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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon nagy szeretettel és 
tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Minőség Társa-
ság, valamint a Magyar Minőség Hét társszervezője, az 
EOQ MNB nevében! 
A programról 
A tavalyi, 2013-as programot – még mint a Magyar Mi-
nőség Tárasság igazgatótanácsi tagja – a folyamatossá-
got hangsúlyozva nyitottam meg. A folyamatosságot idén 
is meg lehet, sőt meg kell említeni, hiszen idén immáron 
a 23. alkalommal szerveztük meg a minőségszakembe-
rek és a minőség iránt elkötelezett szakemberek hagyo-
mányos seregszemléjét. A 2014-es felvezetéshez azon-
ban sokkal jobban illik a megújulás szó. 
Ezt a megújulást három különböző vonatkozásban is ki 
kell emelnem, három különböző irányból is meg kell vilá-
gítanom. 
Elsőként a Minőség Hét előadástémái kapcsán. A min-
dennapi munkánk során talán legfontosabb, hogy a mi-
nőségirányítás alapvető szabványát jelentő ISO 9001-es 
új kiadása előtt állunk. Sokat hallottunk erről már eddig 
is, számtalan előadás témáját jelentette a közelmúlt mi-
nőségügyi rendezvényein, de reméljük, ezúttal további 
újdonságokkal tudunk szolgálni. Ugyanezt mondhatjuk a 
szintén jövőre megjelenő új környezetirányítási rend-
szerszabványról, az ISO 14001-esről is. A saját szakmai 
előéletem szempontjából meghatározó ISO 27001-esnek 
ugyan megjelent már a magyar változata, a cégeknél 
történő gyakorlati bevezetés, illetve átállás viszont most 
folyik, októbertől tanúsító és megújító auditok már csak 

ennek alapján tarthatók. Ezért időszerű programunkban 
az információ-biztonsági rendszerszabvány. Az ISO 
50001 energiahatékonysági szabvánnyal kapcsolatban a 
jogszabályi megfelelésekkel kapcsolatos friss – és 
számtalan további kérdőjelet felvető – kérdések kerülnek 
terítékre. A konferencia második napján – a minőségügy 
kapcsán alapvető – beszállítói követelményekkel, vala-
mint potenciális lehetőségekkel foglalkozunk a paksi be-
ruházás, a honvédelem, valamint a multinacionális vál-
lalkozások vonatkozásában, a LEAN, a vezetési és szer-
vezetfejlesztési megoldások újdonságaival. 
A megújulás a program szerkesztésében is tetten érhető. 
A megszokott plenáris ülés – szekció-ülés merevségét 
megpróbáljuk feloldani: a szekcióüléseket hatékony mű-
helymunkává változtatjuk. Így a gyakorlatban sajátíjuk el 
az elhangzott újdonságokat, közösen tanulunk az egyes 
témavezetőktől, valamint a kiscsoportos foglalkozások 
során egymástól, egymás szervezeteitől is. 
A konferencia délelőtti előadásai mellett már most felhí-
vom szíves figyelmüket, hogy sokéves hagyományunk-
nak megfelelően, idén is átadjuk a kiváló termékeket–
szolgáltatásokat elismerő Magyar Minőség Háza díjakat, 
továbbá a Magyar Minőség folyóirat legjobb szerzőjének 
megítélt elismerést. 
A Társaság megújulása 
Mivel a Magyar Minőség Hét főszervezője a Magyar Mi-
nőség Társaság – ha röviden is – illő, sőt kötelező az 
MMT megújulásáról is beszámolni. 
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A 2014. májusi 21-i tisztújító közgyűlés új elnököt és egy 
új alelnököt választott, az igazgatótanács kétharmadá-
ban újult meg, az egyes munkabizottságokban több vál-
tozás történt. Az új vezetés első feladatának saját mun-
kaszervezésének, új működési kereteinek kialakítását 
tekintette. Ezt az elektronikus kapcsolattartás új eszkö-
zeivel igen rövid idő alatt, valamint rendszeres, jól előké-
szített, hatékony és dönteni képes igazgatótanácsi ülé-
sekkel szervezésével meg is tette. 
Igen rövid idő alatt, mivel a legsürgetőbb és halasztha-
tatlan feladat a Minőség Hét színvonalas megszervezése 
volt. A teremben körbenézve elmondhatom, az első ko-
moly kihívást sikerrel teljesítettük, de nyílván ezt akkor 
nyugtázhatjuk, ha ezt maga a lebonyolítás, valamint a 
résztvevők visszajelzése is igazolja. Az viszont jelzésér-
tékű, hogy a kétnapos program az elmúlt öt esztendő 
legnagyobb létszámát vonzza, és már az indítás is han-
gulatában és nyüzsgésében a 2000-es évek közepének 
„minőséghét-érzését” hozta vissza. Mindez egy olyan 
biztos alap, amelyre 2015-ben bátran tudunk építkezni. 
A jövőkép-meghatározás és stratégiaalkotás folyamata 
már az előző ciklus végén, egy évvel ezelőtt megkezdő-
dött. Következő fontos feladatunk, hogy reális helyzet-
elemezéssel, saját lehetőségeink és korlátaink számba-
vételével egy következő nekirugaszkodással, jövő év 
elejére mindezt formába öntsük. 
Ahogy a tisztújító közgyűlésen elnökké választásomkor 
is elmondtam, az új stratégiában fontos szerepe lesz an-
nak, hogy a Társaság legfőbb értékeit megőrizzük. Itt a 
patinás Magyar Minőség folyóirat szerkesztésére és ki-
adására, a Magyar Minőség Hét és a Minőségszakembe-
rek Találkozójának színvonalas – és széles résztvevői 
kört vonzó – megrendezésére, a Magyar Minőség Háza 
Díj presztízsének emelésére gondolok. Mindemellett fel 

kell tárni azokat az igényeket és ki kell alakítani azokat a 
szolgáltatásokat, melyek a tagság elvárásaival találkoz-
nak, valamint amelyekkel a minőségügyi piac új, szá-
munkra eddig nem lefedett szegmenseit is megcéloz-
hatjuk. 
Szorosan ide kapcsolódik az a nonprofit szférában eltöl-
tött évek tapasztalata, amely szerint a társadalmi szerve-
zeteknek, így a Minőség Társaságnak is folyamatos be-
vételekre van szüksége működéséhez, illetve takarékos 
gazdálkodást kell folytatnia. A civil szervezetek számára 
általánosságban is barátságtalan környezetben nélkü-
lözhetetlen feladat a szervezet pénzügyi biztonságának 
megteremtésére, és hosszú távú megőrzése. Mindezt 
csak a gazdálkodásban elengedhetetlen forprofit szem-
lélet biztosíthatja. Szükségünk van és köszönjük a tag-
ság részéről megnyilvánuló társadalmi munkát. Ugyan-
akkor bevételt a hatékony – de nem erőszakos! – tagto-
borzás, valamint a szakmai rendezvények szükséges 
mértékű résztvevői létszámot létrehozó megrendezése, 
illetve új, térítéses szolgáltatások bevezetése adhat. 
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Időszerű a Társaság kommunikációs stratégiájának és 
arculatának áttekintése, egy alapos „ráncfelvarrás” ezen 
a területen. Itt is megtettük már az első lépéseket, a fo-
lyamatosan üzemelő honlap és hírlevél mellett megje-
lentünk a közösségi média felületein. Utóbbiak esetében 
megteremtettük ezek kereteit, de a szélesebb szakmai 
közvélemény becsatornázása még hátra van. Mindez 
összefügg a Társaság korösszetételével: akkor várható a 
látogatottsági a mutatók a nagyobb mértékű növekedése 
ha - reményeink szerint - több fiatal válik tagszervezete-
ink képviselőjévé vagy egyéni taggá, illetve a minőség-
szakma átlagéletkora csökken. Mindeközben ne feledjük, 
hogy mindezt részünkről megfelelő tartalomszolgáltatás-
nak kell megalapozni, illetve meg kell találni ezek szak-



szerű informatikai módozatait, a szélesebb szakmai nyil-
vánosság számára is vonzó arculati elemeit. 

 
 

Végül, de nem utolsósorban, meg kell említeni az új ve-
zetés kapcsolatfelvételét, továbbá a későbbi tevékeny 
együttműködést megalapozó eddigi – és hamarosan 
folytatódó – egyeztetéseket a minőségügyi társszerve-
zetek képviselőivel. Tudjuk, ismerjük az együttműködés 
korábbi buktatóit, ezek szervezeti és személyi néző-
pontjait, így légvárakat nem építünk, ellenben egy „minő-
ségügyi minimum” betartására törekszünk mindenkivel. 
Ennek alapvetése, hogy egy-egy rendezvény, szakmai 
program, minőségüggyel összefüggő esemény, nyom-
tatott vagy elektronikus sajtómegjelenés kapcsán együtt 
dolgozzunk, közösen lépjünk fel. Ahol pedig nincs mód 
és lehetőség az együttműködésre, ott nem teszünk a 
másik rovására, és a harmadik fél irányába megvalósuló 
kommunikáció során nem keltjük a másik rossz hírét. 
Sajnos eddigi tapasztalataink birtokában fontos ezeknek 
az egyébként nyilvánvaló alapelveknek hangsúlyozása. 
Ezúton is köszönöm részvételüket és szíves figyelmüket! 
______________________________________________  

TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó  
 
Az alábbi cikk, melyet a minőség-szakma egyik legré-
gebbi, kiváló szakértője írt, a szakterület egyik, fontos 
kérdését elemzi, azt, hogy tulajdonképpen mit is 
tekinthetünk minőségügynek? Mi tartozik ennek a 
rendszernek körébe, a fogalmak hogyan kapcsolódnak, 
függenek össze, és mai ismereteink szerint hogyan 
alkotnak egy teljes egészet? 
Olvasását, és mélyebb elemzését ajánlom szíves figyel-
mükbe. A Szerző egyetértésével szívesen fogadjuk akár 
helyeslő, akár vitatkozó hozzászólásukat, véleményüket. 
A cikk folytatását a következő számunkban közöljük. 
 

Főszerkesztő 
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11..  rréésszz  
DDrr..  VVeerreessss  GGáábboorr  

  
A világméretekben elterjedt minőségügynek áttekinthe-
tetlenül nagy irodalma van. Ennek ellenére fogalmainak 
jelentése földrészenként és iparáganként eltérő. Nem 
alakult ki megfelelő nevezéktan, a fogalmak egységes 
értelmezése. Napjainkban körvonalazódik a minőségügy 
tudományos megalapozása. 
A minőségügy irodalmában, intézményrendszerében 
néhány helyen, például tanszékek nevében, folyóirat cik-
kekben megjelenik a minőségelmélet (Quality Theory), 
illetve a minőségtudomány (Quality Science) kifejezés, 
azonban nincs tudomásunk ezek egyértelmű meghatáro-
zására. Az sem érezhető, hogy e két kifejezés ugyanan-
nak a fogalomnak két elnevezése, vagy más-más tartal-
mat jelent. 
Közleményünkben bemutatjuk a minőségtudomány fo-
galomrendszerét, mint a minőségtudomány alapjait (1. 
fejezet), majd erre alapozva az általánosan megfogal-
mazható közösségi minőségügyet (2. fejezet), és ennek 
példájaként értelmezzük az immár több mint egy évszá-
zados múlttal rendelkező, széles körben elterjedt, ha-
gyományosnak, vagy korszerűnek nevezett minőség-
ügyet, amit mi a társadalmi/gazdasági rendszer miatt un. 
kapitalista piaci minőségügynek (3. fejezet) nevezünk. 
Megjegyezzük, hogy a kapitalista minőségügyről a Ma-
gyar Minőség folyóiratban már jelent meg közlemény [1]. 
 

1. A MINŐSÉGTUDOMÁNY ALAPJAI 
1.1. A minőségtudomány megalapozása 
Bevezető megjegyzések 
A minőségügy áttekinthetetlen, hatalmas témakör, iro-
dalma is rendkívül szerteágazó, ugyanakkor a minőség-
tudomány még csak napjainkban bontakozik ki. Mind-
ezek ellenére az alábbiakban kísérletet teszünk a minő-
ségtudomány megalapozására, alapfogalmainak 
értelmezésére. A téma újszerűsége miatt gondolatme-
netünk még kiforratlan, így feltételezhető, hogy közlemé-
nyünk néhány megállapítása félreérthető, esetleg hibás. 
Nagyon kérjük ezért a kedves Olvasót, hogy az alábbia-
kat jó szándékúan, megértéssel olvassa és véleményé-
vel segítse a minőségtudomány kibontakozását. 
A minőségtudomány szükségessége 
A rohanó világunkban az élet számos területén újabb és 
újabb elnevezések jelennek meg, de,- sajnálatos módon-
az új témakörök tudományos megalapozása helyett ezek 
az elnevezések gyakran csak divatos, üres, „bűvös” jel-
szavak, minden értelmezés és tartalom nélkül [2]. Sok 
helyen eljutunk a bizonytalan értelmű kifejezések, jelsza-
vak virtuális világába, amelynek nincs egyértelmű kap-
csolata a valós világgal. 
Szomorúan kell megállapítani, hogy a minőségügy iro-
dalmában is sok helyen találkozunk a bűvös jelszavak üres 
világával. A minőségügy hatékony alkalmazását jelentősen 
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hátráltatja például az a tény is, hogy számos minőségügyi 
kérdést a minőség pontos értelmezése nélkül tárgyalnak. A 
minőségtudomány kibontakozása elősegíti, hogy az elne-
vezések pontos értelmezésével háttérbe szoruljanak a 
minőségügyben elterjedt üres jelszavak. 
A minőségügy gazdasági fontossága ma már elvitatha-
tatlan tény, hiszen évente sok-sok milliárd dollár függ 
tőle, sok-sok millió fogyasztó számára jelenti a biztonsá-
got és sok-sok millió embernek ad munkát. A szerte-
ágazó minőségügyi tevékenységek hatékonyabbá tétele 
érdekében rendkívül fontos a minőségügy tudományos 
megalapozása, a minőségtudomány körvonalazása. 
A minőségtudomány kibontakozása 
A minőségelmélet, minőségtudomány értelmezése terü-
letén a hazai irodalomban néhány igényes tudományos 
megközelítést találunk. E témakörből kiemelünk két na-
gyobb munkát, Veress Gábor, Birher Nándor és Nyilas 
Mihály könyvét [3], és Kovács Károly és Veress Gábor 
egyetemi jegyzetét [4]. Birher Nándor a minőségbiztosí-
tás filozófiájában [3] a minőségügy elméleteként a minő-
séget első sorban mint filozófiai valóságot vizsgálja és a 
filozófia fogalomtárát használva írja le az alkalmazott  
minőségügyet. Kovács Károly Veress Gáborral a minő-
ségelmélet értelmezését a szaktudományok minőségfo-
galmaiból kiindulva az ismeretelmélet főbb ismereteire és 
a probléma megoldás elveire alapozza [4]. 
A minőségügy filozófiai megalapozására és rendszer-
szemléletű tárgyalására (pl. Sinha [5], Veress [6]) építve 
napjainkban bontakozik ki a minőségtudomány (Quality 
Science) a minőségügy filozófiai megalapozására és 
rendszerszemléletű tárgyalására építve, mint a kultúr-
tudományok, a társadalmi-szakmai tudományok (socio-
technical sciences) egyik önálló tudományága. 

A minőségtudomány egyrészt filozófiai, antropológiai, 
értékelméleti, pszichológiai, szociológiai, etikai és jogi, 
másrészt rendszerelméleti, modellelméleti, méréselmé-
leti, irányításelméleti és folyamattani alapokra épül, és 
magába foglalja többek között a közgazdaságtan, a ve-
zetéstudomány, az operációkutatás, a logisztika, az in-
formatika, továbbá az adott termelési folyamatok tech-
nológiájának ismeretét. 
A minőségtudomány megalapozását szolgáló, más tu-
dományágakból átvett alapfogalmak 
A minőségtudomány megalapozásához a filozófia foga-
lomrendszeréből elsősorban az érték, igény, közösség, 
közösségi rend, közösségi kultúra és közösségi tevé-
kenységek fogalmát vesszük át. (Megjegyezzük, hogy a 
filozófiának a sokféle irányzata közül mi elsősorban 
Schütz [7] munkájára támaszkodunk.) 
A minőségtudomány megalapozásához a rendszerel-
mélet fontosabb fogalmai közül elsősorban a rendszer, 
folyam, folyamat és a szabályozás fogalmait használjuk. 
A minőségügy irodalmában sokféle elnevezés haszná-
latos, így különösen a minőségmenedzsment, -irányítás, 
-biztosítás, -ellenőrzés, -szabályozás, -fejlesztés, PDCA 
ciklus stb., de ezek között kiemelt szerepe van a korsze-
rű szabályozáselmélet (Control Theory), illetve a mate-
matikai rendszerelmélet (Mathematical Systems Theory) 
szabályozás (control) fogalmán alapuló minőségsza-
bályozásnak. A szabályozási rendszer a szabályozandó 
folyamatból, a mérő egységből, a szabályozás céljából, a 
szabályozó egységből és a beavatkozó egységből áll.  
(Megjegyezzük, hogy a rendszerelméletnek is sokféle 
irányzata van, mi elsősorban Kalman [8] munkáját 
használjuk.) 
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Külön kiemeljük a méréselmélet szerepét is, amelyet a 
fent említett minőségszabályozás mellett a későbbiekben 
bevezetendő megfelelőség értelmezésénél is haszná-
lunk. 
1.2. A minőségtudomány alapfogalmai 
A közösségi tevékenységek - az igény kielégítési folya-
mat - minősége 
A minőségtudomány alapfogalma a közösségi tevékeny-
ségekből, így a javak előállításából és a javak használa-
tából/fogyasztásából és ezek közösségi kapcsolatából 
álló közösségi igény-kielégítési folyamat. Ennek alapján 
értelmezzük az igény kielégítési folyamat érdekeltjeit és 
a közösségi tevékenységek, azaz az igény kielégítési 
folyamat minőségét, mint az érdekeltek igényeinek a ki-
elégítése által átadott értéket. Ezen fogalmak értelmezé-
séhez vesszük alapul a filozófia közösség és érték/igény 
fogalmait. 
A közösségi tevékenységek - az igény kielégítési folya-
mat - minőségének szabályozása 
A minőségtudomány további alapfogalma az igény-kielé-
gítési folyamat minőségének szabályozása. Ehhez ér-
telmezzük az igény-kielégítési folyamat minőségének 
szabályozási rendszerét, amely a termelési és a fo-
gyasztási rendszerekből, az ezekben lejátszódó terme-
lési és a fogyasztási folyamatokból és ezek szabályozá-
sából áll. A minőségügy tárgya az igény kielégítési fo-
lyamat minőségszabályozási rendszere. E fogalmak 
értelmezéséhez vesszük alapul a rendszerelmélet rend-
szer, folyamat és szabályozás fogalmait. 
Az igény-kielégítési folyamat minőségének szabályozási 
rendszere kétszintű szabályozási rendszer, felső szinten 

történik a minőség közösségi szintű szabályozása, alsó 
szinten pedig a minőség szervezeti szintű szabályozása. 
Az igény kielégítési folyamat minőségének szabályozá-
sához értelmezzük a minőség mellett a minőségügy saját 
alapfogalmát, a megfelelőség fogalmát, amely adott ob-
jektum vizsgálati szemponttól függő megfelelőség-tulaj-
donságainak - adott mérési módszerrel mért - értékeire 
vonatkozó megfelelőség-követelményrendszer teljesülé-
sét jelenti. 
Az igény kielégítési folyamat minőségének szervezeti 
szintű szabályozása három szinten történik, a folyamat-
szabályozás, a megfelelőség-szabályozás és a minőség-
szabályozás szintjén. 
Összefoglalás: a minőségtudomány fogalomrendszere 
A fentiekből látható, hogy a minőségtudomány fogalom-
rendszere rendkívül egyszerű, kevés elemből álló, jól 
áttekinthető, relatíve zárt rendszer. 
2. A KÖZÖSSÉGI MINŐSÉGÜGY 
2.1. A közösség 
A közösség fogalma 
A közösség közös – élet, vagy munka – viszonyok között 
élő emberek összessége [7].  
Az érdekközösség, vagy célirányos közösség olyan kö-
zösség, amelynek van közös értékrendje, eszmerend-
szere, célrendszere. 
Az ember, a személy igényei kielégítése végett létében 
és tevékenységében másokra és másokkal való közös-
ségre van utalva, így válik a közösség elemévé. 
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A közösség főbb alkotóelemei: 
 anyagi elemek 

személyek (egyének) 
közösségi javak, közvagyon 

 formai elemek 
egymásmellettiség és egymásutániság 
közös értékrend, közös célok, közös normák 
közösségtudat, közösségi érzés. 

