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TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó!!  

AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  ffoonnttooss  ffeellaaddaattáánnaakk  ttee--

kkiinnttii,,  hhooggyy  ffeellkkaarroolljjaa,,  sseeggííttssee  sszzaakkmmaaii  eellőőmmeenneetteellüükk--

bbeenn  aazzookkaatt  aa  kkrreeaattíívv  ffiiaattaallookkaatt,,  aakkiikk  aa  --  ttáággaann  éérrtteellmmee--

zzeetttt--  mmiinnőősséégg--sszzaakkmmaa  tteerrüülleettéénn  úújjaatt  aallkkoottnnaakk..  

EEzzéérrtt  iinnttéézzmméénnyyeessíítteennii  sszzáánnddéékkoozziikk  aazztt  aazz  eeddddiigg  

sszzóórrvváánnyyooss  ggyyaakkoorrllaattáátt,,  hhooggyy  llaappjjáábbaann,,  aa  MMaaggyyaarr  MMii--

nnőőssééggbbeenn  lleehheettőővvéé  tteesszzii  aa  sszzaakktteerrüülleettüünnkkrree  vvoonnaatt--

kkoozzóó,,  sszzíínnvvoonnaallaass  ddiipplloommaammuunnkkáákk,,  sszzaakkddoollggoozzaattookk,,  

PPhhDD--  éérrtteekkeezzéésseekk,,  ssttbb..  kköözzzzééttéétteelléétt  sszzaakkcciikkkk  ffoorrmmáájjáá--

bbaann..  

AAzz  éérriinntteetttt  sszzaakkmmaaii  tteerrüülleetteekkeett  ttéétteelleesseenn  nneehhéézz  lleennnnee  

ffeellssoorroollnnii,,  ccssaakk  éérrzzéékkeelltteettééssüüll  nnééhháánnyy  ttéémmaakköörr::  mmii--

nnőőssééggiirráánnyyííttáássii  rreennddsszzeerreekk,,  iirráánnyyííttáássii  rreennddsszzeerreekk  iinn--

tteeggrráácciióójjaa,,  tteerrmmeellééssii  ééss  sszzoollggáállttaattáássii  ffoollyyaammaattookk  ffeejj--

lleesszzttééssee,,  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss,,  mmiinnőősséégg  ééss  kkööllttsséégg  

öösssszzeeffüüggggééssee,,  CCRRMM,,  vveevvőőii  eellééggeeddeettttsséégg,,  ssttbb..  

ÚÚggyy  ttűűnniikk,,  hhooggyy  ee  ttöörreekkvvééssüünnkk  nneemm  hhiiáábbaavvaallóó,,  mmeerrtt  

aazz  eeggyyiikk  lleeggrraannggoossaabbbb  hhaazzaaii  mműűhheellyy--  eeggyyeettéérrttvvee  

sszzáánnddéékkaaiinnkkkkaall––  öösssszzeeggyyűűjjttööttttee  ééss  ee  sszzáámmuunnkkbbaann  

kköözzkkiinnccccsséé  tteesszzii  ookkttaattóóiinnaakk,,  hhaallllggaattóóiinnaakk,,  ddookkttoo--

rraanndduusszzaaiinnaakk  mmuunnkkááiitt,,  eezzzzeell  iiss  bbiizzoonnyyííttvvaa  ffeell--

kkéésszzüüllttssééggüükkeett,,  vvaallaammiinntt  aazz  iinnttéézzmméénnyy  hhoozzzzáájjáárruulláá--

ssáátt  aa  hhaazzaaii  mmiinnőőssééggkkuullttúúrraa  ééss  aa  mműűsszzaakkii  ttuuddoommáá--

nnyyookk  ggyyaarraappííttáássááhhoozz..  

RReemméélljjüükk,,  hhooggyy  ppééllddáájjuukkaatt  mmááss  ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeekk  

iiss  kköövveettnnii  ffooggjjáákk..  

AA  ffeenntt  eemmllíítteetttt  ccééllookk  mmeennnnééll  hhaannggssúúllyyoossaabbbb  sszzoollggáá--

llaattaa  ccéélljjáábbóóll  eebbbbeenn  aa  sszzáámmuunnkkbbaann  mmeellllőőzzzzüükk  sszzookkáá--

ssooss  rroovvaattaaiinnkkaatt  //hhaazzaaii  ééss  nneemmzzeettkköözzii  hhíírreekk  ssttbb..//..  EEhh--

hheezz  sszzíívveess  mmeeggéérrttééssüükkeett  kkéérrjjüükk..  

  

AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzeerrkkeesszzttőőbbiizzoottttssáággaa  

 



AA  mmiinnőősséégg  mmeeggbbíízzhhaattóóssáággaa  
DDrr..  SSzzaabbóó  GGáábboorr  CCssaabbaa  

  
A minőség a harmadik évezred kulcseleme. Észak és 
Dél, Kelet és Nyugat eltérésének jéghegycsúcsán sok 
minden látható, de a mélyben az igazi ok a MINŐSÉG. 
Ha valaki követő országként ezt gyorsan (gyorsabban) 
befutja, úgy a jobb helyzetben lévőket stabilan, megala-
pozottan utolérheti, sőt megelőzheti (lásd Japán példá-
ját!!), de ehhez átgondolt stratégiákra, modellekre és 
módszerekre is szükség van. 
Szerencsére közel 100 éves tapasztalat gyűlt fel a világ 
három minőség-érzékeny és/vagy minőség-tudatos tér-
ségében (Észak-Amerika, Japán, Dél-kelet Ázsia, Nyu-
gat Európa), amelyek megismerése jelentős segítséget 
nyújthat saját filozófiánk, stratégiánk, modelljeink, rend-
szereink kialakításában és működtetésében, folyamatos 
fejlesztésében. 
Úgy tűnik, hogy a korszerű rendszerek legformalizáltabb 
iránya –az Európában preferált szabványosított ISO 
9000: 2000/2005 modell- is hangsúlyeltolódásaival, új 
elemeivel arra mutat, hogy a rendszerek gyakorlati mű-
ködtetése fontosabb feladat, mint egyszeri kidolgozása 
és bevezetése. 
Ennek megfelelően felértékelődnek a rendszert közép-
pontba helyező, a folyamatos működtetésre és javítás-
fejlesztésre koncentráló modellek, és a korszerű minő-
ségmenedzsment módszerek. Ezek alkalmazási előz-
ményei, alapjai, feltételrendszere azonban legalább 
annyira fontos a hatékony alkalmazáshoz, mint magának 

a modelleknek, a módszereknek az ismerete és adaptá-
lása. 
Egy minőség-menedzsment rendszert ezért úgy kell fel-
építeni, hogy  

- előbb megismerjük a nálunk fejlettebb térségek 
gyakorlatát, a módszerek alkalmazását megala-
pozó filozófiák, szemlélet, stratégiák, rendszerek 
vonatkozásában (Hogyan csinálják mások?); 

- ezek alkalmazásával a működtetés módszertaná-
nak elvi alapjait, egymásra épülő „szintjeit” megte-
remtjük, a folyamatos javítás-fejlesztés alapelvére 
koncentrálva szisztematikusan bevezetjük, ki-
emelve és a középpontba helyezve a hazai gya-
korlatban legfontosabb minőségjavítást. Ennek az 
elvnek, és a zavarok hatékony kézbentartásának 
módszertani „gúlájában”, „palotájában” az első 
„szint” az adat-, és informatikai rendszer és ennek 
elemzési módszerei, a „második” szint a komplex 
hibakezelés és hibaelemzés, valamint ennek ki-
emelhető legfontosabb konkrét minőségme-
nedzsment technikái, melyek segítségével tárha-
tók fel a hibák ok-okozati hátterei, végezhetők el 
az elemzések (építkezés); 

- Csak a megfelelően stabil, alacsony hiba-szintű 
(nem megfelelés, selejt) folyamatok, rendszerek 
juthatnak el szabályozott és képes állapotba, ahol 
a minőségmenedzsment feladata „csak” a minő-
ségtartás, a szabályozott és képes állapot bizto-
sítása. Csak ilyen folyamatokra és rendszerekre,
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mint alapra építhető fel egy korszerű mai követelménye-
ket kielégíteni képes hatékonyan működő minőség-rend-
szer: TQM, QS 9000, ISO 9001:2000, integrált ISO 9001 
+ ISO 14001, CWQC, TQC (megbízható minőségtartás). 
Ezt a legutóbbi lépést/állapotot nevezzük el a „minőség 
megbízható állapotának”. Azt állítjuk, hogy a minőségtu-
datos/minőségközpontú rendszereknek végső célként 
ezt az állapotot kell elérniük. Stabilan minőség-verseny-
képes rendszerek véleményük szerint csak ezt a logikát 
követve építhetők fel és működtethetők. 

A minőségmenedzsment területén –mint sok más tudo-
mányterületen is– az utóbbi 30-50 év a „klasszikus” és 
az „új” felfogás harcának jegyében telt el és telik ma is. 
Ha minőség-rendszereinket a hosszú távú versenyké-
pességet támogatóan akarjuk felépíteni, át kell gondoljuk 
a két felfogás közötti eltérések (és esetleges azonossá-
gok) lényegét. Erre kívánunk rávilágítani néhány fonto-
sabb vonatkozásban az 11.. és 22..  ttáábblláázzaattban. 

  
11..  TTáábblláázzaatt::  aa  mmiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  kkéétt  ffeellffooggáássáánnaakk  jjeelllleemmzzőőii  
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22..  TTáábblláázzaatt::  aa  mmiinnőősséégg--mmeenneeddzzssmmeenntt  kkéétt  ffeellffooggáássáánnaakk  eerreeddmméénnyyéérrttéékkeellééssee 

A rendszerfelépítés gyakorlati megvalósítása során szá-
mos tapasztalat átvehető, azonban néhány alapvető 
„építkezési gúlát” minden esetben célszerű megfontolni. 
Ezek közül néhányat vázolunk fel az alábbiakban a mi-
nőség jelzett megbízható állapotának elérhetősége érde-
kében. 
A Seghezzi-féle (Seghezzit sokan az „európai minőség-
modell” filozófusának, első számú „gurujának” tartják) 
„minőségpalota” gondolat ((11..  áábbrraa)) alapján felvázolható 
egy általános hazai rendszer-felépítési modell ((22..  áábbrraa)), 
és mindezek figyelembevételével a módszertani megva-
lósítás alapját képező, rendező, átfogó realizáló, gya-
korlati megvalósítási „gúla” ((33..  áábbrraa)). Ugyancsak alap-
vető kérdés, hogy a minőségtevékenységek között mi-

lyen arányokat alakítsunk ki ((44..  áábbrraa)). A minőség meg-
bízható állapotának eléréséhez a folyamat- és a rend-
szer-központú szinteken már ezekben a gúlákban leírt 
arányok és felépítés szükséges! 
Általánosságban állítható, hogy a Seghezzi minőségpa-
lota „egyenletes” („1 márkából mind a négy szintre 25 
pfenniget”) elve helyett a hazai rendszerekben általános-
ságban- a gúlákban alulról felfelé haladva - ráfordítás-
ban, a tevékenységekben a 40-30-20-10 % arányok az 
optimálisak. 
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A TÁRSADALOM KULTÚRÁJÁNAK 
MINŐSÉGE
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munka folyamat anyag

A RENDSZER MINŐSÉGE
rendszer vezetés állóeszközszervezés dolgozók

TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉG

 
11..  áábbrraa::  aa  SSeegghheezzzzii--ffééllee  „„mmiinnőőssééggppaalloottaa””  llooggiikkaaii  mmooddeelllljjee  

22..  áábbrraa::  aa  hhaazzaaii  „„mmiinnőőssééggppaalloottaa””  llooggiikkaaii  ggúúlláájjaa 

A modell a társadalom, a környezet, a vevők külső kap-
csolatrendszerében kell, hogy funkcionáljon, kölcsönös 
egymásra hatással. A modell alapját az általános- illetve, 
minőség-kulturális szemlélet, gondolkodás képezi, erre 
építhetők csupán a minőség elvárását teljesíteni képes 
modellek, rendszerek, stratégiák, majd ezzel összhang-
ban választhatók ki a leghatékonyabb módszerek, tech-
nikák. 
Csak ilyen alapokon lehet hatékonyan alkalmazni kor-
szerű minőségmódszereket, technikákat, és ezek ered-
ménye lehet a jó minőségű termék (ill. szolgáltatás). 
Meggyőződésünk, hogy a minőségáttörés hazánkban 
csak úgy lehetséges, ha hosszútávon (minimum 5-10 év) 
a modellgúla első két lépcsőjébe igen sokat invesztálunk, 
mert ezek jelentik a modell „infrastruktúráját”. 

 

 
  

33..  áábbrraa::  aa  hhaazzaaii  mmiinnőősséégg--rreennddsszzeerreekk  mmóóddsszzeerrttaannii  rreeaalliizzáállóó  
ggúúlláájjaa  

MINŐSÉG - INFORMATIKAI ÉS - 
ADATBÁZIS

KOMPLEX HIBAELEMZÉS 

MINŐSÉG - KÉPESSÉG - 
 - SZABÁLYOZOTTSÁG

TQM, CWQC, TQC, IQM 

VEVŐI IGÉNYEK

Jó minőségű termék 

(Minőség) modellek, 
rendszerek 

Általános (minőség) kultúra

(Minőség) - módszerek 
technikák 

Vevők, 
környezet, 
társadalom 

Vevők, 
környezet,
társadalom

Vevők, környezet, 
társadalom 

Vevők, környezet társadalom 
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a minőségtevékenységek hierarchiájaa minőségtevékenységek hierarchiája A minőség meghatározása (JAPÁN): 
a minőség  =  megfelelés

minőségELLENŐRZÉS

1. az előírásnak, szabványnak stb.

2. a rendeltetésre való alkalmasságnak

3. a vevő nyilvánvaló igényeinek

4. a vevő rejtett igényeinek

5. a környezeti, társadalmi elvárásoknak

Minőség BIZTOSÍTÁS

minőségSZABÁLYOZÁS

minőségMENEDZSMENT

44..  áábbrraa::  aa  mmiinnőőssééggtteevvéékkeennyyssééggeekk  eeggyymmáássrraa  ééppüüllééssee 
Úgy tűnik, hogy bár az utóbbi 20-30 évben a minőség-
modellek, -rendszerek, filozófiák és az alkalmazott konk-
rét minőségmenedzsment módszerek-, technikák, takti-
kák erős közeledést mutatnak, azonban mind a három 
térség „iskolája” megtartja, és továbbfejleszti sajátos vo-
násait. 
Ennek a közeledésnek sok vitatható eleme van, azonban 
két iránya egyértelmű:  

- a szélesebb menedzsment környezet megalapo-
zás (vagy ha úgy tetszik: a menedzsment nem a 
termék-, szolgáltatás-minőséggel közvetlenül 
érintkező területeinek intenzív bevonása a minő-
ségtevékenységek végrehajtásába, a minőség-
rendszer „privatizációja”), 

- a másik pedig a többi iskolák/térségek hasznosít-
ható elemeinek tudatos adaptálása. 

A minőség értelmezésében/felfogásában/definíciójában 
az időtálló japán értelmezést vesszük alapul, hogy eljut-
hassunk a megbízható állapot értelmezéséhez ((55..  áábbrraa)). 

55..  áábbrraa::  aa  mmiinnőősséégg  eeggyy  iiddőőttáállllóó  éérrtteellmmeezzééssee 
Ha ezt az értelmezést elfogadjuk, úgy az egyes szintek 
elvárásait teljesíteni képes minőségrendsze-
rek/rendszerek minimumát az alábbi szerint határozhat-
juk meg ((66..  áábbrraa)): 

A minimálisan szükséges minőségrendszer:

megfelelés az előírásnak       szigorú minőségellenőrzési

megfelelés a rendeltetésre    
való alkalmasságnak

        folyamat közbeni 
minőségszabályozás

megfelelés a vevő teljeskör
nyilvánvaló igényeinek

ű minőségirányítás 

megfelelés a vevő rejtett igényeinek TQM

megfelelés a környezeti, in
társadalmi elvárásoknak

tegrált rendszerek 

az alapvető cél    a szükséges rendszer

66..  áábbrraa::  aa  mmiinnőőssééggii  eellvváárráássookkhhoozz  mmiinniimmáálliissaann  sszzüükkssééggeess  mmii--
nnőőssééggrreennddsszzeerr//rreennddsszzeerr 
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Lényegében azt mondhatjuk, hogy a mai minőségrend-
szerek lehetnek termék/szolgáltatás-központú, folyamat-
központú és rendszer-központú felfogásúak, működé-
sűek és működtetésűek, és erre a három esetre egyér-
telműen értelmezhető a „megbízható állapot”. Megje-
gyezzük, hogy a gyakorlatban természetesen e három 
állapot keverékei jelennek meg, és ez a helyes és lehet-
séges megoldás, csak az a kérdés, hogy mi a súlypont a 
három közül, és mi a végső állapot! 
Ha tisztáztuk, hogy a 66..  áábbrraa szerinti melyik minőségel-
várást, és melyik rendszert céloztuk meg, úgy el kell vé-
geznünk egy szabályozottság-képesség elemzést. 
A szabályozottság elemzések és vizsgálatok arra adnak 
választ, hogy az elemzett, vizsgált rendszer szabályo-
zott-e (kézben tartott/uralt) az adott körülmények között, 
míg a képességvizsgálatok, -elemzések arra adnak vá-
laszt, hogy az adott rendszer milyen minőségképessé-
gekkel rendelkezik (rendelkezne) az adott rendszerre 
jellemző, adott időpontban elérhető szabályozott állapo-
tában (pl. elméleti minőségkapacitás, cp). 
Az elemzések első lépésében a „minőségkapacitás” ér-
tékének (értékeinek) meghatározása, az esetleges tar-
talékok feltárása, elemzése és minősítése célszerű, 
amelyet elvégezhetünk statikus, passzív (döntően ko-
rábbi ellenőrzési) informatikai- és adatbázisra támasz-
kodva is. 
Az elemzések célja, hogy megismerjük, és feltárjuk a 
rendszer, folyamat (termék, szolgáltatás) minőség-oldali 
teljesítőképességét, minőségkapacitását, és/vagy ezt 
összevessük az elvárásokkal. 
Ez ugyanolyan fontos jellemzője az adott rendszernek, 
folyamatnak, mint a mennyiségi kapacitás. Értékei 
ugyanúgy eltérnek (eltérhetnek) egymástól az egyes 

gyártási–szolgáltatási fázisokban, folyamatszabályozha-
tósági pontokon, mint a mennyiségi kapacitás értékei. 
Ugyanúgy van szűk kapacitás, értékei ugyanúgy meg-
határozhatók, tervezhetők, javíthatók-fejleszthetők, ala-
kulásuk ugyanúgy elemezhető, mint a mennyiségi kapa-
citásé. 
Egy minőség oldalról nem jól tervezett, menedzselt ka-
pacitásokkal rendelkező rendszer, folyamat ugyanúgy 
nem működtethető, üzemeltethető gazdaságosan, ver-
senyképesen, mint egy mennyiségi kapacitásproblémák-
kal küszködő rendszer, folyamat. 
A rendelkezésre álló adatbázis feldolgozásával, sziszte-
matikus elemzésével meghatározható az adott folyamat, 
rendszer minőségkapacitása, átfogó oldalról elemezhető, 
kiszámítható, hogy az adott rendszerben milyen minő-
ségkapacitás tartalékok léteznek, és ezeket alapvetően 
milyen minőségstratégiai iránnyal (minőségjavítás, minő-
ségtartás, minőségfejlesztés), milyen minőségjavítási-
fejlesztési lépéssorozattal realizálhatjuk. 
A rendszer a szabályozottság-képesség összefüggése 
alapján az alábbi fő állapottípusokat különböztethetjük 
meg: ((77..  áábbrraa)) 

szabá-
lyozott

a        f o l y a m a t
képes nem képes

nem
szabá-
lyozott

 
77..  áábbrraa::  aa  sszzaabbáállyyoozzootttt--kkééppeess  áállllaappoottookk  lleehheettssééggeess  vvaarriiáácciióóii  
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A fenti ábrák mindegyikén a folyamat egészét jellemző 
eloszlást több részidőszak normálisnak tekinthető elosz-
lásainak eredőjeként kapjuk. Ezt vetjük össze a vevői 
igénnyel, valamint a folyamat természetes ingadozási 
sávjával. 
Az ipari gyártó/termelő rendszerek és folyamatok terüle-
tén a mai uralkodó felfogás, hogy a minőségrendszerek 
végső, megcélzott állapota a szabályozott és képes fo-
lyamat, a minőségtartó stratégia (SPC-rendszerek?). Ez 
az állapot az, amikor a rendszer, a folyamat egyenletes, 
megbízható, kis ingadozású, és jó minőségű, az elvárá-
soknak (tűréseknek, a rögzített képességeknek, stb.) 
megfelelő minőségre „képes”. 
A minőségtartás, a szabályozott állapot elérése, fenn-
tarthatósága feltételezi, hogy ezt megelőzően a szüksé-
ges minőségfejlesztési, -javítási tevékenységeket folya-
matosan végrehajtottuk (hibaelemzési módszerekkel az 
esetleges kritikus, tipikus, legnagyobb rizikószámú stb. 
hibákat feltártuk, a folyamatos javítás-fejlesztés révén 
ezeket az elfogadható szintre csökkentettük; a szabályo-
zandó, teljesítendő minőség-paramétereket képesség-
közeli állapotba hoztuk; a minőség-kapacitás esetleges 
tartalékait feltártuk; a rendszer valamennyi elemét –
„9M”– felkészítettük a minőség-tartás állapotának mód-
szertani fenntartására). Az is feltétel, hogy a szükséges 
és elégséges adat- és információbázis háttér rendelke-
zésre álljon; a folyamatban döntő részt csak véletlen hi-
bák hatnak stb. 
Másrészt arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a cikk elején 
említett három minőségtudatos térségben ma már a fo-
gyasztás nagyobb része szolgáltatás, és a hagyományos 
tömeges termékgyártások is igen erős beszállítói gúlák-
kal valósíthatók meg ((88..  áábbrraa)), amelyek még kiterjedteb-
bek és bonyolultabbak a szolgáltatási területeken. 

