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„A minőség nem egy a világ nagy kérdései közül, 

hanem át- meg átszövi valamennyit.” 

Feigenbaum1 

 

1. A KUTATÁSI TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 

 

„Az üzleti vállalkozás … alapvető célja … fogyasztói igények kielégítése 

nyereség elérése mellett.”
2 Ahhoz, hogy a vállalat alapvető célja a működés 

során teljesüljön, értéket kell létrehoznia a fogyasztók és a vállalat tulajdonosai 
számára. 

A vállalkozás sokféle funkciói közül a marketinggel és az innovációval 
kapcsolatos tevékenységek fejezik ki legjobban az üzleti vállalkozás piac-
orientáltságát. Az innováció a fogyasztói igények új, magasabb minőségű 
kielégítése, a vállalkozás versenyhez való alkalmazkodását fejezi ki 
megteremtve ezzel a lehetőséget a változó fogyasztói igények kielégítésére. A 
sikeres vállalat kulcsa az elégedett vevő. Az elégedettség alapfeltétele pedig a 
termék/szolgáltatás hibátlansága, minősége. 
A gazdasági elemzés pedig – mint a gazdasági vezetés nélkülözhetetlen eszköze 
– olyan módszert szolgáltat, mellyel a vállalkozás tevékenysége, annak sikere 
vizsgálható, értékelhető. 
 
Az elmúlt évtizedek során a minőségügy és a szabványok elterjedése világszerte 
átütő sikereket hoztak. Magyarországon a rendszerváltás következményei 
kényszerítették ki a minőségorientált szemléletmód kialakulását és elterjedését. 
 
A gazdasági rendszerváltás nagy kihívást jelentett a hazai vállalatoknak, 
vállalkozásoknak, mivel egy több évtizedes gazdálkodási gyakorlatot kellett 
felváltani egy teljesen újszerű szemléletmóddal. A vállalkozások 
gazdálkodásában már korábban is ismert befolyásoló tényezőknek egy újfajta 
értelmezése, megközelítése vált szükségessé. 
 
Ezen befolyásoló tényezők egyike a minőség, melynek szerepe a vállalkozások 
tevékenységében az utóbbi években jelentősen megnőtt, a minőség egyre inkább 
meghatározó piaci tényezővé vált. A vállalatok, vállalkozások számára a 
versenyképességük megőrzéséhez, a fejlődéshez elengedhetetlenné vált, hogy a 
minőség kérdésével kiemelten foglalkozzanak, a minőséget a korábbi 
gyakorlathoz képest sokkal komplexebb módon értelmezzék és kezeljék. 
                                                 
1 Feigenbaum, Armand Val: Minőségügyi trendek az új évezredben Magyar Minőség 2000/6. 
2 Chikán A.: Vállalatgazdaságtan AULA Kiadó Kft. Budapesti Corvinus Egyetem, 2008 
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A minőség a 90-es évekre a Magyarországon tevékenykedő vállalkozások 
számára is megkerülhetetlen tényezővé vált. Az Európai Unióhoz való 
csatlakozás tovább erősítette a rendszerváltás után a nyugat-európai országokkal 
kialakított gazdasági kapcsolatokat. Kiemelkedően magas volt a minőségi 
elvárás a fejlett gazdaságokba áramló termékekkel szemben, ezért a 
vállalkozások számára létérdekké vált a minőség színvonalának javítása, a 
vállalati minőségkultúra kialakítása, valamint a termékeket előállító munkaerő 
minőségszemléletének formálása3. 
 
A piaci verseny azonban szükségessé tette, hogy az alkalmazott minőségi 
szemlélet és minőségügyi rendszer a versenytársak, a piaci partnerek, vevők 
számára előre igazolható, tanúsítható legyen. Azaz szükségessé vált valamely 
ISO minőségirányítási rendszer auditálásának, vagy egy minőségi díj 
elnyerésének igazolása, tanúsítása. Így az ISO minősítéssel rendelkező, 
tanúsított szervezetek száma a kilencvenes évek közepétől exponenciális 
növekedést mutatott, s egyre több vállalat/vállalkozás számára jelentős 
versenyelőnyt jelentett. Ez a növekedés azonban 2002-től megtorpant, s ezzel 
egy időben megindult egy szakmai vita is az ISO tanúsítás értékéről, mivel 
szakmai körökben is úgy ítélték meg, hogy a vállalkozások egy részénél csak a 
tanúsítás megszerzése jelenik meg célként, s nem a minőség javítása. Félő volt, 
hogy a tanúsítás megszerzése formálissá válik, s a hozzá kapcsolódó 
versenyelőnyök is eltűnnek, ha mindenki rendelkezik, vagy sokan rendelkeznek 
a megfelelő minőségi „igazolással”. 
 
Ebben a helyzetben azonban különösen jelentőssé válik a minőség mérésének, s 
ezzel a kvantitatív elemzési eszközöknek a megfelelő alkalmazása, a minőség 
egzakt módszerekkel történő vizsgálata, elemzése, hatásának számszerűsítése. 
A minőséget továbbra is a harmadik évezred kulcselemének tartják, de a 
szakemberek véleménye szerint a jövőben csak azok a vállalkozások 
maradhatnak versenyképesek, amelyek korszerű kvantitatív elemzési eszközöket 
használnak4. 
 

                                                 
3 Demeter Krisztina: A minőség stratégiája és gyakorlata vállalati szemmel Magyar Minőség 
2008/1. 
4 Davenport, Thomas H.: Competing on Analytics, Harvard Business Review, 2006. január 
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2. KUTATÁSI HÁTTÉR ÉS MÓDSZERTAN 

 

A Ph. D. kutatómunkám első fázisa a hazai és nemzetközi szakirodalom 
áttekintése, feldolgozása volt. 
 
A szakirodalom feldolgozása kiterjedt 

~ a minőség különböző értelmezésére, a minőség jelentésének változására 
a nagy iskolák bemutatásán keresztül eljutva a TQM kialakulásáig; 

~ a minőségügy szabályozására, az ISO – szabványrendszerre, a 
különböző minőségi díjakra; 

~ a vállalatok, vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzése során 
alkalmazható módszerekre, ezen belül is elsősorban a minőség helyére a 
gazdasági elemzésben; 

~ a vállalatok, vállalkozások tevékenységének elemzése során 
alkalmazható statisztikai módszerekre, az alkalmazhatóság, az 
alkalmazási feltételek kérdésére, valamint a módszerek újszerű 
rendszerezésére; 

~ a vállalatok által a gyakorlatban alkalmazott módszerekre. 
 
A kutatás egyrészt egy történeti/összehasonlító kutatás a minőség fogalmára, a 
minőségügyi rendszerekre, valamint ezek változására vonatkozóan, ami 
kiegészült egy feltáró jellegű kutatással a vállalkozások tevékenységének 
gazdasági elemzési módszereire vonatkozóan, kiemelten a minőség vizsgálatára 
és elemzésére. 
 
Másrészt empirikus kutatást végeztem a gyakorlatban alkalmazott módszerek 
körére vonatkozóan egy kérdőíves felmérés segítségével ISO minősítéssel 
rendelkező vállalatok körében. 
A vizsgálni kívánt populáció a vállalatok, vállalkozások azon része volt, melyek 
már alkalmazzák a minőség szélesebb értelmezését, s amelyeknél már 
kimutatható és mérhető a komplex módon értelmezett minőség hatása a 
vállalat/vállalkozás tevékenységére, eredményességére. 
A vizsgálat egyrészt az alkalmazott módszerek körére, másrészt pedig arra 
irányult, hogy a vállalat jellemzői (méret, tulajdonosok, ágazat, stb.) hogyan 
befolyásolják a minőség kezelését, vizsgálatát, elemzését. 
 
Az empirikus adatok elemzését elsősorban statisztikai módszerekkel végeztem, 
melyhez a Microsoft Excel és az SPSS 16.0 programcsomagokat használtam. 
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3. A KUTATÁS CÉLJA, AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 

 

Dolgozatomban a minőség elemzésénél alkalmazható statisztikai módszereket 
vizsgáltam. Egyrészt arra kerestem a választ, hogy a minőség vizsgálatában 
bekövetkezett szemléletmód-változás, azaz a komplex minőségi szemlélet 
kialakulása milyen változásokat indukált a minőségelemzés módszertanában, 
milyen tényezők befolyásolják az alkalmazható ill. az alkalmazott módszerek 
körét, s rendelkezésre állnak-e a komplex szemléletmódhoz komplex elemzési 
módszerek, amelyek közvetlenül összekapcsolják a minőség és a tevékenységek 
gazdasági elemzésének területét. 

Másrészt a komplex minőségi szemléletmódot már alkalmazó 
vállalatok/vállalkozások minőség-elemzési gyakorlatát vizsgáltam különös 
tekintettel a kvantitatív módszerekre. 
 

A kutatásaim során az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 
 

♦ A komplex minőségi szemléletmód kialakulásának milyen hatása volt a 
minőség és a minőséget befolyásoló tényezők vizsgálatára, a minőség 
elemzésére? A korábban alkalmazott módszerek továbbra is 
alkalmazhatóak-e a minőség elemzésére, vagy szükségessé vált-e új 
számbavételi mód vagy új elemzési módszerek alkalmazása? 

♦ Milyen módszertani kapcsolat van a minőség elemzése, valamint a 
vállalkozások gazdasági tevékenységének elemzése között, 
rendelkezésre állnak-e olyan elemzési módszerek, melyek segítségével 
kimutatható a minőségben bekövetkezett változás gazdasági hatása? 

♦ Milyen okok következtében választja egy vállalat, vállalkozás valamely 
minőségbiztosítási rendszer bevezetését, milyen tényezők indukálják a 
tanúsítás megszerzését? Ezen tényezőknek van-e hatása, ha igen, akkor 
mennyiben, a bevezetés sikerességére? 

♦ A minőségügyi rendszer bevezetése, a tanúsítás milyen módszertani 
változást okozott a minőség elemzésében? 

♦ Milyen tényezők befolyásolják a minőségbiztosítási rendszerrel már 
rendelkező vállalatok által alkalmazott kvantitatív minőségelemzési 
módszerek körét? 
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Az értekezés öt fejezetre tagolódik: 

Az első fejezet a kutatási téma jelentőségét, a vizsgálandó kérdéseket, valamint 
az alkalmazott kutatási és elemzési módszereket tartalmazza. 

 

A második fejezetben a minőség fogalmára és a minőségügyi rendszerekre 
vonatkozó releváns szakirodalom áttekintésével foglalkoztam. Vizsgáltam a 
minőség fogalmában és a minőségügyi rendszerekben bekövetkezett változást, 
valamint ezek módszertani hatását, következményeit. A minőségügyi rendszerek 
bemutatása mellett kiemelten vizsgáltam – elsősorban módszertani szempontból 
– a minőséggel kapcsolatos szabványokat, valamint a különböző 
minőségdíjakat. 

 

A harmadik fejezetben a vállalkozások gazdasági tevékenységének módszereit 
tekintettem át megvizsgálva a minőség elemzésének helyét és alkalmazott 
módszereit. A szakirodalom feldolgozása során kiemelten foglalkoztam a 
minőségben bekövetkezett változások gazdasági hatásának kimutatásával, az 
alkalmazott módszerekkel. 