A közösségi kapcsolat 
A közösséget a közös kultúra, értékrend, a közös célok, 
a közös normák és ebből eredően a közösségtudat, a 
közösségi érzés határozza meg. A közösség jellemzője 
az emberek és közösségi szervezetek közötti érintkezé-
sek és kapcsolatok, valamint közlések, a közlékenység, 
közösségi kölcsönös közlés, közlés-kapcsolat (kommu-
nikáció). A közösség az egymásrautaltság miatt szabá-
lyozza a közösségi kapcsolatokat. 
A közösségi tevékenységek 
A közösségnek és a közösség tagjainak javakra van 
szüksége. A közösségi tevékenységeknek két osztályát 
különböztetjük meg, a javakat termelő (termelő) és a ja-
vakat használó (fogyasztó) tevékenységeket, ezeket 
együttesen közösködő tevékenységeknek nevezzük. 
A közösségi tevékenységek a közösségi célt vannak hi-
vatva szolgálni, ezért rendszert kell alkotniuk. Ehhez kö-
zösségi szervek kellenek, amelyek intézményekké vál-
nak. A közösségi szervezet a közösségi szervek és a 
közösségi tevékenységek összessége, azaz a feladatok 
és tevékenységek szerint tagolt elemek rendszere. 

A javakat termelő (termelő) és a javakat használó (fo-
gyasztó) személyek, szervezetek közötti közösségi kap-
csolatokat a közösség szabályozza. 
A közösségi jelenségek 
A nyelv emberközösségi jelenség, hivatása lelki tartal-
makat kifejezni. Mivel a gondolat nyelvi formán alapul, 
így a nyelv a gondolkodást is meghatározza. 
A jog közösségi jogosultság, a személyek jogosultak er-
kölcsi alapon igényelni valamit. A jog a közösségi rendet 
biztosítja. 
A kultúra az emberi társadalom (közösség) tevékeny-
sége által létrehozott szellemi és anyagi javak, értékek 
összessége. Kultúr-tevékenységek mindazon tevékeny-
ségek, amelyek természeti adottságokat értékeszmék 
szerint alakítanak. Kultúr-javak mindazon javak, amelye-
ket kultúr-tevékenységek hoznak létre. A kultúr-javak le-
hetnek szellemi, anyagi és humán kultúr-javak, továbbá 
anyagi értékhordozók. 
2.2. Igény, igény-kielégítés, érték 
Igény, érték, értékrend 
Emberi mivoltunkból következik, hogy életünk szinte minden 
percében igényeink vannak. Testi, értelmi és érzelmi 
igényeinket ki akarjuk elégíteni, így szükségünk van sok 
mindenre, javak fogyasztói vagyunk, az életminőségünket 
kívánjuk biztosítani, folyamatosan tökéletesíteni. Az igény, 
mint tudatosított hiányérzet határozható meg. 
A szükség/szükséglet is igény, mégpedig a legfontosabb 
igény, amely a létfenntartási javakra vonatkozik. 
Igényeinket kultúránk, világnézetünk alapján az érték-
rendünk határozza meg. Igényeink attól függnek, hogy 
mit tekintünk értéknek, értékesnek. Ami számunkra ér-
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ték, azt meg kívánjuk szerezni, igényeink tehát értékren-
dünktől függnek. Értékesnek minősítjük az értékeszme 
világnál azt, ami igényt elégít ki [7].  
Négy fő tiszta, vagy szellemi értéket különböztetünk 
meg: 

• erkölcsi (jó-rossz) 
• logikai (igaz-téves) (igazságkeresés) 
• esztétikai (szép-rút) 
• vallási (szent-istentelen). 
A tiszta értékek mellett megkülönböztetjük a megvaló-
sult, tárgyiasult értékeket, amelyek a tiszta értékből és az 
értékhordozóból tevődnek össze. Az értékhordozók le-
hetnek önértékek, vagy másodlagos értékek. Másodla-
gos értékek például a gazdasági értékek. 
Az értékek összessége alkotja az értékrendet. Értékren-
dünk mutatja, hogy melyek a fontosabb és kevésbé fon-
tos értékeink. 
Az ember általános igényei 
Az ember általános igényei az értékrendjéből következ-
nek. Bonyolult filozófiai kérdés az, hogy milyen érték-
rendből milyen igények vezethetők le. Közleményünkben 
e kérdéskörrel nem foglalkozunk, de fontossága és 
hasznossága miatt J.J. Dahlgaard [9] munkája alapján a 
világnézettől független, mindenki által elfogadható ne-
mes emberi igényeket foglaljuk össze. 
Fizikai-biológiai igények (mint bármely élőlény) 

 élelem 
 víz 
 levegő 
 nemi élet (biológiai szeretet) 
 szállás, menedék 

 ruházat 
 biztonság. 

Értelmi (mental) igények (mint gondolkodó lény) 
 tartozás valahova 
 barátság (értelmi szeretet) 
 elismerés 
 rang 
 teljesítmény 
 alkotóképesség 
 önazonosság 
 fejlődés 
 önmegvalósítás. 

Érzelmi (spiritual) igények, örök értékek (mint lelki lény) 
 igazságosság 
 őszinteség 
 becsületesség 
 alázatosság 
 jószívűség 
 hűség 
 emberszeretet (lelki szeretet) 
 tisztelet 
 bizalom 
 irgalmasság. 

Igény-kielégítés, érték, elégedettség 
Amint már említettük, igényeinket kultúránk, világnéze-
tünk, értékrendünk határozza meg. Értékesnek minősít-
jük az értékeszme világnál azt, ami igényt elégít ki. Igé-
nyeink tehát attól függnek, hogy mit tekintünk értéknek, 
értékesnek. 
Ha az értékrendünk szerinti igényeinket kielégítik, akkor 
az igények kielégítése által értéket kapunk. Más szavak-
kal, ha az igényeinket kielégítik, akkor elégedettek le-
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szünk, vagyis az elégedettséggel becsülhetjük az igé-
nyek kielégítése által átadott értéket. 
2.3. A közösségi igény-kielégítési folyamat 
A közösségi igény-kielégítési folyamat értelmezése 
Amint már említettük, emberi természetünkből követke-
zően igényeink vannak. Az igényeink értékrendünkből 
fakadnak. Érték számunkra az, ami az értékrendünk 
alapján igényünket kielégíti. 
A javakat előállító termelő – a saját értékrendjétől füg-
gően – a fogyasztó igényeit ki akarja elégíteni, ezért a 
termelési folyamat során terméket állít elő, amelyet a 
közösségi kapcsolat által előírt módon, mint jószágot, 
árut értékesít, a termékéért a termelő – általában a fo-
gyasztótól – csereértéket kap. 
A fogyasztó az értékrendjétől függő igényeinek a kielé-
gítése érdekében a termelőtől terméket vesz át, vásárol, és 
amelyet a fogyasztási folyamat során használ, elhasznál, 
elfogyaszt. Ha a termék kielégíti a fogyasztó igényeit, akkor 
a termék számára értékhordozó. A termékért általában 
fogyasztó a termelőnek csereértéket ad. 
Az igény-kielégítési folyamat közegét, a termelő és a 
fogyasztó közötti kapcsolatot, a közösségi kapcsolatot az 
adott közösség kultúrája, értékrendje, erkölcse határoz-
zák meg, tehát a termelő és a fogyasztó közötti kapcso-
lat a közösség által előírt keretek között játszódik le.  
A termelési és a fogyasztási folyamatok és ezek kap-
csolatának együttesét közösségi igény-kielégítési folya-
matnak nevezzük, a minőségügynek ez az alapvető fo-
galma [3]. A közösségi igény-kielégítési folyamat lényege 
az 11..  áábbrráánn látható. 

értékrend

igény-
kielégítés

termék:

csereérték

TERMELÉSI
FOLYAMAT

termelő

értékrend

igény

érték

FOGYASZTÁSI
FOLYAMAT

fogyasztó

PIAC

11..  áábbrraa  AA  kköözzöössssééggii  iiggéénnyy--kkiieellééggííttééssii  ffoollyyaammaatt  
A közösségi minőségügy alapvető fogalma tehát a kö-
zösségi igény-kielégítési folyamat. A közösségi igény-
kielégítési folyamat lényege a termelő a saját értékrend-
jéből következő, általa végzett termelési folyamat, 
amelynek eredménye a termék, amely a közösség által 
előírt közösségi kapcsolat által a fogyasztóhoz kerül, aki 
a saját értékrendje szerint a fogyasztási folyamat során 
használja, felhasználja, elhasználja a terméket. 
A közösségi igény-kielégítési folyamat két típusa: gyártás 
és szolgáltatás  
A közösségi igény-kielégítési folyamatnak két típusát 
különböztetjük meg, a gyártást és a szolgáltatást. A kö-
zösségi igény-kielégítési folyamatban a termelő és a fo-
gyasztó kapcsolata a gyártás és a szolgáltatás esetén 
általában különböző. A gyártás esetén a gyártási (ter-
melési) folyamat és a gyártmány fogyasztási folyamata 
térben és időben általában teljesen elkülönülten, egy-
mástól függetlenül játszódik le. A szolgáltatás esetén a 
szolgáltatást adó (termelési) folyamat és a szolgáltatást 
igénybevevő (fogyasztási) folyamat általában egy közös 
szolgáltatási rendszerben egymással összefüggés-
ben/kölcsönhatásban játszódik le. 
Gyártás esetén a gyártási folyamat terméke a gyárt-
mány, amelyet a fogyasztó a gyártmány fogyasztási fo-
lyamata során felhasznál, elhasznál. A szolgáltatás ese-
tén a szolgáltatás adási folyamat terméke a szolgáltat-
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mány, amelyet a szolgáltatást igénybevevő a 
szolgáltatás igénybevételi folyamat során használja, fel-
használja, elhasználja. A gyártás és a szolgáltatás ese-
tén az igény-kielégítési folyamat főbb elemeit az 11..  ttáábblláá--
zzaatt mutatja. 

 termelés termék fogyasztás 

gyártás gyártási 
folyamat 

gyártmány gyártmány 
használata 

szolgáltatás szolgáltatás 
adása 

szolgáltatmány szolgáltatás 
igénybevétele

11..  ttáábblláázzaatt  AAzz  iiggéénnyy--kkiieellééggííttééssii  ffoollyyaammaatt  éérrtteellmmeezzééssee  
ggyyáárrttááss  ééss  sszzoollggáállttaattááss  eesseettéénn  

2.4. A közösségi tevékenységek minősége 
A közösségi igény-kielégítési folyamat érdekeltjei  
 A termelési és a fogyasztási folyamatokból és a 
közösségi kapcsolatból álló közösségi igény-kielégítési 
folyamat főbb érdekeltjei (stakeholders) (érintettjei, érde-
kelt felei) az alábbiak: 
a fogyasztási folyamatban érdekeltek 
a közvetlen fogyasztó (customer) 
a végfogyasztó (consumer) 
a fogyasztó környezete 
a termelési folyamatban érdekeltek 
a termelő 
a beszállítók 
a termelő környezete 
 

a közösség oldaláról érdekeltek 
a közösség 
a közösség irányítói 
a helyi közösség. 
A közösségi igény-kielégítési folyamat minőség  
A termelési és a fogyasztási folyamatokból álló közös-
ségi igény-kielégítési folyamat minősége a termelésben 
és a fogyasztásban érdekeltek (fogyasztók, termelők, 
beszállítók és társadalom) értékrendjén alapuló értékíté-
lete arra vonatkozóan, hogy a termelési és a fogyasztási 
folyamatok mennyire elégítik ki az érdekeltek igényeit, 
azaz az érdekeltek az igényeik kielégítése által mennyi 
értéket kapnak. A minőség tehát átadott érték. 
A minőség más szavakkal az érdekeltek elégedettségé-
nek a mértéke. Az igény és így az elégedettség az érde-
kelt értékrendjétől függő szubjektív dolog, így a minőség 
is szubjektív, az érdekelt értékrendjétől függ. 
2.5. A közösségi minőségügy 
A közösségi minőségügy értelmezése 
A közösségi minőségügy a közösségi minőség és a kö-
zösségi minőséggel kapcsolatos dolgok összességét 
foglalja magába. 
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A közösségi minőségügyi szabályozási rendszer a ter-
melési és a fogyasztási folyamatokból, és az azok kap-
csolatából álló közösségi igény-kielégítési folyamatnak 
az érdekeltek, azaz a fogyasztó, a termelő és a közös-
ség értékítélete által meghatározott minőségének a két-
szintű minőségügyi szabályozásából, azaz a felső szintű 
közösségi minőségügyi szabályozásból és az alsó szintű 
szervezeti minőségszabályozásból áll. (22..  áábbrraa) 



A közösségi minőségügy tárgya a közösségi igény-kielé-
gítési folyamatok minőségének szabályozása, azaz a 
kétszintű – a közösségi és a szervezeti szintű – minő-
ségügyi szabályozási rendszer. A minőség közösségi 
szintű szabályozásával foglalkozik az un. makro közös-
ségi minőségügy, a minőség szervezeti szintű szabályo-
zásával foglalkozik az un. mikro közösségi minőségügy. 
A közösségi minőségügy tartalma tehát a kétszintű kö-
zösségi minőségügyi szabályozási rendszer minden 
elve, minden gyakorlati módszere, eljárása és intéz-
ményrendszere. 

 

Az értékteremtő közösségi minőségügy 
A közösségi minőségügy célja tehát az, hogy a közös-
ségi igény kielégítési folyamatok során a termelési és a 

fogyasztási folyamatokat mind a közösségi, mind a szer-
vezeti szinten úgy szabályozza, hogy az igény kielégítési 
folyamatok az összes érdekelt, azaz a fogyasztó, a ter-
melő és a közösség igényeit minél inkább elégítse ki, 
vagyis számukra minél több értéket adjon. A közösségi 
minőségügy ezért értékteremtő és ezáltal a minőségügy 
minden közösség központi kérdése kell legyen. 
A közösségi minőségügynek azonban nemcsak az a 
célja, hogy az igények kielégítése által értéket adjon, 
hanem az is, hogy a közösség, a fogyasztók és a ter-
melők értékrendjét ápolja, fejlessze és ez által a szegé-
nyes, hiányos értékrendű, „igénytelen” egyénekben, il-
letve szervezetekben is kialakítsa a helyes értékrendet, 
hogy ez által „igényes” emberekké, illetve szervezetekké 
váljanak. 
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Folytatás a következő számban 
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11..  rréésszz  
RRaannssbbuurrgg  BBeeaattrriixx  ––  VVáággáássii  MMáárriiaa  

  
A tanulmány a fenntartható fejlődés követelményeinek 
vállalati integrációja és kommunikációja terén a hazai 
nagyvállalati körben végzett empirikus kutatás és a web-
kommunikáció tartalomelemzése révén nyert főbb ered-
ményeket mutatja be. Elméleti háttérként felvázolja a 
fenntartható fejlődés hierarchikus értelmezési szintjeit, 
szervezeti integrációjának a vállalati társadalmi felelős-
séggel (CSR) lényegében azonos koncepcióját, valamint 
kommunikációjának szerepét. Az integráció és a kom-
munikáció megvalósulása tekintetében hat fő jellemzőt 
emel ki, amelyek viszonyítási alapja a vállalati tevékeny-
ség profilja, a vállalat nemzetközi piacokhoz való viszo-
nya és a vállalati imázs. 
Kulcsszavak: fenntartható fejlődés, nagyvállalatok, 
corporate social responsibility (CSR), kommunikáció  
A fenntartható fejlődés koncepciójának megvalósulását 
globális (ENSZ), regionális (EU) és nemzeti szinteken 
hathatós ösztönzés övezi. Emellett mára kiemelt hang-
súly került a mikro-gazdasági szereplők szintjére, mivel 
konszenzus alakult ki abban, hogy a vállalatok tevékeny-
sége alapvetően befolyásolja a koncepció megvalósulá-
sát. Sok vállalat – a reá nehezedő jogi, etikai, társadalmi 
és stratégiai nyomás hatására – felismerte, hogy nem 
hagyhatja figyelmen kívül a fenntartható fejlődés kérdé-
sét, így egyre növekvő azon vállalatok száma, melyek a 
követelményeket igyekeznek stratégiájukba, tevékeny-
ségükbe, termékeikbe integrálni (Mah, 2004; Maignan – 