beszálbeszállítói gúlalítói gúla

vevő, piac

késztermék, végső szolgáltatás

első szintű beszállító, alvállalkozó

az első szint beszállítója, alvállalkozója

alapanyaggyártó, alapszintű alvállalkozó

 
88..  áábbrraa::  eeggyy  jjeelllleeggzzeetteess  bbeesszzáállllííttóóii  ggúúllaa  

Márpedig belátható, hogy egy ilyen logikájú ter-
melő/szolgáltató rendszerben azonos minőségszintet kell 
biztosítani valamennyi lépcsőben. 
Az elmúlt néhány évtized tapasztalata azt is bizonyítja, 
hogy ennek az állapotnak az eléréséhez szükséges egy 
összefüggő, átgondolt minőségrendszer kiépítése, beve-
zetése és megfelelő ideig történő stabil működtetése, a 
folyamatos javítás-fejlesztés (CQI, CIP, PDCA stb.) ha-
tékony alkalmazása. 
A megbízható minőségállapotú rendszer tehát lényegé-
ben egy szabályozott rendszer (a képesség egy más di-
menziójú kérdés, mert ez az elvárásnak való megfelelés! 
Természetes, hogy egy mennyiség-gazdaságosság-mi-
nőség hármast stabilan, hosszútávon kielégítő rendszer-
nek képesnek is kell lenni). 
A szabályozás gyakorlati végrehajtása, szabályozott 
termék-szolgáltatás/folyamat/rendszer biztosítása a mi-
nőségmenedzsment kemény módszerei közé tartozik 
(jelentős mennyiségű, rendszeres, elemzett adat- és in-
formatikai háttér; erősebben számszerűsítő módszerek; 
specialisták stb.) 
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Az elmúlt –gyakorlatilag– száz év során a minőségsza-
bályozás három generációja „nőtt” fel. 
Az első generáció Shewhart nevéhez fűződik, aki az 
első, lényegében a késztermékek (ill. félkész termékek) 
egyedi minőségi paramétereinek utólagos mérésére 
épülő un. Ellenőrző-kártyás módszereket dolgozott ki. Az 
ellenőrzőkártya a folyamat lehetséges véletlen szabályo-
zási sávjára megállapított határokat összevetette a 
tényleges mintastatisztikákkal, és –a statisztikai próbák 
szignifikancia-vizsgálataira épülően– ennek alapján 
meghatározta, hogy a terméket előállító folyamat szabá-
lyozott állapotú, vagy esetleg a késztermék minőségét 
befolyásoló „veszélyes” hibák jelentkeztek. 
Ez utóbbi esetben (az un. Beavatkozási-határ átlépése 
esetében) a szükséges szakmai, technológiai, módszer, 
változtatásbeli stb. intézkedéseket, beavatkozásokat 
meg kell tenni (véleményünk szerint ezt a módszertant a 
minőségszakemberek döntő többsége ismeri, ezért erre 
példákat nem mutatunk be). 
A nagy tömegű gyártások folyamatközpontú rendszerei 
az egyedi ellenőrzőkártyát továbbfejlesztették a második 
generációs szabályzás módszere felé. Ez pedig az un. 
PQC rendszerek (PQC = Process Quality Control = sta-
tisztikailag szabályozott minőségállapot/ú folyamat: saját 
meghatározás, rövidítés!!) megjelenésében valósult meg. 
Ezekben az egyedi minőségparamétereket, egyedi mi-
nőségpontokon ellenőrző-szabályozó ellenőrzőkártyákat 
a teljes gyártási, termelési, szolgáltatási folyamatban, 
valamennyi minőségpontot figyelembe véve összehan-
golják, és a végtermék paramétereinek szabályozott ál-
lapotához igazítják. Fokozatosan arra törekednek, hogy 
a szabályozás a folyamaton belül minél előbb megtör-
ténjen, hogy a következő folyamatlépcsőre, műveletre, 
fázisra már az előzőről a következő lépés szempontjából 

minél szabályozottabb, stabilabb, egyenletesebb minő-
ségjellemzőkkel rendelkező részegységek, alkatrészek, 
elemek, intermedierek, szolgáltatások stb. kerüljenek 
(véleményünk szerint ezt lehetne megfeleltetni konzek-
vens alkalmazás esetén a ma sokszor használt SPC-
nek!) 
A 99..  áábbrráánn egy rosszul szabályozott folyamatokból 
összeállt minőségparaméter-jellemzőket látunk az 
optimális egyedi jellemző tűrésekhez képest, amely 
mutatja, hogy a folyamatok összességében még nem 
megbízható a minőség. 
A 1100..  áábbrráánn pedig két egymást követő folyamat kritikus 
minőségparaméterben vizsgált képességét vázoltuk fel a 
késztermék optimális paramétereinek eloszlásához vi-
szonyítva, ami ismét érzékelteti, hogy a két folyamatból 
„összeálló” termék nem „megbízható minőségű” folya-
mat-minőség szinten (ettől még termékszinten lehet sza-
bályozott, megbízható –ha pl. 100 %-os kiválogatás-
sal/ellenőrzéssel a vevőhöz, a piacra csak a jó terméke-
ket engedjük ki– de ennek gondoljuk meg költség-, 
veszteség- és idővonzatait!). 

ATH

NÉVL.

FTH

minőségjellemzők tűrésükhez képest

1. jelle

3. jellemző

mző

2. jellemző 4. jellemző

 
99..  áábbrraa::  mmiinnőőssééggjjeelllleemmzzőőkk  eeggyy  tteerrmméékk  eesseettéébbeenn  aa  ttűűrrééssüükkhheezz  

kkééppeesstt  

Magyar Minőség XVII. évfolyam 10. szám 2008. október  13/131 oldal



0,600

0,640

0,700

0,740

0,780

cm3
betöltött gáztérfogat

ELMÉLETI

1. LAPÍTÓ

2. ALAKÍTÓ

1100..  áábbrraa::  kkéétt  kkrriittiikkuuss  ffoollyyaammaatt  eeggyyeeddii  ppaarraamméétteerreeii  aa  ttűűrréésshheezz  
kkééppeesstt  vvééggtteerrmméékkrree  vveettííttvvee 

A hetvenes/nyolcvanas években kezd megjelenni a 
„harmadik generáció”, ill. ennek filozófiája: ne a minő-
ségparamétereket szabályozzuk összehangoltan, folya-
matközpontúan, hanem ismét vigyük ”eggyel előbbre” a 
szabályozást logikailag: már minőségállapotot, a minő-
ségparamétereket (Q) meghatározó rendszerparaméte-
rek (System) szabályozott állapotát érjük el, azaz kialakul 
az SQC (System Quality Control = a rendszer szintjén 
szabályozott minőség -saját meghatározás, rövidítés!). 
Ez a rendszer tehát arra törekszik, hogy a minőségjel-
lemzőket, paramétereket meghatározó folyamat- ill. 
rendszer paramétereket tartsa szabályozott állapotban 
(azonos minőségű beszállítások, azonos felkészültségű 
emberi erőforrás, azonos műszaki állapotú állóeszköz 
háttér stb. Egyesek szerint egyszerűen a menedzsment 
„9M” elemének/a TQM 12 területének azonos, stabil, 
színvonalának biztosítása a feladat).((1111..  ééss  1122..  áábbrraa)) 
 

a „9M”

Men Milieu

Management Motivation

Method
MaintenanceMaterial

MoneyMachine
 

1111..  áábbrraa::  aa  rreennddsszzeerr//  aa  TTQQMM  „„99MM””  eelleemmee  

a TQM ”12 pontja”
Accounting, pénzügyek, controlling

Design
Problémamegoldás

Humán menedzsment
Információs menedzsment
Kvantitatív módszerek
Marketing
Minőség és megbízhatóság
Termelés- és/vagy technológiamenedzsment
Teammunka ( projekt menedzsment)
Stratégiai menedzsment
Vezetéselmélet, általános menedzsment kultúra, döntési 
rendszer.  

1122..  áábbrraa::  aa  TTQQMM  „„1122  ppoonnttjjaa””,,  tteerrüülleettee  
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A 1133..  ééss  1144..  áábbrráánn két különböző szolgáltató rendszer, 
az ottani szakemberek szerint a minőséget kritikusan 
befolyásoló paramétereinek alakulását látjuk, függetlenül 
a megállapított szabályozott ill./és képes állapot szintjétől 
(elemzésük bemutatása messze meghaladja jelenlegi 
publikációnk lehetőségeit, és nem is ez a célja. Annyit 
azonban megjegyzünk, hogy a minőségkapacitás, a mi-
nőségképesség, a minőségszabályozottság elemzések 
módszertana kidolgozott, és mindhárom generációs 
szinten azonos elvek alapján elvégezhető!). 
A 1155..  áábbrráánn viszont egy hagyományos termék tömeg-
gyártásának egy fontos és kritikus kemény paraméterét 
mutatjuk be egy harmadik generációs elemzés adatbázi-
sán. 
A 1133..  áábbrraa két egyértelműen elkülöníthető rész-állapota, 
a 1144..  ééss  1155..  áábbrraa igen széles terjedelme mutatja, hogy e 
(minőség szempontjából kritikus) paraméterek szem-
pontjából az adott rendszerek még nincsenek a megbíz-
ható minőség állapotában. 

v

3

4

5

6
7
8

9

1

2

% újraírt szerződések száma naponta

1133..  áábbrraa::  aazz  úújjrraa  íírrtt  sszzeerrzzőőddéésseekk  sszzáámmaa  nnaappoonnttaa  eeggyy  ppéénnzziinn--
ttéézzeettnnééll 

30 f.
26  -30
21  -25
16  -20 
11  -15
5  - 10

0  -5

30 percen túli várakozás    fő/nap

1144..  áábbrraa::  aa  ppáácciieennsseekk  3300  ppeerrcceenn  ttúúllii  vváárraakkoozzáássii  iiddeejjee  aazzoonnooss  
sszzoollggáállttaattáássnnááll  

v a cpk alakulása szállítmányonként

1,30

1,25

1,20
1,15
1,10

1,00

0,95

1,40
1,35

0,90

1,05

R = 0,49

1155..  áábbrraa::  aa  ccppkk   éérrttéékkeeii  ttöömmeeggeess  kkiisszzáállllííttáássookk  eelllleennőőrrzzééssee  aallaapp--
jjáánn 

Belátható, hogy mindegyik fejlettebb generáció magában 
foglalja az előzőt, és hogy a szabályozott folyamatálla-
potú rendszer a leghatékonyabb biztosítéka a stabil, 

Magyar Minőség XVII. évfolyam 10. szám 2008. október  15/131 oldal



egyenletes, azaz szabályozott, megbízható minőségnek. 
(Szükséges megjegyeznünk ismét, hogy az SPC fogal-
mán -pl. SPC lapok, SPC rendszerek, SPC módszerek- 
a hazai gyakorlatban többnyire ellenőrzőkártyás, vagy 
jobb esetben legfeljebb PQC-nek nevezhető rendszere-
ket és módszereket értik !!). 
A módszerek alkalmazása előtt szükséges tehát felhív-
nunk a figyelmet arra, hogy a három generáció közüli 
választáskor a fenti elvi alapokat át kell gondolnunk (ter-
mészetes, hogy egy SQC rendszert kiépíteni, bevezetni 
és működtetni nehezebb és hosszabb fejlesztést, időt 
igénylő minőségprojekt, mint egyedi ellenőrzőkártyák be-
vezetése egyes kritikus minőségjellemzőkre, egyes ki-
emelt minőségpontokra). 
A megbízható állapot eléréséhez a ter-
mék/szolgáltatásközpontú rendszerekben szigorú minő-
ségellenőrzési rendszer kidolgozása szükséges (6. 
ábra), és el kell érnünk az első generáció ellenőrzőkár-
tyás szabályozott állapotát. A folyamatközpontú rendsze-
rekben a folyamatközpontú minőségszabályozás a meg-
bízható minőséget garantáló rendszer, és el kell érnünk 
a második generációs PQC szerinti szabályozott állapo-
tot. A 66..  áábbrraa szerinti TQC, TQM és integrált rendszerek 
megbízható minőségállapotához viszont már szükséges 
a harmadik generációs szabályozás, a SQC. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
Meggyőződésünk, hogy a minőségrendszer és a minő-
ségmódszerek annak függvényei, hogy milyen a 
piac/vevő/ügyfél/páciens elvárása - és egy ennek meg-
felelő minőségrendszer kidolgozása, bevezetése és mű-
ködtetése szükséges. 
Az alkalmazandó módszereket/módszer-rendszereket a 
kiválasztott rendszerhez kell igazítanunk, ami nem min-

den esetben felel meg a hazai módszerközpontú felfo-
gású minőségmenedzsment/menedzsment megközelí-
tésnek. 
Ugyanakkor úgy véljük, hogy a mennyiség-gazdaságos-
ság-minőség hármast stabilan, hosszútávon kielégítő 
rendszereknek egy megbízható minőségállapotot kell 
megcélozniuk, amely viszont mást jelent minőségmo-
dellben, minőségstratégiában, módszerekben, és a sza-
bályozott-képes állapotban, amiért is értelmeztük a mi-
nőség megbízhatóságának három eltérő helyzetét, há-
rom generációját. 
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ÁÁtttteekkiinnttééss  ééss  ttáájjéékkoozzttaattááss  aa  BBMMEE  MMiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  sszzaakkiirráánnyyúú  PPhhDD  kkééppzzéésséérrőőll  
DDrr..  KKöövveessii  JJáánnooss  --  DDrr..  SSzzaabbóó  GGáábboorr  CCssaabbaa  

 
BBeevveezzeettééss  
A társadalmi, gazdasági előrelépés nélkülözhetetlen fel-
tétele a kutatás, amelynek legfontosabb tényezője maga 
a kutató. Ahhoz, hogy a kutató tevékenységet felkészült, 
hozzáértő kutatók végezhessék, szükség van szervezett 
tudományos képzésre, amelyet a doktori iskolák szolgál-
nak. 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolája, a 
Magyar Akkreditációs Bizottság 2002/2/III. sz. határozata 
értelmében végleges akkreditációt elnyert doktori iskola, 
amely –több más terület mellett- a Társadalomtudo-
mányok tudományterületen Gazdálkodás- és Szerve-
zéstudományok tudományágban történő doktori (PhD) 
fokozat megszerzéséhez nyújt felkészítést. 
A műszaki-gazdasági tevékenységek szorosan kapcso-
lódnak egymáshoz, ugyanannak a valóságnak két oldalát 
alkotják, amelyek egymástól elválaszthatatlanok. A dok-
tori iskola célja olyan szakemberek képzése, illetve ku-
tatásainak irányítása, akik a termelő és szolgáltató tevé-
kenységek műszaki és gazdasági oldalát egyaránt érintő, 
azaz komplex módon képesek megközelíteni és mene-
dzselni, e témakörben saját új tudományos eredménye-
ket létrehozni, a meglévőket továbbfejleszteni. Éppen 
ezért a doktori iskolában a termelésmenedzsment, a 
marketing menedzsment, az ipari menedzsment, a nem-
zetközi üzleti műveletek menedzsmentje, a minőségme-
nedzsment, a pénzügyi menedzsment és a környezet-
menedzsment megfelelő súllyal képviselt. 

 
A doktori iskolának a gazdasági jelleg mellett határozott 
ipari, műszaki jellege van, ezért a képzésre mérnökök, 
közgazdászok, agrármérnökök és természettudományi 
karon végzettek jelentkezését fogadjuk el. 
A képzés állami ösztöndíjas, levelező és egyéni felké-
szülési formákban történik. A képzés időtartama három 
akadémiai év (hat szemeszter). A képzés időtartama há-
rom fő periódusra oszlik: 
 - alapozó - képzés             1.-2. szemeszter 
 - szakirányú - képzés   3.-4. szemeszter 

- kutató- munka, publikációs tevékenység, 
az értekezés elkészítése   5.-6. szemeszter 

Egyéni felkészülés formájában csak jelentős tudományos 
előélettel és publikációs tevékenységgel rendelkezőket 
fogad az Iskola. 
Az alapozó képzés tárgyai kötelezőek valamennyi szer-
vezett képzésben résztvevő hallgató számára. A szak-
irányú képzés kötelező és kötelezően választható tár-
gyakból tevődik össze. Szabadon választható tárgyként 
valamennyi szakirány valamennyi tárgya felvehető. 

AA  ddookkttoorrii  kkééppzzééss  aallaappeelleemmeeii  
KKuuttaattáássii  tteevvéékkeennyysséégg  
A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola 
(továbbiakban: Doktori Iskola) által meghirdetett –Doktori 
Iskola Tanácsa (továbbiakban: DIT) jóváhagyott– témák-
ban végzett kutatási tevékenység jelenti a doktori képzés 
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legfontosabb részét. Minden doktoranduszhoz egy téma-
vezető tartozik, aki teljes felelősséggel irányítja és segíti 
a témán dolgozó doktorandusz tanulmányait, kutatási 
munkáját, illetve a doktorjelölt fokozatszerzésre való fel-
készülését. Témavezető a BME főállású dolgozója vagy 
Professor Emeritusa, vagy az egyetemmel doktori kép-
zésre együttműködési megállapodást kötött intézmény 
főállású dolgozója lehet. Külső témavezető mellé a DIT 
konzulenst jelöl ki, aki segíti a témavezető munkáját és 
figyelemmel kíséri a hallgató szakmai haladását. 

OOkkttaattááss,,  ttaanntteerrvvii  hháállóó  
A doktori képzés képzési terve –a terület képzéseinek 
kétciklusú rendszerre való átállásával– 2008/2009-es 
tanévvel (kifutó rendszerben) lezáruló és 2009/2010-es 
tanévtől (felfutó rendszerben) induló képzési terv válto-
zatokra bomlik, éspedig a kifutó tantervi változatnál 
specializációkra, míg a felfutónál az ehhez tartalmában 
hasonló, de új elnevezésű programokra. 
A 2008/2009-es tanévvel lezáruló képzésben a kötelező 
tantárgyak (az alapozó képzés) 24 kredit, míg a 
specializációkhoz kötött 12 kredit. Itt a kutatómunka 
114 kredit, míg a már itt is megjelenő irányított oktatás 
30 kredit. A 2009/2010-es tanévtől induló képzési 
változat egyrészt már sokkal erőteljesebben épül a 
bolognai rendszerű mesterszakokra. Itt a programoktól 
függetlenül kötelező blokk 30 kredites, míg a 
programokhoz kötött 10 kredites. A kutatómunka ennél a 
változatnál 110 kredit, az irányított oktatás pedig szintén 
30 kredit.  

