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Előszó
A tantárgy a Vidékfejlesztés MSC szak differenciált szakmai ismeretek tantárgycsoportban, a
6. félévében kerül oktatásra.
A tantárgy oktatásának célja, hogy támaszkodva a többi alapozó tárgy keretében szerzett
ismeretekre, bevezesse a hallgatókat a minőségügy, minőségmenedzsment és az innovációs
menedzsment átfogó transzdiszciplináris anyagának alapjaiba.
A megszerzett ismeretek biztosítják a minőségügy és az innováció tudományterülete
alapfogalmainak, definicióinak, alapvető módszereinek egységes ismeretét azzal a céllal,
hogy a hallgatók egy termelő illetve szolgáltató szervezet minőségügyi vagy innovációs
tevékenységében képesek legyenek aktív szerepvállalásra.
A tantárgy főbb ismeretkörei az alábbiak:
- termékek és szolgáltatások minősége;
- a desztináció szolgáltatás-minőségének meghatározása;
- termékek és szolgáltatások minőségének értékelése, menedzsmentje és ellenőrzése;
- a minőség, mint stratégia; a minőség érzékelése; a minőség becslése; a minőség biztosítása a
szolgáltatói hálózatban;
- vendégelégedettség vizsgálata;
- minőségi szabványok; minőségi védjegyek;
- TQM-rendszerek;
- az innováció fogalma;
- az innováció szerepe a gazdaságban;
- innováció a turizmusban;
- a desztináció életciklusai és az innováció;
- innováció és kreativitás;
- innováció és stratégiai termékfejlesztés;
- a turisztikai termék sajátosságai;
- térségi magkompetenciák (értékek);
- térségi turisztikai kínálat;
- termékfejlesztési folyamatok, projektek menedzsmentje.
A jegyzet négy fő részre tagolódik:
I.
II.
III.
IV.

A minőség és a minőségügy értelmezése (1-3. fejezetek)
A nemzeti minőségügy szabályozási rendszer (4-5. fejezetek)
A vállalati minőségmenedzsment rendszer (6-8. fejezetek)
Az innováció és a minőségügy (9-10. fejezetek)
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1. Minőség és megfelelőség a turizmusban és a vendéglátásban
1.1. A turizmus és a minőség kapcsolata
A turizmus a világ szinte összes országában kedvelt ágazat, hiszen az emberek szeretnek
utazni, világot látni, a napi kötöttségeket feledve pihenni vagy éppen csak kikapcsolódni.
A turizmust gazdasági oldalról vizsgálva megállapíthatjuk, hogy olyan szolgáltató szektor,
amely szerteágazó tevékenységeken alapuló, nehezen meghatározható komplex terméket állít
elő. A turizmus szolgáltatási láncának minden eleme egyaránt fontos, hogy a fogyasztó
elégedett legyen.
A megváltozott világ új követelményeket támaszt a vállalatokkal szemben. Az a kiindulási
alap, hogy a turizmus és a vendéglátás üzlet, amelynek pénzt kell termelnie. Ennek érdekében
a jó vezető elsősorban irányít (lehetőleg tulajdonosi szemlélettel), és olyan munkatársakat állít
maga mellé, akik napról napra kiválóan végzik munkájukat.
A vezető fő feladatai a tervezés, a szervezés és az ellenőrzés a vállalkozás működését érintő
összes területen, beleértve a munkaerő biztosítását, a gazdaságosságot, az innovációt és a
tartalmi kérdéseket egyaránt.
A kereslet változása, a kínálat bővülése világszerte az iparág üzleti modelljeinek
megváltoztatását és így a turisztikai kínálat fejlesztését kívánja meg. Alapvető fontosságú a
fogyasztók igényeinek minél gyorsabb és pontosabb megismerése, a korszerű technológiák
alkalmazása, valamint az innovatív termékfejlesztés. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy
a korszerű és egyre bonyolultabb technológiák működtetéséhez jól képzett munkatársakra van
szükség, ezért elengedhetetlen az emberi erőforrásokra fordított befektetések növelése. A
fejlesztések, beruházások tervezése során a gazdaságosság követelményein túl megjelenik a
fenntarthatóságra való határozott törekvés is.
Magyarország kiemelt fontosságúnak ítéli a vendéglátás nemzetgazdaságban elfoglalt helyét
és szerepét. Az ország kultúrájának szerves része a vendéglátás, a nemzeti hagyományok, a
gasztronómia és az étkezési szokások, az idelátogató turista ezeken keresztül is élményeket és
benyomásokat szerezhet, megismerkedhet az országgal.
A turizmusnak egyaránt lehet pozitív illetve negatív hatása is, amelyeket a legtöbb esetben
nehéz előre jelezni vagy meghatározni. Nehezíti a vizsgálatot, hogy az egyes hatások
megítélése függ az érintettek igényeitől, így sok esetben egy hatás értelmezhető egy
érdekcsoport esetében pozitívnak, mások számára viszont negatívnak.
Ez a kettősség megtalálható például a természetvédelmi területeken fekvő turisztikai
szolgáltatások esetében is, ahol a természetvédelem érdekeit kell összhangba hozni a
vendégek igényeivel.
Ma már megfigyelhetünk olyan változásokat, amelyek a fenntarthatóbb turizmus felé
mutatnak. A turisták egyre nagyobb rétege fontosnak találja, hogy szélesebb körű
ismeretekkel rendelkezzen, és információt szerezzen a tervezett utazásról. A turisztikai
vállalkozásokat pedig jogszabályi előírások kényszerítik arra, hogy több figyelmet
szenteljenek tevékenységeik hatásainak.
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A minőség értelmezése és a minőség biztosítása emberi mivoltunk alapvető része, így a
minőség története az emberiség történetével azonos. A minőség korszerű értelmezése, a
minőségügy alapjai az ipari termelés elterjedésével az 1800-as évek elején jelentek meg, és a
mai minőségügy az 1900-as évek első felében alakult ki, majd a hatvanas évek táján
szélesebb, mélyebb tartalommal több iparágban a termelés szerves részévé vált.
Az elmúlt évtizedben a minőség, a minőségmenedzsment fogalma szinte az egész világon
„futótűzként” terjedt el és a fejlett országokban ma már minden vállalkozás, intézmény
minőségügyi szemléletben tevékenykedik.
Napjainkra a minőségügy mind a vállalkozások világpiaci versenyében, mind a fogyasztók és
a társadalom védelmének szabályozásában a minőség elsődlegessé vált.
A termelés (akár gyártás, akár szolgáltatás) magas színvonalú minősége a termelő számára
sikert, nyereséget, hírnevet jelent, ezáltal lehetővé válik a vállalat gazdasági fejlődése, a
fogyasztó számára az igényeinek a kielégítését és egyben a biztonságot jelenti, míg a
társadalom számára a gazdasági fejlődés által gyarapodást és egyben biztonságot is jelent,
amely összességében a nemzet életminőségének a javulását eredményezi.
Azoknak a vezetőknek, akik leginkább befolyásolhatják vállalatuk, vállalkozásuk
tevékenységét, még a napi munkájukban is fel kell tenniük néhány kérdést a vállalati
folyamatok minőségéről:
- Mit ért a termelés - szolgáltatás minőségén?
- Milyen az elkötelezettsége a vevők valamint a társadalom igényeinek a teljesítésére?
- Milyen általános célokat kell megvalósítani ahhoz, hogy a vevők elégedettek legyenek és
visszatérjenek?
- Miben kiváló a vállalkozás, tud-e valamiben egyedit vagy különlegeset nyújtani?
- Kik (például beszállítók, partnerek) és milyen mértékben járulnak hozzá ahhoz, hogy elérjük
a céljainkat?
- Kik azok az érdekeltek (belső munkatársak, partnerek, beszállítók), akik a leginkább
befolyásolják a vevőink minőségérzetét?
- Melyek azok a mutatók, amelyek alapján meg lehet ítélni az adott szolgáltatás színvonalát?
- Milyen szerepet játszik, és hogyan valósul meg tevékenységeinkben a folyamatos fejlesztés?
Természetesen csak akkor kaphat a vezető megfelelő választ a feltett kérdésekre, ha
megteremti azokat az anyagi és szervezési feltételeket, amelyek biztosítják a vállalat
szabályozott és kiszámítható működését, a működés fejlesztését és így a vevői igények
teljesítését.
Ez a minőségfejlesztő tevékenység csak akkor lehet sikeres, ha a mindennapi tevékenység
részévé válik, és nem különleges, kampányszerű feladat.
Mint már említettük, az ország kultúrájának szerves része a nemzeti gasztronómia, az étkezési
szokások, ezért Magyarország kiemelt fontosságúnak ítéli a turizmus és a vendéglátás
nemzetgazdaságban elfoglalt helyét és szerepét. Rendkívül fontos tehát a turizmus és a
vendéglátás minőségének a biztosítása.
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1.2. A minőség klasszikus értelmezései
A termék minőségének az értelmezése
Gyakran halljuk, hogy az egyik termék jó, a másik gyenge minőségű. De vajon mivel
jellemezhető valójában egy termék minősége és egyáltalán mit értünk a minőség szó
fogalmán?
Amióta az ember eszközöket, tárgyakat készít, azt mindig valamilyen konkrét cél elérése
érdekében tette. A nyilat, dárdát, egyéb szúró eszközöket elsősorban a vadászat
megkönnyítése érdekében alakította, fejlesztette, a különböző edényeket tárolásra vagy épp az
ételek elkészítéséhez, elfogyasztásához használta.
A különböző tárgyak, eszközök, anyagok előállítása során a fejlődés, az ismeretek bővülése
lehetővé tette, hogy az alapvető célok kielégítésére egyre magasabb színvonalon kerülhessen
sor, illetve hogy a termékek egyre több olyan tulajdonsággal rendelkezzenek, amelyek
növelték a használatra való alkalmasságukat.
Az iparszerű termék-előállítás elterjedésével azokat a műszaki paramétereket, amelyek a
használatra való alkalmasságot legjobban jellemezték, előírásokban, szabványokban
rögzítették.
A terméket akkor tekintették használatra alkalmasnak, ha megfelelt az előírásokban rögzített
követelményeknek. (1. ábra)

Jellemző
- funkcionális
és

OBJEKTUM

- leíró
tulajdonságok
1. ábra A termék minőség klasszikus értelmezése
Forrás: Saját szerkesztés

A termék minőség bonyolult fogalom, értelmezése több irányból is lehetséges.
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David Garvin a minőség alábbi öt megközelítésmódját sorolja fel:
- Transzcendens megközelítés, amely szerint a minőséget csak azután értjük meg,
ha

már

sok

benyomás ért bennünket, azaz a minőséget nem lehet definiálni, azt az ember
csak

akkor

ismeri fel, ha látja;
- Termék alapú megközelítés, amely esetében a minőség meghatározott tulajdonság
jelenléte vagy hiánya;
- Termelés alapú megközelítés: a minőség egy adott termék vagy szolgáltatás
megfelelése
előre meghatározott kívánalmaknak, vagy specifikumoknak;
- Felhasználói alapú megközelítés, miszerint a minőség a vevők igényeinek,
elvárásainak

a

kielégítése;
- Érték alapú megközelítés, miszerint meghatározott költségért meghatározott
tulajdonságú
szolgáltatások vagy termékek nyújtása.
A minőség fenti definíciója alapján viszonylag könnyen értelmezhetjük a termék minőség
jellemzőit, vagyis a terméknek azokat az előre meghatározható paramétereit, amellyel
biztosítani tudjuk, hogy a szerződésben, szabványban, jogszabályban előírt, illetve a vevő
által elvárt igényeket ki tudjuk elégíteni. A vevők, a vendégek számára azonban gyakran nem
is értelmezhetők a műszaki jellemzők. Számukra az a fontos, hogy a termék (étel) az
igényeiknek, elvárásaiknak megfelelő legyen.
A piaci versenyben az a gyártó (szolgáltató) érhet el nagyobb eredményeket, aki időben
felismeri, hogy nem elegendő az elvárásoknak megfelelő terméket előállítani, hanem fel kell
ismerni és fel kell kelteni a vevő értékrendjéből következő rejtett igényeit és a fejlesztés során
ezeket az igényeket ki kell elégíteni (2. ábra).

OBJEKTUM

Vizsgálati

Lényeges

szempontok

tulajdonságok

MÉRÉS

Tulajdonság

Értékrend

MINŐSÉG

értékek

2. ábra A termékminőség értékszemléletű filozófiai értelmezése
Forrás: Saját szerkesztés
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A termékminőség megítélése szempontjából az a leglényegesebb, hogy megfeleljünk a vevő
elvárásainak, így az észlelt minőséggel elégedett legyen.
A minőségügyi szabványosításban a termék minőség fogalmát úgy határozták meg, hogy a
termék vagy szolgáltatás azon jellemzőinek az összessége, amelyek befolyásolják képességét,
hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen.
A desztináció (turizmusban a fogadó területet jelenti) szolgáltatás minősége az alábbiak
szerint fogalmazható meg az MSZ EN ISO 9000:2001 alapján:
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„Hogy egy vállalkozás sikeres legyen, olyan termékeket és szolgáltatásokat kell
kínálnia, amelyek:
- pontosan meghatározott követelményeknek, alkalmazási (felhasználási) feltételeknek vagy
céloknak megfelelnek,
- a vevő elvárásainak megfelelnek,
- a rá vonatkozó normáknak és specifikációknak megfelelnek,
- a társadalom törvényes (vagy más) elvárásainak megfelelnek,
- megszerezhetők, mégpedig versenyképes áron,
- olyan költségekkel valósíthatók meg, amelyek lehetővé teszik nyereség elérését."
Az élelmiszer minősége
A termék minőség fogalmának általános definícióját az élelmiszerekre vonatkozóan
Magyarországon az élelmiszertörvény határozza meg. A törvény szerint az élelmiszer
minőség az élelmiszer azon tulajdonságainak összessége, amely biztosítja a jogszabályokban
előírt és a fogyasztók által elvárt követelmények kielégítését.
Ebben a meghatározásban tehát két alapvető követelményre kell a figyelmünket
összpontosítani: a jogszabályokban előírtakra és a fogyasztók (vendégek) által elvártakra. A
jogszabályokban olyan követelményeket határoznak meg, melyek a fogyasztók (vendégek) és
a tisztességes gazdálkodás alapvető céljait szolgálják, így a fogyasztók egészségének,
érdekeinek, a piaci verseny tisztaságának, a termékek országok közötti szabad áramlásának
védelmét. A fogyasztói elvárásokat a vendéglátásban a vendéggel való közvetlen kapcsolat
révén viszonylag egyszerű megismerni és érvényesíteni. Ennek magasabb szintjén azonban
maga a vendéglátós szakember képes arra, hogy „ráérezzen” arra, hogy mi kell a vendégnek
és azt mint szolgáltatást eleve felajánlja.
Az élelmiszerek (ételek) minőség elemeit különböző módon csoportosíthatjuk, azonban ezek
mindegyike tartalmazza:
- az élelmiszer-biztonságot,
- a táplálkozás-élettani tulajdonságokat,
- az érzékszervi tulajdonságokat,
valamint az
- az egyéb használati, hasznossági tulajdonságokat.
Az élelmiszerek egyes minőség elemei között nehéz lenne és nem is célszerű éles határvonalat
húzni, hiszen minden mindennel összefügg. Ugyanakkor az egyes elemek között hierarchikus
kapcsolat van, az élelmiszer-biztonság abszolút elsőbbséget kell, hogy élvezzen a többi
minőség-elem között. Ez egyben azt is jelenti, hogy mindaddig nem beszélhetünk
élelmiszerről, amíg annak biztonságos volta nem tisztázott.
Az élelmiszerek (ételek) minőség elemeit meghatározó vizsgálati paraméterek (csomagolás,
jelölés, összetételi-, érzékszervi-, mikrobiológiai jellemzők) esetenként egyidejűleg több
minőség tulajdonságot is jellemezhetnek. Így például a mikrobiológiai jellemzők közül a
kórokozók egyértelműen az élelmiszer-biztonság jellemzői, míg a tejsavbaktériumok jelenléte
befolyásolhatja a táplálkozás-élettani, és az érzékszervi tulajdonságokat. A tejsavbaktériumok
mennyisége ugyanakkor hatással van a termék beltartalmi, összetételi jellemzőire is, ezen
keresztül gátló hatást fejt ki a kórokozó baktériumok jelenlétére (savanyított káposzta).
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A minőség összetevői
A minőség szubjektív érzés, melynek érvényesülése korlátozott, és feltételekhez köthető. A
minőség legfontosabb összetevői az alábbiak:
- adott időpontbeli minőség
- a minőség időbelisége – a megbízhatóság
- a minőség veszélytelensége – a biztonság.
Adott időpontbeli minőség esetében az erkölcsi és fizikai avulást kell figyelembe venni, míg
az élelmiszerek esetében a legfontosabb tényező a fogyaszthatósági idő.
Megbízhatóság: hibamentes működés
- fenntartás/karbantartás nélkül értelmezett megbízhatóság (Reliability)
- fenntartással/karbantartással értelmezett megbízhatóság (Dependability)
A biztonság azt jelenti, hogy az igénykielégítési folyamat által okozott károsodás
kockázatának szintje elfogadható.
A folyamatok (rendszerek) biztonságával a biztonságtudomány (Safety Science) foglalkozik,
melynek lényege, hogy a veszély mértékét védelemmel elfogadható szintűre kell csökkenteni.
A biztonság szempontjából kiemelt szerepe van az ún. kritikus folyamatoknak,
rendszereknek, melyek meghibásodása nagy veszélyt jelent, így megfelelő védelmük
biztosítása elengedhetetlen.
1.3. A minőség korszerű minőségügyi értelmezése
A klasszikus termék minőség értelmezés minőségi paramétereinek vizsgálata mellett a
korszerű minőségügy a termelési és a fogyasztási folyamatok minőségét értelmezi, és a
terméket mint értékhordozót értelmezi, vagyis a fogyasztó számára értékhordozót jelent a
termék, amikor megvásárolja, és értékké válik, ha a használat során a termék használata az
igényeit kielégíti és így az igényei kielégítése által értéket kap.
A korszerű minőségügy értelmezése szerint: a termelési és a fogyasztási folyamatok minősége
a termelési és a fogyasztási folyamatokban érdekeltek, azaz elsősorban a fogyasztók, a
termelők és a társadalom értékítélete 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 (Veress, 2004).
A termelési és a fogyasztási folyamatok a piacon találkoznak, ezért a termelési és a
fogyasztási folyamatok együttesét piaci igénykielégítési folyamatnak nevezzük (3. ábra).
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PIAC
Értékrend

Értékrend

Igénykielégítés

Termelés
Termelő

Igény

Termék/érték

Fogyasztás

Csereérték

Fogyasztó

3. ábra A piaci igénykielégítési folyamat értelmezése
Forrás: Veress G. 2005 alapján

A korszerű minőségügy értelmezése szerint a termelési és a fogyasztási folyamatoknak van
minősége és nem a terméknek.
A termék esetében azt mondhatjuk, hogy egyrészt a termelési folyamat minősége a termékben
testesül meg (adott erőforrások felhasználásával adott módon, adott hatékonysággal készült
el), másrészt a termék értékhordozó, a terméknek a fogyasztási folyamatra vonatkozóan
minőségképessége van, a tényleges fogyasztói minőség a termék használata/felhasználása
során fog megmutatkozni.
A korszerű minőségügy értelmezése szerint a termelési és a fogyasztási folyamatok minősége
a három fő érdekelt csoport – a fogyasztó, a termelő és a társadalom – értékítéleteként
értelmezhető.
A fogyasztó a saját szempontjain alapuló észlelt értéke alapján ítéli meg, hogy számára
mekkora értéket jelent az adott termék, vagy az igénybevehető szolgáltatás.
A fogyasztói elégedettség feltétele, hogy a termék illetve a szolgáltatás a fogyasztási folyamat
során mutatott értéke arányos legyen a termék árával.
A fogyasztói minőség terjedelme nagyon nagy, így kiterjed többek között a címkézés, a
csomagolás, a tárolhatóság, a megismerhetőség, a használhatóság, a karbantartási igény, a
karbantarthatóság, az alkatrészellátás, és a jótállás kérdéskörére is.
A termelési folyamat termelői minősége a termelési folyamatnak a termelésben érdekeltek
szempontjain alapuló lényeges tulajdonságainak meghatározott (észlelt) értékei alapján a
termelésben érdekeltek értékítélete alapján meghatározott minősége. Az igénykielégítési
folyamat termelői minősége tehát attól függ, hogy a termelési folyamat a termelői érdekeltek
szempontjából megfelelő-e, így a termelés folyamata az érdekeltek számára hasznos-e,
gazdaságos-e, kellően veszélytelen-e. Megjegyezzük, hogy a termelőnek figyelembe kell
vennie a beszállítók érdekeit is.
A termelői elégedettség egyik alapfeltétele általában, hogy a termék ára illetve csereértéke
nagyobb legyen, mint a termelési ráfordítások összege.
A termelés, vagy szolgáltatás akkor tekinthető sikeresnek, ha a termelő a költségeit el tudja
ismertetni a termék árában. Az innovációs készség, a termékek megnövelt újdonságtartalma
megkönnyítheti a termelői költségek elfogadtatását a fogyasztókkal.
14

Az új termékek bevezetésekor meg kell határozni az elérni kívánt célcsoportot, és a lehető
legjobban fel kell mérni a csoport igényeit. Ebben a piacfelmérés és termékmarketing
eszközeinek alkalmazása segíti a termelőt, szolgáltatót.
Az igénykielégítési folyamat társadalmi minősége a társadalom szempontjain alapuló
lényeges tulajdonságainak meghatározott (észlelt) értékei alapján meghatározott minősége.
A fejlett országok minőségügyi szabályozási gyakorlatában egyre nagyobb hangsúlyt kap az
igénykielégítési folyamatok társadalmi minősége. A társadalmi igények alapján a minőségügy
tehát magába foglalja a fogyasztóvédelem mellett a biztonságtechnikát, a munkavédelmet, az
élet- és egészségvédelmet, a környezetvédelmet, továbbá a vagyonvédelmet is.
A társadalom számára a minőség fejlesztését nemzetgazdasági célként kell kezelni, mert a
tagjai számára javítja az életminőséget és a biztonságot.
Az igénykielégítési folyamat társadalmi minősége tehát attól függ, hogy megfelelő-e a
társadalom számára, vagyis a termelési és a fogyasztási folyamatok a társadalom számára
kellően hasznosak-e és védelmi, különösen életvédelmi, valamint környezetvédelmi
szempontból veszélytelenek-e.
A védelem mellett a társadalom igénye az igénykielégítési folyamat serkentése, támogatása is,
hiszen társadalmi érdek a munkahely, az adó stb.
A minőségügynek rendkívül nagy a nemzetgazdasági jelentősége. A termelés (gyártás, vagy
szolgáltatás) magas színvonalú minősége a termelő számára sikert, így nyereséget és hírnevet
jelent, miáltal lehetővé válik a termelő gazdasági fejlődése. A fogyasztó számára a minőség az
igényeinek a kielégítését és egyben a biztonságot jelenti, míg a társadalom számára a
gazdasági fejlődés által gyarapodást és egyben biztonságot is jelent, amely összességében a
nemzet életminőségének a javulását eredményezi (4. ábra).

Termelő

nyereség
hírnév
gazdasági
fejlődés

Fogyasztó

Társadalom

igénykielégítés
biztonság

gyarapodás
biztonság

életminőség javulás
4. ábra A minőségügy nemzeti jelentősége
Forrás: Veress, 2005 alapján
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1.4. A minőségügy fontos segédfogalma a megfelelőség
A minőségügy kezdeti szakaszában a (termék) minőség fogalmaként sokan a mai értelemben
használatos (termék) megfelelőség fogalmát használták, ezért a minőségügyben a mai napig
keveredik a minőség és a megfelelőség fogalma.
A megfelelőség értelmezése
A korszerű minőségügy értelmezése szerint a minőség tehát az érdekeltek értékrendjétől
függő, szubjektív fogalom, így a szubjektív, változó igényeknek, nem pedig valamilyen
követelményrendszernek való megfelelés!
A minőség egyértelmű értelmezhetőségének nehézségeiből adódó problémákat részben
megoldja az a tény, hogy minőségügyben kialakult a minőség mellett a megfelelőség fogalma
is.
A minőségügyben ugyanis a minőség mellett értelmezzük az objektumok (termékek,
folyamatok, személyek, rendszerek stb.) – adott követelményrendszerre vonatkozó –
megfelelőségét (conformity, conformance). Nem azt állítjuk tehát, hogy egy objektum
megfelelő, hanem azt mondjuk, hogy egy objektum egy adott követelményrendszer
szempontjából megfelelő.
Egy termék, egy rendszer, egy folyamat vagy egy tevékenység (például a termelési és
fogyasztási folyamatok) megfelelőségén azt értjük, hogy meghatározzuk a termék, a rendszer,
a folyamat, vagy tevékenység bizonyos mérhető, megfigyelhető tulajdonságait, alkalmas
vizsgálati módszerrel megállapítjuk a tulajdonságok értékét, a tulajdonság-értékekre
vonatkozóan követelményeket írunk elő és megállapítjuk, hogy a termék, vagy tevékenység
kielégíti-e az adott követelményrendszer által előírt követelményeket.
Abban az esetben, ha a termék, a rendszer, a folyamat vagy a tevékenység kielégíti a
követelményeket, akkor megfelelő (conform), ha nem elégíti ki, akkor megnemfelelő
(nonconform).
A megfelelőség-követelményrendszer
A megfelelőség-tulajdonságok (conformity properties) a termék, vagy tevékenység, vagy
rendszer megfelelőség-követelményrendszerben leírt tulajdonságai.
A megfelelőség-vizsgálati módszer (conformity test method) a megfelelőségkövetelményrendszerben leírt, a megfelelőség-tulajdonság értékének a meghatározására
(vizsgálatára, mérésére) szolgáló vizsgálati módszer.
A megfelelőség-vizsgálat (conformity testing) a termék, vagy rendszer, vagy folyamat vagy
tevékenység megfelelőség-követelményrendszerben leírt tulajdonságai előírt vizsgálati
módszerrel meghatározott tulajdonság-értékeinek a meghatározását jelenti.
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A megfelelőségtulajdonság-érték valamilyen metrológiai (névleges, sorrendi, intervallum,
vagy arány) skálán meghatározott tulajdonságérték. Itt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a
vizsgálat bármilyen metrológiai értelemben vett „mérési skála” használatát jelenti, nem csak a
szűkebb értelemben vett mennyiségi mérést.
A megfelelőség-követelmény (conformity requirements) az adott megfelelőség-tulajdonság
meghatározott értékére vonatkozó relációként megfogalmazott előírás (critéria) követelmény
(reláció). Az összes megfelelőség-tulajdonságra vonatkozó megfelelőség-követelmények
együttese a megfelelőség-követelményrendszer (conformity specification).
A megfelelőség-követelményrendszer tartalma az alábbi:
- a megfelelőség megállapítása érdekében vizsgálandó tulajdonságok
- a vizsgálandó tulajdonságok mérésére szolgáló vizsgálati módszerek
- a tulajdonságok mért értékére vonatkozó követelmények (relációk).
A megfelelőség meghatározásához tehát a termelőknek, a fogyasztóknak és a társadalomnak
meg kell állapodniuk a termékekre és a tevékenységekre vonatkozó megfelelőségi
követelményrendszerekben.
A követelményrendszer világosan meg kell, hogy adja, hogy a terméknek vagy
tevékenységnek milyen tulajdonságait milyen módszerrel kell mérni, a mért tulajdonságértékeknek milyen követelményt (relációt) kell kielégíteniük. A megfelelőségkövetelményrendszerre példa a termék-szabvány, a gyógyszerkönyv, az élelmiszerkönyv, a
rendszer-szabvány stb.
A megfelelőség-megállapítás
A megfelelőségmegállapítás (conformity assessment) azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogy a
konkrét termék, rendszer, folyamat vagy tevékenység megfelelőség-tulajdonságainak mért
értékei kielégítik-e az adott megfelelőségi követelményrendszerben előírt követelményeket
(relációkat). A megfelelőség-megállapítás folyamata az 5. ábrán látható.
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Termék

Folyamat
Szolgáltatás
Rendszer

Személy

Megfelelőség - vizsgálat
Vizsgálat
(Testing)

Átvizsgálás
(Audit)

Vizsgáztatás
(Examination)

Vizsgálati
eredmény

Kritériumrendszer

Megfelelőség
megállapítás

Nem elfogadott
objektum

Elfogadás

Elfogadott
objektum

5. ábra A megfelelőség-megállapítás folyamata
Forrás: Saját szerkesztés

A megfelelőség-vizsgálat az objektum típusától függően eltérő, így a termékek (anyagok)
esetén vizsgálat (testing), folyamat, rendszer esetén átvizsgálás (audit, inspection) és személy
esetén vizsgáztatás (examination) (6. ábra).
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TERMÉK (ANYAG)

VIZSGÁLAT
TESTING

FOLYAMAT,
SZOLGÁLTATÁS,MINŐSÉG
ÜGYI RENDSZER
ÁTVIZSGÁLÁS
AUDIT,
INSPECTION

SZEMÉLY

VIZSGÁZTATÁS
EXAMINATION

MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS
CONFORMITY ASSESSMENT

AZ OBJEKTUM MEGFELELŐSÉGE

6. ábra A megfelelőség-megállapítás főbb típusai
Forrás: Veress G., 2005.

A megfelelőség-megállapítást sok esetben a megfelelőség-tanúsítás (conformity certification)
követi. A tanúsítás tehát nem a minőségre, hanem a megfelelőségre vonatkozik.
1.5. A minőség és a megfelelőség kapcsolata
Sajnálatos módon a minőség és a megfelelőség fogalmát több szerző összemossa,
összekeveri, pedig a két fogalom élesen eltérő. A zavarhoz hozzájárul az is, hogy a gyárakban
sok helyen még ma is használt minőség-ellenőrzés elnevezés korszerű értelemben
megfelelőség-megállapítás.
Mint már említettük, a minőség nehezen értelmezhető egyértelműen, a minőség szubjektív,
általában közvetlenül nem, vagy csak nehezen mérhető, ugyanakkor a megfelelőség
definíciószerűen mérhető, a megfelelőség – jól megfogalmazott követelményrendszer esetén –
egyértelműen értelmezhető és definíciószerűen vizsgálható, mérhető. A minőség alapvetően
érték-szemléletű és bizonyos funkciók, vagyis funkcionális tulajdonságok alapján írható le,
ugyanakkor a megfelelőség alapvetően naturális szemléletű és általában leíró tulajdonságok
alapján határozzuk meg.
Hangsúlyozni kell azonban azt a természetesnek tűnő, de nem kellően tudatos állítást is, hogy
a minőség a lényeges, az elsődleges, a megfelelőség csak a minőség leírásának másodlagos
segédeszköze. A termék-megfelelőség a minőséggel szemben tehát csak másodlagos,
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ugyanakkor rendkívül fontos szerepe van a minőségszabályozásban és a kereskedelmi
szerződéses kapcsolatokban. Bár mind a minőség, mind a megfelelőség célja az
igénykielégítési folyamat és a termék jellemzése, e fogalmak számos lényeges szempontból
különbözőek.
Példa: a gyógyszer megfelelősége és minősége
Egy adott gyógyszer, mint termék megfelelőségét az adott nemzeti gyógyszerkönyv alapján
lehet meghatározni: konkrét vizsgálatokkal eldönthető, hogy adott kalmopirin megfelel-e a
Magyar Gyógyszerkönyv előírásainak, vagy nem. Az adott kalmopirin fogyasztói minősége
pedig azt jelenti, hogy ha a beteg beveszi a kalmopirint, elmulasztja-e a fejfájását, fájdalmait,
lázát. A fogyasztói minőség itt biológiai funkció kielégítése, míg a termék megfelelősége a
termék fizikai és kémiai tulajdonságaira vonatkozik. E példa esetében is látható, hogy a
kalmopirin fogyasztói minősége és a megfelelősége két erősen eltérő fogalom.
Általánosságban is megállapíthatjuk, hogy egy adott termék fogyasztási folyamat során
mutatott minősége és a megfelelősége lényegében eltérő két fogalom (1. táblázat).
Meg kell jegyezni azt is, hogy a fogyasztót általában csak a termék fogyasztói minősége
érdekli, a megfelelősége nem. Hasonlóan alakul ma a jogi szabályozás is: míg régebben a
megfelelőséget lehetett számon kérni, ma a fogyasztóvédelem és a termékfelelősség
szempontjából a minőségért kell a termelőnek jogi felelősséget vállalni.
1. táblázat Adott termék fogyasztói minőségének és megfelelőségének
összehasonlítása

Jellemző

A fogyasztási folyamat
minősége

A termék megfelelősége

fogalma elsődlegesen

szubjektív

objektív

dimenziója

érték

naturális

tulajdonságtípusa

funkcionális

leíró

mérhetősége

nehezen

könnyen

jelentősége

alapvető

másodlagos

Forrás: Veress G., 2005

Ideális esetben a termék-megfelelőség-követelményrendszert úgy kellene megállapítani, hogy
a megfelelőség teljesülése biztosítsa a termék fogyasztói minőségképességét. A megfelelőség
azonban általában csak kevés tulajdonságot vizsgál, így eleve sokkal szűkebb fogalom, mint a
minőség. (Elvben előfordulhat, hogy egy gyógyszer olyan mérgező szennyező anyagot
tartalmaz, amelyet az adott megfelelőség-vizsgálatok nem tudnak kimutatni.) A
megfelelőségből tehát nem következik a minőség!
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1.6. A minőségképesség
Amint már többször hangsúlyoztuk, a korszerű minőségügy értelmezése szerint
minősége csak az igénykielégítési folyamatnak, illetve láncnak van. A minőség mellett
értelmezzük a minőségképességet, amely nem a folyamatok, hanem a termelési és a
fogyasztási folyamatokat meghatározó rendszerelemek tulajdonsága. Ennek megfelelően
értelmezhetjük többek között
- a termelőrendszer termelési folyamatra vonatkozó minőségképességét
- a termelő személy termelési folyamatra vonatkozó minőségképességét
- a termék fogyasztási folyamatra vonatkozó minőségképességét
- a fogyasztó fogyasztási folyamatra vonatkozó minőségképességét.
A megfelelőség szabályozás elsődleges feladata nem a minőség javítása, hanem a
megfelelőség biztosítása, de megengedhetetlen a termelési folyamatok stabilizálásához,
valamint ahhoz, hogy nem megfelelő termék ne hagyhassa el a rendszert.
A turizmus ágazatai, - ugyanúgy mint a mezőgazdasági tevékenységek, - nem alkotnak olyan
zárt termelési rendszert mint az ipari termelés, ezért a szélesebben vett környezetet –
környezeti hatásokat is figyelembe kell venni a termelés ellenőrzése során. Ezekben az
esetekben a turisztikai tevékenységek ellenőrzése az ipari folyamatoknál összetettebb
feladattá válik.
Amennyiben a folyamatok és a végtermékek megfelelőségét vizsgáljuk, figyelembe kell venni
a minőségbiztosítás lehetőségeit is.
A nem megfelelőnek minősített objektum esetén sem kell minden esetben selejtnek ítélni a
terméket, hanem az alábbi lehetőségeket is meg vizsgálni:
- A termék más követelmény rendszernek megfelel, ebben az esetben át lehet kategorizálni.
- A minőséget nem sérti lényegesen, ezért külön engedéllyel forgalomba lehet hozni.
- A termék javítható, ezért javítva forgalomba hozható.
- Lehetséges a termék újrafeldolgozása, és a feldolgozás után forgalomba hozható.
Abban az esetben kell a terméket selejtezni – egyes esetekben megsemmisíteni, - ha a fenti
felsorolásból egyik út sem járható.
Természetesen termék minden további kezelése költségekkel jár, így az elérhető nyereség
csökken. Egyes esetekben csak a fellépő veszteségeket tudjuk csökkenteni a nem megfelelő
termékek kezelésével.
1.7. A szállodák osztályba sorolásának megfelelőség-követelményrendszere
A turizmus területén a szállodák osztályba sorolását a minőségi rendszer alapjának lehet
tekinteni. A szállodák osztályba sorolása egyaránt fontos tájékozódási pont a vendégek és a
szakma számára.
A 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet tartalmazza a követelményrendszert "A kereskedelmi és
fizető vendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek
minősítéséről".
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A rendelet szerint a szállodákat 5 évenként kell osztályba sorolni, az 1-5 csillagos kategória
valamelyikébe.
A rendelet alapján meg kell különböztetni a kötelező minimum követelményeket, amelyeket
az adott kategórián belül teljes egészében teljesíteni kell, illetve a fakultatív szolgáltatásokat,
amelyek minimum pontszámát kell az adott kategórián belül elérni.
A szállodák osztályba sorolási szempontjaiaz alábbiak:
I. Felszereltség
1. Fogadás, recepció
2. Társasági és étkezési helyiségek
3. Szobaegység nagysága
4. Szobák felszereltsége
5. Apartmanok száma, felszereltsége
6. Vizesblokkok berendezése
7. Bekészítések a szobákba és a fürdőszobába
8. Lift
9. Parkolók, garázsok
10. Gazdasági és személyzeti bejárat
II. Szolgáltatások
1. Recepció szolgálat
2. Csomagszállítás
3. Textíliaváltás (asztal-, ágynemű-, fürdőszobai)
4. Vendégszennyes mosás, vasalás
5. Cipőtisztítás
6. Étel-, italkínálat
7. Felszolgálás
8. Egyéb szolgáltatások
9. Készpénzkímélő fizetés
10. Légkondicionálás
III. Fakultatív szolgáltatások nyújtásával elérhető pontszámok minimuma
0 pont
25 pont
90 pont
130 pont
170 pont
Az egyes szempontok követelményei a csillagok számától függően változnak. A csillag
szerinti besorolások egymásra épülnek, vagyis 2 csillagtól felfelé az egyes kategóriák
minősítését az alacsonyabb kategória és a magasabb kategóriában előírt plusz és módosított
követelmények összessége adja.
Az adott kategóriába való besorolásnál már működő szállodák esetében figyelembe kell venni
az ún. „általános ismérveket”, melyek a következők:
- székhely,
- az épület kora, állaga,
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- a létesítmény és a berendezés állapota, kora,
- az összes helyiség célszerű, jó megvilágítása,
- a személyzet fellépése, viselkedése,
- a vendégkör összetétele,
- a vendégek megelégedettsége.
A Szállodaszövetség bizottságai a szakmai követelmények kirívó megsértése esetén az érintett
szállodát átmenetileg visszasorolhatják.
A szálloda fakultatív szolgáltatásai közül csak azokat lehet figyelembe venni, amelyeket a
szálloda osztályba sorolási alapkövetelménye nem ír elő.
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2. A piaci igény-kielégítési folyamat minősége
A termelési és a fogyasztási folyamatok minőségének az értelmezését már bevezettük az
1.2.fejezetben. Ott bevezetettük a piaci igénykielégítési folyamat fogalmát is.
2.1. A piaci igénykielégítési folyamat értelmezése
A korszerű piaci minőségügy alapvető fogalma a piaci igénykielégítési folyamat. A piaci
igénykielégítési folyamat lényege a termelő, azaz a gyártó, vagy a szolgáltató által végzett
termelési folyamat, amelynek eredménye a termék, amely gyártmány vagy szolgáltatmány,
amely a piacon a fogyasztóhoz kerül, aki a fogyasztási folyamat során használja, felhasználja,
elhasználja a terméket, azaz a gyártmányt, illetve a szolgáltatmányt. A gyártás és a
szolgáltatás esetén a piaci igénykielégítési folyamat főbb elemeit a 2. táblázat mutatja.
2. táblázat A piaci igénykielégítési folyamat főbb elemei
Termelés

Termék

Fogyasztás

Gyártás

gyártási folyamat

gyártmány

gyártmány használata

Szolgáltatás

szolgáltatás adása

szolgáltatmány

szolgáltatás
igénybevétele

Forrás: Veress G., 2005

Emberi természetünkből következően igényeink vannak. Az igényeink értékrendünkből
fakadnak. Érték számunkra az, ami az értékrendünk alapján igényünket kielégíti.
A termelő – a saját értékrendjétől függően – a fogyasztó igényeit ki akarja elégíteni, ezért a
termelési folyamat során terméket állít elő, amelyet a piacon mint jószágot, árut értékesít, a
termékéért a termelő – általában a fogyasztótól – a piacon csereértéket kap.
A fogyasztó az igényeinek a kielégítése érdekében a termelőtől a piacon terméket vásárol és
amelyet a fogyasztási folyamat során használ, elhasznál, elfogyaszt. Ha a termék kielégíti a
fogyasztó igényeit, akkor a termék számára értékhordozó. A fogyasztó – általában – a
termékért a piacon csereértéket ad.
A termelő és a fogyasztó közötti, a termékre vonatkozó kapcsolat tehát a piac keretei között
játszódik le. A piacon találkozó termelési és a fogyasztási folyamatok együttesét piaci
igénykielégítési folyamatnak nevezzük. Az igénykielégítési folyamat lényege a 7. ábrán
látható.
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PIAC
Értékrend

Értékrend

Igénykielégítés

Termelés

Igény

Termék/érték

Termelő

Fogyasztás

Csereérték

Fogyasztó

7. ábra A piaci igénykielégítési folyamat
Forrás: Veress G. 2005 alapján

2.2. A piac szerepe az igénykielégítési folyamatban
Tom Peters szavaival élve: „Csupán két oka van az üzleti tevékenységnek. Az egyik:
szolgálni a vevőt. A másik: a piacon maradni, hogy szolgálhassuk a vevőt.”
A korszerű minőségügy az igénykielégítési folyamatok közül csak az úgynevezett piaci
(szabadpiaci, kapitalista) igénykielégítési folyamatokkal foglalkozik, amelyek esetén a
termelő és a fogyasztó jogállamban, demokratikus társadalmi rendszerben, kapitalista
gazdasági rendszerben, a gazdasági verseny szabadságát biztosító piacgazdaságban a piacon
találkozik, ott bonyolítják le az üzletet.
A szabadpiacot a kereslet és a kínálat szabályozza, az árak a kereslettől és a kínálattól
függnek. A vevő akkor „Király”, ha kínálati piac van, ekkor ő dönti el, hogy mit, hol vásárol.
A közpiacon általában nem a fogyasztó fizeti a csereértéket (az árut), hanem a közösség, az
állam, vagy a közösségért felelősséget érző támogató.
2.3. A teljes piaci igénykielégítési folyamat
A teljes piaci igénykielégítési folyamat a termék – termelő és a fogyasztó sokirányú
kapcsolatán alapuló – teljes életpályáját felöleli (8. ábra).
Első fő lépése a termelő oldaláról a fogyasztói igények minél pontosabb megismerése
piackutatás, reklámtevékenység, stb. útján, majd a következő lépés a fogyasztói igények
alapján a termék, a termelési rendszer, a termelési technológia és a termelési folyamat
megtervezése, majd a termelő (és a kapcsolódó támogató) rendszer létesítése. Alkalmas
termelő rendszer birtokában a termelő biztosítja a termelési rendszer megfelelő állapotát, a
termelés során erőforrások beszerzésével és felhasználásával terméket állít elő, amelyet
értékesít és a fogyasztó a fogyasztási folyamat során azt használja, elhasználja, felhasználja.
Minőségügyi szempontból a termelőnek az eladás után szolgáltatással segítenie kell a
fogyasztást, ebbe célszerűen beleértjük azt, hogy a termelő segítse a fogyasztót a
fogyasztásban, továbbá többek között a termék karbantartását, a pótalkatrész ellátást és az
elhasznált termék újrahasznosítását is.
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Teljes
TERMELÉSI
folyamat