Ferrel, 2003; Porter – Kramer, 2007; Schaltegger – 
Burritt, 2005 és számos további publikáció). 
Az integráció megnyilvánulásának első lépése gyakran 
nem stratégiai, és nem is operatív, hanem „kozmetikai” 
jellegű, amennyiben a PR-tevékenység keretében jelent-
kezik, s célja, hogy a vállalat jó cselekedeteit mutassa be 
(Porter – Kramer, 2007: 8. old.). A vállalatok ettől reputá-
ciójuk javulását várják. Ennek – amennyiben az valósá-
gos – a hosszú távú profit növelésében komoly szerepe 
van (Marcsa – Sztaniszláv, 2009). Bár a vélemények 
eltérőek azzal kapcsolatban, hogy a vállalati társadalmi 
felelősséggel foglalkozó kommunikációs anyagok 
mennyiben adnak teljes, átfogó és hiteles képet a fenn-
tarthatóság integrációjáról a vállalatoknál, a szakiroda-
lomban egyetértés mutatkozik: a kommunikáció – mint-
egy tükörkép – aktuális képet nyújt a fenntartható 
fejlődés elveinek vállalati körben való elfogadottságáról. 
Jelzi az integráció fejlődésének irányát, és utat mutat a 
fenntarthatósági szempontból jelenleg inaktív vállalatok-
nak az aktívvá válás irányába (WBCSD, 2000; Birth et 
al., 2006; Elkington, 1998). Az egyetértés hátterében álló 
megfontolások köréből kutatásunk szempontjából ki-
emeljük az alábbiakat. 
A kommunikáció és tartalma értékorientáltságot jelez. Ha 
egy cég az adott témáról kommunikál, akkor ténylegesen 
foglalkozik azzal, és az adott téma valamilyen szinten 
megjelenik a vállalat értékrendszerében. A nyilvános ki-
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tárulkozás a vállalat azon hozzáállását is kifejezi, hogy 
hajlandó az érdekeltek véleményét meghallgatni, befo-
gadni (Elkington, 1998). Analógiával belátható, hogy bi-
zonyos keretek között a kiterjedtebb kommunikáció az 
érték szélesebb körű integrációját és az érdekeltek irá-
nyába megmutatkozó nagyobb nyitottságot jelez. 
A kommunikáció különböző érdekelt csoportok elvárá-
sainak való megfelelés bizonyítását célozza. A vállalatok 
nem valamiféle vákuumban tevékenykednek, hanem a 
társadalom szerves részét alkotják. Ebből kifolyólag 
érintettek veszik őket körül, akik egy részének deklarált 
célja a vállalati felelősségvállalás ellenőrzése (köz-
hasznú szervezetek, egyesületek, média) (Ransburg, 
2006). A nyílt CSR-kommunikációval a vállalat demonst-
rálni tudja az érintettek elvárásainak való megfelelést. 
A kommunikáció valóságtartalma ellenőrizhető. Gyakori 
kritika a CSR-kommunikációval kapcsolatban,hogy nem 
a valóságot tükrözi, hanem igyekszik jobb színben fel-
tüntetni a vállalatot. Ez az ellenvetés azonban a nagy-
vállalatok esetében a mai világban már nem releváns, 
legalább két okból kifolyólag: (1) Az érdekelti ellenőrző 
csoportok hatalma/befolyása megnőtt (Kotler – Keller, 
2006), illetve a közvélemény bizalmatlanná válik azon 
cégek iránt, amelyek eltúlozzák társadalmi szerepválla-
lásukat (Watts – Holme, 1999) és bünteti ezeket. (2) 
Egyes kommunikációs anyagok – például a fenntartható-
sági beszámolók – auditáltathatók, és számos esetben 
az audit kiterjed a kommunikáció valóságtartalmára is, 
hiszen például a KÖVET az általa auditált beszámolót 
készítő vállalatoknak nemcsak a beszámolóját értékeli, 
hanem bejárások, interjúk, dokumentumok vizsgálata és 
az érdekelt felek véleménye alapján értékeli a vállalatok 
tevékenységét egy ötfokozatú skálán (Tóth, 2004). Az 

audit jelenléte vagy hiánya, illetve eredménye kézzelfog-
ható módon jelzi a vállalati megfelelőséget. 
Tanulmányunkban felvázoljuk a fenntartható fejlődés 
globális szintű koncepcióból vállalati szintűvé válásának 
modelljét és beszámolunk a hazai nagyvállalatok fenn-
tarthatósági kommunikációja vonatkozásában végzett 
empirikus kutatásunk egyes eredményeiről 
A fenntartható fejlődés koncepciójának értelmezési 
szintjei – a vállalati szintű értelmezés koncepcionális 
megközelítése 
A fenntartható fejlődés koncepciójának célja olyan társa-
dalmi-gazdasági fejlődés, mely a jelen szükségleteinek 
kielégítését úgy teszi lehetővé, hogy közben nem ve-
szélyezteti a jövő generációk szükségleteinek kielégíté-
sét (Brundtland-jelentés, 1987). A koncepció pontosabb 
értelmezését alapozza meg a fenntartható fejlődés há-
rom – gazdasági, környezeti és társadalmi – dimenziójá-
nak meghatározása (Elkington, 1998), ami az elvek vál-
lalati integrációs tartalmának meghatározását is előse-
gítette. A hármas meghatározás értelmében a 
fenntartható fejlődés általánosan nem pusztán gazdasági 
növekedést, hanem társadalmi-gazdasági fejlődést fel-
tételez, mely környezeti szempontból akkor tekinthető 
fenntarthatónak, ha az erőforrások hasznosítása oly mó-
don történik, hogy ezzel nem kerül veszélybe a jelenlegi, 
illetve a jövőbeni erőforrás-szükségletek kielégítése. 
Társadalmi szempontból az érdekelti igények kielégíté-
sének perspektivikus képessége határozza meg a fenn-
tarthatóság mibenlétét. 
A Brundtland-jelentésben bevezetett általános kereteket 
biztosító meghatározáson túl a fenntartható fejlődés több 
szinten értelmezhető, amelyeket hierarchikus szinteknek 
tekintünk (11..  áábbrraa). Az egyes szintek meghatározzák a 
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felvetődő kérdések és az azokra befolyással bíró sze-
replők hatókörét. 

  
11..  áábbrraa  AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss  hhiieerraarrcchhiikkuuss  éérrtteellmmeezzééssii  

sszziinnttjjeeii  
A fenntarthatóság koncepciójának kidolgozása a globális 
problémák kapcsán indult meg, így az elsődleges értel-
mezések is az ENSZ égisze alatt, globális szinten szü-
lettek meg. A globális szintű megközelítés meghatározza 
a fenntartható fejlődés lényegi mibenlétét, és azt, hogy a 
világgazdaság országainak hogyan kellene együttmű-
ködniük ahhoz, hogy a fenntarthatóság érvényesüljön. 
Az értelmezésben a fejlődés következő lépcsője a nem-
zeti szintek megjelenése volt, amikor is az országok 
nemzeti érdekeiket követve igyekeztek megragadni a 
fenntartható fejlődés kérdéseiből a nemzeti politikákat 
érintő témákat. A nemzeti politikák azonban csak globá-
lis, illetve regionális kontextusban tudják a fenntartható-

ság teljesítését biztosítani, így szükséges a nemzeti 
szintek felett elhelyezkedő nemzetközi-regionális 
egyeztetés. Az Európai Unió fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos politikái és elképzelései is erre a szintre so-
rolhatók. 
EU-nézőpontból a nemzeti fenntarthatósággal kapcso-
latos követelmények az egyes tagországokban helyi ré-
giókra bontva is megjelennek, meghatározva azon téma-
köröket és kérdéseket, amelyeket adott szinten rele-
vánsnak tartottak. A hierarchikus rendben a nemzeti-
regionális szint alatt a vállalati értelmezések húzódnak 
meg, azonban a vállalatok szerepének meghatározása 
nem ilyen egyszerű. A vállalatok egy része ugyanis vagy 
nemzetközileg tevékenykedik, vagy nemzetközi tulajdo-
nosi körrel rendelkezik. Az ő fenntarthatósággal kapcso-
latos értelmezésüket nemcsak a telephely szerinti nem-
zeti értelmezés, hanem a nemzetközi felfogások is befo-
lyásolják. A vállalatok ily módon csatornaszerepet is 
játszanak, vagyis segítik a nemzetközi megközelítések 
nemzeti szintű integrálását. A háztartási szint az egyé-
nek szintje, ide tartozik a társadalmilag felelős fogyasztói 
magatartás is. Miután az egyének a vállalatokban mun-
kavállalóként is szerephez jutnak, az egyének fogyasztó-
ként és munkavállalóként is befolyással bírnak a fenn-
tarthatóság vállalati értelmezésére. Az Európai Unió a 
fenntartható fejlődést vállalati szinten a vállalati társa-
dalmi felelősség koncepcióján keresztül tárgyalja, értel-
mezésében a társadalmilag felelős vállalati magatartás 
vezet a fenntartható fejlődés vállalati szintű megvalósítá-
sához. A CSR értelmezése szerint „a vállalatok önkéntes 
alapon beépítik a szociális és környezetvédelmi törekvé-
seket üzleti tevékenységeikbe és az érdekelt felekkel 
fenntartott kapcsolataikba” (Európai Bizottság, 2001: 8. 
old.). Ez azt is jelenti, hogy a vállalatok a törvényi köve-
telmények teljesítésén felül, annál nagyobb mértékben 
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fektetnek be az emberi tőke, a környezet és az érdekelt 
felekkel való kapcsolataik fejlesztésébe. 
Fontos kérdés, hogy mikortól, milyen ismérvek alapján 
tekinthető felelősnek egy szervezet. A kérdés összetett-
ségét mutatja például, hogy az Európai Unió „zöld pa-
pírjában” (Green Paper, Európai Bizottság, 2001) 2 fő- 
és 8 alfejezeten keresztül határozta meg részletekbe 
menően a vállalati felelősség külső és belső dimenzióit. 
A szakirodalomban és a nemzetközi dokumentumokban 
általános felfogás, hogy Angyal (2008: 23. old.) megfo-
galmazása szerint „a felelős vállalati magatartás a társa-
dalmi célok eléréséhez való hatékony hozzájárulás”-t 
jelent, a hozzájárulás tartalmát tekintve azonban a vita 
továbbra is tart. A tartalmi elemek három szintje jelenik 
meg markánsan. (1) A szűk körű értelmezés a vállalati 
társadalmi felelősség kérdéskörét az adományozással 
teszi egyenlővé. (2) A tágabb értelmezés Carroll (1991) 
szerint a vállalati társadalmi felelősségbe tartozónak te-
kinti a gazdasági profitabilitást, a jogi szabályozás be-
tartását és az etikus viselkedést is az adományozáson 
túl. (3) Matten és Crane (2003) a carroll-i értelmezést 
kiegészítette azzal, hogy a társadalmilag felelős vállalat-
nak a különböző politikai, polgári és szociális jogok tár-
sadalom felé történő biztosításában is szerepet kell ját-
szania. Már itt megjegyezzük, hogy kutatásunk válasz-
adó szakértői nem osztották a Matten és Crane-féle 
széles körű értelmezést, mintegy 80%-uk a Carroll-féle 
értelmezést tekintette a saját vállalati fenntarthatósági 
tevékenység iránytűjének. Vagyis a vállalati szakembe-
rek nem gondolták úgy, hogy a vállalatnak a gazdasági 
szerepkörből át kellene lépnie egy, az igazságosabb tár-
sadalom kialakítása érdekében tevékenykedő politikailag 
aktív szerepkörbe. 
 

Az empirikus kutatás módszertani keretei 
Az empirikus kutatást a Figyelő (2009) Top 200 adatbá-
zisán végeztük, egy PhD-disszertáció önálló kutatási 
projektje keretében. Az adatbázis Magyarország kettő-
száz legnagyobb cégét listázza a 2008. évi értékesítési 
árbevétel alapján. Az empirikus eredményeket két for-
rásból nyertük: 
(1)Egyrészt a fenti adatbázis szakértőitől, önkitöltős kér-
dőíves megkérdezés alapján, 2009 augusztusa és 2010 
márciusa között. A válaszadók a fent említett lista olyan 
szakértői köréből kerültek ki, akik vállalati kommunikáci-
óval és fenntarthatósági kérdésekkel napi munkájuk so-
rán foglalkoznak. A kérdőívet az alábbi előfeltevések 
alapján állítottuk össze: 
o A vállalati integráció elméleti megközelítése rendelke-

zésre áll, ugyanakkor a koncepció megvalósításának 
gyakorlati tartalma még további pontosításra vár, hiá-
nyoznak az egységes eszközfeltételek.  

o – A vállalatok tevékenysége, ágazati hovatartozása 
befolyásolja, hogy a fenntarthatósági követelmények 
mely elemére kerül a hangsúly az integrációban és a 
kommunikációban. 

o  – A fenntartható fejlődés vállalati integrációja fokoza-
tos, ebben jelentős az anyavállalati nyomás és a 
nemzetközi tevékenység megléte vagy tervezése. 

o  A CSR-kommunikáció alapvetően imázs-tényező. 
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(2) Másrészt a Figyelő (2009) Top 200 listáján szereplő 
cégek weboldalainak és esetleges anyavállalataik hon-
lapjainak strukturált tartalomelemzéséből nyertük az in-
formációkat, a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó on-
line kommunikációt vizsgálva. A tartalomelemzés során 
az alábbi kérdéseket figyeltük meg: 



o foglalkozik-e a vállalat weboldala a fenntarthatóság 
kérdéskörébe illő témákkal, 

o milyen elnevezésű menüpont alatt, 
o van-e fenntarthatósági jelentése, a jelentés önálló 

vagy integrált, 
o milyen témákat érintenek a weboldalon, 
o az anyavállalati weboldal foglalkozik-e és milyen ter-

jedelemben a fenntarthatóság kérdéskörébe illő té-
mákkal. 

Miután a Figyelő-listában rendelkezésünkre álltak érté-
kesítési, exportértékesítési és létszámadatok, illetve a 
vállalatok iparági besorolását is meghatároztuk, így le-
hetőségünk nyílt összefüggések elemzésére is. Az elem-
zést az SPSS szoftver segítségével végeztük. A kutatás 
a fenntartható fejlődés/CSR kommunikációját vizsgálta, 
nem foglalkoztunk a tényleges fenntarthatósági tevé-
kenységgel. A kommunikációt és a kérdőíves megkérde-
zésre adott válaszokat igaznak fogadtuk el a bevezetés-
ben részletezett indokok mentén. 
A kérdőívet a Figyelő (2009) Top 200 listán szereplő 
vállalatok közül 185 vállalatnak küldtük ki. Tizenöt válla-
latot azért nem kerestünk meg, mert a listán már sze-
replő cégek leányvállalatai, és a vállalati kommunikáció-
val és fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozó szakem-
ber a vállalatcsoporton belül azonos. 57 vállalati 
szakember küldte vissza a kérdőívet kitöltve, ez 30,8%-
os válaszadást jelentett, ami az önkitöltős kérdőívek 
esetén az átlagost meghaladó mérték.  

A válaszadó vállalatok 2008-as exportértékesítése 
összesen 5.357,5 milliárd forint volt, ami Magyarország 
2008-as külkereskedelmi termékforgalmának (18.440,4 
milliárd forint – forrás: KSH Stadat) 29,05%-át jelenti. A 
válaszadó vállalatok értékesítési nettó árbevétele 2008-
ban átlagosan 229,6 milliárd forint volt, az átlagos sta-
tisztikai létszám 3460 fő. A kérdőívet visszaküldő válla-
latok összesen 194 ezer főt alkalmaztak, ami a 2008-as 
összes foglalkoztatott (forrás: KSH Stadat) 5%-át tette ki, 
és 85,7%-uk 250 fő feletti átlagos statisztikai létszámmal 
rendelkezett. A válaszadó cégek 4/5-e leányvállalat. Az 
ágazati besorolást mi magunk végeztük, a fő profilt igye-
keztünk itt megragadni. A válaszok és a válaszadási 
hajlandóság ágazati megoszlását a 22..  áábbrraa mutatja be. 
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Jegyzet
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl3_05_06i.html

Jegyzet
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_01_04_02ie.html



 
22..  áábbrraa  AA  vváállaasszzookk  ééss  aa  vváállaasszzaaddáássii  hhaajjllaannddóóssáágg  iippaarráággii  mmeeggoosszzlláássaa 

Legnagyobb számban az elektronikai, FMCG, kereske-
delmi és távközlési cégek képviseltetik magukat a vá-
laszadók között. A válaszadási hajlandóság a távközlési 
és a szolgáltatási szektorban volt kiemelkedően magas. 
A válaszadó vállalatok mindannyian foglalkoznak a 
fenntarthatóság kérdéskörével, azon vállalatok, amelyek 
egyáltalán nem vállalják társadalmi felelősségüket, in-
kább tartózkodtak a kérdőív kitöltésétől. 
A strukturált on-line tartalomelemzést előre elkészített 
kérdőív segítségével mind a 200 cég weboldalán és 
anyavállalataik weboldalán is elvégeztük. A cégek 87%-a 
rendelkezett legalább egy oldalnyi magyar webtartalom-
mal. 13%-uknak nem volt saját, magyar nyelvű webol-
dala, hanem az anyavállalati oldalon szerepelt említés a 
vonatkozó telephelyre. 
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A kutatás korlátaival és az eredmények értelmezésével 
kapcsolatban kiemelendő, hogy a mintavétel nem vélet-
lenszerű, hanem önkényes volt, és a vizsgált vállalatok 
még a nagyvállalati körben is az elitet képezik. Az alábbi 
három szempont alapján úgy gondoltuk, hogy a kutatás 
aktuális képet adhat a Magyarországon működő nagy-
vállalatok CSR-rel kapcsolatos attitűdjeire és kommuni-
kációjára vonatkozóan. (1) A listán szereplő vállalatok 
CSR-szempontból jól reprezentálják a témában aktív 
vállalatokat, hiszen az Accountability Rating 2008. 60-as 
listájáról csak 10 cég nem szerepel a Figyelő (2009) Top 
200-as listán. (2) A Figyelő (2009) TOP 200 listáján sze-
replő cégek közül 56 a 2008-ban legtöbbet hirdető 200 
cég között is szerepelt, vagyis kommunikációs aktivitá-
suk jelentős. (3) A vállalatok jelentős piaci erőt képvisel-
nek mind az alkalmazotti létszám, mind a forgalmi adatok 
alapján. 