 

A negyedik fejezetben összegyűjtöttem és – újszerű szemléletben – 
rendszereztem a minőség elemzése során alkalmazott és alkalmazható, 
elsősorban statisztikai, kvantitatív módszereket. Bemutattam a módszerek 
alkalmazási feltételeit, korlátait is. 

 
Az ötödik fejezet az elvégzett empirikus kutatás kiértékelését, elemzését 
tartalmazza. A kutatást ISO minősítéssel rendelkező vállalatok/vállalkozások 
körében végeztem. A kérdőíves felmérés során elsősorban arra kerestem a 
választ, hogy milyen okok következtében döntöttek a vállalatok a 
minőségbiztosítási rendszer bevezetése és tanúsítása mellett, s ez milyen 
módszertani változást idézett elő. Továbbá vizsgáltam, hogy a 
vállalatok/vállalkozások kihasználják-e a statisztikai módszertan által nyújtott 
lehetőségeket a minőség vizsgálata során; mi befolyásolja, hogy a rendelkezésre 
álló módszerek közül melyeket alkalmazzák a vállalatok, s kimutatható-e a 
minőségbiztosítási rendszer bevezetésének, valamint tanúsításának hatása a 
vállalkozás eredményére. 
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4. A KUTATÁS ÚJ ÉS ÚJSZERŰ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 

A kutatás főbb megállapításait – tézisek formájában – az alábbi négy pont köré 
gyűjtve mutatom be: 
 

1. A minőség fogalmában, a minőségügyi rendszerekben bekövetkezett 
változások, s ezek módszertani hatásai; 

 
2. A minőség kérdése a vállalkozások tevékenységének gazdasági 

elemzésében; 
 

3. A minőség elemzésében alkalmazható – elsősorban kvantitatív – 
módszerek rendszerezése; 

 
4. A rendelkezésre álló elemzési módszerek gyakorlati alkalmazása ISO 

minősítéssel rendelkező vállalkozások körében; 
 
 
4. 1. A MINŐSÉG FOGALMÁBAN, A MINŐSÉGÜGYI RENDSZEREKBEN 

BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, MÓDSZERTANI HATÁSUK 

 
A minőség és a minőségbiztosítás fogalma az elmúlt évtizedekben alapvető 
változásokon ment keresztül, s ma már legyen szó vállalati stratégiáról, 
szervezeti változásról, a piacképesség, versenyképesség vizsgálatáról, szinte 
minden a minőség ill. a minőség javítása körül forog. Hosszú út vezetett az 
1800-as években alkalmazott végtermék ellenőrzéstől a XX. század második 
felében megfogalmazott teljes körű minőségmenedzsmentig (TQM). A minőség 
fogalmának újradefiniálása, a fogalom kibővítése új szemléletet, új elemzési 
területeket és módszereket hozott a minőség vizsgálatába. 
 
A kutatás során arra a megállapításra jutottam, hogy a minőség különböző 
definíciói – bár a részletekben, sőt néha a tartalmukban is eltérőek – lényegüket 
tekintve azonosak, azaz valamilyen előírásnak, követelménynek való 
megfelelést fogalmaznak meg. Lényegét tekintve kétféle megközelítés terjedt el: 

~ előre meghatározott, számszerűsíthető követelmények teljesítése; 
~ a termék konkrét mérhető jellemzőitől függetlenül a vevői igények 

kielégítése. 
 
A definíciók sokszínűsége, ill. azok meglehetősen általános megfogalmazási 
módjai azonban már magukban hordozzák a minőség mérésének, értékelésének 
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módszertani nehézségeit mind a teljesíteni kívánt elvárások számbavétele, mind 
pedig a teljesítés, az elvárások kielégítési mértékének vizsgálata esetén. 
A minőség különböző definíciói közül – a minőség kvantitatív vizsgálata 
szempontjából – azokat tekintettem mértékadónak, amelyek valamilyen belső 
vagy külső elvárásnak való megfelelést fogalmaznak meg még akkor is, ha ezen 
elvárásokat a definíció nem határozza meg egyértelműen. 
 
A fogalom tartalmilag is komplexebbé vált. Eredetileg csak a konkrét termék 
tulajdonságainak, jellemzőinek, különféle paramétereinek az ellenőrzése volt a 
vizsgálatok középpontjában, majd az eltérések és hibák okainak vizsgálata 
alapvető szemléletváltozást hozott. Így a termékek utólagos ellenőrzése mellett a 
vizsgálat kiterjedt a teljes termelési-értékesítési folyamatra, majd a vevői 
igények felmérésére és az igények kielégítésére. Ahhoz, hogy ezek egyszerre 
nyomon követhetőek, ellenőrizhetőek, tervezhetőek legyenek, új szervezeti 
formákra, s végül új vezetési stílusra, új vezetési filozófiára volt szükség. Így a 
fejlődési folyamat az egyszerű végtermék ellenőrzéstől a különböző 
menedzsment rendszerekig haladt, a TQM kialakulásáig. 
 
A TQM, az ISO szabványcsalád, a különböző minőségdíjak valamint az – 
eredetileg nem a minőség vizsgálatára, hanem a vállalati teljesítmény mérésére 
alkalmazott – egyéb módszerek már a vevői követelmények megismerését, és 
minél jobb kielégítését helyezték a középpontba, s a teljes vállalati folyamatot 
már ún. minőségi szemléletben vizsgálták és elemezték. A TQM, az ISO 
szabványok és a különböző minőségdíjak azonban csak általános iránymutatást 
adtak arra vonatkozóan, hogy milyen módon, milyen módszerekkel történjen a 
minőség alakulásának vizsgálata.  
 
1. (alapozó) tézis 
A minőség fogalmának különböző meghatározásai – bár tartalmukban 

alapvetően megegyeznek – összességében valamilyen követelménynek, 

előírásnak vagy elvárásnak való megfelelést tartalmaznak. Ugyanakkor a 

legtöbb esetben sem a követelmények, elvárások, előírások, sem pedig a 

megfelelés szükséges mértéke nem definiálhatók olyan egyértelmű, egzakt 

módon úgy, hogy ez elősegítse a megfelelő elemzési módszerek kiválasztását és 

alkalmazását. 

A minőségügyi rendszerek, szabványok és minőségdíjak a minőség elemzésének 

módszertanára vonatkozóan csak általános irányelveket fogalmaznak meg, a 

minőség vizsgálata és elemzése során a ténylegesen alkalmazott módszerek 

körét maga a vállalkozás határozza meg. 

 

 
A minőség vizsgálatára különböző kvantitatív – statisztikai ill. kvalitatív, 
szakértői módszerek használhatók. Ezek egy része speciálisan a minőség 
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vizsgálatára lett kidolgozva, de alkalmazhatók olyan módszerek is, melyeket a 
vállalat/vállalkozás más területein már alkalmaztak. 
 
Tehát összefoglalva megállapítható, hogy a minőség vizsgálata, a 

minőségelemzés a termékek mérhető jellemzőinek vizsgálatától indult, majd a 

termékek konkrét mérhető jellemzőitől független vevői igények kielégítése került 

a középpontba, s a termék gyártásától, előállításától a hangsúly áthelyeződött a 

teljes termelési – értékesítési folyamatra, s a vállalati folyamatok 

minőségközpontú fejlesztése volt a cél. Ezt követően viszont ismét a mérésre, a 

számszerű információk elemzésére, értékelésére helyeződött a hangsúly. Ez a 

folyamat azonban csak részben tekinthető „visszatérésnek” az eredeti 

gondolathoz, a számszerű követelmények ellenőrzéséhez, mivel a Six Sigma 

megtartotta a minőségbiztosítási rendszerek folyamatszemléletét, de kiegészítette 

konkrét mérési-elemzési értékelési módszerekkel. 
 
Az elemzésnek azonban a tevékenység vagy a termék minőségének vizsgálata 
mellett ki kell terjednie a gazdaságosság kérdésére is, mely szükségessé teszi, 
hogy a termék vagy tevékenység minőségének vizsgálata és a vállalkozás 
tevékenységének gazdasági elemzése között közvetlen módszertani kapcsolat 
legyen. 
Ez szükségessé teszi a minőség-elemzés fogalmának definiálását: 
~ kvantitatív és kvalitatív elemzési módszerek olyan alkalmazását jelenti, 

melyek célja az adott termék, tevékenység vagy szervezet minőségi 

színvonalának meghatározása, a minőségben bekövetkezett változások és az azt 

előidéző tényezők vizsgálata, valamint a minőségben, a minőségi színvonalban 

bekövetkezett, ill. bekövetkező, várható vagy tervezett változásoknak a 

vállalat/vállalkozás eredményességére gyakorolt hatásának kimutatása lehet. 
 
 
4. 2. A MINŐSÉG KÉRDÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK 

GAZDASÁGI ELEMZÉSÉBEN 

 
A vállalatok/vállalkozások tevékenységével kapcsolatos gazdasági döntések 
megalapozásához, a döntés-előkészítéshez és a döntéshozatalhoz a 
döntéshozóknak, a tulajdonosoknak és a vállalat/vállalkozás vezetőinek 
megbízható információkkal kell rendelkezni a vállalat/vállalkozás 
tevékenységéről, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi és piaci helyzetéről. De a 
vállalkozás tevékenységének értékelése, minősítése, s így a vállalkozási 
tevékenység minőségének elemzése is hasonló információigényt jelent. 
A döntés-előkészítés, döntéshozatal valamint a tevékenység értékelése során 
felhasznált információk azonban nem egyszerű terv és/vagy tényadatokat 
jelentenek, hanem az adatok alapján végzett elemzést, az összefüggések, a 
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várható hatások, tendenciák feltárását, s amennyiben lehet, számszerűsítését is. 
Ez nemcsak a vállalkozás tulajdonosainak, vezetőinek, alkalmazottainak, hanem 
a befektetőknek, hitelezőknek, valamint a meglévő és potenciális üzleti 
partnereknek is információval szolgálhat az adott vállalkozás jelenlegi és 
várható helyzetéről, valamint a minőség alakulásáról. 
 
Így „… a gazdasági elemzés a gazdasági vezetés nélkülözhetetlen eszköze, 

lényegében olyan módszer, mellyel … a vállalkozási tevékenység megismerhető, 

bírálható és fejleszthető.”
5 

Tágabb értelemben az elemzést tudományos kutatási módszerként is definiálják. 
 
Az elemzés célja tehát feltárni a vállalkozás tevékenységét, eredményességét 
befolyásoló tényezőket és – amennyiben lehetséges – számszerűsíteni ezen 
tényezőknek a vállalkozás gazdálkodására, eredményességére gyakorolt hatását. 
A vállalkozás által előállított termékek, ill. a vállalkozás által végzett 
tevékenység minősége, ill. a minőség változása is ezen tényezők egyike, így 
ennek elemzése, a minőség alakulásának a vállalkozás eredményére gyakorolt 
számszerű hatása is a gazdasági elemzés részét kell, hogy képezze. 
 