Teljes
FOGYASZTÁSI
folyamat

Piackutatás
Termék és
termelési
rendszer
tervezése

IGÉNY

Fogyasztói
igény
megjelenése

Termelési
rendszer
létesítése

TERMELÉS

TERMÉK

FOGYASZTÁS

Fogyasztás
szolgálat

8. ábra A teljes igénykielégítési folyamat
Forrás: Veress G. 2005

2.4. A piaci igénykielégítési folyamat érdekeltjei és igényeik
Az igénykielégítési folyamatban érdekeltek igényei általában erősen eltérőek:
mindegyiküknek egyértelmű saját érdeke, igénye van. Az igénykielégítési folyamat főbb
érdekeltjeinek igényeit a 3. táblázat foglalja össze.
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3. táblázat Az igénykielégítési folyamat főbb érdekeltjeinek igényei
vizsgált terület
termelési folyamat

fogyasztási
folyamat

Érdekelt

környezet

hatékony termelés,
haszon
hatékony termelés,
elismerés
elismerés, biztonság

üzleti siker

hírnév

üzleti siker

bírság hiánya

-

-

Fogyasztók

(biztonság)

igénykielégítés,
biztonság

biztonság

Társadalom

adó, munkahely,…
biztonság, serkentés

jólét, ellátottság,
biztonság,
serkentés

védelem, serkentés

Tulajdonos
Ügyvezetés
Alkalmazottak

Forrás: Veress G. 2005 alapján

2.5. A piaci igénykielégítési folyamat minősége
A korszerű minőségügy minőség fogamát már értelmeztük az 1.2 fejezetben. Az ott bevezetett
minőség fogalom alapján értemezzük a piaci igénykielégítési folyamat minőségét. A piaci
igénykielégítési folyamat minősége az igénykielégítési folyamatban érdekeltek igényeinek a
kielégítése által átadott érték
Mint már emélítettük, a folyamatoknak van minősége, nem a terméknek!
2.6. A szolgáltatás mint igénykielégítés
Az alábbi fejezeteket Veress Gábor: „A szolgáltatás értelmezése és minőségének biztosítása”
című közleménye ( Minőség és Megbízhatóság, 2008/2 ) alapján állítottuk össze.
A technika fejlődésével és a globalizáció térhódításával a szolgáltató ágazat szerepe egyre
jelentősebb. Életünk minden perce szolgáltatásokkal függ össze. Szinte állandó függőségben
vagyunk a közüzemi szolgáltatásokkal, a hírközléssel/távközléssel, a közlekedéssel, a
közegészségüggyel, és meghatározó szerepe van a közoktatásnak és a felsőoktatásnak, sőt
társadalmi, gazdasági és jogi rendszerünket, továbbá biztonságunkat az államigazgatási és a
közigazgatási szolgáltatások határozzák meg,
A szolgáltatások minősége ezért rendkívül jelentős, hiszen a szolgáltatások színvonala
alapvetően befolyásolja mind az egyének életének a minőségét, mind a társadalom életének a
minőségét.
A szolgáltatás értelmezése az irodalomban
A szakirodalomban a szolgáltatás értelmezésére a mai napig nem alakult ki egységesen
elfogadott általános megfogalmazás. A kapcsolódó alapfogalmak értelmezése is problémás,
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mert a szolgáltatási folyamatot és a szolgáltatás-adás eredményét, azaz a szolgáltatmányt
egyaránt szolgáltatásnak nevezik.
A Magyar Értelmező Kéziszótár (2003) a szolgáltatásra az alábbi értelmezéseket adja:
(1) az a cselekvés, tevékenység, hogy valamit szolgáltatnak valakinek, valaminek;
(2) a lakosság szükségleteit kielégítő, de új termékeket létre nem hozó gazdasági tevékenység;
(3) valakinek valamely jogviszony alapján bizonyos juttatásban részesítése, illetve az, amit
így szolgáltatnak.
A fogyasztóvédelmi törvény alkalmazásában a szolgáltatás olyan tevékenység, amely a
fogyasztóval kialakított közvetlen kapcsolat keretében elégíti ki a fogyasztói szükségleteket
úgy, hogy a szolgáltatás nyújtása és igénybevétele (fogyasztása) időben – részben vagy
teljesen – egybeesik.
A szakirodalomban található többféle szolgáltatás-értelmezésből az alábbiakban néhány
jellemzőt emelünk ki. A szolgáltatások minőségmenedzsmentjére vonatkozó, ma már
hatályon kívül helyezett MSZ ISO 9004-2:1993 szabvány szerint a szolgáltatás (service)
(elnevezésünk szerint a szolgáltatmány) „ a termelő és a fogyasztó kapcsolódási pontjain
folytatott tevékenységekből, valamint a termelő belső tevékenységeiből képződő eredmények
a fogyasztói igények kielégítésére” és a szolgáltatásteljesítés (service delivery) (elnevezésünk
szerint a szolgáltatás-adási folyamat) „a termelő azon tevékenységei, amelyek a szolgáltatás
teljesítéséhez szükségesek.”
A minőségmenedzsment rendszerek MSZ EN ISO 9000:2005 szótár szabványa szerint: a
szolgáltatás a négy általános termékkategória egyike, mint termék a szolgáltatás
(elnevezésünk szerint a szolgáltatmány) legalább egy olyan tevékenység eredménye, amely
szükségképpen a termelő és a fogyasztó kapcsolatánál valósul meg és általában nem
kézzelfogható.
Huszay Gábor (2000) értelmezése az alábbi. „A szolgáltatás (elnevezésünk szerint a
szolgáltatmány) olyan tevékenység eredménye, amely a szükségleteket jellemzően a
fogyasztóval kialakított közvetlen kapcsolat keretében elégíti ki, általában nem ölt anyagitárgyi formát, hanem gazdasági egységek, objektumok, személyek állapotának hasznos
megváltoztatásában, megőrzésében nyilvánul meg.”
Az igénykielégítési folyamat a szolgáltatás esetén
Szolgáltatás esetén az igénykielégítési folyamat jellemzője, hogy a szolgáltatás-adási
folyamat (vagyis a termelés, azaz a szolgáltatmány előállítási folyamata) és a szolgáltatásigénybevételi folyamat (vagyis a fogyasztás, azaz a szolgáltatmány felhasználási folyamata)
nem függetlenek egymástól, egymással kapcsolatban vannak, sok esetben egymással
összefüggésben játszódnak le. A szolgáltatás-adási és a szolgáltatás-igénybevételi
folyamatokat együttesen szolgáltatási folyamatnak nevezhetjük (9. ábra).
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9. ábra A piaci igénykielégítési folyamat a szolgáltatás esetén
Forrás: Veress G., 2005

A szolgáltatási folyamat főbb jellemzői
A szolgáltatásokkal foglalkozó irodalommal összhangban megállapítható, hogy általában a
szolgáltatást adó (termelési) és a szolgáltatást igénybevevő (fogyasztási) folyamatok:
- egy rendszerben vagy térben összekapcsolt alrendszerekben zajlanak le, vagyis
elválaszthatatlanok (Inseparability),
- egyidőben, egyidejűleg zajlanak le, vagyis
egyidejűek (Simultaneonsly),
- a kiinduló állapotok, a körülmények ingadozásai miatt
változékonyak (Heterogenity);
a szolgáltatmány:
- csak a folyamatban észlelhető és a keletkezés pillanatában átadásra kerül, ezért
nem- megfogható (Intangibility),
nem tárolható, nem szállítható (Perishability),
ezért
nem javítható (Non repairability),
előre nem készíthető el.
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A szolgáltatás célja
A szolgáltatások jellemzője, hogy a szolgáltatást adó a szolgáltatmánnyal a szolgáltatást
igénybevevő, vagy annak tulajdonát képező objektum állapotát valamilyen további cél
érdekében kezeli. A szolgáltatás-igénybevételi folyamat végső célja az, hogy a szolgáltatási
folyamatot követően a szolgáltatást igénybevevő vagy annak objektuma valamilyen „cél”
igénykielégítési folyamatban vegyen részt. A tanulás közvetlen célja ismeretek szerzése, de a
tényleges célja a megszerzett ismeretek hasznosítása. Az autójavítás közvetlen célja az autó
működőképessé tétele, de tényleges célja az autó használata. A szolgáltatási folyamat ezért
legalább kétfokozatú igénykielégítési folyamat. Megjegyezzük, hogy a szolgáltatást
igénybevevő a „cél” igénykielégítési folyamatban akár termelőként (pl. munkavállaló), akár
fogyasztóként (pl. munkaadó) vehet részt.
Más megfogalmazásban azt is mondhatjuk, hogy a szolgáltatás beruházás, így a szolgáltatás
hasznosságának a megítélésénél a szolgáltatás célját és eredményét is figyelembe kell venni,
vagyis nemcsak a befektetést, hanem a megtérülést is figyelembe kell venni.
A szolgáltatás mint sajátos igénykielégítési folyamat értelmezése
A piaci igénykielégítési folyamat fogalma alapján – összhangban a szakirodalom többféle
megfogalmazásával – a szolgáltatásra az alábbi értelmezést adjuk. A szolgáltatási folyamat
olyan piaci igénykielégítési folyamat, amelyben a szolgáltatás-adási (termelési) és a
szolgáltatás-igénybevételi (fogyasztási) folyamatok egymással kapcsolatban, összefüggésben
játszódnak le. A szolgáltatási folyamat során a szolgáltatást igénybevevő, vagy annak
tulajdonát képező, vagy felügyeletére bízott objektum állapotának a kezelése (treatment)
történik a szolgáltatást igénybevevő folyamat során a szolgáltatást adó folyamatban
létrehozott szolgáltatmány által. A szolgáltatás igénybevevőjét vagy annak tulajdonát képező
objektumot a kezelésnek olyan kezelt állapotba kell hoznia, hogy az alkalmas legyen arra,
hogy hatékonyan részt vehessen a szolgáltatási folyamat célját jelentő „cél” igénykielégítési
folyamatban akár termelőként, akár fogyasztóként (10. ábra).
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10. ábra A szolgáltatási folyamat lényege
Forrás: Veress G., 2005

A szolgáltatások főbb típusai
A szolgáltatások fajtája, típusa rendkívül sokféle, a szolgáltatásokat rendkívül sokféle
szempontból lehet csoportosítani.
A szolgáltatás irányultsága, azaz a szolgáltatást igénybevevő szerint a szolgáltatások két fő
csoportját különböztethetjük meg:
- a szolgáltatást igénybevevő személy, szervezet, közösség vagy társadalom, vagy
- a szolgáltatást igénybevevő tulajdonát képező objektuma (például fogyasztási cikk, rendszer,
műtárgy stb.)
állapotának a kezelése.
A fenti csoportosításon belül a szolgáltatások csoportosíthatók aszerint is, hogy ki a
szolgáltatást igénybevevő, illetve ki az objektum jogosultja.
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A szolgáltatást igénybevevő szerint megkülönböztethetjük az alábbiakat:
- magánszolgáltatás személyek, szervezetek számára (tanácsadás, karbantartás,
vagyonvédelem stb.) egyedi szerződés alapján;
- helyi közszolgáltatás a helyi közösség tagjai számára (közigazgatás, közüzemi szolgáltatás,
helyi tömegközlekedés stb.) egyedekkel kötött általános szerződés alapján;
- országos közszolgáltatás az állampolgárok számára (államigazgatás, honvédelem,
rendvédelem, fogyasztóvédelem, felsőoktatás stb.) szerződés nélkül.
A szolgáltatást igénybevevő kezelendő dolog típusa szerint a szolgáltatások az alábbi módon
csoportosíthatók:
- a személy állapota
egészségügyi (egészségmegőrzés, gyógyítás, sport, üdülés ….)
biológiai (étterem, fodrász, kozmetika, szállás, …)
jogi/adminisztratív (házasság, diploma, állampolgárság, munkaközvetítés, …)
vagyoni/pénzügyi (tulajdonlás, biztosítás, hitel, ….)
lelki/szellemi (kulturális, képzés, vallási, ….)
helyváltoztatás (utazás, közlekedés, szállítás, …)
információs (tájékoztatás, távközlés, …)
- a szervezet állapota (jogi, védelem, szervezetfejlesztés, …)
- a személy/szervezet objektumának állapota
létesítés/megszüntetés (építés/bontás, kutatás-fejlesztés, …)
üzemeltetés (házvezetés, gondnokság, …)
fenntartás (javítás, takarítás, tisztítás, …)
tárolás (raktározás, megőrzés, …)
helyváltoztatás (szállítás, postai szolgáltatás, …)
tulajdonjoga (adás/vétel, kölcsönzés, bérbeadás, szellemi tulajdon, …)
- természeti rendszer állapota (erdő-, vad-, hal-, vízgazdálkodás, park-gondozás, …)
- a helyi közösség állapota (közigazgatás, közrendvédelem, …),
- a helyi közösség lakosainak állapota
közüzemi szolgáltatás (víz, gáz, áram, távközlés, …)
helyi közlekedés,
közoktatás,
egészségügyi ellátás,
közművelődés, …)
- az ország állapota (honvédelem, határvédelem, környezetvédelem, …)
- az ország állampolgárainak az állapota (államigazgatás, fogyasztóvédelem,
igazságszolgáltatás, felsőoktatás, helyközi közlekedés, helyközi tömegközlekedés, …)
A szolgáltatási folyamatok csoportosíthatók olyan szempontból is, hogy a szolgáltatást
igénybevevőnek, vagy objektumának milyen az állapotkezelése:
- létrehozás (kutatás/fejlesztés, építés, …)
- karbantartás/fenntartás
- (állag)megőrzés (vagyonvédelem, tárolás, …)
- fejlesztés (szervezetfejlesztés, termékfejlesztés, képzés, …)
- megváltoztatás (szervezetátalakítás, kereskedés, szállítás, …)
- javítás (javítószolgálat, gyógyítás, tisztítás, takarítás )
- rontás
- megszüntetés (felszámolás, bontás, …).
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A szolgáltatások csoportosíthatók aszerint is, hogy mennyi benne az „emberi” és mennyi
benne a dologi összetevő. E tekintetben a kapcsolat lehet többek között
- tisztán ember-ember közötti (oktatás, gyógyítás, …)
- emberek közötti áru (kereskedés, kölcsönzés, …)
- emberek közötti „ügyirat” (ügyintézés, …)
- emberek közötti objektum (javítás, takarítás, …)
- szervezet-ember közötti áru (közüzemi szolgáltatások).
Rendkívül nagy jelentősége és számos sajátos jellemzője van a fentiek közül az ember-ember
kapcsolatú szolgáltatásoknak, ennek sajátosságaival külön közleményben foglalkozunk.
A fentieken túl a szolgáltatások csoportosíthatók aszerint is, hogy a szolgáltatást
igénybevevőnek, vagy annak objektumának a kiinduló állapota
- megfelelő (pedagógia, egészségmegőrzés, stb.)
- megnemfelelő (gyógypedagógia, gyógyítás, javítószolgálat, büntetésvégrehajtás stb
Kérdéses a projektek értelmezése. A mai köznyelvben ma már szinte minden „projekt”, így a
vásárlás, a főzés, a bizonyítvány kijavítása stb. A szerző nem talált a szakirodalomban
egyértelmű utalást arra, hogy mi a projekt és a szolgáltatás viszonya. Veres Zoltán (1995)
értelmezése szerint marketingszempontból nem is olyan egyértelmű, hogy a projekt ügylet,
mint ipari szolgáltatás tárgya egy bonyolult termékkomplexum kiegészítő szolgáltatásokkal,
vagy egy szolgáltatáscsomag, melynek egy termékrendszer a fizikai háttere.
Sejtésünk szerint elsősorban olyan, a szolgáltatást igénybevevő tulajdonát képező objektumra
vonatkozó szolgáltatások tekinthetők projekteknek, amelyek állapota jelentősen megváltozik,
így például az objektum
- létesítése (építés, kutatás/fejlesztés, szervezés stb.),
- fejlesztése (építmény átalakítása, szervezet-fejlesztés stb.),
- megváltoztatása (szervezet-átalakítás),
- megszüntetése (létesítmény lebontása, csődeljárás).
A projektminőség menedzselésének, illetve a minőségmenedzsment módszerek projektek
esetén történő alkalmazásának ma már nagy irodalma van (pl. Hellard (1995) – Kloppenborg
et al. (2004)), azonban e témakör fogalomrendszere sem egyértelmű Nagy et al.(2007).
Egyértelműen szolgáltatásnak tekinthető a „kiszervezés” (outsourcing), más néven külső
forrású szolgáltatás, hiszen ez a szolgáltatás a külső forrású szolgáltatást igénylő vállalkozás
részrendszerének, objektumának állapotát kezeli.
Sajátos szolgáltatás a munkavállalás. Ez esetben a szolgáltatást adó a munkavállaló, a
szolgáltatást igénybevevő a munkaadó, a szolgáltatmány pedig a munkaerő és a csereérték a
munkaerő (piaci) ára, a munkabér.
Speciális szolgáltatásnak tekinthető a kereskedés. A kereskedés olyan
„problémamegoldó” szolgáltatás, amely a vevő vásárlási igényét hivatott kielégíteni és
amelynek eredményeként az eladó tájékoztatása mellett a vásárolt gyártmány vagy
szolgáltatás igénybevételi jogosultság a vevő birtokába kerül.
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2.7. A szolgáltatás minősége
A szolgáltatás igénykielégítési hálózata
Az igénykielégítési folyamat minőségének értelmezéséhez szükséges az igénykielégítési
folyamatban érdekeltek meghatározása. Az igénykielégítési folyamat érdekeltjeinek a
meghatározásához azonban feltétlenül szükséges az igénykielégítési hálózat, azaz az adott
igénykielégítési folyamathoz kapcsolódó teljes igénykielégítési folyamat és az
igénykielégítési lánc meghatározása.
Szolgáltatás esetén az igénykielégítési láncban szereplő igénykielégítési folyamatokat – a
gyártástól eltérően – nem a szolgáltatmányok kötik össze, hanem a szolgáltatást igénybevevő
személy vagy objektum életpályája, személyek esetén ezt szakmai életútnak is nevezzük. Az
igénykielégítési láncra példa adott személy oktatása esetén az óvodai nevelés – iskolai oktatás
– felsőoktatás – diplomás továbbképzés lánca. A szolgáltatás igénykielégítési lánca tehát a
szolgáltatást igénybevevő vagy annak tulajdonát képező objektum életpályája.
A szolgáltatás érdekeltjei
A minőségügy, a minőségszabályozás lényeges kérdése, hogy az adott igénykielégítési
folyamatban kik az érdekeltek és a folyamat szabályozása során a termelő (a gyártó, vagy a
szolgáltatást adó) kiknek az igényeit milyen mértékben kívánja vagy tudja kielégíteni.
Adott szolgáltatás minőségének értelmezésénél is alapvető kérdés a főbb érdekeltek
meghatározása. A szolgáltatás esetén alapvető érdekelt a szolgáltatást igénybevevő (közvetlen
fogyasztó) és a szolgáltatást adó termelő, továbbá a szolgáltatási folyamatot követő „cél”
igény kielégítési folyamat érdekeltjei (közvetett fogyasztók), általában ez utóbbiak a
szolgáltatási folyamat legfontosabb érdekeltjei. A szolgáltatási folyamatban is érdekelt lehet a
szolgáltatási folyamatot jelentősen befolyásoló beszállító is, erre példa a gyógyítás esetén a
gyógyszergyár.
Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a szolgáltatások minőségmenedzsmentjében rendkívül
háttérbe került a szolgáltatás célja, a „cél” igénykielégítési folyamat érdekeltjeinek a
figyelembevétele. Példaként nézzük meg az oktatás folyamatát. Az óvodai nevelés
kulcsfontosságú célja a társadalom számára erkölcsös, egészséges, hasznos állampolgárok
nevelése, ezért az óvodai nevelésnek a legfontosabb érdekeltje a társadalom. A közoktatásnak
is igen fontos érdekeltje a társadalom. A nem pedagógus képzés esetén a felsőoktatás
legfontosabb érdekeltje a gazdaság. A pedagógus képzés esetén a felsőoktatás legfontosabb
érdekeltje a közoktatás. Hasonlóan lényeges, hogy a felsőoktatás célja nemcsak a piac
számára képezni szakembereket, hanem a társadalom számára felelős értelmiségi
állampolgárokat. A fentiek mellett természetesen igen fontos a szolgáltatási folyamatok során
az egyén kibontakozása, személyi fejlődése és érvényesülése is.
A szolgáltatás minősége
Értelmezésük szerint az igénykielégítési folyamat korábban bevezetett minőség fogalmával
összhangban a szolgáltatási folyamat minősége a szolgáltatási folyamatban érdekeltek, azaz
elsősorban a szolgáltatást igénybevevő (fogyasztó) és a szolgáltatást adó (termelő), (és az
esetleges beszállítók), továbbá a szolgáltatási folyamatot követő, a kezelt állapotú

34

szolgáltatást igénybevevő részvételével lezajló „cél” igénykielégítési folyamatban érdekeltek,
továbbá a társadalom igényeinek a kielégítése által átadott érték.
Például a felsőfokú képzési folyamat minősége egyrészt a hallgató, másrészt az oktató,
továbbá a nem pedagógus képzésű hallgató munkavállalásában érdekelt munkaadó, illetve
pedagógusképzés esetén pedig a közoktatás, és a társadalom igényeinek a kielégítése által
átadott érték.
Az érdekeltek igényeinek az összehangolásánál minden szolgáltatási folyamatnál a cél
igénykielégítési folyamatot kell elsődlegesnek tekinteni. Különösen fontos ez a
közszolgáltatásoknál. Rendkívül fontos (lenne) ezért, hogy nem tekinthető a tanár és a diák,
illetve az orvos és a beteg „egyenrangúnak”, hanem a szolgáltatást adó tanárt, illetve orvost
fel kell (erre) hatalmazni arra, hogy a szolgáltatási folyamat szabályozása során a cél
igénykielégítési folyamat közösségi céljait tekintsék elsődlegesnek és a szolgáltatást
igénybevevő is ezt szolgálja. Sajnálatos módon közpiaci területen is elburjánzik a szabadpiaci
szellem és emiatt a közösségi célok helyett a diák, illetve a beteg „jogait” helyezik előtérbe.
Mindezek miatt a közszolgáltatások esetén a szolgáltatást igénybevevő igényeivel szemben
elsőbbséget kellene kapnia a szolgáltatást adó szerepének, feltéve, hogy a szolgáltatást adó a
cél igénykielégítési folyamat érdekeit tartja elsődlegesnek. Példa erre a gyógyítás, ahol
elsődlegesen az orvos társadalmi felelőssége és nem a beteg igényei szerint kellene a
szolgáltatás igénybevételi folyamatot szabályozni, hasonlóan az oktatás esetén is elsősorban a
tanár társadalmi felelőssége és nem a diák igényei szerint kellene a tanulási folyamatot
szabályozni.
Elfogadott társadalmi erkölcs esetén az érdekeltek igényei általában nem ellentétesek, így
összhangba hozhatók, azonban közös értékrend nélküli társadalomban tisztázatlan az
érdekeltek igényeinek a prioritása. Az igények összehangolásában további gondot jelent az
igények valós, illetve szubjektív, hosszútávú, illetve rövidtávú megítélése.
Itt említjük meg Pákh Miklós munkáját, aki már 1979-ben „A szolgáltatás minősége – a
minőség szolgáltatása” c. közleményében ma is korszerűnek tekinthető szemléletben mutatja
be többek között a szolgáltatás fogalmát, az erkölcs fontosságát, a főbb érdekelteket és a
szolgáltatás jelentőségét az egyén életminőségében.
A szolgáltatás minőségének becslése
A minőség, azaz az érdekelteknek átadott érték az érdekeltek elégedettségével becsülhető,
amely
közvetlenül
elégedettség-becsléssel,
közvetetten
minőségjellemzőkkel,
minőségmutatókkal jellemezhető.
A szolgáltatások minőségének közvetlen becslése a szolgáltatást igénybevevők elégedettségbecslésével sok esetben félrevezető, ugyanis a szolgáltatást igénybevevők elégedettsége
nagyon sok esetben csak a szolgáltatást adó személy emberi tulajdonságaira vonatkozik és
nem a szolgáltatási folyamat szakmai tartalmára.
A szolgáltatások minőségének minőségmutatókkal történő közvetett jellemzése sem könnyű,
mert sok esetben nehéz olyan minőségmutatót találni, amely egyértelműen, jól jellemzi a
minőséget.
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Az igénykielégítési folyamat mint értékközvetítés a szolgáltatás esetén
A szolgáltatás esetén a szolgáltatást adó rendszer szolgáltatást adó (termelési)
minőségképességgel rendelkezik, így a szolgáltatás-adási folyamat során a szolgáltatmány
segítségével értéket ad át a szolgáltatást igénybevevő rendszernek. A szolgáltatást
igénybevevő rendszer cél igénykielégítési folyamatra vonatkozó minőségképessége, így
értéke a szolgáltatás-igénybevételi folyamat során általában nő, vagy megmarad és alkalmassá
válik arra, hogy a szolgáltatás célját jelentő cél igénykielégítési folyamat értékadási
folyamatában hatékonyan vegyen részt. Ugyanakkor a szolgáltatási folyamat során a
szolgáltatást adó rendszer minőségképessége általában romlik.
A fentiekből következik, hogy a termelő és a fogyasztó közötti értékhordozó a gyártás és a
szolgáltatás esetén eltérő: gyártás esetén az értékhordozó a gyártmány (azaz a szűk
értelemben vett termék), míg a szolgáltatás esetén értékátadó a szolgáltatmány és
értékhordozóvá válik a szolgáltatást igénybevevő, vagy annak objektuma (azaz a tágan
értelmezett termék), amely a kapott értéket a cél igénykielégítési folyamatban hasznosítja.
A szolgáltatás minősége mint értékváltoztatás
A szolgáltatás révén történő értékközvetítés főbb jellemzőit már vázoltuk, itt bemutatjuk a
szolgáltatás és a szolgáltatás minőségének fenti értelmezése alapján a szolgáltatási folyamat
minőségét mint értékváltozást.
A szolgáltatási folyamat bemenetét jelentő szolgáltatást igénybevevő vagy annak tulajdonát
képező objektum a cél igénykielégítési folyamat számára adott minőségképességgel
rendelkezik, tehát értékhordozó. A szolgáltatást adó rendszer szintén valamilyen (termelői)
minőségképességgel rendelkezik, így az is értékhordozó. A szolgáltatást adó a szolgáltatási
folyamat során a szolgáltatást igénybevevőnek, vagy annak a tulajdonát képező objektumnak
a szolgáltatmány által valamilyen értéket ad át, így remélhető, hogy a szolgáltatást
igénybevevő (vagy annak objektuma) – „ cél” igénykielégítési folyamatra vonatkozó –
minőségképessége mint értékhordozó a folyamat végén, a kezelt állapotában nagyobb lesz,
mint a folyamat kezdetén, és alkalmas lesz a cél igénykielégítési folyamatra.
A szolgáltatási folyamat minősége tehát a szolgáltatást igénybevevő szempontjából az az
értéknövekedés, amely a cél igénykielégítési folyamatra vonatkozó minőségképességének a
kiinduló állapotának és a kezelt állapotának a különbségével egyenlő.
A szolgáltatási folyamat minősége a szolgáltatást adó szempontjából egyrészt az az
értékváltozás, amely a szolgáltatást adó kiinduló állapotának minőségképessége és a
megváltozott állapotának minőségképessége között fennáll, másrészt azonban az a csereérték
is, amelyet a szolgáltatásért a szolgáltatást igénybevevőtől kap.
A szolgáltatást adó minőségképessége a szolgáltatási folyamat során változik, több esetben
csökken. Megjegyezzük azonban, hogy azok a „hivatásos” szolgáltatók, akik a szolgáltatást
hivatásként végzik, például a lelkiismeretes nevelők, tanárok, orvosok, ápolók, papok,
rendőrök, tűzoltók stb. a szolgáltatás-adási folyamat során értékben általában nem
csökkennek, hanem belső, lelki értékekben gyarapodnak és a csereérték a számukra csak
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másodlagos. Persze a képességük fenntartása érdekében számukra is szükséges a megfelelő
ellenszolgáltatás.
2.8. A vendéglátás mint igénykielégítési folyamat minősége
A vendéglátásban mint más szolgáltatások esetében is értelmezni kell az igénykielégítés
folyamatát, hogy meghatározhassuk a folyamat érdekeltjeit és igényeiket, és értelmezni
lehessen a folyamat minőségét.
A vendéglátás mint igénykielégítési folyamat a 11. ábrán látható.

SZÁLLODAI
SZOLGÁLTATÁS
NYÚJTÁSA

Szállodai
szolgáltatás

SZÁLLODAI
SZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELE

(Pihenés)

Ár

MUNKAVÁLLALÁS

MUNKAADÁS
(Termelés)

11. ábra Igénykielégítési folyamat a vendéglátásban
Forrás: Saját feldolgozás

A szállodai szolgáltatás folyamata akkor jó minőségű, ha kielégíti a pihenésre vágyó, a
szállodai dolgozók és tulajdonosok és a pihent munkavállalót alkalmazó munkaadó, és
közvetetten a társadalom igényeit.
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3. A vendéglátás mint igénykielégítési folyamat minősége
3.1. A minőségügy értelmezése
A minőségügy a minőség és a minőséggel kapcsolatos fogalmak összességét foglalja magába.
A minőségügy tárgya az igénykielégítési folyamatok minőségének szabályozása, azaz a
kétszintű – állami és a vállalati szintű – minőségügyi szabályozási rendszer. A makro
minőségügy a minőség állami/nemzeti szintű, a mikro minőségügy a minőség
vállalati/intézményi szintű szabályozásával foglalkozik.
A minőségügy tartalma a kétszintű minőségügyi szabályozási rendszer minden elve, minden
gyakorlati módszere, eljárása és intézményrendszere. A minőségügy tehát magába foglalja
egyrészt a minőség értelmezését, másrészt a nemzeti minőségügyi szabályozás minden
kérdését, pl. fogyasztóvédelem, továbbá a vállalati minőségszabályozás minden elméleti és
gyakorlati kérdését, így a minőségügyi eszközök, a minőségszabályozás és a
minőségbiztosítás minden kérdését.
A fentiekből következően a termeléssel és a fogyasztással kapcsolatos műszaki/szakmai jogi
szabályozás (technical regulation), biztonságtechnika, továbbá az élet-, egészség-, munka-,
személy-, erkölcs-, továbbá a vagyon- és tűzvédelem, valamint a termeléssel és a
fogyasztással kapcsolatos környezetvédelem is a minőségügy része.
A minőségelemzés alapvető eszköze az értékelemzés, szerves része egyrészt az ergonómia,
másrészt a forma, az esztétikum, a formatervezés, a design. Ugyancsak a minőségügy része a
termékazonosítás, a termékjelölés és az eredetjelölés. A minőségügyhöz szorosan kapcsolódó
terület a védjegy témaköre, ugyanakkor a minőség és a minőségbiztosítás a franchising
elválaszthatatlan része.
A minőségügy terjedelme ma már az összes piaci igénykielégítési folyamat, így nemcsak a
nyereségérdekeltségű gyártás és szolgáltatás, hanem a közszolgáltatás, sőt a közigazgatás és
az államigazgatás is, ebből következően terjedelme minden piaci igénykielégítési folyamat,
tehát a piac minden szereplője, így terjedelme az állampolgárok életminősége.
3.2. A minőségügyi szabályozási rendszer
A minőségügy a termelési és a fogyasztási folyamatokból álló (teljes) igénykielégítési
folyamatnak és az azokból felépülő igénykielégítési láncnak az érdekeltek, azaz a fogyasztó, a
termelő és a társadalom értékítélete által meghatározott minőségének a két szintű
minőségügyi szabályozásával, azaz a felső szintű állami/nemzeti minőségügyi
szabályozásával és az alsó szintű vállalati/intézményi minőségszabályozásával foglalkozik
(12. ábra).
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MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER

ÁLLAMI MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER

VÁLLALATI
MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSI
RENDSZER

VÁLLALATI
MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSI
RENDSZER

VÁLLALATI
MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSI
RENDSZER

VÁLLALAT

VÁLLALAT

VÁLLALAT

12. ábra A minőség kétszintű szabályozási rendszere
Forrás: Veress G., 2005.

Az állami/nemzeti minőségügyi szabályozási rendszer (national quality regulation system)
magába foglalja mindazon állami, kormányzati és társadalmi intézményeket, tevékenységeket
és szabályozókat, amelyek a vállalatokat és a piacot a társadalmi igények kielégítése
érdekében minőségügyi szempontból szabályozzák.
A vállalati/intézményi minőségszabályozási rendszer (company quality control system) a
vállalati tevékenységek minőségének szabályozását valósítja meg a vállalati
minőségmendzsment rendszer keretében.
3.3. Az értékteremtő minőségügy
A minőségügy célja az, hogy a piaci igénykielégítési folyamat során a termelési és a
fogyasztási folyamatot mind állami, mind vállalati szinten úgy szabályozza, hogy az
igénykielégítési folyamat az összes érdekelt, azaz a fogyasztó, a termelő, a beszállító és a
társadalom igényeit minél inkább elégítse ki, vagyis számukra minél több értéket adjon. A
minőségügy ezért értékteremtő és ezáltal válik korunk központi kérdésévé.
A minőségügynek azonban nemcsak az a célja, hogy az igények kielégítése által értéket
adjon, hanem az is, hogy a társadalom, a fogyasztók és a termelők értékrendjét ápolja,

39

fejlessze és ezáltal a szegényes, hiányos értékrendű, „igénytelen” emberekben, illetve
szervezetekben is kialakítsa a helyes értékrendet, hogy ezáltal „igényes” emberekké, illetve
szervezetekké váljanak.
3.4. A minőségügy és az erkölcs kapcsolata
A minőség értelmezésénél láttuk, hogy a minőség az érdekelt világnézetéből következő
értékrendjétől függ, így mind az igény, mind az igénykielégítés oldaláról meghatározó az
érdekeltek világnézete, erkölcse.
A minőségügy számos guruja megállapította, hogy erkölcs nélkül nincs minőség, az igények
mellett a munkatársak vezetése, a munkatársak egymáshoz való viszonya, a termelés
minősége, a termelő és a fogyasztó kapcsolata, az ügyfelekkel való bánásmód mindegyike az
erkölcsi hozzáállástól függ.
A minőség szempontjából ezért meghatározó a makro minőségügy esetében a társadalom
értékrendje, kultúrája, erkölcse és jogrendje, a mikro minőségügy esetében a vállalati kultúra,
a vállalati értékrend, a vállalat etikai kódexe.
A vállalatok/intézmények vezetésének alapvető felelőssége a megfelelő színvonalú
vállalati/intézményi
minőségszabályozás
megvalósítása.
Ezáltal
a
vállalatok
versenyképessége nő, így hozzájárulnak a vállalat és az ország felemelkedéséhez.
A vállalatvezetőknek tudomásul kell venni azt is, hogy a szabadpiacon sem lehet a nyereség
kizárólagos cél, a minőségnek magába kell foglalnia az összes érdekelt fél igényét, így a
nyereség mellett biztosítani kell a tulajdonos mellett a többi érdekelt elégedettségét is.
A közpiacon szereplő vállalatok/intézmények esetén a minőség értelmezése által világosan és
egyértelműen meg kell fogalmazni azokat a társadalmi értékeket, amelyeket az intézmény el
akar érni és ezáltal „elszámoltathatóvá” is válik.
A szabadpiacon működő vállalatoknak/intézményeknek a közvetlen érdekeltek igényeinek a
kielégítése mellett társadalmi felelősségük is van, a vállalati társadalmi felelősség (corporate
social responsibility) szemléletében kell eljárniuk.
A minőségi szolgáltatás alapfeltétele a különböző etikai szabályok betartása; nem
beszélhetünk minőségi szolgáltatásról ott, ahol nem becsületesen járunk el a vendégekkel, az
alkalmazottakkal és a természeti környezettel szemben.
3.5. A szolgáltatás és turizmus etikai szabályai
Az IIQEST ("The International Institute for Quality and Ethics in Service and Tourism") az
alábbi 11 pontban fogalja össze a követendő etikai szabályokat.
1. Az erkölcsöt az üzleti élet elválaszthatatlan részeként ismerjük el, és minden döntésünket
felülvizsgáljunk, hogy azok megfelelnek-e a legmagasabb becsületbéli-, törvényi-,
méltányossági- és következetességi elvárásoknak.
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2. Személyesen és együttesen is mindig úgy viselkedünk, hogy megőrizzük az
idegenforgalmi szakmába vetett bizalmat.
3. Időnket, energiánkat és tartalékainkat a saját termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésére
összpontosítjuk és saját sikerünk érdekében nem hozzuk rossz hírbe versenytársainkat.
4. Vendégeinket fajtól, nemzetiségtől, vallástól és nemtől függetlenül egyenlőként kezeljük.
5. A szolgáltatások és a termékek sztenderdjeit minden vendéggel szemben következetesen
betartjuk.
6. Mindig, minden vendég és alkalmazott számára gondoskodunk megfelelő, biztonságos és
egészséges környezetről
7. Minden szavunkkal és cselekedetünkkel a vendégek, az alkalmazottak körében és az egész
társadalmi környezetben igyekszünk fejleszteni és fenntartani a bizalmat, illetve a becsület
és a megértés légkörét.
8. Gondoskodunk arról, hogy alkalmazottaink minden szinten megkapják a sztenderd
szerinti munkájukhoz szükséges tudást, tréninget, felszerelést és motivációt.
9. Garantáljuk, hogy alkalmazottaink minden szinten egyenlő esélyt kapnak az előmenetelre
és ugyanazon szabályok alapján ítéljük meg őket.
10. Aktívan és állandóan munkálkodunk a természet és a természeti erőforrások védelmében.
11. Célunk a tisztességes és becsületes profit, nem több, de nem is kevesebb.
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4. A nemzeti minőségügyi jogi szabályozás
4.1. Az állam szerepe a minőségügyi szabályozásban
Gyakran hangoztatott, megtévesztő érv, hogy az államnak nem szabad a termelés, a piac és a
fogyasztás területén beavatkoznia, mindent a szabad piacra kell bízni. Ez a szépen hangzó érv
azonban hamis, hiszen többek között egyrészt az újraelosztás miatt a különböző adónemekkel az állam eleve jelentősen beavatkozik, másrészt szigorú környezetvédelmi,
munkavédelmi és biztonsági előírásokkal is befolyásolja a termelést és a fogyasztást.
Az állam jelentős szerepet kell, hogy vállaljon abban is, hogy a közszolgáltató
tevékenységeket a köz javára szabályozza. Ebből eredően a közszolgáltató tevékenységeket,
így többek között a közoktatás, felsőoktatás, felnőttképzés, rendvédelem, nemzetvédelem,
közigazgatás, banki tevékenységek, biztosítás stb. mindegyikét külön-külön
jogszabályrendszer írja le.
Az állam alapvető szerepe a védelem: az állampolgárok, a vállalkozások, a vagyon, a
környezet stb. védelme, a biztonság biztosítása. Ennek érdekében egyrészt általános védelmi
jogszabályokat működtet, pl. munkavédelem, a szellemi tulajdon védelme, környezetvédelem
stb., másrészt ennek keretében nagyon sok termelő és fogyasztó tevékenységet is szabályoz,
így például élelmiszer-előállítás, gyógyszer-előállítás, nagynyomású berendezések kezelése
stb.
Mivel a minőségügy az ország versenyképességét és így a jólétét határozza meg, az állam
egyben felelős is azért, hogy a minőségügyet állami/nemzeti szinten szabályozza!
A minőségügy állami serkentése/támogatása nemzetgazdasági szinten jelentős bevételt is
jelent, hiszen egyrészt a rossz minőségből adódó veszteség csökkenését, másrészről a
közszolgáltatás hatékonyabb működését eredményezi.
Az állami szintű minőségszabályozás fontosabb területei az alábbiak:
- a jogrendszer
- mérésügy
- szabványosítás
- megfelelőség-vizsgálat, -tanúsítás és akkreditálás
- nemzeti minőségügyi szabályozási rendszer
- a műszaki szabályozási rendszer
- minőségügyi támogatási rendszer.
4.2. A szabványosítás : a nemzeti minőségügyi szabályozás alappillére
A nemzeti minőségügyi szabályozás rendkívül összetett folyamatának alappillére a
szabványosítás, a mérésügy és a megfelelőség-tanúsítás.
Szabványok
A szabványok értelmezésére több egymástól részben eltérő definíció is adható. Az angolszász
országokban elterjedt és a magyar meghatározás az alábbi:
standard (angol)
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szokásos követelmény
dokumentált előírás
viszonyításul szolgáló anyag, módszer, ….
a szabvány (magyar)
ismétlődő (műszaki) feladatok
egységes, kedvező megoldásának
közzétett leírása.
Látható, hogy a meghatározások alapjaikban megegyeznek, de a magyar megfogalmazásban
más tényező (kedvező megoldás) is szerepel.
A szabványok alkalmazásának a lényege az alábbi:
- az egységesítés
cserélhetőség
összekapcsolhatóság
- követelményszint
biztonság biztosítása
összehasonlíthatóság.
A szabványok főbb típusai
A szabványok főbb típusai a szabványosító szervezet alapján az alábbiak:
- szabvány
- vállalati szabvány
- nemzeti szabvány
- európai szabvány
- „nemzetközi” szabvány.
Ismertebb szabványosító szervezetek
- nemzeti
MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET (MSZT)
- európai (EU és EFTA)
CEN
Európai Szabványügyi Bizottság
CENELEC Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság
ETSI
Európai Távközlési Szabványügyi Intézet
- „nemzetközi”
ISO
IEC

International Organization for Standardization
International Electrotechnical Commission

