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I. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI, CÉLJA ÉS MÓDSZERE

A TQM (Teljes körű Minőségmenedzsment) témakörével nyolc éve kezdtem el foglalkozni.

Hazánkban akkoriban kezdett a minőségügy elterjedni, és ez volt az az időszak, amikor 11

éves ipari (tervezői) gyakorlattal a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karára kerültem.

Kezdetben - mint tanácsadó - az ISO 9000-es szabványsorozatnak megfelelő

minőségbiztosítási rendszerek kiépítését végeztem ipari, kereskedelmi és szolgáltató

vállalatoknál. A TQM bevezetésében való részvételre csak jóval később nyílt lehetőségem.

Közben szakirodalmi feldolgozást végeztem. A bevezetés tapasztalatai, felkeltették

érdeklődésemet a szervezeti kultúra, a szervezeti kultúra változtatása iránt. A szervezeti

kultúra változtatása, minden az új vezetési modelleket sikeresen alkalmazó szervezet számára

aktuális feladat.

A kutatás célja az volt, hogy a szervezeti kultúra területeinek feltárása után, olyan jellemzőket

találjak, amelyek változhatnak a TQM alkalmazása során.

A szervezeti kultúrák elsősorban arra a hitekre, értékekre, jelentésbeli értelmezésekre

koncentrálnak, amelyeket egy szervezet tagjai használnak, annak az egyediségnek a

megértésére, hogy egy szervezet honnan származik, hogyan fejlődik, hogyan működik. A

szervezeti kultúra koncepciója a szervezetelméletek tárgykörében megkülönböztetett

figyelmet nyert az utóbbi két évtizedben. Az érdeklődés nemzetközileg az 1980-as években

nőtt meg a szervezeti kultúrák iránt ilyen hatalmas mértékben. Morgan (1986) elsősorban a

japán gazdasági csodára hívja fel a figyelmet, - mint fontos kiváltó tényezőre - amelyet az

amerikai szervezetelméleti szakemberek és menedzserek, (különösképpen a menedzserek) a

kultúra és a szervezet közötti összefüggésekre vezetnek vissza.

Japán robbanásszerű gazdasági növekedése az 1970-es években alapvető kérdéseket hozott a

felszínre, amelyek elsősorban a nyugati típusú menedzsment technikákkal, szervezeti

formákkal és a japán szervezeti formákkal kapcsolatosak. Ilyenek voltak például a minőségi

körök, a korporációs filozófia, valamint az alkalmazottak és a szervezetek közötti közelebbi

kapcsolatok kiépítései.

Hazánkban ez a jelenség napjainkban figyelhető meg, hisz a piaci verseny kialakulásával, a

minőség középpontba kerülésével, a globális minőségi szabványok elterjedésével a magyar

szervezeteknek alkalmazkodniuk kell a teljes minőség filozófiájához.
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A szervezeti kultúra körüli viták kiinduló pontjaként ugyancsak fontos tényező volt az, hogy

új utakat, új elérési pontokat próbáltak találni a kiválóság, hatékonyság irányába, ezáltal is

megragadva a modern szervezetek komplexitásának lényegét, és ezzel válaszolni szerettek

volna korunk kihívásának legfontosabb igényeire. Így mintegy 20 évvel a kulturális viták után

a szervezeti kultúrával kapcsolatos irodalom rendkívüli bőségű, természetesen számtalan

konkurens teoretikus véleménnyel együtt, (Smircich 1983; Martin 1993) ami a kultúra

koncepciójára és fontosságára vonatkozik. Számtalan kísérletet tettek arra, hogy tisztázzák

teoretikus úton a kultúra koncepcióját és azt a vezetés, a struktúra, valamint a szervezetek

változásának elemzésére is alkalmazzák (Kilmann 1985; Scnein 1985; Turner 1990 stb.).

Ugyanakkor jóval kevesebb példát lehet arra felmutatni, hogy a tényleges szervezeti

kultúrákat hogyan lehet tanulmányozni és leírni a valós életben. Az egy teljesen különálló és

meglehetősen bonyolult feladat, hogy sokkal pontosabban tisztázzuk a kultúra teoretikus

koncepcióját, és azt, hogy ezeket a koncepciókat a szervezetek elemzése során hogyan lehet

alkalmazni. Csak ezután lehetséges értékelni a kultúráról kialakított különböző nézőpontokat

és felfedezni azokat a teoretikus különbségeket a különböző elméletekről, amelyeket a

kulturális analízis nyújtotta tények birtokában már mi is elvégezhetünk.

