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AA  jjöövvőő  ggeenneerráácciióó  vvéélleemméénnyyee::  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáágg  vváállllaallaattii  ffóókkuusszzaa  
DDrr..  BBeerréénnyyii  LLáásszzllóó  

  
Bevezetés 
A fenntartható fejlődés multidiszciplináris megközelítést 
igénylő problémakör. A Brundtland-jelentésben megfo-
galmazott (Persányi, 1988) természeti, társadalmi és 
gazdasági pillérek mentén a világszintű és a szervezeti 
teljesítmény javítására számos kezdeményezés szüle-
tett, új filozófiákat és módszereket dolgoztak ki az elmúlt 
évtizedekben. 
A Magyar Minőség 2013/12. számában megjelent tanul-
mányom egy olyan felmérés fontosabb tapasztalatait 
foglalja össze, amelynek alanyai a felsőoktatásban ta-
nulók, mint a „jövő generáció” képviselői voltak. Vélemé-
nyüket, attitűdjeiket és preferenciáikat azért tartom fon-
tosnak részletesebben vizsgálni, mert azok a jövőbeli 
döntéseikben (akár vezetőként) tükröződni fognak. A 
jelenben megismerve ezeket a tényezőket, az oktatás és 
a vállalatirányítási módszerek tekintetében is jobban fel 
tudunk készülni a megfelelő megoldások kidolgozására. 
Ebben a tanulmányomban a hallgatók preferenciáit vizs-
gálom a fenntarthatósággal kapcsolatban. 
A vélemények torzulása 
A kutatók régóta foglalkoznak a környezettudatos visel-
kedés tényezőinek meghatározásával (összefoglalva 
lásd Nagy, 2008). Az OTKA PD71685 azonosító számú 
projektem fő feladata ezek integrálása és kiterjesztése 
volt (Berényi, 2009). A környezetvédelemmel és fenn-
tarthatósággal kapcsolatosan számítani kell arra, hogy 
az emberek által kinyilatkoztatott szándékok és a valós 
cselekvések között lényeges eltérés lehet. A kutatás ke-

retében megalkotott logikai modell (11..  áábbrraa) igyekszik 
minden olyan tényezőt figyelembe venni, amely a cse-
lekvéseket eltérítheti a szándékoktól. 

  
11..  áábbrraa  KKöörrnnyyeezzeettttuuddaattoossssáágg  ááttffooggóó  mmooddeelllljjee  

((BBeerréénnyyii,,  22001122))  
Természetesen mindenki fontosnak tartja a környezet 
megóvását, különösen akkor, ha azt hangoztatni kell, 
azonban tenni már kevesebbet kívánnak érte az embe-
rek. Társadalmi elvárások miatt (vagy egy szűkebb cso-
port nyomására) változhat az egyéni vélemény és a 
cselekvés is (lásd Smith-Mackie, 2005). A helyzetet jól 
írja le az ún. NIMBY elv (Not In My Back Yard – Nem az 
én udvaromban! vagyis nem engem érint), ami általános 
igazság. Ha például egy új hulladéklerakót akarnak épí-
teni, azzal mindenki egyet fog érteni, aki nem a beruhá-
zás helyének közelében él vagy nem tőle vonnak el for-
rásokat a cél érdekében. 
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A tanulmányban szűkebb szakmai tartalom esetén vizs-
gálom, hogy mennyire „stabil” vélemény jellemzi az em-
bereket a fenntarthatóság tényezőivel kapcsolatban. A 
célközönség a felsőoktatásban tanulók, akik néhány 
éven belül különböző szintű vállalati döntések felelősei 
lesznek. A kutatáshoz használt tesztanyag egy blokkja 
arra kérdez rá, hogy a válaszadó véleménye szerint mely 
tényezőkkel kell (inkább) foglalkozni egy vállalatnak. Az 
áttekinthetőség céljából 6 tényezőt határoztam meg 
szakértői csoportmunka támogatásával: 

‐ iskolák-óvodák támogatása, 
‐ hulladékcsökkentés, 
‐ zöld technológia fejlesztése, 
‐ fizetésemelés dolgozóknak, 
‐ költségcsökkentés, 
‐ környezetvédelem anyagi támogatása. 
A vélemények torzulásának csökkentése érdekében a té-
nyezők viszonylagos fontosságát tartom célszerűnek vizs-
gálni, amihez a válaszadókat arra kértem, hogy páronként 
ítéljék meg, melyik tényezőt tartják fontosabbnak. 
Vizsgálati módszer 
A vizsgálathoz 104 elemű minta állt rendelkezésemre a 
Miskolci Egyetem hallgatóinak válaszaiból. A vizsgálat-
hoz a Kindler és Papp által bemutatott Guilford-féle eljá-
rást és a Kendall-féle egyetértési együttható páros érté-
kelésekre vonatkozó formáját használtam fel (Kindler-
Papp, 1977). A módszer kritikái ellenére is széles körben 
használatos termékek és szolgáltatások karakterisztiká-
jának összehasonlítására, amit az értékesítési és vevői 
kommunikációs folyamatok tervezése mellett a műszaki 
fejlesztésben is hasznosítani lehet. Deutsch (2003) a 
tűzhelyek színvonal-elemzésének példáján keresztül 
mutatja be a fejlesztési alkalmazás lehetőségét. Gondo-

latmenetét általánosítottam a fenntarthatóság vizsgála-
tára. A Guilford-féle eljárás eredménye értékelési súly-
számok meghatározása intervallum-skálán (ami jelen 
vizsgálatban nem releváns célkitűzés). Az egyéni és 
aggregált preferencia-számítások segítenek választ adni 
a következőkre: 

‐ Feltételezhető-e egységes véleményalkotás a vizs-
gált tényezőkkel kapcsolatban? 

‐ Milyen mértékű a vélemények egyezése a válasz-
adók között? 

‐ Kimutatható-e különbség egyes csoportok (például 
nemek szerint) véleménye, és annak konzisztenciája 
között? 

Az elemzéshez elkészítettem a 104 válaszadó egyéni 
preferencia-mátrixát és kiszámítottam az egyéni kon-
zisztencia-mutatóikat. A 6 vizsgált tényező viszonylagos 
fontossági sorrendjének meghatározásához elkészítet-
tem az aggregált preferencia-mátrixot a teljes mintára, az 
50%, 75% és 100%-os konzisztencia-szintet elérő vá-
laszadókra, illetve vizsgálatokat végeztem nemek és 
képzési terület szerinti bontásban. 
Az egyéni konzisztencia-szintek megoszlását különböző 
csoportképző ismérvek mentén elemeztem, magyaráza-
tot keresve arra, hogy a csoportképzés hogyan hat a 
bele tartozók átlagos konzisztencia-szintjére. Az SPSS 
programcsomag segítségével kétmintás t-próba és (ahol 
annak feltételei nem álltak fenn) Welch-próba segítségé-
vel vizsgáltam, hogy a részminták átlagainak eltérése 
szignifikáns, vagy véletlennek tekinthető. 
A számítás módszerének lépéseit és a vonatkozó kép-
leteket jelen keretek között terjedelmi okokból nem sze-
repeltetem, azok részletesen megtalálhatók Kindler és 
Papp hivatkozott munkájában. 
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Válaszadói preferenciák és konzisztencia-szint 
A felmérés eredményeit halmozott sávdiagramon átte-
kintve látható, hogy páronként mely tényezőket tekintet-
ték fontosabbnak a válaszadók. Ebből már levonhatók 

bizonyos következtetések a preferenciák alakulásáról, 
azonban alaposabb vizsgálatok szükségesek ahhoz, 
hogy sorrendjük is megállapítható legyen. 
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22..  áábbrraa PPáárroonnkkéénnttii  öösssszzeehhaassoonnllííttááss  vváállaasszzaaiinnaakk  mmeeggoosszzlláássaa  

Az 22..  áábbrráánn látható, hogy a válaszadóknál a hulladék-
csökkentés és a zöld technológia kifejlesztése magas, 
míg a költségcsökkentés és a környezetvédelem anyagi 
támogatása alacsony aránnyal jelenik meg a páros 
összehasonlítások eredményei között. A magas érték azt 
jelenti, hogy a válaszadók többsége az adott tényezőt 

preferálja a másikkal szemben. A támogatási kérdésben 
(oktatásra vagy környezetvédőkre fordítanák-e a pénzt?), 
és a technológiai kérdésben (zöld technológia fejlesztése 
vagy hulladékcsökkentés?) a válaszadók preferenciái 
körülbelül fele-fele arányban oszlanak meg. 
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A válaszok torzítására számítva, a tényezők gondos 
megfogalmazása mellett is azt feltételeztem, hogy több-
nyire inkonzisztens eredményeket kapok, azaz a válasz-
adóknak nincs világos értékítélete a vizsgált tényezők 
tekintetében. Ennek oka korábbi tapasztalataim alapján 
az lehet, hogy „vaktában” töltik ki a tesztanyagot, vagy 
valóban inkonzisztens a véleményalkotás. A várakozá-
sokhoz képest a válaszadók 47%-a esetében nem fordult 
elő ún. körtriád (a konzisztencia-mutató értéke 100%), 
azaz egyértelmű preferencia-sorrendet állítottak fel. 75% 
alatti konzisztencia a válaszadók mindössze negyedére, 
50% alatti pedig kevesebb, mint 6%-ukra jellemző (33..  
áábbrraa). 
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33..  áábbrraa  KKoonnzziisszztteenncciiaa--sszziinntteekk  eelloosszzlláássaa  aa  tteelljjeess  mmiinnttáánn  
Az átlagos konzisztencia-szint a teljes mintára 82,8%. A 
statisztikai vizsgálatok rámutattak, hogy különböző 
részmintákat képezve az átlagos szint eltérései szignifi-
kánsak. 

 
Válaszadó 

(fő) 
Átlagos konzisztencia-

szint 
Alapszakon tanul 73 80% 

Mesterszakon tanul 31 88% 

szignifikáns 
különbség 

(eltérő szórások) 
Nő 61 81% 

Férfi 43 85% 

szignifikáns 
különbség 

(azonos szórások)
Természettudományi 
képzésen tanul 5 85% 
Műszaki képzésen 
tanul 63 82% 
Gazdasági képzésen 
tanul 36 85% 

szignifikáns 
különbség 

(eltérő szórások) 

11..  ttáábblláázzaatt  KKoonnzziisszztteenncciiaa--sszziinntteekk  aa  rréésszzmmiinnttáákkbbaann  
A mesterszakokon tanulók preferenciái egyértelműbbek, 
mint az alapszakon tanulóké, és hasonló a helyzet a fér-
fiak és nők vonatkozásában. A különböző képzési terü-
leteken tanulók közül a műszaki képzésen tanulók ese-
tében volt kimutatható alacsonyabb átlag. 
Preferencia-sorrend a teljes mintára 
A 22..  ttáábblláázzaatt összefoglalja a teljes mintára vonatkozó, 
aggregált preferencia-mátrixot, valamint az intervallum-
skálára való átszámítás részeredményeit. Mivel az 
eredmények nem arány-skálán jelennek meg, ezért nem 
mondhatjuk, hogy például a 60%-os eredményt (Z) elérő 
tényező kétszer olyan fontos a válaszadók szerint, mint a 
30%-os eredményt elérő, azonban viszonylagos sorrend 
látható, és az egyes tényezők közötti távolságok (kü-
lönbségek) arányosak.  A mátrix fejlécében szereplő sor-
számok az értékelési tényezőket jelölik a fentiekben be-
mutatott sorrendben. 
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1  39 40 38 61 49 227 0,447 -0,133 34,6 
2 65  49 62 82 77 335 0,620 0,306 100 
3 64 55  58 74 78 329 0,611 0,281 96,3 
4 66 42 46  62 53 269 0,514 0,036 59,8 
5 43 22 30 42  34 171 0,357 -0,365 0 
6 55 27 26 51 70  229 0,450 -0,125 35,8 

22..  ttáábblláázzaatt  AAggggrreeggáálltt  pprreeffeerreenncciiaa--mmááttrriixx  aa  tteelljjeess  mmiinnttáárraa
A számítások alapján a hulladékcsökkentés és a zöld 
technológiák kifejlesztése a legfontosabb szempont a 
válaszadóknak, a környezetvédelem anyagi támogatása 
pedig jelentősen lemaradva, a sor végén szerepel. Súly-
szám-skálán a 44..  áábbrraa mutatja be a tényezők viszonyát. 
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44..  áábbrraa  SSúúllyysszzáámmookk  iinntteerrvvaalllluummsskkáálláánn  aa  tteelljjeess  mmiinnttáárraa  

A Kendall-féle egyetértési együttható segítségével vizs-
gáltam a válaszok korrelációját. A mutató értéke ala-
csony (a számított érték 0,09; a maximális érték 1, a mi-
nimális -0,01 a mintára), a szignifikancia-szint vizsgálat 

alapján (1,34*10E-24) kicsi az esélye, hogy a vélemény-
eltérést a válaszadók között a véletlen okozta. 
Preferencia-viszgálatok részmintákra 
A konzisztencia-elvárások szintjét 50%, 75%, illetve 
100%-ban határoztam meg a vizsgálatokhoz, e rész-
mintákban vizsgáltam, hogyan alakul az aggregált prefe-
rencia. A vizsgálatokhoz ugyanazt a módszert használ-
tam, mint a teljes mintánál, itt csak a végeredményeket 
közlöm (33..  ttáábblláázzaatt,,  55..  áábbrraa). 
Az eredmények nem mutatnak alapvető különbséget a 
preferen ciák sorrendjében és az egyetértés szintjében 
sem. Az 1. és 2. (hulladékcsökkentés és zöld technológia 
fejlesztése), illetve a 4. és 5. hely (környezetvédelem 
anyagi támogatása és iskolák-óvodák támogatása) kö-
zött, azonban a közöttük lévő különbségek kicsik, nem 
mutatják a vélemények lényeges eltérést. Az egyetértési 
mutató értéke bár alacsony, de minden részminta eseté-
ben szignifikáns, ami arra utal, hogy a vélemények egye-
zése nem csak a véletlen műve. Mindez azt jelenti, hogy 
megfelelően megválasztott csoportképzés esetén to-
vábbi magyarázatot találhatunk a preferenciák sajátos-
ságaira. A nemek és a képzési szint alapján tovább vizs-
gálva az eredményeket a 44..  ttáábblláázzaatt  ééss  66--77..  áábbrráákk fog-
lalják össze. 
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 érték (%) sorrend érték (%) sorrend érték (%) sorrend érték (%) sorrend 
Iskolák-óvodák támogatása 34,6 5 31,2 5 31,2 4 33,8 5 

Hulladékcsökkentés 100,0 1 98,9 2 99,3 2 100,0 1 

Zöld technológia fejlesztése 96,3 2 100,0 1 100,0 1 95,6 2 

Fizetésemelés dolgozóknak 59,8 3 47,6 3 61,1 3 59,3 3 

Költségcsökkentés 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 6 
Környezetvédelem anyagi 

támogatása 35,8 4 36,3 4 30,5 5 34,5 4 

Egyetértési együttható 0,09  0,12  0,13  0,09  

Együttható minimuma -0,01  -0,02  -0,01  -0,01  

Szignifikancia-szint 1,34E-24  1,79E-16  1,98E-27  1,41E-25  

33..  ttáábblláázzaatt  SSúúllyysszzáámmookk  ééss  ssoorrrreennddeekk  kküüllöönnbböözzőő  mmiinniimmáálliiss  kkoonnzziisszztteenncciiaa--sszziinntteekkeenn  
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55..  áábbrraa  SSúúllyysszzáámmookk  iinntteerrvvaalllluummsskkáálláánn,,  kküüllöönnbböözzőő  mmiinniimmáálliiss  kkoonnzziisszztteenncciiaa--sszziinntteekkeenn 
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Nő Férfi Alapszak Mesterszak 
 érték (%) sorrend érték (%) sorrend érték (%) sorrend érték (%) sorrend

Iskolák-óvodák támogatása 25,0 4 32,5 5 37,0 5 30,1 5 
Hulladékcsökkentés 100,0 1 68,9 2 100,0 1 100,0 1 
Zöld technológia fejlesztése 59,3 2 100,0 1 99,0 2 90,8 2 
Fizetésemelés dolgozóknak 49,6 3 50,2 3 63,7 3 52,4 3 
Költségcsökkentés 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 6 
Környezetvédelem anyagi 
támogatása 22,9 5 36,2 4 46,2 4 16,2 4 
Egyetértési együttható 0,06  0,15  0,07  0,11  
Együttható minimuma -0,02  -0,02  -0,01  -0,03  
Szignifikancia-szint 1,68E-09  2,41E-17  1,22E-13  7,04E-09  

44..  ttáábblláázzaatt  SSúúllyysszzáámmookk  ééss  ssoorrrreennddeekk  kküüllöönnbböözzőő  rréésszzmmiinnttáákkbbaann
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66..  áábbrraa  SSúúllyysszzáámmookk  iinntteerrvvaalllluummsskkáálláánn  nnőőkk  ééss  fféérrffiiaakk  
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77  áábbrraa  SSúúllyysszzáámmookk  iinntteerrvvaalllluummsskkáálláánn  aallaapp--  ééss  
mmeesstteerrsszzaakkoonn  ttaannuullóókk  eesseettéénn  



A nemek szerint képzett részmintákban a férfiak eseté-
ben magasabb egyetértés van a válaszadók között, mint 
a nőknél, és eltérően alakultak a preferencia-sorrendek, 
illetve a távolságok. A nők a hulladékcsökkentést tartják 
a legfontosabbnak, a férfiak elsősorban a zöld technoló-
giák fejlesztésére tették le voksukat. Az alapszakok és 
mesterszakok vonatkozásában a preferencia-sorrend 
megegyezik, a viszonylagos távolságokban azonban 
vannak eltérések. Az alapszakon tanulók a hulladék-
csökkentést és a zöld technológiák fejlesztését közel 
egyenrangúnak jelölték meg, a mesterszakon tanulók 
esetén látható különbség van közöttük; továbbá például 
a környezetvédelem anyagi támogatása az alapszako-
soknál közel félúton helyezkedik el a két szélső tényező 
között, míg a mesterszakosoknál jóval közelebb van az 
alsó értékhez. 
Következtetések 
A tanulmány elején feltett kérdésekre a vizsgálatok 
alapján választ lehet adni (hozzátéve, hogy nem repre-
zentatív kutatásról van szó, az eredmények általános 
érvényesítése további elemzéseket igényel): 
‐ a fenntarthatósággal kapcsolatban a válaszadók 

többsége magas konzisztenciával tud véleményt al-
kotni, 

‐ a vélemények egyezésének szintje alacsony a teljes 
minta és részminták esetében egyaránt, 

‐ statisztikailag szignifikáns különbségek mutathatók ki 
különböző szempontok szerint képzett csoportok át-
lagos konzisztenciájában és preferencia-sorrendjé-
ben, az eltérések mértéke azonban a legtöbb esetben 
nem jelentős mértékű. 