A kutatásaim során arra megállapításra jutottam, hogy a gazdasági elemzés 
hagyományos információbázisán, a számviteli információkon és a számviteli 
beszámolók adatain alapuló eredményalapú elemzés a minőség teljes körű 
vizsgálata esetén nem szolgáltat mennyiségében és tartalmában elegendő 
információt a minőségi színvonal, a minőség változásának és ezen változásnak a 
vállalat/vállalkozás eredményére gyakorolt hatásának számszerűsítéséhez, s így 
a minőség értékeléséhez. A számviteli adatokon és beszámolókon alapuló 
elemzésben a minőség elemzése alapvetően két területen jelenik meg, a 
gyártmány-és gyártásfejlesztési beruházások gazdaságossági vizsgálatainál, 
valamint a termékek utólagos minőségvizsgálatánál. Mindkét esetben 
megállapítható azonban, hogy a vállalkozás teljes tevékenységének csak egy-
egy részét érinti az adott terület, valamint, hogy a minőségváltozás eredményre 
gyakorolt hatásának kimutatása a hagyományos elemzési módszerek esetén az 
eredményt befolyásoló legfontosabb tényezők, az ár, az értékesítési volumen, 
valamint a költségek változásán keresztül történik. Ennek legfőbb oka 
természetesen az, hogy az eredményre, a jövedelmezőségre gyakorolt hatását 
akkor lehet a legkönnyebben számszerűsíteni, mérhetővé tenni, ha a 
minőségváltozást le tudjuk fordítani a gazdasági elemzésben használt 
alapkategóriák, az értékesítési volumen, az árak és a költségek változására. 

                                                 
5 Birher Ilona – Pucsek József – Sándor Lászlóné – Sztanó Imre: Vállalkozások 
tevékenységének gazdasági elemzése, PERFEKT, Budapest, 2001 
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Ugyanakkor nem számszerűsíthető általánosan, minden esetben, hogy az ár és a 
volumen változásából mennyi köszönhető valóban a minőség változásának, és 
mennyi a többi vizsgált tényező hatása. 
 
A költségek vizsgálatánál megállapítható volt, hogy számos eljárás ismert a 
minőséggel kapcsolatos költségek számszerűsítésére, elemzésére, de a 
gyakorlati megvalósításhoz a számvitelben alkalmazott költségkategóriák nem 
nyújtanak megfelelő információbázist. 
 
A minőség alakulásának és a vállalat pénzügyi teljesítményének a kapcsolata 
közvetlen módon először a Balanced Scorecard mutatószám-rendszerben jelent 
meg. A BSc már konkrétabban definiálta a vizsgálatba bevont tényezőket, 
mutatókat, s így ezek kvantitatív – elsősorban statisztikai módszerekkel történő 
– elemzését is lehetővé tette. 
 
2. tézis 
A minőség gazdaságosságának, hatékonyságnak, valamint a minőségben 

bekövetkezett változások gazdasági hatásainak vizsgálatához szükség van – a 

jelenlegi gyakorlattal szemben – a minőségvizsgálati és elemzési módszereknek 

és a vállalkozási tevékenység gazdasági elemzésének egy szorosabb módszertani 

összekapcsolására. 

A minőség változásának eredményre gyakorolt hatását az ár, a volumen és a 

költségek változásán keresztül lehet kimutatni, de a rendelkezésre álló gazdasági 

elemzési módszerek erre csak korlátozottan biztosítanak lehetőséget, ugyanis 

nem számszerűsíthető általánosan, minden esetben, hogy az ár, a volumen és a 

költségek változásából mennyi köszönhető egyértelműen közvetlenül a minőség 

változásának és mennyi a többi vizsgált tényező hatása. 

 
3. tézis 

Annak ellenére, hogy a minőségi törekvések megjelenhetnek a 

vállalatok/vállalkozások számviteli rendszerének kialakítása során, a 

minőséggel kapcsolatos költségek számbavételéhez és elemzéséhez a gazdasági 

elemzés során szokásosan használt számviteli információk és a számviteli 

beszámolók adatai önmagukban nem biztosítanak megfelelő adatbázist, a 

minőségköltségek részletes vizsgálatához ezért rendszerint önálló, a minőségi 

szempontokat figyelembe vevő adatgyűjtés szükséges. 
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4. 3. A MINŐSÉG ELEMZÉSÉBEN ALKALMAZHATÓ – ELSŐSORBAN 

KVANTITATÍV – MÓDSZEREK RENDSZEREZÉSE 
 
A minőség fogalmának bővülése és tartalmi változása, valamint a minőségügyi 
rendszerek szemlélet-változása azonban a minőség elemzésére, vizsgálatára 
alkalmazható módszerekben ill. azok alkalmazásában is változást hozott. 
 
A vállalatok/vállalkozások számára is alapvető jelentőségű annak ismerete, hogy 
a vállalkozás milyen minőségi szinten működik, valamint a minőség 
változásának milyen – számszerű – hatása van a vállalkozás eredményére. 
 
Davenport amerikai közgazdász szerint egy új trend van kialakulóban, amelyben 
a vállalkozások valójában a kvantitatív – azaz a mérhető mennyiségek 
elemzésén alapuló – eszközök használatában versenyeznek, és a jövőben csak 
azok maradnak versenyképesek, akik fejlett kvantitatív elemzési eszközöket 
használnak. 
 
Amíg a végtermék utólagos ellenőrzése jelentette a minőség vizsgálatát, adottak 
voltak a termék számszerű jellemzői, melyeknek az ellenőrzését, vizsgálatát az 
ismert statisztikai módszerek alkalmazásával el lehetett végezni. A minőség 
fogalmában és a minőségbiztosítás tartalmában bekövetkezett változások – 
amelyek a teljes körű minőségbiztosításig vezettek – azonban a minőség 
szempontjából vizsgálandó területet is jelentősen kibővítették. 
 
A módszerek mindenkori alkalmazása előtt azonban – éppen a feladat 
bonyolultsága miatt – első lépésként azt kell tisztázni, hogy adott tevékenység 
esetén 

a.) pontosan mit szeretnénk mérni, 
b.) a mérni kívánt tényező milyen jellemzőkkel írható le, 
c.) a vizsgált jellemző hogyan mérhető, 
d.) mennyi az előírt vagy elvárt értéke. 

 
Csak miután az előző kérdéseket megbízhatóan megválaszoltuk, akkor 
kezdhetjük el az elemzést, azaz annak vizsgálatát, hogy 

a.) megfelel-e a vizsgált jellemző az előírt vagy elvárt értéknek, 
b.) ha nem felel meg, akkor milyen tényezők idézték elő az eltérést, a 

„nem-megfelelést”, 
c.) ezek a befolyásoló tényezők, valamint a hatásuk hogyan mérhető, 

számszerűsíthető, 
d.) kimutatható-e a nem-megfelelésnek a vállalat/vállalkozás 

eredményességére gyakorolt hatása? 
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Az előzőekben felsorolt kérdések – és az azokra adott válaszok – dönthetik majd 
el, hogy milyen kvantitatív/statisztikai elemzési módszereket alkalmazhatunk és 
hogyan. 
 
Ezért a minőség elemzésénél alkalmazható módszereket indokolt az előzőtől 
eltérő módon, más szempontok szerint rendszerezni. Az 1. számú tábla az 
alkalmazható módszereket elemzési területenkénti csoportosításban, a 
rendelkezésre álló ismérvekkel összevetve mutatja be külön-külön a 
hagyományos termelő – nem-termelő tevékenységekre. 
 

1. sz. tábla 

A minőség elemzésében alkalmazható kvantitatív módszerek 

 

Elemzési terület 
Termelő tevékenység Nem termelő tevékenység 

Ismérv típusa Módszerek Ismérv típusa Módszerek 

A végeredmény 
minőségi 
jellemzői 

Mennyiségi 
ismérvek 

Várható érték, medián, 
szórás, arány becslése, 

tesztelése, ellenőrző 
kártyák alkalmazása, 
SPC, leíró statisztika 

Általában 
nem 

mennyiségi 
ismérvek 

Leíró statisztika: belső 
arányok, megoszlások 

vizsgálata 

A minőséget 
befolyásoló 
tényezők 
meghatározása 

Mennyiségi 
és minőségi 

ismérvek 

Scatter diagram, 
Pareto analízis, 
ABC-analízis, 

Ishikawa 
ok-okozati diagram 

Elsősorban 
minőségi, 
részben 

mennyiségi 
ismérvek 

Kontingencia táblák, 
Pareto analízis, 
ABC-analízis, 

Ishikawa 
ok-okozati diagram 

A minőséget 
befolyásoló 
tényezők 
hatásának 
kimutatása 

Mennyiségi 
és minőségi 

ismérvek  

Korreláció- és 
regresszió-számítás, 
variancia – analízis, 

többváltozós 
regresszió, 

faktoranalízis, 
klaszteranalízis 

Elsősorban 
minőségi, 
részben 

mennyiségi 
ismérvek 

Kontingencia táblák 
elemzése, asszociációs 

mutatószámok, 
nemparaméteres 

próbák, 
többdimenziós skálák, 

diszkriminancia - 
analízis 

Vevőelégedettség 
Elsősorban 
minőségi és 

részben 
rangsorolható 

ismérvek 

Kérdőíves felmérés és 
elemzési módszerei 

Elsősorban 
minőségi és 

részben 
rangsorolható 

ismérvek 

Kérdőíves felmérés és 
elemzési módszerei 

Alkalmazottak 
elégedettsége 
Megfelelés a 
társadalmi 
elvárásoknak 
 
A táblázatból is látható, hogy az elemzési módszerek körét jelentősen 
behatárolja a rendelkezésre álló adatok típusa. Ahol közvetlenül mennyiségi 
ismérvek segítségével végeztük el a mérést, s ezáltal arányskálán mérhetők a 
vizsgált minőségi jellemzők, ott a teljes matematikai-statisztikai eszköztár 
felhasználható az elemzésben, és ezeket a gyakorlatban széles körben 
alkalmazzák is. De ahol nem állnak rendelkezésre mennyiségi ismérvek, ott az 
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alkalmazható módszerek köre is lényegesen szűkebb, s ezek közül is elsősorban 
az egyszerűbb – általában egyváltozós, vagy egy ismérv szerinti – elemzések 
kerülnek a gyakorlati alkalmazás középpontjába. 
 
Természetesen a minőségi ismérvekkel történő „mérés” nem csak az un. nem-
termelő tevékenységeknél merül fel, hiszen a vevőelégedettség, az 
alkalmazottak elégedettségének és a társadalmi elvárásoknak való megfelelés 
vizsgálata a tevékenység jellegétől függetlenül mindkét területen szükséges. 
 
Ez tehát ismét csak azt erősíti, hogy egy-egy konkrét termék/szolgáltatás esetén 
lehet különbség az alkalmazott módszerekben, de összességében megállapítható, 
hogy a termelő és a nem-termelő folyamatok elemzési módszerei nem 
különülnek el élesen egymástól, vannak teljesen azonos területek 
(vevőelégedettség) és találhatók olyanok is, amelyeknél – ha korlátozottan is, de 
– alkalmazhatók ugyanazok a módszerek különböző típusú adatok/ismérvek 
esetén is (regresszió-számítás). 
 
Korábban az elemzésnél alkalmazott módszerek körét szinte egyértelműen az 
határozta meg, hogy milyen – termelő vagy szolgáltató – tevékenységet végez a 
vállalkozás. A minőség, a minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás tartalmának 
változása azonban az alkalmazható módszerekben is változást hozott. 
 
4. tézis 
A minőségi szemlélet változásával jelentősen bővült a minőség elemzésének 

területe, melyen a mennyiségi jellemzők mellett egyre hangsúlyosabbá vált a 

közvetlenül nem, vagy nehezen számszerűsíthető minőségi ismérvek vizsgálata. A 

kvantitatív elemzési módszerek – azon belül is elsősorban a statisztikai 

módszerek – azonban minőségi jellemzők esetén is megbízhatóan alkalmazhatók, 

azaz minden elemzési terület esetére definiálhatók az adott területen adott típusú 

adatok esetén alkalmazható statisztikai módszerek. 