Jegyzet
Fast Moving Consumer Goods = gyorsan mozgó fogyasztói termékek: pl. mosópor, édesség, üdítőital, kozmetikai szerek

Jegyzet
Szolgáltatási szektor: pl. szerencsejáték, média, vízellátás, szemétszállítás, stb.

Jegyzet
forrás: http://www.accountabilityrating.com/Latest_results_Hungary.asp

Jegyzet
forrás: Kantar Média (korábban TNS Média Intelligence)AdexSpot program.

Jegyzet
250 fő feletti alkalmazottal a magyar gazdaságban 2007-ben 924vállalat rendelkezett (forrás: KSH Stadat, http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl3_02_03i.html, utoljáramegtekintve 2010.03.23.), a listán szereplő vállalatok közülpedig 153.



 

A fenntartható fejlődés hazai nagyvállalati integrációja 
A fenntartható fejlődés/CSR hazai nagyvállalati integrá-
ciójának kezdete nehezen határozható meg, főleg azért, 
mivel a rendszerváltás előtti gazdaságban a vállalatok 
számos olyan szociális tevékenységet elláttak, amelyek 
Kerekes – Wetzker (2007) szerint is a vállalati társadalmi 
felelősség koncepciójának belső dimenzióját képezik. 
Gondoljunk csak a vállalati üdülőkre, sportklubokra, a 
vállalati bölcsődék, óvodák kiterjedt hálózatára, a politikai 
befolyást is érvényesítő szakszervezeti mozgalom kere-
tébe sorolható egyéb tevékenységekre és munkavállalói 
érdekvédelemre. A környezeti dimenzió ugyanakkor a 
korszak sajátságaként háttérbe szorult. A rendszerváltást 
követően a korábbi szociális szolgáltatások jelentős há-
nyada megszűnt, a hangsúly a piacgazdaságra való át-
állásra tevődött (Ransburg – Vágási, 2007). Erre az idő-
szakra vonatkozóan mintegy summázva állítható, hogy a 
fenntartható fejlődés hármas követelménye terén kez-
detben a gazdasági fejlődés és hatékonyság követelmé-
nye főleg piacgazdasági elvként jelentkezett, a társa-
dalmi követelmények főleg a politikai demokrácia és az 
emberi jogok elvét célozták érvényesíteni, s a fenntart-
ható fejlődés követelményeként a környezetvédelmi 
szempontok kerültek előtérbe. A nemzetközi hatások 
mellett a gazdasági növekedés újraindulásának, a jelen-
tősen környezetszennyező iparágak leépülésének és a 
környezet védelmét biztosítani hivatott jogszabályok be-
vezetésének hatására kezdtek hozzá a vállalatok a 
fenntarthatóság kérdéskörének integrációjához. A válla-
lati társadalmi felelősség formálisan elfogadott koncepci-
ójának a hazai gyakorlatba történő tudatos integrációja 
fokozatosan történik, és jelen pillanatban is folytatódik. 
Kerekes – Wetzker (2007) szerint a hangsúly egyre in-
kább a szociális dimenzióra tevődik át. Szakértői 
megkérdezésünk szerint a mintában szereplő vállalatok 

jelentős hányada (61,8%) már 2004 előtt elkezdett 
foglalkozni a fenntartható fejlődés kérdéskörével (a 2004. 
évet az EU-csatlakozással összefüggő követelmények 
szempontjából tekintjük mérföldkőnek). A 2006–2008 
közötti időszakban 25,9%-uk kezdett a kérdés in-
tegrációjához. 2009-re vonatkozóan mindössze egy vál-
lalat jelezte a CSR-implementáció kezdetét, ami talán a 
válság hatásának is betudható, hiszen sok vállalat a vál-
ság közepette várakozó álláspontra helyezkedett. Ezt a 
következtetést korábbi kutatások (Mazurkiewicz, 2005) is 
alátámasztják, amelyek kimutatták, hogy a vállalati fele-
lősségvállalás kérdését a cégek költségtényezőnek te-
kintik, és bár kétségtelen a CSR és a profitabilitás össze-
függése, nem bizonyítható a kapcsolat iránya. Vagyis az, 
hogy a társadalmilag felelős vállalatokból lesznek a 
pénzügyileg sikeresek, vagy a pénzügyileg sikeresekből 
a társadalmilag aktívak (Amato – Amato, 2002). A 
későbbi táblázatból kitűnik, hogy szakértőink sem tudták 
gazdaságilag kimutatható eredményekkel alátámasztani 
felelősségük felvállalását. 
A CSR-integráció éllovasai a multinacionális nagyválla-
latok, amelyek körében a vállalati felelősség kérdésköré-
nek integrálása jobban elterjedt, mint a közepes és kis-
vállalatok esetében. A GKI 2008-ban a legalább 20 főt 
foglalkoztató hazai vállalatok körében végzett országos 
reprezentativitású felmérése szerint a CSR-integráció 
mértéke a 250 fő felett foglalkoztató vállalatok esetében 
az átlagot szignifikánsan meghaladó volt (GKI, 2009: 70. 
old.). Ezt a következtetést erősíti meg, hogy a KÖVET 
által 2010 áprilisában nyilvántartott 88 fenntarthatósági, 
társadalmi felelősségi vagy környezeti jelentést publikáló 
vállalat 74,7%-a nagyvállalat (250 fő alkalmazott felett) 
volt (http://www.kovet.hu/view/main/160.html). 

Folytatása következik 
_______________________________________________
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Jegyzet
Az EU-értelmezését alapul véve 1-9 alkalmazott: mikrovállalkozás;10–49 alkalmazott: kisvállalat; 50–249 alkalmazott: közepesvállalat; 250+ alkalmazott: nagyvállalat.



VVeesszztteessééggeekk  kkiikküüsszzööbbööllééssee::  ggoonnddoollaattookk  aa  bbeesszzáállllííttóókk  sszzeerreeppéérrőőll  ééss  éérrttéékkeelléésséérrőőll  
DDrr..  BBeerréénnyyii  LLáásszzllóó  

  
Bevezetés 
Kis túlzással mondhatjuk, hogy a lean menedzsment 
meghatározza napjaink vállalati gondolkodását. A vesz-
teségek kiküszöbölése, ezzel a termelés és szervezeti 
működés hatékonyabbá tétele, a vevők magas színvo-
nalú kiszolgálása, vagy éppen a rugalmasság fokozása 
óriási előnyökkel kecsegtetnek. Nem szabad azonban 
megfeledkezni arról, hogy komoly erőfeszítéseket kell 
tenni, ha az előnyöket élvezni szeretnénk. Tanulmá-
nyomban egy különleges területre koncentrálok, a be-
szállítókra (szállítókra), bevonásuk szükségességére és 
lehetőségére a lean elvek és célok megvalósítása érde-
kében, minőségügyi szempontból. A lean menedzsment 
kritikus pontjának tartom a beszállítók kiválasztását és 
értékelését. 
Lean alapelvek 
A lean menedzsmenttel kapcsolatban – különböző meg-
fogalmazásban – öt alapelv az általánosan elfogadott 
(Womack-Jones, 2009). Az alapvető cél, éppen, mint az 
alapot jelentő Toyota Termelési Rendszerben (TPS) a 
legjobb minőség, legrövidebb átfutási idő, biztonság és 
kiváló erkölcs (Liker, 2008). Az alapelvek: 

• Érték meghatározása: a vevők és igényeinek megis-
merése annak érdekében, hogy a vállalat tudja, mi 
jelent számára értéket. 

• Értékáram meghatározása: a veszteségek és forrá-
saik felismerése, azok kiküszöbölése. 

• Áramlás megvalósítása: az éppen időben elv (JIT – 
Just in Time) és a beépített minőség (jidoka) módsze-

reivel és eszközeivel a folyamatos, kiegyensúlyozott 
működés biztosítása. 

• Húzó (pull) gyártás kialakítása: a hagyományos toló 
gondolkodás helyett az igényekhez igazodó gyártási 
rendszer kialakítása, mert az nem vezet felesleges 
készletekhez, illetve segít a problémákat felszínre 
hozni. 

• Tökéletesítés: a folyamatos fejlesztés megvalósítása.  
Belátható, hogy az alapelvek megvalósítása nem lehet-
séges úgy, hogy csak egy vállalatban gondolkodunk, a 
lean menedzsment nem állhat meg a szervezeti határok-
nál. Az érték meghatározásában a vevői kapcsolatoknak 
van meghatározó szerepe, a többinél viszont a beszállí-
tóknak is. Az értékáram meghatározása csak részben 
szól a belső „rendrakásról”, a veszteségek kialakulására 
a beszállítóknak is hatása van. Ha nem megfelelő alkat-
rész érkezik, az a veszteségformák többségéhez vezet-
het, például: 

‐ várakozik a termelési folyamat, mert ellenőrizni-javí-
tani kell az alkatrészt, 

‐ túl sok készletet tartanak, hogy a nem megfelelő al-
katrészek miatt ne álljon a termelés, 

‐ nem veszik észre a hibát az alkatrészben, és selejtet 
termelnek, stb. 

A JIT elv és a húzó gyártás összekapcsolása általános 
elképzelés, sőt a kanbant is együtt kezelik. A Toyota 
ezeket valóban együtt alkalmazza, ez azonban nem je-
lenti, hogy ez az egyetlen járható út. Készletet csökken-
teni toló termelésirányítási rendszerben is lehet, és a 
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kanbantól önmagában nem fog működni a húzó gyártás. 
(Harangozó, 2012a) Az éppen időben elvű beszállítások 
alapvető feltétele, hogy a termeléstervezés előrelátása 
hosszabb legyen, mint a beszerzendő termék vagy szol-
gáltatás utánpótlási ideje. A kanban pedig szigorú fe-
gyelmet követel meg és erős szabványosítást az egy-
ségcsomagok képzésében és az eljárásrendben is, sőt 
csak akkor működőképes, ha stabil és folyamatos ke-
reslet van a gyártott végtermék iránt (Harangozó, 
2012b). 
A vállalat teljesítménye tehát alapvetően függ a beszál-
lítók teljesítményétől, így a velük való partneri kapcsola-
tok kialakítása sokkal többet jelent, mint üzleti udvarias-
kodást vagy a szervezeti akarat kikényszerítését. A 
gyártás ütemének biztosítása csak úgy lehetséges, ha az 
üzleti partnerek működésüket – az összekapcsolódó fel-
adatok elvégzésben – magas szinten összehangolják. 
A beépített minőség elemei 
Sakichi Toyoda automata szövőszéket fejlesztett ki, 
amibe egyik fontos találmányát is beépítette: volt egy 
olyan mechanizmus, amely leállította a gépet, ha a szál 
elszakadt. Később ez a fajta hibafelismerés (jidoka – 
automata berendezés hibafelismerő érékelővel) a Toyota 
Termelési Rendszer alappillérévé fejlődött, amelynek 
feladata az akadályok láthatóvá tétele és megoldása. 
Fontosabb elemei (Liker, 2008 felhasználásával): 

• Automatikus leállás: a gyártósorra olyan érzékelők 
elhelyezése, amelyek megállítják a sort akadály ese-
tén (géphiba, anyagkifogyás, túl nagy készlet stb.) Az 
automatikus leállás megoldásai technikailag változa-
tosak lehetnek, közös jellemzőjük azonban, hogy 
emberi munkát (és tévedési lehetőséget) váltanak ki. 

• Andon rendszer: Vizuális információ kijelzése a gé-
pek, a termelés vagy általában a folyamatok állapotá-
val kapcsolatban. Működhet automatikusan, és em-
beri indításra is. Az Andon rendszer, tartalma és sa-
játosságai az adott folyamattól és a vállalat 
információ igényétől függ.  

• Ember-gép szétválasztás: egy dolgozónak nem egy 
gép kezelése a dolga, hanem rá bízott feladatok (te-
vékenységek) elvégzése. Egyértelműen kell tehát 
meghatározni, hogy mi a gép feladata és mi az em-
beré, figyelembe véve a hibalehetőségek kiküszöbö-
lését (fáradtság, figyelmetlenség stb.). 

• Meghibásodás-mentesség biztosítása: Emberi és 
gépi szinten egyaránt biztosítani kell, hogy ne fordul-
jon elő, vagy azonnal észlelhető legyen a hiba. Így 
megelőzhető a hibák halmozódása. A poka-yoke 
(bolond biztos) megoldások eleve nem engedik, hogy 
rossz alkatrészeket vagy rosszul illesszenek egy-
máshoz. 

• Munkaállomásokba épített minőség-ellenőrzés: A 
minőségi terméket és a külső minőségköltségek elke-
rülése érdekében az előállítás minden lépésénél csak 
jó anyag és termék fogadható el. Így nem halmozód-
nak a hibás darab megmunkálásából adódó veszte-
ségek, a belső hibaköltségek forrásai a lehető legko-
rábban felfedezhetők és kiküszöbölhetők. 

• Akadályok elhárítása a gyökér oknál: a hibák újra 
előfordulnak – hiába javítják ki a terméket vagy fo-
lyamatot –, ha a hiba okát nem sikerült megszüntetni. 
A 8D, az A3, az 5 miért módszerek stb. segíthetnek a 
gyökér okok megtalálásában. 

A jodoka a belső folyamatok megfelelő futását segíti, 
azonban ezek a folyamatok nem függetlenek a beszállí-
tói teljesítményektől. Az automatikus leállás működésbe 
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lépésének lehet az oka, hogy nem megfelelő termék ér-
kezett a gépre, és ez egy gyenge teljesítményszintet 
mutató Andon információ mögött is állhat. A minőség 
fenntartása és a veszteségek minimalizálása igényli a 
folyamatos minőség-ellenőrzést (műveletközi ellenőr-
zést), ez azonban csak a vesztségek felfedezésére és 
tovagyűrűzésének megállítására elegendő. A akadályok 
elkerülése komplex megközelítést igényel, aminek része, 
hogy a gyártás anyag- és alkatrészszükséglete megfe-
lelően rendelkezésre álljon. 
A beszállító: partner és kockázat 
A beszállításokkal és beszállítókkal kapcsolatban három 
fő tevékenység segít a fentiek megvalósításában: 

‐ a beérkező termékek minőségének ellenőrzése, 
‐ a beszállítók kiválasztása, 
‐ a beszállítók értékelése. 
A minőség-ellenőrzést végezheti a vállalat, de kiköthető 
a szerződésben az is, hogy a szállító végezze el (ezzel is 
csökkentve az értéket közvetlenül nem termelő feladato-
kat a saját szervezetben). Célszerű ezt a kérdést más 
szempontból is megvizsgálni, ami átvezet a kiválasztás 
és értékelés indokoltságához: a beszállított termék a 
vállalat számára kockázatot hordoz. A kockázat olyan 
helyzet, amelyben egy esemény bizonyos valószínűség-
gel fordul elő, azaz a lehetséges jövőbeni események 
száma nagyobb, mint a ténylegesen bekövetkezőké, de 
az eseményekhez bizonyos valószínűségi értékek ren-
delhetők (Fekete, 2000). Azaz a kockázat jövőbeli, ne-
gatív esemény, amely nem biztosan következik be. A 
vállalat vevőinek elégedettségét, ezzel saját nyeresé-
gességét és fejlődését is kockáztatja. A beszállítói telje-
sítmények megfelelése végső soron stratégiai kérdés. 
Önmagában az, hogy egy vállalat a termékellenőrzés 
feladatait rákényszeríti a beszállítójára, nem mentesíti őt 

a felelősség alól a vevőivel szemben. A kockázat kezelé-
sének lehetőségeire az ún. kockázatkezelési stratégiák 
adnak választ (Farkas-Szabó, 2010): 

‐ A kockázatkerülés a kockázatos tevékenység kiküsz-
öbölését jelenti, a vizsgált téma vonatkozásában ez a 
beszerzési logisztikából ismert, venni vagy gyártani 
alapkérdésre adott gyártani válasz lehet, az azonban a 
gyakorlatban legtöbbször ütközik az üzleti érdekekkel 
és lehetőségekkel (nagyobb vállalatok jó alkupozíciójuk 
miatt, a kicsit pedig lehetőségeik korlátai miatt). 

‐ A kockázat csökkentése összefoglaló fogalom, amely 
lefed minden olyan intézkedést, amellyel a károk 
megelőzhetők, a károk enyhítetők, továbbá ide tarto-
zik a kockázat figyelmen kívül hagyása is, ha azt el-
hanyagolhatónak ítélik. 

‐ A kockázat megosztása, áthárítása és áthelyezése 
esetén a vállalat nem tudja vagy akarja egyedül viselni 
a kockázatokat. Eszközei sokfélék, például szerző-
déssel szabályozható, biztosítás köthető rá stb. 

A beszállítói kockázatok és a mögöttes fizikális tevé-
kenységek kezelése jogilag a megosztás, áthárítás és 
áthelyezés körébe esnek, azonban minőségügyi szem-
pontból ez nem jelentős, a cél a kockázatok csökken-
tése, partneri együttműködésben a beszállítókkal. 
A beszállítók kiválasztása (új partner esetén) és folya-
matos, rendszeres értékelése azt teszi lehetővé, hogy a 
vállalat csökkentse a veszteségek kialakulásnak és a 
vevői elégedettség elvesztésének kockázatát. A lean 
menedzsment kiterjesztését akkor tudom elképzelni, ha 
ezeket az értékelési tevékenységeket megfelelő tarta-
lommal végzik el. 
 
