha a 
vállalatnál a környezet védelme iránti elhivatottság alap 
beállítottság és a környezeti teljesítmény javítására 
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) rendszert 



építenek ki; vagy ha a dolgozói megelégedettség mérő-
számának meghatározó eleme az ISO 14001 tanúsít-
vány megléte, miután az intézkedések ötletadói a moti-
vált munkavállalók. 
Hírnév, elismertség 
A vállalat környezetvédelmi imázsának, hírnevének és 
elismertségének kialakítása a következőket jelenti: a 
vállalat fogyasztóinak meggyőzése a vállalat környezet-
barát viselkedéséről, ezáltal piaci előnyök szerzése a 
konkurensekkel szemben. Ez magában foglalja olyan 
célok megfogalmazását, amelyek a közvélemény szá-
mára fontosak. Például az anyag- és energiatakarékos-
ság részét képezi a „takarékos vállalat”-ról kialakított 
imázsnak, ugyanakkor a növekvő energia- és nyers-
anyagárak mellett a vállalat számára megtakarítást is 
jelenthetnek. A környezeti átvilágítás, környezeti jelentés 
célja ekkor az e céloknak való megfelelés ellenőrzése. 
A jelentések sikerének kulcskérdése, hogy mennyire tű-
nik hitelesnek az olvasó szemében. Ha nem sikerül el-
nyerni bizalmukat, akkor a legjobban megírt, legszebb 
kivitelű munka sem ér sokat. De hogyan lehet növelni a 
hitelességet? Ennek elismert eszköze a külső fél általi 
tanúsítás, minősítés, melyet egyre több vállalat választ. 
A hatékony vállalati külső kommunikáció és arculat is 
elengedhetetlen tényező. A külső kommunikáció értéke-
lésére használhatjuk a környezeti kommunikáció fejlett-
ségének indexét, melyet Pataki és Tóth (2000) határozott 
meg elsőként Magyarországon. Az index annál erősebb, 
minél inkább kihasználják a környezettudatos vállalati 
működés pozitív imázsjavító hatását a vállalati külső 
kommunikációban, a termékek reklámozásakor. Ezt jelzi 
a vásárlók tájékoztatása a termék környezetkímélő 
használatáról és ártalmatlanításáról, a környezetbarát 
jelleg kiemelése a termékek csomagolásán, reklámjában 

és a vállalati hirdetésekben, az alkalmazottak rendszeres 
tájékoztatása környezeti témákról, a nyilvánosságnak 
szóló környezeti kiadványok (például éves környezeti 
jelentés), valamint lakossági fórumok a tevékenységhez 
kapcsolódó környezeti kérdésekről. 
Saját tevékenységek 
A saját tevékenységek vizsgálata azért fontos, mert segít 
tudatosítani, hogy a vállalat több mint bizonyos eszközök 
és kapacitások, gépek, emberek és pénzügyi források 
véletlenszerű halmaza. Ezek a források akkor nyerik el 
értelmüket, ha értéket előállító rendszerbe szerveződ-
nek, és minél több értéket hoznak létre a potenciális fo-
gyasztók számára. A vállalatok értékteremtő folyamatai-
nak, alaptevékenységeinek általános hatékonysági krité-
riumai jól ismertek: költség, minőség, megbízhatóság, 
rugalmasság, fogyasztói kiszolgálás. E kritériumok már 
nem elegendőek, hanem ezeket kombinálni kell a „meg-
oldás” környezeti jóságának értékelésével kapcsolatos 
összetevőkkel. A következőkkel a vállalatok tevékenysé-
geinek, folyamatainak környezetszempontú elemzésé-
hez, értékeléséhez és tervezéséhez szeretnénk hozzájá-
rulni. 
Marketing 
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A környezettudatos vagy zöld marketing kialakulása 
Nagy (2004) szerint a marketing-tudománynak és 
-gyakorlatnak a hagyományos marketing által indukált 
-környezeti vonatkozású problémákra adott- racionális 
válaszaként értelmezhető. Kiindulópontja a környezetvé-
delem, alapvető célja a környezeti előnyöknek a környe-
zettel nagyobb összhangban álló termékeken és szol-
gáltatásokon keresztül történő vásárlói és versenyelő-
nyökké való alakítása, és a marketingeszközök 
mindegyikénél a környezeti megfontolások dominanciá-



jának biztosítása. A vállalati marketingtevékenység „kör-
nyezetbarát” jellegét konkrétan a legfontosabb marke-
tingeszköz, a marketingmix elemeinek 
„környezetkonform” értelmezésével lehet érzékeltetni.  
Termék 
A termelő, gyártó vállalatok, amelyek maguk végzik a 
terméktervezést is, már az első lépéseknél, a termék 
tervezésénél gondolkodhatnak ökoszempontok alapján. 
Meghatározó szerepe van a termék anyagösszetétel-
ének, előállítási technológiájának, csomagolásának, il-
letve az újrahasznosítás lehetőségének. A kereskedő 
vállalatok termékpalettájuk összeállításánál dönthetnek 
úgy, hogy csak környezetbarát termelőktől szerzik be 
áruikat, ezzel saját imázsukat is építik, a fogyasztók 
számára megkönnyítve a környezetbarát termékek be-
szerzését. A szolgáltatások piacán is egyre több olyan 
lehetőség adódik, mely a környezettudatos fogyasztókra 
épít. 
Ár 
Általánosságban a környezetbarát termékek előállítási 
költsége magasabb, mint a hasonló kategóriájú egyéb 
terméké, ezért a bevezetésnél figyelembe kell venni a 
megcélzott fogyasztói kör árérzékenységét. A környe-
zettudatos fogyasztók egy része hajlandó megfizetni a 
magasabb árat is az igazoltan ökotermékért, ebben az 
esetben a lefölöző ár alkalmazása is indokolt. Ha azon-
ban a cél a gyors piaci terjeszkedés, akkor az alacso-
nyabb behatoló ár alkalmazása ésszerűbb. A termék be-
vezetésekor alkalmazott árat persze szükségszerűen 
befolyásolják a termék kifejlesztésével kapcsolatos költ-
ségek is. Amennyiben a környezetbarát termék létreho-
zása a vállalatra jelentős többletköltségeket ró, a vállalat 

részlegesen átháríthatja költségei egy részét a fogyasz-
tókra. 
Elosztás 
A marketingmix harmadik eleme az elosztási/értékesítési 
csatornák megválasztásával függ össze. Itt is érvénye-
síthetők a környezetvédelmi szempontok. A zöld szállítás 
és elosztás – az alábbi elvek megvalósításával 
– nem is olyan körülményes: 
– a szállítás és a szállítói csomagolás minimalizálása, 
– a korszerű anyag- és energiatakarékos szállítási rend-

szerek előnyben részesítése, 
– több disztribúciós lehetőség esetén a legtisztább érté-

kesítési csatorna választása, 
– a fogyasztók bevonása a szállítás okozta környezeti 

problémák megoldásába, 
– az úgynevezett retrodisztribúciós csatornák kiépítése, 

amelyek az elhasznált termékek, illetve csomagoló-
anyagaik ellentétes irányú áramlását biztosítják. 

Kommunikáció 
A zöld kommunikáció fontos elemei a csomagoláson 
feltüntetett különböző védjegyek, ökojelek, illetve a ha-
gyományos eszközök megfelelői, mint a környezet 
konform reklámozás, a környezetorientált Public 
Relations (PR), a környezetorientált eladásösztönzés és 
személyes eladás. 
Innováció 
Az innováció szorosan összefügg a megelőző szemlélet
térnyerésével a környezetvédelemben. A megelőző környe-
zetvédelem gyakorlati megvalósítását általában a tisztább 
termelés elvéhez köthetjük. A tisztább termelés definíció 
szerint környezeti és/vagy gazdasági szempontból hatéko-
nyabb megoldást jelent, mint az úgynevezett csővégi 
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környezetvédelem. Az a tény, hogy a termelés sok területén 
a környezetkímélő technológiák még nem alakultak ki, 
illetve azok rendkívül költségesek, bizonyos mértékű komp-
romisszumra kényszerít bennünket, és továbbra is szüksé-
gessé teszi olyan megoldások alkalmazását, amelyek az 
emissziót csak csökkentik, de nem szüntetik meg. 
A tisztább termelés, és általában a környezetvédelmi 
innováció elterjedése természetesen ellenállásba ütkö-
zik. A változásoknak lehetnek a vállalaton belüli szerve-
zeti akadályai, ellenérdekeltsége lehet például a környe-
zetvédelmi hivataloknak, de előfordulhat az is, hogy 
nincs megfelelő társadalmi támogatottságuk. A technoló-
giai innováció környezeti-ökológiai értékelése tehát nem-
csak tudományos vagy gazdasági racionalitás, hanem 
társadalmi elfogadottság kérdése is. A technológiák kö-
zötti választás egyszerűbb esetben a reálbérek, illetve a 
tőke megtérülési rátájának elvárt színvonalától függ. A 
komplex értékeléshez arra kell felkészülnünk a jövőben, 
hogy a technológiai alternatívák közötti választásban 
egyre nagyobb lesz a szerepe a technológia úgynevezett 
„környezeti értékének” vagy környezetkonformságának 
(Kindler, 1989). 
Emberierőforrás-gazdálkodás 
E pont alatt az emberierőforrás-gazdálkodás feladat-
rendszerét ismertnek véve csak a környezetvédelem 
szempontjából nagyon lényeges oktatással és képzéssel 
kapcsolatosan, a vezetők és az alkalmazottak tudásának 
a szervezet céljai érdekében való menedzseléséről szó-
lunk. A vállalat tudásmenedzsmentjének eredményeként 
létrehoz, kezel, hasznosít egy tudástőkét, amelynek 
Polányi (1994) három fő alkotóelemét különbözteti meg. 

– az emberi tudástőke: az emberek fejében lévő, pél-
dául környezetvédelmi ismeretek, tapasztalat képes-
ség stb. 

– szervezeti tudástőke: „ez az, ami megmarad, amikor 
az emberek este hazamennek”. Ilyenek lehetnek pél-
dául a környezeti szabványok, környezetvédelmi in-
formációs rendszerek, környezetbarát technológiák 
és termékek. 

– kapcsolati tőke: az érintettekkel való kapcsolatok tu-
dástartalma (környezettudatos fogyasztói magatartás, 
környezeti lobbi-kapcsolatok, a társadalmi környe-
zetre való beágyazottság stb.). E tudástőke felhasz-
nálására a vállalatnak sokféle zöld termékeibe és 
szolgáltatásaiba, felhasználhatja saját értékteremtő 
folyamatai környezeti teljesítményének növelésére, 
értékesítheti környezetvédelmi szakértői megbízások 
keretében. 

Ahhoz, hogy a tudástőke hatékonyan alkalmazható le-
gyen, szükség van egy olyan sajátos közeg biztosítá-
sára, amelyben sor kerül a tudástőke mindhárom elemé-
nek vállalaton belüli szintetizálására, illetve a szervezeti 
tanulás kereteinek megteremtésére is. 
Információval való gazdálkodás 
Ahhoz, hogy többnyire az oksági összefüggések hiányos 
ismeretében hozott környezeti döntéseink káros követ-
kezményeit el tudjuk kerülni, pontos információkkal kell 
rendelkeznünk környezetünkről, tevékenységeinknek és 
termékeinknek a környezetre gyakorolt hatásáról, a ter-
mészeti elemekben való terjedésének módjáról stb. Eh-
hez Buday-Sántha (2002) szerint a méréstechnika fej-
lesztésére, adatbankok létrehozására, az információk 
áramlását elősegítő információs rendszerek létrehozá-
sára van szükség. 
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A fenntartható környezeti információs rendszer mindig 
nyitott, amely jellemzi annak létrehozóit és működtetőit 
általánosságban a következő irányelvek betartására 
ösztönzi: 
– a vállalat valamennyi belső és külső érintettjének álta-

lános informálása a környezet állapotáról, például a 
környezetállapot-beszámolók rendszeres nyilvános-
ságra hozása révén, 

– bárki, a jogos érdekeltség igazolása nélkül, szabadon 
hozzáférhet a vállalati és a környezetvédelmi szerve-
zeteknél meglévő környezeti információkhoz. 