A kulturális koncepciók közül a funkcionalista perspektívát ítélem legközelebbinek a vezetési

modellek alkalmazásához.

Ennek igazolására a kutatás keretében egy kérdőíves felmérést végeztem hazai vállalatok

körében. A felmérés célja, hogy a TQM alkalmazásának hatására érezhető-e a szervezeti

kultúra bizonyos jellemzőinek változása? Kvantitatív módszerként kérdőíves vizsgálatot

végeztem, a GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness)

nemzetközi kutatási program kérdőívének felhasználásával.

A kérdőíveket hat vállalat közel száz középvezetője töltötte ki. A vállalatokat két csoportba

rendeztem (3-3), az első csoport tagjai a korábbi években a Nemzeti Minőségdíj győztesei

voltak, míg a másik csoport tagjai az ISO 9000-es szabványrendszernek megfelelő

minőségbiztosítási rendszert működtetnek. Az első vállalati csoportot „TQM-es csoportnak”,

míg a másikat „kontroll csoportnak” tekintettem.

A kutatás eredményei bizonyították azt a feltételezést, hogy a vezetési modellek kialakulását

az adott térség történelme, kultúrája döntő mértékben befolyásolja. Tehát a vezetési modellek

kulturálisan kötöttek. Így a TQM vezetési filozófia átültetése is szervezeti kultúraváltozással

jár. A szervezeti kultúra megváltoztatásában, a TQM bevezetésében és alkalmazásában a

vezető szerepei meghatározó jelentőségűek.
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II. AZ ÉRTEKEZÉS FŐ MEGÁLLAPÍTÁSAI (TÉZISEK)

1. A vezetési modellek kulturálisan kötöttek, alkalmazásuk szervezeti kultúraváltozással jár

együtt. A vezetési modellek és a szervezeti kultúra kapcsolatát - a különböző

szervezetelméletek közül - a funkcionalista perspektíva közelíti legjobban, mivel szerintük a

szervezetek a szervezeti túlélést tűzik ki célul, azáltal, hogy a legszükségesebb funkciókat

végrehajtják.

A nemzetközi és hazai szakirodalom tanulmányozása alapján megállapítható, hogy még

azonos technológiai elven működő szervezeteknél is egészen más típusú megoldások

születnek attól függően, hogy az adott szervezet milyen társadalmi és nemzeti kulturális

feltételek között jött létre. Hofstede (1993) mutatott rá arra, hogy a „vezetési modellek,

elméletek kulturálisan kötöttek és nem ültethetők át közvetlenül más kultúrákba”.

A szervezeti kultúra körüli viták kiinduló pontjaként ugyancsak fontos tényező volt az, hogy

új utakat, új elérési pontokat próbáltak találni a kiválóság, hatékonyság irányába, ezáltal is

megragadva a modern szervezetek komplexitásának lényegét, válaszolva korunk kihívásának

legfontosabb igényeire.

A kulturális vita középpontjában három különböző perspektíva áll, melyek a következők:

A kultúra perspektívái

Perspektíva Szervezeti paradigma Szervezeti kultúra
Racionalizmus A szervezet a hatékony teljesítmény

eszköze.
A szervezeti kultúra olyan eszköz amellyel elérik
a szervezeti célokat.

Funkcionalizmus A szervezet olyan kollektíva, amely
a szükséges funkciók teljesítésével
keresi a túlélést.

A kultúra a közös értékek és alapvető
feltételezések közös rendszere, amely végrehajtja
a funkciókat a külső adaptációra  és a belső
integrációra vonatkozóan.

Szimbolizmus A szervezet egy olyan emberi
rendszer, amely kifejezi a
szimbolikus tevékenységek
komplex mintáját.

A szervezeti kultúra a társadalmilag létrehozott
szimbólumok és jelentések rendszere.

Forrás: Scott, W.R. (1992): Organizations. Rational, Natural and Open Systems, 3rd edition, Englewood Cliffs,
Prentice Hall.
A funkcionalizmus úgy tekint a szervezetekre, mint természeti rendszerekre, amelyek

elsősorban a szervezeti túlélést tűzik ki célul azáltal, hogy a legszükségesebb funkciókat

végrehajtják. A szervezeti kultúrát úgy értékeljük, hogy azok milyen mértékben járulnak

hozzá a szervezet túléléséhez.