A szabványosító szervezetek saját szabványjelzetet használnak, néhány fontosabb
szabványosító szervezet által használt szabványjelzet az alábbi:
 MSZT
MSZ
 CEN, CENELEC, ETSI
EN
 ISO
ISO
 IEC
IEC
 ISO ÉS IEC
ISO/IEC
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A szabványosító szervezetek több esetben egymástól átvesznek szabványokat, így ugyanaz a
tartalom (esetleg más nyelven) más-más szervezet esetében más jelzettel jelenik meg, például:
ISO 9004:2000
MSZ EN ISO 9004:2001
A tartalom mindkét esetben megegyezik, de az MSZ jelzetű szabvány már az angol nyelvű
eredeti szabvány magyar honosítását tartalmazza.
A szabványok önkéntessége
A szabványok használata önkéntes, csak akkor válik kötelezővé, ha egy jogszabály az
alkalmazását kötelezővé teszi (például a biztonsági szabványok). Jogszabály (nemzeti)
szabvány használatát kötelezővé teheti az adott országban. Az EU-ban minden tagállam
köteles honosítani az EU (nem kötelező) szabványokat.
4.3. A szállodai szabványok minőségmeghatározó szerepe
A szállodai sztenderd (szabvány) a szolgáltatási teljesítmények megkívánt szintjét
tartalmazza, olyan jellegzetességeket, melyeket a vendégek igényei, elvárásai alapján egy
termékkel, szolgáltatással kapcsolatban előírnak.
Szállodaláncok esetén a szabványok jelentősége különösen fontos, mivel a standardok
biztosítják a termékek és a szolgáltatások egységes, következetes kínálatát.
A szállodai standardok alapvető csoportjai az alábbiak:
A)

Berendezés standardok

Mindenfajta bútorzatra és berendezésre vonatkozó előírások.
B) Termék standardok
A standardok vizsgálata szempontjából a berendezések kivételével megfogható tárgyakat
sorolják a termékekhez; azokat, amelyeket a vendég lát és használ (pl.: ágyneműhuzat, a
minibár tartalma, a különböző étlapok, a reggeli választéka, egy főétkezés, stb.).
C) Szolgáltatás standardok
A legszélesebb kategória, amelybe beletartozik a pult munkarendje, a felszolgáló, a
rendelésfelvevő viselkedése, telefon használatának módja, stb.).
I. A Szállodalánc belső szabványa
Mindazok a standardok, amelyek betartását minden, a lánchoz tartozó szállodától elvárnak.
Marketingeszközökkel, fogyasztói és versenytárs vizsgálatokkal igazolják létjogosultságukat,
és a szállodalánc legfőbb keresleti szegmentumának számító üzletemberek többségének
alapvető elvárásait célozzák kielégíteni.
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II. Vevői elvárások szabványa
Azok a standardok, amelyeket a vendégek elvárhatnak. A megcélzott piaci szegmentum
alapvető elvárásait meghaladó igényeinek való megfelelést céloznak meg.
III. A belső szabványokat is meghaladó elvárások
Legtöbbször a megcélzott fogyasztók által várhatóan a jövőben elvártakat rejtik magukban, és
sokszor igen pozitív a hatásuk.
4.4. A nemzeti minőségügyi szabályozási rendszer
Az állami/nemzeti minőségügyi szabályozási rendszer két fő részből áll, a nemzeti
minőségügyi szabályozó alrendszerből és a végrehajtó alrendszerből.
A nemzeti minőségügyi szabályozó rendszer
Az állami/nemzeti minőségügyi szabályozási rendszer szabályozó alrendszere két fő részre
bontható: a döntéselőkészítő és a célokat kijelölő egységekre.
Az állami minőségügyi szabályozó rendszer döntéselőkészítő egysége a minőségügyi helyzet
értékelését kell, hogy elvégezze. Ehhez a minőségügyi helyzet figyelése, piacfelügyelet
szükséges. A minőségügyi helyzet értékelésére alkalmas lehet egy kormányzati szervezet
(pl. minisztérium), vagy valamilyen a kormányzathoz kapcsolódó (kutató, elemző) intézet
és/vagy egy országgyűlési biztos, és/vagy egy országgyűlési bizottság.
Az állami minőségügyi szabályozó rendszer döntéshozó egysége a minőségügyi célokat kitűző
szervezet, amelynek feladata, hogy az értékelt minőségügyi helyzetet összevesse a nemzeti
célokkal, azaz a nemzeti politikával (ha van ilyen) és ennek fényében döntsön a nemzeti
minőségpolitika újrafogalmazásáról. Ezt a feladatot – sokféle szervezet támogatásával – az
Országgyűlésnek kell(ene) megoldani.
Az ország minőségügyének az állami szintű szabályozása, a minőségpolitika megvalósítása
érdekében az állam minőségügyi jogszabályok alkotásával irányítja a célok elérését. A
jogszabályalkotást hatásértékelés kell, hogy megelőzze.
A piaci igénykielégítési folyamatok minőségének állami/nemzeti szintű szabályozásának
kulcseleme tehát a minőségügyi szabályozó rendszer, amelynek feladata a becsült
minőségügyi helyzet értékelése és a minőségügyi szabályozás céljának, a nemzeti
minőségpolitikának a meghatározása és a minőségügyi jogszabályok megalkotása.
A nemzeti minőségügyi végrehajtó rendszerek
A nemzeti minőségügyi szabályozó rendszer által kiadott jogszabályok alapján a nemzeti
minőségügyi szabályozási rendszert a nemzeti minőségügyi végrehajtó rendszerek
segítségével működtetni kell.
A nemzeti minőségügyi végrehajtó rendszerek főbb típusai az alábbiak:
- a minőségügyi igazságszolgáltatási rendszerek,
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- a műszaki (szakmai) szabályozási rendszer.
- a minőségügyi serkentő-támogató rendszerek.
A minőségügyi igazságszolgáltatási rendszerek főbb típusai az alábbiak:
- a fogyasztói érdekek védelme
- a termelői érdekek védelme (iparvédelem)
- a piac védelme
- A műszaki szabályozási rendszerek főbb típusai az alábbiak:
- önkéntes (piaci)
megfelelőség-vizsgálat, -tanúsítás, akkreditálás
- hatósági szakterületi védelmi
egészségügyi, élelmiszer, gyógyszer, ….
- hatósági általános védelmi
munka-, környezet-, ….
- A minőségügyi serkentő rendszerek főbb típusai az alábbiak:
- minőségügyi program, mozgalom
- minőségi díjak, elismerések
- minőségügyi jelek, védjegyek
- minőségügyi tájékoztatási, oktatási rendszerek
- minőségügyi támogatási rendszerek
- minőségügyi közvetett támogatási rendszerek.
4.5. A fogyasztói érdekek védelme
A minőségügyi végrehajtó rendszerek fontos ága az igazságszolgáltatási rendszerek területe,
ezen belül kiemelt fontossága van a fogyasztói érdekek védelmének, ezért ezzel külön
foglalkozunk.
A fejlett országok gyakorlatában a fogyasztói érdekek súlyos megsértését a társadalom elleni
bűnnek tekintik, ezért büntetőjogi eszközökkel is büntetik. A témakör nagyon sokrétű, a
fogyasztóvédelem fontosabb tényezői az alábbiak:
- termékfelelősség
- termékbiztonság
- a fogyasztóvédelmi törvény
- a fogyasztók büntetőjogi védelme
- a szerződés hibás teljesítésének szankciói
- a vásárlók minőségi kifogásainak kezelése
- a gazdasági reklámtevékenység.
A termékfelelősségi törvény alapján termék minden ingó (tapintható) dolog és az elektromos
áram. A termékfelelősség lényege, hogy a gyártó felel a termék hibája által okozott kárért.
A piac védelmét elsősorban a tisztességtelen piaci magatartás tilalma jogszabály és a
szerződésjog biztosítja. A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó
kifejezésével jön létre. Az akaratnyilatkozat történhet szóban, írásban vagy ráutaló
magatartással (a formátlanság szabálya!).
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A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatban értelmezhetjük egyrészt a szavatosságot,
amelynek lényege, hogy a vevő kötelezett annak a bizonyítására, hogy a termék eladáskor
hibás volt. A szavatosság lehet kellékszavatosság és jogszavatosság . A szerződés hibás
teljesítésével kapcsolatban értelmezhetjük továbbá a jótállás fogalmát, amelynek lényege,
hogy az eladó kötelezett annak a bizonyítására, hogy a termék eladáskor hibátlan volt.
A fentiek mellett a fogyasztóvédelem fontos kérdésköre a felelősség szerződésen kívül
okozott kárért. Itt alapszabály, hogy aki másnak jogellenesen kárt okozott, köteles azt
megtéríteni. A kártérítés feltételei az alábbiak:
jogellenes magatartás (pl. vagyoni károkozás)
a kár (vagyoni, nem vagyoni)
összefüggés a magatartás és a kár között
vétkesség (szándékosság, gondatlanság mindegy).
4.6. A szolgáltatások nemzeti minőségügyi szabályozása
A szolgáltatást adó és a szolgáltatást igénybevevő jogi kapcsolata
A piaci igénykielégítési folyamat során a termelő és a fogyasztó a piacon találkozik és
szerződéses jogi kapcsolatba kerülnek. A gyártás esetén ez a jogi kapcsolat viszonylag
egyszerű, hiszen a kapcsolat a gyártmány adásvételére vonatkozik.
A szolgáltatás esetén a szolgáltatást adó és a szolgáltatást igénybevevő jogi kapcsolata sokkal
bonyolultabb, hiszen a szolgáltatmány általában nem kézzel fogható, így nem beszélhetünk
annak adásvételéről, megfelelőségéről.
Ha a szolgáltatás tárgya a szolgáltatást igénybevevő objektuma (pl javítandó autó), akkor a
jogi kapcsolat elsősorban ennek az objektumnak az állapotára vonatkozik. Míg azonban a
gyártás esetén a gyártmányért (termékért) kizárólag a gyártó felel, addig a szolgáltatás esetén
a szolgáltatást igénybevevő tulajdonát képező objektum kiinduló állapotáért a szolgáltatást
igénybevevő felel, ugyanakkor az objektum kezelt állapotáért a szolgáltatást adó is felel, így a
felelősség megállapítása nem egyértelmű.
Még sokkal bonyolultabb a szolgáltatást adó és a szolgáltatást igénybevevő jogi kapcsolata
akkor, ha személy, szervezet vagy a társadalom a szolgáltatást igénybevevő. Az ember-ember
kapcsolatú szolgáltatások esetén általában a szolgáltatást adó felelősségét hangsúlyozzák és
csak nagyon ritkán említik a szolgáltatást igénybevevő személy felelősségét, pedig például az
orvos, illetve a tanár mellett a beteg illetve a diák felelősségéről ritkán beszélünk, pedig az ő
felelősségük is jelentős. Ugyanakkor a társadalom számára történő szolgáltatások esetén (pl.
államigazgatás, közigazgatás, közművelődés, közoktatás, közegészségügy stb.) a szolgáltatást
adó felelőssége szinte említésre sem kerül, pedig a felelőssége egyértelmű.
A fentiek és bizonyos érdekeltségi problémák miatt a szolgáltatásfelelősség jogi
intézményrendszere még nem teljesen alakult ki, e témakört a Polgári Törvénykönyv mellett a
fogyasztóvédelmi törvény csak részben szabályozza, ugyanakkor számos jogszabály
meghatározza a szolgáltatást adó felelősségét (pl. közalkalmazotti törvény, az ügyvédekre
vonatkozó jogszabályok stb.)
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Sajátos a jogi kapcsolat egyes sajátos szolgáltatások, például a közüzemi szolgáltatások
esetén. A közüzemi szolgáltatások esetén ugyanis a szolgáltatást adó a szolgáltatmány (víz,
gáz, villany stb.) gyártója is lehet, így a szolgáltatás során átadott termékért (gyártmányért) a
termékfelelősség értelmében felel, ugyanakkor a szolgáltatás nyújtásáért (a víz, a gáz, a
villany szolgáltatásáért) a nem teljesen kialakult szolgáltatásfelelősség értelmében felel.
Az Európai Unióban 2009 decemberétől hatályos az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról.
Ezen irányelv tartalma az alábbi:
- Az ügyintézés egyszerűsítése
- A szolgáltatók letelepedésének szabadsága
- A szolgáltatások szabad mozgása
- A szolgáltatások minősége
- Igazgatási együttműködés
- Konvergencia-program.
Az irányelv a szolgáltatások minőségével kapcsolatban az alábbiakat tartalmazza:
- A szolgáltatókra és szolgáltatásaikra vonatkozó információk
- Szakmai felelősségbiztosítás és garanciák
- A szabályozott szakmák által nyújtott kereskedelmi tájékoztatás
- Több ágazatot átfogó tevékenységek
- A szolgáltatások minőségére vonatkozó politika
- Vitás ügyek intézés.
Az irányelv hatálya az alábbi:
- Szabályozott szakmai tevékenységek( pénzügyi, jogi tanácsadás, építészek,…)
- Kézművesek, irodafenntartás, rendezvényszervezés,…
- Szabadidős, idegenforgalmi szolgáltatások,…
- Informatikai szolgáltatások
- Oktatás,…
- Háznál történő szolgáltatások,…
Az irányelv az alábbi szolgáltatásokat kizárja:
- Nem gazdasági szolgáltatások
- Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
- Hírközlési szolgáltatások, televízió, rádió, film,…
- Közlekedési szolgáltatások
- Egészségügyi szolgáltatások
- Szociális szolgáltatások.
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5. A fontosabb élelmiszerbiztonsági rendszerek
Az élelmiszer-előállítás során külön szabályozás foglalkozik az élelmiszer biztonság
megvalósításával, hogy a fogyasztókat védje az egészségkárosodást okozó termékektől.
A legfontosabb élelmiszer-biztonsági rendszereket a 4. táblázat foglalja össze.
4. táblázat Élelmiszerbiztonsági rendszerek áttekintése
Ssz.
Megnevezés
1.
Due Diligence System – az
elvárható gondosság rendszere
2.
A jó termelési, mezőgazdasági
és higiéniai gyakorlatok
irányelvei.
2.1. GMP (Good Manufacturing
Practices)
2.2. GAP (Good Agricultural
Practices)
2.3. GHP (Good Hygenic
Practices)
3.

4.

5.
6.

HACCP (Hazard Analyses
Critical Control Point)
BRC Global Standard Food
szabvány
BRC/FDF Technical Standard
for the Supply of Identity
Preserved Non-Genetically
Modified Food Ingredients and
product (BRC/FDF IP
Standard)
EFSIS (European Food Safety
Inspection System) szabvány
IFS (International Food
Standard)
EUREPGAP

7.

Hatáskör

Alkalmazás, tanusíthatóság

Élelmiszer előállítók

Önkéntes, nem tanusítható

Élelmiszer előállítók

Ajánlott, önkéntes,
nem tanusítható

Élelmiszer előállítók

Élelmiszer feldolgozásban és
a vendéglátásban kötelező,
Nem tanusítható, igazolható

Kereskedelmi
sajátmárkás termékek
beszállítói

Önkéntes, tanusítható

Génmanipulált
alkotóktól mentes
tartósított termékek
beszállítói
Európai Uniós
élelmiszer beszállítók
Élelmiszer előállítók
Mezőgazdasági
termelők, egyéni
gazdák, termelői
csoportok

Önkéntes, tanusítható

Önkéntes, tanusítható
Önkéntes, tanusítható
Önkéntes, tanusítható

Forrás: saját feldolgozás

5.1. Az élelmiszerbiztonság elvárható gondosság követelményrendszere
Az
élelmiszerbiztonság
elvárható
gondosság
követelményrendszere
olyan
követelményrendszer, amelynek alapján minden „ésszerű megelőző intézkedés” és a
meghatározott dokumentációs elemeinek betartásával az élelmiszer-előállító képes
csökkenteni a hibás termék okozta kockázatot illetve fokozza a termék-biztonságot.
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- Általánosságban az élelmiszer-előállítónak meg kell tudni mutatnia, hogy:
= az előállításra használt épületei, gépei-berendezései megfelelnek az Élelmiszertörvény
előírásainak (Élelmiszeripari gépek higiéniai minősítése, Food Safety Act 1990.)
= kielégítő veszélyelemzéssel rendelkezik
= jóhírű beszállítóktól vásárol a társaság
= a terméket megfelelő hőmérsékleten tárolta
= készletgazdálkodási rendszert működtet
= a munkavállalók a tevékenységnek megfelelő élelmiszerhigiéniai képzést kaptak.
- Az elvárható gondosság írásos dokumentumai a következők lehetnek:
= beszállítók ellenőrzésének dokumentumai
= veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok (HACCP)
= tárolási hőmérsékletek napi ellenőrzése
= takarítás-fertőtlenítés elvégzésének dokumentumai
= nyomonkövethető (Lot-kód),termelési dokumentumok
= rágcsáló és rovarmonitorozás (pest control) dokumentumai
= alkalmazottak élelmiszerhigiéniai képzése.
Tisztességtelennek minősül egy vállalkozás, ha olyan gyakorlatot folytat, amelynek nincs meg
az ésszerűen elvárható szintű szakismerete, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség
alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el. Így a fogyasztót olyan döntés
meghozatalára készteti vagy késztetheti, amelyet az egyébként nem hozott volna meg.
Az alábbiakban röviden vázoljuk a fontosabb élelmiszerbiztonsági rendszereket.
5.2. A jó termelési, mezőgazdasági és higiéniai gyakorlatok irányelvei
Az élelmiszeripar és a mezőgazdaság irodalmában igen sok helyen található a sokféle „Helyes
… Gyakorlat” (Good … Practice) elnevezéssel ellátott – pontosan nem értelmezett – GXP
fogalom.
A gyógyszeriparban a
- Good Manufacturing Practice, GMP (Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat)
- Good Clinical Practice, GCP (Helyes Klinikai Gyakorlat)
-Good Laboratory Practice, GLP (Helyes Laboratóriumi Gyakorlat)
fogalma jogszabályokban egyértelműen rögzített, a GLP nemcsak a gyógyszeriparra
vonatkozik, hanem általában a veszélyes anyagok vizsgálatára, így például a növényvédőszerek vizsgálatára is.
Támogatási jogszabályban értelmezett továbbá a:
- Good Agricultural and Environmental Condition, GAEC (Helyes Mezőgazdasági és
Környezeti Állapot) és a
- Good Farming Practice, GFP (Helyes Gazdálkodási Gyakorlat).
Az élelmiszeriparban használatos további GXP elnevezések a mértékadó szakirodalomban
nem találhatók.
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GMP
A GMP (Good Manufacturing Practice), a „Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat” alapvetően
a gyógyszeriparban alkalmazott minőségbizosítási rendszer.
A „Jó gyártási gyakorlat” egy vállalatirányítási rendszernek tekinthető, azaz a szervezet leírja,
leszabályozza a folyamatokat, hogyan kell működni a vállalatnak.
A GMP tanúsítási program független hitelesítést és ad arról, hogy egy hatékony
Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) élelmiszerbiztonsági rendszer
bevezetéséhez és működtetéséhez a szükséges alapvető jó gyártási és higiéniai gyakorlat
előfeltételei teljesülnek.
A GMP olyan alapvető, a józan észen és az általános szakmai tapasztalatokon alapuló
higiéniai és technológiai követelménysor, mely minden élelmiszerüzemre vonatkoztatható.
Az élelmiszerkezelési rendszernek a GMP követelményei szerinti kialakítása az alábbi
előnyöket jelenti a szervezet számára:
- Igazolja a szervezet elkötelezettségét az iránt, hogy biztonságos élelmiszert állítson elő,
illetve forgalmazzon;
- Előkészíti minőségirányítási rendszerét HACCP tanúsításra;
- Segít, mikor a hatóságok vagy más érintett felek ellenőrzésére lehet számítani.
GMP azaz a „Jó gyártási gyakorlat” -önmagában nem tanúsítható olyan keretek között mint
az ISO 9001, 14001 minőségmenedzsment-rendszerek.
A GMP-t (Jó Gyártási Gyakorlat Útmutató) általában a GHP-vel ( Jó Higiéniai Gyakorlat
Útmutató) együtt praktikus alkalmazni, hiszen az élelmiszeriparban a kettő szorosan függ
egymástól. A GMP és GHP együttes alkalmazása rendkívül megkönnyíti az adott élelmiszer
előállító üzem napi munkáját.
GAP
Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, hogy a fogyasztók elvárásai az élelmiszerrel, - a
termékek minőségével és biztonságával - szemben, a termelés, a feldolgozás és a kereskedés
során egyre inkább növekedtek.
Jelentősen megnövekedett a gazdáknak az élelmiszerbiztonságban betöltött szerepe is. A
piacon maradás érdekében fokozottan eleget kell tenniük a szigorodó szabályoknak és
szabványkövetelményeknek, hozzáadott értéket képviselő termékeket kell előállítaniuk,
illetve a követelményeknek megfelelően új technológiákat, eljárásokat kell tevékenységükbe
iktatatniuk, mint amilyen a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (Good Agricultural Practice, GAP)
is.
A termelők, a feldolgozók és a kiskereskedő láncok, az egyre szigorúbb minőségi és
biztonsági előírásoknak próbálnak megfelelni, hogy biztosítani tudják a termesztés hosszú
távon történő fenntartását. A GAP ezeknek a céloknak a megvalósításában nyújt segítséget.
A Jó Mezőgazdasági Gyakorlat azokat a környezettel, gazdasággal, társadalommal
kapcsolatos gazdálkodási ismereteket tartalmazza, amelyek biztosítékai az egészséges,
biztonságos körülmények között előállított mezőgazdasági termék előállításnak.
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A GMP specifikus verziója található meg a Codex Alimentarius által kidolgozott
útmutatókban, amelyek elsősorban az élelmiszerhigiénia követelményeire, a szennyeződések
minimális szintre való csökkentése, illetve megelőzésére vonatkoznak. A Codex Alimentarius
által kidolgozott szabványok referencia alapként szolgálnak a nemzeti szabványok
kidolgozásához és harmonizálásához.
A Jó Mezőgazdasági Gyakorlat szabályai a 49/2001. (IV. 3.) Korm. Rendelet 1. számú
mellékletében találhatók, amely a vizek nitrát-szennyezésének megelőzésére, csökkentésére
vonatkozik. Az alapvető cél a vizek nitrát-szennyezésének megelőzése, csökkentése oly
módon, hogy egyben biztosítani lehessen a növények optimális tápanyagellátását, valamint a
talajok termékenységének fenntartását.
A Jó Mezőgazdasági Gyakorlat főbb fejezetei az alábbiak:
1. Mennyiségi korlátozás
2. Trágyázási tilalmi időszakok
3. Trágyakijuttatás erősen lejtős mezőgazdasági területen
4. Trágyázás vízzel telített, fagyott, hótakaróval borított talajokon
5. A trágyázás szabályai a vizek környezetében
6. Állattartó telepek trágyatároló műtárgyainak kialakítására vonatkozó szabályok
6.1. Hígtrágya tároló
6.2. Istállótrágya tároló
7. Mezőgazdasági területek trágyázásának szabályai
7.1. Hígtrágya hasznosítása
7.2. Istállótrágya felhasználása
7.3. Műtrágyázás szabályai
8. Egyéb követelmények
8.1. Erózió
8.2. Öntözés
A „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" GAP előírásai a Vidékfejlesztési Szaktanácsadók
Országos Szövetsége összeállításában az alábbi fejezeteket tartalmazza.
A. Szántóföldi növénytermesztés
- Monokultúrás termesztés alkalmazása nem lehetséges, kivéve az évelő
takarmánynövényeknél, a méhlegelőnél és a zöldtrágyázás céljából vetett növények
esetében.
- A vetésforgó kialakításában a következő irányelveket kell figyelembe venni:
= cukorrépa, cékla, takarmányrépa, burgonya, lóbab, szója és csillagfürt négyévente
csak egyszer kerülhet ugyanarra a táblára;
= napraforgó ötévente egyszer kerülhet ugyanarra a táblára;
= legalább ötévente egyszer pillangós vagy zöldtakarmány növényt kell termeszteni a
vetésváltásban, beleértve a másodvetést is;
= száraz borsó hét évente csak egyszer termeszthető;
= kukoricát csak alacsony nitrogénigényű növény követhet;
= két nem évelő pillangós növény termesztése között minimum két év szünetet kell
tartani;
= lucerna után nem következhet egyéb pillangós növény, illetve
= lucerna után az utóveteménynek jelentős nitrogénigényűnek kell lenni;
= szója, napraforgó és olajrepce nem követhetik egymást;
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= a vetésforgóban a kalászosok, és a kukorica együttes részaránya nem haladhatja meg
a hetvenöt százalékot.
- A mechanikus gyomirtást a gyomok virágzása előtt el kell végezni.
- Évente eltérő mélységű talajművelés alkalmazása.
- A szalma bálákat egy hónapon belül le kell hordani a területről a betakarítást követően.
B. Gyepgazdálkodás
- Szarvasmarha, juh, kecske, dám- és gímszarvas, szamár, ló és bivaly (egyéb állat nem
legeltethető) esetében az állatsűrűség mértéke nem haladhatja meg:
= az 1,8 állategység/hektár értéket a nem nitrátérzékeny területeken;
= az 1,4 állategység/hektár értéket a nitrátérzékeny területeken.
- A bálázást és a széna lehordását legfeljebb egy hónapon belül el kell végezni.
- Gyepek égetése tilos.
- A legeltetési időszak végén tisztító kaszálást kell végezni minden évben.
- A téli legeltetés tilos.
- . Minden gépi munkát a gyepterület károsítása nélkül kell végezni.
C. Tápanyag-gazdálkodás
- Öt évente szűkített talajvizsgálat (pH, humusztartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3,
NO2+NO3, P2O5, K2O).
- Tisztított szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya kijuttatás és talajjavítás a talajvédelmi
hatóság engedélye alapján végezhető, betartva a vonatkozó jogszabályban foglalt
előírásokat.
- A gazdálkodó a nitrogén trágyázás során nem lépheti túl a kedvezőtlen és nem kedvezőtlen
adottságú, továbbá a nitrátérzékeny és nem nitrát érzékeny területekre megadott
határértékeket (Lásd a kiegészítő táblázatot).
- A nitrát érzékeny területeken az akcióprogram előírásait kötelező betartani (a 49/2001.
(IV.3.) Korm. rendelet 8. § (1)-(3) bekezdései, illetve 9. § (1)-(2) és (4) bekezdésében
foglaltak mellett).
- A nem nitrát érzékeny területeken az alábbi előírásokat kell betartani:
= Meredekebb lejtésű területeken trágyát kijuttatni csak azonnali bedolgozás mellett
lehet.
= Trágya nem juttatható ki felszíni víztől, forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok
itatására szolgáló kúttól tíz méteres sávban, valamint hullámtereken,parti sávokban
és vízjárta területeken.
= Gyors hatású, könnyen oldódó nitrogéntrágya, trágyalé, hígtrágya betakarítás után
csak akkor juttatható ki a szántóterületre még az adott évben, ha a trágyázás és a
megfelelő talajfedettséget biztosító növény vetése közötti idő nem több, mint
tizennégy nap.
= Tilos a trágya kijuttatása december 1. és február 15. között. Nem juttatható ki trágya
fagyott (a talaj öt centiméter vagy annál nagyobb mélységig tartósan fagyott), vízzel
telített, összefüggő hótakaróval borított talajra.
= A gazdálkodó istállótrágyát csak szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyűjtésére
szolgáló gyűjtő csatornával és aknával ellátott, legalább nyolc havi trágyamennyiség
tárolására alkalmas trágyatelepen, hígtrágyát legalább négy havi trágyamennyiség
tárolására alkalmas szigetelt tartályban, medencében tárolhat.
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- A nem nitrát-érzékeny területen az állattartó gazdálkodónak a híg- és istállótrágya tárolókra
vonatkozó előírásokat az alábbi határidőktől kezdődően kell teljesíteni az akcióprogram
előírásainak megfelelően:
= Hígtrágya tároló 50 állategység/gazdaság felett 2006. január 1-től;
= Hígtrágya tároló 50 állategység/gazdaság alatt 2010. január 1-től;
= Istállótrágya tároló 50 állategység/gazdaság felett 2010. január 1-től;
= Istállótrágya tároló 50 állategység/gazdaság alatt 2014. január 1-től.
D. Növényvédelem
- A mezőgazdasági tevékenység során kizárólag hatóságilag engedélyezett növényvédőszert
és termésnövelő anyagot lehet felhasználni a technológiai és a felhasználásra való
jogosultsági előírások maradéktalanbetartása mellett.
- Növényvédőszert emberi és állati tartózkodásra, valamint élelmiszer és takarmány
tárolására szolgáló helyiségtől elkülönített és biztonságosan zárható raktárban vagy
szekrényben, tűz- és robbanásveszélyt kizáró, egészséget és környezetet nem veszélyeztető
módon szabad tárolni. (A növényvédőszerek forgalomba hozatalának és felhasználásának
engedélyezéséről, valamint a növényvédőszerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és
szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet előírásai szerint).
- Tilos növényvédőszert tárolni egy kilométeres távolságonbelül
= a Balaton, a Velencei-tó, a Tisza-tó és a fürdőzésre kijelölt vizek partvonalának
teljes hosszában,
= a vízművek, víznyerő helyek védőterületén belül.
- Gondoskodni kell a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok,
göngyölegek szakszerű összegyűjtéséről, kezeléséről, ártalmatlanításáról (vonatkozó
jogszabálynak megfelelően).
- A növényvédelmi tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú növényvédelmi gépek
és növényvédőszer kijuttatására szolgáló berendezések használhatók.
- Természet- és tájvédelem (a védett területeken és az Érzékeny Természeti Területek
célprogramoknál)
- A gazdálkodónak kerülni kell a természetes vagy természet közeli élőhelyek károsítását a
mezőgazdasági tevékenység (kiszántás, trágyázás vagy vegyszerezés, tájelemek
elmozdítása, stb.) során is.
- A gazdálkodónak kerülni kell a gazdaság területén elhelyezkedő történelmi és építészeti
szempontból értékes műemlékek és területek károsítását, rongálását a mezőgazdasági
tevékenység során.
- A gazdálkodó nem változtathatja meg a kialakított parcella méretet.
- Melioratív meszezés, drénezés és öntözés nem engedélyezett.
- Csak természetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszerek és technológiák
alkalmazhatók (kaszálás a tábla közepétől kifelé haladva, a táblaszegélyeket utoljárakell
lekaszálni).
- Ideiglenes, vagy állandó épületek létesítését csak az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságának
jóváhagyásával lehetséges.
- Az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság szakembereinek bevonásával egyedileg kell
meghatározni a kaszálás időpontját azex lege védett lápokon.
- A meglévő fasorokat, erdősávokat, idős fákat meg kell őrizni.
- A termesztéssel kapcsolatos technológiai munkálatok során bármilyen depónia
(trágyaszarvas, bálakazal, szalmakazal, stb.) csak a művelt területen hozható létre.
- Fokozottan védett madárfajok fészkének megtalálása esetén a gazdálkodónak haladéktalanul
értesíteni kell az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság szakembereit.
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= Az állatok éjjeli szálláshelyének kialakításánál csak természetes anyagokat lehet (fa,
nád) felhasználni.
= A pásztorok szálláshelyének kialakítását tájba illően, a hagyományos építészeti
anyagok és módszerek felhasználásával kell elvégezni.
= A tókák, belvizes foltok megőrzése kötelező.
E. Állattartás
- A gazdálkodónak az állattartás során gondoskodnia kell az állat számára olyan
életkörülmények biztosításáról, amelyek megfelelnek az állat fajának, fajtájának, nemének,
korának jellemző fizikai, élettani, tenyésztési, viselkedési és szociális sajátosságainak,
valamint egészségi állapotának.
- Az állat etetése és itatása során csak olyan takarmányt és ivóvizet, illetve egyéb itatásra
alkalmas folyadékot szabad felhasználni, amely az állat, illetve közvetve az ember
egészségét nem veszélyezteti.
- Az állattartó köteles állatának rendszeres állatorvosi ellátásáról gondoskodni.
- Az állattartónak az állatok tartása, szállítása és forgalmazása során gondoskodnia kell az
állategészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi elő írások betartásáról.
F. Talajerózió
- Eróziónak kitett területeken, tavaszi vetésű növények vetéséig talajfedettség biztosítása.
- Erózióval veszélyeztetett területeken szintvonalas talajművelés alkalmazása.
- Erózió ellen kialakított teraszok megőrzése.
- Tizenkét százaléknál nagyobb lejtésű területen kapás kultúrák termesztése tilos.
- Természetes talajvédelmet szolgáló meglévő zöld sávok (sövények, táblaszegélyek, stb.)
megőrzése.
- Talaj megnyitását eredményező művelést követően talajlezáró művelet alkalmazása.

G. Talaj szervesanyag-tartalma
- Betakarítást követő tarlóhántás, illetve tarlóápolás alkalmazása.
- A tarló égetése tilos.

H. Talajszerkezet
- Termőföld hasznosításának megfelelő gépek, eszközök alkalmazása.
- A termőföld művelése a nedvességtartalomnak megfelelő művelet- és menetszám mellett
úgy történjen, hogy a talajszerkezet romlása, tömörödése elkerülhető legyen.
- Periodikus (ötévente egyszer) mélyművelés alkalmazása.
I. A művelés minimális szintje
- Szántóterületek művelésben tartása, gyommentes állapot biztosítása mellett.
- A tájképet alkotó természetes elemek megőrzése.
- Biztosítani kell a természetes gyepterületek megőrzését.
- A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nem kívánatos lágy- és fásszárú
növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni.
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- A gyepterületen a megfelelő állatsűrűséggel kell biztosítani az alul-, illetve túllegeltetés
elkerülését, vagy legalább évente egyszeri tisztító kaszálást kell végezni.
J. A gazdaság területének rendben tartása
- A gazdálkodónak a gazdaságot és annak környezetét rendben, hulladékmentesen kell tartani
a vonatkozó jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelően.
- A gazdálkodónak gondoskodni kell a használatában lévő gazdasági utak jó állapotának
fenntartásáról, valamint a csapadékos idő okozta úthibák kijavításáról.
K. Kötelező nyilvántartások
- A gazdálkodónak a mezőgazdasági parcellán végzett tevékenységeiről naprakész
nyilvántartást kell vezetni az FVM által rendszeresített formanyomtatványon, a
gazdálkodási naplóban, amely tartalmazza a tápanyag-gazdálkodásra vonatkozó részleteket
is.
- A gazdálkodónak a gazdálkodása során felhasznált növényvédőszerekről, valamint azokkal
kapcsolatos tevékenységéről permetezési naplót kell vezetnie.