Ezeknek az információs rendszerekkel szemben tá-
masztott követelményeknek a teljesítését, mint a vállalat 
stratégiai pozícióját befolyásoló belső tényezőt úgy érté-
keljük, hogy „mérjük”, hogy a szóban forgó döntés haté-
kony meghozatalához minimálisan szükséges informá-
cióigényhez képest mennyi adat és a környezeti hatás-
modellezés milyen szintje áll a döntéshozó rendel-
kezésére. 
Logisztika – anyagi folyamatok és készletek 
A logisztika szintetizáló tevékenységei közül itt csak 
azokkal foglalkozunk, amelyek a környezetvédelem 
szempontjából a legfontosabbak és a legnagyobb meg-
takarítási lehetőséget adják. Ezek: a zöld beszerzés, 
valamint a környezettudatos hulladékgazdálkodás. 
Zöld beszerzés 
A beszerzés „zöldebbé tétele” azt jelenti, hogy a vásárló 
intézmények, vállalatok a minőség, az ár, a funkció vagy 
a biztonság alapkövetelményeinek meghatározásán túl 
környezeti igényeket is támasztanak szállítóikkal szem-
ben. Ahhoz, hogy sok zöld beszerzés ne hiúsuljon meg, 
a szervezeteknek pontos célokat kell kitűzniük e tevé-

kenység számára és elszámoltatási rendszert kell kiépí-
teniük. A zöld vásárlás újabb feltétele az, hogy a beszer-
zéssel foglalkozók ismerjék a környezetbarát termékjele-
ket, jelöléseket, valamint pontosan tisztában legyenek 
azzal, hogy milyen kritériumokat kell figyelembe venni a 
környezetbarát termékek kiválasztásához. 
Környezettudatos hulladékgazdálkodás 
A hulladékgazdálkodás környezeti szempontja kétféle 
területen merülhet fel egy vállalat tevékenységében. 
Szinte minden vállalatot érint a kommunális hulladék 
képződése, mely szelektív gyűjtés alkalmazása nélkül 
tartalmazza a papír, műanyag és fémhulladékot is, az 
ennek megfelelő szállítási költségekkel. Másik terület a 
szigorúan vett termelési vagy szolgáltatási folyamat, ahol 
ugyan nincsenek általánosan alkalmazható minták, de a 
tapasztalatok alapján a vállalatok jelentős megtakarítá-
sokat tudnak elérni ezen a területen. A környezetvédelmi 
intézkedéseket a környezeti javulás tükrében a beruhá-
zási ráfordítás, a működési költség, a megtakarítás és a 
megtérülési idő függvényében értékelhetjük. 
Termelés és szolgáltatás 
A környezetbarát termelés/szolgáltatás a piaci verseny 
körülményei között alapvető követelmény. A környezet-
védelemnek a teljes termelési tevékenységre, sőt még 
azon túlra is ki kell terjednie. A környezetbarát, máskép-
pen tisztább termelés megvalósításához olyan tevékeny-
ségeket, folyamatokat, rendszereket kell kifejleszteni, 
amelyeknek nincsenek környezeti hatásaik; biztonságo-
sak a folyamatos használatban; anyag-, energia- és ter-
mészeti erőforrás- felhasználásuk hatékony; a hulladék, 
illetve veszélyes anyagok recirkulálhatók vagy biztonsá-
gosan tárolókba helyezhetők. Gyakorlati intézkedései 
közé sorolhatók Engel és Tóth (2000) listája alapján az 
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– ökotérképezés és gondos bánásmód alkalmazása, 
– változtatás a terméken, például környezetbarát alap-

anyagok használata, 
– változtatás a technológián, például anyag-, energia- 

és víztakarékosság, 
– belső visszaforgatás, például anyagok újrahasznosí-

tása, 
– alap- és segédanyagok kiválasztása, például környe-

zetkímélő vegyszerek, adalékok alkalmazása, 
– külső recycling, például strukturális vagy anyagbeli 

újrahasznosítás, 
– visszaforgatás a biogén körfolyamatokba, – 

ártalmatlanítás hagyományos környezettechnikák al-
kalmazásával, a fenti lehetőségek kimerítése után. 

Az intézkedések beruházás-igényessége és megtérülési 
ideje jelentősen eltérhet, és az is belátható, hogy a na-
gyobb vállalatok nagyobb volumenű megtakarításokkal 
válaszolhatnak. Nyilván számukra könnyebb előterem-
teni a beruházásokhoz szükséges összegeket is. Azon-
ban a kisebb vállalkozások számára is adott a lehetőség, 
hogy ésszerűen átgondolják tevékenységük környezeti 
hatásait. 
Pénzügyek 
A pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevé-
kenységi kör, hiszen a pénz mind a ráfordítások, mind az 
eredmények legáltalánosabb kifejezője, mércéje. Amikor 
pénzügyi elemzést végzünk, valójában az egész vállalat 
működését tesszük vizsgálat tárgyává. Ennek során fel-
térképezzük a vállalat különböző, rövid és hosszú távú 
pénzáramlást eredményező folyamatait. Nem könnyű 
dolog azonban ehhez használható adatokat gyűjteni. A 
környezeti információk legfontosabb előállítója a környe-
zettudatos vállalati gazdálkodás alapjának is tekinthető 
környezeti számvitel. A környezeti számvitel Csutora 

(2001) szerint a számvitel olyan területeként határozható 
meg, amely azokat a tevékenységeket, módszereket és 
rendszereket foglalja magában, amelyek egy meghatá-
rozott gazdasági rendszer környezetvédelmi problémáit, 
vagy a környezetvédelmi tevékenységek gazdasági ha-
tásait tartják nyilván, elemzik és jelentésekbe foglalják. E 
szerint a meghatározás szerint a környezeti számvitel két 
alrendszert foglal magában: az egyik a környezetvéde-
lem által indukált pénzügyi hatásokkal, vagyis a környe-
zeti kiadásokkal és megtakarításokkal foglalkozik. A má-
sik pedig a vállalat gazdasági tevékenységének környe-
zeti hatásaival, vagyis azzal, hogy hogyan változik a 
természeti környezet a vállalat működése következtében. 
E pénzügyi tevékenységek elemeiből és a hozzájuk tar-
tozó beszámolók információtartalmából következtethe-
tünk a vállalat pénzügyeinek környezetorientáltságára, 
mely gondolkodásmódnak – különösen gazdasági re-
cesszió idején – kiemelkedő szerepe van stratégiai pozí-
ciója meghatározásában. 
Folytatása következik 
________________________________________________________________________________________________
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AA  PPFFMMEEAA  mmiinntt  aa  hhiibbaammeeggeellőőzzééss  hhaattéékkoonnyy  eesszzkköözzee  
TToollddii  ÁÁrrppáádd  

 
Termékeink egyenletesen jó minősége, megbízhatósága, 
biztonságtechnikai, környezetvédelmi előírásoknak való 
megfelelése legnagyobb mértékben az azt előállító és 
ahhoz kapcsolódó folyamatok jóságától függ. A folya-
matok tervezési szakaszában sokszor kihagyják a leglé-
nyegesebb részt: a kockázatok és lehetséges hibák elő-
zetes feltárását és értékelését. Pedig van rá egy kiváló 
eszköz, amit ha megfelelően alkalmazunk, kiszűrhetjük a 
folyamatainkból a nem kívánatos hibalehetőségeket. Ez 
az eszköz a PFMEA (Process Failure Mode and Effect 
Analysis – Lehetséges Hibamód és Hatás Elemzés). 
Az eszközünk nagyon jól kidolgozott elméleti alapokkal 
rendelkezik, amit megtalálunk a 2008. Augusztusban kia-
dott FMEA Referencia Kézikönyv 4. kiadásában. A 
PFMEA gyakorlati alkalmazása során rengeteg tapaszta-
lattal leszünk gazdagabbak és nagyon sok új dolgot ta-
nulhatunk meg a folyamatainkról, azok gyenge pontjairól. 
Az PFMEA tulajdonképpen egy olyan eszköz, amivel a 
lehetséges hibákat a folyamatban még az előfordulásuk 
előtt meg tudjuk határozni és azokra időben meg tudjuk 
hozni a szükséges intézkedéseket. A teljes folyamatot 
(folyamatrendszert) vizsgálja az alapanyag beérkezéstől 
a gyártási folyamaton keresztül a késztermék kiszállítá-
sig. A PFMEA alkalmazása javasolt új termékek/folya-
matok bevezetésekor, meglévő folyamatoknál, azok mó-
dosításakor, reklamációk, belső minőségi problémák, 
szabványi-törvényi-vevői követelmények változása ese-
tén.  

A PFMEA-nak vannak alapvető bemenő adatai, amik 
szükségesek az eredményes értékelő, hibafeltáró mun-
kához. 
A PFMEA bemenő adatai: 
• folyamatábra: részletesen tartalmaz minden lényeges 

folyamatlépést, azok sorrendjét, kapcsolódását. Az 
ebben található folyamatlépések lesznek az elemzés 
tárgyai a PFMEA-ban. 

• DFMEA: amit kockázatosnak, kritikusnak értékeltek a 
termék gyártási folyamatát illetően (de a termék terv-
vel nem tudtak már megfelelő megoldást rá beve-
zetni), azokra a hibamódokra a PFMEA készítésekor 
ki kell térni.  

• kockázatértékelés eredményei: egy különálló követel-
ményrendszer a biztonsági kockázatok, azok hatásai. 
A gyártási folyamatunk nem „ronthatja”, nem válto-
zathatja meg a terméket oly módon, hogy a végfel-
használónál (vagy egy későbbi folyamatlépésben) a 
késztermék konstrukcióból adódó biztonsági kockázat 
megváltozzon, emelkedjen. 

• vevői követelmények, specifikációk: ezek ismerete 
alapvető fontosságú. Vevőink meghatározhatnak 
olyan speciális követelményeket, amiket a gyártási 
folyamat tervezése, értékelése során figyelembe kell 
vennünk. Pl. kiemelt tisztaság biztosítása adott mun-
kafolyamatnál; biztonsági funkció működése egy sze-
relvényen. 

• törvényi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi előírá-
sok: ezek betartása elkerülhetetlen. Az értékelésnél 
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első között értékelendő minden folyamatlépésnél, hi-
szen a folyamatunk nem sértheti meg ezeket a kö-
vetelményeket és a készterméken sem okozhat olyan 
változást, amivel az megsérti. 

• műszaki rajzok: vevő számára kritikus paraméterek 
azonosítása; egyéb a termékre jellemző speciális kö-
vetelmény (pl. anyagminőség, ellenőrzésre vonatkozó 
előírások) figyelembe vétele. 

• eszközök, berendezések műszaki specifikációi, amik 
összefüggésbe hozhatók a hibák okaival, előfordulá-
sával vagy észlelhetőségükkel (pl. egy ellenőrző esz-
köz pontossága) 

• termékre vonatkozó szabványok 
• hasonló termékre elkészített folyamatábra, PFMEA: 

az egyszer már elvégzett hibafeltárás tapasztalatai, 
eredményei, folyamatképességi indexek, PPM szin-
tek, segítik az objektív értékelést. Súlyos hiba át-
venni, átdolgozni másik folyamatra elkészített 
PFMEA-t! 

Szükséges egyéb feltételek, amiket biztosítani kell: 
• multidiszciplináris csapat (jelen kell lennie a követ-

kező területek képviselőinek: minőségbiztosítás, 
gyártás, műszaki, logisztika, NPI, termék tervezésé-
ben részt vevő mérnök) 

• csapatvezető, koordinátor: tapasztalt vezető, aki ké-
pes összefogni a csapatot, aki képes kérdéseket fel-
tenni és minden folyamatlépésben összegyűjteni az 
oda tartozó adatokat, információkat és tapasztalato-
kat, ami alapján objektív értékelést készít a csapattal. 

• tényszerű, objektív értékelés: minél több, konkrét 
adat, információ és tapasztalat alapján elvégezni az 
értékelést.  

• a legrosszabb lehetőség vizsgálata: felmérni minden 
folyamatlépésnél és meghatározni azt. Ehhez kell a 
csapat minden tagjának a tudása, tapasztalata és 
véleménye.  

• tapasztalt, korábbi projektekben részt vevő szemé-
lyek: minél több PFMEA-ban részt vett valaki, annál 
több egyéni ötlete, gondolata van. Ez nagyon fontos, 
mivel vannak speciális folyamatok, ahol viszonylag 
kevés szakember tudja elvégezni a megfelelő érté-
kelést. 

• a multidiszciplináris csapatnak a súlyosság, előfordu-
lás és az észlelhetőség pontozásához, a konkrét ter-
mékre/ folyamatra vonatkozóan, ki kell dolgozni egy 
értékelési szintet, ha az FMEA kézikönyv pontozó/ 
értékelő táblázatai egy az egyben nem alkalmazha-
tók. Pl. súlyosság értékelésénél figyelembe kell venni, 
hogy van egy belső és egy külső vevőm is vagy az 
előfordulásnál a darabszámokból teljesen más hiba-
arányok adódnak.  

• a PFMEA-nak követnie kell a folyamatábrában felvett 
folyamatlépéseket, mind számozás, mind sorrend te-
kintetében. A Control Plan is összhangban lesz ilyen 
szempontból a két dokumentummal. 

A PFMEA készítésének menete: 
Ha rendelkezésre állnak a fent felsorolt bemenő adatok 
és azok értelmezése, feldolgozása megtörtént, akkor a 
multidiszciplináris csapat elkezdheti a munkát. A munka 
vezető eszköze a folyamatábra lesz. A közös gondolko-
dás kialakítását, irányítását, a kérdéseket feltevését a 
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koordinátor (vezető) végzi el. Folyamatlépésenként egy 
komplex elemző, értékelő gondolatmentet kell végigjárni. 
1. Folyamatlépés áttekintése, követelmény meghatáro-

zása: meg kell határoznunk a kimenetére vonatkozó 
követelményt, elvárást. Mi az elsődleges és másod-
lagos követelmény, aminek teljesülnie kell? 

2. Lehetséges hibamód meghatározása: mi gátolhatja 
meg, mi veszélyeztetheti az elvárt követelmény telje-
sülését? 

3. A hibamód hatásának és következményének megha-
tározása: mi történik, ha a hiba bekövetkezik? Mi lesz 
a következménye? 

4. A hibamód hatásának vizsgálata súlyosságra: a hiba 
bekövetkezésének milyen súlyos hatása van a ve-
vőre/ végfelhasználóra vagy a későbbi folyamatlépé-
sekre (biztonságtechnika, használhatóság, gyártható-
ság)? Veszélyezteti-e az elsődleges vagy másodla-
gos funkcióját a terméknek?  

5. Súlyosság pontozása: FMEA kézikönyv útmutatása 
és a hiba súlyossága alapján értékelni.  

6. Speciális jellemző azonosítása és jelölése: a vevő 
számára kiemelten fontos termékparaméter jelölése 
és az elemző munka során való megkülönböztetése. 

7. A hiba okának meghatározása: pontosan ismernünk 
és azonosítanunk kell az okot-okokat. Fel kell sorolni 
valamennyit és külön sorba kell venni őket a további 
elemzés miatt. A gyökérok meghatározásához java-
solt minőségtechnikák: 5miért?, FTA analízis, 
Ishikawa diagram. 

8. A hiba előfordulásának vizsgálata: az ismert gyökérok 
és a hiba fajtájának ismeretében, valamint a folyamat, 

egyéb körülmények és korábbi tapasztalatok figye-
lembevételével meg kell határozni az előfordulás 
gyakoriságát (pl. PPM, %, bekövetkezés gyakorisága 
naponta, műszakonként, óránként stb.). Ha már mű-
ködő folyamatról készül PFMEA, akkor elengedhe-
tetlen a mérések, vizsgálatok elvégzése, amiből pon-
tosan meg tudjuk határozni a hiba előfordulási gya-
koriságát. 