KKééppzzééssii  tteerrvv  aa  22000088//22000099--eess  ttaannéévviigg  ((kkiiffuuttóó  rreennddsszzeerr--
bbeenn))  
AA  DDookkttoorrii  IIsskkoollaa  ssppeecciiaalliizzáácciióóii  ((sszzaakkiirráánnyyaaii))  
Ipari menedzsment specializáció 
Specializációvezető: Dr. Boross Zoltán professor 
emeritus 
Környezetmenedzsment specializáció 
Specializációvezető: Dr. Szlávik János egyetemi tanár 
Marketingmenedzsment specializáció 
Specializációvezető: Dr. Vágási Mária hab. egyetemi do-
cens 
Minőségmenedzsment specializáció 
Specializációvezető: Dr. Szabó Gábor Csaba egyetemi 
docens 
Nemzetközi üzleti műveletek menedzsment specializáció 
Specializációvezető: Dr. Kerékgyártó György egyetemi 
tanár 
Pénzügyi menedzsment specializáció 
Specializációvezető: Dr. Tarafás Imre egyetemi tanár 
Termelésmenedzsment specializáció 
Specializációvezető: Dr. Koltai Tamás egyetemi tanár 

AA  DDookkttoorrii  IIsskkoollaa  kkééppzzééssii  tteerrvvee  
A doktori képzés képzési terve részben a specializációktól 
függetlenül kötelező tantárgyakat tartalmaz (24 kredit 
értékben), részben specializációkhoz kötötten kötelezőket (12-
12 kredit értékben), kutatómunkát (114 kredit értékben), illetve 
a doktori képzés szerves részét képező (választható) 
„irányított oktatást” (30 kredit értékben), ami félévenként 
általában 2-4 kontakt-óra terhelést jelent a specializációt 
gondozó tanszék támogatásával és felügyeletével. 
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AA  ttaanntteerrvvii  hháállóó::  
félév/kredit össz kr  

1. 2. 3. 4. 5. 6.  
Kötelező tantárgyak (alapozó képzés)  

Válogatott fejez. mikro- és makroökonomiából 2       
Kvantitatív módszerek 2       
Minőségmenedzsment alapjai 2       
Marketingmenedzsment alapjai 2       
Humán erőforrás-menedzsment alapjai 2       
Kutatásmódszertan 2       
Magyar nemzetgazdaság külső környezete  2      
Vállalkozás-gazdaságtan alapjai  2      
Termelésmenedzsment alapjai  2      
Környezet-gazdaságtan és menedzsment  2      
Vállalati pénzügyek alapjai  2      
Számvitel  2      
Kötelezően választható tantárgyak (szakirányú képzés)  
Gazdaságpolitikai menedzsment   6 6    
Információmenedzsment   6 6    
Ipari menedzsment   6 6    
Környezetmenedzsment   6 6    
Marketingmenedzsment   6 6    
Minőségmenedzsment   6 6    
Nemzetközi üzleti műveletek menedzsment   6 6    
Pénzügyi menedzsment   6 6    
Termelésmenedzsment   6 6    
Irányított oktatás (választható) 4 4 6 6 5 5
Alapozó és szakirányú összesen 12 12 6 6 - - 36 

Kutatómunka 14 14 18 18 25 25 114 

 
MINDÖSSZESEN  

 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
180 



Megjegyzések:  
1) A folyamatos hallgatói jogviszony feltétele: 

félévenként - minimum 20 kredit megszerzése 
az első két aktív félévben - legalább 50 kredit meg-
szerzése 
az első négy aktív félévben - legalább 105 kredit 
megszerzése 

2) A hallgató által felvett és teljesített minden feladat fél-
évvégi osztályzattal zárul: 

- tantárgy vizsgajeggyel 
- kutatómunka és oktatási tevékenység félévközi 

jeggyel 
3) A félévvégi osztályzatot meghatározza, és a lecke-
könyvben aláírásával ellátja: 

- tantárgy esetében az előadó 
- kutatómunka esetében a témavezető 
- oktatási tevékenység esetében a tanszékve-

zető 
4) Amennyiben a hallgató irányított oktatás választható 
tárgyat nem választja, azonos kreditértékben többlet-ku-
tatómunkát kell végezzen. 

AA  mmiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  ssppeecciiaalliizzáácciióó  mmiinnőőssééggppoollii--
ttiikkáájjaa  ééss  kkééppzzééssii  ccéélljjaa  
A vállalatoknak, vállalkozásoknak, szolgáltató cégeknek 
és szervezeteknek éles kihívásokkal kell szembe néz-
niük az EU országok piacán is a vevők növekvő minő-
ségi elvárásai, a fokozódó mennyiségi és minőségi ver-
seny, a szigorodó elvárások, az egyre növekvő haté-
konysági, gazdaságossági követelmények miatt. Az EU 
piacok magas elvárásai következtében a termékek és 

szolgáltatások minősége a vállalkozások, vállalatok, 
szolgáltató szervezetek számára központi kérdéssé vá-
lik, hiszen az új, igényesebb piacokon csak megbízható, 
stabilan, egyenletesen jó minőségű termékek, szolgálta-
tások lehetnek hosszútávon versenyképesek. Ugyanak-
kor ez cégeink, vállalkozóink számára óriási lehetőség is, 
hiszen az EU piacán nagyságrendünk és jelenlegi fejlett-
ségi, anyagi lehetőségeink következtében a minőségi 
versenyképesség az egyetlen lehetséges alternatíva. 
A versenyképesség és hatékonyság elérésének, meg-
tartásának, folyamatos biztosításának, növelésének 
ezért egyik fontos potenciális lehetősége a 
gyártó/termelő, és szolgáltató rendszereinkben lévő mi-
nőségmenedzsment tartalékok feltárása és kihaszná-
lása. Bár ezt felismerve az elmúlt évtizedekben hazánk-
ban is jelentősen nőtt azon cégek, szervezetek száma, 
amelyek minőségmenedzsment rendszereket dolgoztak 
ki, vezettek be és működtetnek, de ez európai dimenzió-
ban (sőt a hazai cégek számához viszonyítva) sem ele-
gendő a gazdaság egészének versenyképességéhez. 
Ugyanakkor ezeknek a rendszereknek a hatékony mű-
ködtetésében, a folyamatosan új és új, többnyire már in-
tegrált, komplex rendszereknek a hazai gyakorlati adap-
tálásában jelentős elmaradásaink vannak még az Unió 
átlagához képest is. 
A korszerű minőség-menedzsment rendszerek gyakorlati 
működtetése a szervezet, a cég, a vállalkozás, a vállalat 
valamennyi területének, munkatársának közreműködését 
igényli, mégis a rendszerek kidolgozásához, az adott 
szervezet sajátosságaira való adaptálásához, a folya-
matos működtetéshez és javítás-fejlesztéshez magas 
szinten képzett, megfelelő elméleti és módszertani tu-
dással, gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakembe-
rekre is szükség van. 
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A képzés célja ezért olyan jól felkészült, elméletileg és 
gyakorlatilag is megalapozott tudású PhD fokozattal ren-
delkező műszaki szakemberek, mérnökök kibocsátása, 
akik –a műszaki menedzsment alapozó képzés befeje-
zése után– a specializáció ismereteinek elsajátításával 
egyidejűleg minél szélesebb, vagy éppen specializáltabb 
gyakorlati tapasztalatok szerzésével képesek a meg-
szerzett ismereteket alkotó módon felhasználni a minő-
ségmenedzsment bármely területén. 
A specializáció olyan ismereteket nyújt, amelyek segít-
ségével a termék, szolgáltatás életciklusa valamennyi 
fázisában lehetővé válik a kívánt minőség elérésének 
hatékony biztosítása. 
A végzett szakemberek képesek lesznek alkalmazni a 
szakterületi, a menedzsment, műszaki-technológiai és 
tudományos szakismereteiket annak érdekében, hogy a 
vevők, a megrendelők, az ügyfelek, a piac által megkí-
vánt termék- és szolgáltatásminőséget a vállalkozások, 
vállalatok, szervezetek hatékonyan, és kedvező gazda-
ságossági szinten biztosítsák. 

AA  mmiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  ssppeecciiaalliizzáácciióó  ttaanntteerrvvee  ééss  
ttaannttáárrggyyaaii::  
Az oktatás elméleti alapjait a menedzsment, minőségin-
formatikai, valószínűség-számítási, kvantitatív módszer-
tani tárgyak képezik, amelyeket kiegészítenek egyéb 
speciális menedzsment, gazdasági, alkalmazott kvanti-
tatív módszertani, megbízhatóság-elméleti, szabvány-
ügyi és jogi ismeretek. 
Ezekre épülnek a speciális minőségmenedzsment, mi-
nőségszabályozási és –biztosítási,- ellenőrzési, kísérlet-
tervezési tananyagrészek, illetve a hallgatók saját ér-
deklődésének, munkaterületének, a választott szűkebb 
tématerületnek megfelelően felvehető tantárgyak. 

A képzés célja az is, hogy a minőségmenedzsment kor-
szerű ismeretein keresztül a hallgatók nyitottá váljanak 
egy magasabb minőségi követelményeket támasztó ve-
zetési stílus, felfogás, a TQM (Total Quality 
Management) elsajátítására, a gyakorlatban történő al-
kalmazására. 
A képzésben jelentős szerepet kap –az európai és a 
klasszikus japán minőségmenedzsment felfogásokon, 
rendszereken és módszereken kívül– az amerikai minő-
ségszemlélet, minőségmenedzsment és TQM felfogás, 
módszerek oktatása, amelyet alkalmakként neves ameri-
kai ill. európai vendégprofesszorok, szakértők is ismer-
tetnek. A specializáció hallgatóinak lehetőségük nyílik a 
közel 6 éves SUNY-BME TQM Centerben felhalmozott 
tapasztalatok, az ezen bázison kialakult szakirodalmi 
háttér, valamint a hazai és nemzetközi esetpéldák ta-
nulmányozására is. 
A minőségmenedzsment specializáció tantárgyai: 

o Minőségmenedzsment módszerek 
(2 kredit, BMEGT20 D039) 

 Dr. Szabó Gábor Csaba 
o Speciális kvantitatív módszerek  

(2 kredit, BMEGT20 D013) 
 Dr. Szabó Gábor Csaba 

o Minőség-ellenőrzés, auditálás, tanúsítás, szabvány. (2 
kredit, BMEGT20 D041) 

 Dr. Szabó Gábor Csaba 
o Gazdasági- és megbízhatósági elemzések 

(2 kredit, BMEGT20 D040) 
 Dr. Kövesi János 

o Termelésszervezés (2 kredit, BMEGT20 D007) 
 Dr. Koltai Tamás 

o Projektmenedzsment (2 kredit, BMEGT20 D011) 
 Dr. Sebestyén Zoltán 
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KKééppzzééssii  tteerrvv  aa  22000099//22001100--eess  ttaannéévvttőőll  ((ffeellffuuttóó  rreenndd--
sszzeerrbbeenn))  
AA  DDookkttoorrii  IIsskkoollaa  pprrooggrraammjjaaii  
A doktori képzés programjai (a korábban szakirányok, 
illetve specializációk helyett, a MAB 2007. május 1-től 
érvényes állásfoglalása szerint „programok” elnevezést 
használva) a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Karán a Doktori Iskola tudományágához illeszkedő kép-
zési ágon –üzleti (gazdálkodási) és menedzser szakok 
teljes egészében, vagy multidiszciplináris szaknál rész-
ben– folyó mesterképzésekhez illeszkednek. Ezek a kö-
vetkezők (a programvezetők személye megegyezik az 
PhD programot alapozó mesterszak szakfelelőseivel):  
Vezetés-szervezés program (programvezető: Dr. Koltai 
Tamás egyetemi tanár) 
Marketing program (programvezető: Dr. Vágási Mária 
hab. egyetemi docens) 
Pénzügy program (programvezető: Dr. Tarafás Imre 
egyetemi tanár) 
Számvitel program (programvezető: Dr. Ormos Mihály 
egyetemi docens) 
Műszaki menedzser program (programvezető: Dr. Kövesi 
János egyetemi tanár) 
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás program (prog-
ramvezető: Dr. Kerékgyártó György egyetemi tanár) 
Regionális és környezeti gazdaságtan program (prog-
ramvezető: Dr. Szlávik János egyetemi tanár) 
 
 

FFeellvvéétteellii  aallaappkköövveetteellmméénnyyeekk  aa  ddookkttoorrii  kkééppzzééssrree  
A felvétel az egyes programok szerint történik. Alapkö-
vetelménye (a többi felvételi alapkövetelményen túlme-
nően, ld. a Doktori Iskola Működési Szabályzata), hogy a 
jelentkező legfeljebb 20 kredit hiánnyal igazoltan telje-
sítse a programhoz kapcsolódó mesterszak kötelező 
tantárgyait, amely hiányzó legfeljebb 20 kreditet a doktori 
képzés első két féléve alatt –a doktori képzés többi tan-
tárgya mellett– teljesíteni kell. 

AA  DDookkttoorrii  IIsskkoollaa  kkééppzzééssii  tteerrvvee  
A doktori képzés képzési terve –a felvételi alapkövetel-
mény előírása szerinti legfeljebb 20 kreditnyi felzárkóz-
tató tantárgy felett– részben programoktól függetlenül 
kötelező tantárgyakat tartalmaz (30 kredit értékben), 
részben programokhoz kötötten kötelezőket (10-10 kredit 
értékben), kutatómunkát (110 kredit értékben), illetve a 
doktori képzés szerves részét képező „irányított oktatást” 
(30 kredit értékben), ami félévenként általában 2-4 kon-
takt óra terhelést jelent a programot gondozó tanszék 
támogatásával és felügyeletével. (Amennyiben a hallgató 
irányított oktatás választható tárgyat nem választja, azo-
nos kreditértékben többlet-kutatómunkát kell végezzen.) 

KKuuttaattóómmuunnkkáákk::  
A képzési terv az első két félévre 15-15 kreditnyi, majd 
az utolsó négy félévre 20-20 kreditnyi kutatómunkát tar-
talmaz. Ezek tartalmaznak olyan konkrét publikációs kö-
vetelmény-előírásokat is, amelyek a doktorandusz hall-
gatókat részben elvezetik a fokozatszerzési eljárás elin-
dításához szükséges publikációs követelmények teljesí-
téséhez. 
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AA  ttaanntteerrvvii  hháállóó::  

1. félév (30 kredit) + legfeljebb 10 kredit felzárkóztató 
Közgazdaságtan (5 kredit) 
Gazdaságmatematika (5 kredit) 
Társadalomismeret (5 kredit) 
Kutatómunka (15 kredit) 
Felvételinél előírt felzárkóztató tantárgy max. 10 kredit 

2. félév (30 kredit) + legfeljebb 10 kredit felzárkóztató 
Környezet-gazdaságtan (5 kredit) 
Menedzsment és vállalat-gazdaságtan (5 kredit) 
Pénzügyek (5 kredit) 
Kutatómunka (15 kredit) 
Felvételinél előírt felzárkóztató tantárgy max. 10 kredit 
3. félév (30 kredit) 
Programon kötelező tantárgy 1. (5 kredit) 
Programon kötelező tantárgy 2. (5 kredit) 
Kutatómunka (20 kredit) 
4. félév (30 kredit) 
Kutatómunka (20 kredit) 
Irányított oktatás (10 kredit) 
5. félév (30 kredit) 
Kutatómunka (20 kredit) 
Irányított oktatás (10 kredit) 
6. félév (30 kredit) 
Kutatómunka (20 kredit) 
Irányított oktatás (10 kredit) 

 
A minőségmenedzsment specializáció tanterve meg-
egyezik a 2008/2009-es tanévig (kifutó rendszerben) 
történő képzésnél leírtakkal. 

A doktori iskola vezetője: Kerékgyártó György D.Sc. 
a közgazdaságtudomány dok-
tora, egyetemi tanár 

Gesztor tanszékek 
Pénzügyi menedzsment 
specializáció 

Üzleti Tudományok Intézet 
Pénzügyek Tanszék 
R épület II. em. (Műegyetem rkp. 
9.) 

Ipari menedzsment 
specializáció 
Marketingmenedzsment 
specializáció 
Minőségmenedzsment 
specializáció 
Termelésmenedzsment 
specializáció 

Üzleti Tudományok Intézet 
Menedzsment és Vállalat-
gazdaságtan Tanszék 
T épület IV. em. 
(Műegyetem rkp. 9.) 

Környezetmenedzsment 
specializáció 

Közgazdaságtudományok Intézet
Környezet-gazdaságtan Tanszék 
St épület IV. em. (Sztoczek u. 2.) 

Nemzetközi üzleti műve-
letek menedzsmentje 
specializáció 

Közgazdaságtudományok Intézet
Közgazdaságtan Tanszék 
St épület IV. em. (Sztoczek u. 2.) 

 
A doktori iskola titkársága 

Közgazdaságtan Tan-
szék 

Rupp Györgyné előadó 
tunde@lucifer.kgt.bme.hu 
telefon: 463-2799 
St épület. IV. em. 17. (Sztoczek u. 2.)
www.kgt.bme.hu/doktori 

 
Felvételi és tanulmányi ügyintézés 
Dékáni Hivatal Horváth Ágnes tanulmányi előadó 

horvath@gtdh.bme.hu 
telefon: 463-2969 
K épület I. em. 58/A. (Műegyetem 
rkp. 3.) 
www.gtk.bme.hu 
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AA  mmiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  ssppeecciiaalliizzáácciióó  kkuuttaattáássii  ttéémmaa--
tteerrüülleetteeii  ééss  aazz  eeggyyeess  tteerrüülleetteekk  ttéémmaavveezzeettőőii::  

Kutatási téma Témavezető 
Gyártmányok, szolgáltatások 
és folyamatok megbízható-
sága 

Dr. Kövesi János egye-
temi tanár 

Kockázat és megbízhatóság a 
menedzsmentben 

Dr. Kövesi János egye-
temi tanár 

Korszerű minőségmenedzs-
ment rendszerek (TQM, ISO 
9001:2000, QS 9000/VDA 6.1, 
GMP, HACCP, integrált rend-
szerek, ISO/ TS 16949) hazai 
bevezetésének modellje és 
gyakorlati feltételrendszere 

Dr. Szabó Gábor Csaba 
egyetemi docens 

SPC-SQC rendszerek gya-
korlati bevezetési feltételeinek 
megteremtése, és a beveze-
tés megvalósítása 

Dr. Szabó Gábor Csaba 
egyetemi docens 

Szabályozott folyamatok ki-
alakítása és gyakorlati mű-
ködtetése adott szolgáltatási 
vagy termelő/gyártó rendszer 
területén 

Dr. Szabó Gábor Csaba 
egyetemi docens 

Minőségmenedzsment mód-
szer-rendszer(ek) kidolgo-
zása, a gyakorlati alkalmazás 
feltételeinek megteremtése ill. 
a bevezetés megvalósítása 
adott szolgáltatási vagy ter-
melő ágazatok/rendszerek te-
rületén. 

Dr. Szabó Gábor Csaba 
egyetemi docens 

AA  sszzeerrvveezzeetttt  ddookkttoorrii  kkééppzzééss  
A szervezett doktori képzés a doktori (PhD) fokozat el-
éréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudo-
mányos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A doktori 
képzés időtartama (3 akadémiai év, 6 szemeszter) alatt 180 
kredit munkamennyiséget kell teljesíteni. A szervezett 
képzésben résztvevő doktorandusz a képzés ideje alatt 
hallgatói jogviszonyban áll az Egyetemmel. 
A nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre felvett 
hallgatókat  teljes naptári évre állami ösztöndíj illeti meg 
(jelenleg: 93.000 Ft/hó). A hallgató az ösztöndíj folyósítása 
idején teljes munkaidőben sem az egyetemmel, sem más 
munkáltatóval munkavállalói jogviszonyban nem lehet. 
Az államilag nem finanszírozott képzésben részt vevő 
hallgatók költségtérítést fizetnek, amelynek összege a 2008-
2009. tanévben 250.000,- Ft/félév. (A továbbiakban a 
költségtérítés az előző tanévben megállapított díjnak 
legfeljebb a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett 
fogyasztói árindex mértékével növelt összege lehet.) 

JJeelleennttkkeezzééss  aa  sszzeerrvveezzeetttt  ddookkttoorrii  kkééppzzééssrree  
AA  jjeelleennttkkeezzééss  ffeellttéétteelleeii::  
- sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat 

tanúsító, legalább jó (4) minősítésű egyetemi oklevél (az 
oklevél minősítését a megszerzéstől számított 2 évig kell 
figyelembe venni) 

- egy élő idegen nyelvből szerzett legalább középfokú C 
típusú államilag elismert nyelvvizsga, vagy vele 
egyenértékű más bizonyítvány 

- egy másik idegen nyelvből a szakirodalom tanulmá-
nyozásához szükséges nyelvtudás 

- a szakmai terület átfogó ismerete 
- kezdeti igazolt tudományos szakmai eredmény (pl. TDK 

dolgozat, publikáció) 
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Felvételre jelentkezni a jelentkezési lap és mellékletei, 
valamint a felvételi eljárási díj befizetését igazoló csekk-
szelvény beadásával lehet. 