GHP
A magyar élelmiszeripar nemzetközi versenyképességének alapja, hogy a hazai élelmiszerelőállítás higiéniai körülményei meg kell, hogy feleljenek az Európai Uniós
követelményeknek.
Az élelmiszeriparban a közelmúltban jelentős szerkezeti változások történtek. Az ágazatra
tartósan jellemző forráshiány magával hozta a meglévő feldolgozó üzem-épületek külső és
belső állagának romlását. Sok esetben az újonnan létrejött élelmiszer-feldolgozó
vállalkozások nem erre a célra épített épületekben kezdte meg működését. Ebből adódóan a
vállalkozások jelentős része csak nehezen tud megfelelni a nyugat európai vevők, illetve a
magyarországi kiskereskedelmi áruházláncok fokozott minőségbiztosítási követelményeinek.
Felmérések tapasztalatai azt mutatják, hogy a higiéniai feltételek szempontjából az épületek
kialakítása, valamint az üzemi környezet állapota jelenti az egyik legnagyobb problémát.
Az új termékek kidolgozásához, új technológiák alkalmazásához gyakran építészeti átalakítás
vagy új helyiségek, épületek kialakítása szükséges.
Az élelmiszer-biztonsági követelményeknek megfelelő üzem kialakításának fő szempontjai a
következők:
- az üzem elhelyezése,
- belső elrendezése,
- a falazat, padozat és mennyezet kialakítása,
- a világítás, a szellőztetés megfelelő megoldása,
- a berendezések, felszerelések korszerű kialakítása.
Az előírt higiéniai követelményeknek eleget tenni csak megfelelően kialakított, az igényeket
célzottan kielégíteni tudó műszaki megoldások alkalmazásával lehet.
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Amennyiben erre már a tervezés fázisában nem fordítanak kellő figyelmet, úgy a feldolgozási
tevékenység megindítása után a fellépő hiányosságok kiküszöbölése csak jelentős többlet
ráfordításokkal lehetséges.
Élelmiszer-előállító és forgalmazó helyre vonatkozó általános követelmények az alábbiak.
1. Az élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyet tisztán, műszakilag és egyéb szempontból
megfelelő állapotban kell tartani
2. Az élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyek elrendezése, tervezése, elhelyezése és
mérete megfelel az alábbi elvárásoknak:
- Lehetővé teszi a megfelelő karbantartást, tisztítást és/vagy fertőtlenítést, megakadályozza
vagy minimalizálja a légi úton történő szennyeződést, és elegendő munkaterületet biztosít
minden művelet higiénikus elvégzéséhez;
- Védelmet nyújt a szennyeződés felgyülemlése, a mérgező anyagokkal való érintkezés, az
idegen anyag élelmiszerbe kerülése, a pára és a nemkívánatos penészbevonat felületre való
képződése ellen;
- Lehetővé teszi a helyes élelmiszer-higiéniai gyakorlat alkalmazását, beleértve a
szennyeződések elleni védelmet, és különösen a kártevők elleni védekezést;
- Szükség szerint az élelmiszerek megfelelő hőmérsékleten tartását célzó, megfelelő
kapacitású, ellenőrzött hőmérsékletű kezelési és tárolási feltételeket biztosít, és lehetővé
teszi e hőmérsékletek figyelemmel kísérését, és szükség szerint rögzítését.
3. Kellő számú vízöblítéses illemhelyet kell biztosítani, amelyek jól üzemelő vízelvezető
berendezéshez csatlakoznak. Az illemhelyek nem nyílhatnak közvetlenül abba a helyiségbe,
ahol az élelmiszert kezelik.
4. Kellő számú, megfelelően elhelyezett és kézmosásra kialakított mosdókagylónak kell
rendelkezésre állnia. A kézmosásra szolgáló mosdókagylókat hideg és meleg, folyó vízzel
kell üzemeltetni, megfelelő tisztítóanyagokkal és higiénikus kézszárítási lehetőséggel is el
kell azokat látni. Adott esetben az élelmiszerek mosását a kézmosásra szolgáló
berendezéstől elkülönítetten kell megoldani.
5. Megfelelő és elégséges természetes vagy mechanikus szellőzésről kell gondoskodni. El kell
kerülni, hogy a mechanikusan továbbított, szennyezett levegőt szállító légáram a tiszta
levegővel ellátott részre kerüljön. A szellőző rendszert úgy kell kialakítani, hogy a szűrőket
és más, időnkénti tisztítást és cserét igénylő részeket könnyen el lehessen érni.
6. Az illemhelyeket megfelelő természetes vagy mechanikus szellőzéssel kell ellátni.
7. Az élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyet megfelelő természetes és/vagy mesterséges
világítással kell ellátni.
8. A vízelvezető berendezéseknek a kívánt célnak meg kell felelnie. Úgy kell azokat
megtervezni és megépíteni, hogy a szennyeződés kockázatát el tudják kerülni. Amennyiben
az elvezető csatornák részben vagy teljesen nyitottak, azokat úgy kell kialakítani, hogy a
szennyvíz ne folyjon szennyezett területről tiszta területre vagy annak irányába, különösen
olyan területekre vagy olyan területek irányába, amelyekben a végső felhasználó számára
nagy kockázatot jelentő élelmiszerek kezelését végzik.
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9. A személyzet részére szükség szerint megfelelő öltözőt kell rendelkezésre bocsátani.
10. A tisztító- és fertőtlenítőszereket nem szabad olyan területeken tárolni, ahol élelmiszerek
kezelését végzik.
5.3. A veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok (HACCP) rendszer
A HACCP előírás
Az élelmiszerek előállításának közegészségügyi, higiéniai, minőségi kérdéseivel foglalkozó
szakemberek sokáig úgy gondolták, hogy a higiéniai feltételek színvonalának emelésével, a
hatékony járványvédelmi megelőző intézkedésekkel, az egyre gépesítettebb, zárt, szabályozott
technológiák kialakításával, megfelelően széleskörű oktatással, képzéssel, neveléssel az
élelmiszer fogyasztással összefüggő megbetegedések jelentősen csökkenthetők. Ugyanakkor
az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) 1960-as évektől rendszeres felmérései azt
mutatják, hogy a fejlett országokban növekszik a az ételmérgezés jellegű megbetegedések
száma.
A világszerte növekvő élelmiszer(étel) eredetű megbetegedések, botrányok miatt a WHO
kezdeményezte, hogy a kormányok fordítsanak nagyobb figyelmet az élelmiszer-biztonságra,
készítsék el saját nemzeti élelmiszer-biztonsági programjaikat.
Az Európai Unió élelmiszer higiéniáról szóló 93/43. EEC. direktíva 3. cikkelye rendelkezik
arról, hogy az élelmiszerekkel foglalkozóknak azonosítaniuk kell tevékenységük minden
olyan lépését, amely kritikus az élelmiszer-biztonság szempontjából és intézkedniük kell,
hogy a megfelelő biztonsági eljárásokat kidolgozzák, alkalmazzák, karbantartsák és
felülvizsgálják azonos alapelvek alapján, mint amelyeket a HACCP módszer kifejlesztésénél
használtak.
A direktíva az Európai Unió tagállamaiban 1995 december 15-től tette kötelezővé a HACCP
elvek alkalmazását.
Az Európai Bizottság 2000. január 12-én, az élelmiszer-biztonságról kiadott Fehér könyvében
az élelmiszerlánc szereplői részére „a farmtól a fogyasztóig” teszi kötelezővé az élelmiszerbiztonságról való gondoskodást. Az élelmiszerlánc szereplői számára az élelmiszerbiztonságról történő gondoskodás hatásos eszköze a HACCP rendszer alkalmazása.
A HACCP( Hazard Analysis and Critical Control Points) (Veszélyelemzés és kritikus
szabályozási pontok) az élelmiszerek előállítása, feldolgozása és forgalmazása során
azonosítja a jellegzetes veszélyeket, veszélyforrásokat, a kritikus pontokat, kockázati
tényezőket. A kritikus veszélyforrások lehetnek mikrobiológiai, kémiai és fizikai
szennyeződések, folyamatok, hatások.
A hazai jogszabályi előírások szerint, ha valaki Magyarországon HACCP rendszert kíván
kialakítani és működtetni, annak a Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius
Hungaricus) 1-2-18/93. számú előírása szerint kell ezt a feladatot végrehajtania.
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A HACCP alkalmazásáról szóló élelmiszerkönyvi előírás két fő fejezetet tartalmaz:
1. a FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottság által meghatározott HACCP alapelveket
2. az alapelvek megvalósítását segítő alkalmazási útmutatót.
Míg az alapelvek betű szerinti betartása kötelező, az útmutató olyan ajánlás, amelynek
tartalmát a HACCP rendszer kialakítása során figyelembe kell venni, de a szakmai
sajátosságoknak megfelelően azoktól el lehet térni.
A HACCP rendszer alapelvei
1. alapelv: A veszélyelemzés végzése
A HACCP első alapelve előírja, hogy fel kell mérni és meg kell határozni mindazokat a
veszélyeket, melyek az elkészített élelmiszerben (étel, ital) a fogyasztó egészség
károsodását okozhatják.
2. alapelv: A Kritikus Szabályozási Pontok (CCP-k) meghatározása
Azon pontok, eljárások, műveleti lépések meghatározása, amelyek szabályozásával a
veszélyek kiküszöbölhetők, megszüntethetők, vagy előfordulásuk az elfogadható mértékre
csökkenthető.
3. alapelv: A kritikus határérték(ek) megállapítása
Annak érdekében, hogy a kritikus szabályozási pontok (CCP-k) szabályozás alatt álljanak,
határértékeket kell megállapítani, amelyek alkalmasak az egyértelmű „elfogadható” vagy
„nem elfogadható” döntések meghozatalára.
4. alapelv: A CCP szabályozást felügyelő rendszer felállítása
Minden olyan ponton, ahol szabályozás szükséges, megfelelően hatékony felügyelő
rendszert kell felállítani és működtetni. A felügyelő rendszer felállítása során meg kell
határozni, hogy az előírt határértékeket ki, milyen módszerrel, milyen gyakorisággal
állapítsa meg és az eredményeket milyen módon kezelje.
5. alapelv: Azon helyesbítő tevékenység meghatározása, melyet akkor kell elvégezni, ha a
felügyelet azt jelzi, hogy egy adott CCP nem áll szabályozás alatt
Minden CCP felügyelő tevékenységhez ki kell dolgozni olyan eljárást, amelyben
meghatározzák, hogy ki, mit és hogyan intézkedjen, ha a szabályozottság megszűnt, vagy
nem teljes mértékű.
6. alapelv: Az igazolásra szolgáló eljárások megállapítása annak megerősítésére, hogy a
HACCP-rendszer hatékonyan működik
Azon igazolásra szolgáló eljárások megállapítása, amelyek kiegészítő vizsgálatokat és
módszereket tartalmaznak annak bizonyítására, hogy a HACCP rendszer hatékonyan
működik.
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7. alapelv: Olyan dokumentáció létrehozása, amely tartalmaz ezen alapelvekhez és
alkalmazásukhoz tartozó minden eljárást és nyilvántartást.
Olyan dokumentáció létrehozása szükséges, mely kellően áttekinthető, az egyes
kapcsolatok, hivatkozások világosak és az élelmiszer-biztonsági rendszer működtetéséhez
szükséges valamennyi információt tartalmazza.
A HACCP alkalmazásának munkafázisai
A Magyar Élelmiszerkönyv HACCP rendszerre vonatkozó előírása hangsúlyozza, hogy
mielőtt a rendszert az élelmiszerlánc bármelyik szakaszára alkalmaznánk, a terület
működésének meg kell felelnie a Codex Élelmiszer-higiéniai általános alapelveknek, a Jó
Higiéniai Gyakorlat követelményeinek. Ezeknek a szakmai követelményeknek a többsége
egyidejűleg jogszabályi előírás is, ezért ezek megvalósítása emiatt is szükséges.
A Codex Alimentarius Bizottság által meghatározott alapelvek hatékony megvalósulása
érdekében a Magyar Élelmiszerkönyv HACCP előírása a HACCP bevezetéséhez egy 12
munkafázisból álló tevékenység-sor követését javasolja.
1. A HACCP munkacsoport összeállítása
A hatékony HACCP terv készítés érdekében a vállalkozásnak biztosítania kell, hogy
rendelkezésre álljon az élelmiszer-biztonsághoz szükséges speciális szaktudás. Olyan
szakemberek részvétele szükséges a munkacsoportban, akik megfelelő termelési, higiéniai,
mikrobiológiai, közegészségügyi, állategészségügyi, kémiai, minőségbiztosítási ismeretekkel
rendelkeznek.
2. A termék leírása
A HACCP rendszer megvalósítás logikája szerint a következő feladat a meghatározott hatály
alá tartozó termék/ek/ teljes leírásának elkészítése, melynek tartalmaznia kell a biztonságra
vonatkozó információkat.
3. A tervezett felhasználás meghatározása
A tervezett felhasználást a termék végső felhasználójának vagy fogyasztójának várható
felhasználási szokásai, módjai alapján kell meghatározni. Különösen fontos az étkeztetésnél a
népesség érzékeny csoportjainak figyelembe vétele, mint amilyen az idős korúak, betegek,
fiatal korúak étkeztetése.
4. A folyamatábra szerkesztése
Az élelmiszer-előállítás folyamatábrájának a felvétele a HACCP elemzés előkészítésének
egyik kiemelkedő fontosságú része. A folyamatábrán minden olyan műveletet, lépést
ábrázolni kell, melyet a vizsgált tevékenység során a biztonság értékelése szempontjából
figyelembe kell venni.
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5. A folyamatábra helyszíni megerősítése
A HACCP munkacsoportnak meg kell győződnie arról, hogy a termelő tevékenységet a
folyamatábra szerint végzik-e annak minden lépése és teljes időtartama alatt, és ahol
szükséges, ott helyesbítenie kell a folyamatábrát.
6. Minden egyes lépéshez tartozó összes veszély felsorolása, veszélyelemzés végzése és a
meghatározott veszélyek szabályozására alkalmas intézkedések átgondolása (1. alapelv)
A munkacsoportnak át kell gondolnia, hogy vannak-e a feltárt valós veszélyekre alkalmazható
szabályozó (megelőző) intézkedések. Egy szabályozó intézkedéssel előfordulhat, hogy több
veszélyt is tudunk vele egyidejűleg szabályozni, illetve lehetséges, hogy egy veszély
szabályozására több intézkedés megtétele is indokolt.
7. A Kritikus Szabályozási Pontok meghatározása (2. alapelv)
A kritikus szabályozási pontok (CCP) meghatározásának egyik nagy veszélye az, ha a
munkacsoport a már meglévő tapasztalataira hagyatkozva kívánja eldönteni, hogy hol
találhatók a folyamat Kritikus Szabályozási Pontjai. Előfordulhat ugyanis, hogy az
összefüggések szisztematikus átvizsgálása után kiderül, hogy egy eddig jónak hitt gyakorlat
ebben a folyamatban élelmiszer-biztonsági szempontból aggályos lehet. A veszély
elfogadható szintjét a munkacsoportnak kell mérlegelnie az adott körülmények és feltételek
ismeretében.
8. A kritikus határértékek megállapítása minden CCP-re (3. alapelv)
Kritikus határértékként lehetőleg olyan paraméterek megadása célszerű, amely minél
objektívebb döntést tesz lehetővé, ugyanakkor elegendően rövid idő alatt értékelhető
eredményt ad a döntés meghozatalához.
Gyakran szükséges, hogy az adott veszély szabályozásához olyan paramétert válasszunk,
amelynek mérése közvetve igazolja a veszély bekövetkezésének elhárítását (mikrobiológiai
veszély esetében sok esetben ez a hőmérséklet érték megadásával történik meg).
9. A felügyelő rendszer felállítása minden CCP-re (4. alapelv)
A felügyelő rendszernek ideális esetben az információt kellő időben kell nyújtania, hogy a
kritikus határértékek túllépésének megelőzésére meg lehessen tenni azokat a helyesbítéseket,
amelyek biztosítják a folyamat szabályozottságát.
A helyesbítéseket azelőtt kell végrehajtani, mielőtt az eltérés bekövetkezik. A felügyeleti
tevékenységből származó adatokat erre kijelölt személynek kell értékelnie, aki megfelelő
ismerettel és hatáskörrel rendelkezik a helyesbítő tevékenység időben történő megtételéhez.
10. A helyesbítő tevékenységek meghatározása (5. alapelv)
A helyesbítő tevékenységre akkor van szükség, amikor a felügyelet jelzi a szabályozott
állapottól történő eltérést. Amennyiben a kritikus határérték megállapításakor célértéket
határoztunk meg, akkor várható, hogy a helyesbítő tevékenységet még azelőtt meg tudjuk
tenni, mielőtt a termékben az élelmiszer-biztonsági veszély meghaladná a határértéket. Ilyen
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esetekben elegendő a szabályozott állapot helyreállítása és feltehetően a termék még
folytathatja az útját a termelési folyamatban.
11. Az igazolási eljárások meghatározása (6. alapelv)
Az igazolási eljárás tervezésekor meg kell határozni, hogy ki, milyen gyakorisággal, milyen
területeken és milyen módszerekkel végezzen felülvizsgálatot.
A HACCP rendszer felülvizsgálata szakértelmet igényel. Ezért ahol az szükséges, célszerű
külső szakértők, szervezetek – esetleg tanúsító cégek - megbízása a felülvizsgálatok
elvégzésére.
12. A nyilvántartás és a dokumentáció létrehozása (7. alapelv)
A HACCP dokumentáció részének kell tekinteni minden olyan eljárást, szabályzatot,
utasítást, szerződést, amelynek a HACCP rendszer hatékony működtetése illetve a működés
igazolása szempontjából jelentősége van. A dokumentumok hierarhiája a 13. ábrán látható

HACCP
Terv
Jó vendéglátó
gyakorlati utasítás
Hivatkozott egyéb utasítások,
dokumentumok

Feljegyzések, a működést igazoló bizonylatok,
naplók

13. ábra HACCP dokumentumok hierarchikus kapcsolatának mintája
(Forrás:Kézikönyv a HACCP rendszer kialakításához vendéglátók, közétkeztetők részére)..

Hangsúlyoznunk kell, hogy mit sem ér egy bármennyire gondosan összeállított írásos
dokumentáció annak a napi tevékenységbe, gyakorlatba történő működtetése, beépítése
nélkül. Ez pedig csak a vállalkozás dolgozóinak szemléletformálása útján valósítható meg
úgy, hogy sajátítsák el a szükséges előírásokat, alapelvárásokat. Ez röviden azt jelenti, hogy
minden dolgozónak pontosan kell tudnia, hogy mi a dolga és hogyan járulhat hozzá a
biztonságos vendéglátó/közétkeztető tevékenységhez, az üzlet HACCP rendszerének
működtetéséhez.
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5.4. A kereskedelmi láncok élelmiszerbiztonsági szabványai
BRC Global Standard Food szabvány
Az angol élelmiszer kereskedelmi és egyéb kapcsolódó szakmai szervezetek (British Retailer
Consorcium – Brit Kereskedők Egyesülete) a HACCP hét alapelvének alkalmazása mellett
környezetirányítási és minőségbiztosítási rendszerelemek alkalmazását is előírja a saját márka
termékeinek gyártóitól.
BRC szabvány 1998 óta létezik és nyújt biztonságot az élelmiszeripari kiskereskedőknek,
valamint fogyasztóknak. A szabványt azért fejlesztették ki, hogy az „adott kereskedő
márkájával ellátott élelmiszereket forgalmazó vállalatok ellenőrzésére kidolgozott egységes
irányelvekkel segítséget nyújtson a kereskedőknek törvényes kötelezettségeik betartásához és
a fogyasztók védelméhez”.
A BRC szabvány kötelezővé teszi a HACCP rendszer alkalmazását, a dokumentált
minőségirányítási rendszert, az üzemi környezeti előírások, termékek, folyamatok és
alkalmazottak ellenőrzését.
A BRC élelmiszerbiztonsági rendszert az EFSIS szabvány figyelembevételével alakították ki
a követelménycsoportok összevonásával.
A BRC szabvány fő fejezetei az alábbiak:
- HACCP-rendszer
- Minőségirányítási rendszer
- A termelés műszaki / technikai feltételrendszere
- A termék és termékkezelés követelményei
- A termék előállítás szabályozása és ellenőrzése
- A személyzet higiéniája
A BRC követelményrendszere tartalmazza a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszert, az
ISO 9001 minőségirányítási rendszer egyes elemeit és megfelelő gyártási, higiéniai,
környezeti feltételeket.
A BRC szabvány alapján kétféle vizsgálati tanúsítvány állítható ki: alap-, és emelt szintű.
A kiterjesztett élelmiszerláncba tartozó cégeknek teljes körű ismeretekkel kell rendelkezniük
az általuk gyártott és szállított termékkel kapcsolatban, valamint megfelelő rendszerrel kell
rendelkezniük az élelmiszer-biztonságot veszélyeztető tényezők azonosítására és
szabályozására.
A BRC szabvány előírja a következők kifejlesztését.
- Felsővezetőség elkötelezettsége azoknak az erőforrásoknak a biztosítására, amelyek
szükségesek a szabvány előírásainak való megfeleléshez.
- HACCP tanulmány, mely lépésenként közelíti meg az élelmiszerbiztonsági kockázatok
kezelését;
- Minőségirányítási rendszer (MIR), amely tartalmazza azokat a szervezeti és irányítási
elveket és eljárásokat, melyek alkalmazásával az adott szervezet teljesíteni tudja a
szabványban megfogalmazott előírásokat;
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- Előfeltételi programok, melyek a biztonságos élelmiszer-előállítás alapvető környezeti és
működési előfeltételei.
- Szabályozzák azokat az általános veszélyeket, melyeket a Helyes Gyártási és Helyes
Higiéniai gyakorlat (Good Manufacturing és Good Hygiene Practice) érint.
A szabvány korszerűsítéseként a BRC 2008. januárjában kiadta a Globális
Élelmiszerbiztonsági Szabványának legújabb 5. kiadását. A megújult szabványban nagyobb
hangsúlyt kap a vezetői elkötelezettség és a HACCP rendszer 12 lépésének alkalmazása.
Részletesebb követelményeket tartalmaz olyan területeken, mint a kémiai és fizikai szennyeződések szabályozása, valamint az allergén anyagok kezelése. Az 5. kiadás ezeken kívül
lehetőséget ad be nem jelentett auditokra, valamint átdolgozott értékelési rendszert tartalmaz.
A megújult BRC szabványban megfogalmazott alapvető követelmények az alábbiak:
- Felsővezetőség elkötelezettsége és folyamatos fejlesztés (új fejezet);
- Élelmiszerbiztonsági terv – HACCP;
- Élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszer;
- Telephelyre vonatkozó előírások (új cikkely a 4.2 részben – Telephelybiztonság);
- Termékellenőrzés;
- Folyamatszabályozás;
- Személyzet (új cikkely a 7.2 részben – A személyzettel kapcsolatos követelmények)
Az élelmiszergyártók számára számos előnyt nyújt a BRC szabvány alapján megszerzett
tanúsítvány. Ilyen előnyök többek között az alábbiak:
- Meghatározza a követelményeket és a tanúsítási eljárást, mely lehetővé teszi a független,
akkreditált tanúsító testület által történő auditot;
- Lehetővé teszi a vállalkozás megbízásából történő auditot meghatározott gyakoriságban,
hogy a vállalkozás számot adjon a vevői és – megállapodás szerint – más érdekelt felek
számára az elért eredményéről, valamint, hogy időt és költséget csökkentsen;
- Egy fokmérőt ad, mellyel az élelmiszer előállítók és beszállítók megmutathatják a leendő
vevőik számára a minőségi és élelmiszerbiztonsági rendszereik színvonalát;
- Átfogó érvényességű, lefedi a minőséggel kapcsolatos területeket, a higiéniát és
termékbiztonságot;
- Azonosítja a kiterjesztett élelmiszer lánc résztvevői számára a vonatkozó jogszabályi
előírásokat;
- Lehetővé teszi, hogy a vállalkozások beszállítóik vonatkozásában is alkalmazhassák a
szabványt, annak érdekében, hogy a helyes élelmiszerbiztonsági gyakorlatot kövessék.
A BRC szabvány alkalmazása folyamatos felügyeletet és megerősítést kíván azért, hogy
biztosított legyen egyrészt a helyesbítő tevékenységek bevezetése miatt, másrészt, hogy a
gyártók szem előtt tartsák rendszereik és előírásaik folyamatos fejlesztését.
EFSIS
Az EFSIS-szabvány az első élelmiszer-biztonsági szabvány a múlt század kilencvenes
éveiben az EFSIS (European Food Safty Inspection Service, Európai Élelmiszer biztonsági
Felügyelő Szolgálat) Egyesült Királyságban kidolgozott 1994-es dokumentuma volt, amely
36 szabványpontban foglalja össze a követelményeket. Ezt az ipar a kiskereskedelmi
láncokkal közösen dolgozta ki annak érdekében, hogy a vevői elvárásokat teljesítse.
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A szabvány lényege, hogy a HACCP-rendszer logikáját követve határozza meg, hogy mit kell
tenni az élelmiszer biztonság, az előírások betartása és az egyenletes minőség elérése
érdekében.
Az EFSIS szabvány szerint elsősorban olyan feladatokra kell pontos és részletes szabályozás,
mint a folyamatszabályozás validálása, a minőségmegőrzési idő megfelelőségének
bizonyítása, az idegen anyaggal való szennyezést megelőző és elhárító módszerek, valamint a
termék-visszahívási és a minőségi előírások helyes szakmai tartalmának meghatározása.
Az EFSIS a nagyobb kereskedelmi hálózatok, független élelmiszerüzletek, vendéglátással
foglakozó vállalkozások és az élelmiszerláncban termelő összes többi vállalat számára
kidolgozott felülvizsgáló és tanúsító szolgáltatás.
A szabvány vállalatok, vállalkozások minőségirányítási rendszereinek felülvizsgálatára is
alkalmas az élelmiszertermékek széles skálájában.
Az EFSIS-szabvány 2005 év óta lényegében megegyezik a BRC-szabvánnyal, de még néhány
további ajánlást tartalmaz.
Mindkét követelményrendszer alapfeltétele a működő élelmiszer biztonsági rendszer
(HACCP), tartalmazza a minőségirányítási rendszer (ISO 9001:2000-es) legszükségesebb
elemeit, emellett megfelelő üzemi (gyártási, higiéniai) környezetet feltételez.
Az alapkövetelményekhez tartozik a termékellenőrzés szabályozása, a nyomon-követhetőség,
a termék előállítási folyamatának szabályozása és a személyzettel kapcsolatos higiéniai,
képzettségi elvárások.
Jelenleg a BRC-szabványnak megfelelő tanúsítások több mint 70 százalékát az EFSIS végzi,
tehát az EFSIS-tanúsítás egyben BRC-tanúsítást is nyújt.

IFS
Az IFS (International Food Standard) szabványt német intézmények (2001. évtől) és a Francia
Kereskedelmi Vállalkozók Szövetsége (FCD) (2003. évtől ) alakították ki az EFSIS és BRC
valamint az ISO 9001 szabványok figyelembevételével. Elsősorban német és francia területen
terjedt el, több áruházláncnál is a szállítás feltétele ennek megléte.
Maga az IFS rendszer a minőségpolitikára, a vevő igényeire fókuszál. Az egyik legfontosabb
eleme az előállított termékek nyomon követése, amellyel mindig biztosítható az azonosítás a
termék beszerzésétől az értékesítésig és egy esetleges visszahívás esetén a pontos és lehetőleg
maradéktalan visszahívást meg lehessen szervezni. A szabvány tartalma az élelmiszerelőállítás fejlesztésével együtt folyamatosan fejlődik. Jelenleg a legfrissebb szabvány az IFS
5. verzió (2007.)
Az IFS szabvány súlypontjai az alábbiak:
- a szabvány szerinti követelményrendszer kialakítása és a minőségirányítás,
- a vezetés felelőssége,
- az erőforrás-menedzsment,
- a termék-előállítás folyamata,
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- a mérések, ellenőrzések és javítások rendszere.

Az IFS audit lebonyolításának egyik feltétele, hogy a vállalat már rendelkezzen működő
HACCP rendszerrel.
A tanúsított szervezetek neve és címe az IFS portálon keresztül nyilvánosan hozzáférhető
adat. A sikeres tanúsítást igazoló tanúsítvány érvényessége: 12 hónap.
Az IFS szabvány szerinti termék-előállítás előírása már nem csak Németországban és
Franciaországban terjed, hanem egész Európában folynak a tárgyalások a bevezetéséről.

EUREPGAP
Az EUREPGAP rendszert az Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP - Európai
Kiskereskedői Termék Munkacsoport) Európa vezető kiskereskedői hozták létre 1997-ben
abból a célból, hogy egy olyan közös termékfejlesztési protokollt dolgozzanak ki, amely a
fenntartható mezőgazdaság időszerű kérdéseivel foglalkozik. A cél az volt, hogy a
követelményrendszerben a "Jó Mezőgazdasági Gyakorlat" (Good Agricultural Practic, GAP)
azon kereteit rögzítsék, amelyek az agrártermelés teljes termelési folyamataira kialakítandó
legjobb gazdálkodás lényeges elemeit tartalmazzák, valamint olyan protokollokat és
követelményrendszert,
amelyek
nemzetközi
szinten
egységesen
rögzítik
az
élelmiszerbiztonság követelményeit.
Az EUREPGAP rendszer követelményei alapszinten szinte minden termelőüzemben
megvalósulnak, mert a termelők saját jól felfogott érdekükben betartják a
termeléstechnológiákat, és ügyelnek az élelmiszerbiztonsági rendszabályok betartására.
Az EUREPGAP elve: a termelő gazdaságban az elérhető legjobb technológiák alkalmazása és
a fenntartható mezőgazdaság követelményeinek megfelelő élelmiszer előállítás támogatása.
Hosszú távon az a mezőgazdasági termelés tartható fenn, amelynek célja a megfelelő
mennyiségű, magas minőségű termék előállítása, a természeti erőforrások optimális
felhasználása, a helyi adottságoknak megfelelő legjobb technológiáknak a hagyományos
gazdálkodási eljárásokkal történő együttes alkalmazása.
Az EUREPGAP elvárás rendszerének alkalmazásával a mezőgazdasági termékek nemzetközi
kereskedelmét egységes követelmények szerint lehet működtetni. A követelmények teljesítése
többlet terheket rónak a gazdálkodókra, azonban így termékeik kereslete is élénkülhet, illetve
az uniós piacokon csak ezek teljesítése mellett valósulhat meg az esélyegyenlőség.
Az EUREPGAP rendszer a már meglévő HACCP rendszerekhez könnyen integrálható az
egyszerűsített dokumentációs rendszerének köszönhetően. A rendszer támogatja
- az EFSIS, vagy BRC rendszerekhez történő kapcsolódást, valamint
- az egységes beszállítói rendszerek kialakítását.
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Az EUREPGAP kiterjed a frissen fogyasztható, illetve a feldolgozatlan mezőgazdasági
termékek előállításának szabályozására.
Az EUREPGAP követelményrendszerének szempontjai az alábbiak:
- Állatvédelem, azaz jóváhagyott integrált irányítási módszerek alkalmazása a kártevők elleni
védekezésben
- Speciális környezetvédelmi rendszabályok elfogadása
- Élelmiszerbiztonság, azaz a termékkezelés egészségi vonatkozású szempontjainak
hangsúlyozott figyelembe vétele
- Munkaegészségügy, azaz a dolgozókra vonatkozó általános egészségi és biztonsági
szabályok alkalmazása
- A dolgozókra előírt szociális jogszabályok alkalmazása
A kiskereskedők garanciát akarnak arra, hogy a beszállítóik megfelelnek
élelmiszerbiztonságra és az elvárható gondosság rendszerére vonatkozó előírásoknak.

az

Az EUREPGAP bevezetésével nincs szükség a többszörös termelői ellenőrzésre az egyes
fogyasztók részéről, mivel a tanúsítványok világos szerződési alapot nyújtanak az üzleti
kapcsolatokban, megkönnyítve a termelő piacra jutását.
Az EUREPGAP szabvány alkalmas nemzetközi tanúsításra és regisztrálásra is. A szabvány
szerinti tevékenységet termékenként tanúsítani lehet. A tanúsítvány három évre érvényes
(évente felülvizsgálandó), és egy adott termékre vonatkozik. A tanúsítást a tanúsító szervezet
az EUREPGAP ellenőrzési pontok szerint végzi.
EUREPGAP rendszer tanúsításának folyamata az alábbi főbb lépésekből áll:
- Az EUREPGAP szabvány szerinti működésre felkészítő szervezet kiválasztása,
- Dokumentáció elkészítése, szabvány szerinti működés bevezetése,
- Független tanúsító szervezet kiválasztása, megbízása a tanúsítás lefolytatására
- Regisztráció elindítása a tanúsító szervezetnél (tanúsítást megelőzően!),
- Audit lefolytatása (betakarítási ciklus ideje),
- EUREPGAP tanúsítvány kiadása, regisztráció.
Az EUREPGAP-védjegy elnyeréséhez a szabvány által előírt követelmények alábbi három
feltétel szerinti teljesülése szükséges:
1. Főbb Kötelezettségek: Mindezek 100 %-os teljesülése kötelező.
Amennyiben egy Főbb Kötelezettséget nem teljesítenek, az engedélyt felfüggesztik.
2. Kevésbé Jelentős Kötelezettségek: Mindezek 95 %-os teljesülése kötelező.
3. Ajánlások: Javaslattételi szint: Mindezeket az ellenőrzési pontokat vizsgálni kell,
de az EUREPGAP igazolás, engedély kiadásának nem képezik feltételét.
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6. Vállalati minőségirányítási rendszerek (MIR)
Ebben a fejezetben először adott termelési folyamat minőségszabályozásával foglalkozunk
(lásd 6.1 fejezet), majd értelmezzük a vállalati minőségmenedzsment rendszert és felvázoljuk
az ismertebb minőségmenedzsmentrendszer modelleket (lásd 6.2 fejezet), majd bemutatjuk a
legáttekinthetőbb ISO 9004 szabvány modelljét (lásd 6.3 fejezet), végül pedig a vállalati
minőségmenedzsment rendszerek kialakításának gyakorlati kérdéseivel foglalkozunk (lásd 6.4
fejezet ).
6.1. A termelési folyamat minőségszabályozása
Az igénykielégítési folyamat minőségének szabályozása – a minőség becslésének
bizonytalansága és a minőségszabályozás összetett volta miatt – igen bonyolult feladat. A
termelés minőségszabályozási rendszere a beavatkozások gyakoriságának megfelelően
alapvetően egy háromszintű szabályozási rendszernek tekinthető, amelynek alsó szintjén
történik a termelési folyamat folyamatszabályozása (process control), középső szintjén
történik a termelési folyamat megfelelőségszabályozása (conformity control) és a felső
szintjén történik az érdekeltek elégedettségének a becslése alapján a termelési folyamat
minőségszabályozása (quality control) A termelési folyamat minőségszabályozási
rendszerének egyszerűsített vázlata a 14. ábrán látható. Megjegyezzük, hogy az ábrán nem
szerepel a beszállító-kapcsolat, amelyet szintén figyelembe kell venni a
minőségszabályozásnál.
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14. ábra A termelési folyamat három szintű minőségszabályozása
Forrás: Veress G., 2005

Az érdekeltek elégedettségének és a minőségmutatók alakulásának elemzése alapján –
figyelembe véve a vállalat adottságait és a külső tényezők várható alakulását – meg kell
határozni, hogy
- a folyamatszabályozás tökéletesítésével, vagy
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- a megfelelőség-szabályozás tökéletesítésével, vagy
- a folyamatok tökéletesítésével
valósítható meg a minőség adott szinten tartása, illetve az esetleges tökéletesítése, vagy a
minőségszabályozási rendszert kell fejleszteni.
A termelő akkor és csak akkor lehet sikeres a piacon, ha a termékeinek minőségképessége
(termelői minőség) megfelel a vevői elvárásoknak (fogyasztói minőség).
A fogyasztók elvárásait – elégedettségük összetevőit a 15. ábra vázolja.
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15. ábra A fogyasztói elégedettség főbb összetevői.
Forrás: Veress G., 2005

A minőség szabályozásához szükséges a minőség becslése, az érdekeltek elégedettségének a
felmérése. A minőség becslésére alapvetően két út kínálkozik: egyrészről az érdekeltek
elégedettségének a közvetlen becslése, például megkérdezéssel, vagy kérdőíves felméréssel,
másrészről a minőséget jól jellemző valamilyen alkalmas mutató alkalmazásával.
6.2. Vállalati minőségmenedzsmentrendszer modellek (MIR)
A minőségmenedzsment-rendszer funkciója, célja
Annak ellenére, hogy az eltérő termelési (gyártási/szolgáltatási) folyamatok minőségét csak
külön-külön lehet szabályozni és becsülni, nyilvánvaló, hogy az egyes tevékenységek
minőségszabályozását vállalati/intézményi szinten csak összehangoltan, egy rendszerben, az
un. minőségmenedzsment-rendszerben célszerű megvalósítani.
Nyilvánvalóan nehezen valósítható meg a termelési folyamatok minőségszabályozása, ha
nincs megfelelő vállalati minőségügyi/minőségmenedzsment rendszer, amely
- megfelelő szervezettel,
- megfelelő, elkötelezett vezetéssel,
- megfelelő erőforrásokkal,
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- megfelelő eljárásrenddel,
- minőségügyi tevékenységek (elsősorban
minőségszabályozása) végrehajtásával,
- a vállalati minőségpolitikát valósítja meg.

a

gyártási/szolgáltatási

folyamatok

A minőségmenedzsment rendszer a minőségirányítás megvalósításának az eszköze. Magában
foglalja "a minőség megvalósításában alkalmazott szervezeti struktúrát, felelősségeket,
eljárásokat, folyamatokat és erőforrásokat" (ISO 8402-1986).
A minőségügyi irányelvek és célkitűzések megvalósítása érdekében a vállalkozásnak olyan
szervezeti struktúrát kell kialakítania, amelyben megfelelő irányítási és felügyeleti szintek
funkcionálnak. Ezzel lényegében véve létrehozzák a minõségirányítás rendszerét.
A minőségirányítás: koordinált tevékenység, egy szervezetnek a minőség szempontjából
történő vezetésére és ellenőrzésére.
Néhány minőségmenedzsmentrendszer modell
A korszerű minőségügy mintegy száz éves múltja alatt számos rendkívül tartalmas
minőségmenedzsmentrendszer-modellt fejlesztettek ki, a teljesség igénye nélkül néhány
tipikus modell az alábbi:
- a GMP (Good Manufacturing Practice, Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat) jogszabályban
leírt a gyógyszergyártás minőségellenőrzési/ minőségbiztosítási rendszerének modellje ;
- a gépipari tapasztalatokból általánosított ISO 9001:2000 szabvány követelményrendszerében
foglalt minőségmenedzsmentrendszer-modell;
- az ISO 9004:2000 szabvány ajánlásaiban leírt minőségmenedzsmentrendszer-modell, amely
az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinél teljesebb;
- a VDA 6.1, a QS 9000 illetve újabban az ISO/TS 16949:2002 műszaki szabályzat autóipari
(az ISO 9001-re épülő) minőségmenedzsmentrendszer-modellje;
- az EFQM-modellel azonos Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszeréből
levezethető/következtethető minőségmenedzsementrendszer-modell;
- az ISO 9000-3:1991 szofter-fejlesztési szabvány minőségmenedzsmentrendszer-modelljének
általánosításaként értelmezhető a fejlesztések, projektek minőségmenedzsmentrendszerének
modellje.
Megjegyezzük azonban, hogy a minőségmenedzsmentrendszer-modellek általában nem
részletezik a folyamatszabályozás, a megfelelőségszabályozás és a minőségszabályozás
hierarchikus rendszerét, erre vonatkozóan elsősorban a Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat
(GMP) ad útmutatást.
Melyik a legjobb minőségmenedzsmentrendszer-modell?
Az a legjobb minőségmenedzsmentrendszer-modell, amelyik az adott vállalat/intézmény
sajátosságainak megfelelően a minőségkezelés minél több elemét minél jobb módon,
rendszerszerűen tartalmazza. A szerző véleménye szerint ezért nem szerencsés az a
kérdésfeltevés, hogy például a GMP, vagy az ISO 9004 a jobb modell.
Ha jó (a legjobb) minőségmenedzsmentrendszert akarunk kiépíteni, akkor a vállalat/
intézmény sajátosságainak figyelembevételével az összes minőségmenedzsmentrendszermodell előnyösen alkalmazható eleme alapján építsük fel a rendszerünket! Ez azt jelenti, hogy
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például vegyük alapul az ISO 9004: 2000 modellt, de a rendszerünket egészítsük ki a GMP
alkalmazható előírásaival (pl. karbantartás) és a Nemzeti Minőségi Díj
követelményrendszeréből következő hasznos elemekkel (pl. stratégia és politika), továbbá
minden más modell hasznos elemével, valamint a minőségügy irodalmának egyéb ide
vonatkozó eszközével, módszerével.
6.3. Az MSZ EN ISO 9004:2001 szabvány szerinti minőségmenedzsmentrendszer modell
Az MSZ EN ISO 9004:2001 szabvány ajánlásai
A 2000 decemberében megjelent új minőségügyi szabványok jelentős áttörést
jelentenek a korábbi szabványokkal szemben, az új MSZ EN ISO 9004:2001 szabvány [14]
már a minőségmenedzsment rendszer legtöbb jellemzője szempontjából megfelelő, így jó
alapot szolgáltat a minőségmenedzsment rendszerek fejlesztéséhez, tökéletesítéséhez.
Az MSZ EN ISO 9004:2001 Minőségmenedzsment rendszerek Útmutató a működés
fejlesztéséhez.c.szabvány főbb tárgykörei az alábbiak..
4. Minőségmenedzsment rendszer
Rendszerek és folyamatok irányítása
A dokumentálás követelményei
Minőségmenedzsment kézikönyv
A dokumentumok kezelése
A feljegyzések kezelése
5. A vezetőség felelősségi köre
A vezetőség elkötelezettsége
Az érdekelt felek igényei és elvárásai
Minőségpolitika
Minőségcélok és minőségtervezés
Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció
Vezetőségi átvizsgálás
6. Gazdálkodás az erőforrásokkal
Emberi erőforrás
Infrastruktúra
Munkakörnyezet
Információ
Beszállítók és partnerkapcsolatok
Természeti erőforrások
Pénzügyi erőforrások
7. A termék előállítása
A termék-előállítás megtervezése
Az érdekelt felekkel kapcsolatos folyamatok
Tervezés és fejlesztés
Beszerzés
Előállítás és szolgáltatás nyújtása
A mérő- és megfigyelő eszközök kezelése
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8. Mérés, elemzés és fejlesztés
Mérés és figyelemmel kísérés
A megnemfelelőségek kezelése
Adatelemzés
Fejlesztés
Folyamatos fejlesztés
Helyesbítő tevékenységek
Megelőző tevékenységek
Külön ki kell emelni a minőségmenedzsmentnek a szabvány által megfogalmazott alábbi
alapelveit:
- vevőközpontúság
- vezetés
- a munkatársak bevonása
- folyamatszemléletű megközelítés
- rendszerszemlélet az irányításban
- folyamatos fejlesztés
- tényeken alapuló döntéshozatal
- kölcsönösen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal.
A minőség szabályozási köre az MSZ EN ISO 9004:2001 szabvány szellemében
Bár az MSZ EN ISO 9004:2001 szabvány csak egy nehezen értelmezhető és alkalmazható
PDCA (Plan-tervezd, Do-hajtsd végre, Check-nézd meg, hogy mit csináltál, Act-avatkozz be)
ciklust mutat be, ténylegesen nem utal arra, hogy a minőség hogyan szabályozandó. Ennek
ellenére úgy érezzük, hogy ezen szabvány, annak ellenére, hogy ezt nem mondja ki, kellő
részletességgel megadja a minőségszabályozás szabályozási körét
Értelmezésünk szerint a szabályozandó (termelési) folyamat alapvetően a szabvány 7.
pontjában leírt tevékenységek (a termék előállítása), de ide tartozik még az erőforrásgazdálkodás (6. pont) és a megnemfelelő termék kezelése (8.3. pont), továbbá ehhez
kapcsolódik a beszállítói termelés és a vevő általi fogyasztás is.
Értelmezésünk szerint a szabályozáshoz szükséges információkat egyrészt a folyamat,
másrészt a termék mérése, a minőségügyi audit, valamint az érdekeltek megelégedettségének
meghatározása (8.2.pont) továbbá a vezetőségi átvizsgálás (5.6. pont) biztosítja.
Értelmezésünk szerint a szabályozáshoz szükséges szabályozó rendszer (16. ábra) a
vállalatirányításon belül maga a minőségmenedzsment rendszer (4. pont) és a vezetés maga,
ezen belül a szabályozó rendszer alapvető eleme az elemzés, értékelés (8.4. pont).
Értelmezésünk szerint a szabályozáshoz szükséges beavatkozók a helyesbítés (8.5.2. pont) a
megelőzés (8.5.3. pont) és a folytonos tökéletesítés (8.5.4. pont).
A minőségmenedzsment rendszer dokumentációs rendszere
A korszerű minőségmenedzsment rendszer elképzelhetetlen korszerű, információtechnológián
alapuló dokumentációs rendszer nélkül.

72

Mivel a minőségmenedzsment rendszer célja a minőségpolitika megvalósítása, ezért a
minőségmenedzsment rendszer dokumentációs rendszerének alapja a vállalati
minőségpolitika.
A minőségmenedzsment dokumentációs rendszer egyrészt szabályozó dokumentumokból
(document), másrészt a történéseket rögzítő feljegyzésekből (records) áll.
A minőségpolitika megvalósítása érdekében működő minőségmenedzsment rendszer
alapelveit és szabályrendszerét a minőségügyi kézikönyv foglalja össze, a dokumentációs
rendszernek ez az alapdokumentuma.
A minőségügyi kézikönyvhöz mellékletként/függelékként eljárásutasítások tartoznak,
amelyek lehetnek minőségügyi eljárásutasítások, a termelési folyamatokra vonatkozó
termelési/technológiai eljárásutasítások és a minőséget befolyásoló támogató tevékenységek
eljárásutasításai. Az eljárásutasításokhoz kapcsolódhatnak munkautasítások.
A dokumentációs rendszerhez tartoznak további külső és belső szabályozó dokumentumok. A
külső szabályozó dokumentumok közül alapvetőek a vállalatra vonatkozó jogszabályok,
szabványok és ajánlások. A belső szabályozó dokumentumok közül meghatározóak a vállalati
szabályzatok, amelyek közül kiemeljük az alapító okiratot és a szervezeti és működési
szabályzatot.
Az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményrendszere
Míg az ISO 9004 szabvány csak ajánlásokat fogalmaz meg, addig az ISO 9001 szabvány a
minőségmenedzsment rendszer tanúsítása esetén a rendszerrel szembeni követelményeket
fogalmaz meg.
A két szabvány összehasonlítása alapján megállapítható, hogy az ISO 9004 szabvány a
bővebb, az ISO 9001 szabvány az ISO 9004 szűkítésének tekinthető. Megjegyezzük, hogy
korszerű minőségügy szemléletében az ISO 9001:2000 érthetetlen (!) szűkítése az, hogy míg
az ISO 9004 az összes érdekelt megelégedettségének vizsgálatát ajánlja, addig az ISO 9001
csak a vevők megelégedettségét írja elő. Hasonlóan érthetetlen, hogy az ISO 9001-ből miért
marad ki az információval, a természeti és a pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás és a
beszállítók és partnerkapcsolatok témaköre.
Az ISO 9001:2000 szabvány követelményei szerint a vállalat jellemzőitől és a termelési
folyamatoktól függően kell eljárásutasításokat készíteni, de az alábbi minőségmenedzsment
eljárásutasításokat el kell készíteni:
- a dokumentumok kezelése
- a feljegyzések kezelése
- belső audit
- a nem megfelelő termék kezelése
- helyesbítő tevékenység
- megelőző tevékenység.
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Forrás: Veress G., 2005.
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6.4. A vállalati minőségmenedzsmentrendszer kiépítése
Mit kell figyelembevenni a minőségmenedzsmentrendszer kiépítésénél?
Adott vállalat/intézmény minőségmenedzsment-rendszerének kiépítésénél a teljesség igénye
nélkül célszerű figyelembe venni az alábbiakat:
- az alaptevékenységre vonatkozó esetleges jogszabályok;
- az alaptevékenység minőségmenedzsmentjére vonatkozó esetleges jogszabályok
a gyógyszeriparban a GMP,
az élelmiszeriparban a HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
- a termékre vonatkozó esetleges minőségügyi jogszabályok
termékfelelősség,
fogyasztóvédelem;
- az ISO 9004:2000 általános minőségmenedzsment-rendszer ajánlások;
- a Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszeréből következtethető ajánlások;
- az esetleg szükséges kiegészítő követelmények.
Mi szükséges a minőségmenedzsment-rendszer kiépítéséhez?
A fentiekből következik, hogy egy működőképes, hatékony, jó minőségmenedzsmentrendszer kiépítésének alapvető feltétele az, hogy
- a szervezet vezetősége értse a minőségügy lényegét,
- a szervezet vezetősége elkötelezett legyen a rendszer kiépítéséért,
- a szervezet komoly képzés és tanulás által építse be a kultúrájába a minőségszemléletet,
- a szervezet rendelkezzen jól képzett minőségügyi szakemberekkel,
- a szervezet minden tagja komoly képzéssel sajátítsa el az alapvető minőségügyi ismereteket,
- a szervezet nevezze ki a minőségügyért felelős vezetőt,
- a szervezet hozza létre a minőségügyi szervezetét,
- legyen elegendő erőforrás a minőségmenedzsmentrendszer kiépítéséhez és működtetéséhez.
Hogyan építsük ki a minőségmenedzsment-rendszert?
Az előző fejezetek alapján összefoglalva megállapítható, hogy a minőségügyben kezdő, de
igyekvő szervezet elsődleges feladata kell legyen:
- az alaptevékenységek, mint folyamatok pontos leírása, a folyamatok szabályozása és a
szükséges megfelelőségszabályozás kiépítése és erre alapozva az adott alaptevékenységre
vonatkozó minőségmutatók figyelése és az elégedettség becslése;
- az alaptevékenységek folytonos minőségszabályozása, minőségtökéletesítése;
- az egyes tevékenységek minőségszabályozását végző egységek összehangolásával jól
működő és hatékony (például ISO 9004:2000 alapú) minőségmenedzsmentrendszer
kiépítése és működtetése.
A fenti feladatok elvégzésének alapfeltétele a rendkívül sok tanulást, képzést és vezetői
elkötelezettséget és példamutatást igénylő vállalati/intézményi minőségkultúra kiépítése,
kibontakoztatása.
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A minőségmenedzsment rendszer tanúsíttatása
Ha külön jogszabály nem írja elő, akkor minőségmenedzsment rendszer működtetése nem
kötelező, azonban ez minden vállalkozás saját érdeke, ma már általában a versenyképesség
feltétele, így például az ISO 9004:2000 szabvány ajánlásain alapuló rendszer működtetése
rendkívül hasznos lehet.
Ha külön jogszabály nem írja elő, akkor a minőségmenedzsment rendszer ISO 9001:2000
szabvány vagy más szabvány szerinti tanúsíttatása sem kötelező. Piaci szempontból persze
előnyös lehet a tanúsítvány megszerzése, ebben az esetben célszerű azt beszerezni.
A tanúsíttatásra való felkészüléshez sok vállalkozás minőségügyi tanácsadó céget bíz meg.
Külső segítség mindig hasznos lehet, azonban a szerző véleménye szerint a dokumentációs
rendszer és a minőségmenedzsment rendszer kiépítését csak maga a vállalat végezheti, a
tanácsadó cég abban csak segédkezhet! Csak saját maguk által kidolgozott rendszert lehet
hatékonyan működtetni, mások által készítettet nem!
A tanúsító szervezet kiválasztásánál gondosan kell eljárni: célszerű, ha a szervezet akkreditált
azon a területen, amelyre a tanúsítást kérjük és külföldi piac esetén meg kell vizsgálni, hogy a
tanúsító cégnek van-e neve az adott piacon.
6.5. A minőségirányítási rendszer megvalósítása
A 2000 decemberében megjelent új minőségügyi szabványok jelentős áttörést jelentenek a
korábbi szabványokkal szemben, az új MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány már a
minőségmenedzsment rendszer legtöbb jellemzője szempontjából megfelelő, így jó alapot
szolgáltat a minőségmenedzsment rendszerek megvalósításához.
A minőségirányítási rendszer megvalósításának lépéseit a 17. ábra mutatja be.