 

5. tézis 
A különböző tevékenységek minőségének egységes értékeléséhez és a megbízható 

összehasonlíthatósághoz – a vállalatok/vállalkozások különböző jellemzői 

ellenére, sőt azokat figyelembe véve – a minőség elemzését egységes 

módszertani ajánlások alapján kell elvégezni. 

 

 
Tehát azt, hogy adott típusú adatok vizsgálatára milyen matematikai-statisztikai 
módszerek alkalmazhatók, minden elemzési feladat esetén a vizsgált ismérvek, 
jellemzők típusa határozza meg. Mivel a minőség elemzésének, vizsgálatának 
köre termelő tevékenységet végző vállalkozások esetén is kiterjed most már 
olyan – általában nem számszerű – jellemzők vizsgálatára is, mint amelyek 
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alapvetően a nem-termelő tevékenységeket jellemezték, ezért az elemzésben 

alkalmazható módszerek között már a tevékenység jellegét tekintve jelentősen 

csökkent a különbség. 

Azaz a teljes körű minőségbiztosítással a minőség elemzése már a teljes 

termelési-értékesítési folyamatra kiterjed, melynek minőségi jellemzői között a 

közvetlenül számszerű vagy legalábbis számszerűsíthető ismérvek mellett 

ugyanúgy megtalálhatók a nem-számszerű, azaz minőségi ismérvek is. 

 
 
4. 4. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ELEMZÉSI MÓDSZEREK GYAKORLATI 

ALKALMAZÁSA ISO MINŐSÍTÉSSEL RENDELKEZŐ VÁLLALKOZÁSOK 

KÖRÉBEN 
 
A Magyarországon működő vállalatok/vállalkozások által a minőség elemzése 
során ténylegesen használt módszerek körét, az alkalmazás feltételeit, 
körülményeit, főbb jellemzőit egy kérdőíves felmérés keretében vizsgáltam meg. 
Mivel ebben az esetben alapvetően a minőséggel kiemelten foglalkozó 
vállalkozásokról van szó, ezért a vizsgálat olyan vállalatokra irányult, amelyek 
valóban – dokumentálható módon – rendelkeznek valamilyen minőségügyi 
rendszerrel. Ahhoz, hogy összehasonlítható, s ezáltal statisztikailag elemezhető 
adatokat nyerjek, olyan adatbázist választottam, amelybe a 
vállalatok/vállalkozások valamilyen egységes szempontrendszernek megfelelve 
kerültek be. 
Így alapsokaságnak a 2008-ban auditált ISO–minőségbiztosítási rendszerrel 
rendelkező vállalatokat tekintettem, az elemzésem a vállalatok ezen körére 
irányult. 
 
A vállalkozások kiválasztása a Magyar Minőség Társaság honlapjáról elérhető, 
„Az ISO Minősített Cégek Címjegyzéke” adatbázisból történt, amely a 
felméréskor 11 428 cég adatait tartalmazta. 
Több mint 300 e-mail-en kiküldött kérdőívből 104 teljes mértékben kitöltött és 
statisztikai elemzésre használható kérdőív érkezett vissza. A kérdőíves 
megkeresést kiegészítette 3 különböző méretű és különböző tevékenységet 
végző vállalatnál/vállalkozásnál végzett mélyinterjú, mely a válaszok mögötti 
okokat kutatta. 
A teljes felmérés ideje 2008. február – novemberi időszak volt. 
 
A megkérdezett vállalkozások átlagosan 9 éve rendelkeznek ISO minősítéssel, 
bár ez vállalkozásonként a 0 – 15 év intervallumban erősen szóródik (V = 
51 %). 
Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek a legrövidebb ideje – azaz 0–3 éve – 
rendelkeznek ISO minősítéssel, a válaszokból egyértelműen megállapítható, 
hogy a minősítés megszerzésének elsődleges oka az volt, hogy beszállítóként 
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megfeleljenek az elvárásoknak. Ezeknél a vállalkozásoknál a minőség javítása 
és az eredményesség kérdése csak a 4. – 5. helyen szerepelt. 
A minőségbiztosítási rendszer bevezetésének okaként legtöbben (60 %) a 
menedzsment döntését jelölték meg, míg legkevesebbszer a tulajdonosi elvárás 
és az egyéb okok jelentek meg. Ugyanakkor az összesített sorrend szerint 
legfontosabb szempontként – az egyéb ok megjelölése mellett – a beszállítói 
feltétel jelent meg. 
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1. sz. ábra 

A minőségbiztosítási rendszer bevezetésének oka a rangszámok sorrendjében 

 
A minősítés megszerzését – és a minőségbiztosítási rendszer bevezetését – mind 
az eredmény, mind pedig a minőség javítása szempontjából közepesnek ítélték a 
megkérdezettek, átlagosan 3,52 volt a minősítés az eredmény javítása, és 
valamivel jobb, 3,73 a minőség javítása esetén. Bár 1-től 5-ig mindenféle 
minősítés előfordult, a válaszok szórása mindkét esetben viszonylag alacsony 
volt, az átlag közel 30 %-a az eredmény javítására vonatkozó kérdés és 20% a 
minőségjavítás esetén. Általában mindkét szempontból azonosnak ítélték a 
válaszadók a bevezetés sikerességét, az átlagos pontszámban nincs szignifikáns 
különbség. A két szempont szerinti pontszámok szignifikánsan korrelálnak 
egymással. 

Valamivel árnyaltabb a kép, ha a bevezetés sikerességét annak függvényében 
vizsgáljuk, hogy a válaszadó melyik tényezőt jelölte meg a bevezetés első – 
legfontosabb – okaként. Amennyiben legfontosabb okként a minőség javítását 
vagy a menedzsment döntését, ill. a pályázati feltételt jelölték meg, a bevezetés 
sikerességének megítélésében szignifikáns eltérés tapasztalható. Az első két 
esetben sikeresebbnek ítélték a válaszadók a rendszer bevezetését a minőség 
javítása szempontjából, s szignifikánsan rosszabbnak az eredmény alakulása 
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szempontjából. Ettől csak a pályázati feltétel, mint legfontosabb szempont 
esetén van eltérés, ekkor ugyanis a bevezetés az eredményre jobb hatással volt – 
a válaszadók megítélése szerint – mint a minőségre. A két szempont értékelése – 
ugyancsak a pályázati feltételek első helyre rangsorolásától eltekintve – minden 
egyéb szempont esetén szignifikánsan korrelál egymással. 

Az összes válaszadó közel 50 %-a elsősorban külső okokkal indokolta a 
minőségbiztosítási rendszer bevezetését: 51 válaszban jelöltek meg első helyen 
vagy helyeken kizárólag külső okokat, azaz a beszállítói feltételt, pályázatokon 
való részvételt és/vagy a versenytársak kényszerítő hatását. Ez azonban azt is 
jelenti, hogy szignifikáns az az állítás, hogy a vállalkozásoknak legalább a fele 
külső okok miatt dönt a tanúsítás mellett. 

Az alkalmazható módszerek közül a legtöbben az egyszerűbb, leíró statisztikai 
módszereket, az adatok és a folyamatok grafikus megjelenítését ismerik, de a 
nem-kvantitatív módszereket is jelentős arányban nevezték meg, mint pld a 
brainstorming-ot, a SWOT-analízist, valamint az önértékelési módszert. Az 
előzőek azonban nem csak, vagy elsősorban nem minőségelemzési módszerek, 
számos más területen is gyakran alkalmazzák. Az egyszerű adatgyűjtés mellett a 
legismertebb a kérdőíves megkérdezés volt, a válaszadók több mint 90 %-a 
nevezte meg, ami az önértékelési módszerrel együtt az ISO minősítés 
megszerzésének feltétele. Legkevésbé a Shainin- és a Taguchi-módszereket, 
valamint az összetettebb statisztikai módszereket, a faktoranalízist és a klaszter-
analízist ismerték a válaszadók. Tény, hogy ezek alkalmazásához – az 
egyszerűbb statisztikai mutatókhoz képest – mélyebb statisztikai ismeretekre 
van szükség. 
A statisztikai folyamatszabályozás, ill. annak egyes részei, mint pld. az ellenőrző 
kártyák alkalmazása, folyamatképesség vizsgálat az ismertséget tekintve 50-
60 % körül volt, ami valószínűleg elsősorban annak köszönhető, hogy ezek 
alkalmazása – ahogy a módszertani fejezetben bemutattam – speciálisabb 
feltételeket igényel. Így ezeket csak azok a vállalkozások alkalmazhatják, 
amelyek – a módszertani fejezetben bemutatott – feltételeknek eleget tesznek, 
tehát elsősorban a végtermék vizsgálatánál, különösen akkor, ha a termék egzakt 
számszerű jellemzőkkel és arra vonatkozó előírásokkal, követelményekkel 
rendelkezik. 

Meglepő volt, hogy a gazdasági hatások számszerűsítését és a minőségköltségek 
vizsgálatát is csak 40 ill. 52 %-ban nevezték meg ismertnek. 

A módszerek ismertségéhez képest az alkalmazott módszerek köre még ettől is 
lényegesen szűkebb volt. Igazán jelentős – 75 %-ot elérő vagy meghaladó – 
arányban mindössze 4 megnevezett módszercsoport szerepelt a tanúsítás 
megszerzése óta alkalmazott módszerek között, amelyek azonban elég szűk kört 
ölelnek fel, a leíró statisztika egyszerű grafikus és számszerű módszereit, 
statisztikai mutatókat valamint a kérdőíves felmérést. Ezeket követte az – egyéb 
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területeken is alkalmazott – brainstorming, valamint a tanúsításhoz 
nélkülözhetetlen önértékelés. 
Ha a tanúsítás óta bekövetkezett változást vizsgáljuk, még szűkebb a módszerek 
köre, az alkalmazás gyakoriságát tekintve a teljes folyamatok vizsgálata mellett 
a legnagyobb növekedés az önértékelés és az ehhez kapcsolódó kérdőíves 
felmérés esetén volt tapasztalható. Ez az előzőekben leírtak miatt 
természetesnek tekinthető. 
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2. sz. ábra 

A minőség elemzésénél alkalmazható legismertebb 15 módszer alkalmazásának 

gyakorisága és annak változása a válaszadók körében (db) 

 
Az ISO tanúsítás tehát – a módszerek tekintetében – a legnagyobb változást a 
teljes folyamat vizsgálatában, valamint az önértékelési módszer és a kérdőíves 
felmérések alkalmazásában hozta. Ezek azonban mind követelményként 
jelennek meg a tanúsítás megszerzése során. Az előzőektől kisebb mértékű 
növekedés figyelhető meg a statisztikai folyamatszabályozás és a hozzá 
kapcsolódó módszerek esetében, amelyek – az előzőekben már említettem – 
speciálisabb alkalmazási feltételeket igényelnek, így ezeknél nem meglepő az 
alacsonyabb alkalmazási gyakoriság. A legkevésbé ismert módszereket – 
amelyeket a tanúsítás előtt nyilvánvalóan nem használták – a tanúsítást követően 
sem kezdték el alkalmazni, s ugyanez állapítható meg az – egyébként valamivel 
ismertebb (20 – 30 %) – összetettebb statisztikai módszerek alkalmazásában, 
mint a korreláció- és regresszió-számítás, faktoranalízis és klaszteranalízis. Ez 
utóbbi csoportokról azonban el kell mondani, hogy egyrészt korlátozottabb 
körben alkalmazhatók, másrészt pedig – ami sokkal lényegesebb az elérni kívánt 
cél szempontjából – ezek alkalmazása nélkül is megszerezhető a tanúsítás. 
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Az alkalmazott módszerek körét több tényező is befolyásolta. 
Megvizsgáltam az alkalmazott módszerek jellemzőit a vállalkozás 
tevékenységének jellege, a vállalkozás mérete (alkalmazottak száma), a 
nemzetgazdasági ág és a tulajdonosi forma függvényében. 
 