Kedvező tapasztalatnak tartom – az eredmények tartal-
mától függetlenül –, hogy a szignifikancia átlagos szintje 
magas, az alacsony egyetértési együtthatókkal együtt 

azonban ez arra utal, hogy a válaszadókban nincs egy-
séges kép a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban. A 
menedzsment szempontjából ez azt jelenti, hogy az ér-
tekezleteken, projekteken, tervezési folyamatokban hatá-
rozott, de különböző nézőpontok fognak ütközni, ami 
nehezíti kompromisszum kialakítását. 
A teljes mintára vonatkozó preferencia-sorrend megerő-
síti azt a feltételezést, amire a 2. ábra páronkénti ered-
ményei utalnak. A vállalatoknak - a válaszadók vélemé-
nye alapján - elsősorban a hulladékcsökkentéssel és a 
zöld technológiák kifejlesztésével kell foglalkozni. A dol-
gozók számára adott fizetésemelés alacsonyabb helyet 
foglal el a listán, majd ismét jelentős lemaradással kö-
vetkeznek a környezetvédőknek és oktatási intézmé-
nyeknek adott közvetlen támogatások. A költségcsök-
kentés utolsó helyen szerepel. A fenntarthatóság termé-
szeti pillére a válaszadók gondolkodásában láthatóan 
megelőzi a társadalmit. Tanácsadói és oktatói szemmel 
nézve ez a megközelítés idealisztikusnak nevezhető; 
munkavállalóként a fizetésemelés viszonylagos fontos-
ságát magasabbnak jelölném meg – és hosszasan le-
hetne folytatni azokat a tényeket és érveket, amelyek 
alapján kimondható, hogy a hallgatóknak korlátozott 
képe van a vállalati működésről (minden részmintában!). 
Mindez azonban több szempontból is fontos eredmény: 
‐ segít meghatározni az oktatás számára kritikus témá-

kat, a gondolkodás és a tananyagok fejlesztésének 
irányát, 

‐ segítenek felkészülni a munkaadóknak is arra, hogy 
milyen értékrenddel és attitűdökkel érkeznek az új 
munkavállalók, 

‐ mivel a válaszadók preferenciáikat érvényesítik a vá-
sárlásaik során, így az eredmények közvetlenül fel-
használhatók az értékesítés területén. 
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A nemek szerinti preferencia-vizsgálatoknál a nők a hul-
ladékcsökkentést, a férfiak pedig a zöld technológiák 
fejlesztését jelölték meg legfontosabb tényezőnek (kor-
relációs vizsgálatok is igazolják, hogy szignifikáns eltérés 
van a két csoport véleményében). A kérdés további vizs-
gálatokat igényel, de az eredmények azt a benyomást 
keltik, hogy a nők a környezeti gondok utólagos kezelé-
sét és „látványos” megoldását preferálják, a férfiak fogé-
konyabban az integrált környezetvédelmi megoldásokra. 
Az alap- és mesterképzés szerinti csoportosításban az 
látható, hogy az utóbbiban részt vevő hallgatók árnyal-
tabb képet alkotnak a vizsgált tényezőkről. A preferencia-
sorrend ugyanaz, mint az alapszak esetében, azonban – 
vélhetően ismereteik elmélyülése révén – a tényezők 
viszonylagos elhelyezkedése szórtabb a szakmailag 
egymáshoz közelebb álló témakörökben is. Az egyetér-
tési mutatójuk is magasabb, azonban a 11%-os érték 
megerősíti a diverz gondolkodásról alkotott általános kö-
vetkeztetést. A menedzsment szempontjából – és a fel-
sőoktatásban tanulók számára is – ez az eredmény arra 
utal, hogy a kétszintű képzési rendszer hatással van a 
szakmai véleményformálódásra. 
A vizsgálat eredményei és tapasztalatai alapján a fenn-
tarthatóság magasabb szintjének elérése érdekében azt a 
kihívást kiemelhetem ki, hogy növelni kell az egyetértés 
szintjét. Sajnos ezzel egy ismert kérdésbe ütközünk: a 
tartalmi kérdések függenek a különböző szintű értékrend-
szerek viszonyától, így a fejlesztésben nehéz általános és 
átütő eredményt elérni. Megoldást a vállalati gyakorlat 
igényének fokozott figyelembe vétele adhat, illetve az 
oktatásnak arra kell törekedni, hogy a fenntarthatósági 
gondokat minél több oldalról megvilágítsák a hallgatóknak. 
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AAzz  iinnffoorrmmáácciióóss  rreennddsszzeerreekk  kkiissvváállllaallaattii  aallkkaallmmaazzáássáánnaakk  vviizzssggáállaattaa  
MMaaggyyaarr--  ééss  hhoorrvvááttoorrsszzáággii  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  eelleemmzzééss  

SSaassvváárrii  PPéétteerr  
  

A szerző kutatásának célja a magyarországi és a horvát-
országi vállalkozások információs rendszerek használa-
tának feltárása, az információs rendszer bevezetéséről 
hozott döntések körülményeinek és használati szokásai-
nak megismerése. Az empirikus felmérés mintájában 
szereplő horvát vállalkozások nagyobb arányban hasz-
nálják az információs rendszereket. A két ország azonos 
méretű vállalkozásai, a mikro-vállalkozások kivételével, 
hasonló tényezőket mérlegelnek, mielőtt egy információs 
rendszert bevezetnek. 
Kulcsszavak: információs rendszer, kkv, vállalkozói 
felmérés, Magyarország, Horvátország 
Napjaink gazdaságában felértékelődött az információ mint 
erőforrás szerepe, ugyanis egyre nehezebben képzelhető 
el, hogy az információval való megfelelő fokú ellátottság 
nélkül a vállalatok képesek hosszú távon is piaci pozíciójuk 
javítására. Globalizálódó világunkban egyre többféle 
információhoz juthatunk rövidebb idő alatt, amelynek 
kezelése is több energiát és időt igényel a vállalatok 
részéről. Éppen ezért nem elegendő csupán rendelkezni 
az információval, annak megfelelő formában való 
megjelenítése és rendszeres karbantartása is szükséges. 
Ebben nyújthatnak hatékony segítséget az információs 
rendszerek, amelyek a technológiai fejlődésnek 
köszönhetően egyre elterjedtebbé válnak. 
A kutatásom célja a magyarországi és a horvátországi 
vállalkozások információs rendszerek használatának 
feltárása, az információs rendszer bevezetéséről hozott 

döntések körülményeinek és használati szokásainak 
megismerése. 
Az empirikus kutatást megelőzően – a korábbi vizsgálatok 
eredményére támaszkodva – az alábbi előfeltevések 
fogalmazódtak meg az országok között lehetséges 
eltérésekkel és hasonlóságokkal kapcsolatosan: 
A magyarországi vállalkozások által használt információs 
rendszerek elterjedtsége magasabb szintű, mint az európai 
uniós csatlakozás előtt álló Horvátországé. Ezt a 
feltételezést az indokolja, hogy Magyarország korábbi 
európai uniós csatlakozásával megteremtődtek azok a 
lehetőségek, illetve egyúttal elvárások is, amelyek együttes 
hatásával az információs rendszerek lehetőségeit a hazai 
vállalkozások nagyobb mértékben hasznosíthatják. 
A különböző országokban, de azonos méretkategóriába 
tartozó vállalkozások információs-rendszer választási 
szempontjai hasonlóak. Ebben az esetben a feltételezés 
alapja, hogy a külső hatások erős hasonlósága eredmé-
nyeként a vállalkozások működésükben is hasonló rend-
szer-használati szokásokat alkalmaznak. 
A kérdőívek kiértékelése után az összefüggések meg-
határozásával és elemzésével megállapítható, hogy a 
megfogalmazott feltételezések a kutatás eredményeivel 
alátámaszthatóak-e. 
A teljes kutatás eddig kilenc országban fejeződött be. A 
kutatás rövid távú célja a vizsgált országok vállalkozásainál 
az informatika fejlettségének bemutatása és elemzése. A 
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Jegyzet
Egyetemi docens, Miskolci Egyetem



magyarországi primer kutatást megismételtem és 
befejeztem Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, 
Csehországban, Horvátországban, Lengyelországban, 
Olaszországban és Szlovákiában (11..  ttáábblláázzaatt). 
A kérdőívek kitöltésében és fordításában az 1. táblázatban 
felsorolt egyetemek oktatói segítettek. 

Ország 
A helyi kutatást irányító 

egyetem 
neve 

A helyi kutatást 
irányító személy 

neve 

Ausztria Karl-Franzens-Universität 
Graz 

Prof. Dr. Wolf 
Rauch 

Bosznia-
Hercegovina University of Sarajevo Amila Pilav-Velić 

Csehország Masaryk University, Brno Ladislav Siska 

Horvátország University of Zagreb Mirjana Pejic Bach, 
PhD 

Lengyelország Maria Curie-Skłodowska 
University in Lublin 

Zbigniew 
Pastuszak, PhD 

Magyarország Miskolci Egyetem Sasvári Péter, PhD 

Olaszország Università degli Studi di 
Urbino „Carlo Bo” 

Prof. Massimo 
Ciambotti 

Portugália Universidade 
Portucalense, Porto 

Maria Filomena 
Cerqueira Castro 
Lopes 

Szlovákia Miskolci Egyetem Sasvári Péter, PhD 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  kkuuttaattáássbbaann  rréésszztt  vveevvőő  ééss  bbeeffeejjeezzőő  
oorrsszzáággookk,,  eeggyyeetteemmeekk  ééss  aa  kkuuttaattáásstt  iirráánnyyííttóó  sszzeemmééllyyeekk  

A kutatás hosszú távú célja a mintavételezés kiterjesztése 
további európai, amerikai, ázsiai és afrikai országokra (2. 
táblázat). 

  

  

  

  

Ország A helyi kutatást irányító 
egyetem neve 

A helyi kuta-
tást irányító 
személy neve 

EURÓPA 

Egyesült Királyság Edge Hill University Gillian 
Rawlings 

Fehéroroszország Belarus Trade Economic 
University, Gomel 

Prof. Andrei N. 
Semeniuta 

Lettország Daugavpils Universitātes Dr. Vera 
Boronenko 

Oroszország Belgorod State University Prof. Lomakin 
Vladimir 

Spanyolország Public University of 
Navarra Fernando Lera 

AMERIKA Universita degli Studi di 
Urbino „Carlo Bo” 

Prof. Massimo 
Ciambotti 

Argentína Universidad de San 
Pablo-T, Tucumàn 

Dr. Juan Pablo 
Lichtmajer 

Brazília 
Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri 

Georgia 
Fernandes 
Barros 

Egyesült Államok State University of NY at 
Plattsburgh 
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További cél az így kapott adatok alapján összehasonlító 
elemzések készítése, illetve kutatási hálózat kiépítése a 
felsorolt egyetemekkel és országokkal. 
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Az információs rendszer fogalma, csoportosítása és 
bevezetése 
Az információs rendszer fogalmának meghatározására a 
szakirodalom többféle definíciót is felkínál. Burt (2012) 
szerint „az információs rendszer úgy tekinthető, mint in-
formációforrás(ok) bármilyen kombinációban, azok bár-
milyen elérésével és/vagy bármilyen visszanyerésével, 
azok manipulálására vagy használatára.  
Bármilyen információs rendszer célja összekapcsolni a 
felhasználót egy olyan megfelelő információforrással, 
melyre a felhasználónak ténylegesen szüksége van, az-
zal az elvárással, hogy a felhasználó képes lesz elérni az 
információt, mely meg fog felelni az igényeinek.” 
Csala és munkatársai (Csala – Csetényi – Tarlós, 2003) 
definíciója szerint az „informatikai rendszerek olyan 
rendszerek, amelyek egy szervezet különféle (üzleti, 
vállalati) folyamataiban az információs technológia 
felhasználásával gyűjtenek információkat, közvetítik, tá-
rolják, visszakeresik, feldolgozzák, átalakítják és megje-
lenítik azokat.” 
Raffai (2003) a következőket érti az információrendszer 
fogalma alatt: „a különböző feldolgozásokhoz alapvető 
erőforrásként adatokat, információkat használ fel annak 
érdekében, hogy a szervezeti feladatok végzéséhez 
hasznos információkat szolgáltasson. Fő célja tehát az 
információ előállítása, vagyis olyan célorientált üzenetek 
létrehozása, amelyek a felhasználó számára újdonságot 
jelentenek, bizonytalanságot szüntetnek meg, és fela-
dataik, döntéseik teljesítésében segítséget nyújtanak.” 

Az információs rendszerek csoportosítási lehetőségei 
Az információs rendszerek csoportosítása nehéz feladat, 
ugyanis a folyamatos fejlődés miatt nehéz olyan csopor-
tosítási rendszert találni, amelyben egységesen, ponto-
san lehatárolva jelennek meg a különböző típusok. Elő-
fordul, hogy ugyanarra a rendszerre az egyes csoporto-
sítási módok más-más rövidítést alkalmaznak, vagy 
egyes típusok összevontan jelennek meg. Az informá-
ciós rendszerek osztályozását több szempontból is elvé-
geztem, a teljesség igénye nélkül néhányat az alábbiak-
ban mutatok be. 
A szakirodalom (Dobay, 1997: p. 34–35.) a következő 
típusokat különbözteti meg: irodaautomatizálási rendsze-
rek (OAS), kommunikációs rendszerek, tranzakció-fel-
dolgozási rendszerek (TPS), menedzsment információs 
rendszerek (MIR, MIS), vezetői információs rendszerek 
(VIR, EIS), döntéstámogató rendszerek (DSS), végre-
hajtási információs rendszerek („üzemirányítás”, terme-
lésmenedzsment), csoportmunka-rendszerek. 
Egy másik megközelítésben (Raffai, 2003: p. 111.) az 
alábbi osztályokat állíthatjuk fel: végrehajtást, vezetői 
munkát és egyéb feladatokat támogató rendszerek. 
Végül következzen egy olyan osztályozási rendszer 
(Kacsukné Bruckner – Kiss, 2007: p. 122-123.), amely az 
e cikkben ismertetett elsődleges kutatás elkészítéséhez 
is elvi segítséget adott: 
– TPS – tranzakció-feldolgozó rendszer (Transaction 
Processing System): A napi üzletmenettel kapcsolatos 
adatok gyűjtésére és tárolására, illetve magasabb szintű 
rendszerek adatbázisául szolgál, mindennapos üzleti 
események lebonyolítását felügyeli. 
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– MIS – vezetői információs rendszer (Management 
Information System): Előre definiált jelentéseket készít 
rendszeres időközönként, igény szerint vagy különleges 
események bekövetkezésekor, amely során a me-
nedzserek információigényére összpontosít és jól meg-
határozott, strukturált problémák megoldásához nyújt 
segítséget. 
– DSS – döntéstámogató rendszer (Decision Support 
System): A MIS természetes továbbfejlesztése, egy adott 
kérdésre összpontosít. Interaktivitást, ad hoc lekérdezést 
tesz lehetővé. 
– EIS – felsővezetői információs rendszer (Executive 
Information System): A legfelső vezetői réteg igényeit 
elégíti ki, mivel összegzett, grafikus, a legfontosabb té-
nyezőkre összpontosító információt nyújt, de lehetőség 
van a részletek megtekintésére is. 
– ERP – vállalati erőforrás-tervező rendszer (Enter-prise 
Resource Planning): Feladata a termelés és a hozzá 
kapcsolódó erőforrások integrált tervezése (pénzügyi, 
humán stb.), de tartalmazhatja a vevő- és 
szállítókapcsolatok, valamint az ellátási lánc mene-
dzselését is. 
– CRM – ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer (Customer 
Relationship Management): Ügyfelekkel kapcsolatos 
kereszt-funkcionális rendszer, operatív szinten segíti a 
marketing- és ügyfélszolgálati munkát, valamint taktikai 
(esetleg stratégiai) szinten segíti a termékfejlesztést és a 
marketingstratégiák kialakítását. 
– SRM – beszállítói kapcsolat-kezelő rendszer (Supplier 
Relationship Management): Beszállítókkal és a 
beszerzésekkel kapcsolatos kereszt-funkcionális 
rendszer, főként operatív és taktikai szinten nyújt tá-
mogatást a döntésekhez. 

– SCM – ellátási lánc-kezelő rendszer (Supply Chain 
Management): Segíti a vevő-beszállító kapcsolatban álló 
vállalatok közötti együttműködést, célja a teljes ellátási 
lánc hatékonyságának növelése. Főként operatív és 
taktikai szinten nyújt támogatást a döntésekhez. 
– BI – üzleti intelligencia-rendszer (Business Intelligen-
ce): Információforrásként adattárházat használ tisztított 
és elő-feldolgozott adatokkal. Adatbányászati eljárásokat 
tartalmaz, valamint on-line elemzések elkészítésére is 
alkalmas (OLAP – Online Analytical Processing). 
– EPM – vállalati teljesítménymenedzsment-rendszer 
(Enterprise Performance Management): Feladata a 
teljesítményjelző mutatók számítása, figyelése, a mu-
tatószámok hierarchiájának kezelése. 
– KM – tudásmenedzsment-rendszer (Knowledge Mana-
gement): Gyűjtőnév a vállalati tudás összegyűjtésének 
és szétosztásának eszközeire. 
– ES – szakértő rendszerek (Expert System): Speciális, 
szűk szakterületen hoz döntést vagy javasol megoldást 
nem strukturált akadályok megoldására, magas szakmai 
felkészültségű szakértő tudásának formalizált haszná-
latával. Tulajdonképpen tényeket és szabályokat tárol, és 
ezek alapján következtetéseket von le. 
Az információs rendszerek bevezetése 
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Mielőtt egy vállalat egy információs rendszer bevezetése 
mellett dönt, optimális esetben számos tényezőt mérle-
gel. E folyamat során fontos lépés, hogy kiválasszák a 
legfontosabb szempontokat, amelyeket aztán a megfe-
lelő súlyokkal ellátva döntenek a legkedvezőbb ajánlat 
mellett. Lényeges szempontok (Kacsukné Bruckner – 
Kiss, 2007: p. 253–257.) lehetnek: 



a gyártó hírneve, a biztonság, a dokumentáció rendelke-
zésre állása, az ergonómia, a garancia, a használható-
ság, a hálózati kapcsolódás, a kipróbálási lehetőség, a 
kompatibilitás, a költségek, a megbízhatóság, a modula-
ritás, a bővíthetőség, a rugalmasság, a testre szabha-
tóság (Erdős, 2005: p. 3.), segítségnyújtás a felhasználó 
számára, szerviz és támogatás, a teljesítmény, a tech-
nológia, az új programverziók elérhetősége. 
A Digitális Menetrend 
Az Európai Unió stratégiai fontosságúnak tartja az infor-
mációs társadalom által támasztott kihívásoknak való 
megfelelést, ezért megalkotásra került a Digitális Menet-
rend (Digital Agenda). Az Európai Bizottság által bemu-
tatott Digitális Menetrend az Európai Unió növekedésére 
vonatkozóan 2020-ig szóló célkitűzéseket meghatározó 
Európa 2020 stratégia hét pillérének egyike. Célja, hogy 
az innováció, a gazdasági növekedés és a haladás elő-
mozdítása érdekében jobban kiaknázza az információs 
és kommunikációs technológiákban (IKT-k) rejlő lehető-
ségeket. A menetrend az i2010, eEurópa 2005, eEurópa 
2002 és az eEurópa nevű kezdeményezéseket követi. 
A Digitális Menetrend általánosságban olyan XXI. szá-
zadi technológiákra és internetes szolgáltatásokra össz-
pontosít, melyek teret adnak az európai szintű munka-
helyteremtésnek, a gazdasági növekedésnek, és egyút-
tal javítanak az európaiak, valamint a vállalkozások 
mindennapi körülményein. A stratégia az alábbi fontos 
tényezők javítását tűzi ki célul: az egységes digitális piac 
létrehozása, a digitális rendszerek összehangolása, az 
internetbe vetett bizalom megalapozása és az on-line 
biztonság megteremtése, sokkal gyorsabb internet, a ku-
tatási és fejlesztési beruházások bővítése az információs 
és kommunikációs technológiák (IKT) területén, a digitá-
lis ismeretek elterjesztése, az IKT alkalmazása olyan 

társadalmi kihívások megoldására, mint például az ég-
hajlatváltozás vagy a népesség elöregedése. 
A horvát gazdasági jellemzők 
Horvátország az egykori Jugoszlávia hat tagköztársa-
ságának gazdaságilag legjobban fejlett régiói közé tarto-
zott. Az utóbbi évek gazdasági válságának negatív hatá-
sai jelentősen rontották az ország gazdasági mutatóit 
(GDP, munkanélküliség, az ipari termelési volumen vál-
tozása). Jelenleg a gazdaság vezető ágazata a szolgál-
tatás, s ezen belül is az idegenforgalom és a közlekedés. 
A GDP részarányát tekintve a szolgáltatás 61,6%, az 
ipar 30,1% és a mezőgazdaság 8,3%. 
Horvátország információ-technológiai fejlettségéről el-
mondható, hogy az internetpenetráció 59,2%-os, az egyik 
legmagasabb a balkáni régióban, az európai uniós átlagtól 
azonban elmarad. A küszöbön álló uniós csatlakozás 
azonban felgyorsította a kommunikációs szektor liberalizá-
cióját, ezért a verseny kiéleződésével jelentős növekedés 
várható az internethasználók számában. Horvátországban 
elsősorban az ADSL-alapú internet-szolgáltatás terjedt el, 
hozzájárult ehhez a vezetékes telefonvonalak gyors kiépí-
tése. A mobil szélessávú internet lehetőségét három szol-
gáltató is biztosítja, a GSM-lefedettség országosan jó, a 
széles-sávhoz szükséges EDGE, UMTS hálózati lefedett-
ség azonban csak a nagyobb városokra és a tengerparti 
területekre korlátozódik. 
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Az ország információ-technológiai fejlettségét meghatá-
rozó tényezők alakulását az elmúlt években mutatja a 33..  
ttáábblláázzaatt, amely a magyar adatokat is tartalmazza a 
könnyebb összehasonlíthatóság érdekében. 



 

Megnevezés Ország 2006 2007 2008 2009 2010
A vezetékes telefon-fővonalak száma (ezer 
lakosra) 

Horvátország 
Magyarország 

413
334

417 
324 

425
309

421
307

424
298

Mobiltelefonok száma (ezer lakosra) Horvátország 
Magyarország 

965
990

1137 
1100 

1330
1220

1367
1180

1445
1203

Szélessávú vezetékes internet-előfizetések 
száma (ezer lakosra) 

Horvátország 
Magyarország 

57
119

87 
138 

119
168

155
188

183
196

33..  ttáábblláázzaatt  AA  kkéétt  oorrsszzáágg  IIKKTT--mmuuttaattóóii  
 
A magyar gazdasági jellemzők 
A magyar gazdaságban, a horváthoz hasonlóan, egyre 
erősebb a szolgáltató szektor szerepe. A GDP megosz-
lása alapján: szolgáltatás 64,4%, ipar 30,9% és mező-
gazdaság 4,7%. A magyar gazdaság fejlődése szem-
pontjából kimagasló jelentőségű a döntően multinacioná-
lis tulajdonú cégek által végzett feldolgozóipari 
tevékenység, gépgyártás, autógyártás és elektronikai 
cikkek gyártása. Néhány ilyen vállalkozás termeli meg az 
exportra kerülő termékek több mint felét. 
Magyarországon az internet-penetráció 65,3%. Az inter-
net-előfizetés típusai között jelentős a kábeles előfizeté-
sek száma, hazánkban megelőzi az ADSL szolgáltatást 
igénybe vevőkét. A mobilinternet térhódítása volt megfi-
gyelhető az elmúlt években, a növekedési üteme messze 
meghaladta a kábeles vagy ADSL-alapú előfizetésekét. 
Az internet-szolgáltatások árbevételét vizsgálva is meg-
állapítható, hogy az ADSL-szolgáltatások részaránya 
folyamatosan csökken, a kábeles kismértékben nő. A 
használat szempontjából nézve az internet-szolgáltatá-
sok típusait az xDSL (új típusú DSL) szolgáltatás a leg-
elterjedtebb, az internetkapcsolattal rendelkező vállalko-
zások 68,3%-a használja, de ezen a területen is jelentős 
a mobilinternet térhódítása. 
 