76

A FOLYAMATOK MEGHATÁROZÁSA
SZABÁLYZATOK ELKÉSZÍTÉSE
ENGEDÉLYEK BESZERZÉSE

MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK ELKÉSZÍTÉSE

MUNKAUTASÍTÁSOK ELKÉSZÍTÉSE

A DOLGOZÓK OKTATÁSA, KÉPZÉSE
FELKÉSZÜLÉS A TANÚSÍTÁSRA
17. ábra A minőségirányítási rendszer megvalósításának folyamata
Forrás: Veress G., 2005

6.6. A szolgáltatás minőségszabályozása
A szolgáltatást adó által szabályozandó folyamat
A gyártás esetén a gyártó alapfeladata a gyártási folyamat szabályozása, a gyártó a fogyasztási
folyamatot használati utasítással, esetleg oktatással tudja csak befolyásolni.
A szolgáltatási folyamat célja a szolgáltatást igénybevevő, vagy objektumának olyan
állapotba hozása, hogy az alkalmas legyen a cél igénykielégítési folyamatban részt venni.
A szolgáltató helyzete erősen eltér a gyártótól. Mivel a szolgáltatás esetén a szolgáltatás-adási
és a szolgáltatás-igénybevételi folyamatok egymással összefüggésben játszódnak le, ezért a
szolgáltatást adó (termelő) (szolgáltató) által szabályozandó folyamat a teljes szolgáltatási
folyamat, ugyanis a szolgáltatást adónak a szolgáltatás-igénybevételi folyamatot a
szolgáltatás-adási folyamat eredményeként létrejövő szolgáltatmánnyal kell szabályoznia
(lásd 4. ábra).
A gyártó a gyártást megelőzően kell, hogy megtervezze, hogy a fogyasztó milyen gyártmányt
igényel, milyen gyártmánnyal lesz elégedett. A szolgáltató is a szolgáltatást megelőzően arra
törekszik, hogy a szolgáltatást igénybevevő igényeinek a megismerése alapján olyan
szolgáltatást nyújtson, hogy a szolgáltatást igénybevevő elégedett legyen.
Bizonyos szolgáltatások esetén (például képzés, gyógyítás, fodrászat) azonban a szolgáltató a
gyártótól eltérően a szolgáltatás-adási folyamat során (folyamatosan) figyelemmel kísérheti a
szolgáltatást igénybevevő igényeit és elégedettségét, és ennek ismeretében tudja a
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szolgáltatást igénybevevő folyamatot a szolgáltatás-adási folyamattal szabályozni.
Nyilvánvaló azonban, hogy ez csak a szolgáltatást igénybevevő jó együttműködése esetén
valósulhat meg, ezért a szolgáltatást adó sok esetben csak nagyon korlátozott módon tudja a
szolgáltatást igénybevevő folyamatot befolyásolni. Gondoljunk csak arra, hogy a tanulási
folyamatot mennyire tudja az oktató irányítani, illetve a gyógyulási folyamatot mennyire tudja
az orvos befolyásolni, ha a diák, illetve a beteg nem együttműködő.
A szolgáltatást igénybevevő tulajdonát képező objektumot kezelő szolgáltatás esetén a
szolgáltatást adó a szolgáltatást igénybevevő folyamatot általában közvetlenül tudja kezelni,
erre példa az autó javítása, a ruha tisztítása, a ház építése.
A szolgáltatást adó által szabályozandó folyamat jellemzői
A szolgáltatást adó által szabályozandó szolgáltatási folyamat lényegi bemenete a
szolgáltatást igénybevevő, vagy annak tulajdonát, vagy felügyeletét képező objektum (képzés
esetén a felvett hallgató, gyógyítás esetén a gyógyítandó beteg, autójavítás esetén a javítandó
autó, óvoda esetén a szülő gyereke stb.) kiinduló állapota. A szolgáltatás-adási folyamat során
a szolgáltatást adó a szolgáltatmánnyal hatást gyakorol a szolgáltatást igénybevevőre (vagy
annak objektumára), a szolgáltatást igénybevevő, vagy annak tulajdonát képező objektum
állapotát a szolgáltatmány által kezeli(treatment). A kezelés eredményeként a szolgáltatást
igénybevevő, vagy annak tulajdonát képező objektum állapota a kiinduló állapotból a kezelt
állapotba kerül. (Képzés esetén a kezelt állapot a hallgató megnövelt tudása, gyógyítás esetén
a gyógyult beteg, az autójavítás esetén a megjavított autó, vagyonvédelem esetén a megőrzött
vagyon stb.). (Lásd 4. ábra).
A szolgáltatási folyamatot a szolgáltatást adó személy, szervezet vagy rendszer kiinduló
állapota is meghatározza. A szolgáltatási folyamat során a szolgáltatást igénybevevő mellett a
szolgáltatásadási folyamat által a szolgáltatást adó kiinduló állapota is megváltozik,
valamilyen megváltozott állapotba kerül. E témával az irodalom keveset foglalkozik, bár
tudjuk, hogy a szolgáltatás minőségét a szolgáltatást adó állapota sok esetben jelentősen
befolyásolja. Gondoljunk itt például arra, hogy több lelkiismeretes, lelkes pedagógus az
oktatás során feltöltődik, de van olyan is, aki „kiég”.
A bemenet megfelelősége a szolgáltatás esetén
A termelési folyamat bemenetének megfelelőségét illetően a szolgáltatások esetén a
gyártástól általában eltérő a helyzet. A gyártás esetén csak megfelelő bemenetek használhatók
fel. A szolgáltatások esetén szintén egyértelmű előírás a szolgáltatást adó személy/ szervezet/
rendszer megfelelősége, azonban a szolgáltatást igénybevevő, vagy objektumának kiinduló
állapota lehet megfelelő (pl. oktatás, egészségmegőrzés, stb.), de lehet megnemfelelő is (pl.
gyógypedagógia, gyógyítás, javítószolgálat, büntetés-végrehajtás stb.). Más nézőpontból
persze azt is mondhatjuk, hogy a szolgáltatás sajátosságaitól függ, hogy a szolgáltatást
igénybevevő bemeneti állapotát mikor tekintjük „megfelelő”-nek.
A szolgáltatási folyamat minőségszabályozásának célja
A szolgáltatási folyamat kiinduló állapota a szolgáltatást igénybevevő vagy annak tulajdonát
képező objektum kiinduló állapota. A szolgáltatási folyamat minőségszabályozásának a célja
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az, hogy a szolgáltatást adó a szolgáltatást igénybevevő vagy annak tulajdonát képező
objektum állapotát a szolgáltatást adó folyamat során a szolgáltatmány által az adott kiinduló
állapotból a szolgáltatás célját jelentő kezelt állapotba úgy vigye, hogy a szolgáltatási
folyamat során a szolgáltatási folyamatban érdekeltek igényeit minél jobban kielégítse,
azoknak minél több értéket adjon.
A szolgáltatást igénybevevő vagy annak tulajdonát képező objektum állapotát a kiinduló
állapotból tehát úgy kell a szolgáltatást adó folyamat során a szolgáltatmánnyal szabályozni,
hogy az állapotváltoztatással a szolgáltatást igénybevevő vagy objektumának állapota a
szolgáltatási folyamat végére a cél igénykielégítési folyamat számára kívánt kezelt
végállapotba úgy kerüljön (lásd 4. ábra), hogy minden érdekelt elégedett legyen.
A szolgáltatási folyamat minőségszabályozásának felépítése
A szolgáltatás esetén a szolgáltató (termelő) által szabályozandó folyamat a szolgáltatást
igénybevevő folyamat, amelyet a szolgáltatást adó folyamat szabályozásával a
szolgáltatmányon keresztül valósít meg. A szolgáltatónak a szabályozás által a szolgáltatást
adót vagy annak objektumát kell a kiinduló állapotából a kívánt végállapotába irányítania.
A szolgáltatási folyamatok minőségét, hasonlóan a gyártáshoz, három szinten: a
folyamatszabályozás, a megfelelőségszabályozás és a minőségszabályozás szintjén kell
szabályozni.
A szolgáltatási folyamat folyamatszabályozása
A szolgáltatást igénybevevő vagy objektumának a kívánt állapotváltoztatása alapvetően az
adott szolgáltatási folyamat folyamatszabályozásával, vagyis a szolgáltatást igénybevevő
folyamatnak a szolgáltatást adó folyamattal történő folyamatszabályozásával valósítható meg.
Mivel a szolgáltatási folyamat a szolgáltatást igénybevevő állapotát kívánja kezelni, ezért
nyilvánvaló, hogy a szolgáltatást adó és a szolgáltatást igénybevevő folyamatok kapcsolata
miatt a szolgáltatást adó és a szolgáltatást igénybevevő folyamatok együttes
folyamatszabályozása csak a szolgáltatást adó és a szolgáltatást igénybevevő (folyamatok) jó
együttműködése által valósítható meg.
A szolgáltatási folyamatok jelentős részében jogszabályok írják le a folyamatok
szabályozását, így például a banki szolgáltatások esetén rendeletek, a közoktatásban a
közoktatási törvény, a felsőoktatásban a felsőoktatási törvény, a rendőrségi törvény, az
egészségügyi törvény és a kórháztörvény stb. Megjegyezzük, hogy a jogszabályok egy része
nem tartalmazza a szolgáltatást adó és a szolgáltatást igénybevevő együttműködését, pedig az
jelentősen befolyásolja a szolgáltatási folyamatok szabályozhatóságát.
A szolgáltatási folyamat megfelelőségszabályozása
A minőség szabályozása a gyártás esetén sem valósítható meg csak a folyamatok
szabályozásával. A gyártásnál a minőség biztosítása érdekében bevezetjük elsősorban a (tág
értelemben értelmezett) termékek, és esetleg a rendszerek, és személyek
megfelelőségszabályozását (korábbi elnevezéssel a „MEO”-t). A gyártási folyamat során
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bizonyos pontokban ellenőrizzük a megfelelőséget és a gyártási folyamatot csak a
megfelelőség teljesítése esetén folytatjuk. A megfelelőség-szabályozás tehát a gyártási
folyamatban a minőség biztosítása érdekében szűrőként szerepel.
A szolgáltatási folyamat megfelelőségszabályozása a legtöbb esetben erősen eltér a
gyártásétól. A szolgáltatási folyamat során a szolgáltatmánynak általában nem értelmezhető a
megfelelősége, helyette elsősorban a szolgáltatást adó személy/szervezet/rendszer és esetleg a
szolgáltatást igénybevevő személy/szervezet/objektum, továbbá esetleg a folyamatok
megfelelőségét szabályozhatjuk.
A szolgáltatási folyamat megfelelőségszabályozása általában azon alapszik, hogy
megállapítjuk (diagnosztizáljuk) a szolgáltatást igénybevevő kiinduló állapotát és a
folyamatszabályozással megfelelő köztes állapotokon keresztül az előírt kívánt kezelt
állapotba visszük.
A szolgáltatási folyamat megfelelőségszabályozására jó példa a felsőoktatás. A szolgáltatást
igénybevevő hallgató kiinduló megfelelőségét a felvételi biztosítja, majd a képzési
folyamatban számos megfelelőség-megállapítás történik, így a tantárgyak, a kreditszűrőszintek teljesítése, majd a képesítési követelmények teljesítésének megállapítása a
záróvizsgán. Emellett természetesen a tanárokra, a tematikára és az oktatási rendszerre is
teljesülni kell a megfelelőség-követelményeknek.
A szolgáltatást igénybevevő vagy objektuma kezelt állapotának megfelelőségét gyakran
tanúsítják. A felsőoktatás elvégzésekor kiadott diploma a végzett hallgató képesítési
követelmények teljesítésének tanúsítványa, a zárójelentés a kezelt beteg állapotának
megfelelőség-tanúsítványa. Ugyanakkor a szolgáltatást adó is sok esetben csak tanúsítvánnyal
kerülhet a rendszerbe, például egyetemi tanári kinevezés, szakorvosi képesítés stb.
A szolgáltatási folyamat megfelelőség-szabályozásának „mérföldkövei”
A szolgáltatási folyamatok időben lejátszódó állapotváltoztatási folyamatok, ezért a legtöbb
szolgáltatási folyamat vagy időben, vagy adott állapotba kerülés alapján szakaszokra
bontható. Ilyen természetes szakaszok például az oktatás esetén a tanulmányi/nevelési év,
illetve a félévek, vagy a kredit-szintek, a gyógyítás esetén például a diagnosztizálás, a kezelés,
a gyógyulás fázisai és a kezelés hatásának megállapítása, kutatás/fejlesztési projektek esetén a
tervezett kutatási fázisok stb.
A szolgáltatási folyamatok szabályozását akkor célszerű szakaszokra bontani, ha az egyes
szakaszok kezdeti, illetve végpontjában meghatározható a szolgáltatást igénybevevő
állapotának a megfelelősége és a következő szakaszba csak akkor léphet a folyamat, ha az
előírt megfelelőség teljesül. Ezen megfelelőségszabályozási pontokat nevezzük a
projektmenedzsment alapján mérföldköveknek. Példaként megemlítjük, hogy a
felsőoktatásban korábban a félévek zárása volt a mérföldkő, ma a kredit-előírások, kredit
szűrőszintek teljesítése.
A szolgáltatási folyamat minőségének becslése
A szolgáltatási folyamat minőségének szabályozása a gyártási folyamathoz hasonlóan az
érdekeltek elégedettségének a közvetlen vagy közvetett becslésén alapszik. Míg a gyártás
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esetén a fogyasztói elégedettség csak a gyártási folyamatot követően a gyártmány fogyasztása
után észlelhető, addig bizonyos szolgáltatások esetén a szolgáltatást igénybevevő
elégedettsége a szolgáltatási folyamat során is észlelhető. Amint azonban már említettük, a
szolgáltatások esetén a minőség közvetlen becslése a szolgáltatást igénybevevő esetén
általában erősen torzított, ennek ellenére a figyelembevétele mégis rendkívül fontos.
Természetesen rendkívül fontos alkalmas minőségmutatók figyelemmel kísérése is, ha ez
lehetséges.
A szolgáltatások minőségbecslésének fontos és nehéz kérdése a „cél” igénykielégítési
folyamat érdekeltjei elégedettségének a figyelembevétele, hiszen ez csak a szolgáltatási
folyamatot követően észlelhető. E probléma megoldását szolgálja, ha a cél igénykielégítési
folyamat érdekeltjeinek az igényeit jól tükrözi a szolgáltatást igénybevevő előírt kezelt
állapota. Jó lenne ezért, ha a felsőoktatásban a képesítési követelmények jól tükröznék a nem
pedagógus képzés esetén a gazdaság igényeit, a pedagógus képzés esetén pedig a közoktatás
igényeit.
A szolgáltatási folyamat minőségszabályozása
A szolgáltatási folyamat minőségszabályozásának célja a szolgáltatást igénybevevő folyamat
során a szolgáltatást igénybevevő (vagy objektumának) a kezdeti állapotból a kívánt kezelt
állapotba juttatása a szolgáltatást adó folyamat által létrehozott szolgáltatmány által
olymódon, hogy a szolgáltatási folyamatban érdekeltek elégedettek legyenek. Ezt a
folyamatszabályozással kell megvalósítani, amely lehet esetleg folytonos, de általában a
mérfödköveknek megfelelő diszkrét szabályozás.
A szolgáltatási folyamat szabályozásánál alapelvnek tekinthető a Bellmann (1957) féle
optimalitási elv, amely azt mondja ki, hogy bármi is legyen a kiinduló állapot és a kiinduló
döntés (beavatkozás), a további döntéseknek (beavatkozásoknak) optimálisaknak kell lenniük
a kezdeti állapotból és a kezdeti döntésből (beavatkozásból) eredő állapothoz képest.
A szolgáltatási folyamat minőségszabályozása a megnemfelelőségek okának a megszüntetése
(csökkentése) illetve folytonos tökéletesítés által a folyamatszabályozással valósítható meg.
6.7. A szolgáltatás minőségmenedzsment rendszere
A szolgáltatás minőségmenedzsmentrendszer-modellje
A szolgáltatás minőségmenedzsmentrendszerének sajátossága, hogy a szolgáltatást adó
folyamat mellett magába kell, hogy foglalja a szolgáltatást igénybevevő folyamat
minőségmenedzsmentjét is.
Az irodalomban sokféle minőségmenedzsmentrendszer-modell található, a szerző véleménye
szerint azonban ezen modellek egyike sem tartalmazza általánosságban a szolgáltatás
minőségmenedzsment-rendszerének sajátosságait.
A korábbi ISO 9001:1987 minőségmenedzsmentrendszer-szabvány erősen gyártás-központú
volt, ezért az ISO szervezet kiadta az ISO 9004-2:1991 szabványt annak érdekében, hogy
elősegítse az ISO 9001:1987 szabvány alkalmazhatóságát a szolgáltatásokra. Sajnos azonban
ez a szabvány nem eléggé épült a szolgáltatások alapvető sajátosságaira, így nem adott elég
segítséget a szolgáltatások minőségmenedzsment-rendszerének kiépítésére.
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Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a fejlesztések minőségmenedzsment-rendszerének igen jó
szabványa volt a méltánytalanul mellőzött MSZ EN ISO 9000-3: 1994 szabvány. Ez a
szabvány eredetileg a szoftver-fejlesztés szabványa, de általános megfogalmazásával
egyértelműen alkalmazható igen sokféle – fejlesztési jellegű – a szolgáltatást adó és a
szolgáltatást igénybevevő szerződésén alapuló szolgáltatásra. Sajnálatos módon ez a szabvány
megszűnt, a helyébe lépő ISO/IEC 90003:2004 szabvány csak az új ISO 9001 szabvány
szoftver-fejlesztésre történő alkalmazhatóságát írja le és nem tartalmazza a két fél
együttműködésének részletkérdéseit.
Az ISO 9001/9004 szabványok alkalmazhatósága a szolgáltatások esetén
Az ISO 9001 szabványt eredetileg a gyártási folyamatok minőségmenedzsmentjére dolgozták
ki, azonban a tartalmát a későbbiekben többször általánosították, így a 2000 évben kiadott új
ISO 9001 és ISO 9004 szabványok megfelelő értelmezéssel a szolgáltatások esetén is
alkalmazhatók. Az új ISO 9001 szabvány szolgáltatások esetén történő alkalmazásához nyújt
segítséget Földesi Tamás (2000) közleménye. Az alábbiakban a korábban idézett Veress
Gábor által írt közlemény alapján foglaljuk össze az új ISO 9001/9004 szabványok
szolgáltatásokra történő alkalmazhatóságát.
Természetesnek tekinthető, hogy a gyártóhoz hasonlóan a szolgáltatást adó személy/szervezet
jellemzése a szabvány 6.2. fejezetében értelmezhető.
Gyártás esetén csak a fogyasztó/vevő igényeit kell figyelembe venni, a fogyasztó (vagy
objektumának) állapota nem értelmezhető. Nehezebb értelmezni ezért a szolgáltatást
igénybevevő (vagy objektumának) helyét a szabványban. A szerző véleménye szerint a
szolgáltatást igénybevevő személyt/szervezetet (vagy objektumát) a szabvány 7.4 Beszerzés
fejezetében kell tárgyalni: az egészségügyben a felvételt nyert beteg, a képzésben a felvételt
nyert hallgató, a javításra leadott autó ebben a fejezetben jellemezhető (és nem a vevő
tulajdona fejezetben).
A gyártási folyamat a szabvány 7.1. fejezetében és a folyamat szabályozottsága a 7.5.1.
fejezetben írható le. A szolgáltatások esetén azonban nemcsak a szolgáltatást adó, hanem a
teljes szolgáltatási folyamatot, vagyis szolgáltatást igénybevevő folyamatot is ezekben a
fejezetekben kell tárgyalni.
Az ISO 9001/9004 szabványban a szerző véleménye szerint a termék fogalma kettős értelmű.
A termék szűk értelmezésben a gyártás esetén azt a „végterméket” jelenti, amely a piacon a
(közvetlen) fogyasztóhoz (customer) kerül (,de ezzel a fogalommal önállóan érdemben a
szabvány nem foglalkozik). A szolgáltatás esetén ez a „végtermék” a szolgáltatás adási
folyamat „hatása”, az ún. szolgáltatmány, amely általában kézzel nem fogható, nem tárolható
stb., amely éppen emiatt nehezen értelmezhető. A szerző véleménye szerint ezzel a termék
fogalommal, a szolgáltatmánnyal a szolgáltatási folyamat leírásánál (7.1. és 7.5.1.fejezetek)
célszerű foglalkozni.
Az ISO 9001/9004 szabványban a másik – tágabb – értelmezés szerint a termék a gyártási
folyamat bemenő anyagait (nyersanyagok), köztitermékeit és a végtermékét egyaránt jelenti,
vagyis a gyártási folyamat főbb alkotóelemeit. E fogalommal már több helyen egyértelműen
foglalkozik a szabvány, erre a fogalomra vonatkozik például a 7.5. fejezetben az azonosítás és

82

az állagmegőrzés. A szerző véleménye szerint a szabvány termék fogalmának ezt a tágabb
értelmezését kell használni a szolgáltatási folyamat bemeneteire és kimeneteire is, vagyis a
7.5. fejezetben kell értelmezni a szolgáltatást igénybevevő (vagy objektumának) és a
szolgáltatást adó, továbbá esetleg a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb objektum azonosítását
és állagmegőrzését.
A szolgáltatás esetén kérdéses a vevő tulajdonának értelmezése. A szerző véleménye szerint a
szabvány 7.5. fejezetében a „vevő tulajdona” a folyamat bemenetét jelenti, így egyrészt
azoknál a gyártásoknál értelmezendő, ahol a nyersanyag a vevő tulajdona, másrészt azokra a
szolgáltatásokra, ahol a szolgáltató a szolgáltatást adó folyamatban használja, felhasználja a
szolgáltatást igénybevevő tulajdonát.
A fentiek összefoglalásaként az ISO 9001/9004 szabványok egyes fejezeteinek a gyártásra,
illetve a szolgáltatásra vonatkozó értelmezése a 5. táblázatban található.
5. táblázat Az ISO 9001/9004 szabvány egyes fejezeteinek értelmezése a gyártás
illetve a szolgáltatás esetén
Szabvány fejezetei

gyártás

szolgáltatás

6.2.

gyártó

szolgáltatást adó

7.4.

beszállító

szolgáltatást igénybevevő és
beszállító

gyártási folyamat

a szolgáltatást adó, a szolgáltatást
igénybevevő folyamatok és a
szolgáltatmány

nyersanyag, köztitermék,
végtermék

szolgáltatást igénybevevő,
szolgáltatást adó és egyéb
objektum

7.1. és 7.5.1.

7.5. azonosítás és
állagmegőrzés
Forrás: Veress G., 2005
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7. A környezetközpontú irányítási rendszer (KIR)

Valamennyi termék és szolgáltatás szoros kölcsönhatásban áll a természeti és az ember
alkotta környezettel. Mind a termékek, mind a szolgáltatások környezetkárosító hatása egyre
erőteljesebb társadalmi válaszreakciókat vált ki. A társadalom növekvő környezettudatossága,
a szigorodó környezetvédelmi előírások, a növekvő energia árak arra késztetik a cégeket,
hogy eddigi tevékenységüket átértékeljék, a korábbinál hatékonyabb környezeti menedzsment
rendszert hozzanak létre.
Minden cég jövőjében meghatározó szerepe van annak, hogy vezetőik mennyire képesek a
környezettudatos cégirányítás kialakítására, mennyire képesek a környezetvédelemmel
kapcsolatos jogszabályokat hatékonyan betartani.
Az ISO 14000 szabványsorozat a környezetvédelemre irányítja a figyelmet annak érdekében,
hogy tisztább, biztonságosabb, egészségesebb világban élhessünk.
Ez a szabványsorozat lehetővé teszi, hogy a szervezetek környezetvédelemmel kapcsolatos
tevékenységüket egy nemzetközileg elfogadott követelményrendszer szerint végezzék.
Az a tény, hogy a globális piacon csak egy tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerrel
rendelkező gazdálkodó szervezet lehet versenyképes, a környezettudatos etikai
megfontolásoknál is nyomósabb érvnek bizonyulhat.
A környezetközpontú vállalatirányítás olyan rendszert jelent, melyben központi szerepet kap a
környezetszennyezés elkerülése, a gazdaságos energiafelhasználás.
A Környezetközpontú Irányítási Rendszer alapját képező ISO 14000 szabványsorozat a vevők
és a közvélemény elvárásai miatt, a cégek piaci versenyképességének fokozása érdekében
kerültek kidolgozásra.
7.1. Az ISO 14000 szabványsorozat
Az ISO 14000 szabványsorozat környezeti menedzsment rendszerek nemzetközi
szabványának az első tagját, az ISO 14001-et, 1996 szeptemberében adták ki. A Magyar
Szabványügyi Testület jelentette meg a magyar nyelvű fordítását "Környezetközpontú
Irányítási Rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek (ISO 14001:1996)"címmel,
MSZ EN ISO 14001 jelzéssel.
Sok szervezet vezetett be minőségirányítási rendszert elsősorban a növekvő vevői
követelmények teljesítésének biztosítására. Hasonlóan ahhoz, ahogy az ISO 9001 szabvány
szerinti tanúsítvány a gazdaság sok területén nélkülözhetetlenné vált, az ISO 14001 szabvány
szerint tanúsított környezetközpontú irányítási rendszer működtetése a gazdaság számos
területén belátható időn belül követelménnyé válhat.
Ez a szabványsorozat bármilyen méretű és tevékenységet folytató szervezetre alkalmazható.
A folyamatos fejlesztés és a kötelezően alkalmazandó nemzeti jogszabályok követelményein
túlmenően az ISO 14001 szabvány nem tartalmaz abszolút előírásokat a környezeti
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teljesítéssel kapcsolatosan. Hasonló tevékenységet folytató szervezetek egymástól nagyon
különböző irányítási rendszereket működtethetnek úgy, hogy ezek mindegyike megfelel az
ISO 14001 szabvány előírásainak.
Az ISO 14000 szanbványsorozat tagjai az alábbiak:
- ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek - Követelmények és alkalmazási
irányelvek (Environmental Management Systems - Specification with Guidance for use)
- ISO 14004 Környezetközpontú irányítási rendszerek - Az elvek, a rendszerek és a
megvalósítást segíto módszerek általános irányelvei (Environmental Management Sístems General Guidelines on Principles, Systems and Supporting Techniques)
- ISO 14010 Irányelvek környezeti audithoz - Általános elvek (Guidelines for Environmental
Auditing - General Principles of Environmental Auditing)
- lSO 14011/1 Irányelvek környezeti audithoz - Auditeljárások - Környezetközpontú irányítási
rendszerek auditja (Guidelines for Environmental Auditing - Auditing of an Environmental
Management System)
- ISO 14012 Irányelvek környezeti audithoz - Környezeti auditorok képzettségi kritériumai
(Guidelines for Environmental Auditing - Qualification Criteria for Environmental Auditors)
- ISO 14031 Az Irányítási Rendszer Környezeti teljesítményének és a környezettel való
kapcsolatának értékelése (Evaulation of the Environmental Performance of the Management
System and Its Relationship to the Environment)
- ISO 14040 Környezetközpontú irányítási rendszerek - Élettartam elemzés - Általános elvek
és irányelvek (General Principles and Practices for LCA)
- ISO 14060 Termékszabványok Környezetvédelmi vonatkozásai (Environmental Aspects in
Product Standards
7.2. Az ISO 14001:1996 Környezetközpontú Irányítási Rendszer szabvány
Az ISO 14001 a gazdaság minden szektorában alkalmazható a szervezetekre: az iparban, a
mezőgazdaságban, a szolgáltatóiparban.
Az ISO 14001 szabvány felépítése az alábbi:
1. Tárgy
2. Rendelkező hivatkozások
3. Fogalom meghatározás
4. A KIR követelményei
4.1. Általános követelmények
4.2. Környezeti politika
4.3. Tervezés
4.3.1. Környezeti tényezők
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4.3.2. Jogi és egyéb követelmények
4.3.3. Célok és előirányzatok
4.3.4. KIR program(ok)
4.4. Bevezetés és működtetés
4.4.1. Szervezeti felépítés és működtetés
4.4.2. Képzés tudatosság és kompetencia
4.4.3. Kommunikáció
4.4.4. A KIR dokumentációja
4.4.5. A dokumentumok kezelése
4.4.6. A működés szabályozása
4.4.7. Felkészülés és reagálás vészhelyzetekre
4.5. Ellenőrző és helyesbítő tevékenység
4.5.1. Figyelemmel kísérés és mérés
4.5.2. Nemmegfelelőség, valamint helyesbítő és megelőző
tevékenység
4.5.3. Feljegyzések
4.5.4. A KIR auditja
4.6. Vezetőségi átvizsgálás
Az ISO 14001 szabvány összesen tizenhat alapvető követelményt tartalmaz, amelyet az alábbi
öt fejezetben foglaltak össze:
- Környezeti Politika.
A szervezet felvázolja a környezetvédelmi céljait, a környezetvédelmi jogszabálynak való
megfelelés és a folyamatos javítás melletti elkötelezettséget.
- Tervezés.
Célokat és előirányzatokat kell kitűznie a szervezetnek a jövőbeni környezetvédelmi
teljesítményét illetően, és ezekhez cselekvési terveket kell meghatároznia.
- Végrehajtás és működés.
Az alábbi követelményeknek kell megfelelni:
= feladatok és felelősök meghatározása,
= az alkalmazottakban erősíteni kell a környezetvédelem fontosságát,
= alkalmazottak képzése,
= a szervezet környezeti teljesítményét befolyásolható tevékenységek
ellenőrzése/szabályozása (beszállítók és alvállalkozók tevékenységét is)
= intézkedési tervek kidolgozása balesetek esetére,
= tájékoztatási rendszer kidolgozása és működtetése környezetvédelmi kérdésekben,
= a rendszer-dokumentáció és a nyilvántartások ellenőrzési mechanizmusának
kidolgozása.
- Ellenőrzés és helyesbítő tevékenységek.
A legfontosabb követelmények:
= a jogszabályoknak, valamint a kitűzött céloknak, előirányzatoknak való megfelelés
ellenőrzése,
= belső eljárások ellenőrzése
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= auditálással kapcsolatos rendelkezések,
= helyesbítő és megelőző tevékenységek.
- Vezetőségi átvizsgálás.
A vezetőség rendszeresen értékeli a szervezet környezeti teljesítményében
eredményeket, és az eredmények ismeretében hozza meg a szükséges változtatásokat.

elért

Az ISO 14001 szabvány követelményeiből látható, hogy a hajtóerő, amely a szervezeteket a
rendszer bevezetésére és a tanúsítására készteti, a törvényeknek való megfelelés.
Az ideális állapot az lenne, ha a szervezetek egy ISO 9000/ISO 14000 szabvány alapú, de azt
meghaladó integrált menedzsment rendszert valósítanának meg, amely magában foglalja a
minőség és környezetmenedzsment mellett az egészség- és biztonságvédelmet is, egy rendszer
keretében.
7.3. A vállalati Környezetirányítási Rendszer kialakítása
A KIR kialakítása és működtetése egy állandó fejlődési, fejlesztési folyamat, mely a
rendszeresen ismétlődő, de egyre magasabb szinten megvalósuló tevékenységek sorozatán
alapul. A rendszerben mindenkinek meg van a pontosan meghatározott feladat és hatásköre,
valamint szabályozott a feladatok elvégzésének a módszere.
A Környezetirányítási rendszer kialakításának főbb lépései az alábbiak:
- Helyzetfelmérés
A vállalkozás vezetői általában külső szakértők segítségével áttekintik a cég környezettel
kapcsolatos tevékenységét. A vonatkozó előírások követelményeit figyelembe véve helyszíni
és dokumentum-felülvizsgálat segítségével értékelik a kiinduló helyzetet. A tapasztalatok
alapján meghatározzák az alábbi elvégzendő feladatokat és azok ütemezését.
= A vállalkozás tevékenységi folyamatainak, eljárásainak, ügymenetének felmérése,
= Szervezeti átvilágítás,
= A rendelkezésre álló dokumentáció átvizsgálása,
= A működőképes környezetközpontú irányítási rendszer kiépítéséhez szükséges
erőforrások meghatározása.
- Bevezető képzés
A vállalkozás a képzéssel biztosítja a KIR irányításához kialakításához és működtetéséhez
szükséges alapismereteket.
A képzésban résztvevők a vállalat felső- és középvezetői, valamint a rendszer kialakításában
és működtetésében érintett szakemberek.
- Kezdeti környezeti állapotfelmérés és értékelés
Az állapotfelmérés során el kell végezni az alábbiakat:
= a vállalat jelentős környezeti hatásainak felmérését,
= a veszélyes folyamatok alkalmazásának vizsgálatát,
= a beszállítók és az alvállalkozók által okozott környezeti hatások értékelését
= a rendkívüli feltételek, potenciális vészhelyzetek lehetséges hatásainak felmérését
= az érdekelt felek véleményének összegyűjtését
= a múltbeli rendkívüli események, nemmegfelelőségek elemzését.
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Az értékelés lépései az alábbiak:
= az erős és gyenge pontok meghatározása
= problémák, hiányosságok jellegének és mértékének számbavétele
= javaslatok készítése a környezeti célokra és tervekre
- A Környezetirányítási Rendszer dokumentációjának kialakítása
A dokumentáció kialakításának főbb lépései az alábbiak:
= környezeti politika és célok,
= környezetközpontú irányítási kézikönyv,
= eljárási utasítások,
= program a környezetvédelmi célok és tervek megvalósítására,
= munka- és vizsgálati utasítások,
= bizonylatok, formanyomtatványok, űrlapok.
- Bevezetés és működtetés
- Előértékelés
A vevői bizalom elnyeréséhez természetesen nem elegendő a környezetközpontú irányítási
rendszer megléte, az ISO 14000 nemzetközi szabványsorozatban rögzített
követelményrendszernek való megfelelés független tanúsító szervezet általi tanúsítása is
szükséges.
A KIR bevezetését követő 3-6 hónap múlva válik lehetővé a rendszer tanúsíttatása.
- A tanusítás folyamata az alábbi lépésekből áll:
= Előaudit
= Dokumentáció vizsgálat,
= Helyszíni audit,
= Auditjelentés készítése,
(pozitív esetben javaslat a tanúsítvány odaitélésére)
=A tanúsítvány átadása..

7.4. Eco-Management and Audit Scheme rendelet (EMAS)
Az Európai Unió 1993 júliusában bocsátotta ki az Eco-Management and Audit Scheme
rendeletet, röviden EMAS-t. (EC1836/93).
Az EMAS arra szolgál, hogy segítsen a szervezeteknek környezetvédelmi teljesítményük
kezelésében és javításában. Ennek az útmutatásnak az a célja, hogy segítséget nyújtson a
szervezeteknek a 761/2001/EK rendelet alapján működő program által előírt
környezetvédelmi nyilatkozat összeállításában, és meghatározza azokat a kérdéseket,
amelyeket a III. melléklettel összhangban lévő nyilatkozat elkészítése során figyelembe kell
venni.
A környezetvédelmi nyilatkozat alapos elkészítése fokozza annak hasznosságát, és jelentősen
növeli azt az értéket, amelyet az eredmények valamint a szervezet környezetvédelmi
teljesítményében elért folyamatos javulás közlése jelent. Lehetőséget teremt különösen arra,
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hogy kedvező képet alakítsanak ki a szervezet teljesítményéről a vevők, a szállítók, a
szomszédság, a szerződéses partnerek és az alkalmazottak körében.
Az érdekelt felek különféle jellegű tájékoztatást igényelnek. Annak eldöntése során, hogy mit
vonjanak be a nyilatkozatba, milyen formát öltsön a nyilatkozat, és hogyan közöljék, időben
át kell gondolni ezeket az igényeket.
Az EMAS hiteles külső kommunikációs lehetőséget biztosít mindazon szervezetek számára,
melyek önkéntes alapon részt kívánnak venni környezeti teljesítményük folyamatos
javításában. Az EMAS rendelet alkalmazása hasonlóan az ISO 14001-es szabványhoz, a
vállalatok számára nem kötelező.
Az EMAS rugalmassága folytán lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy a vonatkozó
tájékoztatást meghatározott közönségnek címezzék, ugyanakkor biztosítja, hogy az összes
információ rendelkezésre álljon azok számára, akik azokra igényt tartanak.
Át kell gondolni, hogy hogyan lehet a legcélzottabban terjeszteni a tájékoztatást, egyetlen
jelentés formájában, vagy az érvényesített tájékoztatás szövegéből vett kivonatként.
A környezetvédelmi nyilatkozatban felhasználandó információknak a környezetvédelmi
vezetési rendszerben azonnal rendelkezésre kell állniuk, és ezért egyszerűen előállíthatóaknak
kell lenniük.
Az EMAS rendelet, hasonlóan az ISO 14001-es szabványhoz módszert kínál a szervezetek
számára környezeti teljesítményük fejlesztéséhez, publikálásához és ezen keresztül egy
környezettudatos vállalati működés megvalósításához.
Abban az esetben, ha egy szervezet megfelel a rendeletben foglalt valamennyi előírásnak,
külső hitelesítő fél bevonásával igazolást kaphat az EMAS rendszer szerinti működéséről.
A sikeres felülvizsgálatot követően jogosult a szervezet az EMAS logó használatára.
7.5. Részvétel az EMAS-ban
Az EMAS-ban részt vehet bármely szervezet, amely környezeti teljesítményét kívánja
javítani.
Az EMAS-ban való nyilvántartásba vételhez a szervezet környezeti állapotfelmérést végez az
EMAS rendelet VII. melléklete szerint a VI. melléklet szerinti tényezőkre vonatkozóan.
Az EMAS-ban való nyilvántartás fenntartásához a szervezet évente ellenőrizteti a rendszert, a
környezetvédelmi programot és évente elküldi a jóváhagyott adatokat az illetékes hatóságnak.
Azoknak a szervezeteknek, amelyek tanúsított ISO 14001 rendszerrel rendelkeznek, nem kell
hivatalos környezeti állapotfelmérést lefolyatniuk, ha :
- a környezeti tényezők azonosításához és értékeléséhez szükséges tájékoztatást az igazolt környezetvédelmi vezetési rendszer megadta.
- Megvalósítja a rendelet I. melléklete szerinti környezetirányítási rendszert.
- Betartja a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat.
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Azoknak a szervezeteknek, amelyek részt vesznek az EMAS nyilvántartási rendszerében be
kell tartani az alábbi szabályokat:
- Környezetvédelmi nyilatkozatukat évente frissíteni szükséges.
- Háromévenként hitelesíttetni és nyilvánosságra is kell azokat hozni.
A kis- és középvállalkozásokat segítő egyik intézkedés lehetővé teszi a rendelet által
szabályozott módon, előírt feltételek teljesülése esetén az évenkénti frissítések
kötelezettségétől való eltérést.
A háromévenkénti megújítás alapvető kötelezettség minden nyilvántartásban önkéntesen részt
venni kívánó szervezet számára.
Az EMAS-nyilvántartásban szereplő szervezetnek bizonyítania kell, hogy elérte
környezetvédelmi céljait és megfelelő indikátorok alkalmazásával a folyamatos fejlődését
környezetvédelmi nyilatkozatban dokumentálta. A regisztrált szervezet státusának megújítása
és felülvizsgálata a nyilvántartásba vételi eljáráshoz képest azonos módon történik, kivéve a
jogszabályi megfelelés ellenőrzését.