BBeennyyúújjttaannddóó  aannyyaagg::  
- jelentkezési lap (a fogadó tanszék nyilatkozatával) 
- mellékletek: 

- egyetemi oklevél (egyetemi tanulmányaikat a tárgy-
évben befejezők esetében leckekönyv) hiteles 
másolata (vagy az eredeti bemutatása és másolata) 

- nyelvvizsga bizonyítvány hiteles másolata (vagy az 
eredeti bemutatása és másolata) 

- szakmai életrajz 
- publikációs jegyzék 
- rövid kutatási terv 
- TDK, OTDK díjak másolata 
- munkaviszonyban állóknak a munkahelyi vezető 

igazolása (a pályázó jelentkezésének támogatása, 
felvétel esetén a foglalkozások látogatásához 
szükséges munkaidő kedvezmény biztosítása) 

- a választott témakörben a szakterület két elismert 
képviselőjének írásos ajánlása (amennyiben a 
pályázónak volt tudományos tevékenysége) 

- a felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény 

FFeellvvéétteellii  bbeesszzééllggeettééss,,  éérrttéékkeellééss  
A felvételi beszélgetés időpontjáról (általában minden év 
június közepe) és helyéről levélben értesítjük a jelentkezőket. 
A felvételi beszélgetésen a Felvételi Bizottság meggyőződik a 
jelölt átfogó szakmai ismereteiről, doktori munkájával 
kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű 
tevékenységéről, nyelvismeretéről. 
A Felvételi Bizottság -az oklevél minősítése (egyetemi 
tanulmányaikat a tárgyévben befejezők esetében a 8-9. félév 
együttes tanulmányi átlaga) /0-25 pont/, a nyelvtudás /0-15 

pont/, a szakmai felkészültség /0-30 pont/, az eddigi 
tudományos tevékenység /0-30 pont/ alapján- 100 pontig 
terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét, 
rangsorolja őket, és javasolja, vagy nem javasolja felvételüket. 
A felvételhez legalább 70 pont elérése szükséges. 
A Doktori Tanács a Felvételi Bizottság javaslata, és az 
ösztöndíj-keretszám ismeretében dönt a felvételről. A 
jelentkezőket a Doktori Tanács jóváhagyását követően, 
várhatóan minden év július közepéig írásban értesíti a Kar 
dékánja a döntésről. 

Jelentkezési lap és 
csekk beszerzése: 

A pályázati anyag 
beadásának helye: 

BME Gazdaság- és Társada-
lomtudományi Kar 

Dékáni Hivatal 
K épület I. emelet 58/A. (vagy 58.) 

(1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.)
A pályázat beadásá-
nak határideje: minden év május vége 

Fogadási idő: 
munkanapokon: 9.00 és 12.00 óra 

között 
hétfőtől csütörtökig: 13.00 és 15.00 

óra között is 

További információ: 
www.gtk.bme.hu 

e-mail: horvath@gtdh.bme.hu, 
telefon: 463-2969 

 
A Doktori Iskola eddigi és jelenlegi hallgatói: 
Klujber Dénes, Háry András, Feil Béla, Bérces Roland, 
Hegyi Zoltán, Bóta Gábor, Faigl Zsófia, 
Nagy Jenő Bence, Hauszmann János, Hódosi Etelka, 
Tóth Zsuzsanna, Hete Gabriella, Kósi Gábor Kálmán, 
Vonderviszt Lajos. 
A Különszám az Iskola doktoranduszainak eredményei-
ből kíván egy kis csokrot közkinccsé tenni. 
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AAzz  iinntteelllleekkttuuáálliiss  ttőőkkee  mméérrééssii  ttöörreekkvvéésseeiinneekk  ttáámmooggaattáássaa  aazz  EEFFQQMM  mmooddeelllleenn  kkeerreesszzttüüll  
NNeemmzzeettii  MMiinnőőssééggii  DDííjjaatt  nnyyeerrtt  vváállllaallaattookk  ppééllddáájjáánn  

DDrr..  TTóótthh  ZZssuuzzssaannnnaa  EEsszztteerr  ––  DDrr..  KKöövveessii  JJáánnooss  
 
Az intellektuális tőke menedzselésének alapja az intel-
lektuális tőkeelemek mérésének a képessége. A szak-
irodalom és a vállalati gyakorlat évről évre újabb mód-
szereket sorakoztat fel, amelyek közül kevés rendelkezik 
meggyőző empirikus bizonyítékokkal. Ennek ellenére 
számos vállalat egészíti ki hagyományos számviteli be-
számolóját a könyvekben láthatatlan vagyonelemeinek 
számbavételével is. Kutatásunk az intellektuális tőke-
elemek mérését övező főbb kérdések bemutatása után 
arra keresi a választ, hogy az EFQM alapú önértékelési 
modell hogyan támogathatja egy szervezet intellektuális 
tőkeelemeinek számbavételére irányuló törekvéseit. 

BBeevveezzeettééss  
A menedzsment, mint tudományág fejlődésének a törté-
netében számos modell, irányzat foglalkozott az üzleti 
siker azon forrásainak azonosításával, amelyek egy 
adott társadalmi-gazdasági környezetben megalapozták 
a szervezetek eredményes és hatékony működését. E 
környezet változásaira, kihívásaira reagáló modellek más 
és más szempontokat helyeztek előtérbe. A 90-es évek 
eleje óta az intellektuális tőke elmélete, és az elemeinek 
kimutatásával, számszerűsítésével kapcsolatos kísérle-
tek egyre nagyobb figyelmet kapnak, ugyanis a szerve-
zetek rendelkezésére álló erőforrásoknak csak egy része 
kézzelfogható, dologi természetű, egy másik, egyre 
meghatározóbb része nem materiális jellegű. Sok mai 
vállalat a képzett és gyakorlott munkaerőnek, az erőtel-
jes vevőkapcsolatoknak, a márkáknak, a szervezeti  

kultúrának vagy egyedülálló szervezeti struktúrájának, 
eljárásmódjainak, vagyis a számviteli szempontból nehe-
zen megfogható tőkeelemeknek köszönheti stabil ver-
senyelőnyét. Ezek mind a szervezet olyan „puha” ténye-
zői, amelyeket meglehetősen nehéz megragadni, szám-
szerűsíteni, ennek ellenére természetes igényként merül 
fel, hogy hogyan lehetne e tőkeelemeket a szervezet va-
gyonelemei között láthatóvá tenni, és a szervezeti siker-
hez való hozzájárulásukat mérni. 
Az a felismerés, hogy egy szervezetnek vannak szellemi 
vagyonelemei, immateriáliái nem új keletű. A menedzs-
ment már számos olyan módszert, technikát, modellt 
fejlesztett ki, amelyek e kézzel nem fogható, immateriális 
vagyonelemekhez kapcsolódtak, így itt említhetjük az 
üzleti folyamatok újraformálását, a minőségmenedzs-
ment rendszerek fejlesztésének főbb mozgatórugóit, 
vagy a magkompetenciák azonosítását és menedzselé-
sét (Gyökér, 2004). 
Magától értetődően adódik a kérdés: ha a hangsúly a 
tárgyiasult tőkéről fokozatosan áttevődik a nem tárgyia-
sult tőkére, akkor ez milyen hatással lesz a menedzserek 
viselkedésére? A menedzserek gyorsan rá fognak jönni, 
hogy az intellektuális tőkeelemek menedzselése nem 
ugyanazokat a módszereket igényli, mint a tárgyiasult 
tőkéé. Mi ennek a legfőbb oka? Ez az intellektuális va-
gyon nem sajátítható ki teljesen, a nem tárgyiasult tőke 
esetenként „visszabeszél”, megszerzése nehéz és 
megtartása drága, nehéz szervezeti sémákba „gyömö-

Dr. Kövesi János egyetemi tanár, tanszékvezezető, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék
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szölni”, és valószínűleg teljesen átalakítja majd az alkal-
mazott menedzsment technikákat. 

AAzz  iinntteelllleekkttuuáálliiss  ttőőkkee  ffooggaallmmaa  
Az elmúlt, döntően két évtizedben nemcsak a szakiro-
dalomban, hanem a vállalati gyakorlatban is számos de-
finiálási kísérlet történt, de mindeddig nincs közös ne-
vező az intellektuális tőke definíciók tekintetében (Bontis, 
2001). Ennek egyik legfőbb oka, hogy a vállalati érték és 
az önállóan értékelhető eszközök fair értéke közötti kü-
lönbséget, vagyis a vállalati többletértéket többfélekép-
pen magyarázzák (Juhász, 2004). Ennek megfelelően a 
különböző mérési célok is eltérő definíciókhoz vezettek, 
így a számviteli számbavételi célok, az intellektuális va-
gyonelemekbe történő befektetések céljai, illetve a me-
nedzseri célok is különböző definíciókat eredményeztek 
(Johanson et al, 1999). Ráadásul a szakirodalom is több 
néven említi e kézzel nem fogható vagyonelemek 
ös??szességét és azok értékét: szellemi tőke 
(intellectual capital), tudástőke (knowledge capital), 
immateriális eszközök (immaterial assets), rejtett, 
láthatatlan eszközök (hidden, invisible assets). 
Az első általánosan elfogadott definíció Stewart-tól 
származik, miszerint az intellektuális tőke „a hasznos tu-
dás összessége”, mely magában foglalja az alkalmazot-
tak képességeit, a vevőkkel, beszállítókkal, egyéb 
stakeholderekkel kapcsolatos információkat, valamint a 
szervezet folyamatait, eljárásait, technológiáit, struktúrá-
ját (Stewart, 1997). Az egyik legteljesebb megfogalma-
zás szerint „a szellemi tőke az immateriális javak azon 
kombinációját jelöli, amely a szervezetet működőké-
pessé teszi” (Brooking, 1996). 
Legtöbbször a szervezet azon erőforrásait tekintik kézzel 
nem fogható, immateriális, nem tárgyiasult eszközöknek, 

amelyek ugyan nem rendelkeznek sem materiális-fizikai, 
sem pénzbeli megjelenési formával, de valamilyen mó-
don értéket hordoznak a vállalat számára (Kaufmann és 
Schneider, 2004). Mindezt Gu és Lev (2001) azzal egé-
szíti ki, hogy a kézzel nem fogható erőforrások nem fel-
tétlenül jelentenek értéket, hanem azáltal lesznek érté-
kesek, hogy részt vesznek a vállalat értékteremtő folya-
mataiban. 
Kutatásunk során az intellektuális tőke fogalma alatt a 
nem tárgyiasult tőkeelemek olyan kombinációját értjük, 
amely felett a vállalat rendelkezik, és amelynek eredmé-
nyes és hatékony menedzselése a vállalat számára a 
fenntartható versenyelőny forrása lehet. Minden olyan 
intellektuális tőkeelem ebbe a kategóriába tartozik, amely 
meghatározza a vállalat sikerességét, ám ezeknek csak 
egy része jelenik meg a hagyományos beszámolóban 
immateriális javak címszó alatt. Így az intellektuális tőke 
magában foglal olyan nem tárgyiasult vagyonelemeket, 
amelyek olyan tudást hordoznak magukban, amelyet a 
vállalat felhasználhat céljai elérésére. Mindemellett a 
nem tárgyiasult vagyonelemek kombinációja és nem ab-
szolút mennyisége az, ami értéket teremt a vállalat szá-
mára. Ugyanakkor a vállalatnak nem képezi tulajdonát 
valamennyi nem tárgyiasult vagyonelem, illetve nem ké-
pes valamennyit kontrollálni, csupán a szervezet rendel-
kezhet felettük abban a tekintetben, hogy felhasználhatja 
őket céljai elérésére. Végül pedig ezen intellektuális tő-
keelemek puszta létezése hatékony és eredményes me-
nedzselésük nélkül valószínűleg nem fog pozitív ered-
ményeket hozni. 

AAzz  iinntteelllleekkttuuáálliiss  ttőőkkee  eelleemmeeii  
A szakirodalomban nincs egységes állásfoglalás a tar-
talmi elemek tekintetében, bár ha közelebbről megvizs-
gáljuk az egyes kutatók által létrehozott modelleket, 
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számos hasonlóság, rokon megközelítésmód érhető tet-
ten (Gyökér, 2004). A gyakorlat az, hogy minden egyes 
szerző saját modelljét és saját intellektuális tőkeelem 
csoportosítását használja (pl. Brooking, 1996; Edvinsson 
és Malone, 1997; Stewart, 1997; Edvinsson 1997; Roos 
és Roos, 1997; Sveiby, 1997; Allee, 2000). Luthy (1998) 
nemzetközi szakirodalmat érintő vizsgálatai alapján há-
rom alapvető csoportra bontja az intellektuális tőkeele-
meket, így a humán tőke, a strukturális (vagy gyakran 
szervezeti) tőke és a kapcsolati (vagy vevői) tőke 
ös??szessége adja egy szervezet intellektuális tőkéjének 
a nagyságát. 
A humán tőke fontosságát és kitüntetett szerepét minden 
intellektuális tőke definíciót alkotó szakember hangsú-
lyozza. A humán tőke a szervezeti tagok tudását, képes-
ségeit, készségeit, jártasságát öleli fel. Ez az intellektuá-
lis tőkének az a része, amely nem a szervezet tulajdona. 
Az alkalmazottak tacit tudása explicit tudássá alakítható, 
amelynek révén a humán tőke strukturális tőkévé alakul, 
és így a szervezet tulajdonába kerül. A humán tőke azért 
különösen jelentős, mert az innováció és a stratégiai 
megújulás forrása. 
A második elem a kapcsolati tőke, amely magában fog-
lalja a vevőkkel, beszállítókkal, befektetőkkel és tulajdo-
nosokkal kiépített kapcsolatokat, de ide sorolják a szer-
vezet azon kapcsolataiból származó értékek összessé-
gét is, amelyeket a szervezet a környezetében működő 
társadalmi tényezőkkel tart fenn integráció, együttműkö-
dés, elkötelezettség, társadalmi felelősség kifejezése 
formájában. E tőkeelem alakulását a legegyszerűbb 
nyomon követni a piaci részesedés, a vevőmegtartás, az 
elvesztett vevők arányának, és az egy vevőre jutó nyere-
ség mérésével (Stewart, 1997). 

„A strukturális tőke minden, ami a szervezetnél marad, 
miután az alkalmazottak munka után hazamennek” 
(Edvinsson és Malone, 1997). Ez a tőkeelem a humán 
tőkével szemben a vállalat tulajdona, itt kell említenünk 
pl. a szervezeti kultúrát, a szervezeti struktúrát, a folya-
matokat, technológiai infrastruktúrát, eljárásokat, az in-
nováció eredményeit. 
Sveiby (1997) az intellektuális tőke kutatások egyik úttö-
rője a humán tőkét az alkalmazottak kompetenciájának, 
a strukturális tőkét belső struktúrának, míg a kapcsolati 
vagy vevői tőkét pedig külső struktúrának nevezi. 
A fa-típusú felosztások elvét feladva Stewart (1997) je-
lentette ki, hogy a humán, a strukturális és a vevői tőke 
átfedi egymást. Ennek nyomán Leliaert et al. (2003) is 
felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes tőkeelemeket 
nem lehet határozottan egy-egy adott tőkekategóriába 
besorolni, vagyis az intellektuális tőke menedzselése 
valójában arról szól, hogy a szervezet egyes intellektuá-
lis tőkeelemei éppen melyik tőkekategóriában vannak, és 
milyen tevékenységekre van szükség ahhoz, hogy a 
szervezet a humán és vevői tőkét strukturális tőkévé 
konvertálja. 
Az egyes intellektuális tőkeösszetevők átfedésének elvét 
követve Andriessen és az Areopa tanácsadó szervezet 
kialakította az ún. 4-Leaf Model-t. Abból indulnak ki, hogy 
az említett fa-típusú felosztások helyett (amelyek szepa-
ráltan kezelik a humán, a strukturális és a vevői tőkét) „a 
humán tőke, a strukturális és a vevői tőke együttdolgo-
zik” (Stewart, 1997), vagyis átlapolódnak. Ez a modell az 
intellektuális tőkét négy összetevőre bontja, és ezek 
metszetében 15 egymást átfedő területet azonosít. E 
négy összetevő a humán, a vevői, a strukturális tőke, 
valamint a stratégiai szövetségekhez és partnerkapcso-
latokhoz kötődő tőke. Az utóbbi tőkeösszetevő azonosí-
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tása arra a felismerésre épít, hogy a partnerkapcsolatok, 
szövetségek és hálózatok az üzleti sikerességet egyre 
nagyobb mértékben befolyásoló tényezők. A szövetsé-
gekben és hálózatokban rejlő tőke alapvetően behatá-
rolja a vállalatok azon képességét, hogy nyomást gyako-
roljanak a piacaikra. A felismerés másik része, hogy a 
strukturális tőke kivételével az intellektuális tőkeösszete-
vők osztott tőkék (Stewart, 1997), vagyis a humán tőkét 
a szervezet megosztja annak tulajdonosaival, így ha egy 
alkalmazott elhagyja a szervezetet, akkor a szervezet 
számára elvész a képessége, a szakértelme, hírneve és 
a benne rejlő potenciál. Ugyanez a „szabály” érvényes a 
vevői tőkére és a stratégiai szövetségek tőkére is. Bár 
sem a humán tőke, sem a vevői és szövetségesi tőke 
nem vész el teljesen, hiszen azok egy része strukturális 
tőkévé alakul. A modell következtetése, hogy az intel-
lektuális tőkeösszetevők a szomszédos tőkeösszete-
vőkbe alakulhatnak át, így különösen fontos az intellek-
tuális tőke menedzselése szempontjából az, hogy az 
egyes intellektuális tőkeelemek éppen hol helyezkednek 
el, és milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy 
az elvesztés kockázatával fenyegető (humán, vevői és 
stratégiai szövetségesi) tőkeelemeket a vállalat struktu-
rális tőkévé konvertálja (Andriessen, 2001). 
AAzz  iinntteelllleekkttuuáálliiss  ttőőkkee  ffőőbbbb  mméérrééssii  kkeerreettrreennddsszzeerreeii  
Az elmúlt évtizedekben több olyan kísérletnek lehettük 
tanúi, amelyek az intellektuális tőkeelemek kimutatását, 
mérését és értékelését állították középpontba. E kutatá-
sok kezdeményezői sokkal inkább gyakorló szakembe-
rek voltak, mint az akadémiai szféra képviselői (Roos et 
al., 1997; Mouritsen, 1998), hiszen éppen a vállalatok 
észlelték elsőként, hogy a szervezetek jelenbeli és jövő-
beli sikere egyre kevésbé múlik a fizikai és pénzügyi 
erőforrások stratégiai allokációján, viszont egyre na-

gyobb a jelentősége az intellektuális vagyonelemek 
stratégiai menedzselésének (Bontis, 1996). Az elmúlt 15 
évben számos nemzeti és nemzetközi törekvés, projekt 
foglalkozott az intellektuális tőkeelemek azonosításával, 
és számszerűsítésével, ezekkel kapcsolatos irányelvek 
kialakításával (lásd pl. Bontis, 2001; Chen et al, 2005; 
Cap Gemini Ernst & Young, 1997; KPMG 2000, 2002; 
KPMG-BME Akadémia – Pannon Egyetem, 2006; ME-
RITUM projekt, Work Life 2000 workshop). 
Az intellektuális tőkeelemek értékteremtésben betöltött 
szerepe, és a rájuk vonatkozó számviteli információk hi-
ányossága miatt a menedzsment szakirodalomban szá-
mos elméleti és gyakorlati kezdeményezés történt e va-
gyonelemek azonosítására és számbavételére. A leg-
újabb megközelítések már nem foglalkoznak a hagyo-
mányos pénzügyi-számviteli beszámolási rendszer hiá-
nyosságaival, így nem is ezt tekintik kiindulópontnak az 
intellektuális tőke mérését és menedzselését célzó tö-
rekvések mederbe terelése terén. Az érdekelt felek igé-
nyeit alapul véve a mérési modellek felépítésének leg-
főbb motivációjává az vált, hogy a stakeholderek milyen 
információkra kíváncsiak, és ezekhez milyen formában 
kívánnak hozzájutni (Roos, 2003). 
Az intellektuális tőke mérésének motivációi alapján ala-
kultak ki a legismertebb intellektuális tőke mérési és ér-
tékelési keretrendszerei. E mérési motivációk alapvetően 
szervezeten belüli és kívüli motivátorokra bonthatók. 
Sveiby (2002) csoportosítása alapján az alkalmazott mé-
rési módszertani megközelítést alapul véve az alábbi 
négy mérési kategóriát különböztethetjük meg: 