Míg a nemzetgazdasági ág szerinti besorolás, valamint a tulajdonosi forma α = 
1 %-os sziginifikancia szinten nem befolyásolják az alkalmazott módszerek 
körét, addig a tevékenység jellege és a vállalkozás mérete esetén már nem 
állítható, hogy ezeknek a tényezőknek nincs hatásuk az alkalmazott 
módszerekre. 
 
Az a tény nem meglepő, hogy a vállalkozás tevékenységének jellege befolyással 
van a módszerek alkalmazására, mivel a minőséggel kapcsolatos vizsgálatok 
rendszerint éppen ebből a csoportosításból indultak ki. Ugyanakkor az elemzési 
módszerek körét tekintve már eltűnt a korábban tapasztalt éles különbség a 
termelő és szolgáltató tevékenység között. Ennek oka elsősorban a 
minőségelemzés kiterjesztése, s ezáltal az elemzési feladatok kiterjesztése olyan 
területekre is, amelyek mindkét tevékenység esetén megtalálhatók, pld. 
önértékelés, vevői igények felmérése, kérdőíves felmérések alkalmazása, stb. 
Természetesen a végtermékek minőségvizsgálata során továbbra is fennáll a 
módszertani eltérés a termelő és nem-termelő tevékenységek között. 
 
A minta alapján azonban kimutatható, hogy az alkalmazott módszerek körét az 
is befolyásolja, hogy milyen méretű vállalkozásról van szó. A kisebb cégek 
esetében – értelemszerűen – nincs arra lehetőség, hogy a minőségelemzésére 
önálló csoportot hozzanak létre, e mellett itt a folyamatok is egyszerűbbek 
lehetnek. 
 
Már az adatokat megvizsgálva is látható, hogy a nagyobb méretű – több 
alkalmazottat foglalkoztató – vállalkozások esetén az alkalmazott módszerek 
köre is bővebb. Ez egyrészt köszönhető a szerteágazóbb tevékenységnek, kisebb 
vállalkozások esetén a tevékenységek általában egyszerűbben nyomon 
követhetők. Másrészt viszont nagyobb méretű vállalkozásoknál – az előző okok 
miatt is – rendszerint több alkalmazott foglalkozik a minőség elemzésével. Így 
megvizsgáltam a vállalkozás mérete és a minőségelemzéssel foglalkozó 
alkalmazottak köre közötti kapcsolatot is, amely szignifikáns kapcsolatot mutat. 
Asszociációs mérőszámmal megvizsgálva mindkét esetben közepestől gyengébb 
kapcsolatot tapasztaltam, amely azonban a vállalkozás mérete esetén erősebb 
volt. 
 
További befolyásoló tényezőként jelent meg a tanúsítás ideje is. Azok, akik már 
hosszabb ideje rendelkeznek minőségbiztosítási rendszerrel, a módszereknek is 
szélesebb körét alkalmazzák, s általában nem is csak az egyszerűbb kvantitatív 



 

23 

módszereket. Ezeknél a cégeknél a minőség vizsgálatával, elemzésével is önálló 
részleg foglalkozik, továbbá a minősítés sem valamilyen külső tényező, hanem 
belső igény miatt vált szükségessé. 
 
Ugyanakkor azoknál a kisebb méretű cégeknél, amelyek valamilyen 
multinacionális cég beszállítójaként vagy alvállalkozójaként tevékenykednek, 
jellemző, hogy a tanúsítást is valamilyen külső tényező (pld. pályázati vagy 
beszállítói feltétel) miatt szerezték meg. Ezek a cégek az alkalmazott 
módszereket is a minimálisra szűkítették, azaz csak (vagy legalábbis elsősorban) 
azokat a módszereket alkalmazták, amelyek elengedhetetlenek voltak a tanúsítás 
megszerzéséhez. 
 
A kérdőív meglepő eredménye volt a minőségbiztosítási rendszer bevezetésének 
az árbevételre és a költségekre gyakorolt hatásának számszerűsítése, ill. ennek 
hiánya. A válaszadóknak közel 75%-a azt válaszolta, hogy nem 
számszerűsítették a minőségbiztosítási rendszernek az árbevételre gyakorolt 
hatását, míg közel 10%-uk nem ismerte számszerűen az értéket – tehát 
lehetséges, hogy számszerűsítették. 70%-ban ugyanezen cégek a 
minőségköltségekre is ugyanezt a választ adták. Ez ugyan összhangban van a 
módszereknél tapasztaltakkal, azaz, hogy a gazdasági hatások és a 
minőségköltségek számszerűsítésének módszereit nagy arányban nem ismerik és 
így nem is használják, pedig az eredmény, azon belül az árbevétel alakulásának, 
valamint a költségeknek az elemzése a gazdasági elemzés központi kérdése. A 
minőség alakulásának az árbevételre gyakorolt közvetlen hatását valóban nem 
egyszerű kimutatni, ill. nem egyértelmű a legtöbb esetben, hogy az árbevétel 
változását valóban a minőség változása, s nem valamilyen egyéb tényező 
váltotta ki. 
A felmérés során a minőség – gazdasági hatás kapcsolatában tapasztaltak 
ugyanakkor teljes összhangban vannak a minőségügyi szakemberek általános 
tapasztalataival: 

 

„ … a legtöbb esetben a minőségügyesek nem tudják számszerűen igazolni a 

szabványrendszerek működtetése révén elért hasznosságot. A cégvezetők, a 

tulajdonosok pedig azt várják el, hogy a szervezetek profitot termeljenek, 

csökkentsék a bekerülési költségeket, és növeljék versenyképességüket.”
6 

 
A probléma azonban nem csak a Magyarországon működő vállalkozások esetén 
merül fel, különböző – az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban 
végzett – felmérések szerint a vállalatok kétharmada – nyolcvan százaléka nem 
tapasztalta a TQM kedvező gazdasági hatásait. 
 
                                                 
6 Rózsa András: Lean, Hat Szigma avagy mi lesz veled TQM? Magyar Minőség 2009/1. 
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6. tézis 
Az auditált ISO – minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező vállalkozásoknak 

legalább a fele külső feltételek – beszállítói feltétel, pályázatokon való részvétel 

feltétele, a versenytársak – miatt dönt a minőségbiztosítási rendszer bevezetése 

mellett. A legrövidebb ideje ISO tanúsítással rendelkező 

vállalatok/vállalkozások egyértelműen külső okokkal indokolták a bevezetést, 

ugyanakkor a külső feltételek szignifikánsan sikeresebb bevezetést 

eredményeztek. Az alkalmazott módszerek körét – a vizsgált tényezők közül – a 

tanúsítás megszerzésének célja, valamint a vállalkozás mérete befolyásolják 

szignifikánsan. 

 

7. tézis 
Az auditált ISO – minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező vállalkozások 

körében a minőség elemzése során egyértelműen háttérbe szorul a minőség 

alakulásának a vállalat/vállalkozás eredményére gyakorolt hatásának 

kimutatása, számszerűsítése. A minőség alakulásának gazdasági hatásait elemző 

módszerek ismertsége és alkalmazásának gyakorisága is kiugróan alacsony ezen 

vállalatoknál. 

 

 
Az ISO-szabványok a minőségirányítási rendszerekre vonatkozóan a 
vállalatok/vállalkozások számára csak általános követelményeket és az egyes 
területekre vonatkozó irányelveket fogalmaznak meg. Ez érvényes 
természetesen az alkalmazható elemzési módszerekre is. Így nem meglepő, hogy 
az egyes vállalkozások – a céljaiknak megfelelően – különböző módszereket 
alkalmaznak a minőség biztosítása, ellenőrzése, elemzése során. A módszerek 
különbözőségét azonban nem elsősorban a vállalkozások tevékenységének 
különbözősége okozza, hanem a vállalkozások egyéb jellemzői pld. a méret, de 
az is jelentős szerepet játszik, hogy mi volt a célja az ISO-rendszer 
auditálásának. 
 
Ahhoz azonban, hogy ezek a vállalatok valóban tartalmilag is ugyanazon 
minősítésnek feleljenek meg, feltétlenül szükséges a lehetséges mérési-elemzési 
módszerek alkalmazásának pontosítása, összehangolása. 
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5. A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE 

 

Dolgozatomban a minőség elemzésének módszertani kérdéseivel foglalkoztam. 
Azt vizsgáltam, hogy a minőség kezelésében bekövetkezett szemléletmód 
változás hogyan hatott a minőség vizsgálata, elemzése során alkalmazott 
kvantitatív módszerekre, a vállalatok/vállalkozások mennyire használják ki a 
módszertan kínálta lehetőségeket, továbbá, hogy a minőség és a gazdasági 
tevékenység elemzése között milyen módszertani kapcsolat van. 
 
Úgy gondolom, hogy az előzőekben összefoglalt eredmények több szempontból 
is hasznosíthatók: 
 

♦ A kutatómunka és a dolgozat megírása során szerzett tapasztalataimat a 
gyakorlatban elsősorban a statisztika módszertanának oktatása során 
tudom kamatoztatni. 

 
♦ A dolgozat eredményei azonban a vállalatok/vállalkozások számára is 

hasznosíthatók; remélhetőleg támpontul szolgálhatnak egy-egy minőség 
elemzési feladat esetén a feltételeknek megfelelő statisztikai módszer 
kiválasztásához, valamint a módszer megfelelő alkalmazáshoz. 

 
♦ Ugyanakkor a dolgozat eredményei alapján felmerül az a kérdés, hogy 

az egyes elemzési területek, gazdasági tevékenységek, ágazatok esetén 
lehetséges-e az alkalmazható módszerek specifikálása, a módszerek 
egyfajta standardizálása, hogy az ISO minősítés módszertanilag is 
azonos követelménynek való megfelelést jelentsen. 

 
♦ A kérdőíves felmérés is alátámasztotta, hogy indokolt lenne a 

vállalkozások gazdasági tevékenységének, valamint a minőség 
elemzésének a szorosabb módszertani összekapcsolása, hogy ezáltal 
mérhetővé, számszerűsíthetővé váljon a minőségben bekövetkezett 
változások gazdasági hatása. 

 
Összegzésképpen egy – a felmérés eredményeit figyelembe vevő – módszertani 
rendszerezést – ajánlást készítettem a vállalatok/vállalkozások számára a 
vizsgált területek és a válalat mérete szerinti csoportosításban. 
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”Quality is not one of the great questions of the world, 

it blends each of them.” 

 
Feigenbaum7 

 
 
1. RATIONALE OF THE RESEARCH 

 
”The main goal … of a business enterprise … is to satisfy customer expectations 
while realizing profit.”8 So as to reach its main goal during its operation, a 
company has to create value for the customers and the owners of the company. 
 