9. Előfordulás pontozása: az FMEA kézikönyv ide vo-
natkozó útmutatásai és a hiba előfordulási gyakorisá-
ga alapján. 

10. Megelőző és észlelő folyamatellenőrzés meghatáro-
zása, értékelése: olyan folyamatközi ellenőrzéseket, 
intézkedéseket kell beiktatnunk, amivel a hibaok elő-
fordulása megelőzhető, illetve a hiba előfordulása 
azonnal detektálható. 

11. A hiba észlelhetőségének vizsgálata: a tervezett 
ellenőrzések megfelelőségét vizsgáljuk. Alapvetően 
függ attól, hogy 100%-os ellenőrzés vagy mintavéte-
les. Gépi vagy manuális ellenőrzés. Az ellenőrző esz-
köz pontossága, felbontása is fontos tényező. Illetve 
a korábbi hasonló termékekben/ folyamatokban al-
kalmazott ellenőrzési módszerek tapasztalatait is fi-
gyelembe kell venni. 

12. Észlelhetőség pontozása: az FMEA kézikönyv ide 
vonatkozó útmutatásai és a hiba előfordulási gyakori-
sága alapján. 
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13. RPN index kiszámítása, értékelés: RPN = súlyosság 
x előfordulás x észlelhetőség. Az RPN index alapján 
meg kell határozni az egyes folyamatlépéseknél, 
hogy szükséges-e további intézkedéseket tennünk. 
Önmagában az RPN index nem ad pontos képet a 
folyamatban található kritikus helyekről, sőt kifejezet-



ten nem ajánlott csak az RPN index alapján meghatá-
rozni az intézkedések szükségességét. Bármelyik fo-
lyamatlépésnél a súlyosság, előfordulás vagy észlel-
hetőség 8 - 10-es értékei megmutatják, hogy hol 
szükséges vagy elengedhetetlen a megfelelő intéz-
kedések bevezetése. 

15. Újbóli értékelés: a szükséges intézkedések beveze-
tése és felülvizsgálata után az előfordulást és az 
észlelhetőséget újból értékelni kell, majd az RPN in-
dexet újra ki kell számítani (13-as pontban leírtaknak 
megfelelően). Ha a kapott eredmény teljesíti az elvárt 
követelményt, akkor az adott folyamatlépésben elő-
forduló hibamód értékelése lezárható. 14. Javasolt intézkedés meghatározása, végrehajtása: 

Hatékony intézkedéseket kell bevezetni, felelősökkel, 
határidőkkel. 
Magas pontszámú súlyosságnál az előfordulásra és 
az észlelhetőségre nagyon nagy hangsúlyt kell fek-
tetni. Vagyis a folyamatunkat úgy kell alakítani, hogy 
kevés számban forduljon elő az a hiba, de ha elő is 
fordul, akkor is legyen hatékony ellenőrzési módsze-
rünk bevezetve, amivel detektáljuk. 10-es súlyossági 
értéknél szükséges a termék terv/ konstrukció felül-
vizsgálata. 
Magas pontszámú előfordulásnál a folyamatlépést 
kell felülvizsgálni, fejleszteni, mert nagy hibaszáza-
lékkal üzemel. Pl. az adott munkaállomásnál korsze-
rűbb gép alkalmazása. Szükséges az ellenőrzésre is 
nagy hangsúlyt fektetnünk, amivel kiszűrjük a folya-
matból a hibás darabokat. Ilyen esetben javasolt a 
gépi ellenőrzés. 
Magas pontszámú észlelhetőségnél pedig a hiba 
gyakorlatilag átmegy az ellenőrzésen, az ellenőrzés 
maga nem a hibára irányul, vagy nagyon rossz haté-
konyságú. Ilyenkor szükséges az ellenőrzési mód-
szert fejleszteni elsődlegesen. Ha erre nincs lehető-
ség, akkor az ellenőrzés (mintavétel) gyakoriságát 
kell növelni, de ez csak átmeneti megoldás lehet. In-
dokolt az előfordulást is felülvizsgálni és lehetőség 
szerint minimalizálni. 

A fenti műveletsorból látható, hogy igen komplex, 
soktényezős gondolkodó-elemző munka a PFMEA 
készítése, amit egy folyamatlépésnél akár többször is le 
kell „futtatni”, hiszen lehet többféle hibamód egy 
folyamatlépésnél, lehet többféle hiba-ok egy hibamódnál 
és lehet egy hiba-oknak többféle hatása. Az elemző-
értékelő munka 9 lépését táblázatos formában is 
összefoglaltam az 11..  sszzáámmúú  ttáábblláázzaattbbaann. 
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A PFMEA elemző - értékelő folyamata 

PFMEA 
elemző 

műveletsor 
Kérdés Kimeneti adat/ információ/ 

eredmény Mire használható? 

1. Folyamat kimeneti köve-
telmény meghatározása 

Mi a követelmény a folyamat kime-
netén? Minek kell teljesülnie? 

Követelmény pontos 
ismerete, megfogal-

mazása 

A követelmény teljesülését akadályozó hiba 
lesz a további vizsgálat tárgya. 

2. Lehetséges hibamód 
meghatározása 

Milyen hibák fordulhatnak elő? Mi 
gátolhatja meg a követelmény telje-

sülését? 

Lehetséges hibamó-
dok azonosítása 

Meghatározza, hogy mi az a hiba, ami miatt 
nem teljesülhet a követelmény 

3. 
Hibamód lehetséges hatá-
sainak/ következményei-

nek meghatározása 

Milyen hatása/ következménye van 
a hibamódnak a további folyamat-
ban és/vagy a végfelhasználónál? 

Hatások/ következ-
mények pontos 

ismerete 

Tudjuk, hogy mi fog történni a hibamód előfor-
dulásakor, mit okoz a későbbi folyamatban 

és/vagy a végfelhasználónál. 

4. Súlyosság értékelése 
Milyen súlyos a hibamód hatása/ 

következménye a további folyamat-
ban és/vagy a végfelhasználónál? 

Súlyossági osztály 
meghatározása 

Fel tudjuk mérni, hogy a hiba bekövetkezésekor 
annak milyen súlyos hatása/ következménye 
lesz a későbbi folyamatlépésekben és/vagy a 

végfelhasználónál. 

5. 
Speciális jellemző osztá-
lyozása, jellemző típusá-

nak megjelölése 

A hibamód vagy hiba-oknak van 
hatása a vevő-specifikus, biztonsági 

vagy egyéb kritikus követelmé-
nyekre? 

Követelmény jelö-
lése, azonosítása 

Az elemzés során ezen hibamód/ hibaok magas 
értékelése esetén (7-10) hatásos intézkedések 

bevezetése szükséges. 

6. Lehetséges hiba-okok 
meghatározása 

Mi a lehetséges oka a hibamódnak? 
Mi okozhatja a hibamód előfordulá-

sát? 
Lehetséges hiba-ok Meg tudjuk határozni, hogy milyen esemény 

bekövetkezése okozza a hibamódot. 

7. Gyakoriság értékelése Milyen gyakorisággal fordul elő a 
hibaok? 

Hibaok előfordulá-
sának gyakorisága 

Fel tudjuk mérni, hogy hányszor fog előfordulni 
a vizsgált folyamatlépésben a hibaok. 

8. Folyamatellenőrzések 
meghatározása 

Milyen ellenőrzésekkel tudjuk a hiba 
okának előfordulását megelőzni, 

illetve az előfordulását detektálni? 

Megelőző és észlelő 
ellenőrzés 

Meghatározzuk a szükséges ellenőrzéseket, 
amikkel megelőzzük a hiba okának előfordulá-
sát és/vagy észleljük a hibamódot/ hibaokot. 

9. Észlelhetőség értékelése 
Mennyire megbízhatóan tudjuk 

észlelni a hibamódot és/vagy hiba-
okot? 

Észlelhetőségi osz-
tály meghatározása 

Nem megfelelő ellenőrzési módszerek azono-
sítása. Meghatározható, hogy mely hibamód/ 
hibaok nem lesz megbízhatóan észlelhető, így 

az is, hogy a következő folyamatlépéshez 
és/vagy a végfelhasználóhoz milyen számban 

jut el. 
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A PFMEA alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai: 
Elérkeztünk a legfontosabb részhez, a gyakorlati ta-
pasztalatok összegzéséhez. Hiszen aki sokat dolgozik a 
PFMEA-val, annak összegyűlnek olyan tapasztalatai, 
meggyőződései, amiket szívesen oszt meg másokkal, 
mert hisz benne. Ezeket sorolom fel a teljesség igénye 
nélkül: 
A PFMEA megelőző jellege biztosítja, hogy a folyama-
tunk hibáit, hiányosságait még a tömeggyártás indulása 
előtt detektálni tudjuk, megelőző intézkedéseket tudunk 
rá hozni, amivel biztosítjuk, hogy azok lehetőleg ne for-
duljanak elő. Ezzel javíthatunk a folyamataink jóságán, 
hatékonyságán és a követelményeknek való megfelelést 
is biztosíthatjuk. 
A csapatmunka talán még kiemeltebb fontosságú. A 
munka során kialakul egy egységes gondolkodás, érték-
ítélet. Az adott folyamatra/ termékre jellemző egységes 
megközelítés-tudás. A pontozás során képes a csapat a 
tényszerű értékelésre, amit nem változtat meg a munka 
során. A PFMEA megtanít az analitikus, strukturált gon-
dolkodásra is. A csapattagok egyértelműen fejlődnek 
ilyen szempontból a munka során. A PFMEA elkészítése 
után jobban átlátják a folyamatot, hatékonyabban tudják 
megosztani egymással a tudást, tapasztalatot. Jobban 
megismerik egymás szakterületét. A csapat tagjai a 
megszerzett tapasztalatokat hatékonyan tudják alkal-
mazni további projekteknél, PFMEA készítésnél. Java-
solt, hogy ugyanaz a csapat készítse el a Process Flow-
chart-ot és a Control Plant is. 
A koordinátor személye kulcsfontosságú. Rendelkeznie 
kell különböző szakterületekről tapasztalattal, ismernie 
kell a rendszert összefüggéseiben, mert mindig több té-
nyező figyelembevételével kell gondolkodnia. Nem ő ren-

delkezik a legmélyebb szaktudással, de képesnek kell 
lennie előhozni a csapat tagjaiból a szükséges informáci-
ókat, megfelelő kérdések feltevésével, amit addig kell 
folytatnia, amíg az értékelés le nem zárható. A koordiná-
tornak ügyelni kell arra, hogy a munka mindig megfelelő 
keretek közt menjen. Ne terelődjön el a témáról a szó, ne 
fojtsák egymásba a véleményüket a szakemberek. 
Meggyőződésem, hogy kiváló PFMEA-t készíteni mun-
kaigényes feladat. Egy kompletten kidolgozott PFMEA-
hoz, tapasztalataim szerint, legalább 40-50 (mérnöki) 
munkaóra szükséges (16 fő folyamatlépés esetén). 
A fő folyamatlépések felsorolásszerűen: 
1. Áruátvétel -> 2. Idegenáru Ellenőrzés -> 3. Raktározás 
-> 4. Alapanyag előkészítés, kiadás -> 5. Előszerelés -> 
6. Szerelési művelet -> 7. Ragasztás -> 8. Dátumkód 
nyomtatás -> 9. Hegesztés -> 10. Mechanikai ellenőrzés 
11. Elektromos ellenőrzés -> 12. Csomagolás -> 13. 
Palettázás -> 14. Végellenőrzés -> 15. Raktárra jelentés, 
raktározás -> 16. Kiszállítás. 
Az elemző-értékelő munka nagyon alapos, kitartó csa-
patot igényel. A munkát gyorsítani, egyszerűsíteni nem 
lehet, akkor a PFMEA lényege veszik el és az eredmé-
nye is megkérdőjelezhető lesz. A teljes folyamathoz még 
hozzájön az előkészítő munka (szabványok, előírások, 
specifikációk, műszaki dokumentációk előzetes átvizs-
gálása, értékelő táblázatok szükség szerinti kidolgo-
zása), 15-20 órával. 
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Érdekes tapasztalat a csapattagok fejlődése a munka 
során. Aki először csinált PFMEA-t, annak az első órák-
ban még alig volt saját gondolata, a koordinátornak több 
figyelmet kellett ráfordítani és a célirányos kérdésekkel 
kellett a szükséges információt megszerezni tőle. Majd 
mikor megértette a logikáját a PFMEA-nak, akkor kezdett 



saját ötleteket, gondolatokat adni és a végén már a saját 
szakterületét érintő folyamatlépésekben aktívan dolgo-
zott. 
A PFMEA elkészítése során felül kell vizsgálni a végfel-
használó számára lényeges paraméterek ellenőrzési 
módszereit, eljárásait (ha azt a vevő előre maghatározta) 
és meg kell vizsgálni azt is, hogy minden lényeges pa-
raméter azonosítva lett-e! A nem kontrollált paraméte-
rekre ellenőrzési módszert kell kidolgozni még a tömeg-
gyártás indulása előtt, amely folyamat már a Control Plan 
készítéséhez kapcsolódik. Nem egy esetben történt jel-
zés a vevő felé, hogy azonosítottunk olyan paramétert, 
ami a végfelhasználó számára kritikus és szükséges a 
folyamat során az ellenőrzése. 
A szerelési folyamat elemzésekor a termék tervezésével 
kapcsolatos hibák, hiányosságok is kiderülnek. Így lehe-
tőség van visszajelzést adni a tervezőnek a szükséges 
konstrukciós módosításról (és a DFMEA felülvizsgálata 
is szükséges lesz). Ezzel tovább javíthatunk a terméken/ 
gyártási folyamaton. 
Élő dokumentum a PFMEA. Folyamatosan aktualizálni 
kell a termékek/folyamatok módosításakor, reklamációk, 
belső minőségi problémák esetén, új technológiák beve-
zetésekor és szabványi-törvényi-vevői követelmények 
változása esetén. A legjobb gyakorlat az, ha egy bekö-
vetkező hiba esetén nemcsak az adott folyamat PFMEA-
ját vizsgáljuk felül, hanem a felülvizsgálatot kiterjesztjük 
a többi hasonló folyamatra is, ezzel a szemlélettel bizto-
sítva a rendszer egységes fejlesztését. 
Az egyes folyamatlépéseknél nagy különbségek lehetnek 
az értékelésben, hiszen egy raktári folyamat jól követ-
hető, elemezhető. A paraméterek, követelmények vilá-
gosak, kézzelfoghatóak. Ellenben egy műanyag fröccs-

