
 
 

Információk a 25 éves IIASA-Shiba Díjról 
 
 
A IIASA-Shiba Díjat éppen 25 évvel ezelőtt, 1989-ben hirdettük meg első alkalommal 
Magyarországon azon vállalkozások, csoportok és egyének részére, akik a TQM (Total Quality 
Management/Teljes körű minőségmenedzsment), minőségfejlesztés bevezetésében eredményeket 
értek el, és mások számára is értékes tapasztalatokat adtak át. 
 
Ez a díj volt a második a világon, amely a TQM tevékenységet ismeri el. Egyidőben alapították 
meg az amerikai Malcolm Baldridge Díjjal, s csak 3 évvel később indult útjára az EFQM 
(European Foundation for Quality Management/Európai Minőségmenedzsment Alapítvány) 
Kiválóság Díj és az azt követő nemzeti minőségdíjak.  
 
Shoji Shiba professzor 1987-ben ajánlotta fel a 9 hetes magyarországi tanácsadói munkája 
tiszteletdíját, melyből megalapította az akkori Ipari Minisztériummal és a IIASA-val 
(Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet) közösen a IIASA-Shiba Díjat. 
 
Előzmények 
 
Dr. Shoji Shibát, a japán TSUKUBA egyetem professzorát a bécsi székhelyű Nemzetközi 
Rendszerelemzési Intézet (IIASA) 1985-ben 3 éves kutatómunkára hívta meg, melynek célja az 
volt, hogy a minőségen keresztül csökkentsék a rést az akkori a szocialista és kapitalista 
országok között, mivel a minőség nem függ egy-egy ország politikai berendezkedésétől. Shiba 
professzor 1986-ban végigjárta az akkori közép-európai szocialista országokat, s egyedül 
Magyarországot találta alkalmasnak a TQM bevezetésére, mivel több hazai szervezetnél is 
sikeresen alkalmaztuk a 80-as évek elejétől a japán Minőségi Körök módszerét. 
 
1987 májusában az akkori ipari miniszter tíz főből álló, teljes munkaidőben dolgozó 
feladatmegoldó munkacsoportot állított fel, akik Shiba professzorral közösen kidolgozták a TQM 
bevezetés Cselekvési Programját a magyar ipar számára. A munkacsoportban dolgozó ipari 
vezetők a 9 hétig tartó csoportmunkában modern minőségvezetési módszereket tanultak meg, 
melyet az Átfogó Minőségvezetés (ÁMR) magyarországi bevezetése során továbbadtak vállalati 
vezetőknek és tanácsadóknak.  
 
Az Ipari Minisztérium a program koordinálására munkacsoportot hozott létre, s 3 éven 
keresztül pályázatot hirdetett meg az ÁMR bevezetésére a vállalatok számára. A nyertes 
szervezetek a program során képzéseken, rendszeres közös tapasztalatcseréken vettek részt és 
folyamatos módszertani támogatást kaptak Shiba professzortól és az általa képzett tanácsadóktól. 
1988 és 1990 között az Ipari Minisztérium által meghirdetett TQM programban 35 vállalat 
mintegy 3000 vezetője és 90 tanácsadó, külső szakértő vett részt. A program mintaértékű volt az 
Oktatási Minisztérium 2000-ben elindított, nagyszabású Comenius Közoktatási 
Minőségfejlesztési Program számára is. 
 
A Díj és a folyamatos fejlődés, egymástól tanulás 
 
1989 óta IIASA-Shiba Díj és oklevél elismerésben 165 pályázó részesült, s több szervezet a 
Shiba Díj megnyerését követően sikerrel pályázott a Nemzeti Minőségi Díjra, majd ezt 
követően az Európai Kiválóság Díjra. 
 



Minden harmadik Nemzeti Minőségi Díjas szervezet korábban Shiba díjat nyert, s több Shiba 
díjas európai szinten is elismert lett (pl. Burton Apta Tűzállóanyag Gyár, Medicor Kéziműszer 
Rt., B.Braun Avitum Kft., Kossuth Lajos Gimnázium (Mosonmagyaróvár), Nyírtávhő, 
Nyírségvíz, Kodolányi János Főiskola).  
 