7.6. Környezetvédelem a turizmus-szállodaiparban
A turizmus különböző ágai, és a hozzájuk kapcsolódó vendéglátás speciális jellegét a
környezetéhez való viszonya is meghatározza.
Jelenleg a legfelkapottabb turisztikai látványosságok jelentős része különböző természeti
értékekhez kötődik, vagy egyenesen természetvédelmi területeken található. Ezekben az
esetekben az emberi igényeket összhangba kell hozni a természetvédelem követelményeivel,
mivel a meg növekedett forgalomhoz környezeti szennyező hatások kapcsolódnak, és ezek a
szennyezések végül tönkre tehetik magát a turizmus alapját is.
A turizmust világszerte meglehetősen környezetszennyező iparágnak tartják. Ezt a minősítést
javítandó több országban működik olyan program, amely az idegenforgalmi szálláshelyek
környezetbarát tevékenységét, valamint a megelőző jellegű környezetvédelmi intézkedések
elterjesztését szorgalmazza a szálláshelyek területén, elsősorban a szállodaszektorban.
A környezetvédelmi intézkedések megvalósítása egyre inkább a szálláshelyek dolgozóinak,
üzemeltetőinek is az érdekévé válik, mivel a vendégek számára a jövőben egyre fontosabb
lesz a környezeti értékeket szem előtt tartó üzemeltetés.
Környezetbarát minősítést csak az a szolgáltatás kaphat, amely jó felhasználási tulajdonságok
mellett életciklusának több szakaszában jelentős környezeti előnyökkel rendelkezik az
ugyanazon a piacon lévő átlagos termékekhez képest.
A természet erőforrásaival való gondos gazdálkodás, a hulladékok csökkentése, illetve azok
szakszerű kezelése elsőrendű feladat a környezet védelme érdekében.
Fontos, hogy a szálláshelyek működtetése gazdaságosan, egyben a környezetet a lehető
legkevésbé megterhelő módon történjen.
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A szálláshelyek, főleg a nagyobb kiterjedésű szállodák már megjelenésükkel is befolyásolják,
sok esetben meghatározzák az épített környezetüket. Egy tájba nem illő épület, vagy
épületegyüttes leronthatja még a legszebb természeti környezet élvezeti értékét is.
A pihenéshez kapcsolódó turisztikai és kulturális szolgáltatások bemutatása – programok
szervezése – során figyelmet kell fordítani a természeti nevezetességek bemutatására, de úgy,
hogy vendégeikkel (természetesen udvarias formában) ismertetik a szükséges viselkedési
szabályokat is.
Hasznos, ha a szálláshely vezetősége legalább prospektusok segítségével megismerteti
vendégeivel a környék nevezetességeit, és a szervezett kirándulásokon kívül is segíti a helyi
nevezetességek megtekintését. Szükséges mennyiségben álljon a turisták rendelkezésére
térkép, egyben legyen tájékozott, megfelelően informált a személyzet.
A vendéglátás speciális jellegét a környezetéhez való viszonya is meghatározza. Elsősorban,
mint környezeti szennyező, másrészt, mint a szennyezéseket elszenvedő formában.
7.7. A szállodák természeti környezetre gyakorolt legfontosabb hatásai
A szállodák nemcsak a megjelenésükkel befolyásolják a környezetüket, hanem az üzemszerű
működésük is járhat a természetet jelentősen terhelő hatással.
A környezetet befolyásoló legfontosabb hatások az alábbiak:
- Erőforrás-felhasználás:
= Energia-felhasználás
(fűtés, világítás, légkondicionálás, általános üzemeltetés).
= Vízfelhasználás
(a turisták vízfelhasználása jelentős, általában nagyobb mint a helyi lakosságé).
- Kibocsátott szennyezések:
= Szennyvíz
(nagyon sok zsiradékot, lebegő szilárd anyagokat és foszfát tartalmú tisztítószert
tartalmazhat).
= Szilárd hulladék.
(A szállodákban keletkezett hulladék jelentős része papír, ételhulladék, műanyag,
üveg és kisebb része fémhulladék).
- Kommunális hulladék:
= Jelentős része a „háztartási jellegű” hulladék,
= az arányaiban kisebb része az ételmaradék.
- Légszennyező anyagok:
= Épületen kívüli
(például por, a fűtésből származó kén-dioxid, nitrogén-oxid emisszió, különféle
szaganyagok).
= Épületen belüli (például vegyi anyagok gőzei, dohányfüst, por, illékony vegyületek).
= Speciális károsító anyagok
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(például ózonkárosító anyagok a hűtőgépekből, egyes aeroszolok,
légkondicionáláshoz használt anyagok).
7.8. A szállodák környezeti hatásainak a vizsgálata
A szállodák környezeti hatásainak a vizsgálatához kulcs-indikátorok az alábbiak:
- A vízfelhasználás vendégéjszakánként;
- Az energiafelhasználás vendégéjszakánként;
- A vendégéjszakánként keletkezett hulladék mennyisége;
- A szelektíven gyűjtött hulladékok aránya;
- A keletkezett veszélyes hulladék aránya.
Javíthatja a szállodák környezetvédelmi helyzetét, ha fejlesztéseikben figyelmet fordítanak az
energiahatékonyság növelésére (világítás, fűtés, légkondicionálás, mosodai és konyhai
tevékenysége, általános üzemeltetés).
Előnyös, ha a szálláshely energia megtakarítást elősegítő egyéb megoldásokat is alkalmaz,
például a megújuló energiaforrások (nap, szél, biomassza, stb.) alkalmazása, hőszivattyú
alkalmazása, berendezések hőcserélővel való felszerelése, hatóságilag előírt értéknél
kedvezőbb épület-hőszigetelés, az energiatakarékosság elveinek megfelelő épület, valamint
„Környezetbarát Termék” védjegyhasználattal rendelkező termékek, anyagok, eszközök,
berendezések használata.
Költségcsökkentő tényező lehet a vízgazdálkodás javítása (konyhák, mosodák, uszodák,
vendégszobák üzemeltetése, kertek, parkok gondozása) is.
Előtérbe lehet helyezni a „Környezetbarát Termék” minősítéssel rendelkező termékek
használatát, de mindenek előtt nagyon fontos a takarítást végző alkalmazottak oktatása a
fertőtlenítő- és tisztítószerek helyes, a környezetet legkevésbé terhelő használatáról.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a hulladékok keletkezésének csökkentésére (felhasználás
csökkentése, hulladékok újrahasználata és újrahasznosítása).
Működő szelektív hulladékgyűjtő rendszer esetén megfelelő edényzetek biztosítása mellett
kérjék a vendégeket, hogy a hulladékot az arra szolgáló gyűjtőedénybe helyezzék. Ebben az
esetben a szálloda alkalmazottai ugyancsak válogatottan gyűjtsék a hulladékot.
Figyelembe kell venni, hogy még a legjobban megtervezett rendszer is csak akkor tud
hatékonyan működni, ha a dolgozók megfelelő képzést kaptak, és a vendégek számára is
megfelelő a tájékoztatás.
A szálláshely alkalmazottainak felkészítése térjen ki a takarékosságot, a környezet védelmét
szolgáló intézkedésekre. Új alkalmazottnak a munkába állását megelőzően felkészítésen kell
részt vennie.
A szálloda vendégeinek megérkezésük alkalmával írásos tájékoztatást, brosúrát szükséges
átadni, amely tartalmazza a környezet védelmével kapcsolatos célokat, törekvéseket és
intézkedéseket, egyben a vendégek felé irányuló kéréseket.
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7.9. A Környezetközpontú Irányítási Rendszerek alkalmazásának előnyei
Az ISO 14000 szabvány bevezetésével járó előnyök
Az ISO 14000 szabvány bevezetésével a következő kedvező hatások érhető el:
- versenyelőny a piacon,
- a megszerzett piacok könnyebben megtarthatóak, és bővíthetőek,
- új belföldi és export piacok válnak megszerezhetővé,
- a szervezet meg tudja határozni és el tudja érni a környezet védelmével kapcsolatos céljait,
- biztosítani tudja a hazai és nemzetközi követelmények folyamatos teljesítését,
- a KIR bevezetése a szervezet partnereiben, az érdekelt felekben bizalmat kelt,
- javul a vállalat társadalmi, és piaci megítélése,
- a KIR rendet és összehangoltságot teremt a szervezetnél a környezeti problémák
kezelhetősége és megoldása érdekében,
- hatékonyabbá válik a termelésirányítás és a munkavégzés,
- javul a belső működés hatékonysága, szervezettsége,
- segít a szervezetnek a környezet minőségének fenntartásában és javításában,
- csökken a termelés környezeti kockázata
- csökken az anyag és energiafelhasználás
- csökken a szennyezőanyag kibocsátás
- csökken a keletkezett hulladék
- hozzájárul az emberek egészségének megóvásához,
- ösztönző hatást gyakorol a beszállítói körre.
Az Eco-Management and Audit Scheme rendelet (EMAS) alkalmazásával járó előnyök
Mivel az EMAS szerint működő szervezetek környezeti teljesítményüket környezeti
nyilatkozatban is megjelenítik, így a partnereik és környezetük felé a bizalmat, az
átláthatóságot és a környezettudatosságot képviselik.
A környezetvédelem jelentőségének folyamatos fejlődésével a környezet védelmét szem előtt
tartó vállalatok kitűnnek a tömegből, mivel a környezetre gyakorolt hatásuk nyilvános.
Országonként eltérő előnyök érhetők el az EMAS alkalmazásával, néhány európai országban
elérhető kedvezmények az alábbiak.
Belgium:
A Vallon Regionális Környezetvédelmi Minisztérium a támogatások megítélését az EMAS
kötelező megvalósításához kötötte lerakók, vízkezelő üzemek és égetők esetében.
Dánia:
Az EMAS környezetvédelmi nyilatkozatot a kötelező éves környezeti jelentéssel
egyenértékűnek fogadják el.
Olaszország:
Az IPPC-vel, hulladékkezeléssel, víz- és légszennyezés-megelőzéssel kapcsolatos engedélyek
megújításakor az EMAS-nyilvántartásba vett vállalatok az engedélymegújítási kérelmet
kiválthatják a hatóságnak nyújtott, az EMAS tanúsítványt is tartalmazó tájékoztatással.
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Hollandia:
Az EMAS környezetvédelmi nyilatkozatot a kötelező éves környezeti jelentéssel
egyenértékűnek fogadják el.
Új engedély esetén rövidebb eljárás (mivel áttekinthetőbb a szervezet és jobb az
adatszolgáltatás).
Kevesebb ellenőrzés, helyszíni szemle (mivel jobban megbíznak a szervezetben, és inkább ott
töltenek több időt, ahol nincs jó irányítási rendszer).
Norvégia:
Kevésbé gyakori felülvizsgálat az EMAS-t bevezető szervezeteknél.
A környezeti audit és felülvizsgálat díja kedvezőbb, csak 50%.
Magyarország:
Kevesebb ellenőrzés, jobb kapcsolat a hatósággal és a lakossággal.
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8. A teljeskörű minőségmenedzsment (TQM)
8.1. A Teljes körű minőségmenedzsment (TQM) értelmezése
A teljeskörű minőségmenedzsment értelmezése
Az 1980-as évek második felében elterjedt a minőségügy új fogalma, a teljeskörű
minőségmenedzsment (Total Quality Management, TQM) fogalma. A témakörnek hatalmas
az irodalma, ennek ellenére a teljeskörű minőségmenedzsment fogalmának értelmezése nem
egyértelmű.
Az ISO 8402:1994 szabvány [13] értelmezése szerint: „a teljeskörű minőségmenedzsment a
szervezet olyan irányítási módja, amely:
- minőségközpontú,
- mindenki részvételén alapul,
- célja a fogyasztó/vevő megelégedettsége által
- a szervezet hosszú távú sikeressége, amely
- a szervezet minden tagjának
- és a társadalomnak hasznára szolgál.”
Más meghatározás szerint a TQM olyan minőségközpontú vezetési rendszer, amely
teljes körű és hosszú távú cselekvési programként kezeli a minőségtökéletesítést és az üzleti
siker formálásában szerepet játszó valamennyi tényezőt eme felfogás jegyében integrálja.
A teljeskörű minőségmenedzsment fogalma a minőségmenedzsment-rendszerek idealizált
modelljének tekinthető: pontos definíció nélkül is azt sejteti, hogy ez a teljességet, a
tökéletességet jelenti.
A Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszere sok tekintetben lefedi a teljeskörű
minőségmenedzsment fogalmát, így sokan azt a TQM modelljének tekintik. Az új ISO
9004:2000 szabvány is tartalmazza e fogalom sok-sok elemét, így azt is mondhatjuk, hogy ez
az új szabvány is jól közelít a TQM-hez.
A teljeskörű minőségmenedzsment főbb jellemzői
A TQM három alappillére a 6. táblázatban található.
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6. táblázat A TQM alappilléreinek megfeleltetése a minőségirányítás alapelveivel
A TQM három alappillére

A minőségirányítás alapelvei

Vevőközpontú szemlélet

1. Vevőközpontúság
2. Kölcsönösen előnyös kapcsolatok
a beszállítókkal

Teljes körű részvétel és elkötelezettség

3. Vezetés
4. A munkatársak bevonása

A szervezet egész működésének folyamatos 5. Folyamatszemléletű megközelítés
javítása
6. Rendszerszemlélet az
irányításban
7. Folyamatos fejlesztés
8. Tényeken alapuló döntéshozatal
Forrás: Veress, 2005

A teljeskörű minőség (TQ) 10 alapvető jellemzője:
1. A minőség az egész vállalatra kiterjed.
2. A minőség az, amit a fogyasztó annak tekint.
3. A minőség és a költség összegeződik, nem különbség.
4. A minőség megköveteli mind a személyek, mind a csoportok megszállottságát.
5. A minőség a vezetés egy módja.
6. A minőség és az innováció kölcsönösen összefüggenek.
7. A minőség erkölcs.
8. A minőség folytonos fejlesztést követel.
9. A minőség a termelékenység leginkább költség-hatékony és legkevésbé tőkeigényes útja.
10. A minőség olyan teljes rendszerrel valósítható meg, amely a fogyasztókkal és a
beszállítókkal is össze van kötve.
Az Észak-Amerikából kiinduló TQM jellemzői a tulajdonosi szemléletből levezethető
felülről építkezés és a minőség gazdaságilag való megítélése egy sajátos menedzsment
központúságot eredményezett a minőségügyben. Szerepe a szolgáltatások - így a
szállodaipar - területén legalább akkora, mint a nagy anyaghányaddal rendelkező
gyáripari termékek előállításakor .
8.2. A TQM megvalósítása
A minőségfejlesztést, a TQM bevezetését előkészítő szakasszal célszerű kezdeni.
Alapfeltételnek számít a vezetői elkötelezettség, az intézmény küldetésének és jövőképének a
megfogalmazása, a munkatársak minél szélesebb körű bevonása. Javasolt, hogy minél többen
vegyenek részt képzésekben, továbbképzésekben, tréningeken, a bevezetéshez célszerű külső
szakértőt bevonni, belső minőségfejlesztő munkacsoportot alakítani.
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Nagy figyelmet kell fordítani a szervezeti kultúra fejlesztésére, el kell érni, hogy a
munkatársak minél jobban azonosuljanak a vállalkozás céljaival, kellően motiváltak legyenek.
A dolgozók és a vezetők közötti kommunikáció nyílt legyen, kialakuljon az együttműködés, a
csapatmunka.
El kell végezni a helyzetértékelést (pl SWOT elemzést), majd ezek után meg kell határozni a
vállalkozás középtávú (3-5 évre szóló) stratégiai tervét.
A partnerközpontúság kialakítása a minőségfejlesztés egyik legfontosabb eleme. Ahhoz, hogy
a szolgáltatásainkat a változó társadalmi környezet elvárásaihoz tudjuk igazítani, pontosan
ismernünk kell a partnereink elvárásait és véleményét.
Először azonosítanunk, majd rangsorolnunk kell a partnereinket, ezután szakszerű mérések
segítségével meg kell ismerni az egyes partnercsoportok elvárásait, majd a mérések
eredményeit figyelembe kell venni a mindennapi munkában.
A folyamatközpontú működés kiépítése alapvetően szakít a korábban megszokott rutinszerű
munkavégzéssel. Rendszerbe foglalja, tudatossá, átláthatóvá teszi a munkafolyamatokat,
ezáltal lehetővé válik a hibák korai felismerése, kiküszöbölése, a kompetenciahatárok pontos
meghúzása, az esetleges felelősségek megállapítása.
A folyamatok leírásánál először ki kell választani azokat a folyamatokat, amelyeket
kulcsfontosságúaknak tekintünk, majd tervezzük meg a folyamatot, készítsünk folyamatábrát.
Építsünk be ellenőrző pontokat, melyeken rendszeresen mérjük a folyamat teljesítményét, a
mérési eredményeket vessük össze a partneri elvárásokkal. A hibák kiküszöbölése érdekében
dolgozzunk ki és alkalmazzunk tudatos problémamegoldó stratégiákat, alkalmazzuk a jól
bevált minőségmenedzsment módszereket (például: ötletroham, versenyelemzés, halszálka
diagram, stb.).
8.3. A TQM jellegzetességei a szállodaiparban
A teljes körű minőségmenedzsment célja egy szállodalánc megfogalmazásában az alábbi:
„A szállodalánc legyen a vendégek preferált választása és megbecsült munkahely a
szállodaiparban!" A Szállodalánc stratégiája: „A mindenkori vendég- és dolgozói
visszajelzések felhasználásával folyamatosan finomításra kerülő minőségi s ztenderdek
kidolgozása, melyek minőségi kivitelezését egy folyamatosan fejlődő csapattal kell
elérni, a tagok állandó tréningjén és nyitott kommunikáción keresztül"
Horovitz és Cudunne-Poon az alábbi 5 pontba sorolja a szállodai TQM főbb jellegzetességeit.
1. Törődés a minőséggel (Quality Care)
Az elképzelés középpontjában az áll, hogy a szállodavállalat tevékenységében a PDCA kör
minden pontján a minőséget kiemelt szempontként kezelje; gondoskodjon a minőségi
követelmények részletes kidolgozásáról, tegyen meg mindent azért, hogy a minőség
mindenki számára ugyanazt jelentse. A szolgáltatások állandó javításával a versenyképesség
folyamatos biztosítása a cél.
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Éppen ezért egyre több szálloda, szállodai csoport dolgozza ki minőségi chartáját, amely tudtul
adja a vállalat minőség iránti elkötelezettségét és összefoglalja a minőséggel kapcsolatos
alapkövetelményeit. Mivel ezek nem kis mértékben reklám célokat is szolgálnak, ezért minden
fórumot megragadnak szerepeltetésükre. A minőségi rendszer alapjai gyakran mindenki
számára elérhetőek, mivel azok az ismertetőkben és az internetes honlapokon is
megjelennek.
2. Törődés a vendéggel (Customer Care)
A vendégeink igényeinek megismerése döntő fontosságú, a szolgáltatások, a belső előírások a
vendég igényeit kell, hogy szolgálják. Ahhoz, hogy a kiélezett piaci versenyben a szálloda helyt
tudjon állni, pontosan ismernie kell a vevő által elvárt, kifejezett, értékelt minőségszinteket,
ezeknek a szinteknek az előállítási módját, a minőség egyes összetevőinek javítási lehetőségét
és költségét.
Dr. Kano, minőségüggyel foglalkozó japán professzor szerint valamennyi termékjellemző
elhelyezhető egy olyan koordinátarendszerben (18. ábra), melynek vízszintes tengelyén a
kifejezett vagy ki sem fejezett elvárások teljesítési foka, a függőleges tengelyen a vevőkből
kiváltott lelkesedés mértéke mérhető fel.

„LELKESÍTŐ”

A VEVŐI
ELÉGEDETT
SÉG FOKA

„TELJESÍTMÉNYKÉNT” ELVÁRT
MINŐSÉG

A VEVŐK ÁLTAL
MEGFOGALMAZOTT

EXTRÁK

MINŐSÉG
A VEVŐK ÁLTAL SZÁMON
TARTOTT ELVÁRÁSOK
A KI NEM FEJEZETT
IGÉNYEK

TERÜLETE
KIFEJEZETT
IGÉNYEK
TERÜLETE

A KÖVETELMÉNYEK
MEGVALÓSULÁSI
SZINTJE
MAGÁTÓL
ÉRTETŐDŐ
„ALAPKÖVETELMÉNYEK” MINŐSÉGE

A KI NEM FEJEZETT
IGÉNYEK TERÜLETE

18. ábra: A Kano-féle minőségmodell
A Kano modellben az alábbi főbb igényszinteket lehet értelmezni.
1. szint: - implicit.
Olyan jellemzők, amelyeket a vendég természetesnek, magától értetődő alapkövetelménynek
tart. Ezeknek az igényeknek a kielégítése érthetően nem vált ki nagy fokú lelkesedést a
vendégekből.

98

2. szint: - explicit.
Ezen a szinten jelennek meg az elvárt teljesítmények, ezeket a vevők számon tartják, minél
magasabb kielégítésükön keresztül értékelik a szállodát, illetve választanak a kínálatból.
3. szint: - látens igények.
Értéknövelő tényezők, amelyek nem szerepelnek a vendég elvárásai között, megjelenésük
meglepetés, és ha csak nem érzik feleslegesnek, úgy a lelkesedés forrásává válnak ezek a
termék-, vagy szolgáltatás-jellemzők.
3. Törődés a frontvonalban dolgozókkal (FLIP,Front-Line People Care)
A TQM talán legfontosabb kulcsszava, az ún. empowerment (felhatalmazás),amely a
felelősség decentralizálását, a jogok átadását, a dolgozók felértékelését, meghatalmazását,
megbízását jelenti.
„Minden olyan üzleti szervezetnek, amely arra törekszik, hogy ügyfélorientálttá váljék, és jó
benyomást keltsen, le kell bontania a piramist - azaz, fel kell számolnia az egymásra épülő
felelősségi lépcsőket, hogy közvetlenül és gyorsan tudjon reagálni az ügyfelek igényeire.
(Carlzon, 1980)
Néhány jól ismert technika a munka hatékonyságát növelő módszerek közül az alábbi:
- A feladatkör bővítése - horizontális jellegű átszervezés, amikor pl.: a felszolgálónak
engedélyezik a vendég előtti ételkészítést, vagy amikor a pult dolgozóinak egyaránt el kell
tudni látni a portás, a recepciós és a kasszás feladatkörét.
- A hatáskör bővítése - vertikális jellegű átszervezés, amikor pl.: a szobalányra bízzuk a
vendégszobák ellenőrzését.
- A munkakörök időleges változtatása, amikor a dolgozóknak több munkakörrel kell, hogy
megismerkedjenek, egyrészt azért, hogy értsék és értékeljék, hogy mit csinálnak a
társrészlegek, másrészt, hogy alkalomadtán képesek legyenek helyettesíteni a kollégáikat.
Az „Empowerment" kifejezés nem csak a jogok átadását jelenti. Ez a kategória felértékeli, új
megvilágításba helyezi a munkatársak szerepét. A dolgozók megnyerésére, fontosságuk
kihangsúlyozására egyre több vállalat fektet hangsúlyt. „ Az alkalmazottakkal való
törődés végül is a vállalat jövőjébe való befektetés.
Mindezek ellenére meg kell jegyezni, hogy a szállodai TQM megvalósítása ezen a
területen igen sok buktatóval járhat.
4 Törődés a kommunikációval (Communication Care)
Az ide tartozó feladatok ellátásáért elsősorban a Public Relations (belső és külső) részleg a
felelős. Alapvető cél a pozitív image kialakítása, illetve ezzel összhangban a dolgozók
informálása.
A dolgozóknak részletesen ismerniük kell a vállalat célkitűzéseit és az ezek
végrehajtásához szükséges saját feladataikat.
A hatékony kommunikáció természetesen vonatkozik a szálloda környezetével ápolt
kapcsolatára, valamint az egyes vendégszolgáltatások színvonalára is, pl.: telefon, fax,
recepció. Meghatározhatják, hogy a telefont legfeljebb hány csengetés után kell felvenni,
hogyan kell bejelentkezni (érdekesség, hogy a szakemberek legújabb véleménye szerint
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ne írjuk elő szigorúan a bejelentkezés módját, hanem hagyjuk érvényesülni az
alkalmazottunk egyéniségét).
5. Törődés a vezetéssel (Lead Care)
Annak érdekében, hogy a vállalat minden munkatársa elkötelezze magát a folyamatos
minőségjavítás mellett, először a vezetésnek kell kinyilvánítania az elkötelezettségét. A
vezetés életerős oktatási programokat kell, hogy bevezessen.
Az utóbbi években minden nemzetközi szállodalánc kidolgozta a maga vendég-orientált,
ún. „Costumer Service Training” anyagát.
A vezetéssel kapcsolatban megemlíthető a nagyobb nemzetközi szállodaláncokban
alkalmazott MSCI, azaz „Management System For Continuous Improvement" „Vezetői rendszer a folyamatos fejlesztés érdekében", amely a munka elvégzésének
módjára koncentrál és ide tartozik a „Minőségi Körök" bevezetése is.
8.4. A TQM szállodaipari alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai
A TQM filozófia nagy népszerűségre tett szert a szállodaiparban. Sokan minden
problémájuk megoldását látják benne. Goldfrey Baldacchini: Total quality managment in
a luxury hotel: a critique of practice (Teljes körű minőségirányítás egy luxus
szállodában: a gyakorlat kritikája) című cikkében egy, a névtelenség homályába
burkolódzó luxus szálloda példáján keresztül bepillantást enged a gyakorlati
megvalósítás problémáiba (a cikk 3 évvel a szállodai TQM bevezetése után
született).Ezen közlemény néhány fontos megállapítását az alábbiakban foglaljuk
össze.
A vállalati filozófia alapkövei
1.

javító - az alkalmazottak egyéniségének erősítése jutalmazással, a pozitív megjelenés
erősítésével,

2.

képzés - különféle tréning lehetőségeket ajánlanak fel (személyiségfejlesztő,
vezetőképző, idegen nyelvi, stb.),

3.

lehetőség van arra, hogy a döntéshozatal az eddigi centralizált gyakorlata helyett
egyes döntéseket már a front-vonalban meghozzanak,

4.

a célokhoz biztosították a megfelelő információkat, eszközöket és ehhez
igazították a szervezeti felépítést.

Itt fogalmazták meg a minőség azon értelmezését, amely szerint az nem más, mint „a
vendégekigényeit teljesen kielégítő követelmények a lehető legalacsonyabb belső költségen". A
fő vállalati filozófia különleges minőségi kultúraként írható körül, amely kiemeli a vállalatot a
konkurencia közül, azzal a csekély, de mégis fontos előnnyel, hogy itt a vendégekkel jobban,
barátságosabban bánnak. Ehhez az alkalmazottaknak következetesen oktatásokon kell részt
venniük és elvárják tőlük a minőségi szolgáltatást. Cserében a vezetés méltányolja érdekeiket
(munkahelyi biztonság, anyagi szükségletek, a munkával és előmenetellel való elégedettség). Az
elképzelés szerint így a vállalat megtartja biztos vendégeit, illetve újabbakat szerez és így megőrzi
jövedelmezőségét.
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A TQM megvalósításának a problémái
Bár az elmélet igen egyszerűnek tűnhet, végül mégis csak gondok merültek fel. Erről
tanúskodik az a tény, hogy a szállodában a vendég-elégedettségi mutató igen alacsony szintre
esett vissza. A kritikai elemzések néhány kényes pontra mutatnak rá, amelyeknek lényege
minden bizonnyal az a tény, hogy itt emberekről van szó, emberi hibákkal és gyengeségekkel.
1. A rituálék csapdája
Bár a dolgozók folyamatosan estek át különböző szemináriumokon, „A hónap dolgozója"
versenyeken, illetve folyamatosan jelentek meg minőségi szolgáltatásra buzdító cikkek a
szálloda havi újságjában, az alkalmazottak úgy érezték, ez nem róluk szól. Valami olyasminek
tekintették, amin át kell jutni. Ráadásul, a lelkesítő beszédek, a nagy szavak, amelyek ahelyett,
hogy lehetőségeket vázoltak volna fel, megmondták, hogy mit kell és mit nem szabad tenni.
(Azt azonban mindenképpen meg kell jegyezni, hogy természetesen az alkalmazottak
továbbképzése, tréningeken való részvétele sok pozitív eredménnyel is járt.)
2. A felettes szerepe
A vállalati minőségirányítás nagyon érzékeny pontja a vezetés. Gyakran lépnek fel félelmek,
hogy a főnök szerepe a TQM bevezetésével eltűnik, pedig inkább csak a funkciója alakulna át, a
hagyományos büntető, fegyelmező, ellenőrző szerepet a támogató, megelőző és segítő
funkció venné át. Az elmélet ismét nagyon szép, de emberek valósítják meg. A gyakorlatban
kiderült például, hogy a támogató-menedzserek gyakran nem is ismerik jól beosztottaik
munkáját, sokszor a beosztottak nem fogadják el őket, vagy a főnökök visszaélnek hatalmukkal,
parancsolgatnak, és nem tekintik egyenlő félnek a munkatársakat.
3. A parkoló használata körül kialakult viták
A parkoló kérdése példánkban "osztályharchoz" vezetett. Hiszen az új vállalati filozófia
szerint ugyanolyan együttműködő munkatársként kell kezelni a takarítónőtől elkezdve a
felszolgálókon át a Sales Manager-t is.
Vigyázni kell arra, hogy az ilyen szavak mögött milyen tényleges folyamatok zajlanak, hiszen
viszonylag kis jelentőségű ügyek is rávilágíthatnak arra, hogy a gyakorlatban ez nem mindig
van így. Itt a ház parkolójának használatát továbbra is csak a vezetésnek tartották fenn,
kizárva a többi munkatársakat, s ezzel nagy vitákat idéztek elő.
4. Szervezeti akadályok
A házban a dolgozók bevonása nélkül vezették be a munka hatékonyságának növelését célzó
módszereket (feladatkör- és hatáskör bővítése, munkakörök időleges változtatása). Csak a
várt eredmény maradt el és további feszültségek forrása lett az átszervezés. A vezetés szerint
az alkalmazottak a házban eltöltött évek illetve évtizedek után elkényelmesedtek, túl merevek
lettek, nem tudnak alkalmazkodni. Az alkalmazottak kezdték úgy érezni, hogy elvesztették
munkahelyi biztonságukat, elbocsátástól féltek és attól, hogy nem tudnak megfelelni az új
munkakörök elvárásainak. És félelmeik nem voltak alaptalanok. Hiszen a már klasszikusnak
számító feladatkör bővítésnél is, - mely szerint a pult dolgozóinak el kell tudni látni a recepciós,
a kasszás és a portás feladatait - problémák merülhetnek fel: a vendégekkel egyébként nagyon
jól szót értő alkalmazott pánikba esik, amikor egy nagyobb csoport kijelentkezését kellene
elvégezni.
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A problémák feloldásának lehetőségei: a minőség kulcsa a munkatársak részvétele
Egy minőségi szolgáltatást nyújtó szállodánál elkerülhetetlen, hogy az alkalmazottak is
egyet értsenek a változtatásokkal, hozzájárulásukat adják és személyes elkötelezettséggel
vegyenek részt a mindennapi munkában. A felülről megtervezett és kikényszeritett TQM
könnyen elbukhat az alkalmazottak ellenállásán. Sok mindent lehet tenni azonban annak
érdekében, hogy ez ne következzen be, ilyenek például az alábbiak:
1. Informális tárgyalások
A cél az, hogy a fizetésen alapuló, nehezen őrzött formális kapcsolatok helyébe egy barátságos,
gyakran személyes összeköttetés lépjen.
2. Az alkalmazottak részvétele a szálloda működtetésében
Ebbe a körbe tartozik a dolgozói részvénykibocsátás, a már említett minőségi körök, esetleg
autonóm munkacsoportok, tanácsadó bizottságok bevezetése, illetve „Joint Labour Management" (közös részvételen alapuló munka-vezetés).
8.5. A vállalati/intézményi (minőségügyi) kiválóság becslése
A Nemzeti Minőségi Díjak
Sokféle minőségi díj létezik mind világviszonylatban, mind hazánkban. E sokféle díj közül
egy sajátos csoportot alkotnak az USA „ Malcolm Baldrige National Quality Award”
(Malcolm Baldrige-ről elnevezett Nemzeti Minőségi Díj) típusú rendszerek, amelyek célja a
vállalatok/szervezetek kiválóságának, minőségügyi tevékenységeinek becslése, „mérése”.
Ugyanebbe a típusba tartozik a Malcolm Baldrige díj lényegével megegyező „ European
Quality Award” (az Európai Minőségi Díj), mely az EFQM (European Foundation for Quality
Management, a Minőségmenedzsment Európai Alapítványa) modell nevet viseli. Ma már a
legtöbb európai országban működik ilyen díjrendszer, hazánkban a Nemzeti Minőségi Díj,
amely az Európai Minőségi Díj honosítása. Megjegyezzük, hogy az Európai Minőségi Díjra
1996 óta bizonyos feltételek mellett vállalatok relatíve önálló egységei is pályázhatnak.
Több minőségi díj ettől a rendszertől eltérő, pl. a japán Deming Díj, a magyar IIASA-Shiba
díj, de ettől eltérő ma hazánkban néhány Megyei Minőségi Díj is.
A kiválóság értelmezése
A sikeres teljeskörű minőségmenedzsment, a kiválóság, az „üzleti” kiválóság szintén nehezen
megfogalmazható fogalom, de a nemzeti minőségi díjak szemléletében a kiválóság az alábbi
módon értelmezhető:
- a vezetés
- megalapozott üzletpolitikával és stratégiával
- a dolgozók és
- az erőforrások hatékony menedzselésével és
- a folyamatok szabályozásával
- vevői és
- dolgozói elégedettséget és
- pozitív társadalmi hatást ér el, amely
-kiváló (üzleti) eredményhez vezet.
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A nemzeti minőségi díj követelményrendszere
A kiválóság fenti értelmezése a nemzeti minőségi díjak szellemében egyrészt
- a vállalkozás minőségképességét
1. a vezetés
2. politika és stratégia
3. emberi erőforrások
4. partnerkapcsolatok és erőforrások
5. folyamatok
másrészt
- a vállalkozás által elért minőséget
6. a vevői elégedettség
7. a dolgozói elégedettség
8. a társadalmi hatások
9. kulcsfontosságú eredmények
jelenti, amely a nemzeti minőségi díj 9 pontból álló követelményrendszere.
A Nemzeti Minőségi Díj típusú követelményeken alapuló értékelések lényege, hogy a fent
felsorolt, adottságok
és eredmények csoportokra bontott összesen kilenc követelmény
(kritérium) további alkövetelményekből áll és minden alkövetelményhez számos konkrét
kérdés tartozik. A Díj alapján történő kiválóság-becslés ennek a több mint háromszáz
kérdésre adott válasznak az elemzésén alapul.
A „Nemzeti Minőségi Díj” típusú követelményrendszerek közös jellemzője, hogy a vállalatok
kiválóságát egy önkényes pontozási rendszerrel összesen maximálisan 1000 ponttal
jutalmazza/pontozza. E pontszám két részre oszlik: a vállalat adottságaira, vagyis a
minőségképességére maximum 500 pont adható, az eredményeknek nevezett, a vállalat
ténylegesen elért minőségére szintén maximum 500 pont adható. A gyakorlatban
országonként eltérően, de mintegy 600-700 pontot kapnak a győztesek.
A Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszere alapján kidolgoztak szakterületi minőségi
díjakat is, így például a Magyar Közigazgatási Minőségi Díjat.
A Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszerének értelmezése a szolgáltatások esetén
A minőségmenedzsment rendszerek kiválóságát minőségi díjakkal „mérhetjük”. Az ISO
9001/9004 szabványokhoz hasonlóan a Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszere (2009)
(„EFQM modell”) is elsősorban a gyártó szervezetek tulajdonságaira épül, így ez sem ad kellő
segítséget ahhoz, hogy a követelményrendszer fogalmait hogyan kell értelmezni a szolgáltatás
esetén.
Míg a gyártás esetén a szervezet (1. pont) egyértelműen a gyártó, addig a szolgáltatás esetén
értelmezésünk szerint a szervezet a szolgáltatást adó és a szolgáltatást igénybevevő együttese.
Ugyanakkor a munkatársak (pl. 1. d. pont, 7. pont) csak a szolgáltatást adóra értelmezhető.
Kérdéses a vevő (pl. 1.c. pont, 6 pont) értelmezése is. Véleményünk szerint itt nemcsak a
szolgáltatást igénybevevőről van szó, hanem a szolgáltatás cél igénykielégítési folyamatának
érdekeltjeiről is.
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Talán a legkritikusabb pont az emberi erőforrás (3. pont) értelmezése. Az természetes, hogy a
szolgáltatást adó ide tartozik, de hogyan értelmezzük a szolgáltatást igénybevevőt, például a
hallgatót, a beteget? Véleményünk szerint az emberi erőforrás fogalmába bele kell érteni a
szolgáltatást igénybevevőt is, sőt itt kell tárgyalni az együttműködésre való képességüket is.
A fentiekkel összhangban a technológia menedzsment (4.1. pont) esetén is mindkét folyamat,
tehát mind a szolgáltatást adó, mind a szolgáltatást igénybevevő folyamat technológiáját kell
érteni.
A folyamatok (5.pont) esetén értelmezésünk szerint mind a szolgáltatást adó, mind a
szolgáltatást igénybevevő folyamatokat figyelembe kell venni.
A szervezethez és a folyamatokhoz kapcsolódó kérdéses fogalom a kulcsfolyamat (pl. 2.1.
pont, 9.pont) fogalma is, értelmezésünk szerint itt is mind a szolgáltatást adó, mind a
szolgáltatást igénybevevő folyamatokat figyelembe kell venni.
Véleményünk szerint félreérthető a társadalom, a társadalmi hatás (8. pont) fogalma.
Értelmezésünk szerint ez pontosabban az adott szolgáltatást adó szervezetnek a környezetére,
helyi közösségére gyakorolt hatását jelenti és nem általánosságban a társadalmat. A
rendvédelem mint szolgáltatás esetén például a társadalom a szolgáltatást igénybevevő, tehát
a „vevő”, ezért a társadalom elégedettségét a 6. pontban kell tárgyalni, ugyanakkor a
8.pontban tárgyalandó társadalmi hatás azt jelenti, hogy az adott rendvédelmi szervezet a
rendvédelmen túl milyen kulturális, szociális hatást gyakorol a környezetére, a helyi
közösségre.
A kulcsfontosságú eredmények (9. pont) fogalma értelmezésünk szerint nemcsak a
szolgáltatást adó, hanem a szolgáltatást igénybevevő, sőt a szolgáltatás cél igénykielégítési
folyamatának eredményeit is kell, hogy tartalmazza.
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9. Innováció és minőségügy
Ma már közhely, hogy a versenyképesség egyik meghatározó tényezője az innováció. Az
olyan gyorsan változó termékeket gyártó iparágban, mint az élelmiszeripar, ez különösen
igaz. Jó tudni, hogy az innovációs készség nem egyenesen arányos a vállalati mérettel. Több
tényező együttese határozza meg az innovációs készséget, például a tőkeerő, a fejlesztési
részleg, a pályázóképesség, a bevezetett termék, márkák.
Innováció a kitűnés lehetőségét teremti meg a jelenlegi termékrengetegben. A költséges
innováció nélkül egy termék sem maradhat meg a dinamikus piaci versenyben. Más-más
fogyasztókat más-más módon kell megnyerniük a cégeknek.
A vevők igényeire hivatkozva a kereskedelem folyamatos megújulásra sarkallja a
beszállítókat, de amikor fejlesztéseikkel piacra akarnak lépni, egyet kilistáznak termékei
közül, az új után díjakat fizettetnek, és szinte azonnal saját márkával is látni szeretnék a
polcokon. A gyártói márkák klónjai letörik az árakat, és megölik a fejlesztési kedvet is.
9.1. Az innováció értelmezése
Annak ellenére, hogy az innováció fogalmát nehéz pontosan definiálni, ma már általánosan
elfogadott, hogy az innováció „multidimenzionális jelenség”. Az innováció nemcsak a
gazdasági, műszaki tevékenységek jellemzője, az új iránti fogékonyság, az új érték
létrehozása általánosságban mindenfajta emberi tevékenységhez kapcsolódik, ily módon a
gazdaság és a társadalom minden szférájában megjelenik.
A szakmai fejlesztés megjelölésére ma már széles körben használatos innováció kifejezést
1910-ben Schumpeter írta le egyik cikkében a gazdasági fejlődéssel összefüggésben. Később
átkerült más tudományterületekre is, ahol a gyakorlatban megvalósult újítások létrehozásának,
elterjesztésének gyakorlatára utal.
Az innováció (pontosabban innoválás, az új bevezetése) új, vagy jelentősen javított termék
(áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing módszer, vagy új szervezési-szervezeti
módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben vagy a külső
kapcsolatokban.
Az innováció ma használatos fogalmának egy egyszerű meghatározása a következő: „az
innováció egy ötlet átalakulása vagy a piacon bevezetett új, illetve korszerűsített termékké,
vagy az iparban és kereskedelemben felhasznált új, illetve továbbfejlesztett műveletté, vagy
valamely társadalmi szolgáltatás újfajta megközelítése.” (OECD [1993-96] 19. oldal). Az
innovációk vizsgálati módszereinek az összefoglalását célzó OECD dokumentum, az Oslo
Kézikönyv korábbi változata is ezt az átfogó definíciót használja. (OECD [1993-94] 25.
oldal).
Az innováció tehát egy olyan kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely a későbbiekben
a gyakorlatban megvalósul.
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Technológiai innovációknak tekintjük a műszakilag új, illetve továbbfejlesztett és már
bevezetett új termékeket, valamint a termelési folyamatban alkalmazott új termelési
eljárásokat. Innovatív az a vállalkozás, amely egy adott időszakban legalább egy termék-,
vagy termelésieljárás-innovációt megvalósít.
A kreativitástól annyiban különbözik, hogy olyan folyamatot jelöl, amelynek egyik első
állomása maga a kreativitás, vagyis az alkotóerő, új ötlet, elképzelés, koncepció, amely alapja
lehet minden fejlesztésnek. A kreativitás (például feltalálói ötlet) akkor válik innovációvá, ha
meg is valósul (a feltalált dolog, eszköz gyártása megindul), vagyis ha az ötletet, elképzelést
végül a napi gyakorlatban is alkalmazzák, ha tehát a kreativitás innovatív produktummá válik.
A termék-innováció olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, amely – annak tulajdonságai és
rendeltetése vonatkozásában – új, vagy jelentősen megújított. Ez magában foglalja a
fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az összetevőket és anyagokat, a beépített
szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy más funkcionális tulajdonságokat.
Az eljárás-innováció új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer
megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkező
jelentős változásokat.
A marketing-innováció új marketing-módszerek alkalmazását jelenti az értékesítés növelése
érdekében, megcélozva a fogyasztói szükségleteket, új piacok megnyitását, vagy a termékek
új célú piaci elhelyezését. Az alkalmazott módszerek jelentős változást hoznak a
terméktervezésben, a csomagolásban, a termék piacra juttatásában és reklámozásában.
A szervezési-szervezeti innováció új szervezési-szervezeti módszerek megvalósítását jelenti a
cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében vagy a külső kapcsolatokban. A szervezésiszervezeti innováció három területen hozhat újat:
-az üzleti gyakorlatban, a munka irányításával kapcsolatos folyamatokban és menedzsmentrendszerekben,
- a munkahelyi szervezetben, ami új szervezeti struktúrákat és új döntéshozatali eljárást
eredményezhet;
- valamint a külső kapcsolatokban, melyek a más cégekkel és állami kutatóintézetekkel ápolt
kapcsolatok jellegét foglalják magukba.

9.2. Az innovációval kapcsolatos fogalmak
Az innovációs lánc
Az innovációs lánc (hálózat) azon tevékenységek (szervezetek) és kapcsolatrendszerük
összessége, melyeken keresztül áramol az információ/tudás az innovációt végző szervezethez.
Az innovációs lánc tipikus példája a 19. ábrán látható.
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19.ábra Az innovációs lánc(hálózat) tipikus példája
Forrás: Veress G., 2005.