öntési folyamatnál komplex módon összefüggő műszaki 
paramétereket vannak, így az elemzés-értékelés is más 
jellegű, műszaki tartalmú.  
Összegzésül: a PFMEA egy hatékony módszer, amit 
célszerű alkalmazni a folyamataink hibáinak előzetes 
feltárásához, a megelőző intézkedések megtételéhez. A 
gyakorlati tapasztalatok közül újra kiemelném a tanulás 
és fejlődés pontokat, amivel az embereket és a folya-
matainkat, termékeink minőségét-megbízhatóságát tud-
juk fejleszteni, ezzel a befektetett munka többszörösen 
megtérül. 
Felhasznált szakirodalom: 
FMEA Referencia Kézikönyv 4. kiadás, 2008. augusztus 

________________________________________________________________________________________________
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MMiiéérrtt  nneemm  ttuuddnnaakk  aa  vváállllaallaattookk  LLEEAANN  mmóóddoonn  mműűkkööddnnii??  
SSzzőőddyy  NNooéémmii  

 
Amikor a Toyotánál az 1950-es évektől kezdve bevezet-
ték a TPS-t, (Toyota Production System) a LEAN „szülő-
anyját”, kiemelkedő eredményeket értek el a munkavég-
zés helyén, a veszteségek csökkentésével, a folyamatos 
áramlás javításával és az állandó fejlődés kultúrájának 
meghonosításával. 
Az elmúlt évek, évtizedek alatt a LEAN eszközöket és 
alapelveket már az összes fő iparágban alkalmazták, 
azonban még mindig túl sok vállalat inkább csak LEAN 
dolgokat csinál ahelyett, hogy LEAN módon működne. 
Az USA Today Business által cégvezetők és különböző 
szintű vezetők körében végzett felmérés alapján, a 2800 
válaszadó közül mindössze 19% volt elégedett a náluk 
bevezetett LEAN program által elért eredményekkel. 
Különböző felmérések alapján is azt láthatjuk, hogy a 
folyamatfejlesztési kultúra bevezetésére irányuló kezde-
ményezések -mint amilyen egy LEAN program beveze-
tése is- 60%-a elbukik, vagy elhal. 
Az iSixsigma.com magazin által 2009-ben végzett felmé-
rés szerint a LEAN programoknál leginkább a vezetői 
elkötelezettség hiánya, illetve a vállalati működési kultúra 
megváltoztatása jelentette a legnagyobb nehézséget és 
egyúttal a sikertelenség okát is. (11..áábbrraa) 
A 21. század vezetőinek több kell, mint a munkaterülete-
ken dolgozók bevonása, illetve néhány LEAN alapelv és 
eszköz alkalmazása a hosszú távú eredményekhez.  

11..áábbrraa  LLEEAANN  pprrooggrraamm  bbeevveezzeettééss  ssiikkeerrtteelleennssééggii  ttéénnyyeezzőőii  
Hogyan lesz hosszú távon fenntartható a folyamat-
fejlesztési teljesítmény? 
Egyszerű, gondolhatnánk. A vállalati gondolkodás és 
folyamatfejlesztési kultúra kialakítása felé történő átala-
kulás nem lehet egy elszeparált kezdeményezés. Be kell, 
hogy épüljön a stratégiába, a vállalatirányításba és a 
mindennapi munkavégzésbe. Alapértékké kell váljon. 
Sőt, elvárásként kell, hogy megjelenjen a céges hierar-
chia minden szintjén. 
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Ügyvezető, Six Sygma szakértő, International Business Consulting



 
22..áábbrraa  LLEEAANN  aa  vváállllaallaattii  ssttrraattééggiiaa  ccéélljjaa  kkeellll,,  hhooggyy  lleeggyyeenn  
Egyszerű? Nem hiszem, mivel ehhez, hatalmas elkötele-
zettség kell, olyan, ami akkor sem tántorítható el az áhí-
tott céltól, ha nehézségekbe ütközik. Ezt az elszántságot, 
pedig a leghitelesebben a vezetőség tudja megtestesí-
teni, és ők azok, akik az ehhez szükséges keretrendszert 
is megteremtik. 
Az ő támogatásuk és irányításuk segítségével lesz elért-
hető a berögzült viselkedésminták átformálása, vagyis a 
gondolkodásmód és a viselkedési formák megváltozta-
tása, tehát tömören a céges kultúra átformálása. 
A vezetők jelentős része azonban, amikor szembesül 
azzal, hogy milyen nehéz feladat a vállalati kultúra átala-
kítása és a LEAN gondolkodásmód meghonosítása, 
rendszerint feladják. Általánosságban is tudjuk, hogy 
minden változás nehéz, amely a pozitív eredmények 
learatásához a kezdetekben többletmunkát és erőfeszí-
tést igényel, mielőtt valami jobbá válna. A változási görbe 
(33..  áábbrraa) alsó pontja felé közeledve sokszor elfogy a ki-
tartás. 

 
33..  áábbrraa  VVáállttoozzáássmmeenneeddzzssmmeenntt  ggöörrbbee  

((hhttttpp::////wwwwww..eemmeerraallddiinnssiigghhtt..ccoomm))  
Mi az, ami átlendítheti a cégeket a holtponton? 
A fenntartható teljesítmény a folyamatjavítások terén iga-
zából a szokások és viselkedések megváltoztatásával 
érhető el. Ezt szemlélteti a Celerant Consulting által 
megalkotott ún. 5 Box Model (4. ábra). Ezt azonban már 
a GE is felismerte, hogy semmilyen folyamatváltoztatás, 
fejlesztés nem lesz fenntartható, ha nincs meg az elfo-
gadottság, ezért a változásmenedzsmentre nagy hang-
súlyt kell fektetni. Ez a modell számomra azonban annál 
is többet mond, mégpedig, hogy a szervezeti kultúrát 
hogyan lehet megváltoztatni. 
Korábban, és még mai napig is rengeteg helyen olvas-
hatunk arról, hogy elengedhetetlen a vezetői támogatás, 
elkötelezettség és fontos a kommunikáció egy folyamat-
fejlesztési program működésbe lendítéséhez. De az em-
beri tényezők befolyásolásához, illetve a szervezeti és 
vezetői működési keretrendszer megváltoztatásához ke-
vésnek bizonyultak az itt-ott megismert eszközök. 
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Ez a modell nyitotta fel a szememet, mely szerint a visel-
kedési szokásokon és kultúrákon úgy tudunk változtatni, 
ha az irányítási rendszert változtatjuk, folyamatosan ké-

pezzük az embereket és kommunikálunk velük, illetve a 
folyamatokon és a tevékenységeken egyszerre, egy idő-
ben változtatunk. 

 
44..  áábbrraa::  CCeelleerraanntt  55  BBooxx  MMooddeell  

 
Az elvárt viselkedési formákat, pedig cselekedetekkel 
égetjük be a mindennapi gyakorlatba. Ha egy kicsit bele-
gondolunk a gyerekek tanításánál is a leghatásosabb 
eszköz a példamutatás és a megfelelő cselekedetek rög-
zítése, ami végül a gondolkodásmódot formálja. Gon-
doljunk bele, hogyan tudjuk megtanítani egy kisgyerek-
nek, hogy a tisztálkodás fontos. Nem elég, hogy mondjuk 
neki, de minden nap a kezébe kell adnunk a fogkefét és 
a fogkrémet. Ezáltal azt is megtanulja, hogy mit jelent az, 
illetve mit értünk az alatt, hogy „fontos a tisztálkodás”. 

Természetesen elmondjuk neki, hogy miért gondoljuk így 
és valószínűleg meg is érti, de ha következetesen nem 
égetjük be a mindennapi programjába, akkor azt látja, 
hogy igazából nem gondoltuk komolyan, amit állítottunk. 
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A vállalatok esetében a szervezeti kultúra változtatása is 
hasonló képen lehetséges. A vezetőknek nem elég han-
goztatni, hogy milyen fontos a folyamatfejlesztés szá-
mukra, de a mindennapi munkában megjelenő, kézzel-
fogható elvárásokat kell támasztaniuk, sőt maguknak is 
példát mutatni az úton. 
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Szülőként mi magunk már átmentünk azon az úton, 
ahogy felszedtük az átadandó értékeket, viszont sok ve-
zető egy külső vagy felsőbb nyomás, illetve ösztönzés 
hatására lép az útra, ami még számára is új, és még 
nincs birtokában az elvárt értékeknek. Még ő maga sincs 
teljesen meggyőződve arról, hogy az a szép jövőkép, 
amit felvázoltak neki, tényleg eljön, illetve megéri a küz-
delmet. Ennek ellenére szeretné, ha megvalósulna, és 
még az is lehet, hogy ennek határozottan hangot is ad. 
De hogyan kell viselkednie, hogy az nem csak egy hang-
zatos, de hiteles mondat legyen a szájából? Hogyan 
tudja elérni, hogy ebben a beosztottai is követni fogják? 
Erre akár példaként említhetjük a havi teljesítményérté-
kelő megbeszéléseket. Ha azokon a vezető a nem elvárt 
teljesítmények kapcsán ötleteket és megoldásokat vár a 
beosztottaitól, vagyis hogyan fogják javítani a teljesít-
ményt, vagy kiküszöbölni a hibákat, akkor azzal máris 
azt a viselkedést és gondolkodást közvetíti a dolgozók 
felé, hogy számára a folyamatok javítása van előtérben 
és nem kizárólag a számonkérés, vagy „hibás” keresés. 
Egy változási program elindításánál és életben tartásánál 
gyakran a tényleges elkötelezettségnél is fontosabb a 
vezető által tanúsított viselkedés. A dolgozók nem látnak 
bele a fejébe, de a viselkedéseiből tudnak olvasni. Rög-
tön átlátnak azon, ha egy stratégia kihirdetési esemé-
nyen elhangzik a felkiáltás, hogy „LEAN”-ek leszünk, de 
a napi munkakörülmények között erre vonatkozó egyér-
telmű elvárás nem jelenik meg. Nem szánják rá a meg-
felelő időt, hogy a szükséges tudást megszerezhessék a 
dolgozók, vagy rosszabb esetben a mindennapi elvárá-
sok még ellentétben is vannak a kitűzött célokkal. Ez azt 
eredményezi, hogy néhány elszeparált kezdeményezé-
sen kívül más nehezen valósul meg, és előbb-utóbb 
minden más fontosabb lesz, amit egyébként is számon 
kérnek a dolgozókon. 

Amúgy is széles körben jellemző magatartás, hogy min-
denki törődjön a maga dolgával, vagyis a „nem az én 
feladatom” jellegű hozzáállás.  A folyamatfejlesztések 
legtöbbször funkcionális területek határain túlnyúló kez-
deményezések formájában kell, hogy megjelenjen, hi-
szen a folyamatok sem állnak meg egy-egy funkcionális 
osztály határán. Ehhez viszont, olyan szervezeti keretek 
között kell működni, ami ezt is támogatja, sőt ösztönzi. 
Amíg ezt nem valósítják meg, addig mindenki a saját 
területét ismeri és jellemzően csak azt figyelembe véve 
alakítják ki a saját folyamataikat, amit valahogy össze-
kapcsolnak a folyamatban következő területtel. Végül át 
nem gondolt, hatékonyatlan folyamatok jönnek létre. En-
nek áthidalására alkalmazzák már több helyen sikeresen 
az értékáram menedzser (value stream manager) mun-
kakört, akinek a felelőssége nem funkcionális területhez, 
hanem az értékteremtő folyamat egészéhez van hozzá-
rendelve. 
Vizsgáljuk meg, hogy mennyire támogatja a vállalat 
keretrendszere a folyamatfejlesztési kezdeményezé-
seket! 
Ha a folyamatnak tekintem a LEAN program bevezetését 
és a kultúraváltozást, hiszen az nem egyik napról a má-
sikra történik, akkor ahhoz, hogy tudjam, tényleg változik 
a kultúra és haladok a kitűzött cél felé, akkor a kultúra-
változás folyamatát mérnem kell. Így kaphatok tiszta ké-
pet és lehetőséget a beavatkozáshoz, ha mégsem a terv 
szerint történnek a dolgok. 
Annál a szervezetnél, ahol a döntéshozatali rendszerek 
sem a tényadatokra támaszkodva működnek, ott még 
nagyobbat kell lépni. Ott először a tény alapú döntésho-
zatali rendszert kell megalapozni. Ehhez a stratégia cé-
lok kulcs teljesítmény mutatókban történő meghatározá-
sára és a folyamat teljesítmény rendszeres mérésére 



van szükség. Ezen a ponton lehet kialakítani a folya-
matfejlesztési elvárásokhoz tartozó mérőszámok kiala-
kítását is, amelynek a nyomon követése azonos fórumon 
kell, hogy megvalósuljunk, mint a többi mérőszám alap-
ján való számonkérés. Ez is azt támogatja, hogy maga a 
folyamatfejlesztés nem egy elszeparált kezdeményezés, 
hanem ugyan úgy a normál működésben való elvárás. 
Ilyen mérőszám lehet például az egy dolgozóra jutó fo-
lyamatfejlesztési javaslatok száma, vagy a folyamatfej-
lesztési kezdeményezések által elért hatékonyság javu-
lás, illetve maga a kultúra változás mérésére szolgáló 
önértékelés is. 
Ez utóbbi mérés viszonylag kevés helyen jelenik meg, 
annak ellenére, hogy célként a zászlójukra tűzik. Márpe-
dig az ilyen „megfoghatatlannak” tűnő dolog is mérhető, 
igaz, nem egzakt mérőrendszerrel, de vállalaton belüli 
felmérésekkel, interjúkkal, vagy csoportos önértékelési 
eszközökkel igen. 
Tehát mi a siker záloga? 
Ne bízzuk a véletlenre! Legyünk tudatában, hogy lesz 
mélypont, de lássuk azt is tisztán, hogy milyen cél érde-
kében vállaljuk fel a kezdeti extra erőfeszítéseket. Tehát 
a folyamatfejlesztési kultúra kialakításához is jövőképet 
kell meghatározni, készségeket kell fejleszteni, ösztön-
zőket, forrásokat biztosítani és végül akcióterveket felál-
lítani. Célszerű ezekhez kapcsolni a mérőszámokat, il-
letve mérföldköveket. Így a megfoghatatlan, nehezen 
kezelhető vagy misztikus kultúraváltás nem válik mássá, 
mint egy jól megtervezett és kivitelezett folyamatjavítási 
projektté. 
Kezdjük a vezetőkkel! Ha a vezetőknek nincs meg a 
kellő ismerete és tudása, hogy neki mi a szerepe, vagyis 
hogyan kell fejlődő vállalatot építeni, akkor az nem is 