A 80-as évek végén elindított TQM programnak nagy szerepe van abban, hogy Magyarország 
2000 óta az európai országok közötti kiválóság versenyben az igen előkelő, 4-5. helyet foglalja 
el.  
 
Az alapító Shiba professzor 25 évvel ezelőtt nemcsak a díjat alapította meg, hanem elindított az 
úton a TQM szemlélet és módszerek megtanításával több száz vezetőt, és e tudás volt az 
alapja jónéhány ma is sikerrel működő tanácsadó szervezetnek is. 
 
A díj szerinti ösztönzés korábban csak az ipari és szolgáltató szervezetek számára volt elérhető, 
azonban 96-tól a professzor javaslatára az egészségügy és az oktatás, 2000-től pedig a 
közszolgáltató szervezetek is megpályázhatták a IIASA-Shiba díjat, s ez a lehetőség újabb 
ágazatokban indította útjára a TQM elveinek, módszereinek bevezetését Magyarországon (pl. 
rendvédelmi szervek). 
 
Shiba professzor minden alkalommal személyesen adja át díját, mely egyben lehetőség arra is, 
hogy évről évre ismételten tanítson bennünket és átadja sokrétű, aktuális nemzetközi 
tapasztalatait.1997-ben javasolta, hogy az egymástól tanulás érdekében a szervezeteket 
rendszeresen hívjuk össze és teremtsünk lehetőséget a legjobb gyakorlatok továbbadására klub 
formájában.  
 
Az elmúlt 25 évben Shiba professzortól új vezetői módszereket, újfajta szemléletet, 
együttműködést és emberi tartást, értékrendet tanulhattunk, aki minden alkalommal fontosnak 
tartotta továbbadni az általa összegyűjtött, elemzett nemzetközi legjobb gyakorlatokat. 
Tapasztalatait könyvekből is megismerhettük, A TQM új útja-angol, Az áttöréses fejlesztés 
angol és magyar nyelven is megjelent. 
 
A Díj támogatása 
 
A díj fennmaradása érdekében Shiba professzor minden évben gyarapította a Shiba díj éves 
büdzséjét és amerikai barátja, Ray Stata, az Analog Devices elnök-vezérigazgatója is 4 éven 
keresztül támogatta a magyar díjat. Több magyar szervezet (Herendi Porcelánmanufaktúra, 
Burton Apta, OMFB, IFKA), az alapító Ipari Minisztérium és több Shiba tanítvány is 
rendszeresen támogatta a díj szervezési munkáját. A 20 éves évfordulót és Az áttöréses fejlesztés 
c. könyv magyar megjelenését 51 szervezet és egyén támogatta 2009-ben. 
 
Shiba professzor elismerései 
 
A minőség és a magyarok iránti elkötelezettsége, megkülönböztetett együttérzése és önfeláldozó 
munkájának elismeréseként 1997-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje, 
2006-ban pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést 
kapta meg.  
2006-ban egyéni Deming díjat kapott Japánban magyarországi tevékenységéért.  
2009-ben, több mint 20 éves magyarországi önzetlen tevékenységének elismeréseként a Minőség 
Tiszteletbeli Magyarországi Nagykövete kitüntetést kapta, melyet az ismert herendi 
nagyköveti kisplasztika jelenített meg.  



2013-ban az indiai miniszterelnöktől kapott kitüntetést indiai fiatal vezetők több éves 
gyakorlatias, intenzív képzéséért, melyet az indiai kormány megbízásából jelenleg is végez. 
 
A Díj szervezése 

A díj szervezését a IIASA-Shiba Alapítvány megbízásából kezdetben a Prodinform, majd a 
Qualiprod Kft, 2001-től pedig a non-profit működésű Magyar Minőségfejlesztési Központ 
végezte.  

2006-ban az alapító, Shoji Shiba professzor döntése alapján a díj meghírdetését, szakmai 
szervezését a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület vette át. A pályázatok 
elbírálásáról a Shiba Díj Bizottság dönt az alapító japán professzorral közösen. A díjátadást 
minden alkalommal hagyományosan az alapító Minisztériummal közösen szerveztük a 
IIASA, a Japán Nagykövetség, a nyerteseket tekintve érintett minisztériumok vezetőinek 
meghívásával és természetesen az alapító Shiba professzor jelenlétében. 

 