Az innovációs lánc szervezetei (röviden innovációs szervezetek) állítják elő az innovációhoz
szükséges ismereteket /információt /tudást.
Az innovatív szervezet az a szervezet, amelyben az innováció megvalósul. Az innovatív
szervezet az alaptevékénységét az innováció által megváltoztatva innovált (alap)
tevékenységet végez.
Az innovációs lánc állami/ nemzeti szabályozása mindazon állami/ nemzeti / társadalmi
szabályozások összessége, amelyek befolyásolják az egyes innovációs szervezetek és az
innovált szervezet működését és/vagy kapcsolatrendszerét.
Az innovációs lánc állami/nemzeti szabályozása magába foglalja egyrészt az innovációs lánc
állami/kormányzati irányítását, felügyeletét, másrészt a befolyásoló jogszabályokat,
eszközöket (pl adó/adókedvezmény, akkreditálás, pályázati lehetőségek stb.)
Mivel az innovációs lánc lényege az információ/tudás áramlása (és tárolása), ezért az
innovációmenedzsment és a tudásmenedzsment szorosan összefüggő témakörök.
Innovációs rendszernek nevezhetjük az innovációs lánc, az innovatív szervezet és az
állami/nemzeti szabályozási rendszer összességét a 20. ábra mutatja be.

AZ INNOVÁCIÓ ÁLLAMI SZABÁLYOZÁSA

INNOVÁCIÓS LÁNC/HÁLÓZAT

INNOVATÍV
SZERVEZET

20. ábra Az innovációs rendszer
Forrás: Veress G., 2005.

Az innovációs potenciál
Egy ország, egy régió, egy kistérség gazdasági versenyképességét, fejlődését az innovációs
potenciál, vagyis az a képesség határozza meg, amellyel az új technika és technológia
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kifejlesztésére, illetve azok adaptálására képes, valamint az a struktúra, amely a szellemi
(tudományos és szakmai) eredmények gazdasági eszközzé formálásában szerepet játszik.
Miként az innováció, az innovációs potenciál fogalmát sem lehet egyértelműen definiálni. A
technika és a technológiák természeti, technikai és társadalmi környezetben és közösségi
struktúrában jönnek létre és mindig céltudatosan irányított folyamatok. Az innovációs
potenciál ennek megfelelően objektív és szubjektív erőforrások együttese.
Az innováció anyagi erőforrásai viszonylag könnyen meghatározhatóak (eszközök, anyagok,
technológiák, termékek, pénzügyi források stb.). Az emberi erőforrásokkal kapcsolatban
azonban hangsúlyozni kell, hogy az csak részben jelenti az egyéni képességeket. Legalább
ilyen fontos az egyéni képességek szervezeti allokációja, vagyis az, hogy az egyéni
képességek a szervezet, a közösség céljainak, feladatainak és belső struktúrájának
megfelelően hasznosuljanak.
Az innovációs miliő nem környezet?
Területfejlesztési szempontból a fejlődést az adott térség innovációs miliője határozza meg.
Ezek a kapcsolatok egy kollektív tanulási folyamat eredményeként hozzájárulnak az
innovációs folyamatok terjesztéséhez, s csökkentik a piaci kapcsolatok bizonytalanságait,
egyúttal növelik a szervezetek és a terület gazdaság egészének versenyképességét.
Az innovációs miliőhöz mindezek mellett hozzátartoznak azok a helyi sajátosságok is,
amelyek a kultúrában, a társadalmi kapcsolatokban, az intézményrendszerben vannak jelen, s
amelyek elősegíthetik az újdonságok kialakítását vagy megtelepedését és elterjesztését.
Az innovációs potenciálnak az alábbi három rétegét lehet megkülönböztetni:
- Közvetlenül látható elemek (a látható és célvizsgálatokkal feltárható erőforrások),
- A még nem ismert, de feltárható és hasznosítható erőforrások,
- Azok a helyi sajátosságok, hagyományok, kulturális adottságok, amelyek a képességek és
készségek szintjén vannak jelen. Ezek megismerése és aktivizálása kitágítja az innovációs
potenciált.
9.3. A minőségügy szerepe az innovációban
Az innováció minőségügyi alkalmazásának feltétele az innováció témakörében is a rendszer,
a folyam (flow), a folyamat (process) és a szabályozási (control) szemlélet alkalmazása és az
emberközpontúság alapulvétele.
Mivel az innovációs lánc lényege az ismeret/ információ/ tudás áramának szabályozása,
rendkívül fontos az ismeret/ információ/ tudás modellezése és képességének a mérése.
Az innovációs rendszer minőségmenedzsmentjének alapkérdése az értékrend és az ebből
eredő célok értelmezése. Az innovációnak nem célja, hanem csak eszköze az innovatív
szervezet versenyképességének növelése, illetve a közszolgáltatásban a hatékonyság növelése,
mert az innováció tényleges célja a piaci minőség mellett a társadalmi minőség és az egyén
életminőségének a tökéletesítése.
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Az innovációs rendszer minőségmenedzsment rendszere az innovációs lánc és az innovatív
szervezetek állami /nemzeti szintű minőségügyi szabályozását kell, hogy végrehajtsa, vagyis
érvényesítenie kell többek között a fogyasztóvédelmet, a szolgáltatásbiztonságot, a
szolgáltatásfelelősséget, a tisztességtelen piaci magatartás tilalmát stb.
Az innovációs rendszer céljától függően értelmezhető az innovációs lánc szervezeteinek a
célja és a minőségmenedzsment-rendszere. Az innovációs szervezetek minőségmenedzsmentrendszere értelemszerűen függ attól, hogy az adott szolgáltatás szabadpiaci magánszolgáltatás,
vagy közpiaci közszolgáltatás.
Az innovatív szervezet minőségmenedzsment rendszerét célszerűen valamilyen
minőségmenedzsment rendszer-modellre kellene alapozni, hiszen ezek az innováció
megvalósításának alapvető eszközei.
Az innovatív szervezet minőségmenedzsment-rendszerének meghatározásánál azonban meg
kell különböztetni az innovatív szervezet típusát.
Abban az esetben, ha az innovatív szervezet szabadpiaci magánvállalkozás, akkor a
minőségmenedzsment-rendszer a nyereségérdekeltségi célmodellt fogja használni és az
innováció hatékonysága a nyereségtöbblettel jellemezhető.
Akkor, ha az innovatív szervezet közpiaci közszolgáltató, különösen ha közigazgatási,
államigazgatási szolgáltató, akkor a minőségmenedzsment-rendszer célszerűen a közjó
célmodellt fogja használni és az innováció hatékonysága a közszolgáltató hatékonyságnövekedésével jellemezhető.
Minőségügyi szempontból értelmezve az adott innovációs vagy innovatív szervezet –
valamilyen minőségi díj követelményrendszerével mért – kiválósága, amely az adott
szervezet adott időszakban elért minőségképesség - fejlesztésben elért eredményeit és az adott
időszakban nyújtott minőségét méri.
9.4. Az innováció szerepe a gazdaságban
A társadalomtudósok szerint a 21. század a tudásalapú gazdaság évszázada lesz, s ez
egyszerre azt is jelenti, hogy a világ, s vele együtt Magyarország is új kihívások előtt áll.
Mára már világossá vált, hogy az új korszakban csak azok az országok, régiók és kistérségek
lehetnek gazdaságilag versenyképesek, amelyek termelési szerkezetüket a magas színvonalú
szellemi hozzáadott értéket megtestesítő termékek és szolgáltatások előállítására koncentrálva
alakítják át.
A modern gazdaságok fejlődési üteme és versenyképessége jelentős mértékben az emberi
tényezőktől függ – állapította meg Drucker (1993). Az USA gazdasági helyzetét elemezve a
szerző rámutat arra, hogy az amerikai „vállalkozói” gazdaság kifejlődését nem a technológiai,
hanem olyan társadalmi újításoknak köszönheti, amelyek elsősorban a kis- és
középvállalkozásokban megjelenő, a vezetéshez, mint „új technológiához” kapcsolódnak.
Drucker (1993) a társadalmi újítások jelentőségének felismerésével a figyelmet az innovációs
magatartás fontosságára is ráirányította. Innovációs magatartáson a céltudatos
lehetőségkeresést, a szervezeten belüli és kívüli alapfolyamatok állandó nyomon követését
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értjük, ami nem kizárólag magának a terméknek vagy szolgáltatásnak a kifejlesztésére
irányul, hanem magába foglalhatja a technológiák módosítását, a szervezeti átalakítást, vagy
bármilyen más területekre kiterjedő korszerűsítést. A végcél minden esetben a „fogyasztók”
igényeinek magasabb színvonalú kielégítése, illetve az új iránti igények felkeltése mind a
fogyasztók, mind a szolgáltatók részéről.
A szolgáltatói szférát, mint az iparalapú gazdaság kiegészítőjét, csak a múlt század végén
kezdték az innováció részének tekinteni. A gazdaság szerkezete az elmúlt évtizedben a
szolgáltatás irányába mozdult el.
Az egyes termékekhez fűződő innovációs stratégiák még soha nem álltak ennyire a figyelem
középpontjában. Főleg a marketingeseknek jelent ez az új terület feladatot, mivel azt, hogy
melyik újítás lesz sikeres, azt végül a fogyasztó dönti el.
Az innováció sikerének három kulcsszava az alábbi:
- Testreszabás: egy terméknek meg kell könnyítenie a fogyasztók életét.
- Hedonizmus: a mai fogyasztók érzelmeket keresnek a termékekben is, örömöt, szórakozást,
az áruhoz ezért élményeket kell csatolnia a gyártónak.
- Wellness: az egészség egyre több ember számára meghatározó, ezért a lelki és testi
egyensúlyt keresik.
Az innováció szinte futótűzként terjed. A konkurencia nagyon gyorsan lemásolja és átveszi a
versenytárs újítását, ezért nem nyugodhat meg egyetlen vállalkozás sem, ha technológiai vagy
termék-innovációt vezetett be. Egyetlen vállalat újítása egy egész termékcsoport számára
impulzust jelent.
Az innovációra azért is szükségük van a cégeknek, mert csak így tudják a termékek árát
stabilizálni. A szórakoztatóelektronikai termékek ára a bevezetés után néhány évvel ötödére,
hatodára zuhan, ehhez a fogyasztók már hozzá is szoktak. Abban az esetben, ha egy cég
legalább állandó bevételi szintet akar produkálni, folyamatosan új fejlesztésekkel kell
előállnia.
Az újítások akkor tudják a legkönnyebben megvetni a lábukat a piacon, ha kipróbálásuk
kockázatmentes. A cégek számára az hozhat sikert, ha először az újításra hajlamos
trendteremtőket nyerik meg maguknak.
A fontosabb versenyelőny források az alábbiak:
- Ár
= Profit elérése az árversenyben
- Rugalmasság (Gyors reagálás a változásokra)
= termékrugalmasság
= mennyiségi rugalmasság
= időbeli rugalmasság
- Megbízhatóság (a szerződésben rögzített feltételek betartása)
= szállítás időbeli pontossága
= mennyiségi megfelelés
= minőségi megfelelés
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- Minőség (magas minőségű termékek kínálása)
= termékteljesítmény
= konformitás
= esztétikai megjelenés
= termékmegbízhatóság
= javíthatóság
= termékélettartam
= karbantarthatóság
- Szolgáltatás nyújtása (a fő terméket, szolgáltatást kiegészítő szolgáltatások)
= tranzakció előtti elemek
= tranzakció alatti elemek
= tranzakció utáni elemek
= számlázás rendje stb.
Az objektiválódás és a hasznosulás egymástól elválaszthatatlan fogalmak az innováció
szempontjából. Egyszerre utalnak arra, hogy az innováció egy olyan interaktív folyamat,
amelynek során a tudás egy ötletből, egy információból táplálkozva útjára indul és bonyolult
folyamatokon keresztül a piacon értékesíthető termékké (késztermék, technológia) válik.
A termelési – szolgáltatási folyamat lejátszódása alatt újabb ismeretek, tudások jöhetnek létre,
amelyek újabb innovációkat generálhatnak. Az innováció hasznosulása minden esetben kétvagy többirányú: gazdasági értelemben a piac igényeinek és követelményeinek megfelelően
mind anyagi, mind pedig szellemi értelemben értékesül, társadalmi értelemben pedig növeli a
lakosság munkaképességének megújulását, életminőségének, társadalmi és gazdasági
közérzetének javulását. Az innovációs láncban kialakuló kapcsolatrendszerek akkor tudnak
igazán jól működni, ha azok a kooperációra és a partnerségre épülnek.
9.5. Innovációs stratégia
Az innovációs stratégia az intézmény stratégiájának egyik (talán a legfontosabb) eleme, a
versenyképesség megteremtéséhez, illetve megőrzéséhez szükséges korszerűsítési feladatok
meghatározása, majd megvalósítása.
Alapvető döntés a kívánatos stratégia típusának meghatározása, hogy milyen termékkel, vagy
szolgáltatással lenne mód az élvonalba kerülni. Mit kell tenni, hogy a megszerzett élvonalbeli
helyünket megőrizzük.
A hatásos innovációs stratégia egyszerű, a kielégíteni kívánt szükségletre, a végtermékre
koncentrál. Megvalósítása célszerűen kicsiben indul, hogy kezdetben csak kevés emberre,
pénzre, s szűk piacra legyen szükség.
Szoros kapcsolat van a funkcionális rész-stratégia és a vállalat egészének stratégiája között
éppen az innováció esetében. Ebben tükröződik leginkább a jövőorientáltság.
Az innovációs stratégia alapkérdései
- Milyen az általános stratégia jellege.
- A vállalat mennyire kutató, elemző, védő vagy reagáló stratégiát kíván követni.
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- Maga akar újdonsággal megjelenni, vagy azt csupán gyorsan át kívánja venni.
Fontos, hogy a termék életgörbe mely szakaszában van a vállalat. Az innovációs stratégia is
portfólió. Az innováció tanulási folyamat. Szorosan kapcsolódik mind belső, mind külső
tényezőkhöz.
A sikeres innovációs stratégia fő tényezői
- Az információs rendszer hatékonysága (fogyasztó igényeiről, a fejlődési lehetőségekről),
- A minőség középpontba állítása (nem a műszaki fejlesztés a cél, hanem az üzleti siker),
- Az innovációs tevékenység sebessége (az idő a legfőbb versenytényező),
- Kooperáció, stratégiai együttműködések: fő területe az innováció,
- Növekvő figyelem az externáliákra
(A termékek a használata biztonságos legyen és a környezetre se legyen káros.),
- Legyen meg a kiszállás lehetősége.
- Az innovációs stratégia-alkotás feladatai
Az innovációs stratégia is csak az egységes vállalati stratégia egy része lehet.
Összefüggéseiből kiragadva nem készíthető el – s még kevésbé valósítható meg - megfelelő
színvonalon. Az innovációs stratégia kialakításának első lépéseire már az egységes stratégia
kidolgozásának korai fázisában sort kell keríteni.
A stratégia kialakításánál figyelembe kell venni, hogy számos tevékenység áll szoros
kapcsolatban innovációs folyamatokkal. A már meglévő iparági versenytársak közötti
versenyben leginkább a 4 P (a termék, az ár, az értékesítési csatornák és az értékesítésfokozás) terén – s igen gyakran innovációval - teremthetők előnyök.
- Az innovációs stratégia kialakításának főbb lépései
A) A külső innovációs környezet felmérése:
= A saját termékek helyzete, innovációs szintje, fogyasztók igényeinek elemzése.
= A versenytársak innovációs eredményeinek feltárása, a szállítók fejlesztési terveinek
ismerete.
= Az állami gazdaságpolitikai innovációs támogatások felmérése.
= Tájékozódás a legújabb szabadalmakról, termelési eljárásról, termék típusokról.
B) A vállalkozás szervezetének elemzése:
= Adaptációs, megújulási képesség.
= A szervezeti rendszer átalakítása.
= A munkatársak állandó továbbképzése, az új termékek gyártására való felkészítése,
innovációs lánc.
= Piacfelmérés: a marketing menedzsment feladata.
= Kutatás, fejlesztés: a termék műszaki paramétereinek meghatározása.
= Beruházás: új technológia és technika megvalósítása.
= Termelés: menedzsment koordináció megvalósítása.
= Értékesítés: marketing menedzsment feladata.
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C) Az alapvető innovációs irány meghatározása:
= Reagáló, alkalmazkodó stratégia: a szervezet gyakorlatilag nem folytat innovációs
tevékenységet, csak követi a piacvezetőket, csak akkor fejleszt, ha a piaci verseny
rákényszeríti, mindig utólag teszi meg a szükséges lépéseket.
= Védő stratégia: a szervezet piaci pozícióit (részesedését) kis mértékű fejlesztések
révén és a környezethez való alkalmazkodás elsődlegessége mellett kívánja
megtartani.
= Kutató stratégia: innovációs kutató tevékenységet folytat, önálló kutató, fejlesztő
részleggel rendelkezik, melynek feladata a termékek kifejlesztése, költségigényes
nagy kockázattal jár, de kiemelkedő nyereséggel kecsegtet.
= Elemző stratégia: a piaci elemzésekből és a vállalati szervezeti rendszer elemzéséből
indul ki, a megfontolt biztonságos fejlődést biztosítja, a kisebb fejlesztési lépéseket
támogatja.
D) Az innovációs lépések kidolgozásának feladatai:
= Ötletgyűjtés: az ötleteket ösztönző-rendszer kialakítása; a felmerült fejlesztési
ötletek összegyűjtése; az ígéretes ötletek kiválasztása.
= Tervezési folyamat: az ígéretes ötletek pontos meghatározása, megfogalmazása; az
ötletek nagy vonalakban való kidolgozása; a megvalósítható tervezetek kiválasztása.
= Fejlesztés: a megvalósítható tervezetek részletes kidolgozása; tesztre alkalmas
fejlesztések kiválasztása.
= Tesztelés: a megvalósítható fejlesztések szűkebb körben való kipróbálása; a tesztelés
eredményeképpen a megvalósítandó innovációs lépések kiválasztása.
= Megvalósítás: az innovációs eredmények gyakorlati bevezetése.
Az innováció megvalósítása
Az innováció megvalósítható állandó, folyamatos fejlesztéssel, kis változásokon keresztül,
vagy adott időközönként, egyidejűleg több és nagyobb volumenű változtatás végrehajtásával.
Az innováció megvalósításának a módját, az innováció szükségességét és formáját általában
az adott termék vagy szolgáltatás életciklusa határozhatja meg.
A versenyképességet javító innovációs lehetőségek feltárása érdekében Drucker [1985] hét
információ-forrás folyamatos figyelemmel kísérését ajánlja. Ezekaz alábbiak:
(1) a váratlan külső esemény, siker, kudarc,
(2) ellentmondás a tervek és a valóság között,
(3) a felhasználás folyamatainak szükségletei,
(4)az ipar, vagy a piac szerkezetének módosulása,
(5) a demográfiai változások,
(6) a fogyasztók szemléletének átalakulása és
(7) az akár tudományos, akár nem tudományos jellegű új tudás.
Drucker négy alapvető innovációs stratégiát különböztet meg. Ezek a következők:
- A „leggyorsabban a legjobbat” elv követése – azaz a vezetésre, egyeduralomra törekvés akár
új iparágban, új piacon.
- A „lepd meg őket ott, ahol nincsenek” magatartásminta – amelynek lényege az „alkotó
utánzás”, az, hogy a cég megvárja, amíg valaki úgy „körülbelül” kitalálja az újat, s ekkor a
félkész megoldást gyorsan a vevők igényeit kielégítő innovációvá fejleszti.
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- Speciális környezeti rés keresése és kiaknázása igazán akkor sikeres, ha a piac oly kicsi,
hogy a gazdaságos sorozatnagyságot egy cég is előállíthatja, mert ekkor a piacra lépő új
cégnek nincs esélye a gazdaságos méretet lehetővé tevő piac megszerzésére. Ugyanilyen
siker-tényező az igen speciális szakértelem.
- Egy termék, egy piac, vagy egy ipar átfogó innovációja (gazdasági jellemzőinek
megváltoztatása).
Stratégiai tervet készíteni nemcsak egy vállalatra, ágazatra, hanem régiókra (21. ábra) vagy
országokra is szükséges.
Technológia kínálat

Egyetemek
Mérnöki és
gazdasági szolgáltatások

Kutató
intézetek

Pénzügyi támogatások

Politikák

Technológiai transzfer
szervezetek

Regionális politikák

Technológiai információk
és képzés

Nemzeti és nemzetközi
politikák

Tecnikai infrastruktúra

Kockázati tőke
Vevők
Beszállítók

Potenciális és aktuális
képzettségi szint

Regionális
környezet

Tanácsadás

REGIONÁLIS
INNOVÁCIÓS
POTENCIÁL
elemei

Tudományos és technológiai
parkok, központok

Innovációs
szolgáltatások

Alvállalkozók

Lakókörnyezet minősége

Versenytársak

“Miliő”, innovációs kultúra
Ágazat és mérete

Együttműködési partnerek

Vállalkozások
közötti kapcsolatok

K +F beruházások

Munkavállalók képzettsége

Vállalkozások K+F
tevékenysége

21. ábra A regionális innovációs potenciál meghatározó elemei
Forrás: Dőry (2000)
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10. INNOVÁCIÓ A TURIZMUSBAN
A turizmus jelentős gazdasági ágazat, amely Európában messzemenően pozitív hatással van a
gazdaság növekedésére és a foglalkoztatásra. Ezenkívül egyre fontosabb szerepet tölt be az
európai polgárok életében, akik növekvő számban indulnak útnak, legyen szó magáncélú
vagy szakmai utazásról.
A turizmus hatást gyakorol az Európai Unió kulturális és természeti örökségére, a
hagyományokra és a kortárs kultúrákra, és kiválóan példázza, mennyire fontos a gazdasági
növekedést a fenntartható fejlődés kívánalmaival összhangban, etikai szempontok
figyelembevételével megteremteni.
A turizmus fontos eszköz továbbá az Unión kívül élők Európáról alkotott képének
megszilárdításához, az európai értékek közvetítéséhez, növeli a több évszázados kulturális
kölcsönhatás, nyelvi sokszínűség és alkotókészség eredményeként létrejött európai modell
vonzerejét.
Az európai turizmus egy ideje nehéz gazdasági helyzetben van, amit akár egyetlen természeti
tényező (Eyjafjöll vulkán kitörése) is tovább tudott súlyosbítani. Mindez rámutatott az ágazat
sebezhetőségére, ugyanakkor bebizonyosodott, hogy a turizmus képes túlélni az ilyen
krízishelyzeteket, mert az európai polgárok nagy jelentőséget tulajdonítanak az utazásnak és a
szabadidőnek. Az egész világot sújtó gazdasági és pénzügyi válság szintén jelentős
befolyással volt a turisztikai szolgáltatások iránti keresletre, ami nagymértékben kihatott az
európai utazásokra, jelentős károkat okozva a légitársaságoknak, az utazási irodáknak, az
utazásszervezőknek, és maguknak a turistáknak is.
10.1. Az idegenforgalmi kínálat diverzifikációja
Az Európai Unió és hazánk is hozzájárulhat a kínálat diverzifikációjához úgy, hogy a
tematikus idegenforgalmi termékek felértékelésével ösztönzi az Európán belüli
idegenforgalmat. A megjelenő új turisztikai kínálat kiterjedhet a sokszínű európai örökség
teljes egészére, a kortárs kulturális alkotásokra, a természetvédelmi területekre, a wellness- és
az egészségügyi turizmusra (ideértve a termálfürdőket), az oktatási turizmusra, a borászati és
a gasztronómiai turizmusra, a történelmi, a sport- és a vallási turizmusra, az agroturizmusra, a
falusi turizmusra, valamint a tengeri és a tenger alatti kulturális örökségre, illetve egy régió
ipari örökségére vagy gazdasági szerkezetén alapuló turizmusra.
Az országhatárokon átnyúló más kezdeményezések is indultak az utóbbi években, például az
európai kerékpárutak vagy olyan zarándokútvonalak mint a Szent Jakab-út. Nagy sikerű
„Európa Kulturális Fővárosai” kezdeményezés esetében nagy vonzerővel bíró, európai szintű
kulturális programok révén segíti a helyi idegenforgalmi kínálat bővülését. Hasonló sikereket
lehetne elérni a „Natura 2000” hálózatban részt vevő, Európa területének több mint 17 %-át
alkotó, turisztikai vonzerővel bíró régiókra is, amennyiben nem sérülnek az érintett természeti
környezet megőrzésére vonatkozó elvek.
Az utóbbi években megerősödtek az olyan fogyasztói trendek, mint a késői foglalások, az
internet egyre gyakoribb használata tájékozódásra és foglalásra, a közelebbi desztinációkba és
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rövidebb időre történő utazások, valamint az ár-érték arány növekvő szerepe, a magasabb
minőség és a személyre szabott szolgáltatások iránti növekvő igények.
Európában nő az olló a „budget” és a luxus utazások között, ahogy egyre többen keresik az
all-inclusive szolgáltatásokat és az egyedi autós utazásokat. Az európai turisták továbbra is a
közeli (hazai vagy szomszédos) úti célokat részesítik előnyben.
Az üzleti utazások területén fejlődés figyelhető meg, de az éles verseny következtében az árak
további mérséklése várható, ami érinti az utazási irodákat és a légitársaságokat is.
A turizmus témakörével elképzelhetetlen a területi vetület figyelembevétele nélkül
foglalkozni. Elsősorban a látványosságok gazdasági hasznosításáról és marketingjéről van itt
szó. Ezek ugyanis az ágazat „alapanyagai”. Ezek alakítják ki az úti célokat. A turisták azt a
helyszínt választják, amely szerintük a legtöbb előnyt nyújtja és azokat a termékeket,
amelyekért hajlandók fizetni. Fizetési hajlandóságuk annál nagyobb, minél inkább
egyedülálló az adott hely.
A helyi látványosságok és az innovatív szolgáltatások adják egy adott helyszín
jellegzetességét. Azonban egyben a termék-innovációs lehetőségeket is korlátozzák, mivel az
újításoknak a helyi jellemzőkre kell épülniük.
A napfényre, a tengerre és a gyorséttermekre épülő tömegturizmus hosszú távon nem
feltétlenül a legjobb formája az idegenforgalomnak. Nem készülhet minden egy kaptafára, és
ezt mindig szem előtt kell tartani az idegenforgalmi stratégia kidolgozása során. Az egyes
üdülőhelyek sorsát számos független tényező befolyásolja. Ilyen például a forráspiacok
földrajzi helye és potenciálja, csakúgy, mint a közlekedési költség és időigény formájában
kifejezhető elérhetőség.
Az idegenforgalom számos alágazatára, például légitársaságokra, szállodaláncokra,
utazásszervezőkre, illetve autókölcsönzőkre jellemző az erős koncentráció. Esetükben
gyakran globális szereplőkről van szó. Másrészt a turizmusban még mindig a kkv-k fordulnak
elő nagyobb arányban. Az ilyen globális versenytársak mellett a túlélés érdekében a
turisztikai cégeknek meg kell próbálniuk inkább konstruktív versenyre berendezkedni. Így a
versenynek köszönhetően bővülhet a rendelkezésre álló piac, nőhet a termékportfolió,
eredményes lehet a termékdifferenciálás, és innováció folyik a világszínvonalú termékek
létrehozása érdekében. A turisztikai cégeknek tudniuk kell, hogy a konstruktív verseny
kialakulása érdekében miként működjenek jobban együtt egymással.
Mindezek a megállapítások igazak a magyarországi turisztikai kínálatra is, melyek az ország
tájegységeihez kötődve eltérő kínálattal tudnak kilépni az idegenforgalmi piacra.
10.2. Az innováció fejlesztése az idegenforgalmi ágazatban
A turizmus új formái hódítanak teret a hagyományos, tengert és napfényt kereső
tömegturizmussal szemben. Ezek között megtalálhatók a „zöldebb”, testre-szabott és
élményközpontú turizmus innovatívabb és szakosodott formái. A turisztikai kereslet
növekedése és a demográfiai változások (a gyermekvállalás időbeli kitolódása, vagy az
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időskorú utazók egyre nagyobb száma) felgyorsítják a turisztikai termékek szegmentációját és
az újszerű szolgáltatásokat nagymértékben tartalmazó, újfajta termékek kialakulását.
Az innováció és az új tájékoztatási technológiák meghatározóvá váltak az ágazat
versenyképessége és a hozzá kapcsolódó többi ágazattal való csere megerősítése
szempontjából. Figyelemfelkeltő és partnerségi kezdeményezésekkel, valamint a különböző
nemzeti és európai programok megfelelő alkalmazásával ösztönözni kellene, hogy az
idegenforgalom terén működő állami és magánszereplők, köztük elsősorban a kkv-k nagyobb
hangsúlyt fektessenek e technológiák használatára. Elengedhetetlen továbbá, hogy az
információs társadalom eszközei és szolgáltatásai gyorsabban épüljenek be az idegenforgalom
egészébe, ezen belül elsősorban a kkv-k által folytatott turisztikai tevékenységekbe, és a
turizmus különböző szereplői könnyebben férhessenek hozzá a megfelelő pénzügyi
eszközökhöz.
A turisztikai tevékenységek modernizálása mellett fokozni kellene a szektorban dolgozók
szakismereteinek javítására irányuló erőfeszítéseket is, elsősorban annak érdekében, hogy az
említett munkavállalók könnyebben tudjanak alkalmazkodni az új technológiákhoz és az új
piaci elvárásokhoz (például az egészségügyi és a wellness-turizmus esetében), és növekedjen
mobilitásuk.
Az idegenforgalom versenyképessége nagymértékben kötődik annak fenntartható jellegéhez,
mivel a turisztikai célpontok minősége erősen függ a természeti és kulturális környezetüktől,
valamint a helyi társadalmi beágyazottságuktól
Az európai idegenforgalom versenyképessége nagyban függ attól, hogy milyen kép él az
emberekben Európáról, és hogy minőségi úti célokat kínáló régiónak tekintik-e. Az európai
úti célok fokozott vonzereje és ismertsége jelentős pozitív gazdasági hatással lehet, ami az
Európán kívülről érkező turisták számának növelésével valamint az európaiak saját
kontinensükre irányuló utazások iránti fokozott érdeklődésével érhető el. A világpiacon,
kiemelt célcsoportnak az Egyesült Államok, Japán, Kína, Oroszország, India és Brazília
tekinthető. E célból szükséges, hogy a legfontosabb idegenforgalmi szakkiállításokon
megjelenítsék, ezzel kiemelt ismertséget szerezzenek a nagy kulturális és sporteseményeknek,
a kulturális rendezvénysorozatoknak, világkiállításoknak, amelyek szintén mozgatórugói
lehetnek az európai turizmus élénkítésének.
Az ágazatban a szolgáltatások bővítése és az úgynevezett attrakciók számának növelése
mellett a szervezeti rendszert is át lehet alakítani. A fejlesztésekkel a turizmus hozzájárulhat a
foglalkoztatás javításához is. A többi ágazattal ellentétben ugyanis az idegenforgalomban a
modernizálás nem létszámcsökkenéssel, hanem ellenkezőleg, az alkalmazottak számának
növekedésével jár, mivel jelentős a kapcsolódó szektor és sok a beszállító. Az innováció
forrását elsősorban az ágazatban dolgozók jelentik. Természetesen az innováció egyben
megzavarja a kialakult szokásokat is, és az emberek nagyon sok esetben ellenállnak a
változásnak, ha nem látják annak azonnali hasznát.
A szezonalitás problémája valóban hatással van a munkahelyek biztonságára, és csökkenti a
turisztikai állások vonzerejét. Ösztönözni kell az olyan, különleges szerződéstípusokat,
amelyek garantálják a szezonális alkalmazottaknak a stabil munkavállalást, azzal a céllal,
hogy az állandó alkalmazottakéval azonos foglalkoztatási és szociális jogokat biztosítsunk
számukra.
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Az internet széles körű elterjedése a turizmusban lehetővé teszi a fogyasztók számára a
szolgáltatókkal való közvetlen kapcsolattartást. Ez az ágazat egészében a (tranzakciós)
költségek csökkentéséhez vezethet, ami a közvetítők – így az utazási irodák és az
utazásszervezők – kiiktatását eredményezi. A tömegturizmus terén végment olyan jelentős
újítások, mint a fapados légitársaságok megjelenése, számottevően befolyásolták az
idegenforgalmi ágazat növekedését és továbbfejlődését. Az utóbbi évtizedben egyre több úti
cél vált elérhetővé, ami telítette a piacot. Napjainkra a változékony kereslet vette át az
irányítást a jellemzően a fogyasztók által uralt piacon. Ez új problémát jelent, amely innovatív
és kreatív gondolkodásmóddal oldható meg, a piaci rést betöltő turizmusformák széles
választékának (gyógy-, zöld/öko- és farmturizmus, természetjáró turizmus stb.) kialakítása
révén.
A turizmus egy szokásaiban gyorsan változó népességgel találja szemben magát, amely
gyakrabban, de rövidebb ideig vakációzik. A turisták nagy része a választását „a legjobb
minőséget a legjobb áron” kritériumra helyezte át.
A nagy idegenforgalmi vállalkozásokban az innováció a döntéshozatali eljárás bevett,
szokványos eleme. Annak biztosítására, hogy ne érjék őket felkészületlenül a váratlan
újítások, napjaink vállalkozásai a mindennapi tervezés részévé teszik az innovációt. Számukra
az egyszerűen csak egy további termelési tényező.
A meghatározott úti célokra összpontosító kis turisztikai vállalkozások számára korlátozott az
innováció maradéktalan kiaknázásának a lehetősége. A fő akadályt az emberi és pénzügyi
erőforrások hiánya jelenti. Az idegenforgalmi kis- és középvállalkozások elsősorban az
átlagos ügyfelek szokásos igényeinek a kielégítésére összpontosítanak, és nem tudnak forrást
elkülöníteni a kutatás-fejlesztésre. A szerkezetátalakítási és együttműködési mechanizmusok
révén a kisebb méretű vállalkozások könnyebben alkalmazkodhatnak a változásokhoz, és
fokozhatják versenyképességüket.
Az idegenforgalmi ágazat számára kihívást jelent, hogy új termékeket és szolgáltatásokat
kínáljon. Az élményszerzésre épülő turizmus, a fenntartható turizmus és a természeti, a
kulturális, illetve a történelmi örökséggel foglalkozó turizmus azok közé a stratégiák közé
tartoznak, amelyek számos újító erejű turisztikai terméket eredményeznek napjainkban sok
európai idegenforgalmi helyszínen. Az innováció egyre inkább az olyan, piaci rést jelentő
területekkel összefüggő termékek kapcsán történik, mint az ökoturizmus, vagy a
kalandturizmus.
A kulturális turizmus is számottevő és növekvő ágazat, amely viszonylag jómódú és képzett
látogatókat vonz. Több kulturális helyszín olyan innovációkat hajt végre, amelynek célja
értékük kultúrán keresztüli növelése. Szélesítik kínálatukat, és növelik a látogatások
időtartamát, például az átélhető kulturális élmények és események jobb összeállítása és
népszerűsítése révén.
A turizmus nem csupán azokat érinti, akik közvetlenül a szállodákban, a vendéglőkben és a
légitársaságoknál dolgoznak, hanem mindenkit, aki beszállítóként vagy a turizmus hatásainak
érintettjeként kapcsolatba kerül a szolgáltatásokkal.
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10.3. A turisztikai termék sajátosságai
A turisztikai termelés tartalmazza a vendégek szállítását, elszállásolását, étkeztetését, az
információ nyújtását a környék nevezetességeiről, a nevezetességek megtekintésének
megszervezését, és a vendéglátáshoz, valamint a vendégek aktivitásához szükséges
infrastruktúra biztosítását.
A turisztikai termék ezek szerint a maga összetettségében akár többféle szolgáltatásból illetve
termékből is állhat, így csak komplexen értelmezhető. Rendelkezik a szolgáltatásokra
általában jellemző alábbi tulajdonságokkal:
- folyamatában észlelhető,
- a keletkezés pillanatában már átadásra is kerül,
- nem megfogható,
- nem tárolható és nem szállítható (helyi adottságokhoz kötött),
- előre nem készíthető el.
A turisztikai termék (élmény) az utazás és a turisztikai célú időtöltés során a különböző
termékek és szolgáltatások igénybevételén keresztül jön létre, amely az utazás kezdetétől
egészen a hazaérkezés pillanatáig tart. A fogyasztó nem konkrét terméket vásárol, hanem egy
érzést, végül egy emléket a szabadságának eltöltéséről.
A turisztikai termék előállítása és fogyasztása egy időben történik, és ennek aktív
közreműködője, részese a turista is. A minőség ellenőrzése nagyon nehéz, mivel a
szolgáltatások esetében a minőség függ a személyzet és a közreműködők munkájától, de a
fogyasztó, tehát a turista együttműködésétől is.
A turisztikai szolgáltatások során a veszteségeket nehéz bepótolni, mivel az el nem adott
szállodai férőhely a következő nap már nem értékesíthető. A szolgáltatók igyekeznek
maximális kihasználtságra törekedni, ezért nagyon sok esetben túlfoglalják a kapacitásaikat,
bízva abban, hogy nem minden megrendelő fogja azt igénybe venni (a légitársaságoknál
rendszeres az „overbooking”), ami azzal járhat, hogy a beszállás vége felé jelentkező utas
nem fér fel a járatra.
A turisztikai termék értékesítésében jelentős lehet a szezonalitás. A szezonon kívüli
időszakban nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem lehet értékesíteni a szolgáltatásokat. A bevétel
növelésére lehetőséget jelenthet, hogy szezonon kívüli időszakokra árengedményeket
alkalmaznak, vagy egyéb szolgáltatásokat építenek be a kiajánlott szolgáltatáscsomagba. A
szezonalitásra kevésbé érzékeny rendezvényturizmus kiváló lehetőség a szabad kapacitás
lekötésére.
A turisztikai termék előállítója a „turizmusipar”, amelynek négy fő területe van:
1. Utazás és az utazással kapcsolatos szolgáltatások
2. Szállásbiztosítás és vendéglátás
3. Kikapcsolódáshoz, szórakozáshoz kapcsolódó tevékenységek és konferencia szervezés
4. Idegenforgalmi szervezetek.
Az utazás-szervezők saját és vásárolt szolgáltatásokat állítanak össze egy új termékké,
termékcsomaggá. Tevékenységük a szolgáltatás megtervezéséből, szervezéséből, (esetleg
reklámozásából), eladásából és teljes vagy részleges lebonyolításból áll. Az utazásszervező
tevékenysége irányulhat bel-, ill. külföldre.
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Az utazásszervezők által vásárolt fontosabb szolgáltatások az alábbiak:
- közlekedés,
- szállás és ellátás,
- szállítás,
- idegenvezetés,
- nevezetességek, kulturális és sportrendezvények megtekintésének megszervezése.
Az utazásközvetítők értékesítik az utazásszervezők és szolgáltatók kínálatát. A tevékenységi
körük kiegészül tanácsadással és információnyújtással is.
A szállásbiztosítás a szálláshelyekkel kapcsolatos szervezés. A turisztikai szálláshelyek
magukban foglalják mindazon létesítményeket, amelyek térítés ellenében éjszakai
elszállásolást nyújtanak. A szálláshelyek működhetnek egész éven át, vagy időszakosan. A
létesítmény lehet szálloda, panzió, turistaszállás, ifjúsági szálló, üdülőház, vagy kemping.
Vendéglátó-ipari szolgáltatást (étel-, ital) nyújtanak a vendégeik számára a vendéglátóhelyek,
melyek lehetnek állandóan vagy ideiglenesen nyitva tartó üzletek,. Kereskedelmi
vendéglátóhelynek tekinthető minden nyílt árusítású vendéglátóegység (étterem, cukrászda,
étkezőkocsi, bár, borozó, vagy zenés szórakozóhely)
A kikapcsolódáshoz és szórakozáshoz kapcsolódó tevékenységet és a konferencia-szervezést
végző vállalkozások a vendégeik, résztvevőik számára különböző épületen belüli, vagy
szabadtéri attrakciókat nyújtanak. Tevékenységük során megismertetik vendégeikkel a
szolgáltatás környezetének különleges természeti kincseit, a kulturális örökség részeit és
aktuális művészeti rendezvényeket.
Az idegenforgalmi szervezetek hierarchiája: országos, regionális és helyi idegenforgalmi
szervezetek, turistaközpontok. Küldetésük, hogy segítsék elő a turizmus piaci tevékenységét,
és kísérjék figyelemmel a turizmushoz kötődő szolgáltatások minőségét és a turisztikai régiók
fejlődését.
A turisztikai ágazat kénytelen alkalmazkodni a gazdasági helyzet következtében fennálló
korlátokhoz. Mint minden gazdasági ágazatnak, az idegenforgalomnak is szembe kell néznie
az egyre szorosabb nemzetközi versennyel, és azzal, hogy a feltörekvő és fejlődő országok
növekvő számban vonzzák a turistákat. Ahhoz, hogy megállhassa helyét a versenyben,
Európának fenntartható és jó minőségű idegenforgalmi kínálatot kell biztosítania,
hangsúlyozva komparatív előnyeit, köztük elsősorban a tájak sokszínűségét és a kivételes
kulturális gazdagságot. El kell mélyítenie továbbá az együttműködést azokkal az országokkal,
melyek lakosaiból az életszínvonal-növekedéssel együtt fokozatosan európai úti célokat
választó turisták válhatnak.
Az idegenforgalom számára komoly kihívást jelent az Európában tapasztalható demográfiai
átalakulás, illetve abból következően a turisták viselkedésében és elvárásaiban megmutatkozó
változás is. Ezen változások gyors alkalmazkodásra kényszerítik az ágazatot, amely csak így
őrizheti meg versenyképességét. Különösen fontos, hogy a 65 év fölötti személyek száma
2020-ra várhatóan eléri majd a lakosság 20 %-át. E népességcsoport tagjai, akik egyszerre
rendelkeznek vásárlóerővel és szabadidővel, nagyon fontos piacot jelenthetnek az ágazat
számára, amelynek azonban alkalmazkodnia kell, hogy meg tudjon felelni e sajátos csoport
elvárásainak. Hasonlóképpen figyelmet kell fordítani a növekvő számú csökkent
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mozgásképességű utazók fogadására: különleges szükségleteiket be kell építeni az
idegenforgalom kínálatába.
Az idegenforgalmi politikának más strukturális kihívásokat is teljes mértékben magába kell
építenie. A turisztikai kínálatnak figyelembe kell vennie többek között az éghajlatváltozásból
fakadó korlátozó tényezőket – köztük a vízkészletek és energiaforrások szűkösségét, a
biológiai sokféleség veszélyeztetettségét vagy a kulturális örökségre a tömeges turizmus miatt
háruló kockázatokat. Az idegenforgalmi vállalkozásoknak csökkenteniük kell az
üvegházhatású gázok kibocsátását, valamint aszályveszély esetén az ivóvízfogyasztást, és
törekedniük kell arra, hogy minimális hatást gyakoroljanak a környezetre.
Az elkövetkező években az európai éghajlat változásai az utazási modellek strukturális
átalakulását idézhetik elő, és befolyással lehetnek egyes turisztikai célpontokra. Az európai
hegyvidékek hótakarójának megfogyatkozása akár a téli turizmus visszaeséséhez is vezethet.
Európának csakúgy, mint a tagállamoknak olyan idegenforgalmi politikát kell folytatniuk,
amely maradéktalanul figyelembe veszi a fent felsorolt strukturális változásokat, és egyrészt a
strukturális munkanélküliség enyhítésére szolgáló intézkedések alkalmazásával, másrészt az
idegenforgalmi vonatkozású befektetések hatékony elosztásával reagál azokra.
Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) fejlődése és a fogyasztók körében
egyre elterjedtebb használatuk szintén gyökeresen átalakította a turisztikai ágazat és annak
ügyfélköre közötti kapcsolatot. Az IKT szolgáltatások ismeretének, hozzáférhetőségének és
felhasználásának szintjét értékelő különböző érintett szereplőkről bebizonyosodott, hogy
ezeket a technológiákat alapkompetenciájuk, méretük és a turisztikai láncban egymáshoz
képest elfoglalt helyük függvényében különböző módokon használják fel.
A fogyasztók egyre jobban tudják, hogyan használhatják az IKT szolgáltatásokat utazásuk
előkészítésére. Napjainkban az EU-ban a turisták 2/3-a útját az interneten keresztül szervezi
meg, és több mint 50%-a fizeti ki online. Rugalmas és könnyen hozzáférhető termékeket
keresnek, és szeretnek közvetlenül kommunikálni az idegenforgalmi szolgáltatókkal. Ahhoz,
hogy a vállalkozók hasznára válhasson ez az IKT forradalom, teljesen át kell alakítaniuk az
ágazat marketingfolyamatait. Az internetes technológia a vállalkozásoknak és a
fogyasztóknak egyaránt nagy lehetőséget biztosít a közvetlen online üzletkötésre.
A szektor vállalkozásai és főként a kkv-k nem mindig képesek mindig gyorsan alkalmazkodni
a fent említett kihívások és lehetőségek egészéhez, tekintve korlátozott anyagi forrásaikat és
alkalmazottaik képzettségbeli hiányosságait.
Az idegenforgalmi ágazat sajátosságaiból fakadó speciális kihívások egyrészt a fogyasztási
modelleket (elsősorban a szezonális megoszlást és a turisztikai célú helyváltoztatást),
másrészt a termelési modelleket, azaz az értéktermelési láncot és a turisztikai úti célokat
érintik. Jelenleg hazánkban az idegenforgalmi kereslet erősen a júliusra és az augusztusra
összpontosul. A szezonalitás nem csupán a bevételek beáramlására van hatással, hanem
következményeképpen a fennálló infrastruktúrák és az alkalmazotti munkaerő kihasználtsága
sem lehet optimális.
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10.4. A turisztikai termékek vonzereje
A turisztikai termékek vonzereje az idegenforgalmi kínálat legfontosabb alapeleme. A
vonzerő az, amiért a turista útra kel. A vonzerőket két alapvető csoportba rendezhetjük:
természeti - és ember alkotta vonzerők.
A turisztikai termékek természeti vonzerő fajtái az alábbiak:
- domborzat
- víz
- napfény
- klíma
- nemzeti parkok
- egyedi természeti ritkaságok
- flóra és fauna
- gyógyvizek.
A turisztikai termékek ember alkotta vonzerő fajtái az alábbiak:
- nevezetes városok, települések
- műemlékek, építészeti remekművek
- történelmi emlékhelyek
- múzeumok
- nevezetes egyházi helyek
- ünnepek
- népművészet
- fesztiválok, sportesemények
- tematikus parkok
- gasztronómia, gasztronómiai események.
A vonzerők erősítik egymást, így a több attrakcióval rendelkező fogadóterületek nagyobb
hatékonysággal tudják végezni marketingtevékenységüket.
10.5. A turisztikai termékválaszték és termékpolitika
A termékválaszték (termékmix) mindazon terméktípusok és egyedi termékek összessége,
amelyeket egy adott vállalat előállít és megvételre felkínál. A termékpolitika a
termékválaszték piaci szempontok alapján végzett kialakítása.
Amikor egy vállalat működéséhez szükséges tevékenységek szervezeten kívül vagy belül
történő elhelyezésében gondolkodunk, értelmezni célszerű a magkompetencia illetve a
magkompetencia-menedzsment fogalmát.
A magkompetencia készségekből és technológiákból összeálló, versenyelőnyt nyújtó speciális
szaktudás, amellyel a vállalat a vevők számára lényeges előny nyújtására képes,
megkülönböztetheti magát versenytársaitól, ami egyedi és nehezen utánozható, amellyel
kiterjesztheti tevékenységét új termékekre, vagy piacokra.
A piacon a verseny a magkompetenciákat alkotó készségek és technológiák kifejlesztése
és/vagy megszerzése terén folyik. Az előre tekintő vállalatok versenyeznek az olyan
technológiákért, a tehetséges dolgozókért, akik fontos elemei (vagy később azok lehetnek) a
magkompetenciáik megtartásának, építésének.
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A turizmusfejlesztés szempontjából régiónként eltérő prioritások lehetnek szükségesek. A
speciális természeti adottságú területeken megjelenő turisztikai szolgáltatások a helyszínhez is
közvetlenül kapcsolódnak.
A kulturális örökség helyszínei a történelmi városközpontok, jelentős múzeumok, muzeális
létesítmények, fesztivál és konferencia helyszínek. A kulturális látványosságok esetében
szükséges lehet a piaci szempontból önmagukban kisebb vonzerejű helyszínek hálózatba
szervezése.
A magyarországi gyógy- és üdülőhelyek elsősorban hazánk gyógy- és termálvíz adottságaira
épülnek. Piaci érvényesítésüket hálózatba szervezésük segítheti.
A rurális térségek turisztikai fejlesztésének alapjait a vízi-turizmus, a kerékpáros- és lovasturizmus jelentheti. A jelenleg kialakulóban lévő, a borvidékekhez kapcsolódó borturizmus és
a falusi turizmus a többirányú szolgáltatásaival a térségek hatékony turisztikai fejlesztését is
segítheti.
Utazási motivációt nem csak egyes turisztikai termékek jelentenek, hanem bizonyos
célterületek önállóan is turisztikai attrakciók. Magyarországon ma többféle nemzetközi
vonzerővel rendelkező desztináció értelmezhető, amelyek további fejlesztése a
versenyképesség növelése érdekében szükséges, azonban számos olyan terület található,
amelyek adottságaik és a várható turisztikai trendek alapján hosszú távon is versenyképes
desztinációvá fejleszthetők.
Magyarország turisztikai régiói:
1. Észak-Magyarország
2. Tisza-tó
3. Észak-Alföld
4. Dél-Alföld
5. Budapest-Közép-Dunavidék
6. Közép-Dunántúl
7. Nyugat-Dunántúl
8. Dél-Dunántúl
9. Balaton.
Magyarországon a turisztikai térségek és az adminisztratív, statisztikai térségek határai több
esetben átfedik egymást, amely sokszor körülményessé teszi a területi együttműködéseket. Ez
a helyzet segíti elő a versenyképesség erősödését, hiszen mások a közigazgatási működtetés
és mások a turisztikai rendszerek működtetésének szempontjai. Kivételes esetekben – a
Balaton és a Tisza-tó esetében– valódi desztinációkról beszélhetünk.
Ma még egy adminisztratív, statisztikai régió nem tud olyan gyorsan reagálni a piaci
elvárásokra, mint az érdekek szoros kapcsolatán alapuló, a non-profit és a piaci elvek
együttműködésén alapuló desztináció.
A turizmus integrált tervezésére, irányítására, működtetésére a turizmus minden szintjén
szükség van. A rendszer kiépítése feltételezi az együttműködésekben a tudatosság
megteremtését, új együttműködési formák kialakítását, tervezését, szervezését, és
működtetését. A turizmus multiplikátor hatásaiból eredően más területekkel, ágazatokkal
szorosan együttműködik a fejlesztési folyamatokban. Figyelmet kell fordítani a háttér-
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infrastruktúra fejlesztésére és az innovatív, új technológiák alkalmazására a fejlesztési
folyamatokban.
A korszerű turizmusirányítási rendszer alapegységei (desztináció) hatékony kialakításához
szükséges az egységes szakmai szempontrendszer kidolgozása, a feladatok meghatározása, az
együttműködési és kommunikációs csatornák és a hatékony monitoring rendszer kialakítása.
A desztináció hatékony működtetésében is meghatározó szerepe van a területi koncentráció
elvének, amely versenyelőnyöket generál. A turisztikai célterületeknek meghatározott
alapelvekre épülő, turisztikai szempontból jelentős térbeli koncentrációba célszerű tehát
rendeződniük, mert ezáltal fokozható a terület gazdasági potenciálja.
10.6. A desztináció életciklusai és az innováció
A desztináció egy fizikai helyszín, ahol a turista legalább egy éjszakát tölt el. Tartalmaz
turisztikai vonzerőket, termékeket, kapcsolódó szolgáltatásokat, amelyek ahhoz szükségesek,
hogy a turista legalább egy napi helyben tartózkodását kielégítsék.
Ahhoz, hogy valamely hely, térség turisztikai desztinációvá válhasson, szükséges
rendelkeznie a turisztikai desztinációkat meghatározó tényezőkkel. Ezek a tényezők alapvető
szempontok a desztinációs területek lehatárolásában, kijelölésében, fejlesztésük pedig
meghatározó az adott desztináció versenyképessége növekedésének biztosításában. Nem
minden helyszín, térség válhat tehát turisztikai desztinációvá.
A Turizmus Desztináció Menedzsment olyan tevékenység együttest jelent, amelynek az
alapvető célja a fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítása és
működtetése egy turistákat fogadó térségben.
A turista aszerint értékeli a helyet, hogy üdülési helyszínként milyen ár-érték arányt kínál. A
desztináció versenyképessége attól függ, hogy elég sok turista számára bizonyul vonzóbbnak,
jobb ár-érték arányúnak az adott térség, mint mások.
Ma már nem vonatkoztathatunk el a turizmuspiaci versenyt meghatározó globalizációs
folyamatoktól, a belföldi turizmus csak részlegesen különíthető el a nemzetközi (kiutazó és
beutazó) turizmustól.
Az ország turisztikai desztinációinak versenyképessége tükröződik abban, ha egyre több és
többféle külföldi turista utazik be, de ugyanakkor egyre több hazai turista nem utazik ki,
hanem a belföldi desztinációt választja a külföldiek helyett. Ugyanakkor az országon belüli
térségek között is érvényesül a versenyhelyzet.
Az egyes kutatók különböző szakaszokat különböztetnek meg a desztinációk életében, bár az
életciklus egészét illetően meglehetősen hasonlóak a vélemények.
Az életciklus-elméletek közül a legismertebb Butler nevéhez fűződik. Butler elmélete szerint
a desztinációk életútja hat egymást követő szakaszra osztható, amelyek során folyamatosan
változik a turisták mennyisége, típusa, a turizmus szektor fejlettsége, és a turizmus hatásai.