Out of the numerous functions of an enterprise, activities related to marketing 
and innovation express best the market orientation of the business enterprise. 
Innovation expresses the fulfilment of customer expectations at a higher quality 
and the adoption of the enterprise to the competition, creating an opportunity to 
the fulfilment of the changing customer expectations. 
The clue of a successful enterprise is the satisfied customer. And a fundamental 
condition of the satisfaction is the faultlessness or the quality of goods/services. 
Economic analysis – as an essential tool for economic management – provides a 
method which helps to inspect and evaluate the activity and the success of an 
enterprise. 
 
During the last decades the spread of quality management and the standards has 
reached a roaring success all over the world. In Hungary the consequences of the 
transformation forced the development and the spread of quality-oriented 
approach. 
 
Economic transformation challenged Hungarian enterprises and companies as a 
several-decade-long enterprise practice had to be replaced by a totally new 
approach. A new interpretation and approach of the influencing factors known in 
the management of enterprises even before have become necessary. 
 
One of these influencing factors is quality, the role of which has increased 
significantly in companies’ activity in the last years. Quality has become a more 
and more important market factor. Dealing with quality and its interpretation in 

                                                 
7 Feigenbaum, Armand Val: Trends in Quality in the New Yearthousand 
Hungarian Quality 2000/6. 
8 Chikán, A.: Business Economics AULA Ltd. Corvinus University Budapest, 2008 
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a more complex way than before has become indispensable for companies and 
enterprises in order to preserve their competitiveness and to insure their growth. 
 
Quality had become an essential factor for enterprises working in Hungary by 
1990s. Joining the European Union has continued strengthening economic 
relations established after the transition with western European countries. 
Quality expectations have been extremely high with goods flowing to developed 
countries. So improving quality level, creating company quality culture and 
forming the quality approach of the labour force that produces goods have 
become a vital interest for enterprises.9 
 
Market competition, however, has made the justification and certification of 
applied quality approach and quality management system for competitors, 
partners and costumers necessary. That is justification and certification of some 
ISO quality management system auditing or of a quality price winning has 
become necessary. The number of ISO-audited companies grew exponentially 
from the middle of 1990s and it has become an important competitive advantage 
for more and more companies. This growth has, however, halted since 2002 and 
at the same time professional debate has started concerning the value of ISO 
certification as professional circles have also believed that obtaining the 
certification is the only aim for many enterprises and they do not care about 
quality improvement. It has been to be feared that getting the certification 
becomes formal and the competitive advantages related to it also disappears if 
everyone has or many have the adequate quality ”justification”. 
 
Thus situated, however, adequate application of quality measurement and 
quantitative analysing methods, the inspection and analysis of quality with exact 
methods and the quantification of its effects have become all-important. 
Quality has still been considered to be the key element of the third millennium, 
but experts believe that only those enterprises can remain competitive in the 
future that apply up-to-date quantitative analysing methods.10 
 

                                                 
9 Demeter Krisztina: The Strategy and Practice of Quality in Companies 
Hungarian Quality 2008/1. 
10 Davenport, Thomas H.: Competing on Analytics, Harvard Business Review, January 2006 
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2. RESEARCH BACKGROUND AND METHODOLOGY 

 
The first phase of my research was the summary and analysis of domestic and 
international literature. 
 
Analysis of literature extended to 

~ the different interpretations of quality, the change of its meaning by 
introducing the great schools and getting through to the formation of 
TQM; 

~ the regulation of quality management, the ISO family of standards and 
the different quality prices; 

~ the applicable methods in the economic analysis of companies and 
enterprises activities, especially the place of quality in economic 
analysis; 

~ the statistical methods applicable for the analysis of companies and 
enterprises activities, the question of applicability and application 
conditions and the novel systematization of methods; 

~ the methods used by companies in practice. 
 
The research is a historical/comparative research regarding the definition of 
quality, the quality management systems and their changing on the one hand. 
This has been complemented by an exploring research regarding the economic 
analysis methods of companies’ activities, especially the analysis of quality. 
 
On the other I have carried out an empirical research regarding the group of 
methods used in practice with a questionnaire-based survey within the group of 
ISO-audited companies. 
 
The target population was made up of companies and enterprises that applied the 
broader interpretation of quality and in case of that the effect of quality defined 
in a complex way on the activity and efficiency of companies/enterprises could 
be revealed and quantified. 
The analysis focuses on the group of applied methods on the one hand, and on 
how the features of a company influence the managing, the investigation and the 
analysis of quality on the other.  
 
I have carried out the analysis of the empirical data primarily with statistical 
methods, for which I have used Microsoft Excel and SPSS 16.0 programs. 
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3. PURPOSES OF THE RESEARCH, STRUCTURE OF THE DISSERTATION 

 
In my dissertation I have examined the statistical methods applicable in quality 
analysis. On one hand I have intended to find responses to what kind of changes 
was induced in the methodology of quality analysis by the change of approach 
in quality examination, i.e. the formation of complex quality approach; what 
factors influence the group of applied and applicable methods; and if complex 
analytical methods are available to complex approach that can directly join the 
field of quality and the economic analysis of activities. 
 
On the other hand, I have examined the quality analysing practice of 
companies/enterprises applying complex quality approach with special regard to 
quantitative methods. 
 
In my research work I have intended to find responses to: 

- What effect the formation of complex quality approach has on the 
examination of quality and factors influencing quality. Are the methods 
used before still applicable to analyse quality or has it become necessary 
to apply new measuring or analysing methods?  

- What methodological links there are between quality analysis and analysis 
of enterprises economic activities; if analysing methods are available with 
the help of that the economic effect of quality change can be revealed. 

- What makes a company/enterprise choose the introduction of a quality 
assurance system; what factors induce the obtaining of the certification. 
Do these factors have any effect on the success of the introduction? If 
they do then to what extent? 

- What methodological changes have been caused in quality analysis by the 
introduction of quality management system and by certification? 

- What factors influence the group of quantitative quality analysing 
methods used by companies with quality management system. 

 
The dissertation is divided into five chapters. 
Chapter one consists of the importance of research field, the questions to be 
examined and the applied research and analytical methods. 
 
In chapter two I dealt with the overview of the relevant literature regarding the 
definition of quality and the quality management systems. I examined the 
changes in the meaning of quality and in quality management systems and their 
methodological effects and consequences. Besides introducing quality 
management systems, I examined – primarily from methodological point of 
view – quality related standards and the different quality prices. 
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In chapter three I gave an overview of the methods of enterprises economic 
activities by examining the place and applied methods of quality analysis. On 
analysing the literature I focused on revealing the economic effects of quality 
changes and with the applied methods. 
 
In chapter four I compiled and systematized – from a novel aspect – the 
primarily statistical and quantitative methods applied and applicable in quality 
analysis. I also introduced the conditions and limits of application. 
 
Chapter five consists of the interpretation and analysis of the empirical research. 
I carried out my research within ISO-audited companies/enterprises. The 
questionnaire-based survey intended to find responses to what had made the 
companies decide on the introduction and certification of quality management 
system and what methodological changes were caused by this. Moreover, I 
examined whether the companies/enterprises made use of the possibilities 
provided by statistical methodology during quality examination; what influenced 
companies choice about the method to apply and if it is possible to find the 
effects of the introduction and certification of quality management system on the 
enterprise results. 
 

4. NEW AND NOVEL OBSERVATIONS OF THE RESEARCH 
 
Findings of my research can be classified into four categories: 
 

1. Changes in the definition of quality and quality management systems 
and their methodological consequences; 

 
2. The question of quality in the economic analysis of companies 

activities; 
 

3. The systematization of – primarily quantitative – methods applicable in 
quality analysis; 

 
4. The practical application of available analytical methods within ISO-

audited companies. 
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4. 1. CHANGES IN THE DEFINITION OF QUALITY AND QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEMS, AND THEIR METHODOLOGICAL EFFECTS 
 
The definition of quality and quality assurance has changed fundamentally for 
the last decades. Today almost everything – for example company strategy, 
organisational change, the analysis of marketability, competitiveness – is based 
on quality and its improvement. There was a long way from the check of the 
final products applied in the 1800s to total quality management (TQM) 
expressed in the second half of the 20th century. The redefinition of quality and 
the extension of the definition brought new approach, new analytical fields and 
methods in quality inspection. 
 
In my research I have found out that the different definitions of quality – even if 
they are different in details and sometimes also in their meanings – are 
practically the same, i.e. they express correspondence with some regulation or 
obligation. There are basically two approaches: 

~ compliance with predefined quantifiable obligations; 
~ fulfilment of costumer expectations apart from the factual features of 

the product. 
 
The variety of definitions and their rather generic ways of formulation result in 
the methodological difficulties in quality measurement and evaluation both in 
case of taking into account the expectations to completed, both in case of 
examining the fulfillment level of expectations. 
 
The definition has become more complex even in its meaning. Originally only 
the audit of the features, the profile and the different parameters of the factual 
product was in the focus of the examination. Later, the analysis of the faults and 
mistakes causes resulted in a basic change in approach. So besides the 
subsequent check of products, the examination extended to the whole production 
and marketing process, then to the measurement and fulfilment of customer 
demands. So as to these could be followed, checked and planned 
simultaneously, new organisational forms new management style and 
philosophy were necessary. In this way the development process moved on from 
the simple check of the final products to the different management systems, to 
the formation of TQM. 
 
TQM, the ISO standards, the different quality prices and other methods – 
originally applied not for quality analysis, but for the measurement of company 
performance – put in the centre the recognition and the better and better 
fulfilment of customer demands and examined and analysed the whole business 
process in the so called quality approach. TQM, the ISO standards and the 
different quality prices, however, give only a general guideline on how and with 
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which methods to inspect quality. Each organisation could have formed the field 
of measurement, evaluation and analysis in compliance with its goals. The goal 
could be, in some cases, only to obtain the certification and not to improve 
quality. The ISO standards were often criticized also in professional circles, 
many people believe that its life cycle has come to an end and some new system 
or new approach has to follow. Others, however, believe that next come the 
modification and improvement of standards and the integration of different 
systems. 
 
Thesis 1 (underlying thesis)) 
The different definitions of quality – even if they are basically the same in their 

meaning – include correspondence with some requirement, obligation or 

expectation. At the same time, however, in most of the cases nor the 

requirements, obligations and expectations, neither the necessary extent of 

correspondence are not defined in a definite and exact way so that it can 

contribute to the choice and application of the adequate analytical methods. 

Quality management systems, standards and quality prices express only generic 

guidelines regarding the methodology of quality analysis. The group of methods 

applied to inspect and analyse quality is defined by the company itself. 

 
 
Quantitative and qualitative methods can be applied to inspect and analyse 
quality. Some of the methods were worked out especially for quality analysis, 
others have been used in different fields of companies’ activities. 
 
To sum it up, it can be stated that quality inspection and analysis started from 

the inspection of the measurable features of products, and then the fulfilment of 

costumer demands was put in the centre apart from the measurable features of 

the products. Emphasis was first put on production and then on the whole 

production and marketing process, and the aim was the improvement of business 

processes in a quality centred way. Thereafter emphasis was put again on 

measurement, the analysis and evaluation of numerical information. This 

process, however, can only partly be regarded as ”returning” to the original 

idea, to the audit of quantifiable requirements as Six Sigma has kept the process 

approach of quality management systems, and has completed it with exact 

measuring-analytical evaluation methods. 