(1) a módszerek egyik nagy csoportja egyetlen pénz-
ügyi mutatószámban kívánja az intellektuális vagyont 
megragadni (piaci érték- alapú és ROA módszerek); 
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E módszerek alapja az a gondolat, hogy egy szervezet intellektuális tőkéjének, immateriális vagyonelemeinek összértéke megegyezik a szervezet piaci és könyv szerinti értéke különbözetével (Stewart, 1997; Boda, 2005)

A szervezet adózás előtti eredményét vesszük alapul, és ezt az eredményt viszonyítjuk a kézzelfogható, materiális eszközök értékéhez, majd ezt a hányadost összehasonlítjuk az iparági átlaggal. Ha az így tapasztalható hozamkülönbséget megszorozzuk a tárgyiasult eszközök értékével, akkor megkapjuk a szellemi tőke hozadékát. Ha ezt elosztjuk a tőkeköltséggel vagy más kamattényezővel, akkor a szellemi tőke becsült értékéhez jutunk. (Stewart, 1997; Lev, 1999)



Az ismert intellektuális tőke mérési keretrendszerek 
Sveiby-féle strukturálását mutatja az alábbi ábra:

(4) az intellektuális tőkét alkotóelemenként feltáró 
módszerek, amelyek nem pénzügyi mutatószámokat 
alkalmaznak (scorecard típusú módszerek);  
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(2) az intellektuális tőkét alkotóelemenként feltáró, és 
azokhoz pénzügyi mutatószámokat rendelő módsze-
rek (direkt módszerek);  
(3) a módszerek harmadik csoportja szervezeti szin-
ten, aggregáltan, egyetlen nem pénzügyi mutató-
számban kívánja megragadni az intellektuális vagyont;  

11..  áábbrraa::  AA  rreennddeellkkeezzééssrree  áállllóó  iinntteelllleekkttuuáálliiss  ttőőkkeemméérrééssii  kkeerreettrreennddsszzeerreekk  ((SSvveeiibbyy,,  22000022))  
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Az intellektuális tőke értékét úgy becsülik, hogy egyes alkotóelemeit, összetevőit azonosítják, majd azok egyedi pénzértékét meghatározzák, pl. az adott eszközhöz közvetlenül kapcsolódó feltételezett pénzáramok alapján. (Sulllivan, 2000; Brooking, 1996)



Minden módszernek megvan a maga előnye, illetve azok a 
szituációk, és értékelési célok (pl. teljesítményértékelés, 
stakeholderek informálása, PR, rejtett értékek feltárása), 
amelyekben előnyösen használhatóak. A pénzügyi értékelést 
nyújtó módszerek jól használhatók iparági összehason-
lításokhoz, egy akvizíció vagy tőzsdei értékelés során, és 
persze vitathatatlan előnyük, hogy a menedzsment számára 
ismert fogalmakkal operálnak. Hátrányuk, hogy ezen 
immateriális jelenségek pénzügyi mutatókkal való 
megragadása hibás következtetések forrása lehet. A direkt 
mérési módszerek ill. a mutatószámrendszerre alapozott 
(scorecard) módszerek előnye, hogy egyenként vizsgálják az 
intellektuális tőkeösszetevőket, így mélyebb megismerést 
tesznek lehetővé. A scorecard típusú mérési keretrendszerek 
további előnye, hogy e mutatószámok direktebb kapcsolatban 
állnak a vizsgált intellektuális tőkeelemmel. Hátrányuk, hogy e 
mutatószámokat a szervezet céljai függvényében „testre kell 
szabni”, ráadásul ezeket nehezebb elfogadtatni a szervezet 
tagjaival, a menedzsmenttel (Sveiby, 2002). 
Az kétségtelen, hogy az intellektuális tőke szerepe fel-
értékelődött nemcsak a jelenben, de a jövőre nézve is, és nem 
csak az iparágak, hanem az egyes vállalatok szempontjából 
is. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy a számos kínálkozó új 
módszerből milyen szempontok alapján válasszunk. Bontis 
(1999) szerint a válasz a jelenleg elérhető modellek mélyebb 
megértésében, feltételeik, erősségeik és gyengeségeik 
feltérképezésében van. Nehéz választ adni arra a kérdésre, 
hogy melyik a legjobb módszer, melyik a legjobb eszköz. 
Valójában a válasz az, hogy nincs általánosan, széles körben 
használható módszer, hanem csak olyan módszerek és esz-
közök vannak, amelyek bizonyos helyzetekben és bizonyos 
típusú vállalatoknál jobban megállják a helyüket. A 
szakemberek többsége ugyanakkor nem is hisz abban, hogy 
egyetlen „közös nevezőt” kell találniuk. 
A bemutatott mérési keretrendszerek között a figyelmünk a 
scorecard típusú, így a nem pénzügyi mérőszámokat 

használó és dezaggregáltan vizsgálódó módszerek felé 
fordult, amelynek választását több megfontolás indokolta: 

- az intellektuális tőke mérésének nehézségét az intel-
lektuális tőkeelemekhez kapcsolódó (jövőben keletkező) 
bevételek és kiadások nagyságának, befolyásának és az 
ok-okozati összefüggés meghatározásának bizonytalan-
sága mellett az okozza, hogy az érték közvetlenül 
pénzben nem mérhető, közvetve pedig csak erős 
torzításokkal (Juhász, 2004). 

- a tudástőke fejlesztése csak részenként lehetséges, nem 
elég a vállalat teljes tudástőkéjét mérni, a részeket is meg 
kell tudni ragadni. A részek megragadása azonban 
nehezebb, mint az egész mérése, amely abból fakad, 
hogy a piaci visszajelzések, amelyből a tudástőke 
nagyságára következtethetünk, a tudástőke egészét mérik, 
és nem mondanak semmit a részletekről (Boda, 2005). 

 - a scorecard módszerek célja az állapotfelmérés, és hogy 
választ találjanak arra, hogy hogyan menedzselhetők az 
egyes intellektuális tőkeelemek, és e tekintetben értékeljék 
a stratégiai felkészültséget. Az intellektuális vagyonelemek 
nem pénzbeli értékének meghatározását tűzik ki célul, és 
olyan folyamatokat és eredményeket mérnek, amelyek az 
intellektuális tőkeelemektől függnek. A scorecard típusú 
módszerek egyik célja, hogy a pénzügyi mutatószámoknál 
az adott intellektuális tőkeelem leírására alkalmasabb 
mutatószámot válasszanak. Következésképpen a mérési 
modell inkább a mutatók értékelésére fókuszál, és az 
intellektuális tőkében mutatkozó trendekre, ahelyett, hogy 
minden áron gazdasági értéket számolnánk. 

Az vitathatatlan, hogy a menedzseri és befektetési döntések 
megfelelő megalapozását, és így a menedzseri tévedések 
valószínűségét a direkt mérési módszerek biztosíthatnák a 
legjobban. Az intellektuális tőke természetének megértésére 
azonban jó kiindulási alapként szolgálnak scorecard típusú 
módszerek, mert a kutatási eredményeket alapul véve a 
rendelkezésre álló módszercsoportok közül pillanatnyilag ezek 
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nyújthatják a legtöbb lehetőséget az intellektuális tőkeelemek 
számbavételére, és a változások nyomon követésére. 

AAzz  EEFFQQMM  mmooddeellllbbeenn  rreejjllőő  lleehheettőőssééggeekk  aazz  iinntteelllleekkttuuáá--
lliiss  ttőőkkee  mméérréésséénneekk  ttáámmooggaattáássáárraa  
A pénzügyi értékékelési módszerek mellett a 90-es évek 
közepétől más mérési keretrendszerek is mutattak figyelemre 
méltó eredményeket, így a minőségmenedzsment rendszerek 
fejlődéseként megjelenő önértékelési modellek is megfelelő 
kiindulási alapot jelentettek az intellektuális tőkeelemek 
számbavételére, és rávilágítottak a mérés szükségességére. 
Nemzetközi szinten több kísérlet történt a TQM alapelvek és 
az önértékelési modellek adta lehetőségek kiterjesztésére az 
immateriális vagyon mérésének irányába. Több skandináv 
vállalat is a TQM szemléletéhez kapcsolódó modellekből 
indult ki intellektuális tőkéje mérésékor. A dán Rambøll 
tanácsadó szervezet az EFQM modellt alapul véve készítette 
el intellektuális tőkéjének mérésére szolgáló keretrendszerét 
(Starovic és Marr, 2003). Knapp (1999) holisztikus 
intellektuális tőke mérési megközelítése az EFQM modellen 
és annak pontrendszerén alapuló, egymással összefüggő, a 
szervezethez, a struktúrához és a menedzsmenthez, valamint 
az intellektuális, társadalmi és emocionális folyamatokhoz 
kapcsolódó mérési elemeket tartalmaz. 
A scorecard típusú mérési keretrendszerekkel rokoni 
kapcsolatban álló EFQM alapú önértékelési modell vá-
lasztását részünkről az indokolta, hogy a különböző minőség 
díjak alapjául szolgáló önértékelési modellek egyfajta 
teljesítménymérési keretrendszerként az intellektuális 
tőkeelemek azonosítására, azok szervezeti teljesítményben 
betöltött szerepére, menedzselési módszereinek áttekintésére 
és e módszerek hatékonyságát és eredményességét 
alátámasztó, az intellektuális tőkeelemek mérését szolgáló 
mutatószámok megjelenítésére megfelelő kiindulási alapként 
szolgálnak.  
Az intellektuális tőke hazai vállalatok körében történő 
mérésének motiválására olyan mérési keretrendszert kí-

vántunk alapul venni, amely az intellektuális tőke hazai mérési 
törekvéseinek kiindulópontjává válhat, így amely szükségessé 
teszi mind pénzügyi, mind pedig nem pénzügyi mutatószámok 
definiálását, mérését, nyomon követését, és értékelését, 
valamint a hazánkban szélesebb körben ismert, mint az ábrán 
bemutatott intellektuális tőke mérési keretrendszerek. Emellett 
figyelembe kívántuk venni a nem pénzügyi mutatószámokon 
alapuló teljesítménymérés legfőbb hiányosságait is (Ittner és 
Larcker, 1998; 2004). 
A választásunkat indokolta továbbá, hogy az önértékelést 
rendszeresen alkalmazó hazai szervezetek száma a 
becslések szerint közel háromszáz (Sződi, 2006), és több 
száz szervezet pályázott meg regionális és nemzeti minőség 
díjakat (Szövetség a Kiválóságért, 2007). Azzal a 
feltételezéssel éltünk, hogy az önértékelési tevékenység, 
függetlenül az alkalmazott modelltől, felhasználható az 
intellektuális tőkeelemek meghatározó részének mérésére. 

KKuuttaattáássii  ccééllookk  
A kutatásunk egyik célja annak vizsgálata volt, hogy az üzleti 
kiválóság mérésére szolgáló keretrendszer, az EFQM alapú 
önértékelési modell és annak kritériumrendszere hogyan teszi 
lehetővé az intellektuális tőke egyes elemeinek számbavételét 
és a közöttük lévő szinergikus hatások megragadását. 
A kutatás másik célja annak bemutatása, hogy az önértékelési 
modellek kritériumrendszerét alapul véve, az önértékelés 
hogyan járulhat hozzá az intellektuális tőkeelemek 
menedzselési és számszerűsítési törekvéséhez, és az 
önértékelés során alkalmazott mutatószámok hogyan 
kapcsolhatók össze az intellektuális tőke mérését célzó olyan 
jól ismert keretrendszerekkel, mint pl. Sveiby Immateriális 
Vagyonfigyelőjével (Sveiby, 1997), a Skandia 
mutatószámrendszerével (Edvinsson és Malone, 1997), vagy 
Allee (2000) modelljével. 
A kutatás további célja annak igazolása, hogy az intellektuális 
tőke mérése és menedzselése az üzleti kiválóság részét 
képezi, és a stratégiai célok teljesülését szolgáló 
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kulcsfontosságú mutatók között megjelennek olyan nem 
pénzügyi mutatószámok, amelyek az egyes intellektuális 
tőkeelemek stratégiai szerepét támasztják alá. 
A 2006. évi Nemzeti Minőségi Díj (NMD) pályázati útmutatója 
alapján (IFKA Magyar Minőségfejlesztési Központ, 2006) a Díj 
alapjául szolgáló EFQM modell kritériumrendszerét 
felhasználva kívántuk feltárni az EFQM modell alkritériumai és 
a korábban bemutatott intellektuális tőkeelem csoportok 
közötti kapcsolatokat. Az egyes alkritériumok kapcsán elvárt 
önértékelési információkat az NMD kritériumrendszere 
részletesen bemutatja, így megfelelő alapot nyújt az 
intellektuális tőkeelemekkel való párosításhoz, illetve annak 
megállapításához, hogy az egyes alkritériumok alapján 
bemutatott tevékenységek és eredmények mely intellektuális 
tőkeelem menedzseléséhez és számszerűsítésének 
megalapozásához járul(hat)nak hozzá. A modell 
elkészítéséhez felhasználtuk a Pedagógus-továbbképzési 
Módszertani és Információs Központ Kht. megbízásából a 
Minőségfejlesztési Központ gondozásában készült KMD 
Modell Értelmezési Útmutatóját (Csiszár, 2003), amely 
részletes képet ad a Közoktatás Minőségéért Díj alapjául (is) 
szolgáló EFQM modell alkritériumainak kapcsolatáról és a 
közöttük meghúzódó szinergikus hatásokról. 
31 Nemzeti Minőségi Díjat nyert vállalat összesen 39 al-
kalommal (Európai Minőség Díj pályázására is) végzett 
önértékelési gyakorlatát alapul véve a kutatás középpontjába 
az Eredmények oldal alkritériumait helyeztük, megvizsgálva, 
hogy milyen mutatószámokat, milyen mértékegységekkel, 
milyen hosszú idő óta mérnek a szervezetek. A Nemzeti 
Minőségi Díjat elnyerő vállalatok az eredmények oldalon több 
éves pozitív trendeket mutatnak be, és szinte kivétel nélkül 
benchmark adatokkal is alátámasztják kiválóságukat. 

AAzz  EEFFQQMM  mmooddeellll  aallkkrriittéérriiuummrreennddsszzeerree  ééss  aazz  eeggyyeess  
iinntteelllleekkttuuáálliiss  ttőőkkeeeelleemmeekk  öönnéérrttéékkeelléésséénneekk  lleehheettőő--
ssééggee  
Az EFQM modell kritériumainak és alkritériumainak többsége 
a nehezen megragadható, puha szervezeti tényezőkhöz 
kötődik, mivel a szervezeti kiválóság felmérése során nagy 
hangsúlyt kapnak az olyan tevékenységek, mint a politika és 
stratégia kialakítása, az emberi erőforrások és a 
partnerkapcsolatok menedzselése, vagy a munkatársak, a 
vevők és a társadalom véleménye a szervezetről. Az 
elégedettségmérés során olyan szervezeti tényezőket kell 
értékelniük a legfontosabb stakeholdereknek, mint pl. a 
termék minősége, a munkahelyi környezet, a szervezeti 
kultúra, illetve a vállalatok társadalmi felelősségvállalása. 
Az EFQM modell alkritériumai közötti ok-okozati kapcsolatokat 
felhasználva a modell 32 alkritériumát az intellektuális 
tőkekategóriákkal, így a humán tőkével, a strukturális tőkével 
és kapcsolati (vevői) tőkével egyenként állítottuk logikai 
kapcsolatba. Ezen –a nemzetközileg elfogadott 
keretrendszernek megfelelő– intellektuális tőkekategorizálás 
alapul vételét az indokolta, hogy az EFQM modell 
Eredmények oldalán elkülönülten kell az önértékelést végző 
szervezetnek számba vennie a vevőkkel és a munkatársakkal 
kapcsolatban elért eredményeit, emellett a modell 
struktúrájában a társadalmi hatás a szervezet kapcsolati 
tőkéjének részeként, de a vevői tőkétől világosan elkülönítve 
jelenik meg. 
A 31 vizsgált vállalat önértékelési gyakorlatát, az EFQM 
modell kritériumrendszerét, valamint az NMD pályázati 
útmutatójában szereplő ajánlásokat alapul véve végeztük el 
az egyes alkritériumok és intellektuális tőkekategóriák 
párhuzamba állítását. Az EFQM modell alkritériumai és az 
egyes intellektuális tőkekategóriák közötti kapcsolatok 
szemléltetésére álljon itt példaként egy Adottság (5.b.) és egy 
Eredmény oldali alkritérium (6.a.): 
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11..  TTáábblláázzaatt::  PPééllddaa  aazz  EEFFQQMM  mmooddeellll  kkrriittéérriiuummiiaannaakk  ééss  aazz  iinntteelllleekkttuuáálliiss  ttőőkkeeeelleemmeekk  kkaappccssoollaattáárraa  

Példaként kiragadott alkritérium Az intellektuális tőke menedzselésének ho-
gyanjai  

Intellektuális tőkekategóriákkal való kap-
csolat  

5.b. A folyamatok szükség szerinti 
továbbfejlesztése az innováció al-
kalmazásával a vevők és más 
érintettek elégedettségének nö-
velése érdekében. 
( 1.b.,  2.c.,  7.a.,  9.b.) 