A kutatási koncepció ismertetése 
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A teljes kutatás a vállalkozások üzleti információs-rend-
szer használati szokásait igyekszik feltárni. A vizsgálat 
kiterjed a rendszerek bevezetésének szükségszerűsé-
geire és gondjaira, a használat során várható eredmé-
nyekre és kihívásokra, továbbá a rendszerek használa-
tával elérhető gazdasági előnyökre. A vállalatok műkö-
désében szinte minden esetben jelentős mérföldkő egy 
új rendszer bevezetése, jellemzően a magas költségek 
és kockázatok miatt. Az elérhető előnyök pedig sok 
esetben nehezen számszerűsíthetők. A vállalati ver-
senyképességre és azon túl az eredményességre gyako-
rolt hatásuk csak a komplex vállalati folyamatok egészé-
nek vizsgálatával mutatható ki. A két ország más-más 
fejlődési pályát bejárt kulturális, társadalmi, technológiai 
és gazdasági környezetbe ágyazott vállalkozásait vizs-
gálva és összehasonlítva lehetőség nyílik az informá-
ciós-rendszer használati szokásokban kialakult különbö-
zőségek és azonosságok megállapítására. A nemzetközi 
összehasonlítás lehetőséget teremt a gazdasági döntés-
hozók számára a fejlesztendő területek és irányok kije-
lölésére. A kutatási tevékenység folytatása, rendszeres 
időközönkénti ismétlése, a kitűzött célok teljesülésének 
ellenőrzését, a változó környezeti hatások tendenciáját 
képes feltárni. Folyamatos monitoringgal támogatva a 
vállalati és gazdasági élet szereplőinek eredményesebb 



működését, hatékonyságuk növelését, információs rend-
szerekkel kapcsolatos döntéseik objektív megalapozá-

sát. A kutatási célokat foglalja össze az 44..  ttáábblláázzaattban 
látható modell. 

  

1. Az üzleti információs rendszer 
bevezetésének körülményei 

2. Üzleti információs 
rendszer használati 

szokások 

3. Az üzleti információs rendszer 
alkalmazásával kapcsolatos 

elvárások, a rendszer hatásai a 
vállalati eredményességre 

- az informatikai infrastruktúra és az 
információs rendszerek helyzete 

- a bevezetés okai 
- megfelelő információs rendszer 

kiválasztását befolyásoló szempontok 
- a döntést megelőző kalkulációk 
- a bevezetés során felmerülő problémák 

- internet használat és az 
interneten való megjelenés 

- az alkalmazott információs 
rendszer típusa és fajtája 

- az internet és az üzleti 
információs rendszerek 
használatából származó előnyök 

- a gazdasági-gazdaságossági 
elemzések támogatása. 

44..  ttáábblláázzaatt  AA  kkuuttaattááss  llooggiikkaaii  mmooddeelllljjee
Az empirikus kutatás kérdőíves megkérdezésre épült. A 
kérdőívek véletlenszerű kiküldése a vállalatok számára 
méret, tevékenységi terület és regionális elhelyezkedéstől 
függetlenül történt. A kitöltésüket az EvaSys rendszer 
alkalmazása segítette az on-line és a papír alapú felmérés 
párhuzamos biztosításával. Az elemzés megkezdéséig 94 
magyar és 80 horvát vállalkozás küldött vissza értékelhető 
kérdőívet. A horvát vállalkozások méret szerinti cso-
portosítása szempontjából a mintában felülreprezentáltak a 
nagyvállalkozások (29,8%), a középvállalkozások (27,2%), 
a kisvállalkozások (28,5%), a mikro-vállalkozások pedig 
alulreprezentáltak (14,2%). A magyar vállalkozások ese-
tében a nagyvállalatok (21,2%), a kis- (28,7%), illetve a 
középvállalkozások (28,7%) irányába tolódik el a minta. A 
mikro-vállalkozások aránya 21,3% volt. 
Információs rendszerek bevezetésének vizsgálata 
A vállalatok által használt információs rendszerek alkal-
mazásával kapcsolatban először azt vizsgáltam, hogy 
használ-e jelenleg az adott vállalkozás valamilyen infor-

mációs rendszert. A mintában szereplő horvát vállalko-
zások 92%-a használ valamilyen információs rendszert, 
csak a mikro-vállalkozási szinten található öt olyan vál-
lalkozás, amely nem. A magyar vállalkozások 89%-a al-
kalmaz ilyen rendszereket. Az információs rendszert nem 
használó magyar vállalkozások jellemzően mikro-vállal-
kozások (55%), továbbá kisvállalkozások (27%) és kö-
zépvállalkozások (18%). Minden mintában szereplő ma-
gyar nagyvállalat használ valamilyen információs rend-
szert. A vállalkozási méret szerint vizsgálva a mikro-
vállalkozások 30%-a, a kisvállalkozások 11%-a és a kö-
zepes vállalkozások 7%-a pedig nem alkalmaz informá-
ciós rendszert. 
A bevezetésre kerülő rendszer kiválasztásának 
szempontjai 
A kérdőív 20 szempontot sorolt fel, amelyeket öt fokoza-
tú Likert-skálán értékelhettek a vállalatok, attól függően, 
hogy az adott szempont egyáltalán nem fontos vagy 
nagyon fontos számukra a bevezetési döntés során. 
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A horvát vállalkozások esetében átlagosan a legfonto-
sabb szempontok a hálózati kapcsolódás lehetősége, a 
költségek és a használhatóság szempontjai voltak, mind-
három tényező esetében 4,5 vagy magasabb értékkel. A 
legkevésbé fontos szempontok a kipróbálási lehetőség 
és az ergonómia volt, 3 és 3,5 átlagos értékkel. A vállal-
kozási méret szerint vizsgálva a szempontok fontosságát 
jelentős eltérések mutatkoznak. Megállapítható, hogy a 
mikro-vállalkozások több tényező esetében jelentősen 
eltérő fontosságúnak értékelik az egyes tényezőket, mint 
a nagyobb vállalkozások. A mikro-vállalkozások eseté-
ben a hálózatkapcsolódás döntő jelentőségű volt, de ez 
elmondható a többi vállalkozási mérettípus válaszaira is. 
A kipróbálási lehetőség, mint a rendszer kiválasztása 
során megjelenő szempont, a mikro-vállalkozások ese-
tében jóval fontosabb, mint más vállalkozásoknál, ahol a 
legkevésbé figyelembe vett tényező. A rendszer teljesít-
ményét azonban már kevésbé fontosnak értékelik, mint a 
nagyobb méretkategóriák képviselői. Jelentősnek mond-
ható az eltérés a költségek fontosságában is, a mikro-
vállalkozások 3,6-ra értékelik, a többi méretkategória, 
viszonylag egységesen, átlagosan 4,6 értékre. Meglepő 
ez a mikro-vállalkozások esetében, hiszen az anyagi le-
hetőségek általában az esetükben a legkorlátozottabbak 
(55..  ttáábblláázzaatt). 
A nagyvállalatok esetében a legmagasabbak a haszná-
lati arányok, igazolva az információs rendszerek hasz-
nálatának vállalati mérettel való szoros összefüggését. 
Esetükben a TPS (95,6%), az OAS (91,3%), az intranet 
(91,3%), az ERP (82,6%) és a MIS (82,6%) használata a 
leggyakoribb. Minden információs-rendszer típusra vizs-
gálva igaz az, hogy a vállalati méret növekedésével az 
információs rendszerek használatának gyakorisága is 
emelkedik. 

A magyar vállalkozások oldaláról nézve (6. táblázat), az 
átlagosan leggyakrabban alkalmazott rendszer a TPS 
(40,4%), az intranet (37,2%) és az OAS (34%). Ezek 
megegyeznek a horvát vállalkozások által leginkább al-
kalmazott információs-rendszer típusokkal. Lényeges 
különbség azonban, hogy a rendszerek használati ará-
nyai alacsonyabbak a magyar vállalkozások esetében. 
Méret szerinti összehasonlításban a magyar mikro-vál-
lalkozások igen alacsony arányban használnak informá-
ciós rendszert, a leggyakrabban alkalmazott intranetes 
funkció is csak a magyar mikro-vállalkozások 15 száza-
lékában jelenik meg. A kisvállalkozások esetében a leg-
gyakoribb a TPS (29,6%), az OAS (22,2%) és az intranet 
(18,5%) alkalmazása, ez a TPS- és az OAS-rendszerek-
ben megegyezik a horvát mintával, de arányaiban elma-
rad attól. A magyar középvállalkozásoknál szintén a TPS 
(51,8%) a leggyakoribb, ezt követi az OAS- (44,4%) és a 
CRM- (44,4%) rendszerek használata. Használati ará-
nyaikban itt is elmaradnak a horvát társaiktól. Nagyvál-
lalati szinten vizsgálva az intranet- (85%), a TPS- (75%) 
és az OAS- (65%) rendszerek használata a jellemző, ezt 
követi az ERP-, MIS- és SRM-rendszerek használata 60 
százalékos aránnyal. A magyar vállalkozások esetében 
is megfigyelhető, hogy a méretkategória növekedésével, 
a mikro-vállalkozásoktól a nagyvállalatok felé haladva, 
minden típusú információs rendszer használati aránya 
emelkedik. 
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Az országok közötti összehasonlítás alapján a két ország 
vállalkozásai méretüktől függően ugyanazon informá-
ciós-rendszer típusokat használják, továbbá a kérdőívet 
kitöltő horvát vállalkozások nagyobb arányban használ-
nak információs rendszereket mindennapi működésük 
során, mint a magyar vállalkozások. Az eltérések vállalati 
méretkategóriától függetlenül minden mérettípusban ki-
mutathatók (77..  ttáábblláázzaatt). 



  

  

Sorrend Megnevezés Mikro- 
vállalkozás 

Kis- 
vállalkozás 

Közép-
vállalkozás 

Nagy- 
vállalat Átlag 

Magyaror-
szági 

sorrend 
1. Hálózati kapcsolódás 4,67 4,72 4,80 4,67 4,72 3. 
2. Költségek 3,88 4,50 4,72 4,67 4,54 8. 
3. Használhatóság 3,38 4,56 4,47 4,76 4,45 1. 
4. Biztonság 4,33 4,50 4,74 4,10 4,42 5. 
5. Szerviz és támogatás 4,33 4,17 4,53 4,52 4,41 9. 
6. Felhasználók támogatása a 

bevezetés időszakában 
4,83 4,22 4,26 4,40 4,35 12. 

7. Rugalmasság, testre 
szabhatóság 

4,17 4,33 4,42 4,24 4,31 7. 

8. Felhasználók támogatása a 
bevezetés után 

4,33 4,11 4,26 4,38 4,27 16. 

9. Kompatibilitás 3,50 4,17 4,32 4,43 4,21 4. 
10. Teljesítmény 3,63 4,11 4,26 4,38 4,18 6. 
11. Megbízhatóság 4,50 4,11 4,10 4,19 4,18 2. 
12. Modularitás 3,67 3,94 4,40 4,24 4,15 10. 
13. Informatikai stratégiának való 

megfelelés 
4,17 3,94 4,42 4,05 4,14 13. 

14. Új programverziók elérhetősége 4,00 3,89 4,21 4,00 4,03 14. 
15. Technológia 3,83 3,67 4,15 4,00 3,94 15. 
16. A gyártó hírneve 3,67 3,72 4,16 3,95 3,92 20. 
17. Garancia 3,67 3,71 4,16 3,71 3,84 11. 
18. Dokumentáció rendelkezésre 

állása 
3,83 3,56 4,05 3,57 3,73 18. 

19. Ergonómia 3,50 3,61 3,79 3,52 3,63 19. 
20. Kipróbálási lehetőség 3,83 3,11 3,21 2,67 3,06 17. 

55..  ttáábblláázzaatt  AAzz  iinnffoorrmmáácciióóss  rreennddsszzeerr  kkiivváállaasszzttáássáánnaakk  sszzeemmppoonnttjjaaii
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Sorrend Megnevezés Mikro-
vállalkozás 

Kis-
vállalkozás 

Közép-
vállalkozás 

Nagy-
vállalat Átlag Horvátországi 

sorrend 
1. Használhatóság 5,00 4,46 4,60 4,83 4,69 3. 
2. Megbízhatóság 4,13 4,46 4,60 4,56 4,50 12. 
3. Hálózati kapcsolódás 4,38 4,23 4,50 4,67 4,48 1. 
4. Kompatibilitás 3,75 4,54 4,38 4,56 4,38 9. 
5. Biztonság 4,38 4,31 4,40 4,39 4,38 4. 
6. Teljesítmény 3,88 4,38 4,32 4,28 4,27 10. 
7. Rugalmasság, testre 

szabhatóság 
4,38 4,15 4,28 4,17 4,23 7. 

8. Költségek 4,63 4,23 4,12 4,17 4,22 2. 
9. Szerviz és támogatás 3,75 3,92 4,40 4,33 4,20 5. 
10. Modularitás 4,13 4,08 4,04 4,50 4,19 12. 
11. Garancia 3,63 3,69 4,20 4,22 4,03 17. 
12. Felhasználók 

támogatása a 
bevezetés időszakában 

2,88 4,08 4,16 4,06 3,95 6. 

13. Informatikai 
stratégiának való 

megfelelés 

3,63 3,77 4,04 3,94 3,91 13. 

14. Új programverziók 
elérhetősége 

3,50 3,92 3,92 4,00 3,89 14. 

15. Technológia 3,25 3,62 4,00 4,17 3,87 15. 
16. Felhasználók 

támogatása a 
bevezetés után 

2,86 3,67 4,04 4,00 3,82 8. 

17. Kipróbálási lehetőség 4,38 3,85 3,64 3,67 3,78 20. 
18. Dokumentáció 

rendelkezésre állása 
3,63 3,42 3,92 3,89 3,78 18. 

19. Ergonómia 3,25 3,69 3,58 3,59 3,56 19. 
20. A gyártó hírneve 2,75 3,31 3,29 3,17 3,19 16. 

66..  ttáábblláázzaatt  AAzz  iinnffoorrmmáácciióóss  rreennddsszzeerr  kkiivváállaasszzttáássáánnaakk  sszzeemmppoonnttjjaaii  aa  mmaaggyyaarr  vváállllaallkkoozzáássookk  eesseettéébbeenn  
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Ország Mikro-vállalkozás Kis-vállalkozás Közép-
vállalkozás Nagy vállalat Átlag Információs rendszer típusa 

 % % % % % 
Horvátország 27,27 42,86 90,48 95,65 69,74Tranzakció-feldolgozó rendszer  

(TPS) Magyarország 5,00 29,63 51,85 75,00 40,43
Horvátország 18,18 54,55 90,00 91,30 69,74Irodaautomatizálási rendszer 

(OAS) Magyarország 5,00 22,22 44,44 65,00 34,04
Horvátország 9,09 59,09 71,43 82,61 62,34Vállalati erőforrás-tervező rendszer 

(ERP) Magyarország 0,00 14,81 40,74 60,00 28,72
Horvátország 20,00 14,29 36,84 52,38  32,39Beszállítói kapcsolat kezelő  

rendszer (SRM) Magyarország 5,00 14,81 37,04 60,00 28,72
Horvátország 27,27 10,00 33,33 40,00 27,78Ellátási lánc kezelő 

rendszer (SCM) Magyarország 5,00  11,11 25,93 40,00 20,21
Horvátország 10,00 31,82 60,00 71,43 47,95Ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer 

(CRM) Magyarország 5,00 14,81 44,44 50,00 28,72
Horvátország 10,00 22,73 66,67 82,61 51,32Vezetői információs rendszer  

(MIS) Magyarország 0,00 14,81 40,74 60,00 26,60
Horvátország 9,09 9,09 33,33 60,87 31,17Döntéstámogató rendszer 

(DSS) Magyarország 0,00 0,00 18,52 35,00 12,77
Horvátország 9,09 9,09 28,57 42,86 24,00Felsővezetői  információs  

rendszer (EIS) Magyarország 0,00 3,70 25,93 45,00 18,09
Horvátország 9,09 13,64 52,63 80,95 42,47Üzlet intelligencia-rendszer  

(BI) Magyarország 0,00 7,41 7,41 20,00 8,51 
Horvátország 9,09 10,00 20,00 42,86 22,22Tudásalapú és szakértői rendsze- 

rek (KWS, ES) Magyarország 0,00 7,41 3,70 15,00 6,38
Horvátország 0,00 4,76 10,00 42,86 16,44Térinformatika (GIS) 
Magyarország 5,00 3,70 14,81 40,00 14,89
Horvátország 27,27 40,91 90,00 91,30 67,11Intranet 
Magyarország 15,00 22,73 66,67 85,00 37,23
Horvátország 12 11 11 12 13 Magasabb használati arány 
Magyarország 1 2 2 1 0 

77..  ttáábblláázzaatt  AAzz  üüzzlleettii  iinnffoorrmmáácciióóss  rreennddsszzeerreekk  hhaasszznnáállaattii  mmeeggoosszzlláássaa  mméérreettkkaatteeggóórriiáánnkkéénntt  HHoorrvvááttoorrsszzáággbbaann  ééss  
MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn

Összefoglalás 
A globalizáció térnyerése és a kialakulóban lévő globális 
információs társadalom támasztotta kihívásoknak a vál-
lalkozások csak akkor tudnak megfelelni, ha az informá-
ciótechnológiát nagymértékben integrálják az üzletme-

netbe. Az elvégzett kutatás során lehetőség volt meg-
vizsgálni és összehasonlítani, hogy a horvát és magyar 
vállalkozások hol tartanak azon az úton, amely biztosít-
hatja számukra az információs rendszerek alkalmazásá-
val elérhető előnyök minél teljesebb kihasználását. Az 
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elsődleges kutatási munka alapját képező kérdőív érté-
kelésével lehetőségem nyílt a kutatási koncepcióban 
megfogalmazott feltételezések igazolására. A kutatási 
eredmények feldolgozása után megállapítható, hogy a 
feltételezéseim csak részben bizonyultak helytállónak. A 
felmérésbe bekapcsolódó magyar vállalkozások körében 
várt magasabb szintű információs-rendszer integrációt, a 
minták feldolgozása és a kutatásban részt vevő horvát 
vállalkozások eredményeivel történő összehasonlító 
elemzés után nem sikerült alátámasztani. Az elemzés 
alapján a mintában szereplő horvát vállalkozások átlago-
san magasabb arányban használják ki az információs 
rendszerek lehetőségeit. Működésük során nagyobb 
arányban és több feladat kielégítésére alkalmas informá-
ciós rendszert használnak. Horvátország az európai 
uniós csatlakozásával, és ez által a Digitális Menetrend 
stratégiai programban való részvételével, várhatóan to-
vább növeli a vizsgálat eredményei szerint is meglévő 
előnyét, így a két ország vállalkozásai között kimutatott 
különbség további növekedése várható. Az összehason-
lító elemzés során minden esetben elvégeztem a két 
ország közötti vizsgálatot a vállalkozási méret szerinti 
kapcsolatban is. Az így nyert információk alapján meg-
állapíthattam, hogy a különböző országok azonos méretű 
vállalkozásaira teljesül-e feltételezésem, amely szerint a 
különböző országok azonos méretű vállalkozásai ha-
sonló információs-rendszer használati szokásokkal és 
elvárásokkal rendelkeznek. A feltételezés a mikro-vállal-
kozások kivételével beigazolódott. Az azonos gazdasági 
és kulturális régióban található országok vállalkozásai 
alapvetően hasonló környezeti kihívásokkal szembesül-
nek. Ezekre a kihívásokra pedig az információs rendsze-
rek arányaiban hasonló használatával és a rendszerek-
kel szemben támasztott hasonló elvárásokkal válaszol-
nak. Speciális a mikro-vállalkozások helyzete, amelyek 

méretükből és piaci helyzetükből adódóan bizonyos 
esetekben igen eltérően viselkednek az országos és az 
országok közötti összehasonlításban is. 
A nemzetközi összehasonlítás kiterjesztésével meghatá-
rozhatóak a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő 
fejlesztendő területei. A kutatási tevékenység folytatása, 
rendszeres időközönkénti ismétlése pedig a kitűzött célok 
teljesülésének ellenőrzését, illetve a változó környezeti 
hatások tendenciáit képes feltárni, ezáltal is támogatva a 
vállalati és gazdasági élet szereplőinek eredményesebb 
működését, hatékonyságuk növelését, információs rend-
szerekkel kapcsolatos döntéseik objektív megalapozását. 
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TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó!!  
Lapunk – Ars Poétikájához híven - rendszeresen közöl 
szakmánkat érintő kutatási eredményeket, nem öncélú 
terjesztés céljából, hanem azért, hogy Olvasóink napi 
munkájukban hasznosíthassák és ez által verseny-
előnyre tehessenek szert. 
Ebbe a csoportba tartozik az alábbi cikk is, azzal a kü-
lönbséggel, hogy nem felsőoktatási intézményben, ha-
nem egy nemzetközi tanácsadó cég műhelyében készült, 
és egy húsba vágó témakör, a felsőfokú humán erőforrás 
utánpótlásának kérdését, a gazdaság versenyképessé-
gének talán legfontosabb témáját érinti. Az egyik legfon-
tosabb megállapítása, hogy az egyes szereplők között 
lényeges eltérések vannak a kompetenciák prioritásá-
ban, és ez a diszkrepancia időben egyre fokozódni fog, 
ha nem történik beavatkozás. 