 
Besides quality inspection of the activity or the product, analysis, however, has 
to take also into consideration the question of economic efficiency, which makes 
a direct methodological relation necessary between the quality inspection of the 
product or activity and the economic analysis of the company’s activity. 
It makes necessary to define the notion of quality-analysis: 
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~ quantitative and qualitative methods, which are suitable to determine the 

quality level of a product or an activity of the companies or organisations, to 

define and to calculate the changes of the quality level and to determine the 

main factors which have effect to the change of the quality level. 
 
 
4. 2. THE QUESTION OF QUALITY IN THE ECONOMIC ANALYSIS OF 

COMPANIES ACTIVITIES 
 
In order to guide economic decisions related to the companies/enterprises 
activities, to decision-preparation and decision-making, decision makers, owners 
and the management of companies/enterprises have to possess reliable 
information on the activity, the property, financial, income and market status of 
the companies/enterprises. The evaluation of the enterprise activity and thus the 
quality analysis of the enterprise activity require similar information. 
 
Information used in decision-preparing, decision-making and the evaluation of 
activities, however, does not mean simple plan and/or factual data, but also 
analysis on the basis of the data, the exploration and, if it is possible, also the 
quantification of relationships, effects and trends to be expected. This can 
provide information on the actual and expectable situation and on quality not 
only for the owners, managers and the staff of the company, but also for its 
investors, creditors and the actual and potential business partners.  
 
So ”…economic analysis is an essential tool for economic management; it is 

practically a method with can help to … reveal, criticize and develop the 

company’s activity.”
11

 

In a wider sense analysis is also defined as a scientific method. 
 
Thus the aim of the analysis is to reveal the factors influencing the activity and 
the efficiency of the company and – if it is possible – to quantify the effect of 
these factors on the management and efficiency of the company. The quality of 
the products and activity of a company and the change of quality are some of 
these factors, thus their analysis, the quantified effect of quality on the result of 
the company also has to be part of the analysis.  
In my research I have found that in case of the overall inspection of quality, 
result-oriented analysis based on the traditional information base of economic 
analysis, on accounting information and reports does not provide sufficient 
information in quantity and in content in order to quantify quality level, the 
change of quality and the effect of this change on the result of the 

                                                 
11 Birher, Ilona – Pucsek, József – Sándor, Lászlóné – Sztanó, Imre: Economic Analysis of 
Companies Activity, PERFEKT, Budapest, 2001 
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company/enterprise and in this way to the evaluation of quality. In the analysis 
based on accounting data and reports the analysis of quality can be found 
basically in two fields; in the efficiency analysis of product and production 
developing investments and in the subsequent quality analysis of products. It can 
be stated in both cases, however, that the given field affects only a part of the 
company’s whole activity, and that in case of traditional analytical methods the 
demonstration of the effect of quality change on results is made through the 
change of the most important factors influencing the result, such as price, sales 
volume, and costs. The main reason for it is, of course, the fact that its effect on 
result and profitability can be quantified the easiest way by transforming quality 
change to basic categories used in economic analysis, i.e. the change of sales 
volume, prices and costs. 
At the same time, however, it is not always quantifiable in general, to what 
extent price and volume change is owing to quality change and to the effect of 
other factors. 
 
In cost analysis it could be stated that many processes were known to quantify 
and analyse quality related costs, but cost categories applied in accountancy did 
not provide adequate information base for practical realization. 
 
The relationship between quality and the company financial result first appeared 
in a direct way in Balanced Scorecard indicator system. BSc defined the factors 
involved in the analysis in a more concrete way, and in this way it made their 
quantitative analysis – primarily by statistical methods – possible. 
 
Thesis 2 
In order to inspect the economic effects of quality efficiency, effectiveness and 

changes in quality it is necessary – in contradiction to the current practice – to 

methodologically connect the analytical methods of quality and economic 

analysis of the company’s activity more closely. 

The effect of quality change on result can be found through price, volume and 

cost changes, but the available economic analytical methods ensure limited 

possibility – primarily in case of the quality analysis of end product – to it. At 

the same time, however, it is not always quantifiable in general, to what extent 

price and volume change is owing to quality change and to the effect of other 

factors. 

 

Thesis 3 
Taking into account and analysing quality related costs, accounting 

information and reports applied in economic analysis do not provide adequate 

database. To make the investigation, separate data collection is necessary that 

takes into consideration quality point of view. 
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4. 3. SYSTEMATIZATION OF – PRIMARILY QUANTITATIVE – METHODS 

APPLICABLE IN QUALITY ANALYSIS 
 
The broadening and content change of quality definition and the change in 
quality management systems approach resulted in changes in the applicable 
methods in quality analysis and inspection and in their application.  
 
It is essential to know also for companies/enterprises at what quality level the 
company works and what – numerical – effect quality change has on the 
company result. 
 
The American economist, Davenport says that a new trend is forming, in which 
enterprises, in fact, are competing in the use of quantitative tools – i.e. in the 
tools based on the analysis of measurable quantities – and only those remain 
competitive in the future that use advanced quantitative analytical tools. 
 
While inspect of quality was the post audit of the end product, the numerical 
features of the product were given, the audit and inspection of which could be 
done by applying the well-known statistical methods. Changes in quality 
definition and in the content of quality assurance – that led to the overall quality 
assurance – have, however, extended the field to inspect from the aspect of 
quality. 
 
Before the prevailing application of the methods, however, - because of the 
complexity of the task – it is necessary to clear in case of a given activity 

a) what exactly you would like to measure; 
b) with what features the factor to be measured can be described; 
c) how the inspected feature can be measured; 
d) how much it’s required and expected value is. 
 

Only after the previous questions are answered reliably, the analysis can be 
started, i.e. the inspection of  

a) the conformity of the inspected feature with the required or expected 
value;  

b) what factors have lead to the deviation if there is no conformity; 
c) how to measure and quantify these influencing factors and their effect; 
d) the provability of the effect of non-conformity on the 

company/enterprise efficiency. 
 
The questions listed above – and the answers to them – can decide what 
quantitative/statistical methods to use and how to use them. 
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Therefore, methods used in quality analysis are to be systematized in a different 
way than before, according to different aspects. Table 1 represents the 
applicable methods classified by analytical fields, compared to the available 
criteria, separately for productive and non-productive activities. 
 

Table 1 

The quantitative methods used in quality analysis 
 

Analytical 

field 

Productive activity Non-productive activity  

Criterion type Methods Criterion type Methods 
Qualitative 
features of the 
final result 

Quantitative 
criteria 

Estimation and test 
of expected value, 
median, standard 

deviation, 
proportion; 

application of 
control cards, 

SPC, descriptive 
statistics 

Not 
quantitative 
criteria in 
general  

Descriptive 
statistics: 

inspection of 
internal 

proportions, 
distributions  

Definitions of 
factors 
influencing 
quality 

Quantitative and 
qualitative 

criteria 

Scatter diagram, 
Pareto analysis, 
ABC-analysis, 

Ishikawa 
cause-effect 

diagram 

 Primarily 
qualitative, 

partly 
quantitative 

criteria 

Contingency 
tables, 

Pareto analysis, 
ABC-analysis, 

Ishikawa 
cause-effect 

diagram 
Demonstration 
of the effects 
of factors 
influencing 
quality  

Quantitative and 
qualitative 

criteria 

Correlation and 
regression 
analysis, 

analysis of 
variance, 

multivariate 
regression, factor 
analysis, cluster 

analysis 

Primarily 
qualitative, 

partly 
quantitative 

criteria 

Analysis of 
contingency tables, 

measures of 
association, 

nonparametric 
tests, 

multidimensional 
scaling, 

discriminance 
analysis 

Customer 
satisfaction 

Primarily 
qualitative, 

partly ordinal 
criteria 

Questionnaire-
based survey and 

its analytical 
methods  

Primarily 
qualitative, 

partly ordinal 
criteria 

Questionnaire-
based survey and 

its analytical 
methods 

Employees 
satisfaction 
Compliance 
with social 
norms 
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It can be seen also from the table that the group of analytical methods is greatly 
limited by the type of the available data. If the measurement is carried out 
directly with quantitative criteria and thus the inspected qualitative features can 
be measured on a ratio scale, the whole mathematical-statistical group of 
methods can be used in the analysis and they are widespread used in practice, 
indeed. If quantitative criteria, however, are not available, also the group of 
applicable methods is more limited and primarily the more simple – in general 
univariate or using one criterion – analysis are in the centre of practical 
application out of these methods. 
 
Naturally ”measurement” with qualitative criteria can be found not only in non-
productive activities as the analysis of customer satisfaction, employees 
satisfaction and compliance with social norms are necessary in both fields 
regardless of activity type. 
 
This also threatens that there can be differences in the applied methods in case 
of an exact product or service, but it can be stated, all in all, that methods of 
productive and non-productive processes are not sharply separated from each 
other. There are totally similar fields and others where – even if in a limited way 
– it is possible to use the same methods even in case of different data/criteria. 
 
Earlier the group of analysis methods was determined almost exclusively by the 
company – productive or non-productive – activity. The change in quality, 
quality audit and quality-assurance, however, has worked a change in the 
applicable methods as well. 
 
Thesis 4 
With the change of quality approach, the field of quality analysis has 

considerably expanded, where analysis of non- or difficult to- quantifiable 

qualitative criteria has become more and more important besides quantitative 

criteria. Quantitative analytical methods – especially statistical methods –, 

however, are reliably applicable also in case of qualitative features, i.e. it can 

be defined statistical methods for each field of quality analysis and for different 

types of data. 

 

Thesis 5 
To the uniform evaluation and comparability, quality analysis has to be done 

on the basis of uniform methodological recommendations taking into 

consideration the different features of the companies. 

 
 
Thus the mathematical-statistical methods to be used to examine given type of 
data are determined by the type of examined criteria and features in case of each 
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analytical task. As the group of quality analysis extends to the analysis of – 
generally non-quantifiable – features that essentially characterises non-
productive activities also in case of companies with productive activity, the 

difference has significantly decreased among the methods to be applied in 

analysis regarding activity type. That is, with overall quality assurance, quality 

analysis extends to the whole production-marketing process, among the 

qualitative features of which the non-quantifiable, qualitative criteria can also 

be found besides directly numerical or at least quantifiable ones. 

 
 
4. 4. THE PRACTICAL APPLICATION OF AVAILABLE ANALYTICAL 

METHODS WITHIN ISO AUDITED COMPANIES 
 
I examined the group of methods used by Hungarian companies/enterprises in 
quality analysis, the conditions, circumstances and most important features of 
the application with a questionnaire-based survey. As in this case it basically 
means companies emphasizing quality, the survey focused on companies which 
do have – in a certifiable way – some quality management system. In order to 
get comparative and statistically analysable data, I chose a database in which 
companies/enterprises are involved by meeting a uniform system of standpoints. 
Thus the population is companies with quality management system audited in 
2008. My analysis focused on this group of companies. 
 
The enterprises have been selected from the ”ISO-audited Companies’ Register” 
that can be accessed via the home page of the Hungarian Society for Quality. 
The register included the data of 11428 companies that time. 
Out of the 300 emailed questionnaires 104 were sent back filled in that can be 
used for statistical analysis. The questionnaire has been completed with deep 
interviews at companies/enterprises of different sizes and activities, which 
intended to seek motives behind the responses. 
The whole survey was made between February and November 2008. 
 