 Továbbfejlesztési lehetőségek azonosí-
tása és rangsorolása; a teljesítmény-és 
elégedettségmérések eredményeinek, a 
tanulási tevékenységből származó infor-
mációk felhasználása (  6.b., 7.b., 8.b.); 
megfelelő módszerek kiválasztása a vál-
toztatások bevezetésére (  1.e.); a szük-
séges érintettek tájékoztatása, a munka-
társak képzése és oktatása a változásokat 
illetően (  1.e.); annak biztosítása, hogy 
a változások elérik-e a kívánt eredményt 

 A munkatársak, vevők és a partnerek 
innovatív képességének és kreativitásá-
nak ösztönzése és hasznosítása a folya-
matok rendszerének továbbfejlesztésében 

 Strukturális tőkekategóriába tartozó 
módszerek bemutatása, amelyek a hu-
mán tőke erejének kihasználásával a 
vevői és kapcsolati tőke növekedésé-
hez járulnak hozzá (humán tőke struktu-
rális tőkévé, és a strukturális tőke kap-
csolati tőkévé való alakulásában vesz-
nek részt ezek a módszerek) 
(Pl. hogyan történik a folyamatok érté-
keléséből származó információk feldol-
gozása, a külső partnerek elvárásainak 
figyelembe vétele a folyamatok fej-
lesztése során, hogyan gyűjtik a mun-
katársi ötleteket a folyamatok fejleszté-
séhez, hogyan történik a változtatások-
ról való tájékoztatás, és a változások 
eredményességét hogyan vizsgálják 
felül) 

6.a. A vevők véleménye, elége-
dettsége 

A vevők véleményét bemutató elégedettség-
mutatók szempontjai az intellektuális tőke-
kategóriák szerint csoportosítva: 

 elérhetőség, kommunikáció, átláthatóság, 
rugalmasság, a termék minősége és meg-
bízhatósága, a fejlesztések innovativitása, 
termékismertetők, garanciális feltételek 

 az alkalmazottak alkalmassága és maga-
tartása, válaszadási, reagálási képesség, 
tanácsadás és támogatás, panaszok és 
reklamációk kezelése, vevői megkere-
sésre való reagálás gyorsasága,  

 visszatérő vevők, a szervezet ajánlása más 
vevőknek, a szervezet más termékeinek 
megvásárlása  

 strukturális tőkeelemek és az abban 
való erősségek azonosítása, így az al-
kalmazott módszerek vis??szaiga-
zolása 
 humán tőkeelemek vevők szempont-

jából fontos erősségeinek azonosítása 
 a vevői tőke fontos mutatószámai 

(Pl. felmérések eredményeinek bemu-
tatása, és annak megítélése, hogy a 
megfelelő módszerek bevezetésével a 
kitűzött célokat elérte-e a szervezet) 



Az EFQM modell Adottság oldali alkritériumai természetüknél 
fogva az intellektuális tőke menedzseléséről, és annak 
módszereiről ad(hat)nak számot. Az Adottságok oldali 
alkritériumok kivétel nélkül a strukturális tőke menedzselését 
és növekedését szolgáló módszerek, eszközök, technikák és 
folyamatok bemutatását szolgálják, és azt, hogy a strukturális 
tőkén keresztül hogyan nyilvánul meg a humán tőke, valamint 
a kapcsolati (vevői) tőke növelésének szándéka. Az Adottság 
oldal alkritériumaihoz kapcsolódó intellektuális tőkeelemeket 
közelebbről megvizsgálva látható, hogy az alkritériumok 
többsége a strukturális tőke mellett vagy a humán tőkéhez 
vagy a vevői, kapcsolati tőkéhez is kötődik, vagyis a 
strukturális tőkeelemek menedzselésével a humán és vevői 
tőke növelését célozza meg a szervezet, illetve fordítva is 
igaz, az is megjelenik ezen alkritériumokban, hogy a szervezet 
hogyan állítja rendelkezésére álló humán és vevői tőkéjét 
bizonyos strukturális tőkeelemek növelésének szolgálatába. 
Kevesebb az olyan alkritérium, amely kizárólagosan valamely 
strukturális tőkeelem menedzselését és növekedését 
szolgálja. 
Az Eredmények oldalon az „a” alkritériumokban elége-
dettségmérések eredményeit és kulcsfontosságú ered-
ményeket, a „b” alkritériumokban pedig olyan belső telje-
sítmény- és kulcsfontosságú mutatókat jelenítenek meg a 
szervezetek, azokkal kapcsolatban pedig több éves pozitív 
tendenciáikat, versenytársakhoz viszonyított kiemelkedő 
eredményeket, és elért vagy megközelített belső kitűzött 
célokat, amelyek alapján igazolható, hogy e mutatószámok 
alkalmasak a humán tőke, a strukturális tőke és a vevői tőke 
egyes elemeinek kvantitatív megragadására. 
Az is igazolható, hogy egy-egy alkritérium nem rendelhető 
kizárólagosan csak egy-egy intellektuális tőke kategóriához az 
Eredmények oldalon sem. Számos alkritérium található a 
humán tőke és strukturális tőke metszetében. Ezen 
alkritériumok az önértékelés során annak bemutatására 
szolgálnak, hogy a strukturális tőke hogyan járulhat hozzá a 
humán tőke növekedéséhez, illetve, hogy a humán tőke 

hogyan állítható a szervezet szolgálatába a strukturális tőkévé 
válás útján. Az alkritériumok másik nagyobb csoportja a 
strukturális és kapcsolati tőke metszéspontjában található, 
vagyis azt írja le, hogy a strukturális tőkéből hogyan 
„kovácsolható” kapcsolati tőke, illetve a kapcsolati tőke „ereje” 
hogyan használható fel a strukturális tőke növekedéséhez. 
Bizonyos alkritériumok pedig a három tőkekategória 
metszéspontjában találhatók, ezek jellemzően azok az 
alkritériumok, amelyek a szervezet valamennyi intellektuális 
tőkekategóriájához kapcsolódnak. Az átfedés azon túl, hogy 
egy-egy alkritérium bemutatása több intellektuális 
tőkekategóriához is kapcsolódhat, annak is köszönhető, hogy 
bizonyos intellektuális tőkeelemek menedzselési módszerei, 
illetve a kvantifikálásra szolgáló mutatószámok több 
alkritériumban is megjelenhetnek, illetve annak, hogy bizonyos 
intellektuális tőkeelemek esetében megfontolás tárgya lehet, 
hogy a humán tőkéhez, a strukturális tőkéhez, vagy a 
kapcsolati tőkéhez tartozik (pl. márkaismertség mérésének 
eredményei). 
A szervezetek a 9.a. alkritériumban (Kulcsfontosságú 
eredmények) a legfontosabbnak tartott, a politikában és 
stratégiában megfogalmazott kulcsfontosságú célokhoz 
rendelt eredményeket mutatják be. A kulcsfontosságú 
eredményeknek csak egy része kapcsolódik a pénzügyi 
eredményekhez, egy másik meghatározó részük nem 
pénzügyi eredményeket foglal magában. E nem pénzügyi 
eredmények, mint mutatószámok szervezet specifikusak, és 
mindhárom tőkeelemhez, így a humán tőkéhez, a strukturális 
és vevői tőke jellemzéséhez is kapcsolódhatnak. 
A 9.b. alkritériumban bemutatásra kerülő kulcsfontosságú 
mutatók a pénzügyi mutatókon túl olyan nem pénzügyi 
mutatókat foglalhatnak magukban, mint a folyamatok 
teljesítménymutatói, a külső erőforrások és a part-
nerkapcsolatok értékelésének adatai, az ingatlanok, be-
rendezések és készletek menedzselésének hibamutatói, 
technológiai és technológiafejlesztési mutatók, valamint az 
információ- és tudásmenedzsment eredményességének 
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mutatóit. E mutatók a szervezet jellegétől és stratégiájától 
függően szintén mindhárom tőkeelemhez kapcsolódhatnak, 
azok számszerűsítéséhez hozzájárulhatnak, ráadásul a 
stratégiai megvalósulásának nyomon követését teszik 
lehetővé, így azonosíthatók azon intellektuális tőkeelemek, 
amelyek a stratégiai célok teljesülését szolgálják. Az 
önértékelés célja egyben a politika és stratégia megvalósulása 
szempontjából fontos intellektuális tőkeelemek menedzselési 
módszereinek feltárása, azok felülvizsgálatának bemutatása, 
mérése és a használt módszerek sikerességét alátámasztó, 
azok leírására szolgáló mutatószámok felülvizsgálata. 
Annak igazolása után, hogy az EFQM modell kritérium-
rendszere lehetővé teszi -és a Nemzeti Minőségi Díjat nyert 
vállalatok élnek is az önértékelés során olyan mérőszámok 
bemutatásával, amelyek alkalmasak valamely intellektuális 
tőkeelem állapotának nyomon követésére és értékelésére- 
megvizsgáltuk, hogy az egyes vállalatoknál bemutatott 
mérőszámok hogyan illeszthetők olyan ismert intellektuális 
tőke mérési keretrendszerekbe, mint Sveiby (1997) 
Immateriális Vagyonfigyelője, Edvinsson és Malone (1997) 
nevéhez fűződő Skandia mutatószámrendszere, vagy Allee 
(2000) modellje. 
Az EFQM modell eredmény kategóriáját és az ott megjelent 
mutatókat megvizsgálva számos párhuzamot találunk a 
Sveiby (1997), Edvinsson és Malone (1997), valamint Allee 
(2000) által javasolt mutatószámrendszerrel. Az egyes NMD 
nyertes szervezetek által alkalmazott indikátorok fenti 
intellektuális tőke mérési keretrendszerekbe való illesztéséből 
jól látható, hogy az EFQM modellben alkalmazott belső 
teljesítménymutatók (6.b., 7.b., 8.b. kritériumok), valamint a 
kulcsfontosságú eredmények és mutatók (9.a. és 9.b. 
kritérium) között megtaláljuk Sveiby (1997) vagy Allee (2000) 
modelljének megfelelő növekedési/megújulási, hatékonysági 
és eredményességi, valamint stabilitási mérőszámokat is. 
Ráadásul az EFQM modell az egyes intellektuális tőkeelemek 
közötti szinergikus hatások feltérképezését is lehetővé teszi, 
és így nyomon követhető a humán tőke strukturális tőkévé 

való alakítása, valamint a humán tőkében rejlő lehetőségek 
kiaknázása a strukturális tőke és azon keresztül a kapcsolati 
tőke növelése érdekében. A vállalati esetpéldákon keresztül 
az is nyomon követhető, hogy a különböző intellektuális 
tőkekategóriák mérésére használt különböző típusú 
mutatószámokat a szervezet mely alkritérium tárgyalása 
kapcsán mutatta be, így a stratégia szempontjából 
kulcsfontosságúnak ítélt mutatószámok is azonosíthatók e 
táblázatokban. A bemutatott (intellektuális tőkeelem nyomon 
követésére alkalmas) mutatószámok esetében azt is jelezni 
kívántuk, hogy hány éves pozitív trendeket mutat be a vállalat.  
Példaként egy olyan Nemzeti Minőségi Díjas vállalatot 
emeltünk ki, amelynek az önértékelése során alkalmazott 
indikátorai jól illeszthetők Sveiby (1997) Immateriális Va-
gyonfigyelőjének keretrendszerébe. Sveiby (2001) az 
intellektuális vagyonelemek mérésére három mérési 
mutatócsoportot definiál aszerint, hogy a növekedést és 
megújulást, a hatékonyságot vagy a stabilitást mérik. Egy 
fontos különbséget érdemes megemlíteni az intellektuális tőke 
elemeinek nemzetközileg elfogadott hármas csoportosításával 
ellentétben. A humán tőke kategóriájába Sveiby csak az általa 
szakértőknek nevezett munkatársakat érti, míg az 
adminisztrációs személyzetet a belső struktúra részeként 
tekinti. A külső szerkezet alatt pedig nem csak a külső 
érdekelt felekkel fenntartott kapcsolatokat érti, hanem ide 
sorolja pl. a márkanevet vagy az arculatot is. A személyzet 
kompetenciája a külső és belső struktúra forrása, vagyis a 
humán tőke strukturális, a strukturális tőke pedig kapcsolati 
tőkévé alakul. A következő táblázatban bemutatott vállalati 
példa kiragadását az indokolta, hogy ezen NMD nyertes 
szervezetnek a munkatársak szegmentációjáról alkotott 
felfogása állt legközelebb Sveiby (1997) szakértőkre és 
adminisztrációs személyzetre való bontásával. Ez a 
kiválasztott példa jól mutatja, hogy a szervezetek mérnek az 
Immateriális Vagyonfigyelő modelljének megfelelő növe-
kedési/megújulási, hatékonysági, eredményességi és 
stabilitási mutatószámokat, és az önértékelés során al-
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kalmazzák azokat a szervezeti kiválóság alátámasztására. A 
táblázatban azt is jelölni kívántuk, hogy a Sveiby modelljének 
megfeleltetett mutatószámok mely alkritériumban kerültek 
felszínre az önértékelés során, és hány éves pozitív trendet 

mutat be a vállalat. A kivastagított mutatók pedig javaslatok a 
már használt mutatók intellektuális tőkeelemek mérésére való 
alkalmasabbá tételére. 

22..  TTáábblláázzaatt::  PPééllddaa  eeggyy  NNMMDD  nnyyeerrtteess  vváállllaallaatt  áállttaall  aallkkaallmmaazzootttt  mmuuttaattóósszzáámmaaiinnaakk  SSvveeiibbyy  ((11999977))  mmooddeelllljjéébbee  vvaallóó  iilllleesszzttéésséérree  

Közepes méretű 
szolgáltató kate-
góriában nyertes  

Külső szerkezet Belső szerkezet Kompetencia 

Növekedés/meg
újulás 

6.a.: A szállítási minőség (ppm, 2002-
2004) 
6.a.: …. által átvett termékek darab-
száma a … megbízásából (2002-2004) 
6.a.: REX auditok eredményei (%, 
2002-2004) 
6.a.: Első termékek átvételének gyako-
risága, és a sikeresek aránya (db, 
2002-2004) 

 egy vevőre jutó jövedelmezőség 

6.b.: Önértékelések eredményei 
(pontszám, 2002-2004) 
6.b.: KPS auditok eredményei (%, 
2003-2005) 
6.b.: Reklamációk csökkenése hiba-
kódok szerint (2002-2004, 5 hiba-
kód) 
7.a.: Benyújtott, különböző, megva-
lósítható, megvalósított fejlesztési 
javaslatok száma (2002 és 2004) 
7.a.: Megvalósítás alatt lévő fejlesz-
tési javaslatok száma (2002 és 
2004) 
7.b.: Innovációs javaslatok száma 
(az innovációs szabályzatnak meg-
felelően) (db, 2002-2005) 
7.b.: Innovációk értéke (millió Ft, 
2002-2005) 
 

7.b.: Törzsgárda tagok száma a 
munkatársak között (legalább 5 
éve a szervezetnél dolgozók, 
száma és %, 2001-2004) 
7.b.: Oktatási ráta (1 főre jutó 
oktatási órák száma, 2002-
2004)  szakértőre jutó kép-
zési napok száma 
7.b: Képzésben résztvevők 
száma (fő, 2000-2004)  
7.b.: Másoddiplomás képzés-
ben résztvevő munkatársak 
(munkakörbővítés, karrierter-
vek, fő, 2000-2004) 
7.b.: Külső képzésben résztve-
vők száma (munkakörbővítés 
célja) (fő, 2002-2004) 
7.b.: Többirányú szakmai vég-
zettséggel rendelkezők száma 
(2-vel és 3-mal rendelkezők, fő, 
2002-2004) 

 iskolázottság foka, iskolá-
zottság átlagos időtartama 
 



Hatékonyság / 
eredményesség 

6.a.: Összetett minőségi, technológiai 
és fejlesztési, logisztikai és szállítási 
pontosság mutató alakulása (1-6 skála 
átlaga, 2002-2004)  vevői elége-
dettség, elégedett ügyfelek indexe 
6.a.: Minőségi mutatók a vevők szerint 
(3 kompetenciaközpont, 1-6 skála át-
laga, 2002-2004) 
6.b.: Piaci részesedés alakulása (%, 
2002-2004) 
6.b.: A szervezet részesedése a teljes 
konszernen belül (%, 2002-2004) 

 egy vevőre jutó értékesítés 

7.a.: Elégedettséget növelő fejlesz-
tési javaslatok megvalósulási aránya 
(2002 és 2004) 
7.a. Dolgozói elégedettség (5-ös 
skála, 2002, 2004, 2005)  szeg-
mentáltan a támogató személyzet 
elégedettsége 
7.b.: Egy főre jutó árbevétel (eFt/fő, 
2002-2004)  támogató személy-
zetre szegmentáltan 
 

7.a. Dolgozói elégedettség (5-
ös skála, 2002, 2004, 2005)  
szegmentáltan a szakértők 
elégedettsége 
7.b.: Egy főre jutó árbevétel 
(eFt/fő, 2002-2004)  egy 
szakértőre jutó hozzáadott ér-
ték 
 

Stabilitás 

6.a.: Vevők kompetenciaközpontok 
 ismételt megrendelések gyako-

risága és  
 elkötelezett ügyfelek aránya az 

elégedettség felmérés alapján meg-
állapítható 

7.b.: Innovációs javaslattevők száma 
(fő, 2002-2005)  támogató sze-
mélyzetre szegmentáltan 
7.b.: Dolgozói létszám változása 
(szellemi, direkt és indirekt, fő, 2000-
2004)  támogató személyzet 
cserélődése 
7.b.: Teljesítményszázalék (munka-
csoportok teljesítményének válto-
zása, %, 2002-2004) 
7.b.: Korai felmondási ráta (az adott 
időszakban munkaviszonyt létesítők 
számához viszonyítja a munkavi-
szony első hat hónapján belül kilépő 
munkavállalók számát, %, 2002-
2005) 
7.b.: Állományban lévő ipari tanulók 
és egyetemisták aránya (%, 2002-
2004) 

 újoncok aránya 
7.b. Belső utánpótlás tartalékok fel-
tárására Assessment Center részt-
vevőinek száma (fő, 2001-2005) 

 utánpótlás tervezése 

7.b.: Dolgozói létszám válto-
zása (szellemi, direkt és indi-
rekt, fő, 2000-2004)  szak-
értők cserélődése 
7.b.: Fluktuáció (munkavállaló 
által kezdeményezett munkavi-
szony megszűnések a létszám 
arányában, %, 2002-2005)  
szakértők cserélődése 
7.b.: Innovációs javaslattevők 
száma (fő, 2002-2005)  
szakértőkre szegmentáltan 
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ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
Az EFQM modell kritériumrendszere döntően „puha” 
szervezeti tényezőkhöz kötődik, és kevés hangsúlyt he-
lyez a pénzügyi működésre, a pénz segédeszköz a szer-
vezeti erőfeszítések értékeléséhez, és az, hogy a 9. kri-
térium Üzleti eredmények elnevezésről Kulcsfontosságú 
eredmények elnevezésre módosult, jelzi, hogy a bemu-
tatásra kerülő kulcsfontosságú eredmények és mutatók 
csak egy része pénzügyi eredmény és pénzügyi mutató. 
A kulcsfontosságú eredmények és mutatók a kulcsfo-
lyamatokhoz kapcsolódnak, ezeket pedig az érvényes 
stratégiai célok jelölik ki a vállalati folyamatok rendszeré-
ben. Így a stratégiai célok nyomon követését szolgáló 
kulcsmutatók és kulcsfontosságú eredmények között 
megjelenő nem pénzügyi mutatószámok EFQM alapú 
önértékelésben való megjelenésekor a kiegyensúlyozott 
mutatószámrendszer (BSC) alapjául szolgáló vevői, ta-
nulási és fejlődési, valamint folyamatok nézőpontok lét-
jogosultságát alátámasztják. Az EFQM alapú önértékelés 
elősegítheti a BSC-nézőpontok közötti szinergikus hatá-
sok feltérképezését is. 
Egyértelmű az a törekvés, hogy a vállalatok többsége 
mérni kívánja számos intellektuális tőkeelemét, ez leg-
szembetűnőbben és legkézenfekvőbben a működés ha-
tékonyságának a mérésében testesül meg, ahol az 
eredményt nem pénzügyi mutatószámokban adják meg. 
Ezzel szemben kisebb a szervezetek gyakorlata a vevői, 
beszállítói és egyéb partnerkapcsolatok mérésében, eh-
hez vevői elégedettségméréseket, vevői hűség mérése-
ket és annak mutatószámait, illetve társadalmi hatás fel-
méréseket használnak. A beszállítók, mint érdekelt felek 
elvárásai és igényei is szerepet kapnak a stratégia és 
politika kialakítása és aktualizálása, valamint felülvizs-
gálata kapcsán. A humán tőke mérése elsősorban a 

munkatársak elégedettségének és hűségének mérései-
hez köthető. 
Az EFQM modell alapján önértékelést végző szervezetek 
időről időre felülvizsgálják e méréseket és az alkalmazott 
módszereket, illetve e mérések eredményei szolgáltat-
nak alapot az alkalmazott módszerek és a szervezet si-
kerességének a megítéléséhez. A szervezetek önérté-
kelési gyakorlata kiterjed az intellektuális tőkeelemek 
mérésére, így az önértékelésben helye van az intellektu-
ális tőkeelemek mérésének, és az a szervezeti kiválóság 
részét képezi. 

KKuuttaattáássuunnkk  lleeggffoonnttoossaabbbb  mmeeggáállllaappííttáássaaii::  
Az EFQM alapú önértékelési modell alkalmas az intel-
lektuális tőke, így a humán, a vevői (kapcsolati) és a 
strukturális tőke szervezeten belüli jelenlétének és minő-
ségének jellemzésére. Az önértékelési modell sziszte-
matikus alkalmazása a modell logikájának, az 
alkritériumok között meghúzódó ok-okozati kapcsolat-
rendszernek, valamint a modell ívét jelentő tanulási fo-
lyamatnak köszönhetően nem csak kis- és középválla-
latok, hanem a nagyvállalatok esetében is, iparágtól és 
termelő vagy szolgáltató jellegtől függetlenül elősegíti az 
intellektuális tőke mérési tudatosság megalapozását, és 
egyes intellektuális tőkeelemek mutatószámok formájá-
ban való megragadását. 
A Nemzeti Minőségi Díjat nyert vállalatok önértékelési 
gyakorlata alapján kijelenthető, hogy a szervezeti kiváló-
ság és az EFQM alapú önértékelés részét képezi az 
egyes intellektuális tőkeelemek menedzselési módsze-
reinek és e módszerek eredményességét alátámasztó 
indikátorok bemutatása és értékelése. Az EFQM modell 
alapú önértékelés során az Adottság oldalon a humán 
tőke, a strukturális tőke és a kapcsolati (vevői) tőkeele-



mek menedzselésére használt módszerek, az Eredmé-
nyek oldalon pedig e módszerek eredményességét alá-
támasztó elégedettségmérési eredmények, valamint 
belső teljesítmény- és kulcsfontosságú mutatók értéke-
lendők. 
Az EFQM modell kritériumrendszere az egyes intellektu-
ális tőkeelemek közötti szinergikus hatásokat is láthatóvá 
teszi, így a rendszeres önértékelések során azok az in-
tellektuális tőkeelemek kerülhetnek előtérbe, amelyek az 
érvényes stratégiai célok teljesülését szolgálják. Az 
EFQM modell kritériumai közötti ok-okozati kapcsolatok 
és a modell ívét jelentő tanulási folyamat lehetővé teszi a 
szinergikus hatások megértését, amely a kis- és közepes 
vállalatok esetében kiemelten fontos, mert lehetővé válik, 
hogy csak egy-egy intellektuális tőkeelembe fektessenek 
abból kiindulva, hogy az alkritériumok közötti kapcsolat-
rendszernek köszönhetően az intellektuális tőkeelemek 
közötti egymást erősítő kapcsolatok majd megteszik a 
hatásukat más intellektuális tőkeelemeket illetően is. 