Az is figyelmet érdemel, hogy a kompetenciák között 
nem szerepel a nyelvtudás. Magyarázatát abban látják, 
hogy ennek magas szintje ma már annyira magától ér-
tetődik, hogy nem vizsgálat témája. 
A PwC munkaközössége által kidolgozott, tanulmányt 
2014. május 28.-án, a Corvinus Egyetem, 2. Corvinus 
Ellátási Lánc Fórum című rendezvényén, az egyik 
szerző, Bencze Róbert, igazgató ismertette. A cikket, az 
előadás alapján, dr. Róth András szerkesztette, az elő-
adó hozzájárulásával tesszük közkinccsé. 
Kérem, olvassák a téma jelentőségének megfelelő figye-
lemmel. 

Főszerkesztő

  
PPaannoorraammaa  PPrroojjeecctt  22001133  

DDrr..  SSzzeelleecckkii  ZZssoolltt  --  BBeenncczzee  RRóóbbeerrtt  --  OOllaasszz  LLiizzaa  
 

A projektről 
A PwC (PricewaterhouseCoopers, Magyarország Kft) 
anyavállalata, a PwC (az önálló és független jogi 
személyekből álló PricewaterhouseCoopers International 
Limited hálózat) kidolgozott egy nemzetközi módszertant 
a cégek Emberi Erőforrás terveinek követésére. 
Lányvállalata, a PwC (PricewaterhouseCoopers, 
Magyarország Kft), ennek a módszertannak elemeit 
használta fel, innovatív módon a „Panorama Project” 
néven futó kísérleti projektben. A kezdeményezés az 
AmCham és a PwC együttműködésében indult el, 
megvalósítását a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége-Tehetséghidak Program valamint a HITA 
(Hungarian Investment and Trade Agency) is támogatta. 
A projekt célja vezető gazdasági-üzleti és informatikai 
egyetemi, főiskolai karok; hallgatók és egy kiválasztott 
magyarországi céges szegmens, a szolgáltató központok 
(SSC) piacának modellezése volt. A modellezés alapját a 
jelen korosztály által birtokolt kulcs kompetenciák, és 
azok vállalati, felsőoktatási megítélése, értékelése adta.  
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A pilot projekt arra kereste a választ, hogy a PwC 
módszerét felhasználva megfogalmazhatóak-e prediktív 
trendek és javaslatok, hogyan képesek a hallgatók, a 
felsőoktatási intézmények, vállalatok jobban felkészülni a 

Jegyzet
Cégtárs, CEE HR Tanácsadás 

Jegyzet
Igazgató, CEE HR Tanácsadás; Vezetés és Tehetség területek szakmai vezetője 

Jegyzet
Tanácsadó, HR Tanácsadás



2020-ig tartó időszak kihívásaira. Az Európai Bizottság 
„EU Skills Panorama” projektje által definiált kulcs- 
kompetenciákat vették alapul, és azok értékelését kérték 
a hallgatók, képzőintézmények és vállalatok részéről.  
A projekt keretében feltárásra/meghatározásra került 
többek között:  

• Kulcskompetenciák megítélése, fontossági sorrendek 

• Jelen és közeljövő kulcsmunkakörei, valamint a betöl-
tésükhöz szükséges kritériumok  

• Hallgatók által birtokolt kompetenciák szintje (önérté-
kelés alapján) 

• Indított képzések fókuszában álló kompetenciák, 
azok prioritási sorrendje szakonként. A felmérés 
eredménye továbbá visszajelzést nyújt mindhárom 
résztvevői csoport számára, egyedi és összehason-
lító értékeléssel, javaslattétellel. 

A vizsgált kulcskompetenciák: 
• Kommunikációs készségek 

Kapcsolódó készségek: Szóbeli, írásbeli kommuniká-
ció, információkeresés, feldolgozás, meggyőző érve-
lés 
Attitűd Kritikus, építő párbeszédre való törekvés, esz-
tétikai minőség tisztelete érdeklődés tanúsítása  

• Szociális kompetenciák 
Kapcsolódó készségek: Építő jellegű kommunikáció 
egymástól nagyon különböző szituációkban, környe-
zetben; tárgyalási képesség.  

Attitűd Együttműködő, magabiztos attitűd; társadalmi-
gazdasági és interkulturális témák iránti érdeklődés; 
előítélet mentesség; kompromisszumkeresés. 

• Kezdeményező készség és vállalkozói kompetencia 
Kapcsolódó készségek Proaktív projektmenedzs-
ment; tárgyalási készségek; csapatmunka; kockáza-
tok felmérése, értékelése, vállalása, kezelése. 
Attitűd Függetlenség, innováció, proaktivitás; moti-
váltság és mások motiválására, közös célok elé-
résére való törekvés. 

• Tanulás elsajátítása 
Kapcsolódó készségek Új tudás, készség meg-
szerzése, asszimilálása; önálló és csapatmunka vég-
zése; munka megszervezése, időbeli beosztása. 
Attitűd Problémamegoldó attitűd; változások kon-
struktív kezelése; tanulás lehetőségének folyamatos 
keresése. 

• Digitális kompetencia 
Kapcsolódó készségek Információkeresésének, 
összegyűjtésének és szisztematikus alkalmazása; 
gyűjtött információk priorizálása; eszközök komplex 
alkalmazása információ előállítására, bemutatására. 
Attitűd Megfontolt, kritikus, felelősségteljes attitűd; 
kulturális, szakmai célú szervezetek, közösségek, 
hálózatok iránti érdeklődés tanúsítása. 
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• Szakmai ismeretek, tárgyi tudás 
Kapcsolódó készségek Információkeresésének, 
összegyűjtésének és szisztematikus alkalmazása; 
gyűjtött információk priorizálása; eszközök komplex 
alkalmazása információ előállítására, bemutatására. 



Attitűd Megfontolt, kritikus, felelősségteljes attitűd; 
kulturális, szakmai célú szervezetek, közösségek, 
hálózatok iránti érdeklődés tanúsítása. 

• Kulturális tudatosság és kifejezőkészség 
Kapcsolódó készségek Hatékony együttműködés ké-
pessége; helyi, nemzeti és európai döntéshozatal 
kritikus és alkotó elemzése 
Attitűd Emberi jogok tisztelete; felelősségérzet és to-
lerancia kimutatása; fejlődés, fenntarthatóság és ko-
hézió támogatása. 

A minta megoszlása, résztvevők 
Hallgatók 
A kérdőív 5 hónapos kitöltési periódusa alatt 420 hallgató 
vett részt a felmérésben.  
A hallgatók többsége a fővárosban folytat tanulmányo-
kat, átlag-életkoruk 23 év.  
A kitöltő diákok 63%-a nő, és 37%-a férfi. Az életkorra 
vonatkozó medián érték 23 év.  
Lakhelyük: 58% Budapest, 6% Nyugat-Magyarország, 12 % 
Kelet-Magyarország, 22% Dél-Magyarország, 2% Észak-
Magyarország  
A felmérésben bevont felsőoktatási intézmények  
A fővárost tekintve, a Budapesti Corvinus Egyetem Gaz-
dálkodástudományi, Közgazdaságtudományi és Társa-
dalomtudományi Kara továbbá a Gábor Dénes Főiskola, 
a Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS), az Óbudai Egyetem 
és a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola adatai megadá-
sával, készséggel támogatta a felmérést.  

A magyarországi vidéki egyetemek közül a Pécsi Tudo-
mányegyetem Közgazdaságtudományi és Természet-
tudományi Kara vett részt a Panorama Project-ben. 
Vállalatok, Shared Service Centre-k  
A felmérésben részt vevő vállalatok elsősorban gazda-
sági, IT-intenzív, műszaki és mérnöki tudást megkö-
vetelő munkaköreikről nyilatkoztak.  
Górcső alatt a gazdasági, pénzügyi, mérnöki és infor-
matikai tudományterületek  
Eltérések & egyezések, átfedések feltárása 
A vizsgálat a következő logikára épül. Először az egyes 
válaszadói csoportok válaszainak konzisztenciáját 
elemeztük, önmagukban. Ezután 2-2 csoport válaszainak 
eltéréseit vettük szemügyre. Végül a három szem-
pontrendszer együtt-járását vizsgáltuk 
Hallgatói megítélés, tapasztalatok  
A hallgatók nyilatkoztak az egyes kompetenciák fontos-
ságáról, és azokban való jártasságukról. 
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Fontosság, prioritás Jártasság, felkészültség 

 Nem 
lényeges 

Közepes 
mértékben-

fontos 

Alapvető, 
magas 

prioritású 

Sorrend 
(Prioritás) 

Tapaszta-
lat hiánya 

Közepes 
mértékben 
felkészült 

Magabiztos tudás 
és elegendő / sok 

gyakorlati 
tapasztalat 

Sorrend 
(Felké-

szültség) 

Kommunikációs 
készségek 

0,00% 30,28% 69,72% 1 0,70% 23,78% 75,52%  

Szociális kompetenciák 2,14% 38,57% 59,29% 2 2,14% 17,86% 80,00% 2 
Tanulás elsajátítása 5,76% 43,88% 50,36%  1,44% 18,71% 79,86% 3 

Kezdeményezőkészség 
és vállalkozói 
kompetencia 

9,09% 43,94% 46,97%  5,76% 43,17% 51,08%  

Szakmai ismeretek, 
tárgyi tudás 

15,44% 44,85% 39,71%  3,60% 30,22% 66,19%  

Digitális kompetencia 7,19% 41,73% 51,08% 3 0,72% 20,14% 79,14%  
Kulturális tudatosság és 

kifejezőkészség 
8,76% 42,34% 48,91%  2,86% 14,29% 82,86% 1 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  hhaallllggaattóókk  vvéélleemméénnyyee  

  
Fő megállapításaink, kérdéseink: 
-A véleményük és megítélésük nagymértékben össz-
hangban áll, vagyis a számukra fontos kompetenciákban 
jártasabbak. 
-Szinte minden kompetencia esetében felül- értékelték 
magukat. Vajon objektív viszonyítási alapot, 
kritériumrendszert tekintettek az önértékelés során?  
-Kapnak-e visszajelzést a hallgatók a piac, oktatóik vagy 
társaik részéről? 
Az egyetemi, főiskolai képzés fókuszában megjelenő 
legfontosabb kompetenciák 
 
 

Általánosságban 
kialakított sorrend  

Jellemzően pénzügyi, 
gazdasági szakok 
esetében  

Jellemzően mér-
nöki és IT fókuszú 
képzés esetében 

1 Szakmai ismere-
tek, tárgyi tudás 

1 Szakmai ismeretek, 
tárgyi tudás  

1 Digitális 
kompetencia  

2 Digitális 
kompetencia 

2 Kommunikációs 
készségek  

2 Szakmai ismere-
tek, tárgyi tudás  

3 Kommunikációs 
készségek 

3 Kezdeményezőkész-
ség és vállalkozói kom-
petencia 

3 Tanulás elsajá-
títása  

4 Kezdeményező-
készség és vállalko-
zói kompetencia 

4 Kulturális tudatosság 
és kifejezőkészség  

4 Kommunikációs 
készségek  

5 Tanulás elsajátítá-
sa 

5 Digitális kompetencia 5 Kezdeményező-
készség és vállal-
kozói kompetencia  

22..  ttáábblláázzaatt  AA  ffeellssőőookkttaattááss  vvéélleemméénnyyee  
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Konklúziók, megállapítások 
- A Digitális kompetencia a pénzügyi, gazdasági sza-
koknál háttérbe szorul  
- Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, mint gaz-
dasági területek jellemzője, míg a Tanulás elsajátítására 
nagyobb hangsúlyt fektetnek az informatikai és mérnöki 
képzés során  
Vállalatok, SSC-k  
a/ Leggyakoribb kompetencia együtt-járások kompeten-
cia szettek: 
• Kommunikációs készségek, és Szociális képességek és Ta-

nulás elsajátítása  
Jellemző munkakörök Analyst (Financial, IT), Further 
Finance-related, Further IT-related  

• Kommunikációs készségek és Szociális kompetencia 
és Digitális kompetencia 
Jellemző munkakörök HR, Coordinator, Customer 
Service Representative 

• Tanulás elsajátítása és Kezdeményezőkészség és 
Vállalkozói kompetencia  
Jellemző munkakör Accountant 

• Tanulás elsajátítása és Digitális kompetencia 
Jellemző munkakör Business Administrative 

Vállalatokra általában jellemző 
összesített, fontossági sorrend 

Kulcsmunkakörökre 
vonatkozóan kialakult sorrend 

1.Kommunikációs készségek 3.Szakmai ismeretek, tárgyi 
tudás 

2 Tanulás elsajátítása 4 Szociális kompetenciák 
3 Szakmai ismeretek, tárgyi 
tudás 

5 Kommunikációs készségek 

4 Szociális kompetencia 1 Szociális kompetencia 
5 Digitális kompetencia 2 Kezdeményezőkészség és 

vállalkozói kompetencia 
33..  ttáábblláázzaatt  AA  vváállllaallaattookk  vvéélleemméénnyyee  

b/ A felmérésbe bevont vállalatok kulcsmunkakörökre 
vonatkozóan is priorizálták a kompetenciakövetelménye-
ket, és a cégre általánosságban jellemző fontossági sor-
rendet is kialakítottak. 

Kulcsmunkakör 
csoportok 

Kommuniká-
ciós készségek  

Szociális 
kompetenciák 

Tanulás 
elsajátítása 

Kezdeményező
készség és vál-
lalkozói kompe-
tencia  

Szakmai 
ismeretek, 
tárgyi tudás  

Digitális 
kompeten-
cia  

Kulturális 
tudatosság 
és kifejező-
készség  

Elvárt felké-
szültség 
összesített 
szintje Σ  

Analyst (Financial, 
IT)  

3  4  3  3  6  2  4  25   1 

Engineer  2  3  4  1  4  4  4  22   2 
Customer Service 
Representative  

4  4  3  2  2  0  4  19   3 

Coordinator  4  3  2  1  3  2  2  17  
Accountant  2  3  1  1  4  2  2  15  
Business 
Administrative role  

1  2  2  2  1  1  2  11  

Further Finance-
related  

2  1  0  0  3  2  2  10  

Further IT-related  1  1  1  1  2  2  1  9  
HR Administrative  2  2  0  0  0  0  0  4  
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Milyen magas követelményeket támasztanak az egyes 
munkakörök? 
A pontszámok azt mutatják, hogy a vállalatok összesen 
hány alkalommal jelölték mindenképpen szükségesnek, 
kritikusnak az egyes kompetenciákat. 
Az összes pontszám alapján legmagasabb kritériumokat 
támasztó, kihívó munkakörök: Analyst, Engineer, Custom 
Service Representative. 
Kitekintés 
A korábbiakban utaltunk rá, hogy napjaink gyors digitális 
fejlődése megnövekedett igényeket támaszt. A jövőre ez 
talán fokozottan igaz, amit a LinkedIn 2013-ban folytatott 
kutatása is alátámaszt. Több mint 259 millió LinkedIn 
profilt vontak be vizsgálatukba, ami arra a kérdésre 
kívánt választ adni, hogy ki, milyen tudással, tapasztalat, 
készségek alapján teljesít sikeresen egy kiválasztási 
folyamatban.  
A 25 legkeresettebb kompetencia többsége a digitális 
íráskészségen alapul. Érdekes tehát összevetni a 
vállalatok saját preferencia és fontossági sorrendjét az 
általános LinkedIn gyakorlattal is. 
Legkeresettebb készségek a LinkedIn-en 44aa  ttáábblláázzaattban, 
a cikk végén találhatók. 
Hallgatók & egyetemi, főiskolai felkészítés  
A felsőoktatási képzőintézmények saját szakjaira 
vonatkozó meglátása és a diákok által érzékelt, kapott 
tudás szintje, mibenléte (elméleti, gyakorlati) jelentős 
eltérést mutat. 
 

  

Az egyetemi, főiskolai képzés 
fókuszában megjelenő 

legfontosabb kompetenciák 
 

Egyetemek, főiskolák véleménye 
alapján 

Képzés és azok 
kompetenciafejlődéshez való 

hozzájárulása 
 

Diákok véleménye alapján (%-
os megoszlás) 

1 Szakmai ismeretek, tárgyi 
tudás 

1.Kommunikációs készségek  

2 Digitális kompetencia 2 Szakmai ismeretek, tárgyi 
tudás  

3 Kommunikációs készségek 3 Digitális kompetencia  
4Kezdeményezőkészség 4 Tanulás elsajátítása  
5 Tanulás elsajátítása 5 Szociális készségek  
6 Szociális kompetenciák 6 Kulturális tudatosság  
7 Kulturális tudatosság és 7 Kezdeményezőkészség és 

vállalkozói kompetencia  

55..  ttáábblláázzaatt  VVéélleemméénnyyeekk  eellttéérrééssee  
Fő megállapítások és javaslatok:  
• Digitális készségek előtérbe helyezése az oktatás 

során  
• Kezdeményezőkészség ösztönzése  
• Kulturális tudatosság erősítése az egyre inkább nem-

zetközisedő környezetben  
A jövő kilátásai 
Az egyetemek, főiskolák meglátása & a vállalatok 
tapasztalata, igénye között növekvő az eltérés  
A kompetencia alapú kereslet, kínálati becslés a válla-
latok kulcs-munkakörönként megfogalmazott követelmé-
nyein és az egyetemek önbevallásán alapul. Javasoljuk 
az egyetemek számára, hogy végezzék el a kompeten-
cia alapú output verifikálást. 
A szakmai tudás – bár közel minden kulcsmunkakör ese-
tében alapvető követelmény, a felsőoktatási intézmények 
úgy nyilatkoztak, minden indított szakjuk esetében a leg-
szorosabban nyújtott tudás, készség. 
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Az idő haladtával egyre inkább hiányzó kombináció: 
kommunikációs készségek és szociális kompetencia és 
digitális kompetencia  
Tipikus munkakörök: Analyst (Financial, IT), Further 
Finance-related, Further IT-related és Coordinator.  
Javaslat  
• Több digitális felületen alapuló, virtuális csapatmun-

ka, verseny indítása  
• Onboarding során fókusz a munka során használt 

programokra, alkalmazásokra  
Az egyetemek, főiskolák meglátása & a vállalatok 
tapasztalata, igénye között csökkenő az eltérés  
A vállalatok által összeállított kompetencia fontossági 
sorrendnél megmutatkozik, hogy a digitális kompetencia 
esetében még csak a jelenre fókuszálnak. Összevetve 
ezt a kompetenciákhoz kapcsolt, támasztott létszám-

igényekkel már most szükséges a felismerés, proaktív 
kezelés és készülés.  
Az idő haladtával egyre inkább hiányzó kombináció: 
Digitális kompetencia és Tanulás elsajátítása  
Egyetemek, főiskolák meglátása & a vállalatok tapasz-
talata, igénye (egyes munkakörök)  
Egy tipikus kulcs-munkakör: Analyst. Az ezt poten-
ciálisan betöltő végzett hallgatók létszámára növekszik 
az igény, velük szemben a Kommunikációs készségek 
és Szociális kompetencia és Digitális kompetencia 
hármas mindenképpen szükséges kompetencia, de a 
felmérés során feltártunk ettől eltérő követelmény-
rendszert is. 
Diákok felkészültsége, prioritása és vállalatok fontossági 
sorrendje 
 

 

 Hallgatók felkészültsége Vállalatok elvárásai 

 Magabiztos tudás 
és elegendő / sok 
gyakorlati 
tapasztalat  

Alapvető, 
magas 
prioritású  

Alapvető, magas 
prioritású (kulcs 
munkakörönként)  

Vállalatokra 
általában jellemző 
fontossági 
sorrend  

Kommunikációs készségek  75,52%  69,72%  55,6%  1 
Szociális kompetenciák  80,00%  59,29%  61,11%   
Tanulás elsajátítása  79,86%  50,36%  47,22%  2 
Kezdeményezőkészség és 
vállalkozói kompetencia  

51,08%  46,97%  30,56%   

Szakmai ismeretek, tárgyi 
tudás  

66,19%  39,71%  66,67%  3 

Digitális kompetencia  79,14%  51,08%  41,67%   
Kulturális tudatosság és 
kifejezőkészség  

82,86%  48,91%  55,56%   

66..  ttáábblláázzaatt  FFoonnttoossssáággii  ssoorrrreennddeekk  eellttéérrééssee
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A szakmai, tárgyi tudás megítélése kiugró eltérést mutat. 
A hallgatók a vállalatokhoz képest messze alul becsülik 
annak jelentőségét. Ezzel szemben a diákok figyelmüket 
nagyobb mértékben fordítják a digitális íráskészség, esz-
köz-használat felé. Felmerül a kérdés, kinek van igaza? 
Lehet, hogy a vállalatok inkább rövidebb, a diákok inkább 
hosszabb távra optimalizálnak?  