épülhet be hosszú távon a céges kultúrába. Ez teremt 
alapot a dolgozók bevonására, és a veszteségek folya-
matos vadászatára a folyamatokból, majd végül a folya-
matfejlesztési kultúra életben tartásához. 
Irodalom / hivatkozások: 
http://www.celerantconsulting.com/Business-
priorities/Being-lean 
http://www.celerantconsulting.com/~/media/PDF/Thought
Leadership/TL-Sustainability.pdf 
http://www.celerantconsulting.com/~/media/PDF/Corpora
tePublications/CP-Praising-change.pdf 
www.emeraldinsight.com 
www.iSixsigma.com 
Robert Slater: 29 Leadership secrets from Jack Welch 

________________________________________________________________________________________________
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LLeeaann  tteerrmmeellééss  aazz  üüzzlleettii  tteelljjeessííttmméénnyy  sszzoollggáállaattáábbaann,,  aavvaaggyy  mmiirree  ffiiggyyeelljjeenneekk  aa  tteerrmmeellééssvveezzeettőőkk??  
DDeemmeetteerr  KKrriisszzttiinnaa  --  LLoossoonnccii  DDáávviidd  

 
Eredményeink tükrében elmondható, hogy a lean ter-
melők nem tudják operatív kiválóságukat üzleti teljesít-
ményre „váltani”. A pénzügyileg sikeres lean termelők 
vizsgálata arra utal, hogy a termelésmenedzsment a 
termék/szolgáltatás arányának befolyásolásán, a beszál-
lítók és a kapacitástartalékok menedzsmentjén keresztül 
javíthat az üzleti teljesítményen. Bár közvetlen kapcsolat 
nem mutatható ki a lean termelés és az üzleti teljesít-
mény között, de várakozásaink szerint a folyamatosan 
javuló operatív teljesítmény kiegyensúlyozott és stabil 
üzleti teljesítmény alapja lehet. 
1. Bevezetés 
A javuló versenyképesség ígérete magyarázhatja, hogy 
a 2000-es években a lean menedzsment (Womack és 
társai, 1990) második virágkorát éli (Schonberger, 2007; 
Holweg, 2007). Ezt jól mutatja, hogy az elmúlt másfél 
évtizedben a lean transzformációk száma világszerte 
sokszorosára nőtt (Bruun és Mefford, 2004). 
Bár a nyugati lean átalakítási hullám néhány év késéssel 
ért el Magyarországra, a magyar nyelvű könyvek (Liker, 
2008; Womack és Jones, 2009; Productivity Press, 
2009), valamint más publikációk (Jenei, 2010; Kelemen, 
2009; Losonci és társai, 2010; Topár, 2009; Vörös, 2010; 
Vörösmarty, 1999; ill. Magyar Minőség, 2009, 8-9. 
szám), és konferenciák száma fokozódó hazai érdeklő-
désre utalnak. 
Már a 90-es években megjelent az a gondolat (pl. Voss, 
1995), miszerint a lean termelés pozitívan hat a vállala-
tok versenyképességére. Ha azonban a versenyképes-
ség „általános” fogalmát pénzügyi mutatókon keresztül 

ragadjuk meg, akkor a lean termelés pozitív hatása már 
nem egyértelmű. 
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11..  áábbrraa  AA  kkuuttaattááss  llééppéésseeii  

Jegyzet
Budapesti Corvinus Egyetem, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék

Jegyzet
Budapesti Corvinus Egyetem, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék



Kutatásunk fókuszában a lean termelés és az üzleti tel-
jesítmény közötti kapcsolat empirikus vizsgálata áll. A 
kapcsolat irányának meghatározása mellett másik célunk 
azon tényezők feltárása, amelyek befolyásolják a kap-
csolatot. A kutatás lépéseit az 11..  áábbrraa mutatja be. 
2. A lean és az üzleti teljesítmény 
Meglepőnek tűnhet, de a lean termelés elmúlt évtizedek-
ben tapasztalt térnyerése ellenére a termelés- és szol-
gáltatásmenedzsmentnek (és a pénzügyi irodalomnak) 
nem sikerült alátámasztania a lean termelés üzleti telje-
sítményre gyakorolt pozitív hatását. Elvárható, hogy a 
vevői értékteremtés „mellett (és erről az operatív mutatók 
javulása árulkodik is) -a kettős értékteremtés koncepció-
jával összhangban (Chikán, 2008)- a tulajdonosok igé-
nyeit is kielégítse. 
A kapcsolatot vizsgáló kutatások eredménye meglehető-
sen vegyes képet mutat. Néhány szerző alátámasztja a 
pozitív kapcsolatot (Callen és társai, 2000; Fullerton és 
társai, 2003; Fullerton és Wempe, 2009; Kinney és 
Wempe, 2002; Mia, 2000). Huson és Nanda (1995) ke-
vert eredményeket tár elénk (növekvő egységköltségek, 
de javuló egy részvényre jutó eredmény (earnings per 
share, (EPS)). 
Mások szerint nincsen kapcsolat a lean termelés és a 
profitabilitás között (Ahmad és társai, 2004; Balakrishnan 
és társai, 1996). Balakrishnan és társai (1996) úgy érvel-
nek, hogy a lean termelés bevezetése azért nem jár 
pénzügyi előnnyel, mert számos vállalatnál egyetlen 
esélyként kínálkozik a vevői nyomással szemben. Lewis 
(2000 p. 975) szintén arra figyelmeztet, hogy „a lean 
termelés haszna könnyen az erős játékosoknál csapód-
hat le”. 

Az egymásnak ellentmondó és „homályos” eredmények 
arra hívják fel a figyelmet, hogy a lean termelés üzleti 
teljesítményre gyakorolt hatásában fokozottan érvénye-
sülhetnek a termelésmenedzsmenten túlmutató 
kontextuális tényezők. Míg ugyanis az operatív teljesít-
mény főleg belső működés eredménye, az üzleti telje-
sítmény számos külső tényezőtől függhet (külső a válla-
latnak és a termelés menedzsmentjének), mint például a 
piaci jellemzők, a vállalat helye az ellátási láncban, a 
termék/szolgáltatás pozicionálása, vagy a keresletinga-
dozások kezelésének módja. Természetesen számos 
további tényező lehet, e tanulmányban azonban csak 
ezekre fordítjuk figyelmünket (az egyes területeken be-
vont tényezőket a 22..  ttáábblláázzaatt tartalmazza). Van néhány 
kontextuális tényező, ami befolyásol(hat)ja az üzleti tel-
jesítményt. Mi is kitérünk a kutatásokban általában hasz-
nált befolyásoló tényezőkre: a méret, a régió és az ipar-
ág hatásaira. 
3. Az adatbázis rövid bemutatása 
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A tanulmányban az IMSS (International Manufacturing 
Strategy Survey) 4. fordulójának (2005. február – 2006. 
március) adatait (23 ország, 711 vállalat) használtuk. Az 
IMSS célja, hogy a termelési stratégiák nemzetközi jel-
lemzőit, a termelésben és más kapcsolódó területeken 
(pl. ellátási lánc menedzsment, termékfejlesztés) elért 
eredményeket vizsgálja. Az elemzésekhez 453 vállalat 
válaszait használtuk fel. Az érintett vállalatok mintegy 
80%-a négy nagyobb iparágat képvisel: a fémfeldolgo-
zást (177), a gép- és berendezésgyártást (95), a más-
hová nem sorolható villamosgépgyártást (63) és a közúti 
járműgyártást (45). Bár az adatok több földrajzi régióból 
származnak, a felmérést 241 céggel Európa dominálja. A 
többi földrész (Ázsia-Pacifik; Közel-Kelet; Észak-Ame-
rika, Dél-Amerika) kiegyensúlyozottan került a mintába. 



4. A lean termelők meghatározása és operatív telje-
sítményük 
A lean termelők azonosítására használt gyakorlatok 
megfelelnek a nemzetközi kutatásokban használtaknak 
(Shah és Ward, 2003): 

• Folyamatos fejlesztési programok használata 
rendszeres kezdeményezések révén (pl. kaizen, fej-
lesztési csapatok). 

• A lean szervezeti modell (lean organization) beveze-
tése (pl. a szervezeti szintek számának csökkentése 
és a kontroll szintjének kiterjesztése), 

• Gyártási folyamatok és berendezés átstrukturálása a 
folyamatfókusz és áramvonalasítás érdekében (pl. 
üzem az üzemben, sejtszerű elrendezés), 

• Programok a húzásos termelés bevezetésére (pl. 
sorozatnagyság és átállítási idő csökkentése, kanban 
rendszerek használata), 

• Programok a gépek termelékenységének fokozására 
(pl. Teljes körű termelőképesség fenntartás, TPM 
programok), 

• Minőségjavítási és ellenőrzési programok (pl. TQM 
programok, 6szigma projektek, minőségi körök). 

A lean termelők kiválasztása során érvényesítjük azt a 
megfontolást is, miszerint az egyes gyakorlatok 
szinergikusan erősítik egymást. Lean termelőknek 
azokat a vállalatokat tekintjük, amelyek minden vizsgált 
programot használnak (legalább közepes szinten az 1-5-
ös skálán). Az ide sorolható 106 vállalat számos operatív 
mutatóban (gyártási minőség, termékmix rugalmasság, 
szállítási megbízhatóság, gyártási átfutási idő, munkaerő 
termelékenység, készletforgás) is szignifikánsan jobb 

teljesítményt nyújt, mint a többi vállalat. A többi vállalat 
alatt a „hagyományos” (ahol nem jelennek meg a lean 
eszközök, N=156) és a lean termelést “tartaléklángon” 
működtető (a korábban bemutatott gyakorlatokban 
gyenge próbálkozásokat felmutató, N=191) kezdő lean 
cégeket értjük. Érdemes kiemelni, hogy a gyártási 
költségekben egy szinten állt a három csoport, azokat 
még a lean termelőknek sem sikerül csökkenteniük.  
Összefoglalva, a valódi lean termelők jobb operatív telje-
sítménye azt jelent(het)i, hogy a lean erőfeszítések csak 
akkor hozzák az eredményeket, amikor a vállalat már 
széles lean eszköztárat és kiterjedten használ. 
5. A lean termelés és az üzleti teljesítmény kapcso-
lata 
Az üzleti teljesítmény változását négy kritérium mentén 
mérjük: a) értékesítés, b) piaci részesedés, c) árbevétel-
arányos megtérülés (ROS), d) beruházás megtérülés 
(ROI). 
Még ha vannak is különbségek a hagyományos, leant 
elkezdő és a lean termelők operatív teljesítményében, 
ezek az eltérések nem tükröződnek az üzleti teljesít-
ményben (11..  ttáábblláázzaatt). A lean termelők üzleti teljesítmé-
nye nem jobb -és nem is rosszabb- mint az egyéb válla-
latoké. Ezek alapján jelen tanulmány eredményei azt 
erősítik meg, hogy a lean bevezetésének pénzügyi hatá-
sai ellenmondásosak, illetve hogy a feltételezhető pozitív 
kapcsolat nem nyilvánvaló. Másként fogalmazva, a kiváló 
belső működés és a jó operatív mutatók nem jelentenek 
garanciát a jó üzleti mutatókra. 
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Változások Hagyományos Kezdő 
lean  

Lean 
termelő 

F-próba Szignif. 

Értékesítés 2,85 3,02 2,96 0,969 0,380 
Piaci részesedés 2,50 2,54 2,70 1,860 0,157 
ROS 2,32 2,49 2,50 1,430 0,240 
ROI 2,36 2,49 2,53 1,100 0,334 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  lleeaann  tteerrmmeellééss  ééss  aa  ppéénnzzüüggyyii  tteelljjeessííttmméénnyy  kkaappccssoollaattaa  ––  aa  lleeaann  tteerrmmeellééss  kküüllöönnbböözzőő  sszziinnttjjeeiinn  
* A változókat 1-5 Likert skálán mértük. 1 – csökkenő teljesítmény, 2 – nem volt változás, 3 – 10-25% változás, 

4 – 25-50% változás, 5 – több mint 50% változás az elmúlt 3 évben. 

6. A lean termelők üzleti teljesítményét befolyásoló 
tényezők 
A lean termelőket klaszterelemzéssel két csoportba so-
roltuk: az üzleti mutatókban jobban (48 vállalat) és 
rosszabbul teljesítő (58) vállalatok csoportjába, majd 
megnéztük, hogy milyen tényezők mentén különbözik a 
két csoport egymástól. Elemzéseink eredményeit a 22..  
ttáábblláázzaatt tartalmazza. Ezek az eredmények alátámasztják 
azt az elképzelésünket, miszerint az üzleti eredmények 
szintjén a piaci jellemzők megsemmisíthetik, vagy éppen 
kiterjeszthetik a lean gyakorlatok operatív előnyeit. 