A kulturális elemzések így a következő kérdéseket fogalmazzák meg:

- Mit tesz a kultúra, milyen funkciókkal rendelkezik?

- Hogyan keletkezik, fejlődik, változik?
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A Schein által felvázolt funkcionalista nézőpont azt állítja, hogy a túlélés érdekében bármely

szervezetnek két alapvető problémát kell megoldania:

- túlélés és adaptáció a külső környezethez,

- belső folyamatainak integrációja annak a kapacitásnak a biztosítása érdekében, amely

a további túléléshez és adaptációhoz szükséges.

A szervezeti kultúra a csoport kollektív tanulási folyamatainak és problémamegoldásainak

eredménye, amelyet a túlélés érdekében végez. A szervezeti kultúra az integráció szervezeten

belüli, mintegy konszenzust létrehozó ragasztó anyaga, amelynek döntő fontosságú hatása van

a szervezetek túlélésének biztosításában.

Schein (1992) „Amikor először létrehoznak egy csoportot, (vagy amikor az először találja

szemben magát egy új problémával, egy új feladattal,) a legelső javasolt megoldás az

rendszerint néhány egyén saját felfogását tükrözi arról, hogy mi a helyes, mi a rossz, mi az

ami működik, és mi az, ami nem fog működni. Ezért bármi is kerül megvitatásra, az csak az

értéknek egy olyan státuszát jelentheti, amely a csoport nézőpontjából mindenképpen

helytálló. Ameddig egy csoport nem végez valamilyen közös tevékenységet, (tagjai ennek a

bizonyos tevékenységnek nem látták a végső eredményét,) addig nem beszélhetünk arról,

hogy egy kialakult és közösen vallott alap létezik arra, hogy meghatározzák, mi az ami

tényszerű, és mi az, ami valós.”

A vezetési modellek sikeres alkalmazása egy közös tanulási folyamat eredménye, melyben a

közösen vallott értékek változnak meg.

Schein (1992.): "A kultúra formációjának folyamata gyakorlatilag egy tudati állapot, amely

teljes mértékben megfelel a csoport megalakítás folyamatának, abban a tekintetben, hogy a

csoportidentitás lényege a gondolatok közösen vallott mintái. Ez vonatkozik a különböző

hitekre, érzésekre, értékekre, amelyek ezekből a közösen vallott tapasztalatok eredményeiként

foghatóak fel. A közös tanulási folyamat tulajdonképpen ezekben a közösen vallott

megállapítások mintájában végződik. Csoport nélkül nincs kultúra, nem lehet kultúra, és

néhány közösen vallott megállapítás nélkül (a kultúra bizonyos minimális foka nélkül) mi

csak az embereknek legfeljebb valamilyen csoportosulásáról beszélhetünk, de nem egy

csoportról."

A vezetési modellek - azon belül a TQM – és a szervezeti kultúra kapcsolatát a funkcionalista

perspektíva kibővítéseként értelmezhető kultúra megközelítésekkel, összehasonlító

modellekkel vizsgálhatjuk.
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2. A TQM alkalmazása minden szervezetben a kultúra változásával jár együtt. A TQM

adaptálása során kimutathatók a szervezeti kultúra jellemzőinek változása.

A TQM különböző diszciplínákkal ötvözött vezetési folyamat, melynek célja, hogy a

szervezet minden tevékenységének folyamatos javításával, tökéletesítésével, valamint minden

dolgozó minőség iránti teljes elkötelezettségével, a vevő teljes mértékű megelégedettségét

érje el. (BME TQM Center)

A TQM kulcspontjai az ASQC 90-es konferenciájának alapján a következők:

- a munkakultúra olyan irányú megváltozása a rendszeren belül, amely a fogyasztói

igények biztosítását a folyamatos javítás-fejlesztésben látja,

- egy menedzsment környezet, „klíma” kialakítása, amely magában foglalja a

TQM szemlélete szerinti viselkedést, a korszerű minőségszabályozási eljárások és

módszerek alkalmazását, a kommunikáció elősegítését, a visszacsatolási

tevékenység támogatását, és a megfelelően támogató menedzsment környezetet,

- a változásmenedzsment legfontosabb eszközeinek, a tréningeknek, az

oktatásoknak, a kommunikációnak, az elismerésnek, a motiválásnak, a team-

munkáknak, a fogyasztói elégedettség növelésének a megváltozása,

- a TQM alapelemeinek szisztematikus kiépítése és bevezetése,

- a minőség költségeinek és gazdaságosságának mérése, figyelése és elemzése, mint a

nem megfelelő minőség mérőeszköze.