Az is látszik, hogy a vállalatok „kész”, teljes mértékben 
felkészült embereket várnak, nem csak általános kivá-
lasztási folyamatra alkalmas jelentkezőket. 
Három szempont összevetése „Más prioritások szerint 
működnek.”

  

Hallgatók fontossági sorrendje  Indított képzések, képzés fókuszában 
megjelenő legfontosabb kompetenciák 

Vállalatok fontossági sorrendje 
(általános)  

Kommunikációs készségek  Szakmai ismeretek, tárgyi tudás  Kommunikációs készségek  
 

Digitális kompetencia Digitális kompetencia  
 

Tanulás elsajátítása  
 

Szociális kompetencia  Kommunikációs készségek  
 

Szakmai ismeretek, tárgyi tudás  

Tanulás elsajátítása  Kezdeményezőkészség és vállalkozói 
kompetencia  
 

Szociális kompetencia  
 

Kezdeményezőkészség és vállalkozói 
kompetencia  

Tanulás elsajátítása  Digitális kompetencia  
 

�Javaslat: Tanulás elsajátítása 
előtérbe helyezése: módszertanok 
megismerése, after action review-k 
szervezése, projektek, csapatmunkák, 
prezentációk tapasztalatainak 
összegyűjtése által.  

�Javaslat: Kommunikációs gyakorlatok 
erősítése, több szociális képességet 
fejlesztő feladat, csapatmunka beiktatása 
a tantervbe  

�Javaslat: Stratégia és működés 
egyidejű összhangjának 
megteremtése, jövőfókusz 
alkalmazása a munkáltatói márka 
kommunikálása, kiválasztás, 
onboarding során  

77..  ttáábblláázzaatt  HHáárroomm  sszzeemmppoonntt  öösssszzeevveettééssee
Főbb megállapítások 
A felmérés és a PwC szakértői véleménye alapján az 
alábbi kiemelt megállapítások, problémák fogalmazha-
tóak meg: 

• A diákok, egyetemek és cégek prioritásai nem kellően 
összehangoltak  

• •Legfőképpen a kommunikációs, digitális és szociális 
kompetenciák tekintetében prognosztizálható az olló 
nyílása  

• •A munkakörök szintjén a mérnökök mellett elemzői 
és ügyfélszolgálati munkakörökre mutatkozik a leg-
nagyobb távlati kereslet  
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• •Digitális kompetenciáknak sem az egyetemeken sem 
a munkaadóknál nem tulajdonítanak kiemelkedő je-
lentőséget  

Fejlesztendő területek/Potenciális akciók 
Sürgető problémák  
 

Akciók, megoldási 
lehetőségek  
 

Hiányzó domináns 
kommunikációs tér az 
Érintettek számára nyilvánvaló 
hasznossággal.  

Az érintettek közötti 
kommunikáció digitális 
kereteinek megteremtése és 
annak megfelelő publicitása és 
oktatása  

Egyensúlytalan és 
dinamikusan változó kereslet-
kínálat – nehezen áttekinthető 
trendek  
 

Kereslet-Kínálati előrejelzések 
rendszerességének 
megteremtése (jelen projekt 
egyszeri, módszertani 
demonstráció, kiterjesztése 
szükséges)  

Hiányzó módszertani 
keretrendszer – amely 
elfogadható és értelmezhető 
minden érintett számára  
 

Közös kompetencia definíciók 
és terminológia megalkotása – 
csak közös „nyelven” lehet 
hatékonyan kommunikálni.  

88..  ttáábblláázzaatt  PPrroobblléémmáákk  ééss  jjaavvaassoolltt  mmeeggoollddáássuukk  
Javaslatok 
Javaslatok az egyetemek számára  

• Mindenképpen szükségesnek érezzük a kompetencia 
alapú output minőségi jellemzőinek verifikálását.  

• Választható, külön óra jellegű képzés indítása, tré-
ning tartása, mely a kifejezőkészség fejlesztését cé-
lozza.  

• Érdemes nagyobb hangsúlyt helyezni a digitális kom-
petenciák gyakorlására, szimulációra különös tekin-
tettel a vállalati környezetben előforduló helyzetekre.  

• A csökkenő jelentőségű készségek helyett több, kon-
centrált figyelmet fordítani a kulcskompetenciákra. 
Javasoljuk, a tananyag rendszeres véleményezteté-
sét piaci szereplőkkel.  

Javaslatok a diákok számára  

• Fordíts több figyelmet arra, hogy többet vállalj a kur-
zusokon felmerülő feladatokból! Csapatmunka során 
tedd meg Te az első lépést, kezdeményezz!  

• Ha lehetőséged engedi, törekedj rá, hogy minél több, 
tőled eltérő területen jártas társsal alkoss csapatot.  

• Fejleszd önismeretedet, légy kritikusabb magaddal 
szemben. Az önbizalom akkor jó, ha szakmai sze-
rénységgel párosul.  

• A magabiztos kommunikáció, hatásos fellépés ne 
csak az anyanyelven folytatott interakciók során jel-
lemezzen téged.  

Javaslatok a vállalatok számára  

• A kiválasztási folyamat megtervezésekor vegye szá-
mításba, hogy az egyetemről frissen kikerülő hallga-
tók még nem állnak készen a kulcsmunkakörök ma-
radéktalan betöltésére. Két lehetőség körvonalazódik, 
az egyetemről felvett fiatalok on-the-job és/vagy to-
vábbi képzése, vagy a kulcsmunkakörök betöltőit 
nem a felsőoktatási intézmények adják.  

• Tegyen lépéseket az egyetemekkel való kapcsolat 
ápolására, rendszeresebbé tételére. Így az igények 
becsatornázása is egyszerűbbé válik és nem eseti 
alapon történik.  

• Versenyek, programok indítása nem csak végzősök, 
hanem első és másodévesek számára is. Követel-
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mények kommunikálására, felnövekvő generáció fo-
lyamatos figyelése, „terelése”, vonzása céljából.  

• Több fókuszált képzés már az onboarding során vagy 
akár az előtt – segíteni a reális önértékelést. 

• A kiválasztási folyamatban a „Tanulás elsajátítás” 
kompetencia, mint kritérium szerepeltetése, mérése. 
Kezdeményezőkészséggel és kulturális tudatosság-
gal együtt kezelése, figyelése. 

 
Business Intelligence   User Interface Design   Social Media Marketing 
Data Engineering and Data 

Warehousing  
 Digital and Online Marketing   Mobile Development  

Web Programming   Recruiting   Cloud and Distributed 
Computing  

Algorithm Design   Business Development/ 
Relationship 
Management  

 Perl/Python/Ruby  

Database Management and 
Software  

 Retail Payment and 
Information Systems  

 Statistical Analysis and 
Data Mining  

     
Computer Graphics and 

Animation  
 PR and Communications  

C/C++   Software Engineering 
Management  

Middleware and Integration 
Sofware  

 Information Security  

Java Development   Strategy and Strategic 
Planning  

Software QA and User Testing   Storage Systems and 
Management  

  

44aa  ttáábblláázzaatt  LLeeggkkeerreesseetttteebbbb  kkéésszzssééggeekk  aa  LLiinnkkeeddIInn  sszzeerriinntt  
FFoorrrrááss::  LLiinnkkeeddIInn  ((22001133))::  TThhee  2255  hhootttteesstt  sskkiillllss  tthhaatt  ggoottppeeooppllee  hhiirreedd  iinn  22001133  hhttttpp::////bblloogg..lliinnkkeeddiinn..ccoomm//22001133//1122//1188//tthhee--2255--hhootttteesstt--sskkiillllss--tthhaatt--ggoott--

ppeeooppllee--hhiirreedd--iinn--22001133//  

_______________________________________________________________________________________________   
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AA  ffeellssőő  vveezzeettééss  nnééllkküüllöözzhheetteettlleenn  eesszzkköözzee::  éérrttéékkeessííttééss--  ééss  mműűkkööddéésstteerrvveezzééss  
SSzzaallaaii  AAnnnnaa  

  
Hogyan tudja a felső vezetés összekapcsolni a stra-
tégiai terveket a végrehajtással? Milyen folyamat szük-
séges ahhoz, hogy a szervezet a stratégiát ténylegesen 
át tudja ültetni a napi működésbe? Tanulmányomban 
az értékesítés- és működéstervezést vizsgálom, amely 
egy periodikus, éven túli horizontú újratervezési folya-
mat, és elősegíti a vállalat alkalmazkodását a folyama-
tosan változó környezethez. Ezzel a felső vezetés el-
sődleges eszköze lehet arra, hogy megteremtse a mű-
ködés eredményes irányításának alapját és 
intézményesítse a hatékony szervezeti kommunikációt. 
A kutatás témaválasztása a következő egyszerű, szá-
mos munkatársamat és a vezetőket is folyamatosan 
foglalkoztató kérdésekkel kezdődött. Milyen kihívások-
kal szembesül egy termelő (vagy szolgáltató) vállalat a 
napi ügymenetében? Miért szembesül ezekkel a kihí-
vásokkal? Hogyan tudják az élenjáró vállalatok tudato-
sabban irányítani a működést, és így elébe menni a 
horizonton megjelenő problémáknak? Hogyan tudják 
ezek a vállalatok a kihívásokat rutin feladattá fordítani? 
A kutatás első felében kirajzolódó válasz egy egyszerű-
nek látszó  megoldás: több  élenjáró vállalat  (Caterpillar, 
Procter & Gamble, Ericsson) egy letisztult, könnyen mű-
ködtethető folyamatot alkalmaz (Palmatier–Crum, 
2003), az értékesítés- és működéstervezést (ÉMT, 
Sales and Operations Planning, S&OP), amely a haté-
kony tervezés és irányítás felsővezetői eszköze. Mi 
pontosan ez a folyamat és hogyan működik? Hogyan 
illeszkedik a vállalati működésbe? Miben rejlik az ereje? 
Milyen problémák kerülhetők el vele? A szakirodalom-

feldolgozás során elsősorban ezekre a kérdésekre ta-
láltam meg a választ. 
A kutatás második fele gyakorlati jellegű volt: egy piac-
vezető multinacionális vállalat magyarországi leányvál-
lalatánál lévő állapotot vizsgáltam. A felmérést az Oliver 
Wight tanácsadó cég által közölt legjobb gyakorlatok 
(Oliver Wight International, 2005) felhasználásával vé-
geztem el. Elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy a mun-
katársak hogyan értékelik a különböző területek hatékony 
vállalati működéshez szükséges teljesítményét. 
A kutatás első feléből nyert információk alapján kö-
vetkeztetni tudtam arra, hogy alkalmazza-e a vizsgált 
vállalat az ÉMT-t, illetve fel tudtam rajzolni egy lehet-
séges irányt, hogy merre induljon a cég, hogyha a 
működését racionálisan és hatékonyan szeretné irá-
nyítani. E tanulmány első felében a témát egy analó-
giával hozom közelebb az olvasóhoz, majd ezen ke-
resztül mutatom be az értékesítés- és működésterve-
zés általam fontosnak tartott elméleti vonatkozásait. A 
tanulmány második felében a gyakorlati eredmények-
ről adok egy rövid összefoglalást, amelynek köszön-
hetően, reményeim szerint, az olvasó kedvet kap a to-
vábbi vizsgálódáshoz. 
Az ÉMT jelentősége: az óceánjáróhajó-analógia 
Képzeljünk el egy hatalmas hajórajt, amelynek a célja, 
hogy az óceánt átszelve, meghatározott útvonalon és idő 
alatt eljusson A-ból B-be. A vezérhajó tulajdonosa rengeteg 
pénzt fektetett ebbe a vállalkozásba, és ahhoz, hogy 
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megtérüljön, a hajónak adott gyakorisággal, utassal és 
rakománnyal kell ingáznia a két célállomás között. 
A hajó dolgozóinak felelősségteljes a munkája: előre 
nem látott esemény esetén azonnal tájékoztatniuk kell 
a vezetőjüket, hogy még idejében intézkedésre kerüljön 
sor. A kapitány napjában többször is módosíthatja az 
útirányt (vihar, jéghegy, hajótársaság tájékoztatója). A 
hajó üzemeltetését és haladását meghatározó döntések 
a hídon születnek, itt értékelik a teljesítményt, az új in-
formációkat, és átgondolják a lehetséges alternatívákat, 
szcenáriókat. 
Ezeket a döntéseket lefordítják a megfelelő szintre, 
például ha lassítani kell, akkor a gépház megkapja az 
üzenetet, hogy néhány motort le kell állítani. Az intéz-
kedések minősége nagyban függ attól, hogy mennyire 
adnak pontos információkat a különböző részlegek: a 
navigátor, a gépház, a konvoj többi hajója. A vezérhajó 
felelőssége a saját maga irányításán túl abban is rejlik, 
hogy neki kell vezetnie a raj többi tagját is: időben 
meghozott, átgondolt változtatások szükségesek, hogy 
a konvoj egyben tudjon haladni. 
Egy vállalat hasonlóképpen működik, mint a hajóraj: 
függetlenül az ellátási láncban betöltött szerepétől, a 
vállalatnak szüksége van egy világos, szisztematikus 
folyamatra ahhoz, hogy a felső vezetés képes legyen 
meghozni a stratégia végrehajtásához szükséges 
döntéseket, és folyamatosan módosítani az útvonalat a 
cél eléréséhez. Ha ez hiányzik, akkor minden részleg a 
saját prioritásait követi: a gépház saját belátása szerint 
fog másik fokozatra kapcsolni, a navigátor hibás infor-
mációkat fog átadni a révkalauznak, a hajóraj többi 
tagja pedig külön-külön dönt a szükséges intézkedések-
ről, amelynek eredményeképpen kaotikus helyzet lesz 
úrrá az óceánon. 

Az értékesítés- és működéstervezés elméleti beágya-
zása 
Az értékesítés- és működéstervezés Blackstone (2008) 
és Dwyer (2000) alapján egy periodikus, (legalább) 
havonta ismétlődő, felső vezetői szintű tervezési, dön-
téshozatali folyamat. Kettős célja van: egyfelől össze-
kapcsolja a vállalat funkcionális terveit és egyetlen egy-
séges tervet alkot belőlük, másfelől összeegyezteti az 
ellátási, igény- és termék-bevezetési terveket, és ezeket 
összekapcsolja az üzleti tervvel. 
A folyamatgazda a vállalat legfelső vezetője. Az éves 
üzleti tervezési folyamat támogatására és az erőfor-
rások tervezésére elegendően hosszú időtávot fed le, 
jellemző a 18–24 hónapos horizonton tervezés. Az 
ÉMT az alapja annak, hogy a vállalat összes osztálya 
ugyanazon számok (adatok, célok) szerint tudjon mű-
ködni, ezzel segítve az üzletmenet irányítását, reaktív 
döntések helyett proaktivitást biztosítva. Az ÉMT 
kulcsfeladata tehát összefoglalva: meghozni a műkö-
déshez szükséges döntéseket a megfelelő szinten, 
illetve összekapcsolni a stratégiai szintet a taktikai és 
közvetetten az operatív szinttel (11..  áábbrraa). 
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11..  áábbrraa  AAzz  éérrttéékkeessííttééss--  ééss  mműűkkööddéésstteerrvveezzééss  sszzeerreeppee  

FFoorrrrááss::  BBllaacckkssttoonnee  ((22000088))  ééss  DDwwyyeerr  ((22000000))  aallaappjjáánn  ssaajjáátt  
sszzeerrkkeesszzttééss  

A következőkben áttekintem, hogyan illeszkedik az 
ÉMT a vállalati működésbe. Először azt vizsgálom, 
hol van a helye az integrált vállalatirányítási rendszer-
ben, ezután pedig arra is kitérek, hogyan működik 
mindez egy lean gyárban. Ez utóbbit azért tartom fon-
tosnak kiemelni, mert napjaink egyik népszerű vállalat-
szervezési irányzata lévén, gyakran találkozhatunk 
olyan vállalatokkal, amelyek e filozófia szerint igyekez-
nek működni. 

Az ÉMT-t  eredetileg az integrált vállalatirányítási rend-
szer (Enterprise Resource Planning, ERP) elődjének 
számító erőforrás-tervezési folyamatban (Manufactu-
ring Resource Planning) fejlesztették ki, szerepe a 
stratégiai és üzleti tervek összekapcsolása részletes 
tervezéssel, ütemezéssel és végrehajtással  
Az ÉMT egyszerre egy felülről lefelé (top-down) történő 
tervezési, döntéshozatali folyamat, illetve egy alulról 
felfelé (bottom-up) történő visszacsatolási folyamat. Az 
ÉMT tekinthető egy prioritástervezési eljárásnak is, 
amely során a felső vezetés döntést hoz a 
termékportfólió kialakításával kapcsolatos kérdésekről, 
illetve az igények és ellátás közötti egyensúlytalan-
ságok megszüntetéséről. Az ÉMT kimenete, vagyis a 
termékfejlesztés, értékesítés, marketing, termelés és 
pénzügy által kidolgozott, a felsővezető által jóváha-
gyott terv képezi a keretszámokat az operatív műkö-
déshez: meghatározza a termékfejlesztési projektek sor-
rendjét, az igénybe vehető erőforrásokat, a termékcso-
portokra vonatkozó igény-, ellátási és készletadatokat, 
valamint mutatja ezek pénzügyi vetületét. 
Az értékesítés- és működéstervezés egy ötlépcsős 
folyamat, amelynek eredménye a konszenzuson ala-
puló, legfelső vezető által jóváhagyott, valós, egységes 
terv. A folyamat elemeit a 22..  áábbrraa szemlélteti. Az ÉMT-
ciklus a terméktervezéssel kezdődik és a záró-értekezlet 
a befejező lépése. Az ÉMT-folyamatért felelős pénzügyi 
koordinátor az első három lépésben is részt vesz azért, 
hogy a ciklus során a pénzügyi szempontok mindvégig 
jelen legyenek, ezek végleges összesítése pedig a ne-
gyedik lépésben történik meg. 
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Az ERP kifejezést a következő értelemben használom: az ERP egy üzleti szemlélet, amely a vállalati funkciók integrálásával erőforrás-tervezést valósít meg. Az ERP hatékonyan támogatható informatikai eszközökkel Wallace–Kremzar (2006) alapján. Az ERP és a szoftver fogalmának magyar nyelvben történő összefonódása miatt helyesebb lenne talán az ERP-t vállalati erőforrás tervezésnek hívni.



  
22..  áábbrraa  AAzz  ÉÉMMTT--ffoollyyaammaatt  eelleemmeeii  

FFoorrrrááss::  PPaallmmaattiieerr––CCrruumm  ((22000033))  

Az egyes lépések tartalma röviden a következő: 
(1) A terméktervezés (meglévő és új termékek, valamint 
a várható változások áttekintése) a fontosabb műszaki 
változásokkal és új termékek bevezetésével kapcso-
latos főbb feladatok kijelölése és a szükséges erőfor-
rások meghatározása. Lezajlik az időbeli ütemezés és 
ezen információk átadása az igény- és termelésterve-
zés felé. Eredménye a termékterv. 
Az igénytervezés (2) az összes lehetséges formában 
és forrásból rendelkezésre álló várható vevői igény 
összegyűjtése, illetve ezek alapján igényterv és érté-
kesítési terv összeállítása. 
Az ellátástervezés (3) lényege a termékterv és igény-
terv alapján termelési terv és készletterv meghatározása 
és előzetes ellenőrzése a kritikus erőforrások vonatko-
zásában (kapacitás és létszámterv). 

