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„..Azt a sok tudást, amelyet e két embertől tanultam mindig igyekeztem a nálam dolgozóknak és 
a velem dolgozó cégeknek is tovább adni. Több mint 700 cégnél dolgoztam, amelyen keresztül 

nagy gyakorlatra és áttekintő képességre tettem szert.” 
 

Beszélgetés Haiman Péternével 

 

 

- Szakmai pályafutásod állomásai közül melyekre emlékszel a legszívesebben? 

- A Textilipari Minőségellenőrző Intézetben dolgoztam vagy 13 évig, ahol az Aschner Gábor volt 
az igazgató. Tőle nagyon sokat lehetett tanulni. Kemény követelményei voltak azokkal szemben  
akik megmaradtak ott dolgozni. Végül, Ő is büszke volt a nála dolgozókra. Elvileg neki 
köszönhetem, hogy a Szabványügyi Hivatalból a Prodinform Műszaki Tanácsadó Vállalathoz 
mentem dolgozni, ahol a Minőségügyi Tanács titkára lettem. Ott a dr. Simon Pál vezérigazgató 
volt az első olyan főnököm, aki hagyott kibontakozni és önállóan dolgozni. Közben nagyon 
kezdtem a könnyűipartól eltávolodni, de ehhez az ipar tönkremenetele is biztos hozzá járult. 
Másik fantasztikus szerencsém volt, hogy Péceli Béla bácsi nyugdíjba menetével lett a "tanító 
mesterem". Akkoriban kezdődött a Shiba program, melynek megszervezését, bonyolítását a 
Kapolyi László, az akkori ipari miniszter a Simonra bízta. (Amikor beindult a program, akkoriba 
kezdte a BME a minőségbiztosítási szakmérnöki képzést. Úgy gondoltam, ha már ezen a 
területen dolgozom, akkor az elsők között kell lennem, akik megszerzik ezt a diplomát. Ezután 
kezdődött a Shiba program. Nagyon nagy hátrány volt számomra, hogy angolból nagyon gyenge 
voltam. Ebben segített és nagyon sokat köszönhetek a Béla bácsinak, hogy megtudtam állni a 
helyemet. 
 

- A Magyar Üzleti Világ magazinban olvastam rólad a következő sorokat: Az Együttműködő 
Vállalkozók Szervezetében már mindenki tudja, hogy ha lSO-ról, minőségirányításról vagy 
minőségbiztosításról szó, akkor Haiman Péterné, Zsuzsa a megoldás. Oktatóként nagyon sok 
auditort képzett, Zsuzsa már háromszor nyerte eI az Üzleti Megbízhatósági Díjat.  

 



- Régóta kapcsolatban állok az Üzleti Randi Klubbal, ahol tag is vagyok. Sok embert ajánlok 
partnereimnek. Oktatóként is az üzleti együttműködéseket szorgalmazom. Számomra a 
megbízhatóságnak kiemelt szerepe van a munka minden területén. Azt hiszem a díjak 
elnyerésében ezeknek döntő szerepe volt. 
 

- Shiba professzor munkássága, sok esetben partnersége mit jelentett számodra? Mit tanultál a 
japán minőséggurutól? 

- Shiba professzor munkássága és a Tőle való tanulás meghatározta talán az egész életemet. Az 
Ő fantasztikusságáról már biztos sokat hallottál. Ami engem a nyelvi problémák ellenére is más 
emberré tett. Az a fajta tudás és a minőség iránti elkötelezettség teljesen átköltözött belém is. A 
gyerekem még mindig nem tudja megérteni, hogy ha jön a Shiba még mindig milyen extázisba 
tudok kerülni. Azt hiszem a legnagyobb boldogságom a 25 éves elismerése volt. De nagyon nagy 
tanulási lehetőségem volt szintén Neki köszönhetően, hogy 3 hétig Japánba (AOTS) tanulhattam. 
Ott jöttem rá, hogy mennyire fontos folyamatosan tanulni, mert a világ nagyon gyorsan változik 
körülöttünk. 
Másik nagy tudású ember volt életembe, akitől szintén sokat tanultam és sokat köszönhetek Neki 
is David Hutchins. Sokáig voltam a magyarországi képviselője és dolgoztam vele is együtt. 
Kevesen mondhatják el magáról, hogy a világ két legnagyobb minőség szakemberével dolgozott 
együtt. 
Azt a sok tudást, amelyet e két embertől tanultam mindig igyekeztem a nálam dolgozóknak és a 
velem dolgozó cégeknek is tovább adni. Több mint 700 cégnél dolgoztam, amelyen keresztül 
nagy gyakorlatra és áttekintő képességre tettem szert. 

 

- Sok minőségügyi rendezvényen vagy jelen. Hogyan hasznosulnak számodra az „ott felszedett” 
ismeretek? Ezek az alkalmak még ma is tudnak számodra újat nyújtani? 