Peters és Waterman szerzőpáros szerint: „Amikor a TQM programban a minőség közös

értékké válik, minden egyéb abból áramlik ki (rendszerek, stratégia struktúra, stílus,

szakértelem, munkaerő).”

Trice-Beyer (1993.): A kulturális változások szükségességének meghatározásához a

következő belső szervezeti viszonyokat kell figyelembe venni egy vezetőnek:

- a szervezeti teljesítmény,

- a létező kultúra, a szervezeti struktúra közti illeszkedés,

- a létező kultúra és a stratégia illeszkedése,

- és a felső vezetés jellemzői.

Ha egynél több kritérium is a változás szükségességére utal, úgy a vezető majdnem biztos

lehet a dolgában

Kvantitatív módszerként alkalmazott GLOBE kérdőíves vizsgálatból kapott értékek, és

diagramok kiértékelését elvégezve, a következő megállapításokat tehetjük a kultúrára

jellemző dimenziók mentén:
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- A jövőorientáció mértéke a TQM-es csoportban magasabb, azaz a jövőorientált

gondolkodásmódot, tervezést, a jövőbe irányuló invesztíciót tartalmazó

gondolkodásmód, értékrend rajzolódik ki.

- A humánorientáció mértékében tapasztalt növekedés azt vetíti előre, hogy a TQM

kultúra kialakulása bátorítja, jutalmazza tagjait. Szervezeti szinten a

humánorientáció a korrektségben, az egészséges munkafeltételekben, a munkatársak

tiszteletében érhető tetten.

- A TQM elveivel összhangban különbség mutatható ki a teljesítményorientáció

mértékének változásában is. A teljesítményorientáció lényegében a kiválóságra,

kemény munkára, kiszámított kockázatra, előre tervezésre, célkitűzésre és

rendszeres visszacsatolásra alapozott domináns motiváció.

- A kollektivizmus mértéke a TQM-es csoportnál magasabb, amely a

csoportösszetartást, a közös érdek egyéni érdek elé sorolását, a csoportlojalitást

helyezi előtérbe.

- A hatalmi távolság mértékében tapasztalt változás alátámasztja, hogy a TQM az

egyenlőtlenségek csökkenését eredményezi, a szervezet tagjai nem fogadják el a

hatalom egyenlőtlen eloszlását. A hatalmi távolság mértékének csökkenése az

autokratikus vezetésfelfogás kiszorulására is hatással van.

- A TQM-es csoportnál a bizonytalanságkerülés mértékének változása azt mutatja,

hogy a szervezet mennyire próbálja elkerülni a bizonytalan helyzeteket. A nagyobb

szabályozottság egyértelműen utal arra, hogy ezek a szervezetek a hazánkban

gyakoribb formát választották, mivel először minőségbiztosítási rendszert építettek

ki és működtettek és csak azután kezdték a TQM-et bevezetni.

3. A  vezető szerepei a TQM alkalmazásában meghatározó jelentőségűek.

Rosabeth Moss Kanter „A változások mesterei” című művében írja: „A változás mindig

fenyegetettséget jelent, akkor is ha velem történik, akkor is, ha rám kényszerítik. Ha azonban

én kezdeményezem, az mégiscsak egy lehetőséget jelent. Esélyt arra, hogy valamihez

hozzájáruljak, és azt elismerjék. Ilyen egyszerűen kell eljárni mindenben: lehetőséget kell

adni az embereknek, majd jutalmazni őket.”

A TQM projektet mindig a vezetőnek kell irányítania. Veszélyt jelent a szervezet számára, ha

a változásoknak ellenálló kultúrák olyan menedzserekkel fonódnak össze, akiknek soha nem

tanították meg, miként kell a változásokat előidézni.
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A kutatásomban vizsgált vezetési változóhoz tartozó tényezők előfordulási gyakoriságát és a

tényezőkre kapott értékeket elemezve megállapítható, hogy mind a két csoportban a

következő vezetési változókat emelték ki ahhoz, hogy jellemezhessék a kiváló vezetőt:

- erkölcsi integritás,

- döntésképesség,

- jövőképpel bíró,

- teljesítmény orientáció,

- kollektív,

- diplomatikusság,

- személy orientáltság.

A megkérdezettek által kiemelt vezetési változók megegyeznek a TQM filozófia

bevezetéséhez, működtetéséhez, a szakirodalmakban leírt vezetőkkel szemben

támasztott követelményekkel.