A pénzügyi összesítés (4) során a korábbi lépések 
alapján árbevétel-, működési költség-, eredmény-, 
készlet- és cash flow tervek készülnek a következő 18–
24 hónapra. 
A folyamat az (5) ÉMT záró-értekezlettel fejeződik be. 
Az ÉMT-értekezleten részt vesznek a felső vezetés 
és a tervezési folyamatban érintett részterületek ve-
zetői. Az értekezlet célja, hogy az előzetesen elké-
szített terveket, illetve tervváltozatokat a vezetés kö-
zösen áttekintse és jóváhagyja, valamint meghozza a 
szükséges döntéseket. Emellett a résztvevők áttekintik 
a közösen meghatározott kritikus mérőszámok alaku-
lását és az esetleges eltérések okait. Ezt követően az 
értekezleten jóváhagyott tervek képezik a vállalat mű-
ködését meghatározó, mindenki számára kötelező sa-
rokszámokat. 
Minden hónapban ez a legjelentősebb vezetői szintű 
értekezlet, amelynek köszönhetően a legfelső vezető 
képes a vállalati folyamatok rendszeres és tényszerű 
ellenőrzésére, illetve a kitűzött tervek és feladatok szá-
monkérésére. Ez alapján a legfelső vezető megfelelő 
időben tud dönteni a szükséges beavatkozásokról és 
intézkedésekről (33..  áábbrraa). 
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Mit jelent az ÉMT-n létrehozott terv az operatív szintnek, 
például a termelésütemezésnek? A termelésütemezés a 
termékcsoport szintű aggregált kibocsátásadatok, illetve 
a becsült termékmixek alapján valós képet kap arról, 
hogy mennyi kapacitást kell terveznie a következő 18–
24 hónapra. A konkrét rendelések gyártási utasítássá 
formálódása nyilvánvalóan termelési stratégia kérdése, 
ám az ÉMT-nek köszönhetően az operatív szint keve-
sebb alkalommal fog szembesülni ellátási problémákkal 
(hiszen azok nagy részét felső szinten már kezelték). 

Mit jelent az ÉMT-n létrehozott terv az anyagbeszer-
zésnek, anyaggazdálkodásnak? Az aggregált kibo-
csátásadatok, illetve a becsült termékmixek alapján 
készített termelési terv jelenti az alapját az anyag-
szükséglet-tervezésnek (MRP), illetve annak vég-
eredményének, az anyagtervnek. Így a beszerzés 
számára rendelkezésre áll az információ 18–24 hóna-
pos időhorizonton az alapanyagok tervezett időbeli és 
mennyiségbeli fogyasztásáról. 

A lean gyártásban (bővebben lásd Liker, 2008) egy 
ÉMT (vagy ahhoz nagyon hasonló) folyamatra különö-
sen nagy szükség van, hiszen az igények és az el-
látás szétkapcsolása nélkül a lean eszközök egy része 
nem is működtethető. Az ÉMT emellett mindhárom, a 
lean alapelvekből ismert veszteségtípusra is megoldást 
kínál. 

1. A murit (munkatársak vagy berendezések túlterhelé-
sét) az ÉMT a szükséges kapacitások időben történő 
biztosításával tudja elkerülni. Az ÉMT előre- és új-
ratervezési folyamatként nem enged teret az utolsó 
pillanatos, általában stresszhelyzetet generáló hely-
zeteknek (mint például egy jéghegy felbukkanása a 
hajó orra előtt 500 méterrel). 

2. A mura (egyenetlenség) azt jelenti, hogy „a munka-
társakat állandóan a legnagyobb fordulatszámra kell 
készenlétben tartani – akkor is, ha ennél sokkal 
alacsonyabb az átlagos követelmény” (Liker, 2008, 
149.). Lehetséges, hogy sokkal egyszerűbb a hajó-
nak egy kisebb kerülőt tennie minimális erőfeszí-
téssel, mint belehajózni a viharba, és ott az 
összes erőforrást (személyzetet, gépet, motort) fel-
használva szelni át a háborgó vizet. 

3. A mudára (értéket nem teremtő tevékenységekre) 
adott válaszok között megtaláljuk a túlkészletezett-
ségre, a várakozásra és felesleges tevékenysé-
gekre kínált megoldásokat. Az ÉMT megteremti az 
alapot többek között az MRP (anyagszükséglet-ter-
vezés) megfelelő használatára, elősegíti a készlethi-
ányok és ezzel a várakozás elkerülését, valamint 
az ÉMT-vel elkerülhetők a párhuzamos nyilvántar-
tások, tervek. 

Az értékesítés- és működéstervezés hiányából fakadó 
problémák 

Több vállalatnak nem egyértelmű a tárgyalt döntéshoza-
tali folyamat nélkülözhetetlensége: e cégek amellett, 
hogy rendszeresen jéghegyeknek ütköznek, nap mint 
nap az 11..  ttáábblláázzaattban felsorolt problémákkal szembe-
sülnek. Ezek fő okai olyan hiányosságok, amelyeket a 
táblázat harmadik oszlopa tartalmaz. 
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Jegyzet
MRP (Material Requirements Planning, anyagszükséglet-tervezés): Az anyagszükséglet-tervezés az integrált vállalatirányítási rendszerben (3. ábra) a termelésütemezés alatt foglal helyet, feladata a termelési ütemterv alapján annak meghatározása, hogy mely anyagból mikorra mennyit kell beszerezni vagy gyártani.

Jegyzet
A lean egy évtizedek alatt kiforrott vállalatirányítási rendszer, amelynek egyik fő nézőpontja, hogy az értéket a vevő elvárásai alapján meghatározza, és a tevékenységeket a veszteségek (értéket nem teremtő lépések) kiküszöbölésével végzi. A belső, illetve a külső vevők és beszállítók működése vizuálisan, átláthatóan, szabályozottan szervezett a jobb rugalmasság és koordináció elérése érdekében.



Kategória Probléma Ok 
Vevők  Nem teljesített vevői kiszállítások 

 Hitelesség elvesztése a vevőknél 
 Elvesztett vevők 
 Sürgetés 

 Nem megfelelő/ létező/ használt előrejelzési folyamat 
 Hosszabb távon ismeretlen az igények természete 
 Reaktív szemlélet 

Szervezet  Osztályok közötti viszályok 
 Folyamatos stresszhelyzet 
 Horizontálisan és vertikálisan nem integrált menedzsment 

 Nincs konszenzust építő folyamat 
 Egyensúlyteremtés hiánya 
 Silómentalitás 
 Egyéni, nem összehangolt célok 

Stratégia  Gyengébb rugalmasság és válaszadó képesség a 
változásokra 
 Elkésett új termék bevezetések 
 Nehezen átlátható és irányítható működés 

 Reaktív, a múlt tényadataira alapozó szemlélet 
 A felső szintű tervezési ciklus gyakorisága nem 

igazodik az üzleti környezet dinamikájához 
 Egyensúlyteremtés hiánya 
 A stratégiai tervek és az operatív folyamatok 

integritásának hiánya 
Működés  Sürgetés 

 Expressz szállítások többletköltsége 
 „Tűzoltás”, az előre nem látható problémákra egyedi válasz 

születik 
 Párhuzamos nyilvántartások, felesleges többletmunka 
 Lassú készletforgás 
 Túl sok/kevés kapacitás 
 Elkülönült folyamatok 
 Gyengébb működési teljesítmény 

 Nem tervezett, váratlan események 
 Minden osztály saját, eltérő számadatok alapján 

dolgozik 
 Nem lehet az alsó szintű terveket egy megbízható, 

végrehajtható felső szintű tervre építeni (nem integrált 
tervezés, irányítás) 
 Ismeretlen kereslet, igények 

Pénzügy  Megnövekedett gyártási költségek 
 Magasabb beszerzési költségek 
 Magasabb működőtőke lekötés a készletekben 
 Rossz pénzügyi előrejelzések 
 Gyengébb pénzügyi teljesítmény 

 Nincs felső szintű egységes, végrehajtható terv 
 Minden osztály saját, eltérő számadatok alapján 

dolgozik 
 Egyensúlyteremtés hiánya 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  nneemm  mmeeggffeelleellőőeenn  mműűkkööddőő  //  hhiiáánnyyzzóó  tteerrvveezzééss  ééss  iirráánnyyííttáássii  ffoollyyaammaatt  jjeelllleeggzzeetteessssééggeeii  
FFoorrrrááss::  ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss  GGrroovveess  eett  aall..  ((22000088))  ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall
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Az ÉMT azon túl, hogy segít megszüntetni a felsorolt 
problémákat, számos előnnyel bír. Egyik legnagyobb 
eredménye Palmatier és Crum (2003) szerint, hogy a 
vállalat képes a vevői és piaci lehetőségeket és saját 

képességeit jobban megérteni, pontosabban értékelni. 
Ez a megértés és előrelátás képessé teszi a vállalatot 
arra, hogy a taktikai és stratégiai döntéseket időben 
hozza meg. 



Az ÉMT megerősíti a csapatszellemet a menedzsment 
tagjaiban, így a döntéshozatal vertikális és horizontális 
integrációja jóval hatékonyabb és hatásosabb irányítást 
tesz lehetővé. Mindezek eredményeképpen – párhuzamo-
san a megnövekedett jövedelemtermelő képességgel és a 
vállalat képességeiben elért javulással – jobb piaci pozíció 
és magasabb piaci részesedés érhető el. 
Az ÉMT gyakorlati terepen 
Az ÉMT gyakorlati megvalósulásának bemutatására 
kutatást végeztem egy vállalatnál a tervezési és 
irányítási rendszer hatékonyságáról. A kérdőívet, 
illetve a mélyinterjúkat nem szűkítettem le csak az 
értékesítés- és működéstervezésről, és annak 
teljesítményéről szóló kérdésekre, hiszen elsősorban 
arra voltam kíváncsi, milyen problémákkal néznek 
szembe a funkcionális területek egy piacvezető, 
innovatív, működési kiválóságra törekvő cégnél. A 
kérdőív állításait a válaszadóknak egy ötfokozatú 
Likert-skálán kellett értékelniük. Az interjúalanyok 
ezeket az értékeléseket fejtették ki bővebben a 
mélyinterjúk során. 
A következőkben a kutatás során felszínre került 
nehézségek közül csak néhányat említek, amelyek 
gyakorlatilag az 1. táblázat problémáit testesítik meg. A 
vállalatnál kereskedelmi tervezés évente két alkalommal 
zajlik, így nem igazodik az üzleti környezet 
dinamikájához, ami stratégiai problémát generál. 
Működési problémákat jelentenek a következők: 
Az üzleti terv havi céljait pénzben fejezik ki, amivel 
keveset segítenek a termelésprogramozók napi 
munkájában, akiknek volumenben kifejezett célokra 
lenne szükségük. Ez a körülmény egy felső szintű 
végrehajtható terv hiányát rajzolja ki előttünk. 

Az MRP-t használó operatív beszerzés feladata 
különösen nehéznek bizonyul az ismeretlen kereslet 
miatt. Az alsó szintű anyaggazdálkodási terveket nem 
lehet egy megbízható, végrehajtható felső szintű tervre 
építeni. A rendeléskövető stratégia alkalmazása miatt 
a vállalat néhol túl kevés, máskor túl sok kapacitással 
rendelkezik. A nem hibamentesen működő műszaki 
változáskezelésen is tetten érhetők az elkülönült 
folyamatok. A helyi optimumok elérése érdekében 
hozott döntések silómentalitásra engednek 
következtetni, amely szervezeti problémát jelent. 
Az előzőkben leírt tapasztalatok arra utalnak, hogy a 
vállalatnál nem használnak ÉMT folyamatot. A cég 
pénzügyi mutatói ugyan nem adnak okot 
aggodalomra, de az világosan látszik, hogy a társaság 
sokkal jobb eredményeket lenne képes elérni Még 
nehezebbé teszi a helyzetet, hogy a bajok zöme alsó 
szinten érzékelhető, de nyilvánvaló, hogy csak felső 
szinten oldhatók meg. 
A vállalat működése egy strukturált felsővezetői 
döntéshozatali folyamatért kiált. Az ÉMT nemcsak a 
felsorolt problémákra jelenthet megoldást: használható a 
különböző termelési stratégiák közül való választásra is, 
ha azokhoz megfelelő alternatív terveket dolgoznak ki. 
Összegzés 
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A cikk célja az, hogy közérthetően adjon össze-
foglalást az értékesítés- és működéstervezés esz-
közéről, és ezzel felkeltse az olvasó érdeklődését a 
témakör iránt. A tanulmány ismerteti azt a folyamatot, 
amellyel egy vállalat a napi működésében előforduló 
kihívásokat rutin feladatként tudja kezelni Az 
értékesítés- és működéstervezés eszköze több mint 30 
éve rendelkezésünkre áll, azonban – számos előnye és 



a működésben játszott alapvető szerepe ellenére – Ma-
gyarországon még mindig nagyon kevés szakirodalom 
foglalkozik vele (Demeter–Szigetvári, 2012). 
Eddigi kutatásom során arra jutottam, hogy a hazai 
vállalati berkekben sem igazán ismerik még az ÉMT 
eszközét, és a vezetők sokszor a vállalatirányítás 
informatikai eszközeitől várják az áttörést. Mivel az ÉMT 
bevezetése viszonylag olcsó, viszont már rövid idő 
alatt nagy eredményeket lehet elérni vele, ezért 
kulcsfontosságú lehet a kis- és középvállalatok 
versenyképességének növelésében. Fontos felada-
tomnak tekintem, hogy további kutatásokat folytassak a 
témában, és előmozdítsam ezen eszköz alkalma-
zásának széles körű megértését és népszerűsítését. 
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JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüüll  
BBeesszzééllggeettééss  DDrr..  RRéécczzeeii  GGéézzáávvaall  

SSzzőőddii  SSáánnddoorr  
  

 

„Minőségszemlélet nélkül nincs fejlődés, 
innováció, azaz megújulás. Nagyon 
bízom abban: a minőségügy némi 

megtorpanást követően újra erőre kap.” 
Dr. Réczei Géza 

- A Makón született Réczei Géza miként került a fővá-
rosba? 

- Édesapám Makón dolgozott, mint általános mérnök az 
Állami Építészeti Hivatalban. Általános iskoláimat 
Besztercén kezdtem el.  Erdély elcsatolását követően 
apámat Szombathelyre helyezték. Itt lakásunkat bom-
batalálat érte, ezért egy kis majorban (Szombathelytől 
9 km-re) telepedtünk le, ahol 7. osztályig jártam. Az is-
kolát már Budapesten a Labanc úti általánosban fejez-
tem be. 

- Szeretném, ha szakmai életrajzoddal folytatnád! 
- 1955-ben érettségiztem a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Gimnáziumban. 1960-ban általános mérnök végzettsé-
get szereztem az Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egyetemen. A Marx Károly Közgazdaságtudomány 
Egyetem következett, ahol Ipari közgazdász mérnök 

lettem 1969-ben. Mérnök közgazdász doktorátusomat 
1972-ben kaptam. Megemlíteném még, hogy Miskolcon 
a Nehézipari Műszaki Egyetemen Csővezeték építő 
szakmérnökit végeztem 1976-ban. 1993-ban részt 
vettem a Kaposi Associates London által szervezett 
ISO 9001 Minőségbiztosító Rendszerek Kidolgozása 
szaktanfolyamon. 

- Milyen szakmai gyakorlatokat szereztél? Mit jelentett az 
olajiparban eltöltött 40 év? 

- A Kőolajipari Trösztben beosztott tervezőként, majd 
csoportvezetőként dolgoztam 1960-1963 között. Ezt 
követte az Olajterv, ahol munkavégzésem legjava zaj-
lott. Tervezési szakosztályvezetőként kezdtem, majd 
vezető műszaki fejlesztővé neveztek ki. 1977-ben mű-
szaki fejlesztési osztályvezető lettem. 1979-től tíz éven 
át főszakértőként dolgoztam, majd a Tervellenőrzési 
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Jegyzet
Minőségügyi és oktatási vezető, IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 



osztályt vezettem. 1990-től 2000-ig az Olajterv Minő-
ségbiztosítási főmérnöke voltam. Ezt követően vonul-
tam nyugdíjba. A negyven év tehát meghatározó volt 
életemben 

- A már említett szaktanfolyamon kívül az Magyar Szab-
ványügyi Hivatal képzésein és belső auditor képzése-
ken vettél részt. Mit tekintesz minőségügyi szakmai te-
vékenységed súlypontjainak?  

- Azt gondolom komoly érdemem volt az Olajterv Rt. mi-
nőségbiztosítási koncepciójának kimunkálásában. Ré-
szem volt a rendszerkidolgozásban, a koordinálásban, 
a működtetésben, annak operatív irányításában. Az 
időközben meghonosított környezetközpontú irányítási 
rendszer kiépítésében is úttörő szerepet vállaltam. 

- Publikációid és előadásaid is számottevőek! 
- Köszönöm, ha így gondolod. Sok minőségügyi trénin-

get tartottam vezetők részére. Volt előadásom a Ma-
gyar Minőség Társaságban, a MTESZ-ben, de az Ame-
rikai Mérnökegyesületek rendezvényén, az ETE Minő-
ségbiztosítási Szakosztályában is. Cikkeim elsősorban 
a „Kőolaj és Földgáz”-ban, illetve az Energiagazdálko-
dásban láttak napvilágot. 

- Minőségügyes körökben jól cseng a Réczei név. Azt 
gondolom, hogy ebben a szakmai szervezetekben vég-
zett munkádnak is jelentős része van! 

- Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Magyar Minőség 
Társaság alapító tagja lehettem és szerepeltem szak-
értői névjegyzékükben. Több cikluson keresztül az 
MMT Igazgató Tanácsában dolgoztam. Az ISO 
FÓRUM felügyelőbizottsági tagságára és az EOQ MNB 
Minőségpolitikai szakbizottsági munkájára is örömmel 
vállalkoztam. Tagja vagyok a Budapesti és Pest Me-

gyei Mérnökkamarának, az Ipari Minőség Klubban is 
dolgoztam. 

- 2003-ban a „FÓRUM ÖRÖKÖS TAGJA”, 2004-ben 
„AKI SOKAT TETT A FÓRUMÉRT” elismeréseket is 
megkaptad. Ezzel a szervezet hatékony működéséhez 
való hozzájárulásodat, az eredményes munkádat ju-
talmazták. Mit jelent ez Neked?  

- Ezzel azt hiszem eddigi munkásságomat is jutalmaz-
ták. Nagyon örültem az elismeréseknek. A már emlí-
tetteken kívül ebbe a sorba illeszkedik az idén kapott 
20 éves törzsgárda elismerésem is. 

- Az EOQ MNB Választmányi tagjaként milyen feladato-
kat végzel? 

- A Minőségpolitikai Szakbizottságban dolgozom. Vá-
lasztások idején már régóta a Jelölőbizottság elnöki 
tisztségét bízzák rám. 

- Hogyan látod a minőség mai állapotát? Mi változott a 
korábbi évekhez képest? 

- Azt látom, hogy a mai fiatalok körében nőtt azok 
száma, akik valamilyen szinten foglalkoznak a minő-
ségüggyel. Az első számú vezetők esetében viszont 
nem látok áttörést. Nem váltak elkötelezettebbé, pedig 
ez lenne a fejlődés útja. 
Azt tapasztalom, hogy az ISO szabványok túl sok kibú-
vót adnak a vezetőknek, akik sokszor vissza is élnek 
ezzel. Jó lenne, ha az elkövetkezendő szabványválto-
zások figyelemmel lennének erre és megkövetelnék a 
vezetés határozottabb részvételét, elkötelezettségét. 
Meggyőződésem, hogy ma már az integrált vállalatirá-
nyításban kell gondolkodnunk, melynek csak egy sze-
lete a minőségügy. 
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- Mit tanácsolsz annak, aki ma pályakezdőként minőség-
ügyi területen szeretne elhelyezkedni, munkát vállalni?  

- Bátran javaslom mindenkinek a minőségüggyel való 
foglalkozást, aki élethivatásának tekinti ezt a szakmát. 
Biztos lehet a fiatal abban, hogy amit e munka végzése 
közben elsajátít, az számára más területeken is hasz-
nosítható lesz. Minőségszemlélet nélkül nincs fejlődés, 
innováció, azaz megújulás. Nagyon bízom abban: a 
minőségügy némi megtorpanást követően újra erőre kap. 

- Jó volt látni cselekvési kedvedet a 2014. évi ISO 9000 
FÓRUM konferencián. Nyugdíjasként mennyire tudod 
figyelemmel kísérni a minőségügyet érintő kérdéseket, 
aktuális folyamatokat? 

- Tovább is igyekszem a minőségügyi fórumok, 
konferenciákon aktívan részt venni. Ez persze nem je-
lent naprakészséget, de „jó szinten tartást” igen. Az 
ISO 9000 FÓRUM, az IFKA vagy az MMT és az EOQ 
rendezvények ma is nagyon színvonalasak és von-
zóak. A minőségügyet érintő kérdésekről leginkább az 
országos napilapokból és a médiából értesülök. 

- Légy szíves mondjál egy- két mondatot családodról! 
- Feleségem, aki könyvelő volt, 2003-ban halt meg. Lá-

nyom vállalkozó könyvelő Budapesten, Nagyobbik fiam 
két-diplomás villamos mérnök és számítástechnikával 
foglalkozik. A kisebb fiú jogász, menedzser és adó-
szakértő. Két unokám van. 

- Hogyan változtak meg pihenési szokásaid? Mi jelenti 
számodra az igazi kikapcsolódást? 

- Nagyon szeretek a családdal és az unokákkal lenni. 
Kedvenc időtöltésem az olvasás. Nagy örömet jelent 
számomra egy jó könyv. Zártkerti ingatlanunkat 

Pázmándon 27 évig műveltem, amely mindmáig na-
gyon jó kikapcsolódást jelentett. 

- Kedves Géza! Köszönöm a válaszaidat. Túl a 77. éven 
kívánok nagyon jó egészséget és további aktivitást! 