 



A nemzetközi szabványok útmutatása 
Morauszki (2011) a kapcsolat jellegeként versenyezetést 
(bizalomhiány, a beszállító ellenfél) és az együttműkö-
dést (partneri viszony) emeli ki, ami alapján végigvezeti, 
hogy milyen feltételekkel és módon lehet utóbbi felé el-
mozdulni, logisztikai szempontból. Az általános gondol-
kodás és a minőségirányítás szabványai is erre mutat-
nak. Egyszerű lenne azt mondani, hogy mindez tökélete-
sen kompatibilis a lean elveivel is, helyesebb azonban 
annyit kijelenteni, hogy a jelenlegi lean törekvések ezen 
az úton kívánják elérni a veszteségek kiküszöbölését. 
A minőségirányítás alapelvei között szerepel a kölcsönö-
sen előnyös kapcsolatok a szállítókkal, ami kimondja az 
érintettek kölcsönös függését, ezért olyan kapcsolat ki-
építését szorgalmazza közöttük, ami fokozza mindkét fél 
értékteremtő képességét. Ennek előnyei között szerepel 
a rugalmasság javulása, illetve a költségek és erőfor-
rások optimalizálása. Az ISO 9004 szabvány magyará-
zata alapján az alapelv alkalmazásával – egyebek mel-
lett – lehetőség van a fő szállítók azonosítására és kivá-
lasztására. 
Az ISO 9001 szabvány követelményei a széles körű al-
kalmazás miatt általános kiindulópontot jelentenek. A 
beszerzési folyamat eredményére vonatkozó előírás a 
gondoskodás arról, hogy a beszerzett termék megfelel-
jen a meghatározott beszerzési követelményeknek. A 
szállítókat azon az alapon kell értékelni és kiválasztani, 
hogy milyen mértékben képesek a vállalat követelmé-
nyeinek megfelelő terméket szállítani. 
Az ISO 9004 szabvány olyan további javaslatokkal él, 
amelyek már bizonyítottak, például a Toyotánál (Liker, 
2008 és az ISO 9004 összevetése alapján): 

‐ a partnerek közötti befektetési lehetőség biztosítása, 
a nyereségek és veszteségek megosztás lehetősége, 

‐ egymás fejlődésének elősegítése, 
‐ a partnerek kapcsolatához kötődő kockázatok figye-

lembe vétele, azaz a kockázatkezelés hatékony 
megoldásainak alkalmazása, 

‐ tanulás a sikerekből és hibákból, továbbá a majdnem 
megtörtént helyzetekből, 

‐ a tudás összegyűjtése minden partnertől. 
Az ISO 9004 szabvány a szervezet érettségi szintjeinek 
értelmezésénél a magasabb szintekhez elmélyült és ak-
tív kapcsolatot fogalmaz meg: 

‐ 3. szint: A szállítókat és a partnereket azonosították 
összhangban a stratégiai igényekkel vagy kockáza-
tokkal. Folyamatok működnek a szállítói és partner 
kapcsolatok kialakítására és kezelésére. 

‐ 4. szint: Nyílt kommunikáció folyik a partnerekkel a 
szükségletekről és a stratégiákról. 

‐ 5. szint: Adatok bizonyítják, hogy a partnerek részt 
vesznek és közreműködnek a szervezet sikereiben. 

Beszállítók értékelése 
A beszállítók kiválasztásának és folyamatos értékelésé-
nek lelke az a szempontrendszer, ami alapján a vállalat 
döntést hoz arról, hogy kivel kíván együtt dolgozni. A 
szakirodalom és a gyakorlat egyaránt széles példatárát 
kínálja a figyelembe vehető tényezőknek. A négy leg-
gyakoribb tényezőt foglalja össze a 11..  áábbrraa. 
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11..  áábbrraa  AA  bbeesszzáállllííttóóii  éérrttéékkeellééss  ffőő  kkrriittéérriiuummaaii  kköözzööttttii  

öösssszzeeffüüggggéésseekk  ((MMoorraauusszzkkii,,  22001111))  
Egy szélesebb – jól használható – szempontrendszert 
foglal össze az Electool hírlevele azzal a céllal, hogy a 
beszállító nem csak a jelenben, hanem a közeljövőben is 
meg tudjon felelni az elvárásoknak (Electool hírlevél, 
2011) 
1. A beszállítói piacon eltöltött évek száma, 
2. A folyamatos gyártás vagy szolgáltatás biztosításá-

nak képessége, 
3. Minden igényelt termék vagy a teljes megoldás bizto-

sításának a képessége, 
4. Rugalmasság a megrendelések és termékek változta-

tásában, 
5. Széleskörű termékkatalógus vagy szolgáltatási pa-

letta, 
6. Megfelelő belső szakértők biztosítása, akik képesek 

megválaszolni a felmerülő kérdéseket, 
7. Referenciák, 
8. Pénzügyi stabilitás,  
9. Árak, 
10. Szállítási határidők, 
11. Üzleti feltételek, 
12. Ügyfélszolgálat. 

Galambos és Fekete (2005) arra hívják fel a figyelmet 
(kockázatkezelési oldalról), hogy a kockázati tényezők 
feltárásánál célszerű nagyobb elemszámú (minél több 
szempontot és véleményt figyelembe vevő) listára töre-
kedni, amit a kvalitatív értékelés megkezdése előtt cso-
portokba javasolt sorolni. 
Különleges eset, és sajátos szempontokat kíván a 
klaszterek tagkiválasztása (Ligetvári-Berényi, 2013), 
amikor a beszállítói kapcsolat csak később, közvetetten 
alakul ki. Az előzőekben bemutatott fő szempontok ilyen 
helyzetben is érvényesek, azonban nem lehet a háttér-
ben konkrét tartalmat és elvárásokat megjeleníteni, a cél 
inkább a lehetőségek összegyűjtése (és közvetítése a 
lehetséges partnereknek). Az autóipari alkalmazási le-
hetőségeket foglalja össze a Magyar Minőség 2007/7. 
számában bemutatott tanulmányom (Berényi, 2007). 
A jelen keretek között nem az egy- és többtényezős ér-
tékelési modellekkel vagy a kiválasztás-értékelés eljárá-
saival kívánok foglalkozni, inkább egy stratégiai fontos-
ságú problémára akarom felhívni a figyelmet, a beszállí-
tói értékelés és a lean menedzsment kapcsolatára, mivel 
ha ezen a területen eltolódnak a hangsúlyok, a technikák 
helyes alkalmazása sem vezet eredményre. 
Beszállítói értékelés lean szemmel 
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A lean menedzsment a veszteségek kiküszöbölésére 
törekszik, amelyek kialakulásában (és megelőzésében) 
fontos szerepe van a beszállítóknak is. Megvizsgálva a 
fent bemutatott értékelési szempontokat, az ISO 9001 
követelményeit és ISO 9004 útmutatását, belátható, 
hogy a beszállítók kiválasztására és értékelésére tett 
lépések csak közvetetten szolgálják a lean menedzs-
ment céljainak elérését. Alapvetően szervezeti sajátos-
ságokat és képességeket állítanak a középpontba. A 
vonatkozó minőségirányítási alapelv a fő szállítók azo-



nosítását és kiválasztását hangsúlyozza, az ISO 9001 a 
szervezeti követelményeknek való megfelelést írja elő. 
Az ISO 9004-ben jelenik meg, hogy számításba kell 
venni a hozzájárulást a szervezet tevékenységeihez. 
Elméletileg nincs akadály és a fenti indokok látszólag 
csak a megfogalmazáson való lovaglást jelentik, hiszen 
ha a folyamatok és kapcsolataik egyértelműen meghatá-
rozottak, a feladatok és felelősségek tisztázottak, akkor a 
szervezeti követelmények a gyártás és működés köve-
telményei is. A gyakorlatban azonban torzulásokkal kell 
számolni: 

‐ Az eltérő ismeretek és érdekek miatt az információk 
torzulnak a vállalaton belül (Bíró, 1997), így még ak-
kor is eltérhet a beszállítóval szembeni követelmény 
a folyamatok követelményeitől, ha annak forrását 
megfelelően választották meg (például a gyártást 
kérdezték meg arról, hogy mire, mikor, hogyan van 
szükség). A torzulás logikájának vázlatát a 2. ábra 
foglalja össze. 

‐ Különböző döntéshozatali csapdákkal kell számolni a 
vezetőség részéről, például egyik vagy másik partner 
kiemelése vagy háttérbe szorítása szubjektív okokból 
(szimpátiából), a gyors döntéshozatal kényszere mi-
att, stb. 

‐ Az értékelés során nagymértékben építenek múltbeli 
adatokra és tapasztalatokra, ami nem garancia a jö-
vőre nézve. 

‐ A vállalatok jelentős részénél az értékeléshez minősí-
tési rendszert is kapcsolnak, ami néhány osztályba 
sorolja a partnerszervezetek körét. Ha a minősítésre 
csak azért kerül sor, mert a minőségirányítási sza-
bályzat előírja, akkor hatékonysága megkérdőjelezhető. 

22..  áábbrraa  IInnffoorrmmáácciióó  ééss  aannyyaaggii  áárraammllááss  sszzeerreeppllőőiinneekk  
sszzééttvváálláássaa  

A lean menedzsment előnyeinek eléréséhez arra van 
szükség, hogy az értékelés ne (csak) átfogó legyen, 
azaz a szervezet egészét vagy általánosságban a ké-
pességeket vizsgáló, hanem az adott értékáramokhoz 
kapcsolódjon. A szervezeti nézőpontú értékelés alapján 
hozott döntések csökkentik ugyan a kockázatokat, azon-
ban nem az elvárható mértékben. A hatékonyság attól 
függ, hogy mennyire „gyakorlatiasan” sikerül az értéke-
lési szempontokat kiválasztani, milyen az értékelés eljá-
rása (időszerűsége) és háttértámogatása. Marciniak 
(2004) egy olyan komplex rendszert mutat be egy nagy-
vállalatnál, amely folyamatosan aktualizált adatbázissal 
dolgozik, alapos és rendszeres auditokkal kiegészítve. 
Ilyen átfogó megoldást azonban nem minden szervezet 
tud működtetni, sőt az is előfordulhat, hogy a beszállító 
minden értékelési szempont szerint kiváló (biztos pénz-
ügyi háttérrel, jó referenciákkal, kiváló gépekkel és em-
berekkel stb. rendelkezik), azonban még ez sem garan-
cia arra, hogy az adott feladathoz beszállított termékével, 
szolgáltatásával hozzájárul a vevői szükségletek kielé-
gítéséhez. A kockázatkezelés fogalmait használva: az 
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alapos átfogó értékelés alapján hozott objektív döntések 
esetén is marad kockázata annak, hogy a beszállító nem 
tud majd teljesíteni. 
Mi lehet a megoldás? A beszállító nem megfelelő telje-
sítés kockázatát akkor látom minimalizálhatónak, ha két 
feltétel teljesül: 

‐ a vállalat valóban partnerként kezeli a beszállítót, 
amit tükröz a kommunikáció és az összeegyezethető 
célok kitűzése, 

‐ a beszállítók kiválasztásánál és értékelésénél nem 
csak a múlt és az általános tapasztalatok alapján 
döntenek, hanem meghatározott feladatokhoz kap-
csolódóan vizsgálják meg a folyamatok értéklánccá 
kapcsolását. 

Nem új módszerek jelentik a megoldást, hanem a házon 
belül alkalmazott lean szemlélet kiterjesztése. Ez nem 
mindig könnyű, ám ahogy Husi (2007) is rámutat, nem a 
lean eszközök bonyolultak, hanem alkalmazásukat a 
kulturális beágyazódások nehezítik meg. A cél érdeké-
ben minden beszállított termék, szolgáltatás és kapcso-
lódó szolgáltatás hasznosságát meg kell kérdőjelezni 
annak megállapítása érdekében, hogy az értéket ad-e. 
Termékek, folyamatok és beszállító szervezet helyett a 
kérdéseket funkciókra kell megfogalmazni és feltenni. 
Pontosan ismerni (és a beszállítóval ismertetni kell) a 
folyamatokból levezethető beszállítási igényeket, megfo-
galmazni a kapcsolódó funkciókat (ennek lényegéről 
lásd: Berényi, Magyar Minőség. 2014/10), majd partner-
ként lehet dolgozni a kölcsönösen előnyös megoldáso-
kon. Nehéz arra választ adni, hogy a partnerség vagy a 
veszteségek kiküszöbölése alakul-e ki először, hosszú 
távon ezek egymást támogatják. A lean elvek és techni-
kák alkalmazása kreativitást igényel, számos területen 

és formában lehet a javítási lehetőségekre bukkanni. 
Ezeket néhány gyakorlati példával tudom ábrázolni. 

 

Alkatrész kiszerelésének megváltoztatása: 
Egy nagyvállalat termékének gyártásához 
gumigyűrűt szerzett be. A lean elveinek 
együttes alkalmazásával sikerült időt és pénzt 
is megtakarítaniuk, úgy, hogy a vállalat és a 
beszállító összehangolva módosították folya-
mataikat. A beszerzési osztály közvetítette a 
minőségi követelményeket a beszállító felé, 
aminek fontos eleme volt, hogy a gumigyűrű 
adott rugalmassággal bírjon. Ennek érdeké-
ben a beszállító a gyűrűket különleges anyag-
gal kezelve, védőgázzal töltött fóliacsomago-
lásban szállította. A vállalatnál csomagokat ki-
bontották, a különleges kenőanyagot pedig 
letörölték, mielőtt beépítettek a termékbe. Az 
alkatrésszel és a beszállító értékelésével nem 
volt gond, azonban amikor megvizsgálták az 
értékáramlást, kiderült, hogy kölcsönösen 
előnytelen a folyamat. A vállalatnál vesztesé-
get okozott a kicsomagolás és törlés időszük-
séglete, a ráfordított munka, a csomagok 
szállítása és tárolása, illetve jelentős mennyi-
ségű hulladék is keletkezett (csomagolóanyag 
és vegyszeres törlőrongyok). Hiába voltak te-
hát jók a gyártási-szerelési folyamat minőségi 
és ütemességi mutatói önmagukban, látszott a 
javítási lehetőség. A beszállítónál is számos 
többletköltség jelentkezett a kezelés, gázos 
védelem és csomagolás kapcsán. Az elemzés 
során felmerül az ötlet, hogy a gumigyűrűket 
ömlesztve is lehetne szállítani, kezelés nélkül, 
több (akár 100) darabot egy csomagolásba 
helyezve. Arra azonban vigyázni kellett, hogy 
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a kezelés nélküli gyűrűk 24 óra alatt elveszik 
rugalmasságukat, már nem lehetett beszerelni 
őket. Amikor a vállalat újragondolta termelé-
sének ütemezését, meg tudott egyezni a be-
szállítóval: 2 munkanappal a gyártás megkez-
dése előtt jelezve az igényt a gumigyűrű le-
gyártható és leszállítható volt. Adminisztratív 
módon a beszállító értékelése nem változott 
(továbbra is kiváló volt), azonban mindkét fél 
pénzügyi előnyöket tudott realizálni értékek 
meghatározásával, funkciók összehangolásá-
val és a felesleges tevékenységek elhagyásá-
val. Komoly lépéseket tettek a JIT felé, illetve 
az új megoldás lehetővé tette a jidoka techni-
káinak hatékonyabb alkalmazását. 

 

A partner segítése: Egy kis vállalat különleges 
fémipari szolgáltatásokat nyújt: nagyon nagy 
alkatrészeket is meg tud munkálni. Nincs ISO 
9001 tanúsítványa, gépparkja sem a legmo-
dernebb, nincs komoly pénzügyi háttere, 
mégis folyamatosan van munkája, mert me-
gyéjében egyedülálló szolgáltatásokat tud 
nyújtani. Partnereinél minősítése feltételes, 
azonban szolgáltatásával és áraival együtt 
általában meggyőzi őket. A szolgáltatás része 
volt, hogy a munkadarabokat saját teherautó-
jukkal szállították. Ez a teherautó elromlott, 
több hónapot kellett várni a pótalkatrészekre. 
A vállalat egyik partnere ezek után felmondta 
a szerződéseket, és másik beszállítót kere-
sett. Az árak növekedtek a hosszabb szállítási 
út miatt, továbbá többször kellett visszaszállí-
tani az alkatrészt hibás teljesítés miatt. Ennek 
közvetlen költségeit a beszállító viselte de, a 
késlekedések miatt számos területen veszte-

ség keletkezett. A vállalat egy másik vevője 
felajánlotta, hogy megoldja a szállítást. Az eb-
ből eredő költségei és kiesései elhanyagol-
hatók voltak a példában említett másik part-
nerhez képest, és nem az áralku jelentette az 
igazi előnyöket, hanem a hosszú távú tevé-
keny együttműködés kialakulása. 
Irodaszerek beszerzése: Egy különleges pél-
da, mivel a beszállító kiváltásáról van szó, rá-
adásul éppen a vállalat munkatársai váltották 
ki a beszállítót. Egy közepes méretű válla-
latnál az ügyvezető titkárságán lehetett leadni 
az irodaszerekre vonatkozó igényeket. Ezeket 
az ügyintéző összegyűjtötte, egyeztette az 
igazgatóval, aki utasítást adott a megrendelés 
megírására, amit elküldtek annak a beszállí-
tójuknak, amelyet minőségirányítási rendsze-
rükbe is felvettek és kiváló besorolással ren-
delkezett. A cél azt volt, hogy az irodaszerekre 
fordított költségek ellenőrizettek maradjanak. 
Akadályok persze előfordultak: csak helyet-
tesítő terméket tudtak beszerezni, egy-egy 
tételre várni kellett, így vagy minden késve ér-
kezett, vagy többször kellett szállítani. Az árra, 
kommunikációra, különleges igények kezelé-
sére nem volt panasz. A beszállítói érté-
kelések során mindezt mérlegelték, a veze-
tőség azonban nem látta okát annak, hogy új 
beszállítót keressen. Felülről nézve nehéz 
megérteni, hogy valaki piros dossziét szeretett 
volna, de zöldet kapott, vagy nem a megszo-
kott ceruzájához jutott hozzá. Áttekintve a fo-
lyamat minden tényezőjét kiderült, hogy a ne-
mes megtakarítási cél érdekében tett erőfe-
szítések számos rejtett költséget generáltak. 