A megkérdezettek által kiemelten fontosnak tartott vezetői viselkedések, vezetői

tulajdonságok nagymértékben hozzájárulnak a vezető kultúra változtatásának szerepeihez,

melyek Nahavandi és Malekzadeh (1993) szerint a következők:

- példaképek (a vezetők is példaképek, viselkedési minták, akik által naponta nyer

igazolást az adott kultúra),

- jutalmazási rendszer (a vezető határozhatja meg a jutalmazási rendszert és a

döntéshozatalra vonatkozó standardokat is kézben tartja),

- személyzet kiválasztás (a vezetők a felelősek már a felső vezetők kiválasztásáért is,

természetesen olyan egyéneket választanak, akik illenek az ő értékrendjükbe, és így

már a létező kultúrába, előfordul az is, hogy tudatosan hoznak olyan valakit akinek a

feladata a kultúra megváltoztatása),

- struktúrát és stratégiát érintő döntések (a stratégia és a struktúra befolyásolásával a

vezető hatással van a kultúrára is).

III. AZ ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEINEK HASZNOSULÁSI LEHETŐSÉGEI

- A szervezeti kultúra fejezetek megjelenése a Vezetéselmélet, a Stratégia és egyéb

menedzsment tantárgyaknál.

- A TQM és a szervezeti kultúra kapcsolatának megjelenése a Teljes körű

Minőségmenedzsment c. tantárgynál.
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- Egyetemi jegyzetek, oktatási segédletek írása.

- Tanácsadói munka keretében a Magyar Köztársaság Rendőrségén jelenleg is folyó

minőségfejlesztéshez, TQM bevezetéséhez.

- Tanácsadói munka keretében a Nemzeti Minőségi Díjra készülő vállalatoknál.

- Előadások, kurzusok tartása.

- A téma interdiszciplinaritásából eredően a közgazdász és mérnök képzés területén.

IV. PUBLIKÁCIÓK ÉS SZAKÉRTŐI MUNKÁK

Nyomtatott főiskolai / egyetemi jegyzet

1. Dr. Varga Emilné, Total Quality Management, Debrecen, Ybl Miklós Műszaki

Főiskola, 1993.

2. Dr. Varga Emilné, Minőségügyi ismeretek, Budapest, FVM, Műszaki ellenőri

képzés, 2000.

3. Dr. Varga Emilné – Husi Géza: Önértékelési Kézikönyv a Hajdú-Bihar Megyei

Rendőr-főkapitányság önértékelési folyamataihoz, a TQM bevezetés első lépéséhez,

Debrecen, 2001.

4. Dr. Varga Emilné: Teljes körű Minőségmenedzsment, Debreceni Egyetem, 2001.

július

Főiskolai / egyetemi oktatási segédlet

1. Dr. Varga Emilné, Benchmarking, Debrecen, KLTE MFK, 1998.

2. Dr. Varga Emilné, Logisztika, Debrecen, KLTE MFK, 1999.

3. Dr. Varga Emilné, Minőségbiztosítás műszaki menedzsereknek, Debrecen, DE

MFK, 2000.

4. Dr. Varga Emilné: Teljes körű Minőségmenedzsment, NYME KTK, Sopron, 2001.

5. Dr. Varga Emilné: Szervezeti kultúra, NYME KTK, Sopron, 2001.

Szakcikk

1. Dr. Varga Emilné, Total Quality Management, Budapest – Debrecen, Ybl Miklós

Műszaki Főiskola, Tudományos Közlemények 20. szám, 1993. 118-25.o.

2. Dr. Varga Emilné, Teljes körű Minőségmenedzsment az európai felsőoktatásban,

Budapest – Debrecen, Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Tudományos Közlemények 21.

szám, 1994. 104-12.o.

3. Dr. Varga Emilné, Reengineering, Budapest – Debrecen, Ybl Miklós Műszaki

Főiskola, Tudományos Közlemények 22. szám, 1995. 98-114.o.
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4. Dr. Varga Emilné, TQM és a hazai szervezeti kultúra, Debrecen, KLTE Műszaki

5. Dr. Varga Emilné – Husi Géza, ISO vagy TQM? Avagy mit tegyen főiskolai karunk,

Magyar Minőség, a Magyar Minőség Társaság havi folyóirata, 1999/11.

6. Mrs. Varga, Quality Management in the Higher Education, DE MFK, Tudományos

Közlemények, 2000.

