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„képben van”?

• Az új kiadású Magyar értelmező kéziszótár 
szerint ‚pontosan érti a helyzetet, a 
körülményeket’

• A magyar nyelv nagyszótára szerint: 
‚tájékozott valamiről; tudja, miről van szó; 
jól értesült’.

• Parapatics Andrea Szlengszótára szerint: 
‚dicsekszik, de elképzelhető mellébeszél, 
nagyot mond jelentésben is’. 

• Az Online szlengszótár (e-nyelv) szerint: 
‘lódít, hazudik, torzítva ad elő valamit’, 
illetve ‘vehemensen magyaráz’ 
(http://www.e-nyelv.hu/2009-11-
25/kepben-van-vetit-jelentese/ )



„…akkor 
most melyik 

képben 
legyek?”



„…hogyan szabadítsam ki magam…?”
• Az Auditorok

Közös téma felvetése:

Mindannyian auditálunk különböző szabványok szerint és küzdünk azzal, hogy ezt 
a mai igények között jó minőségben csináljuk és nem vagyunk meggyőződve arról, 
hogy jól csináljuk ebben a zajos világban…

Sokkoló tény közlése:

55 auditor 220 munkanap alatt egy évben 12.100 napot (96.800 óra) tölt 
auditokkal (onsite és offsite) úgy, hogy 85%-uk nem nyitotta ki a szabályozó (helyi 
vagy global procedure) felületet az elmúlt egy évben; 75%-uk nem volt szakmai 
konferencián az elmúlt 5 (!) évben; 3 fő képezte magát soft skill tréningen; 5 fő 
olvas vezetési, szervezetfejlesztési szakirodalmat... 

Egy történet elmesélése:

Amikor 22 éve idejöttem dolgozni biztos voltam abban, hogy ez egy 
professzionális cég…

Nekünk minőségügyeseknek kell felemelnünk ezt a civilizációt, csak az auditálás
nyújt precíz ösvényt, amelyen bárki egy pontos utat járhat be a szellemi 
tudatosság magasabb állapotai felé…

Egy kíváncsi kérdés:

Hány Auditor van most itt?

• A Kiválóságnagykövetek

Közös téma felvetése

MIR szervezetek (ISO Fórum, EQO, Tanúsító testületek) egy hajóban ülnek, 
miért nem közös a lobbizás, a kiválóságért közös fellépés kéne…

Első a személyes kiválóság: egészséges életmód, testi-szellemi gondolkodás 
kiválósága…

Sokkoló tények közlése:

61 hazai nagykövetből 7 értékelő van, 4 értékelő vett részt  akítvan (pro-bono) 
a hazai EFQM partnerszervezet stratégiájának kidolgozásában

Egy történet elmesélése:

Számomra ez volt a kitörési lehetőség ifjú mérnök koromban, ma a fiatalok 
többsége nem hallott, nem tud a "kiválóság" fogalmáról, de hát hallani se akar 
gyakorlatáról…

Elhitettük a munkatársainkkal, hogy a Hangsúly az EMBEREK-en van, de ez
már a múlté, ahogy a Minőségdíjaink is…

Egy kíváncsi kérdés:

Hány Kiválósági Nagykövet van most itt?



Hozzáadott érték, piaci elvárás…

MIT LÁT EGY VEZETŐ A RENDSZERBŐL?

• Auditorok
• SZABÁLYOK
• ŰRLAPOK
• JÓVÁHAGYÁSOK
• KÖTÖTTSÉG
• SZAKZSARGON
• KÜLÖN „MINŐSÉG”
• KÜLÖN A BUSINESS
• MINŐSÉGDÍJ? LEAN?
• BULLSHIT LEADERSHIP, BULLSHIT 

VEZETŐI ÁTVIZSGÁLÁS

• Az érdekelt felek listájáról 
felismerem, hogy ki volt a 
tanácsadó cég…

• A kockázatleltár csak az 
auditoroknak készült…

• Nagykövetek
• ÜZLETI CÉLOK
• CÉLOKHOZ IGAZÍTOTT FOLYAMATOK
• A FOLYAMATOK ÁTGONDOLÁSA A 

HOZZÁADOTT ÉRTÉK SZEMPONTJÁBÓL
• EREDMÉNYES FOLYAMATMŰKÖDÉS 
• STRATÉGIAI IRÁNNYAL ÖSSZHANGBAN

• Az EFQM modell jó a gondolat 
rendezésére… 

• A módszeresség a siker kulcsa a 
stratégiai tervezésnél, a komplex, 
szerteágazó, sokszereplős nagy projektek 
tervezésében és megvalósításában is… 

• A tanúsító cégek auditorai is hirdessék a
modellt…



Debrecen Lean Coffee, 2019. november 28.
18:00-21:30



A „képben lenni” LÉT…



Változtass a szavaidon – Megváltozik az Életed!
https://www.youtube.com/watch?v=yEbfpLIYkVo