The interviewed companies have had quality certification for 9 years on average, 
though the standard deviation in the 0-15 years interval is quite high (V = 51%).  
In case of the enterprises that have been ISO-audited for the shortest time, it can 
be stated unambiguously from the answers that the main aim for obtaining the 
certification was to comply with the requirements as a supplier. These 
enterprises listed quality improvement and efficiency as the 4th or 5th. 
As the reason for introducing quality management system, most people listed 
management decision, while owners’ expectations and other reasons appeared 
less times. At the same time, according to the summarized order, the most 
important factor – besides other reasons – was supplier requirements. 
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where 1 Other reason 6 Tender requirements 

 2 Supplier requirements 7 Quality improvement 
 3 Owners expectations 8 Expectations to improve efficiency 
 4 Management decision 9 For prestige 
 5 Forced by competitors   

 

Figure 1 

The reason for introducing quality management system in rank order 

 
Respondents considered the obtaining of qualification − and the implementation 
of the quality assurance system − satisfactory from the aspects of the results as 
well as quality improvement, the assessment was 3.52 on average in the case of 
the improvement in results and it was a little bit better 3.73 in the case of quality 
improvement. Although all the assessment types occurred in the range of 1 to 5, 
the standard deviations of the responses were relatively low in both cases, 30% 
of the average in the question about the improvement in results and 20% of the 
average in the case of quality improvement. In general respondents considered 
the success of introduction the same from both standpoints. There is no 
significant difference in the average score. Scores of the two standpoints are 
significantly correlated.  
A bit more tinged notion is given if the success of introduction is examined in 
the function of the factor listed as the first – most important – reason for 
introduction. If quality improvement, management decision or tender 
requirements are listed as the most important reason, a significant difference can 
be found in the assessment of introduction success. In the first two cases 
respondents considered system introduction more successful from the standpoint 
of quality improvement and significantly worse from the standpoint of the result. 
The only exception is only in case of tender requirements as the most important 
factor. In this case introduction had better effect on result – according to 
respondents – than on quality. Assessment of the two standpoints are – again 
apart from tender requirements listed as first – correlated with each other in case 
of all other standpoints. 
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Nearly 50% of all the respondents explained the introduction of quality 
management system with external reasons: in 51 answers exclusively external 
reasons are listed in the first place(s), i.e. supplier and tender requirements, 
and/or force of competitors. It also means the significance of the statement that 
at least half of the enterprises decide on certification because of external 
reasons. 
 
Out of the applicable methods most companies know the more simple statistical 
indicators and the graphical representation of data and processes, furthermore, 
non-quantitative methods have also been marked in significant proportion like 
for example brainstorming, SWOT analysis and the self-assessment system. 
These are, however, not only or not principally quality analysis methods, they 
are applied in many other fields. Beside simple data collection the most well-
known method was the method of questionnaire surveys, more than 90% of the 
respondents named it and this is the pre-requisite of ISO-certification along with 
self-assessment system. Shainin- and Taguchi-methods, as well as the more 
complicated statistical methods, factor analysis and cluster analysis were known 
the least. It cannot be denied that the application of these – comparing to more 
simple statistical indicators – requires deeper statistical knowledge. 
Statistical process control and each part of this like for example the application 
of control cards or the analysis of process capacity was known by 50-60%. This 
is probably due to the fact that their application requires special conditions. 
Therefore, these can be applied by enterprises that comply with these 
requirements so primarily at the examination of the end-product especially when 
the product has exact numerical features and requirements for them. 
It was surprising that the method of quantifying economic effects and the 
method of the inspection of quality expenses were named known only by 40% 
and 52% of the respondents, respectively. 
 
Compared to that, the group of methods in use was to an even larger extent 
smaller. Only 4 groups of methods were listed in a significant ratio – reaching or 
exceeding 75% – among the methods having been used since obtaining the 
certification. These methods include a narrow circle, the simple graphical and 
numerical methods of descriptive statistics, statistical indicators and 
questionnaire-based surveys. These were followed by – used also in other fields 
– brainstorming and self-assessment system which is indispensable for 
certification. 
If the change since the certification is examined, the group of methods is even 
narrower. Taking into consideration the frequency of application, besides the 
examination of whole processes the greatest growth was in case of self-
assessment and questionnaire-based surveys related to it. This seems to be 
natural because of the facts stated before. 
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Figure 2 

Frequency of the most well-known 15 methods applicable in quality analysis 

 
The ISO-certificate of conformity brought the largest change – regarding the 
methods – in the examination of the entire process and in the use of the methods 
of self assessment and questionnaires. These are all, however, requirements in 
obtaining the certification. A smaller growth can be found in case of statistical 
process control and the relating methods which – as I have mentioned before – 
require more special pre-requisites, so the lower frequency in their application is 
not surprising. The least acquainted methods – which obviously had not been 
used before the audit – were not introduced and applied after the audit either. 
The same can be stated for the use of the – a bit more acquainted (20-30%) – 
more complicated statistical methods, correlation and regression analysis, factor 
analysis and cluster analysis. These letter groups, however, can be used in a 
more limited circle on the one hand, and – what is much more important for the 
aim to reach – obtaining the certification is possible without their application on 
the other. 
 
Several factors influenced the circle of applied methods. 
I examined the features of the applied methods in the function of the enterprise 
activity type, the enterprise size, the economic sector and the ownership type. 
 
While classification made by economic sectors and ownership type do not have 
a significant effect on the circle of applied methods at 1% significance level, it 
cannot be stated that activity type and enterprise size do not have any effect on 
the applied methods. 
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It is not surprising that activity type affects the application of methods as quality 
related inspections usually starts from this classification. At the same time, 
regarding the circle of applied methods the former sharp difference between 
productive and non-productive activities disappeared. This is primarily because 
of the extension of quality analysis and thus the extension of analytical tasks to 
fields that can be found in case of both activities like for example self 
assessment, survey of customer requirements or application of questionnaire-
based surveys, etc. Certainly, in case of quality analysis of end products the 
methodological difference between productive and non-productive activities still 
exists. 
 
On the basis of the sample, however, it can be stated that the group of applied 
methods is also influenced by company size. In case of the smaller companies – 
obviously – there is no possibility to set up a separate department for quality 
inspection, certainly, even the processes might be more simple here. 
 
It can be seen by inspecting the data that in case of the larger-sized enterprises – 
that employ more staff – the group of applied methods is wider, too. On the one 
hand it is due to the more diversified activity as in case of smaller companies 
activities can usually be followed up more easily. On the other hand, in case of 
larger-sized enterprises usually more employees are engaged in quality analysis. 
So I also examined the relationship between company size and the group of 
employees engaged in quality analysis, which proved to be significant. 
Using measure of association, the relationship was weaker than satisfactory in 
both cases, but in case of company size it was stronger. 
 
A further influencing factor was the date of certification. Those who have the 
qualification for a longer time, apply a wider scale of methods, moreover, not 
only the more simple quantitative ones. These companies operate separate 
departments for quality inspection and analysis, and the qualification has 
become necessary not due to external pressure but due to internal demand. 
 
At the same time, in case of the smaller-sized companies which operate as 
suppliers or subcontractors of a multinational company it was typically to find 
that the obtaining of the certificate was due to some external pressure. These 
firms have shrunk the group of applied methods to the minimum, i.e. they used 
such methods that were indispensable for the obtaining of the certificate. 
 
The surprising result of the questionnaire survey was the existence or lack of the 
method of quantifying the effects of the implementation of quality assurance 
system on sales revenue and expenses. Almost 75% of the respondents said that 
they had not quantified the effects of the quality assurance system on sales 
revenue, while approximately 10% of them did not know the actual figures – so 
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it is possible that the method has been used. Seventy percent of these companies 
responded the same for the question about the method of quality expenses. This 
corresponds to the results on the use of methods, namely these companies do not 
know the above two methods in large proportion, so they do not use them at all, 
despite the fact that the analysis of the results involving the change in the sales 
revenues, as well as the costs is the key factor in economic analysis. The direct 
effect of quality change on sales revenues cannot be quantified very simply, 
and/or it is not unambiguous in the most cases that the change in sales revenues 
was indeed caused by a change in quality or by some other factor. 
What I experienced during the survey in the quality – economic effect 
relationship fully corresponds to the general experience of quality management 
experts: 
”… in the most cases quality managers cannot explain numerically the utility 

achieved by applying quality management systems. Managers and owners 

expect the organizations to make profit, decrease factor cost and increase their 

competitiveness.”
12

 

 
The problem, however, comes up not only in case of Hungarian enterprises. 
Surveys – made in the United States and the United Kingdom – revealed that 
two third or eighty percent of companies have not experienced the advantageous 
effects of TQM. 
 
Thesis 6 
In case of the companies/enterprises that have been ISO-audited at least half of 

the enterprises decide on the introduction of quality management system due to 

external factors – supplier, tender requirements or competitors. In case of 

companies have been audited for the shortest time introduction was due to 

external factors unambiguously. At the same time external factors resulted in 

significantly more successful introduction in these companies. The group of the 

applied methods is influenced significantly by obtaining the certification and by 

the company size from the set of the observed factors. 

 

Thesis 7 
In case of the companies/enterprises that have been ISO-audited in quality 

analysis the statement and quantification of quality effect on efficiency has 

unambiguously played down. The acquaintance and application frequency of 

methods analysing the economic effects of quality is also extremely low. 

 

 

                                                 
12 Rózsa, András: Lean, Six Szigma or What is the Future of TQM? Hungarian Quality 
2009/1. 
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For companies/enterprises the ISO family of standards lay down generic 
requirements on quality management systems and directives for each field. This 
is valid, of course, for the applicable analysis methods as well. Therefore, it is 
not surprising that certain enterprises - in compliance with their goals – use 
different methods in the course of quality assurance, control and analysis. The 
diversity of methods is not due to the great variety in the activities of 
enterprises, but due to some other features of enterprises, like for example the 
size of the enterprises, but what plays a significant role is the aim and objective 
of the ISO audit. 
 
In order to achieve that these companies would indeed conform to the same 
quality in content, it is, by all means, inevitable to specify and harmonize the 
application of the possible measuring-analysing methods.  
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5. POSSIBLE APPLICATIONS OF THE RESEARCH RESULTS 

 
In my dissertation I engaged in the methodological questions of quality analysis. 
I examined how the change of approach in quality management affected 
quantitative methods applied in quality inspection and analysis; to what extent 
companies/enterprises use the possibilities provided by methodology; and what 
is the methodological relationship between quality and economic activity. 
 
I suppose that the results listed above could be used as follows: 
 

• In practice I can use my experiences gained during my research in 
teaching of statistics methodology. 

• The results of my dissertation can be used also by 
companies/enterprises: hopefully in case of a quality analysis task it 
could be a base to choose the statistical method meeting the 
requirements and to apply it appropriately. 

• On the basis of the results the question arises if the specification of the 
applicable methods and the standardisation of the methods are possible 
in case of the analytical fields, economic activities and sectors so that 
ISO certification would mean meeting the same requirements also 
methodologically. 

• The questionnaire-based survey also confirmed that it would be 
reasonable to link methodologically the economic activity of enterprises 
and quality analysis more strictly making the quantification of 
economic effects of quality changes measurable and quantifiable. 

 
To sum up of the methods – considering the results of the performed 
questionnaire-based survey – a methodological systematisation was framed for 
the companies, what they could use in a quality analysis problem. This 
systematisation is based on the observed fields and the company size 
 