A jobban teljesítő lean termelők kritikusabbak beszállítóik 
kiválasztásakor (mind teljesítmény, mind területi elhe-
lyezkedés szempontjából) és jobban építenek a beszállí-
tók közötti versenyre. Ezek az eredmények a beszállítók-
kal szembeni nagyobb hatalomra is utalhatnak. Keve-
sebb különbség észlelhető a vevői oldalon, bár a sze-
mélyre szabás szintje -ami több teret enged a vevőtől va-
ló függésnek- egy kicsit nagyobb a rosszabban teljesítők 
körében. 
A jobban teljesítő vállalatok inkább fókuszálnak a lean fo-
lyamatokkal gyártott termék fizikai jellemzőire, mint a kö-
ré épülő -valószínűleg kevésbé lean- szolgáltatásokra. 
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 Jobb Rosszabb F (szignifikancia)* 
Piaci jellemzők 

Versenyintenzitás (1-5) 4,23 4,28 0,08 (0,774) 
A piaci dinamika szintje (1-5) 3,65 3,25 6,37 (0,013) 
A piac nyitott új belépőknek (1-5) 3,17 3,60 3,87 (0,052) 

A vállalat helye az ellátási láncban 
Beszállítók cikkenkénti száma 16 7 4,24 (0,042) 
Beszállító szállítói teljesítményének fontossága 

(1-5) 4,39 4,05 5,56 (0,020) 

 Beszállító fizikai közelségének fontossága (1-5) 3,00 2,61 3,56 (0,062) 
Beszállító információ-megosztásának fontossága 

(1-5) 3,28 2,85 4,13 (0,045) 

Stratégiai vevők száma 56 55 0,86 (0,356) 
Személyre szabott termékek aránya (%) 30 52 2,86 (0,096) 

Termék/szolgáltatás pozícionálása 
Termék vagy szolgáltatás hangsúly (1-5) 2,60 3,16 5,28 (0,024) 

Keresletingadozások kezelésének módja (kapacitás és tervezés) 
Gép tartalék-kapacitás használata (1-5) 3,21 2,75 4,93 (0,029) 
Időszakos munkások alkalmazása (1-5) 3,48 2,98 3,32 (0,071) 
Kiegyensúlyozott termelési terv (1-5) 2,17 1,89 1,26 (0,265) 
 Időszakos munkások aránya (%) 15,4 9,3 2,85 (0,095) 

Kontextuális tényezők 
Méret (alkalmazottak száma) 745 1119 0,39 (0,535) 
Régió (Ázsia Pacifikum, Európa, Közel-Kelet, Észak-Amerika, Dél-Amerika) Chi 6,66 

(0,155) 
Iparág (ld. pl. adatbázis leírása)) Chi2 4,80 

(0,685) 
22..  ttáábblláázzaatt  KKüüllöönnbbssééggeekk  aa  ppéénnzzüüggyyii  mmuuttaattóókkbbaann  jjoobbbbaann  ééss  rroosssszzaabbbbuull  tteelljjeessííttőő  lleeaann  tteerrmmeellőőkk  kköözzöötttt  

*A vastag sorokban statisztikailag szignifikáns a különbség a jobb és rosszabb vállalatok között p=0,05 szinten, a dőlt jellemzőkben gyengén 
szignifikáns az eltérés p=0,1 szinten 

Ugyancsak másként kezelik a keresletingadozást: jobban 
építenek a gépek tartalékkapacitásaira és több 
időszakos munkással dolgoznak. 
A vizsgált tényezők közül három esetében nem találtunk 
különbséget a jobban és rosszabbul teljesítő lean 
termelők között: (1) mindkét csoport piacán nagyon 
intenzív a verseny; (2) mindketten átlagosan hasonló 
számú (50+) stratégiai vevőt szolgálnak ki; (3) illetve 

minden haladó lean vállalatnak komoly nehézséget okoz 
a kiegyensúlyozott termelési terv használata. Utóbbi két 
probléma arra utal, hogy a lean termelőknek is komoly 
potenciált hordoz a vevőkkel való szorosabb 
együttműködés (pl. jobb kommunikáció). 
A méret, a régió és az iparág nem változtatja meg 
kapcsolat minőségét. Vagyis kontinenstől és iparági 
hovatartozástól függetlenül hasonló tényezők 
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befolyásolják a haladó lean vállalatok üzleti 
teljesítményét. Azt érdemes megjegyezni, hogy 
kutatásunkban a nagyvállalatok dominálnak. 
7. A pénzügyi teljesítményt befolyásoló tényezők ha-
tása 
Az egyes tényezők nem egyformán hatnak az üzleti tel-
jesítményre. A szignifikáns tényezők (vastag sorokkal a 
22..  ttáábblláázzaattban) befolyásának meghatározásához egy 
regressziós modellt építettünk. A modell magyarázó 
ereje több mint 25%, és a kapcsolat szignifikáns.  
Messze a legfontosabb magyarázó változó a piaci dina-
mika, amit a termék/szolgáltatás jellemzők (a magasabb 
üzleti teljesítmény úgy érhető el, ha inkább a termékre 
magára, mint annak szolgáltatási vetületeire koncentrá-
lunk) követnek. A beszállító szállítási teljesítménye, mint 
kiválasztási kritérium a következő tényező, amit végül a 
rugalmasabb alkalmazkodást biztosító gép tartalékkapa-
citás követ. (A „beszállítók cikkenkénti száma” változó 
nem lett szignifikáns.) (33..  ttáábblláázzaatt) 

Standardizált 
koefficiensek t Szignif. 

Igazított R2 = 
0.255 
Regresszió F 9.45 
(0.000) Beta B Std. hiba 
(konstans)  1,210 0,229 
Piaci dinamika 0,350 3,996 0,000 
Terméktulajdonsá
gok -0,248 -2,839 0,006 

Gép tartalék 
kapacitás 0,205 2,344 0,021 

Beszállító 
szállítási 
teljesítménye 

0,225 2,553 0,012 

33..  ttáábblláázzaatt  AAzz  üüzzlleettii  tteelljjeessííttmméénnyy  vváállttoozzáássáárraa  vvééggzzeetttt  
rreeggrreesssszziióó  eelleemmzzééss  eerreeddmméénnyyeeii  

8. Kutatásunk tanulságai – avagy hogyan lehet a lean 
elvekkel az üzleti teljesítményt javítani. 
Tanulmányunk alátámasztja, hogy a lean termelési gya-
korlatokba való beruházás megtérül az operatív teljesít-
mény javulásában. Eredményeink azokkal a korábbi 
megállapításokkal vannak összhangban, amelyek hang-
súlyozzák, hogy az operatív kiválóság záloga a lean 
gyakorlatok elmélyítése és kiterjedt használata. Más 
szóval, csak a lean termelést „komolyan” kezelő vállala-
toknál várhatunk javuló operatív mutatókat (pl. minőség, 
átfutási idő, készletforgás). Viszont a gyártási költségek 
csökkentésében a többi vállalathoz képest nem mutatnak 
jobb teljesítményt, ami rácáfol arra a hazánkban sokak 
által hangoztatott megközelítésre, miszerint a lean a 
költségcsökkentés legjobb eszköze. 
A lean termelés és az üzleti teljesítmény viszonyának 
megítélésében azon kutatások eredményeit erősítettük 
meg, amelyek ebben a relációban nem találtak 
egyértelmű pozitív kapcsolatot. Az átfogó lean 
erőfeszítések a kiváló operatív mutatók ellenére sem 
járnak javuló pénzügyi eredményekkel. Tekintettel arra a 
tényre, hogy a lean termelés és a jó operatív teljesítmény 
együtt jár, azt is mondhatjuk, hogy az operatív kiválóság 
közvetlenül nem vezet jobb üzleti mutatókhoz. Ez a 
kontextuális tényezők fontosságára utal. 
A lean termelők alaposabb vizsgálata arra hívja fel a 
figyelmet, hogy az üzleti teljesítményt meghatározó 
egyéb tényezők köre széles. Ezek egy része kapcsolható 
a termelésmenedzsmenthez, de jó néhány túlmutat ezen 
a területen. A termelés menedzsmentnek nincsenek 
eszközei az olyan külső tényezők megváltoztatására (és 
ezért alkalmazkodnia kell azokhoz), mint például a piaci 
dinamika, a versenyintenzitás, vagy az új belépők szá-
ma. A pénzügyi mutató nem mozog „együtt” az operatív 
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Jegyzet
A piaci dinamika azonban szignifikánsan korrelál a „beszállító információ megosztásának fontossága” változóval. Ezért ez utóbbit kihagytuk az elemzésből. Ez egyben arra utal, hogy a vállalatok dinamikusabb piacon nagy valószínűséggel elvárják a beszállítóktól az információ megosztását. Lehet, hogy a dinamikus piacnak ilyen a természete. Vagy az is lehet, hogy itt könnyebben alakul ki erőfölényes vevői helyzet.



teljesítménnyel, ha a piac lassan nő (vagy akár csökken); 
ha a termék maga a szolgáltatáscsomagnak csak kis 
részét adja; vagy ha könnyű a piacra lépni. 
Mégis azt lehet mondani, hogy a termelés menedzs-
mentnek is komoly mozgástere van. A lean termelés a 
(1) termék/szolgáltatás pozicionálásán, (2) az ellátási 
lánc és a (3) kapacitások menedzsmentjén keresztül 
képes az operatív teljesítményjavulást pénzügyi ered-
ménnyé „alakítani”. A lean termelés elvei is segíthetnek e 
területek potenciáljának jobb kihasználásában: 
(1) A lean termelők valamennyi tevékenységüket 
szervezhetik a lean elvek alapján. A termelés szervezése 
mellett a szolgáltatáscsomagban megjelenő szolgáltatási 
folyamatokban is alkalmazhatják. Így a termék és 
szolgáltatás arányából adódó különbségek 
csökkenthetők. A szolgáltatások növekvő súlya, és az a 
tény hogy azok előállítási folyamatában a lean elvek 
megjelenése még „gyerekcipőben” jár, arra utal, hogy itt 
még komoly lehetőségek vannak. 
(2) A lean erőfeszítéseik akkor térülnek meg igazán, ha 
az egész termék-előállítási folyamatot (ellátási lánc 
szinten) lean elvek alapján szervezik. Számos lean 
termelő el is jut arra a pontra, amikor már a beszállítóikat 
is a lean elvek alapján menedzselik, pl. JIT. A jobb 
pénzügyi mutatókkal rendelkező lean termelők előrébb 
járnak a lean kiterjesztésében. Erre utal a beszállítók 
tudatosabb menedzsmentje (kiválasztás a beszállítók tel-
jesítménye alapján, beszállítók számának tudatos átgon-
dolása, az anyagi és információs folyamatok menedzs-
mentje). A beszállítók jobb menedzsmentje hozzájárulhat 
a stabilabb működési környezethez és végeredményben 
jobb operatív mutatókat eredményez (pl. jobb minőség, 
gyorsabb és megbízhatóbb szállítás). Ezek a potenciális 

előnyök a termelést arra ösztönzik, hogy a rendelkezésre 
álló lean eszköztárat a beszállítókra is kiterjesszék. 
Egy ilyen típusú beszállító-menedzsmentnek a válság 
idején is számos pozitív hatása lehet. Bár válságban a 
cél sokszor a veszteségek (losses) minimalizálása. A 
csökkenő és nehezen előre jelezhető kereslet (fluktuáló 
piac) együtt jár a készletek csökkentésének igényével. 
Ezek a vállalatok a jobb információáramlás, a szélesebb 
beszállítói bázis és a kifinomultabb értékelési rendszer 
miatt könnyebben alkalmazkodhatnak a változásokhoz. 
Néhány további észrevételünk a lean szemlélet be-
szállítói politikáját helyezi új megvilágításba. A lean ter-
meléssel kapcsolatban általában a hosszú távú 
együttműködésre épülő stratégiai beszállítói kapcsolatot 
emelik ki. Azzal mi is egyetértünk, hogy a lean termelők-
nek meg kell határoznia azokat a kulcsterületeket, ahol 
az ilyen minőségű kapcsolatok elengedhetetlenek. A 
további termékeknél azonban nem, vagy legalábbis nem 
feltétlenül a szállítók számának minimalizálására kell 
törekedni. Itt elsődleges cél a beszállítók közötti valódi 
verseny megteremtése. 
(3) A lean termelés logikája megköveteli a keresleti 
ingadozások hatékony kezelését. A pénzügyileg jobban 
teljesítő lean termelők ezért tartalékkapacitásokat 
tartanak fenn. A tartalékkapacitások csak látszólagos 
veszteségforrások (waste), mivel azok éppen a túlterhe-
lés (muri) megelőzését szolgálják. (A túlterhelés egyenes 
következménye a veszteség.) 
A válságra utalva elmondható, hogy a jól teljesítő vállala-
tok hirtelen rendkívül alacsony kapacitáskihasználtsággal 
kezdtek működni. Ez jellemzően nem csak a gépi, de a 
humán oldalra is érvényes volt. Az elmúlt időszakban a 
lean termelők minden bizonnyal még ahhoz a 
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“munkavállalói maghoz” is hozzányúltak, amelyre a lean 
rendszer fenntarthatósága épül és amelyhez az egyéb-
ként jellemző ingadozások (pl. szezonális) esetén is ra-
gaszkodtak. Várakozásaink szerint az élénkülésben is 
erre a magra építenek a cégek, de a bizonytalanság 
miatt a humán oldalon az ideiglenes foglalkoztatottak 
aránya fog növekedni. 
Kutatásunk korlátai további kutatási lehetőségekre is rá-
világítanak. Elemzésünkben a termelésmenedzsmentnél 
jóval tágabb -általunk kevésbé ismert- területet öleltünk 
fel. A modell magyarázó erejéből következik, hogy szá-
mos fontos hatást figyelmen kívül hagytunk. Gondolunk 
itt a vállalati innováció hatására, vagy az iparág és az 
innováció a kapcsolatára. De az üzleti teljesítményt olyan 
„keretfeltételek”, mint az etikus magatartás (nem) köve-
tése is komolyan befolyásolhatják (ld erről Reszegi, 
2010; Wimmer, 2010). 
Kutatásunkból világosan kiderül, hogy a lean termelés 
nem garantálja a pénzügyi sikert. Talán szükséges, de 
biztosan nem elégséges feltétele annak. Miközben úgy 
gondoljuk, hogy a jobb (és folyamatosan javuló) operatív 
teljesítmény elég lehet a megfelelő pénzügyi pozícióhoz, 
a stabil működési eredmény fenntartásához. A lean ter-
melők többsége nagy valószínűséggel ebbe a vállalati 
körébe tartozik. 
Köszönet 
A kutatást az OTKA (T 76233) és az MTA Bolyai ösztön-
díj programja, valamint a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Simone Smolinskával 

 

„…Az emberek nagyon mohók, minden a 
pénzről szól. Ezen az értékrenden kellene 

változtatni, és nem csak a szakmai világban, 
hanem az élet minden területén.” 