- Azért járok még mindig el minőségügyi konferenciákra és rendezvényekre, mert az 
újdonságokkal is meg tudok ismerkedni a fiataloktól tanulva. Az utolsó rendezvényen ahol voltam 
2016 december 1-én " A Mikulás is Benchmarkol " konferencián tanultam meg, hogy az oktatási 
módszereken is változtatni kell. A mai mobil korszakban másféle ismeret átadásra van szüksége 
a hallgatóknak. Shoji Shiba professzortól tanultam: „Valamikor az egyéni tudás még elegendő 
volt a rutinszerűen működő cégek irányításához szükséges tudnivalók elsajátításához. 
Manapság azonban közösség kell a sikeres jövőbeli tudás előállításához”. 

 

- A minőségügyi szervezetek munkáját is segíted. Hol, mit tevékenykedsz? 
 

- Ma már kevesebbet dolgozom a különböző minőségügyi szervezetekben, mert az idő nagyon 
múlik és helyet kell adni a fiataloknak is. 
 

- Az EOQ MNB “Minőségért 2005” kitüntetése mit jelentett számodra? 
 

- Nagyon büszke voltam, amikor az EOQ MNB-től megkaptam a " Minőségért 2005" kitüntetést, 
de arra is büszke vagyok, hogy talán a legrégebbi szerkesztő bizottsági tagja vagyok az egyik 
legjobb szakmai újságnak a Minőség és Megbízhatóságnak. 
 

- Nagyon sok cégnek, szervezetnek nyújtottál minőségügyi szolgáltatásokat. Mely cégek 
partnerségét emelnéd ki munkáid közül? 
 

- Nagyon nehéz kiemelni cégeket az elmúlt 25 évből, mert minden időszakban voltak kiemelkedő 
partnereim. A legelső a DunaStyr Kft. volt, ahol minden irányítási rendszert és minőség 
technikákat bevezettünk. A következő években a MÁV területén lévő számtalan rendszer 



bevezetése és tovább képzési oktatása, a 8D módszer bevezetése 19 KJK-ban az egész ország 
területén. Az első minőségirányítási rendszer bevezetése a  Nagykállói Kórházban . Több mint 
50 nyomdában dolgoztunk. Legemlékezetesebb az Állami Nyomdában az információbiztonság 
irányítási rendszer bevezetése volt. Az idei év legnagyobb kihívása és eredménye a Pannon 
Lapok Kiadó Kft.-nél az új szabványok szerinti integrált (minőség, környezet és energia) 
rendszerek bevezetése. Több céggel folyamatos évtizedes munkakapcsolatom van, amelyek 
közül a legnagyobb a BMGE Nukleáris Intézet, ahol integrált irányítási rendszert tartok fenn. 
 

- Hogyan látod a minőségszakma presztizsét? Miként vélekedsz annak jelenéről és jövőjéről? 
 

- Az utóbbi időben többet oktatok és az elég nagy leterheltséget jelent. A sok pozitív visszajelzés 
a hallgatóktól viszont azt igazolja, hogy így jobban áttudom adni a sok éves gyakorlatomat és 
növelni a minőségszakma presztízsét és fontosságát. 
Büszkeségem ebben az évben, hogy a Quality Line Kft. az egyetlen magyar cég, aki rendelkezik 
az IRCA engedélyével, a környezetirányítási rendszer vezető auditor képzéssel. 
 

- Nem bántad meg minőség iránti elkötelezettségedet? 
 

- A minőség iránti elkötelezettségemet egyáltalán nem bántam meg, mivel szép és nagyon fontos 
szakma. 
 

- Kedvenc hobbid a fotózás. Gép nélkül szinte nem is látunk. Látszik, hogy élvezed a fényképezést! 
 

- A fotózás kedvenc hobbijaim közé tartozik. Éveken keresztül céges falinaptárokat csináltam a 
saját fotóimmal. Fantasztikus volt, amikor egy alkalommal Shiba professzor elemezte a képeimet, 
hogy a képek mennyire meghatározzák a jellememet.  Nagy élmény volt számomra, amikor 
egyes cégeknél falinaptáraimat láttam a falon kitéve. Nagyon sokan kedvelték az unokáimról 
készült gyerek asztali naptárjaimat is. Valószínűleg az 5 unokám közül az egyik örökölte ezt a 
tulajdonságomat, hogy imádom a körülöttem lévő világot megörökíteni, mert még csak 15 éves, 
és rengeteg helyre hívják fotózni. 
 

- A regenerálódásra, pihenésre is jut időd? 
 

- Regenerálódni a kertembe szoktam, mert kertészkedni is imádok, de az sajnos már egyre 
nehezebben megy, de azért nyáron még mindig nagyon szép a kertem és akkor a munka is kicsit 
kevesebb, mert mindenki szabadságon van. 
 

- Kedves Zsuzsa! Köszönöm válaszaidat! 