Magy
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Az ügyintéző munkaideje, amit az igények be-
gyűjtésével, majd az irodaszerek szétosztásá-
val töltött, az ügyvezetői jóváhagyásra fordí-
tott, továbbá a munkavállalók panaszkodására 
fordított idő és energia jelentős volt. A papír és 
a nyomtatófesték beszerzésére megtartották a 
korábbi beszállítót, a többi irodaszerre pedig 
(elemzések alapján) keretösszeget határoztak 
meg, amelyről mindenki szabadon rendelkez-
hetett. Az új rendszer néhány hónap alatt „be-
állt”, az egyeztetés terhei és a munkavállalói 
panaszok megszűntek (a legtöbben örültek is 
az új megoldásnak), a költségeket pedig na-
gyon könnyű volt tervezni. 
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Alapos, de hatástalan értékelés: Előfordulhat, 
hogy magát az értékelési rendszert kell újra-
gondolni. Egy vállalat ISO 9001 tanúsításának 
megszerzéséhez külső tanácsadót bízott meg, 
aki a beszállítói értékeléshez minősítéses 
megoldást javasolt. A vállalat új partnerek 
esetén egyedileg végezte el annak értékelését, 
majd évente sort kerítettek minden beszállító 
értékelésére. Az értékelésről feljegyzéseket ké-
szítettek stb. A rendszer mégsem működött jól, 
aminek közvetlen jelei nem voltak, de a hatá-
sok a csúszások, selejtek és csökkenő fedezeti 
összeg terültén megmutatkoztak. A felszínen 
ezt ellensúlyozta, hogy a beszállítók 90%-a „A-
Kiváló” osztályba esett. Azonban a tanácsadó 
által javasoltak alapján ebbe az osztályba 
mindenki bekerült, aki tanúsított ISO 9001 vagy 
ISO 14001 rendszerrel rendelkezett. A fentiek 
alapján belátható, hogy ilyen módon az érté-
kelés eredményei legfeljebb a faliújságra voltak 
jók, az ügyvezető (aki a fő tulajdonos is volt), 

hallani sem akart arról, hogy újra kellene 
gondolni az eljárás tartalmát, tökéletesen meg-
bízott abban, hogy más is ugyanolyan szem-
léletben alkalmazza belső folyamataira a szab-
vány követelményeit. Ráadásul az ISO 9001 
felülvizsgálati auditokon mindig kiemelték az 
értékelés szabatos végrehajtását és dokumen-
tálását. Az eredmény ugyanaz volt, mint azok-
nál a vállalatoknál, amelyek rutinszerűen, de 
odafigyelés nélkül végzik el a feladatot („mert 
az ISO 9001 előírja”): csalóka képpel rendel-
keztek beszállítóik potenciáljáról és saját fej-
lődési lehetőségeikről. 

Zárszó 
A vevői megelégedettség szempontjából kritikusak azok 
a termékek, alkatrészek és szolgáltatások, amelyeket 
egy vállalat beszerez. Bár a szerződések rögzítik ezek 
sajátosságait, a vevővel szemben mindig az adott válla-
lat felel. A bizalom legalacsonyabb szintjét jelenti, ha 
minden beszállított terméket ellenőriznek, mielőtt belép a 
gyártási folyamatba. Így csökkenthető a hibás teljesítés 
kockázata, azonban a vállalat számos feladatot (és 
végső soron költséget) vállal fel. A lean menedzsment 
szemszögéből nézve az egyik veszteségforrást (selejt) 
fordítják a másikba (várakozás, felesleges szállítás és 
mozgás stb.). Az értékelemzés termékek és tevékenysé-
gek hasznosságát megkérdőjelező szemléletével a be-
szállítóval olyan viszony alakítható ki, amivel az ilyen 
tevékenységek áthelyezhetők és/vagy kiküszöbölhetők. 
A szemléletnek tükröződni kell a beszállítók értékelésé-
ben is, ahol az értékteremtés fokozható a szervezeti né-
zőpontok helyett az adott helyzetben szükséges potenci-
álokra, képességekre fókuszálva. 
 

Magy
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Bevezetés 
Az utóbbi években, az egészségügyben és a gazdaság 
más területén is megfigyelhető egy fejlődési tendencia, 
ami a minőségi szolgáltatások irányába mutat. A hazai 
egészségügyi ellátó rendszerben is megjelentek a nyu-
gati országokra jellemző „best practise”-ek átvétele. A 
magyar egészségügy sajátos helyzete miatt azonban 
nehezen, vagy csak jelentős átdolgozásokat követően 
vehetők át a nyugati országokban már bevált eljárások. 
A fejlesztési kezdeményezések egyik szegmense a kór-
házi információ-rendszerek (HIS: Hospital Information 
System) működésének átgondolása. A HIS egy átfogó, 
integrált információs rendszer, melynek célja, hogy min-
den szempontból kezelje a kórházi működés folyamatait, 
biztosítsa a lehetséges legjobb beteggondozást és az 
elektronikus ügyintézést (Gmoser, 2013). 
A HEFOP 4.4. intézkedés (Egészségügyi információ-
technológia fejlesztés az elmaradott régiókban) az első 
jelentős kezdeményezés. A fejlesztés Magyarország há-
rom elmaradott régiójában (Észak-Alföld, Észak-Magyar-
ország, Dél-Dunántúl) valósult meg 2004-2013 között. Az 
Észak-Alföldi régió tekintetében a nevemhez fűződik a 
PILOT rendszer kialakításának menedzselése, az üze-
meltetési időszak vezetése. 
Beruházást megelőző állapot 
A beruházás Magyarország három legelmaradottabb 
régiójában valósult meg. A régióhoz tartozó megyék mérete 
hasonló, de lélekszáma és az egészségügyi ellátás 
színvonala kistérségenként jelentős eltéréseket mutat. A 

projekt indokoltságát alátámasztó tanulmány kiemeli, hogy a 
régiókban a magyarországi átlagnál lassabb a gazdaság 
fejlődése, ami a gyenge infrastruktúrára és a szakképzett 
munkaerő elvándorlására vezethető vissza. A régiók hát-
rányos helyzetére jellemző továbbá a sok aprófalvas tele-
pülés, melyek egymástól – Magyarországi viszonylatban is – 
távol helyezkednek el. Felgyorsult a lakosság elöregedése 
és az anyagilag és szociálisan hátrányos helyzetűek aránya 
meghaladja az országos átlagot. 
A gazdasági elmaradottság az egészségügyi ellátásra is 
rányomja a bélyegét. Felmérések bizonyítják, hogy a 
régióban sok az összevont háziorvos praxis, sok esetben 
több településre csak egyetlen háziorvos jut. Nehezített a 
betegek orvoshoz jutása, a beutalás, mivel a lakosság 
mobilitása mind a korosztályi gondok, mind az anyagi 
helyzetükből adódóan korlátozott. Tovább súlyosbítja a 
helyzetet az a tény, hogy a viszonylagosan kicsi népsű-
rűség és a közlekedési infrastruktúra hiányosságai miatt 
a mentőszolgálat nem képes minden esetben a szakma-
ilag elvárható időn belül eljutni a betegekhez.  
A helyi adottságok szükségessé és indokolttá teszik, 
hogy a régióban az egészségügyi színvonal emelkedjen, 
amihez elengedhetetlenül szükséges az egységes elvek 
szerinti – az alapellátástól a fekvőbeteg ellátásig terjedő 
– eEgészségügyi infokommunikációs rendszer beveze-
tése. 
A magyar egészségügyi rendszerekről általánosan el-
mondható, hogy a beruházást megelőzően „sziget” rend-
szerek működtek (11..  áábbrraa). Minden egészségügyi intéz-
ményre jellemző volt, hogy rendelkezett HIS–sel, viszont 
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az intézmények közötti átjárásra nem volt lehetősség. 
Nem lehetett elérni a beteg kórelőzményét más intéze-
tekben, csak abban az intézményben, ahol a beteg előző 
kezelése történt, vagy csak abban az esetben vált elér-
hetővé a kórelőzmény, ha a beteg magával vitte (papír 
alapon) a kezelő intézménybe. 

  
11..  áábbrraa  EEggéésszzssééggüüggyyii  rreennddsszzeerreekk  eeggyymmáássssaall  vvaallóó  kkaapp--
ccssoollaattaa  aa  pprroojjeekktt  mmeeggvvaallóóssííttáássaa  eellőőtttt  ((ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss))  

Fejlesztési célok 
Az országban az egészségügyi ellátás színvonala és 
szervezettsége nem volt kielégítő, ráadásul területileg 
egyenetlen. Különösen igaz volt ez az elmaradott régiók-
ban és kistelepüléseken, ahol a munkanélküliség és a 
hátrányos helyzetű lakosság aránya magas volt. A prob-
léma a három legelmaradottabb régió munkavállalóit je-
lentős mértékben érintette: az elmaradott régiókban a 
munkavállalók közül a táppénzbe vettek aránya mintegy 
11%-al, az egy jogosultra eső táppénzes napok száma 
kb. 21%-al magasabb volt az országos átlagnál. Az 
egészségügyi intézmények közötti elektronikus kommu-

nikáció, a betegekre vonatkozó adatokhoz való hozzáfé-
rés nehézkes volt, ami szükségtelenül ismételt vizsgála-
tokhoz és kezelésekhez vezetett, a betegnek pedig fe-
lesleges utazásokat és várakozásokat jelentett. Az 
elmaradott régiókban az egészségügyi intézmények ve-
zetését az adekvát adatkezelés és a megfelelő tudás-
menedzsment hiánya szintén hátráltatta. Az intézmények 
költséghatékony vezetéséhez szükséges információk 
nem álltak rendelkezésére. Az akkor információtechnoló-
giai eszközök sem az adatfeldolgozás, sem a kommuni-
káció megfelelő minőségét, biztonságát és sebességét 
nem biztosították. 
A munkavállaló és a társadalom érdeke egyaránt az, 
hogy a betegségek miatt a munkából való kiesés idő-
tartama a minimumra csökkenjen. Ez elérhető az egész-
ségügyi ellátórendszer szervezettségének és a diag-
nosztikai és gyógyító folyamatok tevékenységeinek opti-
malizációjával, melyet egy térségi, az ellátás minden 
szintjére kiterjedő egészségügyi információrendszer 
nagyban támogat (HEFOP IH, 2003). 
Az egészségügy és a betegellátás minőségi javulása 
többféleképpen értelmezhető, ugyanakkor személyes 
tapasztalatokra és vizsgálatra alapozva a közös elem az 
elégedettség (Berényi, 2013). Tehát az elérni kívánt fő 
cél a beteg elégedettsége, aminek megfelelően meg-
fogalmazódtak az intézkedés által elérni kívánt célok: 

• „Ne a beteg utazzon, hanem a lelet” (e-Lelet) 
o beteg komfortosság/megelégedettség, 
o költségcsökkentés, 

• „Indokolatlan, redundáns vizsgálatok elkerülése, ko-
rábbi egészségügyi tájékoztatások elérése” (e-
Kórlap) 
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o beteg komfortosság javítása, költségcsökkentés, 

• „Esélyegyenlőség javítása” (e-Konzultáció, Telemedi-
cina) 
o a rendszerben résztvevő intézmények által, 
o a régión belül mindenhol, 

• „Humánerőforrás fejlesztés” 
o a beteg munkavállalók gyógyulási ideje csök-

kenjen, 
o a munkaerő jobb kihasználása révén a regionális 

versenyképesség növekedjen, 
o az ellátó személyzet terhelésének csökkentése, 

hatékonyabb erőforrás-felhasználás, 
o tudásmenedzsment (adattárház, tudásbázis, e-

Learning, szakértőrendszerek). 
A fejlesztés megvalósítása 
Az intézkedés három, egymástól elkülöníthető, ugyan-
akkor egymásra épülő fejlesztési területből tevődött 
össze:  

• Intézményközi Informatikai Rendszer (IKIR), 

• Intézményen Belüli Informatikai Rendszer 

• IT képzés. 
Az egyik tevékenység az integrált intézményközi in-
formatikai infrastruktúra mintarendszerek kiépítése. A 
mintarendszerek korszerű, Internet alapú, biztonságos 
kommunikációs csatornát használó eEgészségügyi 
szolgáltatásokat nyújtanak a résztvevőknek (a társulás 
tagjainak) és bármely más, külső egészségügyi 
szolgáltatónak (22  ééss  33..  áábbrraa). 

  
22..  áábbrraa  IIKKIIRR  ((IInnttéézzmméénnyykköözzii  IInnffoorrmmaattiikkaaii  RReennddsszzeerr))  

((ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss)) 

  
33..  áábbrraa  MMeeggvvaallóóssuulltt  kkaappccssoollaattii  mmooddeellll  ((ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss))  
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A fejlesztés kulcseleme az eKórlap (elektronikus kórlap) 
szolgáltatás, amelyet a szolgáltatást igénybevevő, arra 
jogosult egészségügyi ellátó szervezet a beteg jelentke-
zésekor azonnal elér, és látja az előző vizsgálatok és 
kezelések sorozatát és azok eredményét. Az így rendel-
kezésre álló tájékoztatás felgyorsítja a diagnosztikát, és 
elkerülhetővé teszi a felesleges, ismételt vizsgálatok el-
végzését, a beteg felesleges „mozgatását”. Az eKórlap 
szolgáltatásra épülnek további elektronikus szolgáltatá-
sok, amelyek a munkaképesség rövidebb idejű vissza-
nyerését szolgálják. Ilyen például az eRecept szolgálta-
tás, amely segítségével a beteg orvosa a receptjeit köz-
vetlenül küldheti a patikába, vagy az eKonzultáció, amely 
segítségével a kezelő orvos más specialistát hívhat se-
gítségül pl. táv-diagnosztika céljából. 
A kísérleti telemedicina szolgáltatások a betegeket köz-
vetlenül is elérik: lehetővé teszik bizonyos idült megbete-
gedésekben szenvedők állapotának otthoni monitorozá-
sát Internet alapú eszközök és módszerek biztosításával. 
Fenti alapszolgáltatások, egy következő lépésben, lehe-
tővé teszik az ellátás-finanszírozás elektronikus doku-
mentációját is.  A rendszerben felhalmozódó 
deperszonalizált beteg adatok, ellátási adatok, lehetősé-
get nyújtanak szakmai, statisztikai adatok gyűjtésére. 
Több régiót összefogó adattárház épült fel, ami többek 
között lehetősséget nyújt tudományos kutatások alap-
adatainak a szolgáltatására is. 
Új fejlesztés a Tele radiológiai rendszer, ami megteremti 
az otthon monitorozás feltételrendszerét. 
A rendszerről való informálódás, továbbá a betegek saját 
ellátási dokumentumairól biztosít információt a Portál 
(http://www.kezelnet.hu). Az eEgészségügyi szolgáltatá-
sok régiónként az intézményközi tájékoztatás mintarend-
szer központjának infrastruktúráján működnek. A köz-

pontban kapnak helyet, a központi adatbázisokat és az 
alkalmazói programokat futtató szerverek és az informa-
tikai hálózat segítségével ide csatlakoznak a rendszerbe 
bekapcsolt felhasználók. A felhasználók a távkapcsola-
tok megvalósítását és esetlegesen munkaállomásokat 
kapnak a fejlesztésben. A regionális rendszerfejlesztés 
eredményeként az elmaradott régiókban létrejön egy-egy 
egészségügyi informatikai mintarendszer, amely régión-
ként mintegy 1000 munkahelyet kapcsol hálózatba a 
kórházak, a rendelőintézetek és háziorvosok köréből.  
A mintarendszer egyik meghatározó követelménye, hogy 
bármely más egészségügyi szolgáltató számára nyitott 
legyen, ezért a kifejlesztett szolgáltatásokat a későbbi-
ekben akár a nem közvetlenül gyógyító feladatot ellátó 
egészségügyi intézmények (pl. patikák) is igénybe vehe-
tik. Az egészségügyi adatok biztonságos, más számára 
nem hozzáférhető továbbítása nem csak igény, hanem 
törvényi előírás is. A megvalósítandó intézményközi in-
formációs rendszer biztonságos kommunikációjának zá-
loga a digitális aláírás alkalmazása. 
Az intézkedés másik tevékenysége az intézményen be-
lüli információ-rendszer összetevők fejlesztése és integ-
rálása. A fejlesztések eredményeképpen az intézményen 
belül kialakul egy korszerű információs rendszer (hard-
ver, belső hálózat, szoftver-alkalmazások), amely előse-
gíti az intézményben a költséghatékonyabb, jobb gazdál-
kodást. Olyan rendszerkomponensek támogatása való-
sul meg, amelyek a belső folyamatok és a beteggel 
végzett tevékenységek jobb követhetősége révén az in-
tézmények elszámolását pontosabbá teszik (Elszámoló 
ház, Szerződéstár); a kialakuló vezetői információrend-
szerek pedig a jobb döntéshozatalt segítik elő. 
A kétirányú fejlesztések régiónként mintegy 250 új elekt-
ronikus munkahely létrehozását és 600-800 elavult mun-
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kahely modernizálását eredményezik. A fejlesztések a 
tartalmukban, a pályáztatás lebonyolításában, a ver-
senysemlegesség biztosításában teljes egészében kö-
vetik az Európai Unió ajánlásait (SEC (2003) 895). 
Az intézkedés harmadik tevékenysége az IT képzés. A 
mintarendszerek bevezetésének elengedhetetlen része a 
végfelhasználók, üzemeltetők és rendszerügyintézők 
megfelelő képzése az intézményközi és az intézményen 
belüli IT rendszerek használatára. 
Várható előnyök 
A projekt eredményeképpen számos eredményt sikerült 
megvalósítani, melyeket három szinten célszerű elkülö-
níteni. 
Regionális szintű eredmények: 
• informatikai adatkapcsolat az egészségügyi ellátás 

minden szintje,ill. az érdekelt szervezetek között, 
• a lakosság egészségi állapotának naprakész, gyors 

elemzési lehetősége, 
• rendelkezésre álló humán erőforrás jobb kihaszná-

lása  (radiológia, patológia, stb.), 
• diagnosztikai információk elérhetőségének biztosí-

tása. 
Intézményi szintű eredmények: 
• költséghatékony működtetéshez szükséges IT feltéte-

lek javulása, 
• lehetőséget kapnak a kórházak és a szakrendelések, 

különleges ismereteik, ill. berendezéseikkel végzett 
vizsgálatok szolgáltatásként történő értékesítésére. 

 

Beteg szintű eredmények: 
• elkerülhetővé válnak a felesleges, ismételt vizsgála-

tok (labor, röntgen, ultrahang stb. – átlagosan kb. 10-
15%), 

• csökken a munkából kieső idő (utazások számának 
csökkenése, várakozási idő csökkenés stb. – 
átlagosan kb. 10-20%), 

• rövidebb gyógyulási idő a korai felismerés, diagnosz-
tika által, ennél fogva, 

• a munkaerőpiacon a versenyképesség javulása, 
• otthonmonitorozás (EKG, vérnyomás, stb.) biztosítása, 
• pontosabb diagnózis (44..  ééss  55..  áábbrraa). 