 
Simone Smolinska 

- Beszélgetésünk elején gratulálni szeretnék a Magyar 
Minőség Héten átvett rangos elismerésedhez! A 2006 
novemberében kapott elismerő oklevél után, ezúttal 
még sikeresebb voltál. Érzésed szerint mivel szol-
gáltál rá leginkább a „2011. év Minőségirányítási 
Rendszermenedzsere” címre? 

- Maximalista vagyok, mindig arra törekszem, hogy a 
legtöbbet adjam ki magamból. Szeretem a kihíváso-
kat, nem létezik számomra lehetetlen. Az utóbbi 
években nagyon sok új témával, projekttel bíztak 
meg, melyeket sikeresen végig vittem. Természete-
sen ez nem egyedüli munka volt, hanem csapat-
munka. Visszajelzésként fontosak számomra az ered-
mények, és az elismerés. 

- Rendhagyó módon szeretném, ha egy név magyará-
zattal kezdenénk! Honnan származol? Jelentett-e 
már előnyt számodra egy magyarországi bemutatko-
zás? 

- Szlovákiából származom, de éltem Franciaországban 
is. 16 éve Magyarországon élek. Hogy jelentett-e 
előnyt a magyarországi bemutatkozásom, azt nem 
tudom. Ha megjelenik a nevem valahol, sok ember 
számára az inkább „exotikusan” hangzik. Az okoz in-
kább bonyodalmat, amikor valahol adminisztrálni, 
betűzni kell. De nekem ez a név nagyon tetszik, nem-
zetközi, mint én magam is. 
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- Kérlek, emelj ki gazdag szakmai pályafutásodból né-
hány fontosabb állomást! 

Jegyzet
Ügyvezető igazgató, IFKA - Minőségfejlesztési Központ



- 2003. március - 2004. június: TOP FOCUS minőség-
javító program felelőse. Ez nagyon kemény feladat 
volt, mindenki számára, mert a vevőnél keletkező 
30000 ppm selejt szintet, 3000 ppm-re kellett csök-
kenteni. A feladat sikeresen zárult, a ppm szintünket 
1000 ppm–re vittük le. 
Nagyon szép szakmai kihívás volt a minőségbiztosí-
tási egység átszervezése, a termékfelelősök műkö-
désének és készségeinek fejlesztése. Ez a szervezé-
si modell manapság az összes vállalatunknál létezik. 
Magyarországi vállalatunk sikerein kívül, számomra 
nagyon fontosak a külföldi tevékenységeim. Szerbiai 
vállalatunknál, a minőségirányítási rendszer felépí-
tése, a dolgozók felkészítése különböző képzéseken 
és workshopokon keresztül. Ebben a feladatban nem 
a rendszer felépítése volt a legnagyobb kihívás, ha-
nem ennek fenntartása és fejlesztése. E feladat sike-
ressége viszont már a szerbiai kollégáktól függött 
(mennyire ment át az üzenet). Ebben a helyzetben át 
kellett hidalni a különböző kulturális és nyelvi különb-
ségeket is. Annál jobb érzés nincs, ha a végén a „ta-
nár” tanulhat a „diáktól”, és ezt beismerni is meri. Le-
hetőségem volt megtanulni egy új nyelvet is. 
Jelenleg a Mexikói és Kínai vállalatunknál vannak 
megbízásaim, az FMEA software és módszer beta-
nításában. A spanyol nyelv tanulását bevállaltam 
(mint 9. nyelvet), a kínain még gondolkozom. 

- Hogyan, mikor és miért szeretted meg az öntészetet? 

- Ez egy egyetemi „szerelem”. Amikor a harmadik év-
ben szakmát kellett választani, öntészetre szinte sen-
ki nem akart menni, valami miatt egyfajta „mumus” 
volt. Úgy gondoltam, hogy arra a szakmára, ahová 
kevés ember jelentkezik, későbbiekben nagy lesz a 

kereset. Kb. 400 tanulóból, kilencen mentünk önté-
szetre! A mai napig nem bántam meg ezt a döntést, 
azon boldog emberek közé tartozom, akik azt csinál-
ják nap, mint nap, amit szeretnek. 

- Szeretnék minőségértelmezésed felől tájékozódni. 
Mit értesz Te jó minőségen? Milyennek ítéled meg 
hazánkban a minőség presztizsét? Milyen javaslataid 
vannak a helyzet javítására? 

- Nagyon különböző definíciók léteznek a minőséggel 
kapcsolatban. Számomra a minőség az elvárásaim, 
és amit igazából kapok: vagyis a kettő közötti össz-
hang. Ebben az esetben nagyon fontos meghatározni 
mik az elvárások. Ismerni kell az elérni kívánt értéket, 
és utána elvárhatjuk az eredményt. 
Sajnos a mai világban, és ez nem csak hazánkra ér-
vényes, ezek az értékek valahol elvesztek. Elvárások 
vannak, viszont az értékek ismeretlenek. Mindent a 
legolcsóbban, szinte ingyen várunk el, de azt a leg-
magasabb szinten. 
Hogyan lehetne a helyzeten javítani? Az emberek 
nagyon mohók, minden a pénzről szól. Ezen az érték-
renden kellene változtatni, és nem csak a szakmai 
világban, hanem az élet minden területén. 

- Hűséges típus vagy. Már több mint 15 éve dolgozol 
Ajkán a Le Belier Magyarországnál. Ennyi idő után mi 
motivál, hogyan tudsz rendszeresen megújulni? 

- Ez egy érdekes történet, mivel számomra nagyon 
fontos a változás, nem szeretek monoton, egyhangú 
munkát végezni, nem tudok hosszú időn keresztül 
egy helyben maradni. Ennek ellenére, már 15 éve itt 
vagyok. Nagyon sok „lépcsőn” mentem át, hiszen a 
legelején, úgy kezdtem, mint gyakornok. Bevallom 
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őszintén, soha nem féltem a kézi munkától, és nő lé-
temre kipróbáltam különböző feladatokat az öntődé-
ben (szerszám előkészítés, csiszolatkészítés, rönt-
genezés, méret-ellenőrzés, kémiai elemzés, végelle-
nőrzés - öntőkanalat még nem használtam). A veze-
tőség rendszeresen újabb feladatokkal bíz meg, rend-
szeres elismerésben részesülök, így állandó kihívá-
sok előtt állok. 
Szeretek a Le Belier dolgozóival együttműködni, le-
gyen az Magyarországon vagy bárhol a világon. A 
dolgozók mellett a beszállítóinkkal, a vevőinkkel is 
mindig sikerül a közös hangnemet találni. 

- Le Belier Kelet Európa Minőségirányítási és Folyama-
tos fejlesztési menedzserének milyen további tervei 
vannak a cégen belül és a gyárkapukon kívül? 

- Maga a fejlesztés egy soha nem múló történet. Egy 
ilyen méretű vállalatnál, minden napra jut egy új fel-
adat, amit meg kell oldani. És ha egyszer megoldot-
tuk gyárkapukon belül, utána nézek, hogy miként 
tudjuk terjeszteni a többi vállalatnál. Az új vevők új el-
várásokat, feladatokat jelentenek. Az új technológiá-
kat figyelni, követni kell, ha versenyképesek akarunk 
maradni. 

- Több konferencián tartottál sikeres előadást, a „minő-
ség követeként” ismerlek. Miért tartod fontosnak a tu-
dásod átadását? 

- Valamikor én is tanultam másoktól, és természetesen 
jelenleg is. Számomra a tanulás nagyon fontos volt a 
pályafutásom alatt. A mai világban lehetőségünk van 
a tapasztalatok megosztására, nem csak vállalatun-
kon belül, hanem a kívül is. Az ADNI – KAPNI elvet 
egyensúlyban szeretném tartani, ez számomra na-

gyon fontos, és nem csak a szakmai életben, hanem 
minden más területen is. 

- Miként tudsz pihenni, hogyan szeretsz kikapcsolódni? 
Mi a kedvenc szabadidős elfoglaltságod? 

- Lehet, hogy furcsán fog hangzani, de a jelenlegi sza-
badidő elfoglaltságom a természetgyógyászat. Spiri-
tuális pszichológiai tanácsadó és Bach virág terape-
uta vagyok. Ezek a módszerek még nem nagyon is-
mertek Magyarországon, de úgy gondolom és 
tapasztalom, hogy a mai világban minél több ember-
nek erre van/lesz szüksége. A szakmai sikereimen 
kívül, annál nagyobb öröm nincs, mint hogy valakin 
tudok segíteni, megváltoztatni az életét. Lehet ezt 
gyógyítással, vagy csak egy jó tanáccsal.  

- Őszinte válaszaidat nagyon szépen köszönöm! 
_________________________________________________  
_________________________________________________  

  

  
_________________________________________________  
_________________________________________________  
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
 

 AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  éévveess  kköözzggyyűűllééssee  
22001122..  mmáájjuuss  2233..  sszzeerrddaa 

  22001111..  éévv  bbeesszzáámmoollóójjaa  
  22001122..  éévv  tteerrvveezzeettee  

 
  XXXX..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  

  
22001122..  nnoovveemmbbeerr  66--88..  

TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22001122..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzaakkiirrooddaallmmii  DDííjj  22001122..  
  AAzz  ÉÉvv  ((sszzaakktteerrüülleett  mmeeggnneevveezzééssee))  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerrmmeenneeddzzsseerree  22001122..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ee--OOkkttaattááss  DDííjj  22001122..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22001122..  

TTeerrvveezzeetttt  eesseemméénnyyssoorroozzaatt::  
KKoonnffeerreenncciiaa--ssoorroozzaatt  aa  mmiinnőősséégg  aakkttuuáálliiss  kkéérrddéésseeiirrőőll  

PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  ééss  aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  eelleekkttrroonniikkuuss  ffoollyyóóiirraatt  lleeggjjoobbbb  sszzeerrzzőőiinneekk  DDííjj  üünnnneeppééllyyeess  
ááttaaddáássaa  aa  ggáállaavvaaccssoorráánn 
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FFeellhhőősszzoollggáállttaattááss  ––  AAzz  úújj  üüzzlleettii  mmooddeellll  
AA  ffeellhhőősszzoollggáállttaattááss  „„úújj  ttáávvllaattookkaatt  nnyyiitthhaatt  aa  mmuunnkkaaeerrőőppiiaaccoonn” 

 

A felhő alapú IT szolgáltatások térnyerésével szemtanúi 
lehetünk egy újabb informatikai forradalomnak, melynek 
során kialakulhatnak olyan felhő alapú globális rendsze-
rek, amelyek végső soron az informatika teljes 
virtualizációjához vezethetnek. A felhő azonban nem 
csupán egy előremutató, kiforrott technológiájú informati-
kai szolgáltatás, hiszen vélhetően képes lesz megvál-
toztatni a vállalkozások alapvető stratégiáját is. Éppen 
ezért a felhő alapú szolgáltatásokat leginkább új üzleti 
modellként emlegetik egyre többen. 
Általánosságban elmondható, hogy egy új üzleti modell 
megszületése és széles körben történő elterjedése kihat 
a globális és regionális szintű vállalati szektorok szerep-
lőire, illetve rajtuk keresztül az adott társadalmakra is. A 
hatások nagyságrendje és iránya nehezen megjósolható, 
ám mi most mégis kísérletet teszünk erre Tyukodi Ger-
gellyel, aki a Budapesti Corvinus Egyetem doktorandusz 
hallgatójaként részt vesz az egyetemen működő Jövő-
kutatás Tanszék kutatási projektjeiben, amelyek komplex 
módon foglalkoznak a jövőbeni lehetőséget meghatározó 
gazdasági, társadalmi és technológiai trendek előrejelzé-
sével és a kritikus fordulópontok azonosításával. 
Tény, hogy a felhő alapú szolgáltatások elindításához 
szükséges informatikai technológia már évtizedek óta 
létezik, ám a széles sávú Internet kapcsolat hiánya nem 
tette lehetővé a szolgáltatás elterjedését korábban. Az 
elmúlt pár év világgazdasági és technológiai folyamatai 
azonban kedveztek a felhőszolgáltatásokban rejlő üzleti 
potenciálok felfedezésének. Mivel a felhőszolgáltatások 

igénybevétele a vállalati szektor számára kimutatható 
költségmegtakarítást eredményez, nem lehet véletlen, 
hogy a legnagyobb nemzetközi IT cégek a 2009-es gaz-
dasági világválsággal egy időben indították el felhő alapú 
szolgáltatásaikat. Vagyis a technológia kiforrottsága, a 
jelentős költségmegtakarítási lehetőség, valamint mára 
az egész Földet behálózó széles sávú Internet kapcsolat 
együttesen keltették életre és tették piacképessé a felhő 
alapú szolgáltatásokat az elmúlt egy-két év során. 
A kérdés így csak az lehet, hogy a még ma csak gyer-
mekcipőben járó szolgáltatás mikorra válik globális trend-
dé, és milyen változásokat generál majd a vállalati szek-
torban. 
„A szolgáltatás előnyei (költséghatékonyság, optimalizá-
ció, rugalmasság, testreszabhatóság, stb.), illetve jelen-
leg is fennálló korlátai (pl. országonként lényegesen elté-
rő jogi szabályozás) kézenfekvők és már-már közismer-
tek is. Az előjeleket figyelve a felhő alapú, globális szintű 
komplex IT szolgáltatások és alkalmazások néhány éven 
belül minden bizonnyal nemzetközi trenddé válhatnak, 
átalakítva a vállalati szektor szereplőinek IT technológiá-
val kapcsolatos üzleti stratégiáit.” - vélekedik Tyukodi 
Gergely. 
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Tény, hogy a felhő szolgáltatások igénybe vételével a 
vállalati szektor szereplői mentesülnek az egyre nagyobb 
közvetlen tőkebefektetést igénylő informatikai beruházá-
sok terhei alól. Az így megtakarított tőke új utakat keres 
majd magának, melynek egyik lehetséges és leginkább 
megtérülő formája a humán erőforrások fejlesztése lehet. 