124

A turisztikai desztinációk is rendelkeznek életciklussal, melynek összefoglalását a 22. ábra
tartalmazza.

22. ábra

A turisztikai desztinációk életciklusa

Forrás: Butler 2004, feldolgozta Horváth, 2010

A felfedezés szakaszában az érkező látogatók száma kicsi, érkezésük rendszertelen, a terület
nehezen megközelíthető, egyáltalán nincs, vagy nagyon kevés turisták számára létrehozott
létesítmény található a területen. Az érkező turisták számára a fő vonzerőt a terület érintetlen
természeti környezete és kultúrája jelenti. A turisták és a helyiek között személyes kapcsolat
alakul ki, de a turisták érkezése és távozása nem gyakorol hatást az állandó lakosok gazdasági
és társadalmi életére.
Ahogy növekszik a látogatók száma és érkezésükben megjelenik a rendszeresség, a helyi
lakosok egy része bekapcsolódik a fejlődő turizmusba és megjelennek az elsődlegesen vagy
kizárólag a turisták számára kínált szolgáltatások. A helyi lakosok és a látogatók között a
magas szintű személyes kapcsolatok megmaradnak. Kialakul a turistaszezon és ez átalakítja
azoknak a helyi lakosoknak az életritmusát, akik bekapcsolódtak a turisztikai
szolgáltatásokba. A helyi hatóságok, civil szervezetek megteszik a szükséges lépéseket, hogy
biztosítsák a látogatók számára szükséges infrastruktúrát.
A fejlődési szakaszra jellemző az érkező látogatók nagy száma, valamint az, hogy
megváltozik a turisták típusa is. Egyre szélesebb körből vonz már a desztináció látogatókat,
megjelennek a szervezett turisták is. A betelepülő vállalatok modern létesítményei
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megváltoztathatják a terület jellegét, megjelenését. A természeti és kulturális erőforrásokat
turisztikai attrakcióvá fejlesztik és új, mesterséges attrakciók jönnek létre.
A konszolidáció szakaszába érve csökken a látogatók számának növekedési üteme, de a térség
gazdaságának már jelentős része kapcsolódik a turizmushoz. A nemzetközi turizmus
legfontosabb vállalatcsoportjai jelen vannak a piacon. A helyi lakosság egyre jelentősebb
része - akik nem kapcsolódtak be a turizmusba – elégedetlenkedni kezd a turisták nagy száma
és a turisztikai létesítmények túlsúlya miatt. Folyamatban van az attrakciók bővítése a
szezonalitás csökkentésére és új piacok meghódítására.
A látogatók száma a stagnálás szakaszában éri el a maximumot. A legfontosabb erőforrások
teherbíró-képessége kezd kimerülni, egyre súlyosabb (környezeti, társadalmi és gazdasági)
problémák jelentkeznek. A terület már nem divatos, a turizmus egyre inkább a visszatérő
látogatókra és a rendezvényekre épül. A turisztikai infrastruktúra kihasználtsága az
optimálisnál alacsonyabb, ezért a desztináció nagyon komoly erőfeszítéseket tesz a látogatók
számának növelésére. Az eredeti természeti és kulturális vonzerők legnagyobb részét
felváltották a mesterségesen létrehozott attrakciók. Az érkező turisták ebben a szakaszban
elsősorban szervezett tömegturisták.
A desztináció életgörbéjének utolsó szakasza a hanyatlás vagy az újjáéledés A hanyatlás oka,
hogy a terület többé már nem versenyképes az új vonzerőkkel szemben, így fokozatosan
elveszti a piacait. Amennyiben a desztináció könnyen elérhető, akkor megnövekedhet a
hétvégi és az egynapos forgalom. Ahogy csökken a turisztikai szolgáltatások kínálata, úgy
válik a desztináció még kevésbé vonzóvá, és a visszacsatolás miatt a még meglévő
létesítmények jövője is megkérdőjelezhetővé válik.
A desztináció vagy véglegesen eltűnik a turizmus piacáról vagy ember alkotta új attrakció(k)
létrehozásával, vagy eddig kihasználatlan természeti erőforrások felhasználásával újjá tud
éledni.
10.7. Innováció és stratégiai termékfejlesztés
A turizmusfejlesztés általában a területfejlesztés részeként jelenik meg, mivel támogatja a
területi fejlődést, de a területfejlesztés intézkedései befolyásolhatják a turizmus
jövedelmezőségét is.
A turizmustól a jövedelemtermelésen kívül elvárják a munkahelyteremtést, valamint a
tevékeny hozzájárulást a természeti és kulturális örökség fenntartásához. A turizmus csak
akkor működhet jól, ha a fogadó közeg általános infrastrukturális és környezeti állapota
megfelelő, a társadalmi közösség fogadókész és a turizmus nincs konfliktushelyzetben a más
társadalmi-kulturális és gazdasági tevékenységekkel.
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Az új turisztikai termék kifejlesztésének főbb lépései
1. Ötletgyűjtés
Az új ötletek képezik az innováció alapját. A vezetésnek olyan feltételeket kell
teremteni, amelyek között új ötletek megfelelő módon, időben felszínre kerülnek. Az
új ötleteket a megvalósíthatóság szempontjából ki kell értékelni.
2. Terméktervezés
Meg kell határozni, hogy kikből fog állni az új termék vevőköre, és számukra milyen
minőséget szükséges nyújtani.
3. Első piaci tesztelés
Ebben a fázisban találkozik először a termék (még csak a prototípus) a fogyasztóval.
Piaci körülmények között is meg kell vizsgálni, hogy létezik e intenzív piaci igény a
termékre.
4. Termékfejlesztés
A gyártmányt ténylegesen előállításának előkészítő szakasza.
5. Második piaci tesztelés
A már ténylegesen létező termék piaci fogadtatásának vizsgálata.
6. Termelés
A terméket előállítása üzemi feltételek között.
7. Piaci bevezetés
Fontos a termék időzítése, a célpiac megkeresése és a bevezetés piaci stratégiája.
A fogyasztói elfogadás folyamata a cég innovációs folyamatának végére, illetve az utánra
esik.
Az innovációs lehetőségek feltárása erősen kötődik a vállalat stratégiai tervezésének
folyamatához. A stratégiai tervezés adja meg a vállalat piaci és pénzügyi céljainak,
növekedési elképzeléseinek függvényében a kifejlesztendő újtermék-politika irányvonalát.
A vállalat innovációs szükségletei helyzetelemezéssel és piackutatással határozhatók meg. A
vállalatnak elemeznie kell környezetét, a termékkörét jellemző piaci és technológiai
tendenciákat, a versenyhelyzetet, és meg kell határoznia a vállalat erős és gyenge pontjait.
Minden új terméket valamilyen ötlet előz meg. Minél több ötlet áll rendelkezésre, annál
nagyobb a valószínűsége annak, hogy azok közül néhány sikeres új termékké legyen
fejleszthető.
Probléma elemzés során információkat kell gyűjteni gyakori használóktól a termékkel
kapcsolatos véleményekről. Az információgyűjtés arra is kiterjedhet, hogy ezek a fogyasztók
milyen hasznosságot várnának el terméktől, és a gyakorlatban mit kapnak meg.
Egy új termék kifejlesztése során a fejlesztési költségek rohamosan növekednek, és a vállalat
fejlesztési kapacitása is véges, a rendelkezésre álló ötletek közül csak a legjobbakat,
legéletképesebbeket szabad továbbvinni. A kiválasztás során az ötleteket előre meghatározott
kritériumok szerinti kell értékelni.
Ahhoz, hogy egy termékötlet termékkoncepcióvá, majd termékké váljon, meg kell vizsgálni,
hogy mire is használható a termék, hol lesz a termék célpiaca, kik lesznek a potenciális
vásárlói és mit jelent a termék a fogyasztók számára.
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A fogyasztó szempontjából a sikeres termékkoncepció a fenti dimenziók mindegyikét
magában foglalja. A termékfejlesztőnek azonban további tényezőket, így a gyárthatóságot és
az összeszerelést, a terméktesztelést, a jövőbeli innovációt, a gyors piaci elfogadást, a
környezetvédelem kérdését, a profitabilitást és a versenyképességet is figyelembe kell vennie
a termékkoncepció kidolgozásakor.
Az új termékre adott fogyasztói reakciókat a lehető leggyorsabban ki kell értékelni. Abban az
esetben, ha a vásárlók nem értik, hogy milyen előnyökkel jár a termék a számukra, vagy nem
hisznek a termék alapvető előnyeiben, akkor a koncepciót módosítani kell.
A termékkoncepció műszaki leírásával párhuzamosan el kell készíteni az új termék piaci
bevezetésének előzetes nagyvonalú marketingstratégiáját, amit alapul véve egy előzetes üzleti
tervet kell készíteni a termék jövőbeni gazdaságosságának megítélése céljából.
A piac és a termék megfogalmazása után a marketingkoncepciónak elképzelést kell
tartalmaznia az új termék piaci bevezetésének és jövőbeni forgalmazásának
eszközrendszeréről, így a márkapolitikáról, a csomagolásról, forgalmazási tételnagyságról, a
várható árakról és a kapcsolódó szolgáltatásokról. Vizsgálni szükséges a termék jövőbeni
szerepét, piaci részesedésének és értékesítési volumenének hosszabb távú alakulását.
A fejlesztési tevékenység első „produktuma” a prototípus. A prototípus még nem a végső
termék, funkciója az, hogy a maga fizikai megjelenésében is fogyasztói tesztelésnek lehessen
alávetni. Az új terméket először általában a vállalaton belül tesztelik és kiadhatják a terméket
a vállalati alkalmazottaknak próbahasználatra. Szükséges az is, hogy az új terméket a
vállalaton kívül, valós piaci feltételek között, a potenciális felhasználók is értékeljék.
A tesztek eredményei módosíthatják az eredeti elképzeléseket, rávilágíthatnak esetleg arra,
hogy az eredetileg elképzelt fogyasztók mellett mások is szóba jöhetnek, más felhasználási,
alkalmazási lehetőségeket is érdemes figyelembe venni. A célpiac konkrétabb definiálása a
termék esetleges módosításaira (differenciálására) is felhívhatja a figyelmet, és részletesebb
információkat nyújt a várható versenyhelyzettel kapcsolatban is.
A marketingterv kialakítása során a vállalatok általában támaszkodnak a már piacon lévő
termékeik tapasztalataira. Akkor jelent nagyobb gondot a marketingterv összeállítása, ha az új
termék merőben eltér a többi terméktől, és ilyen irányú tapasztalatokkal a cég még nem
rendelkezik.
Egy-egy termék teljes körű kereskedelmi bevezetése nagy befektetést igényel, aminek a
kockázatát a piaci tesztekkel lehet csökkenteni. Egy új termék sikere vagy bukása sok
tényezőtől függ. A turisztikai termékek sikerességét befolyásoló főbb tényezők az alábbiak.
Új termék sikertényezői
- Jól felmért szükségletek
- Fogyasztói preferenciák ismerete
- Minőségi szempontból felsőbbrendű termék
- A piacpotenciál helyes meghatározása
- Kedvező versenykörnyezet
- Összhang a vállalat erősségeivel
- Megfelelő kommunikáció a vállalati részlegek között
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- Támogatás a vezetés részéről
- Lelkes pártfogó
- Hatékony fejlesztési szervezet
- Jól formalizált folyamat
- Bukástényezők ismerete és elkerülése
Új termék bukástényezői
- Piacbecslési probléma
- Vállalati adottságoknak való elégtelen megfelelés
- Nem kínál új előnyöket
- Nem megfelelő pozícionálás
- Disztribúciós, promóciós problémák
- Megkésett piacravitel
- A versenytársak gyors reagálása
- A környezeti feltételek változása
- Elégtelen forgalom és megtérülés
- Elégtelen szolgáltatások
- Szervezeti koordinálási problémák.
10.8. Termékfejlesztési folyamatok, projektek menedzsmentje
A turisztikai termékek fejlesztése esetében is szükséges a fenntarthatóság és a
versenyképesség megteremtése, valamint a területi szempontok érvényesítése. A fenti
elveknek egy időben kell megfelelni, ami a vállalkozások számára nem egyszerű feladat.
A fenntarthatóság a legtöbb esetben csak szólam marad, ha nem vallják magukénak azok, akik
a konkrét tevékenységet végzik, és így a szálláshely vagy a vendéglátóhely szennyezi a
környezetét, vagy látványosan sok energiát használ fel.
A turizmus piacát kiélezett verseny jellemzi. A versenyképesség a desztináció által előállított
turisztikai termékek és szolgáltatások azon képességeinek összessége, amely alapján képes a
turisztikai kereslet számára valódi értéket és élményt teremteni, s ezáltal tartós keresletet és
forgalmat biztosítani.
A területi szempontok érvényesítése egyszerre feltételezi az azonos célterülethez kapcsolódó
szereplők térségi együttműködését, valamint az egyes térségi szintek hatékony
együttműködését, a turisztikai termék-, vonzerő- és szolgáltatásfejlesztés révén a térségi
versenyképesség erősítését.
A tervezés minden szinten kötelező. Az üzleti tervet, marketingtervet, projekteket minden
vállalkozásnak, szervezetnek ki kell dolgoznia. A régió turizmusának fejlődési irányait
meghatározó fejlesztési stratégiák és programok kidolgozása és menedzselése nem a
vállalkozások, hanem a regionális szervezet feladata, mivel csak így lehet jelentős támogatási
forrásokhoz jutni.
A fejlesztésmenedzsment feladatai már eltérő hangsúllyal jelentkeznek a különböző
szinteken, bár alapvetően a tervezéshez kapcsolódnak, és a tervek megvalósítását célozzák. A
megvalósítás mindig konkrét helyhez kötődik, ritkán fordul elő, hogy egy turisztikai termék
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kialakításánál egy mikro-régióban a több településen szétszórt részelemek kiépítésére egy
időben, párhuzamosan kerüljön sor.
A vállalkozások marketingtevékenységét fontos összehangolni a mikro-régió többi
vállalkozásával. A településnek saját szintjén jelentős feladata a turisták tájékoztatása,
valamint a magasabb szintű adatbázisok kialakításához való hozzájárulás.
10.9. A szolgáltató ellátási lánc
A turisztikai tevékenységek sikerének a feltétele a turisztikai tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltató tevékenységek összhangja.
A megrendelő-beszállító kapcsolatok tartama és az így kialakuló kapcsolattípusok főbb
jellemzői az alábbiak:
-a kapcsolat-specifikus befektetések,
- a felek között kialakuló bizalom és elkötelezettség mértéke,
- az együttműködés során megosztott információk köre és intenzitása,
- a közösen végzett tevékenységek aránya,
- a szerződéses kapcsolat hossza,
- a kapcsolat kizárólagosságának foka.
A két leggyakrabban előforduló kapcsolat-típus a piaci cserekapcsolat és a stratégiai
partnerkapcsolat. Az értékteremtő folyamatnak van egy olyan jellemző szakasza, ahol az
ellátási lánc mindhárom alapvető szereplője (fogyasztó, termelő illetve szolgáltató vállalat és
beszállító) egyszerre van jelen.
A szolgáltatás ellátási lánc stratégiai jelentőségű folyamatai az alábbiak:
- vevőkapcsolatok menedzsmentjének folyamata,
- beszállítói kapcsolatok menedzsmentjének folyamata,
- vevőszolgálat folyamata,
- keresletmenedzsment folyamata,
- komplex rendelésteljesítési folyamatok,
- termelési folyamat,
- termékfejlesztési folyamat,
- visszutas folyamat.
A szolgáltatás ellátási láncban zajló folyamatok értelmezésekor ki kell emelni a vevői és a
beszállítói kapcsolatokat, és ezek menedzsmentjének folyamatát. A partnerkapcsolatok
kezelése mind a vevői, mind beszállítói oldalon kritikus jelentőségű.
A termék ellátási lánc menedzsmentje során nagy jelentőségű a keresletmenedzsment. A
keresletmenedzsment folyamata mind termékek, mind szolgáltatások ellátási lánca esetén
magában foglalja a klasszikus kereslet előrejelzési folyamatokat, de azon túlmutat,
amennyiben mindazon folyamatok kezelését is célul tűzi, melyek révén a lánc kimenetével
szembeni kereslet aktívan befolyásolható.
Szolgáltatások esetében az értékteremtő folyamat kimenetének megfoghatatlansága miatt
talán még nagyobb a keresletmenedzsment jelentősége, mint hagyományos termékek esetén.
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Mivel a szolgáltatások jellemzően nem megfoghatók
keresletmenedzsment folyamata erősen összekapcsolódik
folyamatával is.

és nem tárolhatók, a
a kapacitásmenedzsment

A szolgáltatás ellátási lánc elsődleges folyamata a komplex szolgáltatásnyújtási folyamat. A
szolgáltatások ellátási láncában ez a működés kritikus folyamatának tekinthető, mivel a
fogyasztó és a beszállító sok esetben közvetlen kapcsolatba kerül, és így nemcsak a központi
vállalat szolgáltatásnyújtási folyamata, hanem a különböző szolgáltatáselemeket nyújtó
beszállítók szolgáltatásának minőségét is megítéli a vevő (fogyasztó).
A szolgáltatás ellátási lánc folyamatai közül a készpénzáramlási folyamatot is kell vizsgálni.
Jelentősége azért sem csökkenthető, mert az esetek többségében a központi vállalat és a
kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó beszállítója közötti elszámolás általában periodikus jellegű
és nem követi a konkrét üzleti tranzakciókat, hanem a korábbi periódus múltbéli
teljesítményén alapul.
10.10. Projektmenedzsment a turisztikai ágazatban
A projekt olyan egyedi folyamat, amely egyértelmű kezdési és befejezési dátumokkal
megjelölt, specifikus követelményeknek – minőségi, erőforrás és költségkorlátoknak –
megfelelő, egy adott célkitűzés érdekében vállalt, koordinált és kontrollált tevékenységek
láncolata.
A projektet a hagyományos szervezeti működéstől annak ideiglenessége és egyedisége
különbözteti meg. A projekt egy ideiglenes vállalkozás azzal a céllal, hogy létrehozzon egy
egyedi terméket, vagy szolgáltatást.
A projektmenedzsment elsődlegesen a változások bevezetéséhez és menedzsmentjéhez
kapcsolódik. A projekt menedzsment a projekt megvalósítására szolgáló vezetési feladatok,
szervezeti egységek, technikák és eszközök összessége. Alkalmazkodó képesség, átütőerő,
innovációsképesség, kreativitás jellemzi. A projektnek kell, hogy legyen megvalósítandó
célja, terméke.
A projekt menedzsment képes választ adni arra, hogy mennyi idő alatt valósítható meg a
projekt célja, elegendőek-e az erőforrások a megvalósításhoz, melyek azok a kritikus
tevékenységek, amelyek a projekt megvalósítását adott időn és költségkereten belül
veszélyeztetik, melyek azok a tevékenységek, amelyek elhúzódása a projekt befejezésének
időbeni csúszását jelentik.
A fontosabb projektfázisok
- Definiálási fázis
A projekt – leegyszerűsítve - valamilyen időtartam alatt, bizonyos egyéb korlátok között,
célok elérése érdekében vállalt tevékenységek láncolata.
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A definiálási fázisban a projektmenedzsernek azonosítania kell a projekt vevőjét, meg kell
ismernie a szervezeti környezetet, készítenie kell megvalósíthatósági tanulmányt, és
dokumentálnia kell a történteket.
A projekt vevőjének kilétét, annak pontos elvárásait a cél meghatározása érdekében
ismernünk kell. A vevővel már ebben a fázisban tisztáznunk kell, hogy mi legyen a projekt
által elérendő cél és minőség.
Abban az esetben, ha nem egyértelmű a vevő személye, akkor a vevőt abban a személyben
találjuk meg, aki az eredményhez leginkább kötődő szervezetet képviseli, aki a költségeket
állja, akinek a legnagyobb a hatalma a tevékenységek koordinálására, vagy aki nagyon akarja
a projekt sikerét.
A projekt elfogadása előtt tanulmánytervet kell készíteni, amelynek során át kell tekinteni a
siker szempontjából legfontosabb alábbi tényezőket:
- szabályozóknak való megfelelés,
- minőség, megbízhatóság,
- idő-, erőforrás- és költségkorlátok,
- a termékkel kapcsolatos vevői igények,
- a vevő kapcsolattartási igényei,
- működési paraméterek,
- rugalmasság,
- funkcionalitás,
- környezettel való kapcsolat, vállalati image,
- kommunikáció,
- felelősségek, munkamegosztás,
- beszállítók,
- kockázati tényezők,
- a szerződéses feltételek elfogadhatósága.
A tanulmánytervnek tartalmaznia kell a projekt sikeres befejezésének alábbi kritériumait is:
- vevői elégedettség,
- gazdasági haszon,
- belső hatékonyság,
- projektből leszűrt tanulságok.
A projekt első fázisának lezárása az előzőekben elvégzett elemzéseknek és az eredményeknek
a dokumentálása.
- Tervezés, szervezés
A projekttervet olyan részletességgel kell meghatározni, hogy a terv kidolgozható legyen a
koncepciófázisban kijelölt időhatárokon belül. A projektvezető irányításával fel kell vázolni a
részletes projekttervet. A tervezés során a tevékenységek cselekvő és segéd tevékenységekre
is bonthatók.
A tervezés során az első fázis célkitűzését elemi munkacsomagokra kell bontani, ezután lehet
elemi tevékenységeket definiálni, felelősöket kijelölni, költségvetést-, idő- és erőforrásigényt
meghatározni, minőségi követelményeket felállítani. Ezek szolgálnak alapul a következő fázis
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nyomon követéshez. A tervezés során az első fázisban azonosított kockázati tényezők
menedzsmentjét is meg kell tervezni.
- Végrehajtás
A végrehajtás során folyamatosan menedzselni kell a változásokat, állandóan
helyzetjelentéseket - haladási jelentést - kell készíteni, és a tervtől való eltérés esetén
szükségszerűen be kell avatkozni.
A kialakított kommunikációs csatornákon keresztül tájékoztatni kell a projekt
előrehaladásáról, időbeli helyzetéről, a költségek alakulásáról, valamint a kedvezőtlen
eseményekről, illetve azok elhárítási módjáról a projekt-csapatot, a vezetést és a vevőt.
- Befejezés
Ebben a fázisban a terv-tény összehasonlításokat lehet és kell értékelni. A projektjelentések
elemzése során választ kell kapni arra a kérdésre, hogy sikeres volt-e az alkalmazott módszer,
a csapat tagok teljesítménye megfelelt-e az elvártaknak, mennyire voltak megbízhatók a
szállítók, és milyen tanulságokat lehet levonni a projektből.
A projektek tartalma beruházási, kutatási és fejlesztési és szellemi szolgáltatási lehet. A
beruházási projektek esetében az eredmény műszaki, minőségi paraméterekkel jól
jellemezhető, a megvalósítás kifejezetten anyagi erőforrásokkal történik. A szellemi
szolgáltatási projekteknél az eredmény nehezen számszerűsíthető. A két véglet között
helyezkednek el – minden szempontból – a kutatási és fejlesztési projektek.

133

FELHASZNÁLT IRODALOM
Agrovat:
„Don’t innovate, imitate” Vigyázat, frissen másolva! (2007.12.01.)
A Magyar Értelmező Kéziszótár, 2. átdolgozott kiadás
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003
A Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszere
Pályázati felhívás, 2009 (www.mik.hu)
Bálint J. (2001): Minőség – tanuljuk, tanítsuk, valósítsuk meg. TERC
Kft, Budapest. 189. p.
Bártfai E. (1997): Szállodai ismeretek. 1. Füzet. Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Főiskola, Budapest
Bellmann, Robert E. (1957): Dynamic Programming
Princeton University Press, Princeton, N.J.
Butler R. (2004): The Tourism Area Life Cycle in the Twenty-First Century. –
Lew, A. A. – Hall, C.M.–Williams, A. M. (eds.) A Companion to Tourism.
Blackwell Publishing, Malden–Oxford–Carlton. pp. 159–169.
Deutscher Tourismusverband e. V. (DTV) : Innovativer Gesundheitstourismus
(2010.09.30.)
Európai Bizottság (2010): Európa, a világ első számú turisztikai célpontja – az európai
turizmus új politikai kerete
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/communications/communication2010_hu.
Brüsszel, 2010.6.30.
Gelei Andrea (2009): Szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsment jellemzői
114. sz. Műhelytanulmány HU ISSN 1786-3031
Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet
Innovációs stratégia (2010): http://www.innostrada.hu/AIM-innostrategia (2010.09.01)
Chikán A. (1997): Vállalatgazdaságtan, Aula Kiadó Kft.
Chikán, A. – Demeter, K. (1994): Szolgáltatások – Amit a termelés nyújt;
Vezetéstudomány 10. szám, 5 – 10. old.
Chikán, A. – Demeter K. (szerk.) (1999): Értékteremtő folyamatok menedzsmentje;
Aula Kiadó, Budapest
Demeter K. – Gelei, A. (2002): Szolgáltatásnyújtás a tevékenységmenedzsment szemszögéből
Vezetéstudomány, 2, 2-14. old.
134

135

Demeter K. (2009): Szolgáltatások versenyképességének elemzése vállalati példák alapján;
Vezetéstudomány, XXX. Évf., 3. szám, 29 -37. old.
Drucker P. F. (1993): Innováció és vállalkozás az elméletben és a gyakorlatban
Park Kiadó, Budapest
Földesi Tamás (1999): Szolgáltatások minőségbiztosítása
Képzőművészeti Kiadó és Nyomda, Budapest
Földesi Tamás (2000): Az ISO 9000 és a szolgáltatások
Minőség és Megbízhatóság, 2000/5, 253-257.
Gémesi K. (2009): A szolgáltatás ellátási lánc termék ellátási lánchoz viszonyított
specifikumai;
Tudományos Diákköri Dolgozat;Budapesti Corvinus Egyetem,
Hellard, Ron Baden (1995): Project Partnering – Principle and Practice
Thomas Telford, London
Horváth A. (2010): A területi turizmusfejlesztés lehetőségei a Székelyföldön
doktori értekezés, Pécs, 2010
Huszay Gábor et al (2000): Fogyasztóvédelem
Kereskedelmi Sajtóügynökség, Budapest, 2000.
Kalapács János (2000): Minőségbiztosítás/irányítás a közszolgáltatásban
Közoktatás, Közigazgatás, X-LEVEL
Kenesei Zs. – Kolos K. (2007): Szolgáltatásmarketing és menedzsment;
Alinea Kiadó, Budapest
Kloppenborg, Timothy J., Petric, Joseph A. (2004): A projektminőség menedzselése
Minőség és Megbízhatóság, 2004/6, 330-335.
Kotler, Philip (1991): Marketing management
Műszaki Könyvkiadó, Budapest
Kotler, Philip (1999): Marketing menedzsment, 2. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest
Kovács Zoltán (szerk.)(1997): A szolgáltatások minőségbiztosítása
TDQM sorozat, Kézirat, Veszprém.
Lawrie, Alan (1999): Szolgáltatások minőségirányítása
Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége
Lengyel Márton (1992): A turizmus általános elmélete
Budapest,
Molnár Zs. J. (2010): ...és innováció
Élet és Irodalom 47. évfolyam, 15. szám

136

Nagy Jenő Bence, Sebestyén Zoltán, Szabó Gábor Csaba (2007): Hogyan alkalmazzuk a
minőségmenedzsment módszereit projektek esetén?
CEO Magazin, 2007/2, 35-39
Németh György, Papp Ilona (1995): Szolgáltatási menedzsment
(Szolgáltatások a nemzetgazdaságban) Aula, Budapest
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L. L. (1988): SERVQUAL: a multiple item
scale for measuring consumer perceptions of service quality
Journal of Retailing, 64, (Spring), 12-40
Parányi György (2003): A szolgáltatások tárgya és minőségi sajátosságai
I. rész. Mit tekintünk szolgáltatásnak?
CEO, IV. évf., 2003/3, 15-18.
Parányi György (2003): A szolgáltatások tárgya és minőségi sajátosságai
II. rész. A szolgáltatások minőségjellemzői
CEO, IV. évf., 2003/4, 38-42.
Pákh Miklós (1979): A szolgáltatás minősége – a minőség szolgáltatása
Minőség és Megbízhatóság, 79/6, 485-487(1979).
Puczkó László-Rátz Tamara (1998): A turizmus hatásai
Aula-Kodolányi János Főiskola
Rátz Tamara (1999): A turizmus társadalmi-kulturális hatásai
Ph.D. Disszertáció, Budapest, 1999
Rechnitzer J. (1993): Szétszakadás vagy felzárkózás. A térszerkezetet alakító innovációk,
1993; Pálmai Zoltán
http://www.innostrada.hu/AIM-innostrategia (2010.09.01.)
Róth András (2000): ISO 9000:2000 minőségügyi rendszer
Dashöfer Kiadó, Budapest, 2000-től folyamatos
Schütz Antal (1948): A bölcselet elemei
Szent István Társulat, Budapest
Sebestyénné Mészáros E. (2005)
Az összeállítás az NKTH megbízása alapján,
2005-ben készült tanulmány összefoglalója.
Somogyi S. – Kajári K. – Szabó I. L. – Domján P. (2007):
Minőségmenedzsment vezetők részére. Forum Könyvkiadó, Újvidék. 15.p.
Szalczer E. (2009): A Park Plaza Hotels Szállodalánc minőségmenedzsment rendszerének
vizsgálata
Szakdolgozat. Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely
137

SZEMERÉDI P. (1995): Minőség az idegenforgalomban.
Gasztronómia • Szálloda • Turisztika V. évf. 22. sz. 9. p.
Szende P. (1994): Marketing a szállodaiparban.
KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest
Thienel, Albert (1997): Professionelles Qualitätsmanagement in Dienstleistungunternehmen,
DIN, 1997.
Tőzsér Anett : A turizmus korszerű irányításának rendszere: a desztináció menedzsment
1. rész
Veress Gábor, Birher Nándor, Nyilas Mihály (2005): A minőségbiztosítás filozófiája
JEL Kiadó, Budapest, 2005.
Veres Zoltán (1995): Minőségi értékítélet-kutatás a projekt-típusú ipari szolgáltatásokban
Minőség és Megbízhatóság, 1995/4, 37-40.
Veres Zoltán (1998): Szolgáltatásmarketing
Műszaki Könyvkiadó, Budapest
Jogszabályok és szabványok
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
MSZ EN ISO 9004-2:1993. – Minőségmenedzsment és minőségügyi rendszerelemek
A szolgáltatás irányelvei
Magyar Szabványügyi Hivatal, Budapest, 1993.
MSZ EN ISO 9000:2005 – Minőségmenedzsment rendszerek
Alapok és szótár.
Magyar Szabványügyi Testület, Budapest, 2005.
MSZ EN ISO 9001:2001- Minőségmenedzsment rendszerek
Követelmények
Magyar Szabványügyi Testület, Budapest, 2001.
MSZ EN ISO 9000-3: 1994 – A szoftverfejlesztés minőségmenedzsmentje
Magyar Szabványügyi Hivatal, Budapest, 1994.
MSZ ISO/IEC 90003:2005 – Szoftvertechnológia. Az ISO 9001:2000 alkalmazási
irányelvei számítógépes szoftverekhez
Magyar Szabványügyi Testület, Budapest, 2005.
MSZ EN ISO 9004:2001 – Minőségmenedzsment rendszerek
Útmutató a teljesítmény tökéletesítéshez
Magyar Szabványügyi Testület, Budapest, 2001.

138

MSZ EN ISO 14001:2005 – Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR)
Magyar Szabványügyi Testület, Budapest, 2005

139