______________________________________________  
 
 
 
 

_________________________________________________  
_________________________________________________  

  

  
_________________________________________________  
_________________________________________________  
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Január 
Kis- és középvállalatok innovációs tevékenysége a válság 
idején– a hálózatok szerepe - Ferincz Adrienn 

A lean adminisztráció lehetőségei, avagy mit tanulhatunk a 
sikeres alkalmazásokból? 1. rész - Borsos Tünde Petra - 
Losonci Dávid István 

Szervezetfejlesztési program a központi közigazgatásban - 
Fekete Leticia-dr. Lévai Zsuzsa 

Hogyan támogatják a szabványok az irányítási rendszerek 
integrálását? - Szabó József 

Minőségkörök, mint az alulról induló fejlesztés - Meleg Edit 

A magyarítás határai a szakmai nyelvben - Reményi Tibor 

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Meleg Edittel - Sződi 
Sándor 

Február 
A tudásérték meghatározása minőségügyi szempontból, 
hálózatelemzési módszerekkel - Csiszér Tamás – Cziráki 
József 

A lean adminisztráció lehetőségei, avagy mit tanulhatunk a 
sikeres alkalmazásokból? 2. rész - Borsos Tünde Petra - 
Losonci Dávid István 

A NationaI Instruments a beszállítókért - Rádai Katalin 

Tényeken alapuló beszállító fejlesztés a Continental Automo-
tive Hungary Kft.-nél - Hortobágyi Csaba - Kovács Edit - 
Harazin Tibor 

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Harazin Tiborral - Sződi 
Sándor 

 

Március 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszékének szerepe 
a hazai minőség-kultúra megteremtésében – Dr. Kövesi János 
– Dr. Topár József 

A minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezetek 
működésében (lehetőségek és gondok) – Dr. Topár József 

A hibakeresés, mint folyamat és mérőrendszer – Dr. Jónás 
Tamás  –Erdei János – Dr. Tóth Zsuzsanna Eszter 

Minőségmenedzsment szemlélet és eszközök szerepe a 
felsőoktatás fejlesztésében – Bedzsula Bálint – Dr. Topár 
József 

Szervezeti önértékelési rendszer alkalmazásának lehetőségei 
az autóipari beszállítók fejlesztésére – Németh Gerda – Dr. 
Topár József 

Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Dr. Kövesi Jánossal – 
Sződi Sándor 

Április 
Folyamatmodellezési lehetőségek a felsőoktatásban - 
Bedzsula Bálint 

Minőséget a szolgáltatások területén is! Új megközelítések, 
lehetőségek és megoldások a hazai szolgáltatások minőség-
menedzsmentje gyakorlatában - Hete Gabriella - Dr. Sipos 
Gertrúd - Dr. Szabó Gábor Csaba 

Karcsúsított problémák – A Lean és a TQM egyes elemeinek 
ötvözése a QRQC koncepcióban - Dr. Bérces Roland-Bálint - 
Kornélia-Váthy Edit 

Minőséggel kapcsolatos információs aszimmetria és vevői 
döntések - Pólya Zsuzsanna Málna 

Magyar Minőség XXIII. évfolyam 12. 2014. december 48/62 oldal 



49/62 old

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Dr. Szabó Gábor 
Csabával - Sződi Sándor 

Veresné Dr. Somosi Mariann: Recenzió „A műszaki menedzs-
ment aktuális kérdései” című könyvről 

Május 
Tisztelt Olvasó! 

A szabvány vagy a tudás a fontos? - Gondolatok a Mérőrend-
szer Elemzés egyes aspektusairól - Tóth Csaba László 1. rész 

Miért probléma a minőségügy? – Alapvető problémák és a 
minőségügy helye a vállalatnál - Dr. Bíró Zoltán – Dr. Berényi 
László 

Az online fogyasztói elégedettségmérés hatása a vállalatok 
versenyképességére 1. rész - Somogyi Ildikó 

Szállodai szolgáltatások minőségének vizsgálata egy magyar 
szálloda vendég-elégedettségének tükrében - Szolnoki 
Bernadett 

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Bognárné Laposa Ilonával 
- Sződi Sándor 

Június 
Miért probléma a minőségügy? Megközelítések - Dr. Bíró 
Zoltán – Dr. Berényi László 

Az online fogyasztói elégedettségmérés hatása a vállalatok 
versenyképességére 2. rész - Somogyi Ildikó 

A szabvány vagy a tudás a fontos? Gondolatok a Mérőrend-
szer Elemzés egyes aspektusairól. 2. rész: Mintaválasztás, a 
mérés módja - Tóth Csaba László 

A Hi-tech menedzsment és a kezdő mérnökök vállalati tovább-
képzése - Fehér Ottó 

Folyamatorientált, integrált minőségirányítási rendszer fenn-
tartása és fejlesztése - Harazin Tibor 

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Losonci Dávid Istvánnal - 
Sződi Sándor 

Recenzió Berényi László „A minőségmenedzsment módszerei 
és eszközei: Megközelítések és általános technikák” című 
könyvéről 

Július 
Miért probléma a minőségügy? - Minőségirányítás, mint mód-
szerek és eszközök összessége - Dr. Bíró Zoltán - Dr. Berényi 
László 

A szabvány vagy a tudás a fontos? Gondolatok a Mérőrend-
szer Elemzés egyes aspektusairól. 3. rész: A linearitás problé-
mája - Tóth Csaba László 

MSZ ISO IEC 27001:2006 Információbiztonság irányítási 
rendszer, mint értékes vállalati vagyon - Hajdu Sándor 

Az ISO 50001 szabvány, szinergia a környezetgazdálkodás és 
az energiagazdálkodás között - D. Segers 

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága - Sződi 
Sándor 

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Rezsabek Nándorral - 
Sződi Sándor 

Augusztus - szeptember 
Nemzetközi kitekintés: A DUQuE és QUASER projekt 
legújabb kutatási eredményei - Dombrádi Viktor - Dr. Gődény 
Sándor 

A bizonyítékokon alapuló gyakorlat és a klinikai audit jelentő-
sége.- Dr. Gődény Sándor 

A klinikai audit bevezetését célzó, változtatásmenedzselést 
segítő ismeretek - Polónyi István 

A klinikai audit irányelvének rövid összefoglalása - Mogyorósy 
Gábor 

 al

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható 
minőségirányítási rendszerekkel (MIR) - Katonai Zsolt 
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Standardok – a kórházak szemszögéből - Dr. Antal Gabriella  November 
Az Országos Mentőszolgálat Európai Uniós támogatással 
megvalósuló projektjei, a Széchenyi terv keretében - Pápai 
György 

A vállalatok politikája. Vállalati, társadalmi felelősségvállalás, 
vállalati közösségek és a vállalati stratégia jövője. 2. rész -
Braun Róbert 

Minőségbiztosítás, akkreditáció szükségessége a gyógyszer-
tárakban: kell, lehet? - Dr. Csóka Ildikó 

A betegbiztonság növelése humán diagnosztikai laborató-
riumban 2. rész - Szlatinszki Nóra - dr. Barna T. Katalin - 
Kanik Erika - Bálint Gyöngyi Gabriella - dr. habil. Kalocsai 
Renátó PhD. Ritka Betegségek Szakértői Központok minőségmenedzs-

mentje és a hazai megvalósítás lehetőségei (az EUCERD és 
EUROPLAN IV. konferencia ajánlásainak tükrében) - 
Becskeházi-Tar Judit 

Az új ISO 9001 minőségirányítási rendszerszabvány alkal-
mazásának haszna és dilemmái (A DIS 9001:2014 szabvány-
tervezet alapján) - Turi Tibor Az MSZ EN 15224:2013 szabvánnyal kapcsolatos lehető-

ségek - Szy Ildikó A Grundfos beszállítói kiválóság program - Nyeste, Zsolt 

Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Szy Ildikóval - Sződi 
Sándor 

Kultúra, minőség, kockázat az új ISO 9001 tükrében - 
Szamosi Barna 

Kísérlet egy Országos Karbantartási Stratégia kialakítására - 
Dr. Gaál Zoltán - Magyar Lajos - Nyeste Zsolt 

Október 
A vállalatok politikája. Vállalati, társadalmi felelősségvállalás, 
vállalati közösségek és a vállalati stratégia jövője. 1. rész - 
Braun Róbert 

Minfluenza - Hortobágyi Csaba 

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Boros Andrással - Sződi 
Sándor A betegbiztonság növelése humán diagnosztikai laboratórium-

ban 1. rész - Szlatinszki Nóra - dr. Barna T. Katalin - Kanik 
Erika - Bálint Gyöngyi Gabriella - dr. habil. Kalocsai Renátó 
PhD. 

December 
A jövő generáció véleménye: a fenntarthatóság vállalati fóku-
sza - Dr. Berényi László A minőség kérdései a felsőoktatásban - Kozma Tímea 
Az információs rendszerek kisvállalati alkalmazásának 
vizsgálata Magyar- és horvátországi összehasonlító elemzés - 
Dr. Sasvári Péter 

A veszteségek feltárásának és megszüntetésének módszerta-
ni támogatása - Dr. Berényi László 

Minőségirányítási rendszerek működtetésének tapasztalatai. 
Országos. felmérések - Rózsa András Panorama Project 2013 - Dr. Szelecki Zsolt - Bencze Róbert - 

Olasz Liza 
Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Urbán Katalinnal - Sződi 
Sándor A felső vezetés nélkülözhetetlen eszköze: értékesítés- és 

működéstervezés - Szalai Anna 

A Magyar Minőség 2014 évi szakcikkeinek tartalomjegyzéke 
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January 
Innovation of Small and Medium Sized Enterprises in Times of 
Crises – The Role of Networks – Ferincz, Adrienn 

Possibilities of Lean Administration, or What Can We Learn of 
Successful Applications? Part 1. Borsos, Tünde Petra - 
Losonci, Dávid István 

Program to Develop Organisation in the Central Administration 
– Fekete, Leticia - dr. Lévai, Zsuzsa 

How Standards Assist Integration of Management Systems? - 
Szabó József 

Quality Circles: Development Coming from Below – Meleg, 
Edit 

Limits of the „Hungarisation”of the Professional Language - 
Reményi, Tibor 

The Best among the Best Report with Meleg, Edit - Sződi, 
Sándor 

February 
The Knowledge Value in Terms of Quality, with Network 
Analysis Methods – Csiszér, Tamás – Cziráki, József 

Possibilities of Lean Administration, or What Can We Learn of 
Successful Applications? Part 2. Borsos, Tünde Petra - 
Losonci, Dávid István 

National Instruments To Help Suppliers – Rádai, Katalin 

Fact Based Development of Suppliers at the Continental 
Automotive Hungary Ltd. – Hortobágyi, Csaba – Kovács, Edit 
– Harazin, Tibor  

The Best among the Best. Report with  Harazin, Tibor - Sződi, 
Sándor 

 

March 
The Role of the Department of Management and Corporate 
Economics (Budapest University of Technology and 
Economics) in the Creation of Quality Culture in Hungary Dr. 
Kövesi, János – Dr. Topár, József 

The Role of Quality Management Systems in Organizations' 
Operations: Possibilities and Problems - Dr. Topár, József 

Defect detection as process and as measurement system - Dr. 
Jónás, Tamás – Erdei, János – Dr. Tóth, Zsuzsanna Eszter 

The Role of Quality Management Approach and Tools in the 
Development of Higher Education –Bedzsula, Bálint – Dr. 
Topár, József 

Application Possibilities of an Organizational Self-Assessment 
System for the Development of Suppliers in the Car 
Manufacturing Industry - Németh, Gerda – Dr. Topár, József 

The Best among the Best. Report with Dr. Kövesi, János – 
Sződi, Sándor 

April 
Possibilities of Process Modeling in Higher Education - 
Bedzsula, Bálint 

Bring Quality Also to Services! New Approaches, Possibilities, 
and Solutions in the Practices of Quality Management in the 
Hungarian Service Sector – Hete, Gabriella - Dr. Sipos, 
Gertrúd - Dr. Szabó, Gábor Csaba 

Leaner Problems - Combining Lean and TQM elements in  
Quick Response Quality Control- Dr. Bérces, Roland – Bálint, 
Kornélia – Váthy, Edit 
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The Best among the Best. Report with Szabó, Gábor Csaba– 
Sződi, Sándor 

Book Review: „Actual Problems of the Technical Manage-
ment“, by Veresné Dr. Somosi, Mariann 

May 
Dear Reader! 

What Is Important, the Standard or the Knowledge? Thoughts 
about Some Aspects of Measurement System Analysis Part 
1– Tóth, Csaba László  

Why is Quality a Problem? Basic Problems and Status of 
Quality in the Enterprise - Dr. Bíró, Zoltán – Dr. Berényi, 
László 

Effect of the Online-customer Satisfaction’s Measurement to 
the Corporate’s Competitiveness.Part 1 – Somogyi, Ildikó 

Examination of Service Quality, Reflected by the Guests’ 
Satisfaction in a Hungarian Hotel – Szolnoki, Bernadett 

The Best among the Best. Report with Bognárné, Laposa 
Ilona – Sződi, Sándor 

June 
Why is Quality a Problem? – Approaches - Dr. Bíró, Zoltán - 
Dr. Berényi, László 

Effect of the Online Customer Satisfaction’s Measurement to 
the Corporate’s Competitiveness. Part 2 – Somogyi, Ildikó 

What Is Important, the Standard or the Knowledge? Thoughts 
about Some Aspects of Measurement System Analysis. Part 2 
Sampling, Method of Measurement – Tóth, Csaba László  

Hi-tech Management and Retraining for Junior Engineers at 
the Companies – Fehér, Ottó 

Maintenance and Development of a Process Oriented, 
Integrated Quality Management System - Harazin, Tibor 

The Best among the Best. Report with Losonci, Dávid István – 
Sződi, Sándor 

Book Review: Methods and Tools of Quality Management: 
Approaches and General Techniques by Berényi, László - Dr. 
Szintay, István 

August - September 
International Outlook: DUQuE and QUASER Project’s Recent 
Research Results – Dombrádi, Viktor - Dr. Gődény, Sándor 

Significance of the Evidence Based Practice and the Clinical 
Audit - Dr. Gődény, Sándor 

Change Assisting Management Knowledge to Implement 
Clinical Audit – Polónyi, István 

A Short Summary of Clinical Audit Guidelines – Mogyorósy, 
Gábor 

Connection between Accreditation and Clinical Audit on One 
Side and Certifyable Quality Management Systems on the 
Other – Katonai, Zsolt 

Standards - in the Point of View of Hospitals - Dr. Antal, 
Gabriella 

Projects of the National Ambulance Service Supported by the 
EU in the Frame of the Szechenyi Plan – Pápai, György 

Necessity of Quality Assurance, Accreditation at Pharmacies: 
a Must or a Possibility? - Dr. Csóka, Ildikó 

Quality Management of Rare Diseases’ Expert Centers and 
Possibilities of Domestic Realization (in the Wake of the 
EUCERD and EUROPLAN IV Conference Recommandations) 
- Becskeházi-Tar, Judit 

Possibilities Connected to MSZ EN 15224:2013 Standard - 
Szy, Ildikó 

The Best among the Best. Report with Szy, Ildikó – Sződi, 
Sándor 
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The Best among the Best. Report with Boros, András – Sződi, 
Sándor 

October 
Corporate Policy – Corporate Social Responsibility, Corporate 
Communities, and Future of Corporate Strategy Part 1 – 
Braun, Róbert 

December 
Future Generation’s Opinion: Focus of Sustainability at 
Corporates - Dr. Berényi, László  Improving Patient Safety in Human Diagnostic Laboratory Part 

1 – Szlatinszki, Nóra - dr. Barna T, Katalin - Kanik, Erika - 
Bálint, Gyöngyi Gabriella - dr. habil. Kalocsai, Renátó PhD Penetration of Information Systems in Small and Medium-

sized Enterprises in Croatia and Hungary- Dr. Sasvári, Péter 
Quality Issues in Higher Education - Kozma, Tímea Panorama Project 2013 - Dr. Szelecki, Zsolt - Bencze, Róbert 

- Olasz, Liza Methodical Support of Revealing  and Stopping Losses - Dr. 
Berényi, László Indispensable Tool of Higher Leadership: Marketing and 

Operation Planning – Szalai, Anna Experiences Gained on Quality Management System’s 
Functions, 2014 Year’s National Surveys – Rózsa, András  Contents of 2014 Year’s Professional Articles in Magyar 

Minőség The Best among the Best. Report with Urbán, Katalin – Sződi, 
Sándor ______________________________________________  
November  
Corporate Policy – Corporate Social Responsibility, Corporate 
Communities, and Future of Corporate Strategy Part 2 – 
Braun, Róbert 

 
 
______________________________________________  Improving Patient Safety in Human Diagnostic Laboratory Part 

2 – Szlatinszki, Nóra - dr. Barna, T. Katalin –  

Kanik, Erika – Bálint, Gyöngyi Gabriella - dr. habil. Kalocsai, 
Renátó PhD 

Advantages and  Problems of the Implementation of New ISO 
9001 Quality Management Standard (Based on Draft DIS 
9001:2014) Turi, Tibor 

The Grundfos Supplier Excellence Program – Nyeste, Zsolt 

Culture,Quality, Risk ,Reflected by the New ISO 9001 – 
Szamosi, Barna 

Attempt to Create a National Maintenance Strategy – Dr. 
Gaál, Zoltán - Magyar, Lajos - Nyeste, Zsolt 

Minfluenza – Hortobágyi, Csaba 

HHiirrddeesssseenn  aa 
 

MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG®®--bbeenn 
a Magyar Minőség Társaság havi folyóiratában 

 
______________________________________________  
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
  

  MMiinnőősséégg  SSzzaakkeemmbbeerreekk  ttaalláállkkoozzóójjaa  
22001155..  ffeebbrruuáárr  2200..  ppéénntteekk  

 AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  éévveess  kköözzggyyűűllééssee  
22001155..  mmáájjuuss  2200..  sszzeerrddaa 

  22001144..  éévv  bbeesszzáámmoollóójjaa  
  22001155..  éévv  tteerrvveezzeettee  

  XXXXIIVV..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  
22001155..  nnoovveemmbbeerr  33--44..  

TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22001155..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzaakkiirrooddaallmmii  DDííjj  22001155..  
  AAzz  ÉÉvv  ((sszzaakktteerrüülleett  mmeeggnneevveezzééssee))  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerrmmeenneeddzzsseerree  22001155..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ee--OOkkttaattááss  DDííjj  22001155..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22001155..  

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

PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  ééss  aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  eelleekkttrroonniikkuuss  ffoollyyóóiirraatt  lleeggjjoobbbb  sszzeerrzzőőiinneekk  DDííjj  üünnnneeppééllyyeess  
ááttaaddáássaa
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BBeesszzáámmoollóó  aa  XXXXIIIIII..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  kkoonnffeerreenncciiáárróóll  
22001144..  nnoovveemmbbeerr  44--55..  

  

Társaságunk ez-úttal huszonharmadik alkalommal, 

RReennddsszzeerrsszziinnttűű  vváállttoozzááss,,  mmiinntt  aa  mmiinnőőssééggii  ffeejjlleesszzttééss  
aallaappjjaa  

címmel, rendezvénysorozat keretében tekintette át a 
szakma időszerű kérdéseit, várható fejlődési irányait és a 
minőségügy társadalmi szerepét. 

A rendezvény programja a következő témakörökre épült: 

 Fókuszban a szabványváltozások 
 Állami nagyberuházások beszállítási lehetőségei és 

követelményei 
 Multinacionális vállalatok beszállítási lehetőségei és 

tapasztalatai 

Nyitó előadásként Rezsabek Nándor, a Társaság Elnöke 
vázolta a program kialakításának szempontjait, valamint 
a nemrég megújult Igazgatótanács terveit és programját. 
Erre a témára januári számunkban visszatérünk, mert a 
Társaság koncepciója jelentősen kihat lapunk szerkesz-
tési irányelveire. 

Fókuszban a szabványváltozások 

A 9001:2015 és a14001:2015 szabvány változásait 
Kákonyi András, SGS üzletág igazgató és Bárczi István, 
rendszer- és szolgáltatástanúsítás, környezetvédelmi 
divízió-vezető - SGS Hungária Kft. - tanúsítói szemmel 
elemezték. A minőségirányítási szabvány-változások fő 
területei: azonos struktúra a különböző célú menedzs-
ment rendszerekben, kockázatok azonosítása és keze-

lése, a felső vezetés aktívabb szerepe a minőségpoliti-
kák és az üzleti szükségletek összehangolásában. Az 
ISO 14001 szabvány módosításának irányai: a környe-
zetirányítási rendszer újabb kapcsolódási területei, a 
fenntartható fejlődés, a társadalmi felelősségvállalás, az 
életciklus hatásai és értéklánc menedzsment 

Móricz Pál, a Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. ügyvezető 
igazgatója „Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára” című 
előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy megváltoz-
tak a többi között a fogalmak, a filozófia, a menedzsment 
követelmények, a kontroll célok, ezért átállás szükséges. 
A kockázatmenedzsment új változata már egy éve hatá-
lyos, a korábbi verzió szerinti tanúsítás 2015.09.30-án 
érvényét veszti. A továbbiakban részletesen ismertette a 
fontosabb változásokat. 