 

„A megtakarított tőkét egy adott vállalkozás fordíthatja 
például munkatársainak fejlesztésére, vagy magasabb 
szintű képzettséggel és tudással rendelkező alkalma-
zottak felvételére. Az emberi erőforrások fejlesztését az 
is indokolttá teheti, hogy az informatikai alkalmazások 
rohamos fejlődése és elterjedése egyre magasabb szintű 
ismereteket feltételez felhasználói oldalról. Nagyobb tu-
dással rendelkező munkaerővel tovább fokozható a cég 
hatékonysága, így növelhető a profit, alátámasztva ezzel 
azt a vélekedést, hogy a felhő alapú IT szolgáltatások 
sokkal inkább tekinthetők új üzleti modellnek, mintsem 
csupán egy technológiai újításnak.” - fejti ki véleményét 
az Egyetem jövőkutatója. 
A felhőalkalmazások komoly fejlődési lehetőséget kínál-
nak a kis- és középvállalkozások számára is, hiszen 
olyan, eddig csak multinacionális vállalatok által használt 
informatikai rendszerek válnak elérhetővé és megfizet-
hetővé számukra, amik alkalmazásával képesek lehet-
nek magasabb színvonalú és versenyképesebb szolgál-
tatások előállítására. Nem kizárható tehát, hogy a felhő 
révén egyre több közepes méretű vállalat válik majd 
multinacionális nagyvállalattá a jövőben. 
A hazai üzleti környezetből példaként említhető a 
WireCorner és a Microsoft által közösen indított Navision 
vállalatirányítási rendszer szoftvercsomag, amely multi-
nacionális informatikai alkalmazásokat tesz elérhetővé 
KKV-k számára, felhő alapú technológiával. Az alkalma-
záscsomagot eleve az iparági sztenderdek és legjobb 
gyakorlatok (best practise) alapján fejlesztették ki, speci-
álisan a KKV szektor igényeinek és elvárásainak figye-
lembe vételével. A Navision-nel így a hazai KKV-k ala-
csony költség mellett azonnali tapasztalati tudáshoz, va-
lamint már kipróbált és sikeres módszertanhoz juthatnak. 
A Navision további előnye, hogy a rendszer bármikor 

újrastrukturálható, testre szabható, bármilyen formá-
tumba exportálható. 
De távlatokat nyithatnak a multinacionális cégek globális 
törekvéseinek további megvalósításában is, melynek 
egyik megvalósulását ismertette Tyukodi Gergely: 

„Egy közismert német autógyár felhő alapú IT 
technológia segítségével fejlesztette ki egyik 
legújabb autómodelljét. Adottság volt, hogy a 
gyár fejlesztési központjai elszórtan, több 
kontinensen voltak, ezért a közös fejlesztés 
lehetőségét nagyban megnehezítette volna az 
időeltolódás. Ám a felhő alapú technológia le-
hetővé tette számukra egy globális fejlesztési 
felhő kialakítását, így a fejlesztéshez szüksé-
ges összes adat és információ minden fej-
lesztőmérnök rendelkezésére állt, függetlenül 
attól, hogy melyik időzónában volt. A gyakor-
latban ez azt jelentette, hogy a fejlesztés a 
nap 24 órájában zajlott, hol az egyik kontinens 
fejlesztőközpontjában, hol a másikban. A 
projekt így lényegesen hamarabb lezárult, ami 
nyilvánvalóan komoly megtakarítást jelentett a 
gyár számára.” 

A technológia fejlődés azonban nemcsak az IT területén 
hozhat újat, hatása akár az egész társadalomra is kiter-
jedhet -hívta fel a figyelmet Tyukodi-, ezért a dr. Nováky 
Erzsébet által vezetett tanszék is komplex szemléletben 
foglalkozik a technológiai innovációk hatásaival. A 
felhőben rejlő legnagyobb érték például az adatok 
hozzáférésének korlátlan szabadsága, ami új távlatokat 
nyithat a munkaerő nemzeti és nemzetközi szintű mobi-
litásának előmozdításában. „A felhő lehetővé teszi a tér 
és az idő figyelmen kívül hagyását a munkavégzés 
tekintetében. Vagyis a jövő munkavállalói nem lesznek 
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rákényszerülve egy adott feladat egy dedikált munkahe-
lyen történő elvégzésére”- vélekedik Tyukodi. A vállalko-
zások tehát nem arra fognak törekedni a jövőben, hogy 
munkahelyeket biztosítsanak alkalmazottaiknak, sokkal 
inkább a megfelelő IT infrastruktúra kialakítására fognak 
fókuszálni, hiszen a munka bárhol, bármikor elvégezhető 
lesz akár egy okos-telefonon vagy tableten keresztül. 

„A jövő generációja egészen új típusú munkát 
fog végezni, melyben a munkavégzés helye és 
ideje sokkal kevésbé lesz koncentrált és meg-
határozható. Ehhez a típusú munkavégzéshez 
a felhő által biztosított korlátlan szabadság 
biztosíthatja majd a megfelelő hátteret. Akár 
még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a jö-
vőben a munkaszerződések csupán az elvég-
zendő feladatokra fognak szorítkozni, figyel-
men kívül hagyva annak területi és időbeni 
meghatározottságát. Persze ma is léteznek 
távmunkában végezhető feladatok, ám azok 
korlátai sokkal kitapinthatóbbak, továbbá nem 
fejlődtek új üzleti modellé.” 

hangsúlyozta Tyukodi Gergely. 
Ha a felhő szolgáltatás révén valóban teljesen szabaddá 
válhat a munkavégzés helye és ideje, akkor olyan orszá-
gok, régiók kapcsolódhatnak be a nemzetközi gazdasági 
folyamatokba, melyeknek eddig, vélhetően földrajzi el-
helyezkedésük okán, nem volt lehetőségük. 
„Ha az általam felvázolt változásokat valóban képes lesz 
előidézni a felhő, akkor össztársadalmi hatása akkora is 
lehet, mint a kerék feltalálásának volt anno. Fontosnak 
tartom kihangsúlyozni azonban, hogy a jövő a jelenben 
lévő bizonytalanságok miatt előre nem látható, de bizo-

nyos változások előre jelezhetők” – zárta gondolatme-
netét Tyukodi Gergely jövőkutató, közgazdász. 
A WireCorner és a Budapesti Corvinus Egyetem, Jövő-
kutatás Tanszék sajtótájékoztatója 

________________________________________________________________________________________________
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A minőség fogalma az idők folyamán sokat változott. A 
nélkül, hogy e folyamatot elemeznénk, elég arra rámu-
tatni, hogy jelentősen megnőttek az igények a szűkebb 
és tágabb környezettel, a munkavégzés biztonságával, 
azaz a társadalmi felelősséggel kapcsolatban.  
Ebből következik, hogy a fejlődés fenntarthatósága ha-
gyományos minőségtényezők mellett mindezek figye-
lembe vételét is megköveteli. 
A fenntartható fejlődés lényegében egy három pilléren 
álló rendszer, melynek tényezői a nyereséges termelés, 
a környezettudatos magatartás a teljes termelő folya-
matban, valamint a társadalmi felelősségvállalás a szer-
vezeten belül és kívül, amint ezt az ábra illusztrálja. 
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A versenyképes, nyereséges termelés természetesen 
mindennek az alapja, mert ez hozza létre a működés 
gazdasági feltételét. A versenyképesség javításának kö-

vetelménye nem választható el a minőségtől, ezért 
mindaz, ami ebbe a fogalomkörbe tartozik, pl. az innová-
ció, a benchmarking egyúttal a minőség tényezője is. 
Tapasztalható, hogy a minőségszakma által létrehozott 
technikák és módszerek világviszonylatban terjednek. 
Ezek közül kiemelkedik a Hat Szigma és a Lean me-
nedzsment alkalmazása, melyek együtt új kultúrát hoz-
nak létre. 
A környezet kímélésének szükségessége ma már evi-
dencia, éspedig nem csak a szűken értelmezett termelő 
folyamatban, hanem a teljes ellátási láncban, beleértve a 
logisztikát, a szállítást, értékesítést. 
Az utóbbi években sokat fejlődött a vállalkozások társa-
dalmi megítélése, a társadalmi felelősségvállalás. Ez a 
vállalkozások arculatának, imázsának részévé vált, 
méghozzá a szervezeten belül és kívül is. Ehhez termé-
szetesen hozzájárul, és egy- úttal gerjesztő hatású is, 
hogy az ISO, a nemzetközi szabványügyi szervezet, 
szükségesnek tartotta, hogy szabványt alkosson a 
Corporate Social Responsibility /CSR/ irányelveiről. 
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A rendezvényen való részvételt mindazoknak a minőség-
szakembereknek, vezetőknek és beosztottaknak ajánl-
juk, akik a fenntartható fejlődés lényegét megismerve 
annak legfontosabb tényezőit munkájukban is alkalmazni 
kívánják. 
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A Verlag Dashöfer Szakkiadó szemináriumi napot ren-
dez Fenntartható fejlődés címmel. 
Az előadásokat a szakma ismert és egyben elismert 
szakemberei tartják. 
A Szakmai Nap programja: 
• Az elfelejtett köz-gazdaságtan (dr. Tóth Gergely) 

• A morálökonómia, a közgazdaságtan elfelejtett ága 

• Hatékonyságnövelés, mint a fenntartható fejlődés 
egyik alappillére (Tóth Csaba László) 
o A hatékonyságnövelés, illetve az alkalmazott 

módszerek szerepe a fenntartható fejlődésben  
o Bemutatjuk a „lean menedzsmentet”, a statisztikai 

elemzések szerepét és a statisztikán alapuló Hat 
Szigma módszertant  

o Utalunk ezen filozófiák és technikák történeti 
kialakulására és fejlődésére 

o Példákkal is kívánjuk illusztrálni a módszerek al-
kalmazhatóságát. 

• Környezettudatosság fejlesztésének lehetőségei és 
kihívásai (Dr. Berényi László) 
o A fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás válla-

lati-szervezeti menedzsment kérdései 
o A fenntarthatóság magasabb szintű megvalósí-

tása előtt álló akadályok, kihívások, a környezet-
tudatosság fejlesztési lehetőségei.  

o Az előadás középpontjában a környezettudatos 
menedzsment gondolkodásmód kialakítása áll.” 

• Fenntartható fejlődés EFQM szemmel 
(Sugár Karolina) 
o a 2010-es EFQM Kiválóság modellben 
o EFQM CSR keretrendszere 
o Az Elkötelezettség a CSR Kiválóságért projekt ta-

pasztalatai. 
A Szakmai Napra a rendezők szeretettel várják a minő-
ségügyi szakembereket és minden kedves érdeklődőt. 
Helyszín: Hotel Corvin (1094 Budapest, Angyal u. 31.) 
Időpont: 2012. április 19. 
A rendezvény már 23.322 Ft-tól elérhető, a részletek-
ről kérjük a fenntarthatofejlodes.dashofer.hu oldalon tá-
jékozódjon! 
Jelentkezés, további információk: 
Kedvezmények, illetve további részletes információk a 
zs.heder@dashofer.hu, valamint a (+36) 1-428-3887 te-
lefonszámon kaphatók. 

________________________________________________________________________________________________

Magyar Minőség XXI. évfolyam 03. 2012. március 51/52 oldal 

  

http://www.dashofer.hu/kepzesek-szeminariumok/muszaki/minosegbiztositas/szakmai-rendezvenyek/fenntarthato-fejlodes/SZ12T02
mailto:zs.heder@dashofer.hu


MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXXXII..  éévvffoollyyaamm  0033..  sszzáámm  22001122..  mmáárrcciiuuss  
  

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  
SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

A környezettudatos stratégiai menedzsment koncepciója 
1. rész - Fülöp Gyula – Pelczné Gáll Ildikó

Concept of Enviromental Concious Strategic Mana-
gement, Part 1 – Fülöp, Gyula – Pelczné Gáll, Ildikó  

A PFMEA mint a hibamegelőzés hatékony eszköze – 
Toldi Árpád

PFMA, an Efficient Tool to Prevent Failor – 
Toldi, Árpád  

Miért nem tudnak a vállalatok LEAN módon működni? - 
Sződy Noémi

Why Can Enterprises Not Operate LEAN Systems? 
- Sződy, Noémi  

Lean termelés az üzleti teljesítmény szolgálatában, avagy 
mire figyeljenek a termelésvezetők? - Demeter Krisztina - 
Losonci Dávid

Lean Production Serving Business Output, or What 
Managers Should Consider – Demeter, Krisztina – 
Losonci, Dávid  

Jók a legjobbak közül – Beszélgetés Simone 
Smolinskával - Sződi Sándor

The Best among the Best – Report with Simone, 
Smolinska - Sződi, Sándor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Közgyűlés 
XXI. Magyar Minőség Hét

General assembly 
21th Quality Week  

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

Felhőszolgáltatás – Az új üzleti modell Cloud Service – the New Business Model  

A fenntartható fejlődés a gyakorlatban Sustainible Development in Practical  

Felhívás Invitation  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAA  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

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