  
44..  áábbrraa  BBeetteeggúútt  IIKKIIRR  nnééllkküüll  ((VVaassss--CCssiibbaa,,  22001122))  
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55..  áábbrraa  BBeetteeggúútt  IIKKIIRR--rreell  ((VVaassss--CCssiibbaa,,  22001122))  

Akadályok 
A projekt megvalósítását követően 60 hónapos üzemel-
tetési kötelezettségei voltak a projektben résztvevő régi-
óknak. A kialakított rendszer üzemeltetését is szét kellett 
választani a beruházáshoz hasonlóan, így kéttípusú üze-
meltetést különböztetünk meg: Intézményen belüli- és 
intézmény közi üzemeltetést. Az intézmény közi (IKIR) 
üzemeltetés esetében a régiónak egyetemleges üzemel-
tetési kötelezettsége keletkezett, az intézményen belüli 
üzemeltetés esetében, pedig az adott kedvezményezettek 
csak a saját intézményén belül megvalósult fejlesztések 
miatt keletkezett üzemeltetési kötelezettsége. 
Az első baj az intézmény közi rendszer üzemeltetésénél 
jelentkezett: az egészségügyi intézmények egyébként is 
nehéz pénzügyi helyzetében egy plusz terhet jelentett az 
IKIR üzemeltetése. Ennek megfelelően azok az intézmé-
nyek teljesítettek megfelelően a központi rendszer üze-

meltetésében, akik fizetési kötelezettségeinek eleget 
tettek időben. Így egyfajta aránytalanság lépet fel, mivel 
azok az intézmények jártak rosszul, akik határidőre-, a 
szerződésüknek megfelelően teljesítettek. Ellenben a-
zokkal, akik fenntartási kötelezettségeinek nem-, vagy 
csak időben csúszással teljesítettek. Az elkövetkező be-
ruházásokban, melyek konzorciális alapon fognak meg-
valósulni, megfelelően kell meghatározni minden egyes 
üzemeltetési, megvalósítási kötelezettségét, hogy elke-
rülhető legyen az említett gond. Ebből következik, hogy a 
konzorciális projekt megvalósítások esetében kerülni kell 
az egyetemleges pénzügyi felelősséget. 
Az egészségügy területén végzett beruházások eseté-
ben célszerű lenne olyan pályázati projekteket kiírni, ami 
az eszközök és szolgáltatások finanszírozásán túl foglal-
kozik a fenntartási időszak költségeivel is. 
A projektek megvalósítása során – és itt elsősorban 
egészségügyi informatikai projekteket értek – olyan 
szakember gárda bevonására van szükség, akik tudása 
és végzettsége kiterjed a projekt minden területére. A 
projekt esetében feszültségekhez vezetett, hogy több 
informatikai szakember volt jelen a projektben, mint 
olyan, aki a mindennapi életben a rendszert használja. 
Nem elegendő „csak” a jobbnál-jobb informatikai tudás-
sal rendelkező szakemberek felsorakoztatása a projekt 
tervezésére, hanem szükséges az orvosi szakma – ezen 
belül a különböző szakterületek szakértői –, az ellátó 
személyzet és ápolók bevonása.  Fontosnak tartom to-
vábbá az egészségügyi finanszírozási szakértők és a 
gazdasági szakemberek bevonását már a tervezési fá-
zisban. 
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További gondok: 

• A kapcsolódó szakmai programok tartalmi 
aszinkronitása a résztvevők motiváltságát és a rend-
szer használhatóságát kíméletlenül csökkenti. A mi-
nisztérium részéről erősíteni kell a szakmai támoga-
tást, illetve ki kell alakítani a rendszer továbbfejlesz-
téséhez az intézményrendszeren belüli szakmai 
megegyezést. 

• Az előírt külső informatikai kapcsolat, vagy szolgálta-
tás sok helyen nem állt rendelkezése. Csak olyan 
külső megoldásokra szabad alapozni, amelyek már 
üzemszerűen biztosítottak, a program keretében lét-
rehozhatóak, vagy jóváhagyott kapcsolódó program 
keretében időben elkészül. 

• A rendszerkoncepció orvos-szakmai tartalmában je-
lentős hibákat tartalmazott. A megvalósításban vállal-
kozói oldalon erőteljesebben kell megkövetelni az 
egészségügyi szakmai kompetenciák meglétét. 

• A nem megfelelő közbeszerzési szerkezet nehezen 
irányítható és számon kérhető szállítói működést 
eredményez. Olyan közbeszerzési eljárás kialakítása 
kívánatos, ami legkevesebb megrendelő oldali koor-
dináció mellett is szavatolni tudja a kívánt ered-
ménytermékek határidőre történő leszállítását. 

• Világos intézményi és orvosi előnyök hiányában a 
használatba vétel alacsony szinten marad. Ennek el-
kerülése érdekében az országos központ üzemelte-
tésének központi finanszírozása szükséges. A moti-
váció erősítésére megfelelő szintű szabályozási vál-
toztatásokat meg kell tenni (OEP végrehajtási 
utasítások, törvénymódosítások). 

 

A rendszerben rejlő lehetőségek 
A rendszer egységes továbbfejlesztésével, a problémás 
témák tisztázásával jelentős előnyöket lehet elérni a be-
tegek minőségi ellátása és a hatékony működés terüle-
tén egyaránt. A legfontosabb feladatokat az alábbiakban 
tudom összefoglalni: 

• Az egészségügyben erősíteni kell a közhiteles (vagy 
azzal egyenértékű) nyilvántartásokra való támaszko-
dást, az OEP megfelelő bevonása szükséges a bő-
vítés során. 

• Az egyes intézmények eltérő feladataihoz illeszke-
dően ki kell alakítani egy olyan informatikai szolgál-
tatás készletet, amelyből az érintett intézmények jel-
legüknek megfelelően választhatnak, hogy melyeket 
kívánják bevezetni. 

• Az IT minimumkövetelmények alkalmazásával 
kialakítandó országos rendszer jelentős, minőségi ug-
rás az akkreditálhatóság irányába. 

• A szolgáltatások központi beszerzésével jelentősen 
javítható a szállítók közti koordináció minősége és a 
költséghatékonyság. 

• Projektmenedzsment szervezet kialakítása a 
konzorciumok tevékenységének koordinálására: 
meglévő konzorciumok esetén a fenntartás és fej-
lesztés feladatára, míg új szerveződő konzorciumok-
nál az indítandó projektek egységes szemléletű meg-
valósítására.  
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• Folytatni, és erősíteni kell a pozitív kommunikációt a 
rendszer mielőbbi és teljesebb használatba vételére, 
akár kényszerítő feltételek bevezetésével is. 



• Háziorvosok részére ki kell dolgozni egy üzleti tervet, 
amely esetükben a gazdaságos csatlakozás lehető-
ségét mutatja be. 

• OEP-el a tárgyalásokat be kell fejezni és elindítani a 
viszontazonosítási szolgáltatást, valamint a közhiteles 
egészségügyi nyilvántartások használatát. 

További lehetőségek és kihívások 
A HEFOP 4.4. mind magyarországi, mind nemzetközi 
viszonylatban egyedülálló projekt volt. Megvalósítása 
szakmai kihívást jelentett a projekt részvevői számára. 
Sikerült egy olyan egészségügyi informatikai rendszert 
létrehozni, amely lefektette a további fejlesztések alapjait 
és kereteit. Példaértékű lehet más intézmények számára 
is, ahol hasonló fejlesztéseket kívánnak megvalósítani 
((66..  áábbrraa).  

  
66..  áábbrraa  NNeemmzzeettkköözzii  öösssszzeehhaassoonnllííttááss  ((HHooffffmmaannnn,,  22000066))  

A kialakított egészségügyi mintarendszer vizsgálatát kö-
vetően, igazolódni látszott, hogy a fejlesztések az alábbi 
területekre kell, hogy fókuszáljanak:  

• központi rendszer továbbfejlesztése, a rendszer szol-
gáltatásainak optimalizálása, 

• az intézményközi kapcsolatok országos kiterjesztése, 
fekvőbeteg intézmények csatlakozásának támoga-
tása, 

• folyamat alapú minőségbiztosítás technikai feltételei-
nek megteremtése, 

• Korlátozott, de a törvényi előírásoknak megfelelő 
funkcionalitású kórházi rendszerszolgáltatások nyúj-
tása. 

Nagyon fontosnak tartom a programot folytatását, 
ugyanis olyan mértékű tudásbázis halmozódott fel, amit 
ezen a ponton nem szabad elveszni, vagy elavulni 
hagyni. A kiterjesztés lehetősséget teremtene arra is, 
hogy a páciensek teljes életútját végig lehessen kísérni, 
ami a tengeren túli államokban már megvalósult. Ezáltal 
segítséget nyújthatna az orvosi ellátások, az orvosi ku-
tatások számára. Ugyanakkor egy olyan környezetet le-
hetne kialakítani, ami ellenőrizhetően és költségha-
tékonyan tudna működni. 
Magyarországon óriási kihívás megfelelni az Európai 
Unió egészségügyi minőségi szintjeinek, mindezt jól 
mutatja a rendelkezésünkre álló források. Hasonló prog-
ram az Egyesült Királyság területén is megvalósult, a 
hazai elképzelésekkel hasonlatosan:  
- Háziorvos-, Szakrendelők-, Kórházak egységes infor-

mációs rendszere  
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- XML alapú dokumentum csere 



- Tele-konzultáció, tele-radiológia, stb.  
 A rendelkezésre álló anyagi forrás is hasonló volt, azzal 

az apró különbséggel, hogy a hazai megvalósításra 
szánt összeg forintban állt rendelkezésre, az európai 
kezdeményezésre pedig euróban. 
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JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüüll  
BBeesszzééllggeettééss  HHoorrttoobbáággyyii  CCssaabbáávvaall  

SSzzőőddii  SSáánnddoorr  
  

 

„… mennyivel könnyebb dolgunk lenne, ha 
létezne egy minőségtudatosságot terjesztő vírus, 
ami megfertőzi a munkatársainkat, aminek a 

hatására a kolléga azonnal felismeri a 
minőséggel kapcsolatos elvárásokat, 

tudnivalókat, valamint megérti és elfogadja a 
minőség fontosságának és szerepének 
jelentőségét, amit alkalmazni tud a 
mindennapi munkavégzés során.” 

Hortobágyi Csaba 
Hortobágyi Csaba műszaki menedzserként végzett a 
Dunaújvárosi Főiskolán, majd a Miskolci Egyetemen 
szerzett okleveles kohómérnök diplomát. 2002-ben mi-
nőségbiztosítási mérnökként kezdte a pályáját, 2005-től 
dolgozik minőségirányítási vezetőként. A veszprémi 
Continental Automotive Hungary Kft-nél 2008 óta tölt be 
Minőségirányítási, KTME, és gyártástámogatási rendsze-
rek vezető tisztséget. A 10 éves autóipari minőségirá-
nyítási vezetői tapasztalatait és az általa vezetett minő-
ségirányítási rendszerek, folyamatok fejlesztésével kap-
csolatos eredményeit több minőségirányítási konferen-
cián osztotta már meg. Szakmai kutatási területe a mi-
nőségügyi stratégiák fejlesztési lehetőségeinek vizsgá-
lata, a minőségköltségek és a minőségtudatosság har-
monizálásával összhangban. Újító és proaktív szemlé-
letmódját, valamint a minőségirányítás iránti szakmai el-
kötelezettségét számos vevői elismerés igazolja. 

- Mire vagy leginkább büszke eddigi szakmai sikereid 
közül? 

- Az elmúlt 10 év során több kiemelkedő eredményt ér-
tem el csapatommal. Számos fejlesztést és újítást volt 
szerencsém irányítani, melyek minden esetben a vál-
lalat sikerességét növelték. A Continental-nál jelenleg 
egy 150 fős minőségirányítási csapattal dolgozhatom 
együtt, kiknek elkötelezettsége és a minőség iránti alá-
zata a legnagyobb hajtóerő a folyamatos fejlesztés 
gondolatának megélésében. Mindezen túl az egyik, ki-
emelkedő sikernek könyvelem el életemben azt az 
egyedülálló kooperatív képzési formát (AQA – Auto-
motive Quality Academy /Autóipari minőségügyi szak-
mérnök/), melyet autóipari minőségügyi szakemberek-
kel és a Pannon Egyetem munkatársaival közösen al-
kottunk meg, amihez egyre több autóipari vállalat sze-
retne csatlakozni. 
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- Fiatal vezetőként mennyire tudod magad elfogadtatni a 
munkahelyeden? 

- Ezen a kérdésen eddig még nem gondolkodtam. Sze-
rencsére a Continental menedzsmentje és a meglévő 
strukturált, lapos szervezet, valamint a szakmai alapo-
kon történő irányítás miatt nem merült fel ilyen akadály. 

- Mit jelent számodra a jó minőség? Melyek a minőség 
számodra kézzel fogható jelei? 

- Sokan sokféleképpen értelmezik a minőséget, de szá-
momra az a jó minőség, amikor a vevő mosolyogva és 
elégedetten távozik a gyárból, hiszen arra az értékte-
remtésre kell összpontosítanunk, amit vevőink is annak 
tekintenek. 

- Milyenek ítéled meg hazánkban a minőség presztizsét? 
Hogyan lehetne a honi minőségtudatosságot erősíteni? 

- A minőség presztízse ágazatonként, területenként, vál-
lalatonként eltérő. Úgy gondolom, hogy Magyarorszá-
gon rengeteg kiemelkedő, kiváló szervezet létezik, ahol 
a minőség kitüntetett helyen szerepel. Személy szerint 
több olyan gyárban jártam már, akiktől nagyon sokat 
lehet tanulni. Véleményem szerint szigorúan külön kell 
választani az olyan szervezetek megítélést, amelyek 
részt vesznek a magyarországi minőségügyi szakmai 
életben (konferenciákon, workshopokon) és eredmé-
nyeiket publikálják, azoktól a szervezetektől, amelyek e 
folyamatokban tudatosan, vagy egyéb okok miatt nem 
vesznek részt. Attól, hogy egy vállalat a nyilvánosság 
előtt nem jelenik meg tevékenyen, még kiváló minő-
ségügyi eredményekkel rendelkezhet. Ezen a helyze-
ten lehet változtatni, ha előremutató szakmai tartal-
makkal rendezünk összejöveteleket, és szorgalmazzuk 
a mind teljesebb körű, kedvezményes részvételt. 

- A Continental, mint multi, gyakorlatából mi magyarok, 
mit tudtunk profitálni minőségügyi vonalon? Milyen jó 
magyar gyakorlatot sikerült nemzetközileg is elfoga-
dottá tenni az anyavállalatnál? 

- Egy ilyen világméretű vállalat esetében, mint a 
Continental AG is, óriási tudás összpontosul. Központi 
rendszereinkben elérhető Best practice-ok és Lessons 
Learned adatbázisokban lévő esetek és az ötletme-
nedzsment folyamatokból származó ötletek közül még 
felsorolni is nehéz lenne az adaptált alkalmazásokat. A 
tudásmegosztásban természetesen a veszprémi gyár-
nak is feladata és kötelezettsége van. Ha ki kellene 
egyet emelnem azon javaslatok közül, melyek tőlünk 
indultak, akkor a vállalati minőségstratégiát említeném 
meg. Ezt mostanra már valamennyi Continental gyár-
ban rendszeresen készítik el, azonban ilyen elgondo-
lást először veszprémi gyárunkban készítettünk a mun-
katársakkal, ez a folyamatos fejlődésünk egyik, kiemelt 
eszköze. 

- Több konferencián tartottál sikeres előadást. Legutóbb 
az ISO 9000 FÓRUM éves konferenciáján élvezhettük 
prezentációdat. A távolmaradók miatt kérdem első sor-
ban: mi az a minfluenza? 

- A minfluenza egy feltételezett fikció eredménye, melyet 
akkor alkottunk, amikor arról beszéltünk a munkatár-
sakkal, hogy milyen további eszközeink vannak a mi-
nőségtudatosság terjesztésére a vállalaton belül. Ekkor 
jött a gondolat, hogy mennyivel könnyebb dolgunk len-
ne, ha létezne egy minőségtudatosságot terjesztő ví-
rus, ami megfertőzi a munkatársainkat, aminek a hatá-
sára a munkatárs azonnal felismeri a minőséggel kap-
csolatos elvárásokat, tudnivalókat, valamint megérti és 
elfogadja a minőség szerepének jelentőségét, amit al-
kalmazni tud a mindennapi munkavégzés során. Az 
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ISO9000 konferencián bemutatott előadásomban rend-
hagyó módon most nem egy új eszközt vagy mód-
szertant mutattam be, hanem inkább a figyelmet sze-
rettem volna felhívni arra, hogy munkatársaink szem-
lélete meghatározza a vállalat sikerességét.  

 
 
 
______________________________________________  

- Menyire vagy a csapatmunka híve? Szereted a team 
munkát? 

- Úgy gondolom, hogy kiemelkedő és hosszú távú sike-
reket kizárólag csapatban lehet elérni. Vezetőként az 
egyik legfontosabb feladatom ezt a csapatot vezetni, 
összefogni, motiválni és biztosítani azokat az erőforrá-
sokat, melyekkel ők sikereket érhetnek el. 

- Kikkel dolgozol szívesen egy csapatban? Milyen mun-
katársi tulajdonságokat díjazol a leginkább? 

- Munkám során már nagyon sokféle nemzetiségű, szak-
tudású munkatárssal dolgoztam együtt. Számomra a 
csapatmunka során a legfontosabb a kreativitás, az 
őszinteség és a céltudatosság. Ha ezek az ismérvek 
megtalálhatóak a csapattársakban, akkor az építő 
eredmény biztosított. 

- - Miként tudsz regenerálódni, kikapcsolódni? Mi a ked-
venc szabadidős elfoglaltságod? 

- Meglepő módon nekem munkám egyben a hobbim is. 
Ha van egybefüggő, hosszabb szabadidőm, szívesen 
képzem tovább magam és szerzek újabb ismereteket, 
melyek a munkámhoz kapacsolódnak. E pihentető el-
mélkedések eredményeként születnek meg újabb cé-
lok, melyek megvalósítása újabb ösztönöző lehetőség 
lehet a jövőre nézve. 