7. Dr. Varga Emilné: TQM a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon, Budapest,

ORFK Értesítő, 11/2001.

Nemzetközi részvételű konferencia kiadványában megjelent előadás

1. Mrs. Varga, How can TQM be Adated to the Hungarian Organisational culture?,

University of Miskolc, microCAD’99 International Computer Science Conference,

February 24-25, 1999.

2. Dr. Varga Emilné – Mikula Gyula, Benchmarking alkalmazásának lehetősége

Hajdú-Bihar megyében, Univesity of Veszprém, International Management

Conference, 5-7 May 1999.

3. Dr. Varga Emilné, ISO or TQM in the Higher Education, University of Miskolc,

microCAD’2000 International Computer Science Conference, 23-24 February 2000.

4. Dr. Varga Emilné, TQM a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon, II.

Nemzetközi Rendőr Konferencia, Debrecen, 2000. augusztus 18-19.

5. Emilné Dr. Varga – Sándor Dr. Sutka, Total Quality Management (TQM) at the

Hajdú-Bihar County Police Department, , University of Miskolc, microCAD’2001

International Computer Science Conference, 23-24 Mach 2001.

Magyar nyelvű kiadványban megjelent konferencia előadás

1. Dr. Varga Emilné, TQM Debrecenben, IV. Országos Minőség Konferencia,

Debrecen, 1994. október 4-6.

2. Dr. Varga Emilné, Reengineering fogalma és lehetőségei Magyarországon,

Országos TQM Konferencia, Debrecen, 1995. május.

3. Dr. Varga Emilné, TQM és a Logisztika kapcsolata, V. Országos Minőség

Konferencia, Debrecen, 1995. október

4. Dr. Varga Emilné, Quality Function Deployment, Országos TQM Konferencia,

Debrecen, 1996. március

5. Dr. Varga Emilné, Teamépítés nehézségei, Országos TQM Konferencia, Debrecen,

1996. március

6. Dr. Varga Emilné, Bechmarking alkalmazási folyamata, Országos TQM

Konferencia, Debrecen, 1998. március 19-20.
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7. Dr. Varga Emilné, A Logisztika jelentősége, hazai és külföldi tapasztalatok,

Logisztikai Konferencia, Debrecen, DAB 1999. március

8. Dr. Varga Emilné – Husi Géza, Minőségügyi rendszer kiépítése a KLTE MFK-án,

Minőségoktatók IV. Országos Konferencia Kiadványa, Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi

Egyetem, 1999. november

Tanulmány

1. Dr. Varga Emilné, Minőségmenedzsment a felsőoktatásban, Debrecen, KLTE MFK,

1999.

2. Dr. Varga Emilné, Kossuth Lajos Tudományegyetem SWOT analízise, CRE

akkreditáció, Egyetemi Tanács által elfogadva, Debrecen, 1998.

3. Dr. Varga Emilné – Husi Géza, Önértékelési útmutató a Hajdú-Bihar Megyei

Rendőr-főkapitányság önértékelési folyamataihoz, a TQM bevezetésének első

lépéséhez, Debrecen, 2001.

4. Dr. Varga Emilné – Husi Géza – Dr. Sutka Sándor – Baksa László, Tanulmány a

Teljes körű Minőségmenedzsment bevezetésének lehetőségéről a Magyar Köztársaság

Rendőrségén, ORFK, 2001.

5. Dr. Varga Emilné, Tanulmány a TQM bevezetéséről a Magyar Köztársaság

Katasztrófavédelmi Szervezetében, BM, 2001.

6. Dr. Varga Emilné – Husi Géza – Dr. Sutka Sándor – Baksa László, Önértékelési

útmutató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság kapitányságainak

önértékelési folyamataihoz, a TQM bevezetésének első lépéséhez, Miskolc, 2002.

Szakértői munkák:

- ATLAS SPED Nemzetközi szállítmányozó Kft. ISO 9002:1996.

- MEDIPRODUKT Gyártó és Kereskedelmi Kft. ISO 9002:1996.

- TU-PLAST Tubusgyártó Kft. ISO 9002:1996.

- ÉPSZER GENERÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. ISO 9001:2000.

- PIREMON Mozgáskorlátozottak Kisvállalata ISO 9001:2000.

- ÚJ NAPKELET Kft. ISO 9001:2000.

- KÁLLFO Jóléti Szolgálat Kht. ISO 9001:2000.

- INTER F Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. ISO 9001:2000 stb.