Az alkalmazott önértékelési gyakorlatok alapján megál-
lapítható, hogy a kulcsfontosságú eredmények és muta-
tók között a pénzügyi mutatószámok megjelenítése mel-
lett a humán tőke, a strukturális tőke és a kapcsolati (ve-
vői) tőke elemeihez kapcsolódó nem pénzügyi mutató-
számok is felértékelődnek, amelyek az intellektuális tő-
keelemek stratégiai célokhoz való hozzájárulását tá-
masztják alá. 
Az intellektuális tőke egyes elemeit a vállalatok nagy ré-
sze méri, és azok Eredmények oldali bemutatásával a 
cél, hogy a működési tevékenység nyomon követhető és 
hatékonysága, ill. eredményessége értékelhető legyen. 
Sokfajta értékelési, mérési technika, törekvés látszik, en-
nek egyik oka, hogy a vállalatok maguk is keresik az al-
kalmas mutatószámokat a nem tárgyiasult vagyonele-
mek nyomon követésére. Úgy tűnik, hogy az önértékelési 
gyakorlattal rendelkező szervezeteknél a képesség meg-
van, és azt maguk is a szervezeti kiválóság részének te-
kintik.
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AA  mmiinnőősséégg  sszzeerreeppee  kkiissvváállllaallkkoozzáássookk  vveerrsseennyykkééppeessssééggéébbeenn  
KKóóssii  GGáábboorr  KKáállmmáánn  

 
A cikk célja, hogy összefoglalja a kis- és középvállalatok 
versenyképességét meghatározó elemeket, a verseny-
ben maradás eszközeit, és modellértékű támogatást 
nyújtson a minőségügyi szabványok és egyéb elvárások 
formalizált követelményeinek feloldására úgy, hogy mind 
a KKV-k, mind nagyvállalati partnereik számára objektív 
módon igazolják az elvárásoknak történő megfelelést. 

AA  KKKKVV--kk  sszzeerreeppee,,  jjeelleennttőőssééggee  aa  ggaazzddaassáágg  mműűkkööddéé--
sséébbeenn  
A magyar gazdaság szerkezete alapvetően kétpólusú. 
Az egyik pólust az exportban meghatározó szerepet ját-
szó nemzetközi nagyvállalatok hazai leányvállalatai je-
lentik, míg a másik póluson a gazdaság teljesítőképes-
ségében meghatározó szerepet nem játszó kis- és kö-
zépvállalatok (a továbbiakban KKV-k) helyezkednek el. 
Amíg az egyik oldalon nemzetközi szinten is versenyké-
pes vállalatokat találunk, a másik oldalon minden lehet-
séges eszközt fel kell használni a versenyképesség fo-
kozásához. 
Már az első Nemzeti Fejlesztési Terv is kiemelt figyelmet 
fordított a KKV-k fejlesztésére, a Gazdasági Versenyké-
pesség Operatív Program (GVOP) a versenyképesség 
növelésére irányuló általános cél elérése érdekében a 
következő specifikus célokat határozta meg: 

⎯ a kis- és középvállalkozások fejlesztése a gazda-
ság dualitásának csökkentése érdekében, 

⎯ a tudásalapú gazdaság és az innovációs kapacitá-
sok fejlesztése, 

⎯ technológia-intenzív ipar és szolgáltatások fejlesz-
tése. 

A KKV-k fejlesztése prioritásként szerepelt a program-
ban. A KKV-k a gazdasági fejlődés alapvető lehetőségét 
hordozzák, ezért kiemelt cél e lehetőségeknek a kihasz-
nálása és a jelenleg kevésbé hatékony hazai KKV-k, és 
a(z elsősorban külföldi tulajdonú) nagyvállalatok közötti 
szakadék áthidalása. Az intézkedések műszaki techno-
lógiai beruházásokat, minőségbiztosítási rendszerek be-
vezetését, a termelő berendezések modernizációját, a 
vállalkozásoknak az EU előírásaihoz való felzárkóztatá-
sát, innovatív termékek létrehozását kell, hogy támogas-
sák. Ez a prioritás a KKV-k üzleti tanácsadáshoz való 
hozzáférését, az üzleti menedzsment fejlesztését, a 
KKV-k közötti együttműködést is támogatta. 

AA  kkllaasszztteerriizzáácciióó,,  mmiinntt  aazz  eeggyyüüttttmműűkkööddééss  eesszzkköözzee  
A magyar gazdaság fentiekben körülírt duális szerkeze-
téből adódóan azonban az elszigetelten működő és 
szerveződő KKV-k fejlődését, a gazdaság szerkezetébe 
szervesen történő illeszkedését –a minőség közép-
pontba állítása mellett– a KKV-k közötti együttműködés 
elősegítése érdekében is, szükségszerűnek tartom a 
klaszterizációból fakadó lehetőségek, előnyök kihaszná-
lását, a klaszterizáció előnyeinek a KKV-k működésébe 
történő integrálását is. Néhány ágazatban (feldolgozó-
ipar, autógyártás, de az építőipar is) magyar példák már 
szintén igazolják, hogy a KKV-k körében igény mutatko-
zik az együttműködésre, a klaszterekbe történő bekap-
csolódásra. 

Kósi Gábor Kálmán Manager, PFISTERER Kereskedelmi Kft. - levelező PhD hallgató



A klasztereknek (vállalkozási hálózatoknak) a KKV-k te-
vékenységére, versenyképességére, termelékenységére 
gyakorolt pozitív hatását nemzetközi példák igazolják. 
Lényeges szempont tehát, hogy a klaszterek szervező-
dését a folyamatmenedzsment indukálja, melynek célja a 
szervezetek olyan együttműködése, melyet az egymásra 
épülő folyamatok hatékony szervezése alakít. Mivel min-
den szervezet cselekvéseit a folyamatok, és azok 
ös??szefüggéseinek rendszerén keresztül menedzseli, 
ez a „folyamatközpontú megközelítés” kell, hogy az 
alapja legyen a klaszterek kialakításának is, ahol az 
együttműködő szervezetek különböző folyamataikat 
összekapcsolva, egymásra építve alakítják 
együttműködésüket, nem pedig a magyar gyakorlatban 
általában létező megoldás szerint, amikor az 
együttműködő vállalatok létrehoznak egy, a „klasztert 
működtető szervezetet” és azt nevezik klaszternek. A 
folyamatok összekapcsolására van szükség mind a 
termelő vállalatoknál (beszállítói lánc), mind a szolgáltató 
szervezeteknél (a klasztertagoknak biztosított oktatási, 
piackutatási, marketing szolgáltatások nyújtása, az 
információáramlás megszervezése stb.). 
A szakirodalmi források és a létező gyakorlat szerint a 
klaszteresedés lokális és kistérségi előnyei a követke-
zők: 

⎯  gyorsabb piaci alkalmazkodás, 
⎯  a tranzakciós és szállítási költségek csökkenése, 
⎯  gyorsabb és pontosabb információáramlás, 
⎯  gördülékeny inputhelyettesítés, 
⎯  technológiai és szervezési tapasztalatok 

megismerése, 
⎯  a tudás állandó cseréje. 

Az igazi problémát azonban az jelenti, hogy a KKV-k 
nagy része mind a mai napig elsősorban a túlélésért 
küzd, célja a piacon maradás. Egy felmérés szerint (idézi 
Mózes Anikó Marianna) a KKV-knak ez a központi prob-
lémája. A megkérdezett vállalatok a túlélési és növeke-
dési célok mellett kisebb fontosságúnak értékelték a nö-
vekedési kényszert és az innováció fontosságát. Ezután 
következik csak a minőség kérdése, a jobb minőség el-
éréséhez szükséges eszközök bevezetése. 

FFoorrrrááss::  MMóózzeess  AAnniikkóó  MMaarriiaannnnaa,,  22000066..  
33..  ttáábblláázzaatt::  aa  KKKKVV--kk  ppiiaaccii  ccéélljjaaiinnaakk  sszzeeggmmeennssee  

A felmérés nem terjedt ki a versenyképesség tényezői-
nek elemzésére. Ezért idézem az Európai KKV Kutató-
intézetek által létrehozott Hálózat (ENSR) vizsgálatának 
eredményeit. A vizsgálat célja az volt, hogy értékelje a 
fogyasztói piacon a KKV-k versenyképességének ténye-
zőit. A válaszadók 64%-a a fogyasztók kiszolgálását, 
63%-a a terméket/szolgáltatást, 47%-uk az árat, és 23%-
uk a földrajzilag elfoglalt helyet (piac) tartotta kiemelésre 
érdemesnek. Az eredmény igazolja azt a gyakorlati tényt, 

Magyar Minőség XVII. évfolyam 10. szám 2008. október  44/131 oldal

Mózes Anikó Marianna: A magyar kis- és középvállalkozások finanszírozása az uniós csatlakozás után. Kézirat, Budapest, 2006

Klaszterek Magyarországon - fejlődési kilátásaik, szerepük a KKV-k fejlődésében, növekedésében. Netwin Üzleti Tanácsadó Kft. 2007



hogy a KKV-k a nagyvállalatokhoz képest rugalmasab-
bak, gyorsabban képesek alkalmazkodni a változó kö-
rülményekhez, képesek az egyedi igények kielégítésére, 
képesek szoros ügyfélkapcsolatok kialakítására. 

ÚÚjj  mmooddeellll,,  mmiinntt  aa  mmiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  eesszzkköözzee  
A KKV-k esetében alapvető eszköznek tartom a minőség 
középpontba állítását, a minőségügyi rendszerek kiépí-
tésének és működtetésének ösztönzését, állami forrá-
sokkal is történő támogatását. A KKV-ra azonban a mi-
nőségszabványok alapján egységes, minden KKV-ra al-
kalmazható rendszermodell nem létezik, nem lehet a 
szabványt a különböző ágazatokban, különböző feltéte-
lek között működő vállalkozásokra sematikusan alkal-
mazni. Törekvésem ezért nem ágazat specifikus, hanem 
az általános szabványmodell alapján a KKV-kra, mint 
vállalkozási formára alkalmazható modell kidolgozása. 
Erre a vállalkozáscsoportra még nem létezik sem a 
rendszerszabvány, sem a TQM (Total Quality 
Management) filozófiája alapján egységes elvek és 
szemlélet szerint kialakított és alkalmazható modell. A 
problémát (mind a rendszerépítő cégek, mind a tanács-
adók számára) ugyanis az jelenti, hogy a tevékenységi 
körükben, szervezeti rendszerükben, az alkalmazottak 
felkészültségében stb. különböző vállalkozások számára 
nem lehet (egy az előzőekben egy konkrét cégre már ki-
alakított rendszert egy másik vállalkozásra) sematikusan 
átültetni. Lehet viszont, (és szükséges is) olyan alapel-
veket, módszereket, megoldási módokat (konkrét pél-
dákkal alátámasztva) kidolgozni, amelyek mintául szol-
gálhatnak a KKV-k (és természetesen a tanácsadók, ta-
núsítók) számára. A vállalkozások mellett azoknak a ta-
nácsadóknak és tanúsítóknak, akik nem rendelkeznek 
KKV ismeretekkel, illetve nincs (az adott konkrét rend-

szert építő KKV) ágazatában tapasztalatuk, is hasznos 
lehet egy ilyen modell használata. 
Olyan modell kialakítására lenne szükség, melynek se-
gítségével a különböző ágazatokban működő KKV-k ké-
pesek legyenek a vevői igények hatékony kielégítését 
szolgáló, a folyamatos fejlesztést biztosító, a rendszer-
építést megelőző működési költségek és megvalósítási 
idő csökkentését elősegítő rendszerek működtetésére. 
Ehhez kétirányú megközelítés szükséges: a napi gya-
korlatban, a működés szabályozásában a folyamat me-
nedzsment (folyamatközpontú megközelítés) alkalma-
zása, illetve a folyamatos fejlesztés elérését biztosító 
tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési döntések 
meghozatala, majd beépítése a működési gyakorlatba. 
A fenti szempontok szerint kialakítandó KKV modell sa-
rokpontjait különböző kutatások, szakértői vélemények 
már taglalták. Szakmai kiindulópontnak tekinthető Bálint 
Julianna 2004-ben „ A vidékhez kapcsolódó építés és 
infrastruktúra-fejlesztés minőségirányítási rendszere” 
címmel megvédett PhD disszertációja, melynek alapve-
téseit a szerző a Magyar Minőség 2005-4. számában 
közli. Véleményem szerint az általa az építőiparra kidol-
gozott modell elemei a KKV-kra (bármely ágazatban mű-
ködnek is) adaptálhatók. 
Alapvetésként fogalmazható meg ugyanakkor, hogy az 
alábbiakban tárgyalt modell a minőség mellett a környe-
zetvédelemre is alkalmazható, tehát környezetközpontú 
irányítási (sőt integrált) rendszerek is kiépíthetők és mű-
ködtethetők. 
A KKV-kra alkalmazható modell elemei a következők: 

1) A rendszerépítést megelőzően, a szervezeti adott-
ságok, specifikációk meghatározása érdekében 
szükség van az adott KKV, mint szervezet átvilá-
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gítására, majd a kapott információkat az adott 
KKV ágazati sajátosságaival összevetve és érté-
kelve meghatározhatók a rendszerépítést és mű-
ködtetést meghatározó fő sajátosságok. A sajá-
tosságokat megjelenítő tényezők három vetület-
ben vizsgálhatók: a KKV-ra jellemző tényezők 
(szervezeti, képzési, kommunikációs, belső sza-
bályozottság), a működés ágazatára jellemző té-
nyezők (szerződéskötések rendje, termelés, szol-
gáltatás jellemzői, ellenőrzések típusai, termék-
jellemzők, vevőkapcsolatok), a konkrét tevékeny-
ségre jellemző tényezők (az alkalmazott technoló-
gia fejlettségi szintje, tömegszerűsége, vagy 
egyedisége, a tevékenység komplexitása, kocká-
zata). 

2) Az első elem során meghatározott sajátosságok 
figyelembe vételével a szabvány követelményei-
nek teljesítése olyan célok megfogalmazásával, 
illetve belső szabályozás kialakításával, amely 
nem csak „dokumentált”, hanem hatékonyan mű-
ködtethető (az ágazati és szervezeti adottságok-
nak megfelelő, a befolyásoló tényezők által de-
terminált szintű) rendszer kialakítását jelenti. Ter-
mészetesen sem az alul szabályozott, sem a túl-
zottan szabályozott rendszer nem képes hatékony 
működés megvalósítására, ezért lényeges, hogy a 
szabályozás mélysége, részletezettsége feleljen 
meg az adott ágazat sajátosságainak, a tevékeny-
ség jellegének, a szervezet méretének. KKV-k 
esetében célként jelölhető meg a gyakorlati szak-
mai tapasztalatok, a jó gyakorlat alkalmazása, a 
formális kötöttségek minimalizálásával. 

3) A modell harmadik eleme a megvalósítandó 
szabályozás szintjeit tartalmazza. A feladat a poli-

tikából kiindulva, a kézikönyvben foglaltaknak 
megfelelő dokumentum és –feljegyzés kezelési 
feladatok kidolgozása. Kis létszámú (egyszerű 
szervezet), kevésbé kockázatos, rutin jellegű te-
vékenységet végző KKV-k esetében egyszerűbb 
szabályozás is célravezető lehet. 

4) Az utolsó elemet –az első elemként már tárgyalt, 
a sajátosságokat megjelenítő meghatározott té-
nyezők figyelembe vételével- a megvalósítás, a 
bevezetés feladatai jelentik, a kézikönyvből követ-
kező eljárásoknak a kidolgozásával, az eljárások-
ban foglaltak megvalósításával. 

AA  bbeesszzáállllííttóóii  sszzeerreepp  vveerrsseennyyttéénnyyeezzőőii  aa  KKKKVV--kknnááll  
Bár a rendszer kiépítése és működtetése igényel szisz-
tematikusságot és formalizálást, de az előzőekben is si-
került bizonyítanom, hogy a KKV-k esetében nem sza-
badna a szükségesnél több követelményt és kötöttséget 
támasztani. A rugalmasságot egy, a fentiekben körülírt 
modell kidolgozását követően, annak gyakorlati alkalma-
zása jelenthetné, elkerülve ezzel a nagyvállalatok által a 
beszállító KKV-k felé támasztott túlzott elvárások (a 
szabványokban foglalt összes követelmény) teljesítésé-
nek igényét. A modell alkalmazásának (alkalmazhatósá-
gának) szükségességét indokolja továbbá, hogy a nagy-
vállalati (sokszor multinacionális) kör beszállítói minősí-
tési rendszert alkalmazva nehezíti a KKV-k helyzetét. Az 
alkalmazott minősítési rendszerek szigorú követelmé-
nyeket (tanúsított minőségügyi rendszer megléte, Six 
Sigma) támasztanak. Szakirodalmi források és statiszti-
kai adatok is igazolják, hogy Magyarországon a beszál-
lítók zöme jellemzően KKV besorolású szervezet. Ezek a 
KKV-k valamilyen termelő/szolgáltató tevékenységet (el-
sősorban alapanyag –alkatrész –részegység gyártást) 
végeznek hazai vagy külföldi vállalatok számára (több 
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esetben ezek a vállalkozások maguk is beszállítói stá-
tusszal rendelkeznek). Ennek a vertikális együttműkö-
désnek az alján a KKV-k, a csúcsán pedig a végtermék-
gyártó nagyvállalatok állnak. Ahhoz, hogy egy KKV be-
szállító lehessen, garantáltan jó minőségű terméket kell, 
magas szintű megbízhatóság mellett, a vevő számára 
kedvező áron biztosítania. 
Első megközelítésben jó hírként jeleníthető meg pl., hogy 
az Audi Hungária Motor Kft. tervei szerint a jövőben a 
növelni kívánja a Magyarországról vásárolt alkatrészek 
értékét. A potenciális beszállítóknak viszont azzal kell 
számolniuk, hogy az „elvárt minőségi követelmények el-
érése után” igényelhetik a vállalat szakemberei által vég-
zett (esetlegesen időigényes, hosszan tartó) minősítést. 
Természetesen a vevő nagyvállalatok közzéteszik a be-
szállítókra vonatkozó (egzakt módon megjelenített, 
számszerű, mérhető) követelményeiket. A döntési szem-
pontok közül kiemelkedik az ár, de középpontban van a 
folyamatosan magas minőségi szinten biztosított szállí-
tás és annak pontos ütemezése. 
Példaként jelenítem meg (és a következőkben indoklom 
is példaválasztásomat) az előzőekben idézett tanul-
mányból a Lear Automotive Hungary Kft. Követelmé-
nyeit: 

⎯  rugalmasság (ilyen szempontból előnyben van-
nak a kisvállalkozások), 

⎯  megbízható és folyamatosan fejlesztett technoló-
giai színvonal, amely nagy volumeneknél is módot 
ad a reprodukálhatóságra (ezt nem lehet alacsony 
bérekkel kompenzálni!), 

⎯  exportképesség (ha a vevő felveti, hogy nem 
csak a magyarországi cégének kellene szállítani, 
akkor ne essen pánikba a beszállító), 

⎯  szakmai felkészültség (profizmus), 
⎯ megfelelő(-en alkalmazott) minőségügyi rendszer, 
⎯  alacsony kockázat, 
⎯  szolid üzletvitel (a nekik való beszállításon 3–6%-

os bevételarányos profit érhető el), 
⎯  versenyképes ár, 
⎯  versenyképes szállítási teljesítmény. 