- Válaszaidat nagyon szépen köszönöm! 
______________________________________________  

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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ÁÁttaaddttáákk  aa  kköörrnnyyeezzeettii  mmeeggttaakkaarrííttáássii  ddííjjaakkaatt  
  

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért ti-
zenegyedik alkalommal megszervezett Ablakon Bedobott 
Pénz programjában bemutatott vállalati intézkedések 
igazolják, hogy a vállalatok hosszú távú fennmaradásá-
nak kulcsa a környezettudatos és erőforrás-takarékos 
működés. A program résztvevői felismerték, hogy kör-
nyezeti teljesítményük olyan intézkedésekkel is javítható, 
amelyek költségcsökkentő hatásuk miatt jelentős gazda-
sági előnyt jelentenek számukra. 
2014-ben 9 nagyvállalat és 3 kkv mutatta be környezet-
védelmi fejlesztéseit az Ablakon Bedobott Pénz prog-
ramban. A résztvevő szervezetek változatossága jó 
példa arra, hogy a környezetvédelem és a felelős válla-
latirányítás nem pusztán a nagyvállalatok luxusa, kellő 
odafigyeléssel és elszántsággal bárki képes lehetősé-
geihez mérten előmozdítani a fenntarthatóság eszméjé-
nek gyakorlati megvalósulását. 
A vállalatok által bemutatott intézkedéseket a KÖVET 
szakértői helyszíni audit során megvizsgálták, majd a 
beérkezett esettanulmányok alapján az ötfős, független, 
szakmai zsűri által kiemelkedőnek ítélt intézkedéseket a 
KÖVET Egyesület díjjal jutalmazta. 

• A „Legszebb mosott gyümölcs a tálban”, azaz a ráfor-
dítást nem igénylő intézkedések kategóriájában a 
zsűri az OPEL Szentgotthárd Kft.-t díjazta energia-
hatékony műszakmodelljük alkalmazásáért. 

• A „Legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs”, azaz 
a három éven belül megtérülő beruházások kategóri-
ában díjat kapott az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. a 
sűrített levegő fogyasztása során fellépő veszteségek 
tudatos csökkentéséért valamint 

• A GE Water and Process Technologies Hungary Kft. 
a keverők hulladék hőjének felhasználását és a hűtő-
víz újrafelhasználását magában foglaló intézkedésé-
ért. 

• A „Legnagyobb magasan csüngő gyümölcs”, azaz a 
három éven túl megtérülő beruházások kategóriájá-
nak díjait a Duna-Dráva Cement Kft. nyerte el az 
anyagában nem hasznosítható, de petrolkoksz he-
lyettesítésre alkalmas hulladékok felhasználásának 
növeléséért, és 

• a Chinoin Zrt.– a Sanofi újpesti vállalata kapta helyi 
szennyvízkezelésük fejlesztéséért. 

• Kkv-különdíjjal a Katica tanya élményközpontot (BPR 
Consult Kft.) díjazták a valóban felelős, mély környe-
zeti és társadalmi elköteleződésük miatt, amely stra-
tégiai döntéseik meghozatalában éppúgy jellemző, 
mint az élményközpont mindennapi működése során. 

2014-ben két új különdíjat adtak át a szervezők. 

• Ökodizájn különdíjban részesült a Folprint Zöld-
nyomda Kft. a nyomdai kivitelezésben megjelenő, a 
teljes technológiájukon átívelő környezettudatos ter-
vezés gyakorlati megvalósításáért és  

• Az EGIS Gyógyszergyár Zrt. a technológiai szennyvíz 
AOX-mentesítéséért. 

• Karbon-megtakarítás különdíjat kapott a Tiszai Vegyi 
Kombinát Nyrt. az olefin üzemeket összekötő vezeték 
építéséért és az üzemek indulása során keletkező 
fáklyázási veszteség csökkentéséért. 

A KÖVET Egyesület az Ablakon Bedobott Pénz prog-
ramban 2002 és 2014 között 92 szervezet 487 beruhá-
zását, vagy beruházást nem igénylő fejlesztését gyűjtötte 
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Tisztelt Tagunk! össze, melyek a 12 év alatt összesen 31,05 milliárd forint 
megtakarítást hoztak.  
Emellett a környezetvédelmi intézkedések során a cé-
gek: Az Igazgatótanács 2014. december 9-i 

határozata szerint a tagdíjak mértéke 2015-ben 
is változatlan marad. • megtakarítottak évente 658,3 ezer liter üzemanyagot, 

amellyel 3917 átlagos fogyasztású gépkocsi elme-
hetne Budapestről Brüsszelbe és vissza; ______________________________________________  

 • megspóroltak 860 GWh villamos energiát, amely 
körülbelül 427 ezer lakótelepen élő család átlagos 
éves villamosenergia-igénye; 

 

• 56,6 millió m3 földgázt takarítottak meg, amely megfe-
lel 43.460 háztartás éves gázfogyasztásának; 

• a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésének és 
az anyagfelhasználás tökéletesítésének eredménye-
ként 642.130 tonnával kevesebb nem veszélyes hul-
ladékot termeltek, ami megfelel 2.568.520 fő éves 
szilárd háztartási hulladékának; 

• 68.852 tonnával kevesebb veszélyes hulladékot ter-
meltek, ami 7,1 milliárd darab érintőképernyős tele-
fonnak felel meg. 

A bemutatott intézkedések egyharmada semmilyen 
anyagi ráfordítással nem járt, ellenben átlagosan 56,1 
millió forint hasznot hoz egy vállalatnak évente. Összes-
ségében tehát pusztán szervezési, viselkedési változta-
tással évente 6,93 milliárd forint tiszta hasznot ér el a 
bemutatott 92 vállalat. Az eddig összegyűjtött intézkedé-
seket kereshető adatbázis formájában megtalálhatóak a 
www.ablakonbedobottpenz.hu honlapon. 
______________________________________________  

Érdeklik a minőségügy fejleményei? 
Találkozni szeretne a legismertebb 

szakemberekkel? 
Fejleszteni szeretné minőségügyi 

ismereteit? 
 

Legyen tagja a 
Magyar Minőség Társaságnak! 

 
Lépjen be itt! 

______________________________________________  
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„„AA  MMiikkuullááss  iiss  bbeenncchhmmaarrkkooll  ––  88””  kkoonnffeerreenncciiaa  
22001144..  ddeecceemmbbeerr  44..--,,  HHootteell  BBeenncczzúúrr,,  BBuuddaappeesstt  

  
A rendezvény a gazdasági folyamatok alakulásának jel-
lemzésével, továbbá a benchmarking, a minőségjavítás be-
vált módszereinek, a jó példáinak ismertetésével kívánt a 
szervezetet irányító menedzsereknek és a minőséget köz-
vetlenül létrehozó szakembereknek segítséget nyújtani. Az 
előadások a minőség, versenyképesség és ügyfél-elége-
dettség témakörét ölelték fel. 

A rendezvényt Sződi Sándor, az IFKA Iparfejlesztési Köz-
hasznú Nonprofit Kft. minőségügyi és oktatási vezetője nyi-
totta meg. A bevezetőben kiemelte, hogy a nyolcadik alka-
lommal tartott rendezvény az eddigieknél jóval nagyobb ér-
deklődést keltett,előzetesen több mint 200 résztvevőt, re-
gisztráltak, 35 a szponzorok és 15 a médiatámogatók szá-
ma! Még külföldi vendég is érkezett, Székelyföldről, akit 
külön üdvözölt. 

Az első előadó, Dr. Fülöp Zsuzsanna, a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság főosztályvezető-helyettese „Ügy-
félszolgálat és ügyfél-elégedetlenség az NFH tapasztala-
tainak tükrében” című előadásában az ügyfél hangját 
(Voice of the customer, VOC) emelte ki. Ennek 

 lényege az ügyfél elvárásainak, preferenciáinak, eset-
leges ellenérzéseinek megismerése és beépítése az 
adott vállalat (intézmény) stratégiájába 

 elemei létre kell hozni az igények és szükségletek 
hierarchiáját,  

 intézkedési alternatívákat kell kidolgozni a feltárt ered-
mények alapján 

Az ügyfél többféle módon is hallathatja a hangját és minden 
módra meg kell találni a helyes választ. Bármilyen is ez a 
hang, a válaszban legfontosabb az ügyfélközpontúság, 
amelynek  

 az empátia 
 a figyelmes meghallgatás 
 udvariasság és természetesség 
 pozitív beállítottság 
 optimizmus 
 meggyőző kommunikáció 
 kreatív probléma-kezelés 

A felvezető előadást követően adta át Sződi Sándor a múlt 
évi, „A Mikulás is benchmarkol – 7.” konferencia legjobb 
előadójának a résztvevők által odaítélt díjat Harazin 
Tibornak, a Continental Automotive Hungary Kft. csoport-
vezetőjének. 
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Dr. Gutassy Attila a Mikulás főbb tevékenységei alapján 
mutatta be a Mikulás menedzsmentrendszerét. Sorban 
bemutatta, hogy a minőségmenedzsmentben használatos 
általános, és egyes szakmák által használatos szabványok 
és más előírások, ISO/IEC 27001 (IBIR) Kockázatkezelés, 
kockázatelemzés (pl. FMEA), ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 
17065, ISO 14001 (KIR), ISO/IEC 17024 MSZ 28001 
(MEBIR), ISO 50001 (EIR), ECSL hogyan érvényesíthetők 
a Mikulás menedzsmentrendszerében. Határozott állást 
foglalt a mellett, hogy egységes menedzsmentrendszert 
kell létrehozni. Példákon mutatta be, nem lehetünk biztosak 
abban, hogy a CE-jelöléssel ellátott termékek biztonságo-
sak. Kiemelte, hogy ISO 26000 – CSR, az élő lelkiismerete, 
és felsorolta a társadalmi felelősségvállalás hét alapelvét. 

A minőségjavítás bevált módszereit elemezte Dr. Topár 
József, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem (BME) adjunktusa. A rendszerek fejlődésének 
sajátosságai után ismertette az ISO 9001 szerint tanúsított 
szervezetek számának alakulását, rohamos csökkenését. 
Rátért arra a „játszmára” amely a minőségmenedzsment 
piac szereplői között folyik. Idézte, hogy egyes esetekben a 
szervezet hiányos elkötelezettsége a minőség iránt a gyen-
ge vezetésének lehetőséget ad arra, hogy a minőséggel 
kapcsolatos folyamatos felelősségvállalás helyett a fele-
lősséget a minőségmenedzsment szervezetre és a tanú-
sítókra hárítsa át. Bemutatta a problémamegoldás/minő-
ségfejlesztés folyamatát, csoportosítási lehetőségeit, a 
módszerek kiválasztásának elveit, vagyis a minőség stra-
tégiát és a módszerek alkalmazásának gondjait. 

Bíró Virág, a KÉSZ csoport Minőségügyi Szolgáltatások 
Üzletágvezetője arról szólt, hogy hogyan javítható a ver-
senyképesség minőségügyi eszközökkel. Kitért azokra a 
teendőkre, melyeket a pályáztatás vagy projekt döntés-elő-
készítése során, a projekt indításakor és lezárásakor kell 
végrehajtani. Egyértelmű vevői igényeket kell ismerni, lé-
nyeges a megrendelő-szolgáltató együttes elfogadása. A 

projekt megvalósításának kezdetén fontos a proaktivitás. A 
projekt lezárása után is van tennivaló: a saját hatáskörben 
ellátott feladatok, a kompetencia növelése, pl. a dolgozói 
elégedettség a lojalitás növelése, a munkakörülmények 
javítása. 

A rendezvény egyik központi kérdésére, arra, hogy mit te-
hetünk a versenyképesség erősítéséért, Czimbalmos Béla, 
a Szinergia Projekt-, Működés- és Vállalkozásmenedzs-
ment Kft. vezető tanácsadója, partnere kereste a választ. A 
versenyképesség és a szervezeti hatékonyság kapcsolatá-
ból indult ki, vizsgálta a projektérettség szerepét a hatékony 
működésben és bemutatott megoldásokat, melyekkel sike-
resen menedzselhetők a projektek. Felsorolt néhányat a 
versenyképességünket akadályozó problémakörök közül. 
Ismertette példaképpen, hogy hogyan alakítható ki hatéko-
nyan működtethető projekt portfolió. 
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Az ügyfél elégedettsége elsősorban teljesítményméréssel 
növelhető, amint azt Dr. Németh Balázs a Kvalikon Veze-
tési Tanácsadó és Rendszerfejlesztő KFT igazgatója fej-
tette ki. Idézte Harringtont, aki szerint a mérés kulcsfontos-
ságú. Ha nem tudunk valamit mérni, akkor nem tudjuk irá-
nyítani, nem tudjuk menedzselni, nem tudjuk fejleszteni. 
Mérés a szabályozás feltétele (PDCA). A legfontosabb, 
hogy a Key Performance Indikátorokat, a kulcs teljesít-
ménymutatókat mérjük. Ő is a vevő hangjára hívta fel a 
figyelmet, azokra az elvárásokra, amelyeket az ügyfeleink 
várnak el egy terméktől, vagy szolgáltatástól. Egy szolgál-
tatásnak általában több vevője van, amelyek elvárásai 
különböznek, ezért célszerű a vevőket szegmentálni. Az 
„Üzlet hangja” Voice of Business” azoknak az elvárásoknak 
a csoportja, amiket a folyamatot működtető szervezet vár el 
a terméktől vagy szolgáltatástól. Meg kell érteni a vevők 
elvárásait és (az üzleti elvárásokkal összhangban) olyan 
mérhető és számon kérhető elvárásokká kell lebontani, 
amelyek teljesülését biztosítani tudjuk a folyamatok kiala-
kítása és irányítása által. 



Ma már közhelynek számít az a megállapítás, hogy a ver-
senyképesség alapvető tényezője az innováció. Ezért is kí-
sérte nagy érdeklődés Takács Béla, az EPCOS Elektronikai 
Alkatrész Kft. (TDK Group Company) ügyvezető igazgatójá-
nak gondolatait a szervezeti innováció alapjairól. A szerve-
zetfejlesztés folyamatának elméletéből kiindulva elemezte 
saját szervezetének válaszait, melyeket a nehézségekre / 
kihívásokra adott, ezek között a K+F erőforrások erőteljes 
növelését (létszám, költség, beruházás). Azt is hangsú-
lyozta, hogy szükség volt innovatív, versenyképes, folya-
matosan bővülő kompenzációs csomagra a kulcsemberek 
részére. További intézkedések: belső vállalati képzés elin-
dítása, tanműhely kialakítása, együttműködés a helyi okta-
tási szervezetekkel (duális képzés). A szervezetfejlesztés 
meghozta a várt eredményeket, melyeket néhány adattal 
jellemzett. 

A konferencia befejező előadásában Szabó Zoltán, az OTP 
BANK NYRT. budapesti régiójának ügyvezető igazgató-he-
lyettese a banki segítséget mutatta be, melyet a versenyké-
pesség erősítéséhez képes nyújtani. A program keretében 
új hitelek nyújtására (I. Pillér) illetve meglevő deviza- és 
forinthitelek kiváltására (II. Pillér) is lehetőség van. A Bank 
további  kínálata a kereskedelmi faktoring, mellyel többféle 
szolgáltatás érhető el. Felvázolta Bankja sokrétű kereske-
delmi faktoring szolgáltatásait, ezek előnyeit, továbbá az 
export faktoring szolgáltatását. A lehetőségek között emlí-
tette a különböző kockázatkezelési megoldásokat, (deviza, 
kamat, árupiac), és a lízing lehetőségét. Arra biztatott, hogy 
vegyék igénybe a bank széleskörű tanácsadó szolgálatát. 

A rendezvény egyes előadásait szakmai cikkek formájában, 
későbbi számunkban ismertetni fogjuk. 

A rendezvény kiemelt támogatója az ISO 9000 FÓRUM. 

Támogatók: AGRIKON KAM Kft., HÍD ÉPÍTŐ ZRT., 
BÁCSVÍZ Zrt., B. Braun Avitum Hungary Zrt., Bourns Al-
katrészgyártó Kft., BPW - Hungária Kft., Com - Forth Ipari 

Informatikai Kft., Continental Automotive Hungary Kft., 
E.ON Hungária Zrt., EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft., 
Ghibli Kft., Grundfos Magyarország Gyártó Kft., Holofon 
Zrt., HTCM Ltd., HUNGEXPO Zrt. – IPAR NAPJAI 2015 
Kiállítás., JABIL Circuit Magyarország Kft., Knorr - Bremse 
Fékrendszerek Kft., Knorr - Bremse Vasúti Jármű 
Rendszerek Hungária Kft., MACHER Gépészeti és 
Elektronikai Kft., MAM Hungária Kft., Max Savaria Kft., OTP 
Bank Nyrt., QSR24h Hungary Kft., Roto Elzett Certa Kft., 
Samsonite Hungária Kft., SANATMETAL Kft., SGS 
Hungária Kft., TÜV Rheinland InterCert Kft., VAMAV Vasúti 
Berendezések Kft., VIDEOTON Elektro - PLAST Kft., 
Waberer’s - Szemerey Logisztika Kft., Basilicus Borkultúra 
Központ., Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Vonalkód 
Rendszerház Kft., VSL Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

Szerkesztette: Dr. Róth András 
 

 
______________________________________________  
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

XXIII. Magyar Minőség Hét konferencia - Rezsabek Nándor 23th Hungarian Quality Conference – 
Rezsabek, Nándor 

 

A minőségtudomány értelmezése - Kísérlet a minőségügy 
tudományos megalapozására 1. rész – 
Dr. Veress Gábor

Interpretation of Quality Science. An attempt to 
Establish Quatity Science Part 1 – 
Dr. Veress, Gábor  

The Corporate Integration and Communication of the 
Sustainable Development – An Empirical Researche 
of the Hungarian Practice, Part 1 – Ransburg, Beatrix 
– Vágási, Mária

A fenntartható fejlõdés vállalati Integrációja és 
kommunikációja. A hazai nagyvállalati gyakorlat vizsgálata, 
1. rész - Ransburg Beatrix – Vágási Mária 

 

Veszteségek kiküszöbölése: gondolatok a beszállítók 
szerepéről és értékeléséről - Dr. Berényi László

Elimination of Losses: Thoughts on Role and 
Valuation of Suppliers - Dr. Berényi, László  

Development of Health Care Information Technology 
in Hungary: Arguments and Counter-arguments – 
Bánhegyesi, Lajos

Egészségügyi információ-technológia-fejlesztés 
Magyarországon: érvek és ellenérvek - Bánhegyesi Lajos 

 

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Hortobágyi Csabával - 
Sződi Sándor

The Best among the Best. Report with Hortobágyi, 
Csaba– Sződi, Sándor  

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  

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

Átadták a környezeti megtakarítási díjakat Awards Granted for Environment Saving  

„A Mikulás is benchmarkol – 8.” konferencia 8th Santa Claus Is Benchmarking as Well Conference   
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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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