Nagyvállalatok energetikai auditálási kötelezettségének 
részletes szabályait Dr. Zoboky Péter, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium, Zöldgazdaság Fejlesztési Főosz-
tályának munkatársa ismertette. Arra is rámutatott, hogy 
a kkv-k ösztönzésére programokat kell kidolgozni, hogy 
energetikai auditot végeztessenek, valamint arra is töre-
kedjenek, hogy az audit eredményeként meghatározott 
javaslatokat hajtsák is végre. 
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Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. EIR vezető auditora, Papp Zsolt 
Csaba a cége által nyújtott szolgáltatások ismertetése 
után az EU direktívát, majd az MSZ EN ISO 50001: 2012 
energiairányítási rendszer kialakításának sarkalatos 
pontjait ismertette. Előadásában kiemelte, hogy már a 



tervezéskor figyelembe kell venni az energiateljesítmény 
növelésének lehetőségeit és a működés szabályozását 
az új, felújított, módosított/átalakított, modernizált beren-
dezések, rendszerek és folyamatok esetében, amelyek 
jelentős hatással vannak az energiateljesítményre. Az 
energiateljesítmény értékelésének eredményeit bele kell 
foglalni (ahol lehetséges), az adott projekttel kapcsolatos 
specifikációs, tervezési és beszerzési tevékenységekbe. 
Hangsúlyozta a (szakmailag is) megbízható adatszol-
gáltatás fontosságát, melyhez hiteles nyilvántartás, il-
letve részletes és teljes körű energia átvizsgálás szüksé-
ges, (becsült, számított, mért és igazolható/nyomon kö-
vethető adatokkal)) igazoltan. Elengedhetetlen képzett 
és a ,,képesítési kritériumoknak" megfelelő szakemberek 
alkalmazása, akkreditált tanúsító bevonása, valamint 
adatszolgáltatás rendszerének kialakítása. 

A Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt-nél bevezetett energia-
irányítási rendszerről Monostoriné Ország Mária, a vál-
lalat HSQE igazgatója tartott előadást. Ismertette az 
okokat, hogy miért vezették be energiairányítási rend-
szert. Ez voltaképpen a Dunastyr politikájának kiterjesz-
tése az energiahatékonyság javításának igényével. A 
tervezés fázisai:  

• az energiafelhasználás és fogyasztás elemzése, 
jelentős energiafelhasználási területek azonosítása, 

• a hatékonyság javítására lehetőségek feltárása, 
• jogszabályi kötelezettségek meghatározása, 
• energia tárgyú célok és programok meghatározása, 
• meghatározni, hogy mely körülmények, mely 

munkakörök vannak jelentős hatással az 
energiafogyasztásra, 

• az alkalmazottak oktatása és folyamatos 
tájékoztatása, bevonása a hatékonyság javításába, 

• a meglevő dokumentációs rendszer módosítása, 
kibővítése, 

• energiavonatkozású dokumentumokkal a politikának 
és a céloknak megfelelően, 

• mérési terv meghatározása és az egyes 
tevékenységek és a mérési adatok közötti 
kapcsolatok figyelemmel kísérése, 

• belső auditok kiterjesztése az energiákkal 
kapcsolatos témákra is, 

• a vezetőségi felülvizsgálatnak is ki kell terjednie a 
Dunastyr energiahatékonyságára is. 

Bemutatta az EIR bevezetése óta megvalósult fejleszté-
seket. 

A hagyományoknak megfelelően a plenáris ülést követő-
en a rendezvény a Magyar Minőség Háza® 2014. Díjak 
ünnepélyes átadásával folytatódott. Ebben az évben is a 
bíráló bizottság két pályázónak ítélte meg ezt a rangos 
díjat: CSOMIÉP Beton és Meilorációs Termékgyártó Kft. 
és Szent Erzsébet Otthon Ápolási és Gondozási 
Központ. A nyertesekről bővebben a Társaság portálján 
tájékozódhat: Virtuális Minőség Háza 2014. 

Szintén ekkor adták át A Magyar Minőség Legjobb 
Szerzője Díj 2013. díjat, mellyel Dr. Berényi Lászlónak, a 
Miskolci Egyetem egyetemi docensének munkásságát 
ismerte el a Magyar Minőség Szerkesztőbizottsága. Erről 
bővebben ezen cikk után olvashat. 
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Műhelymunka 
A műhelymunka során számos kérdés hangzott el az 
energiahatékonyságról, főleg az alap-állapot felvételről, a 
mérések mélységéről, a vizsgálandó területek fontossá-
gáról, az ütemezési feladatokról. A céges prezentációkat 
megelőzte egy koránt sem szokványos témát feszegető, 
és ezen a területen komoly sikereket elérő tanácsadó 

cég a QULIDATA Kft. tevékenységének bemutatása, 
amit Szirtes Gábor, a cég ügyvezetője és Zsákai László 
szakértő tartott. Amit a cég képvisel, az az a kérdéskör, 
mellyel majd minden középvezető és projektvezető küzd 
a saját cégénél, mégpedig a felső vezetés elkötelezett-
ségének fontossága. Véleményük szerint, az energia-
hatékonysági terület sem különb, mint más terület, itt is 
szükséges a felsővezetők megnyerése, annak érdeké-
ben, hogy maximális támogatást élvezzenek azok a ve-
zetők, akik a feladatokat összefogják, és végrehajtásuk-
ban felelősként közreműködnek. A felső vezetés teljes 
körű elkötelezettsége nélkül nincs, vagy csak nehézkes 
az előrehaladás. 
A tetőcserépgyártásáról ismert Creaton Hungary Kft. 
igazgatója, Antal Béla elmondta, hogy már a vállalat ter-
vezésekor mennyire odafigyeltek az energiahatékony-
ságra, hogy a gázfelhasználásukat és a hűtéstechnoló-
giájukat miként építették ki, és, hogy milyen nehézsé-
gekkel küszködtek, milyen méréseket végeztek és milyen 
módszertannal, előképzettséggel érték és érik el ma is 
az eredményeiket. Piaci versenyképességül alapja az 
energia hatékonyság, így az áraikat is a piaci igényeknek 
megfelelően, versenyképesen tudják tartani. 
A második előadást az egyik, legnagyobb áramfelhasz-
nálásról ismert vállalat, a Budapesti Dísz és Közvilágítási 
Kft. ügyvezető igazgatója, Pap Zoltán tartotta. Ismertette 
az eddigi és folyamatos fejlesztéseiket, törekvéseiket, 
lehetőségeiket, beleértve a tulajdonosok részéről fenn-
álló kötelezettségeket és elvárásokat. Előadását a ren-
dezvény helyszínéül szolgáló irodaház sarkánál álló 
lámpaoszlop paramétereivel kezdte, rámutatva arra a 
szoftverre és adatbázisra, melyben elemenként rögzítve 
van minden megtörtént és várható karbantartási, vala-



mint fejlesztési esemény, pontosan meghatározva, akár 
fényforrásonként is, az időszakos fogyasztási érték. 
Állami nagyberuházások beszállítási lehetőségei és 
követelményei 
Illés Attila ezredes - HM Védelemgazdasági Hivatal -, a 
NATO biztonsági beruházási programokban való rész-
vétel lehetőségeit ismertette. Kitért a „NATO Beszállí-
tásra Alkalmas minősítés” megszerzése jogszabályi 
hátterére, a beszállítókkal szemben támasztott követel-
ményekre, (AQAP TEÁOR), a nemzetközi NSIP pályá-
zaton való induláshoz szükséges kellékekre. A „Megfe-
lelőségi Nyilatkozatot” (Declaration of Eligibility), a HM 
VGH KMBBI igazgatója állítja ki NBA minősítéssel ren-
delkező cégek részére. 
Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányí-
tási rendszerkövetelményeket Puskás László, engedé-
lyezési és nukleáris biztonsági osztályvezető, - MVM 
Paks II Zrt. - foglalta össze. A nukleáris iparral szemben 
a legfontosabb elvárás a nukleáris biztonság mindenkori 
fenntartása. Ehhez a legfontosabb eszköz a hatékony 
irányítási rendszer. Az irányítási rendszerbe nukleáris 
elvárásokat is integrálni kell, a működést a projekt fel-
adatra, testre szabottan kell biztosítani. A projektbe való 
bekapcsolódás feltétele a szállító előzetes értékelése, 
minősítése, mind az engedélyes, mind a fővállalkozó 
által. A nukleáris világ egy globális tanuló szervezet, eh-
hez mérten nyitott. A felkészüléshez a „benchmark” ren-
delkezésre áll. 
Dr. Boda György, ügyvezető-partner, - Boda & Partners 
Kft. - egy országos jelentőségű beruházási projekt be-
szállítójává válásához szükséges stratégiai döntéseket 
ismertette. Rámutatott arra, hogy a fővállalkozó egy szu-
permonopólium, melynek esélyeit nagyságrendekkel nö-

veli a hálózatosodás. Hosszú távú stratégia nélkül bele-
ugrani egy beruházásba veszélyes és nem jó üzlet. Csak 
az tud a beszállítói követelményekre felkészülni, aki – az 
atomenergetikai iparban a Paks II. beruházáson túl is –
vagy az egész magyar gazdaságban, vagy –a hálózato-
sodásban gondolkodik. 
A beszállítói lánc és erőforrások menedzsmentjét Kustán 
Szabolcs, szakértő, - Enersense Hungary Kft. - egy fo-
lyamatban lévő atomerőmű építés tapasztalatai alapján 
mutatta be. A hibák: a kivitelezés elkezdése a tervezés 
befejezése előtt, szabályozási követelmények elégtelen 
beépítése, engedélyezési eljárások megbízhatóságának 
hiánya. Elégtelen ütemterv-készítés és kommunikáció 
beszállítók és a tulajdonosok között, stratégiai és opera-
tív tervezés hiánya (folyamatok, tevékenységek, mér-
földkövek), nem megfelelő ellenőrzés és előrehaladás új 
építésű projektek esetén (idő, költségek, minőség). Hiá-
nyos felület- meghatározás és -kezelés az érintett felek 
között (beleértve a nyelvi különbözőségek kezelését), 
azonosított korlátok és kockázatok elleni intézkedések 
tétova végrehajtása, időben rendelkezésre álló, tapasz-
talt és képzett munkaerő hiánya (tulajdonos és beszál-
lító) 
Nagyméretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmé-
résének és kezelésének módszereit a KKV szektor 
szemszögéből ismertette Dr. Fekete István, a Szigma-
Szervíz Kft ügyvezető igazgatója. Hangsúlyozta a 
kockázat-felmérés és -kezelés alkalmazásának előnyeit, 
különösen azt, hogy támogatja a reális stratégiai és ope-
ratív célok megfogalmazását, garantálja a hatékony koc-
kázat-kezelési tevékenységet, a stratégiai és operatív 
célok teljesítése érdekében, megbízható input adatokat 
szolgáltat a vezetői információs rendszer és különböző 
szoftverek működtetéséhez (audit, törvényi megfele-
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lés,projektmenedzsment,stb.). Áttekinthetőbbé válik a 
szervezetek működése, a külső és a belső érintettek 
számára, nő a vállalatba vetett bizalom. Kockázattudatos 
lesz a vállalati kultúra támogatása. Példákat ismertetett a 
beszállítói kockázatokra. 

Egyes előadásokra további számainkban visszatérni 
szándékozunk 
Az előadások diái és Tánczos Lajos projektvezető, az 
ÉMI-TÜV SÜD Kft. vezető auditora beszámolója alapján 
összeállította Dr. Róth András. 

Multinacionális vállalatok beszállítási lehetőségei és 
tapasztalatai 

  

A Lean szemléletű kompetenciáról és beszállító-fejlesz-
tésről valamint folyamatfejlesztési módszerek gyakorlati 
alkalmazásáról Dr. Németh Balázs, a Kvalikon Kft. ügy-
vezető igazgatója tartott ismertetést. Felsorolta a beszál-
lítói fejlesztési területeket, fejlesztési fázisokat, a lehet-
séges fejlesztési modelleket, továbbá vázolta a beszállí-
tói kompetencia fejlesztésének módszereit, a náluk 
alkalmazott, jól bevált képzési program fő moduljait. 
Részletesen kitért a Lean Beszállító fejlesztési prog-
ramra, ennek főbb fázisaira és ezek céljaira, eredmény-
mutatóira. Kidolgoztak egy Lean Bevezetési Programot, 
egy Lean Master Programot valamint egy módszert a 
vezetői Lean képzésre. A Lean által nyújtott eredménye-
ket számos, tényleges példán mutatta be. 

  

______________________________________________

A hazai beszállítás lehetőségeit és tapasztalatait Nyeste 
Zsolt, a GRUNDFOS Ipari Támogató Folyamatok Mene-
dzsere mutatta be. Az általuk kidolgozott projekt célja, 
hogy megerősítse a kiválóság szemléletét a beszállító-
inknál, eljuttatva hozzájuk az üzleti kiválóság módszerta-
nát. Megerősödtek a beszállítók, kevésbé sérülékenyek, 
nő a rugalmasságuk, és ugyanakkor megnőtt a 
GRUNDFOS elismertsége is a hazai minőségügyi szak-
mai körökben. Ennek az volt az eszköze, hogy stratégiai 
kapcsolatot építettek ki a Szövetség a Kiválóságért Köz-
hasznú Egyesülettel, melynek révén megosztották a jó 
gyakorlatokat a C2E keretrendszerben. 
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Hagyományaink szerint, a Minőség Hét keretében, no-
vember 4.-én adták át lapunk díját a Magyar Minőség 
2013 évi legjobb szerzőjének, Dr. Berényi Lászlónak, a 
Miskolci Egyetem egyetemi docensének. A Szerkesztő-
bizottság egyhangú véleménye szerint ez a cikk teljesí-
tette legjobban a pályázat szigorú feltételeit. 

A kitüntetett 2003-ban a Miskolci Egyetem Gazdaságtu-
dományi Karán okleveles közgazdászként végzett, majd 
a Műszaki Földtudományi Karon 2010-ben környezet-
mérnökként is. 2003-tól a Miskolci Egyetem Vezetéstu-
dományi Intézetének doktorandusza, majd oktatója. Je-
lenleg egyetemi docens. 

Doktori értekezésében a szervezeti szintű környezeti 
teljesítményértékelés megoldásaival foglalkozott, további 
kutatásaiban a minőségirányítás és a fenntartható fejlő-
dés módszereinek alkalmazása áll. A minőségügy, fenn-
tarthatóság, ergonómia és munkaszervezés témaiban 
oktat különböző tárgyakat. Ezen túl menedzser-hallgatók 

és vállalati szakemberek számára tart csapatépítő out-
door tréningeket. 

Több mint 130 publikáció, köztük több minőségügyi 
könyv szerzője vagy szerkesztője, angol nyelven is. Az 
elmúlt években erősen törekszik arra, hogy kutatásaiba 
és publikációiba bevonjon fiatal kutatókat, ezzel lehető-
séget adva új eredményeik országos megismertetésére. 

Tanácsadó munkájában változatos szervezetfejlesztési 
feladatok megoldásában vett részt, elsősorban a gép-
járműipar és a gépgyártás területén, amelyek közül ki-
emelhetők a második fél általi auditok kiterjesztésének 
lehetőségei. Minőség- és környezetközpontú irányítási 
rendszerek bevezetésében, továbbá egyedi megoldások 
kidolgozásával oktatási intézményeknél, a miskolci II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnál, önkor-
mányzatoknál és civil szervezeteknél is közreműködött. 
A Miskolci Egyetem fejlesztési projektjeiben szakmai 
megvalósítóként és programvezetőként működött közre 
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az intézmény információs rendszerének és minőségbiz-
tosítási eljárásainak formálásában. 

2004 óta tagja a Magyar Minőség Társaságnak és a 
Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának, 2013 
óta pedig a Project Management Institute-nak.  

A díjat nyert cikk tárgya A fenntarthatóság integrálása a 
szervezeti működésbe. A szerző abból indul ki, hogy a 
környezetmenedzsment feladata a fenntartható fejlő-
déssel kapcsolatos szervezeti szintű tevékenységek ko-
ordinálása. Az új, a működés „szokásos” rendjétől eltérő 
megoldások azonban egyéni és szervezeti szinten ko-
moly ellenállásba ütköznek, így fontos, hogy a környe-
zetmenedzsment erőfeszítései – tartalmukban és/vagy 
módszerükben – kötődjenek a bevált vállalatirányítási 
eljárásokhoz. A tanulmány arra mutat rá, hogy hogyan 
lehet javítani a környezetmenedzsment teljesítményét a 
kompetenciák kezelésével. Ez úton is gratulálunk a szer-
zőnek, további sikereket és a jövőben is jó együttműkö-
dést kívánunk. 

 
 

 
______________________________________________

A Szerkesztőbizottság nevében: Sződi Sándor, elnök és 
Dr. Róth András, főszerkesztő 
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  
SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

A jövő generáció véleménye: a fenntarthatóság vállalati 
fókusza - Dr. Berényi László

Future Generation’s Opinion: Focus of Sustainability 
at Corporates - Dr. Berényi, László  

Az információs rendszerek kisvállalati alkalmazásának 
vizsgálata Magyar- és horvátországi összehasonlító 
elemzés Dr. Sasvári Péter

Penetration of Information Systems in Small and 
Medium-sized Enterprises in Croatia and Hungary- 
Dr. Sasvári, Péter  

Panorama Project 2013 - Dr. Szelecki Zsolt - Bencze 
Róbert - Olasz Liza

Panorama Project 2013 - Dr. Szelecki, Zsolt - 
Bencze, Róbert - Olasz, Liza  

A felső vezetés nélkülözhetetlen eszköze: értékesítés- és 
működéstervezés - Szalai Anna

Indispensable Tool to Higher Leadership: Marketing 
and Operation Planning - Szalai Anna  

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Dr. Réczei Gézával - 
Sződi Sándor

The Best among the Best. Report with Dr. Réczei, 
Géza – Sződi, Sándor  

A Magyar Minőség 2014 évi szakcikkeinek 
tartalomjegyzéke

Contents of 2014 Year’s Professional Articles in 
Magyar Minőség  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

A Magyar Minőség Társaság 2015. évre tervezett 
programjai

2015 Year’s Planned Programs of the Hungarian 
Society for Quality  

Beszámoló a XXIII Magyar Minőség Hét konferenciáról Report on 23th Hungarian Quality Conference  

A Magyar Minőség legjobb szerzője 2013. The Best Author of Magyar Minőség in 2013  
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MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET - MSZT 
Tanúsítási szolgáltatások 

Az MSZT az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) teljes jogú tagja, ezért az általa tanúsított cégek 
az MSZT tanúsítványával együtt a világ több, mint 60 országában elismert  

IQNet-tanúsítványt is megkapják. Az MSZT a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által a NAT-4-
0044/2014, NAT-4-0086/2014 és NAT-4-0127/2014 számon akkreditált irányítási rendszer tanúsító 

szervezet a következő hat területen:  
 

Rendszertanúsítás 

• Minőségirányítási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 9001-es szabvány szerint; 
• Környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 14001-es szabvány 

szerint; 
• A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) tanúsítása az 

MSZ 28001-es (BS OHSAS 18001) szabvány szerint; 
• Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO 22000-es szabvány 

szerint;  
• Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) szerint végzett tanúsítás; 
• Információbiztonsági-irányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO/IEC 27001-es szabvány 

szerint. 
 
Innovatív területek- Speciális kínálat az MSZT további tanúsítási szolgáltatásaiból 
• Informatikai szolgáltatás irányításának tanúsítása az MSZ ISO/IEC 20000-1 szerint;  
• Fordítási szolgáltatások MSZ EN 15038 szerinti tanúsítása;  
• Energiairányítási rendszerek tanúsítása MSZ EN ISO 50001 szerint; 
• Egészségügyi szolgáltatások tanúsítása az MSZ EN 15224:2013 szerint;  
• Innovációirányítási rendszerek igazolása az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 szerint; 
• Kozmetikai termékek helyes gyártási gyakorlatának (GMP: Good Manufacturing Practice) 

  MSZ EN ISO 22716 szerinti igazolása; 
• IQNet SR 10 –Társadalmi felelősségvállalás irányítási rendszerének tanúsítása; 
• Integrált rendszerek tanúsítása (minőség-, környezetközpontú, munkahelyi 

egészségvédelem és biztonság, élelmiszer-biztonsági, információbiztonsági stb. irányítási 
rendszerek). 

Terméktanúsítás 

• Termékek és szolgáltatások szabványnak való megfelelőségének tanúsítása; 
• Normatív dokumentumok szerinti terméktanúsítás; 
• Játszótéri eszközök megfelelőségének ellenőrzése. 
 

 
TANÚSÍTÁSI TITKÁRSÁG 

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1. 
Tel.: 456-6928 Fax: 456-6940 

e-mail: cert@mszt.hu 

www.mszt.hu 

 

 

LEGYEN T AGJA AZ IQNET NEMZETKÖZI  EL IT -KLUBNAK!  

HAZAI ELJÁRÁS - VILÁGSZINTŰ ELISMERÉS  
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