A példaválasztás indoka pedig a követelmények között 
hivatkozott minőségügyi rendszer, mert a vevő nem 
szabványos, hanem megfelelően alkalmazott rendszert 
vár el. Ezzel a hivatkozással is szeretném alátámasztani 
az általam körülírt KKV modell alkalmazhatóságát, illetve 
alkalmazásának szükségességét. 
Visszatérve az AUDI példára, kiemelésre kívánkozik, 
hogy az AUDI Győrben motorfejlesztő központot hozott 
létre termékfejlesztési, illetve technológiafejlesztési cél-
lal. 
A példa nem egyedi, sőt nemzetközi tendenciát tükröz. A 
„Beszállítói piac az Európai Unióban és Magyarorszá-
gon” című tanulmányban foglaltak szerint „a nagyválla-
latok, a multinacionális cégek kutatás-fejlesztési (K+F) 
tevékenységükbe mindinkább bevonják a beszállítókat, a 
K+F a beszállítói piramis egyre alacsonyabb szintjén je-
lenik meg. A nemzetközi verseny miatt a beszállító cégek 
fennmaradása a K+F alkalmazásától is függ. A beszállí-
tóknál sok az önálló kutatás-fejlesztés, de a vertikális 
kapcsolatokban egyre jellemzőbb a nagyvállalatok és a 
beszállítóik közös fejlesztési projektje. A multinacionális 
társaságok rájöttek, hogy egy-egy új termék kifejleszté-
sét sokkal rövidebb idő alatt tudják meg valósítani, ha a 
nekik beszállító vállalkozásokat is bevonják a fejlesz-
tésbe.” 
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Az együttműködést erősíthetik a klaszterek, mert különö-
sen a KKV-k esetében növelheti (növeli) a versenyké-
pességet és a piaci pozíció erősítését a klaszter típusú 
együttműködés. Klaszter résztvevőként a KKV-kat közös 
tevékenységek, technológiák kapcsolják partnereikhez, 
sőt részesei lehetnek K+F fejlesztéseknek, miáltal a 
nagyvállalatokkal azonos infrastruktúrákhoz és tudásbá-
zishoz jutnak hozzá. A klaszterek tehát katalizátorként 
hathatnak a KKV-kra, bekapcsolva őket az innovációs 

láncba, segítve képességeik kibontakoztatását, piaci po-
zícióik és növekedési potenciáljuk javítását. A felsorolt 
előnyökhöz társulva, azokat mintegy erősítve, az egyes 
klaszterek saját önértékelési módszerként alkalmazhat-
ják az általam körülírt (és a közeljövőben elemeiben is 
kidolgozott) modellt, miáltal létrejöhet egy egységes, ál-
talánosan elfogadott minősítési módszer a KKV-kra. 
 

FFeellhhaasszznnáálltt  iirrooddaalloomm::  
- Klaszterek: egy értékalkotó lánc mentén létrejött, egymással üzletileg szorosan együttműködő, általában földrajzilag 

koncentráltan elhelyezkedő szervezetek közötti hálózatok 
- Klaszterek Magyarországon - fejlődési kilátásaik, szerepük a KKV-k fejlődésében, növekedésében. Netwin Üzleti Ta-

nácsadó Kft. 2007 
- Mózes Anikó Marianna: A magyar kis- és középvállalkozások finanszírozása az uniós csatlakozás után. Kézirat, 

Budapest, 2006. 
- Bálint Julianna: Minőségirányítási rendszerek az építőiparban. Magyar Minőség 2005-4. szám 
- A beszállítói piac az Európai Unióban és Magyarországon. Budapest, 2002. Kézirat 
 



SSzzáámmííttóóggééppeess  rreennddsszzeerreekk  aallkkaallmmaazzáássaa  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aa  ggyyóóggyysszzeerriippaarrii  mmiinnőősséégg--
bbiizzttoossííttáássbbaann  

FFaaiiggll  ZZssóóffiiaa  
  

KKIIVVOONNAATT  
A cikk a sikeresen megvédett PhD értekezés anyagának 
alapján egy 2003-ban készült felmérés tapasztalatait ismerteti. 
Felkerestem négy magyar gyógyszeripari vállalatot, hogy 
megtudjam, milyen szoftverek, számítógépes rendszerek 
segítségével garantálják a gyógyszerkészítmények 
megbízható minőségét Magyarországon. Meglepő, hogy egy 
iparágon belül ennyire különböznek egymástól az alkalmazott 
rendszerek és módszerek. 

BBeevveezzeettééss  
A felhasználók és így a gyártók számára is rendkívül fontos 
az, hogy a gyógyszertári és klinikai készítmények állandó és 
megfelelő minőségben kerüljenek forgalomba. A fogyasztói 
igények folyamatos és magas szintű kielégítéséhez 
elengedhetetlen a munkafolyamatok állandó megfigyelése, 
elemzése és javítása, melynek alapja egy megfelelő 
minőségbiztosítási rendszer kiépítése. Az utóbbi évtizedben 
világszerte előtérbe kerültek az olyan számítógépes 
rendszerek, amelyek segítik, átláthatóbbá teszik a 
minőségbiztosítás folyamatait. 
Felkerestem Magyarország három legnagyobb gyógy-
szergyárát -EGIS Gyógyszergyár Rt., Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár Rt., Chinoin Rt. (a Sanofi-Aventis vál-
lalatcsoport tagja) és egy speciális területen működő vállalatot 
(Izotóp Intézet Kft.)-, hogy megtudjam, milyen 
minőségbiztosítási rendszert működtetnek, és milyen szoftvert 
alkalmaznak ezen a területen annak érdekében, hogy a piacra 
kerülő készítmények és alapanyagok a megfelelő minőségűek 
legyenek. 
A kiválasztott vállalatokhoz egy előre összeállított kér-
déslistával mentem el. A minőségbiztosítási/minőségirányítási 

részlegek vezetői interjúk során válaszoltak a feltett 
kérdésekre. A válaszokat összegeztem, feltártam az 
egyezőségeket és különbségeket, majd visszaküldtem a 
megfelelő vezetőknek véleményezésre az anyagot. A 
kérdésekre adott válaszok és a visszaérkezett információk 
alapján összegeztem tapasztalataimat. 

TTéémmaakköörröökk  
Négy nagy témakört alakítottam ki: 

- a számítógépes rendszer bevezetésének céljai, korlátai; 
- az új rendszerrel szemben támasztott követelmények; 
- szervezeti változások, szervezési problémák; 
- fenntartás közben felmerülő problémák. 

Minden rész végén táblázatban összefoglalom, hogy melyek 
voltak a közös vonások, illetve az eltérően kezelt 
problématerületek az adott témakörrel kapcsolatban a három 
nagy gyógyszergyártó esetében. Jól láthatóak bennük a saját 
fejlesztésű IT rendszer, az integrált vállalatirányítási rendszer, 
illetve a gyógyszeripar-specifikus szoftver alkalmazásának 
követelményszerűen közös, illetve szükségszerűen különböző 
vonásai. 
Az összehasonlítás során nehézséget okozott, hogy volt olyan 
gyógyszergyár, amely már évek óta működteti számítógépes 
rendszerét a minőségbiztosítás területén, mások pedig, éppen 
egy új szoftver bevezetésének első fázisában tartottak. 
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11..  MMeellyyeekk  eeggyy  sszzáámmííttóóggééppeess  rreennddsszzeerr  bbeevveezzeettéésséénneekk  
ccéélljjaaii  ééss  kkoorrllááttaaii  aa  mmiinnőőssééggbbiizzttoossííttááss  tteerrüülleettéénn??  
Célok, korlátok, előnyök, hátrányok 
Egy számítógépes rendszer/új szoftver bevezetésének fő célja 
a már meglévő folyamatok korszerűsítése, a biztonság és a 
transzparencia növelésében megnyilvánuló minőségjavulás, 
illetve, hogy a vállalat megfeleljen a hasonló céllal született 
legújabb hatósági előírásoknak. Egy számítógépes rendszer 
kiválasztásának, bevezetésének, működtetésének korlátait 
meghatározza a vállalat mérete. A korszerű vállalati irányítási 
rendszerek napjainkban már minőségbiztosítási információs 
rendszer alrendszert tartalmaznak, azonban ezek adaptálása 
sokszor rendkívüli erőfeszítéseket jelent, önálló kidolgozásuk 
pedig kis- és középvállalatok számára nem kifizetődő. [1] A 
fejlett nagyvállalatok természetesen törekednek átfogó 
minőségbiztosítási információs rendszer kialakítására. 
Előnyként említhető, hogy a mindennapi munkát bizonyos 
estekben gyorsíthatja egy számítógépes rendszer bevezeté-
se. Amennyiben (pl. a LIMS rendszerek esetében, Laboratory 
Information Management System) úgynevezett on-line 
adattovábbítással ellátott műszerparkkal dolgoznak, a 
papírmunka csökken. Ennek azonban másutt vannak olyan 
jelentős terhei, hogy sok gyógyszergyártó inkább lemond róla, 
és az adatokat papíron is rögzíti. [1] Ugyanakkor, egy 
számítógépes rendszer alkalmazása sokat segít az adatok 
archiválásában, visszakereshetőségében, illetve elemzések 
elvégzésében. Egyszeri alkalommal bevitt, aktuális adatok 
alapján nyílik lehetőség trendelemzések, képességvizsgálatok 
elvégzésére. A különböző lekérdezések, beépített 
automatizált értékelések, a listázott adatok átemelése más 
alkalmazásba szintén előnyét jelentik a rendszernek. Egy szá-
mítógépes rendszer bevezetésével elérhető a társosztályok 
információigényének kielégítése is, illetve a minőségköltségek 
azonosítása, gyűjtése, számolása. 
Mindezek mellett azonban kiemelném, hogy egy számí-
tógépes rendszer bevezetésekor sok esetben a szubjektív 

információkat objektív adattá kell formálni, ami nehézséget 
jelent, ugyanakkor emiatt a sokszor több oldalas elemzéseket 
felválthatja néhány adat, vagy grafikon. Így, a kapott 
számszerű értékek beilleszthetők más objektív értékelési 
rendszerbe, amely segíti a döntéstámogatási rendszer 
egységes elvekre és részben új alapokra helyezését. 
Egy ilyen rendszer bevezetésének hasznát sok év távlatában 
lehet mérni. Mindenképpen előnyként emelném ki, hogy a 
vállalat ilyen esetben az adatkezelést elektronikus alapokra 
helyezi, amely egyrészt a jövő felé vezető utat jelenti, 
másrészt, ilyen módon biztosan szabályozott módon 
áramolnak az adatok és információk. 

Szabályozások 
Korlátozó tényezőként foglalkozom azokkal a gyógyszeripari 
előírásokkal, irányelvekkel, amelyek egy számítógépes 
rendszer bevezetésére vonatkoznak. Ezek ugyanis 
nagymértékben nehezítik és költségessé teszik a piacon 
megtalálható integrált vállalatirányítási rendszerek 
minőségbiztosítási moduljainak, vagy egyéb gyógyszeripar 
specifikus szoftverek minden funkciójára kiterjedő 
bevezetését. 
1991-ben a gyógyszeripari szakemberek és az FDA (Food 
and Drug Administration, az Amerikai Egyesült Államok 
Élelmezésügyi és Gyógyszerészeti Hivatala) megkezdték egy 
teljesen elektronikus, papírmentes dokumentációs rendszer-
nek a kidolgozását a szövetségi törvénykönyv (CFR - Code of 
Federal Regulations) 210 és 211 fejezetében [2] leírt cGMP 
elveknek megfelelően (c: current, aktuális, GMP: Good 
Manufacturing Practice). Az Amerikai Egyesült Államokban, 
illetve  az oda exportáló gyógyszergyárakban a US 21 CFR 
Part 11 törvény [3] szabályozza az elektronikus adatok kezelé-
sének módját és az elektronikus aláírások használatát. 
A GMP megengedi, hogy az adatokat elektronikus adat-
feldolgozó rendszerrel rögzítse az adott vállalat, azonban 
annak a módszernek, amit használ, meg kell adni a részletes 
leírását és igazolni kell az adatok pontosságát. Előírja 
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továbbá, hogy az elektronikus adatfeldolgozó rendszerrel 
rögzített adatokat csak az ezzel megbízott személynek legyen 
lehetősége módosítani. Minden módosításról feljegyzést kell 
vezetni. A kritikus adatok bevitelének helyességét független 
eljárással ellenőrizni kell. Az elektronikusan tárolt adatokról 
biztonsági másolatot kell készíteni. Különösen fontos, hogy a 
termék felszabadítása előtt a meghatalmazott személy 
könnyen hozzáférhessen az adatokhoz. Rendelkezésre kell 
állnia megfelelő alternatív megoldásnak minden olyan 
rendszer mellett, amelyet abban az esetben is működtetni kell, 
ha benne valami elromlik. További fontos elvárás a nyomon 
követhetőség, egy-egy anyag felszabadítását, letiltását akkor 
engedje meg, ha az előző lépések megtörténtek, illetve az 
adatokhoz való hozzáférést a megfelelő módon korlátozza. 
Az európai vonatkozó szabályozást (EU GMP Annex 11) [4] 
és az amerikai FDA számítógépes rendszerekkel foglalkozó 
szabályozását (21 CFR 210, 211 vonatkozó részei, 21 CFR 
Part 11, vonatkozó guide-ok) már „mennyiségre” is 
összevetve megállapítható, hogy az amerikai szabályozás 
kidolgozottabb és inkább részletekbe menő. Színvonal 
különbség nincs a kettő között, azonban a végrehajtás 
kikényszerítésében az FDA szigorúbb. A magyarországi 
hatóság, az OGYI (Országos Gyógyszerészeti Intézet), az 
európai előírásokat veszi alapul. 
A felmérésben részt vett 4 vállalat közül három esetben 
ugyanannak az integrált vállalatirányítási rendszernek 
alkalmazták a különböző moduljait. 
Ma Magyarországon a minőségbiztosítás területére bevezetett 
számítógépes rendszerek elsősorban adatgyűjtő, működést 
támogató rendszerek. Tehát egy GMP inspekció esetén a 
papír alapú dokumentációs rendszer az elsődleges. Mivel a 
primer adatok papír alapúak, így sokkal enyhébbek az 
elektronikus kezelésükre vonatkozó elvárások. 

 
11..  ttáábblláázzaatt::  ÚÚjj  sszzooffttvveerr  bbeevveezzeettéésséénneekk  ccéélljjaaii,,  eellőőnnyyeeii  ééss  kkoorr--

llááttaaii  aa  ppaappíírr  aallaappúú  rreennddsszzeerrrreell  sszzeemmbbeenn  

22..  MMeellyyeekk  aa  mmiinnőőssééggbbiizzttoossííttááss  tteerrüülleettéénn  mműűkkööddőő  sszzáámmíí--
ttóóggééppeess  rreennddsszzeerrrreell  sszzeemmbbeenn  ttáámmaasszzttootttt  kköövveetteellmméé--
nnyyeekk??  
Milyen rendszerek jöhetnek szóba gyógyszeripari vállalatok 
esetében? 
A bevezetendő rendszert minden esetben felhasználói 
specifikációk alapján választották ki. Összegyűjtötték a főbb 
szempontokat, amelyeket a rendszernek gyorsan, 
kényelmesen, minél kevesebb munkával meg kell tudnia 
oldani. A négy megkérdezett vállalat négy különböző 
megoldást választott. 
Az egyik nagyvállalat azt a talán legkézenfekvőbb megoldást 
alkalmazta, hogy a működési folyamataira egy saját 
fejlesztésű, egyedi rendszert dolgoz ki, mivel ilyen 
nagymértékben specializálódott rendszert nem készítenek a 
szoftvergyártó cégek. 
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Egy másik esetben egy integrált számítógépes rendszer 
minőségmenedzsment moduljának választása tűnt meg-
alapozottnak, mivel a vállalat a rendszer több modulját is 
működteti. Ebben az esetben a standard programot kis-
mértékben módosítják, inkább a beállítások, kiegészítő 
programok és a törzsadatok segítségével oldják meg a 
gyógyszeripar-specifikus fejlesztéseket. Ugyan sok munkát 
igényel az iparág tulajdonságaihoz való testre szabás, de ezt 



ellensúlyozza az integráció növelésének lehetősége és a 
szoftver költségeinek csökkentése is. 
Szóba jöhetnek még a gyógyszeripar specifikus, és kife-
jezetten laboratóriumi alkalmazásokra kifejlesztett LIMS 
rendszerek. A harmadik gyógyszergyár elsődleges 
szempontja az volt, hogy ne kelljen kiegészítő programokat 
írnia a számítógépes rendszer alkalmazásához, mivel a 21 
CFR 11 nagyon szigorú elvárásokat fogalmaz meg az ilyen 
fejlesztésekkel kapcsolatban. E vállalat számára az egyik 
típusú LIMS rendszer bevezetése jelentett megoldást. Az 
adott nagyvállalat döntését segítette az a tényező is, hogy 
leányvállalata egy nagyobb külföldi gyógyszergyárnak. Mivel 
az anyavállalatnak már volt tapasztalata a rendszer 
alkalmazását illetően, és már megtette azokat a 
fejlesztéseket, amelyek szükségesnek bizonyultak, a hazai 
vállalat rengeteg validálási munkát takaríthatott meg. 

Egy új szoftver kapcsolata a meglévőkkel 
Általános elvárás az új szoftverekkel szemben, hogy 

nagyobb és legidőigényesebb probléma egy új 

megfelelő mértékű kapcsolata legyen a vállalatnál már 
meglévő számítógépes rendszerekkel. A három nagy 
gyógyszergyár három különböző megoldást alkalmaz a már 
meglévő rendszerekhez való kapcsolódásra. Mindhárom 
esetben léteznek már egyéb, SAP (System, Application, 
Product in Data Processing) vagy hasonló, termelésirányító 
modulok. 
Az egyik megoldás szerint a minőségbiztosítás területén 
működő rendszer a vállalatirányítási rendszerből nyer 
adatokat, amelyeket felhasznál a vizsgálatok vezénylésére, de 
nem kerül vissza adat a vállalatirányítási rendszerbe. 
Egy másik megoldás a teljes integráció, amelyet a második 
vállalat választott. Ebben az esetben a minőségbiztosítási 
szoftver a vállalatirányítási integrált rendszer egyik modulja, 
amely a raktár-gazdálkodás és termeléstervezés modulokkal 
tart szorosabb kapcsolatot, de befolyásol egyéb modulokat is. 
A harmadik vállalat a termeléstervezési, irányítási rendszerrel 
köti össze a LIMS-et, de nincs közvetlen kapcsolat az SAP 
(vagy más hasonló szoftver) és a LIMS között. Ebben az 

esetben a minősítési, felszabadítási döntés kerül vissza a 
termelésirányító rendszerbe. 
Milyen típusú folyamatokra vezették / vezetik be a szá-
mítógépes rendszert? 
Az egyik vállalat szerint egy számítógépes rendszer be-
vezetésekor az elsődleges cél lefedni az összes felhasznált 
anyagot és terméket a gyár területén. Tehát be kell kerülniük a 
számítógépes rendszerbe a készítmény fejlesztés területén 
már a laborkísérletekhez felhasznált anyagoknak is. A határt a 
hatóanyag fejlesztésével kapcsolatos anyagok esetében a 
kísérleti üzemi szinttől, illetve a minőség kialakulásának utolsó 
fázisától (validált analitikai módszerek megléte esetén) húzták 
meg. 
A másik két vállalat szerint elsődleges, hogy a termelésben 
felhasznált hatóanyagok, segédanyagok és csoma-
golóanyagok, illetve a termelés során keletkező végtermékek 
minősítési, felszabadítási, illetve stabilitási döntései kerüljenek 
be a rendszerbe. A kutatás-fejlesztés részéről azon beépülő 
anyagok és felhasznált csomagolóanyagok vizsgálataival 
foglalkoznak (vagy foglalkoznak majd egy későbbi fázisban), 
amelyeknek törzskönyvi, dokumentációs vonzatai vannak. 

Törzsadatok 
Az egyik leg
szoftver/számítógépes rendszer bevezetése és működtetése 
során a működéséhez szükséges törzsadatok megfelelő 
struktúrájának létrehozása és ellenőrzése. Akkor kezdik az 
adatok gyűjtését, ha már koncepcionálisan kialakult egy kép a 
bevezetendő rendszerről, annak adatszükségletéről, az 
adatok felépítésének szerkezetéről. A törzsadatok gyűjtése és 
különösen az ellenőrzésük nagyon sok időt és analitikus 
erőforrást vesz igénybe. Ezt a tevékenységet általában a 
leggyakorlottabb, legnagyobb helyismeretű szakemberek 
végzik el. Annak igényét, hogy mi mindenre terjedjen ki a 
megírandó szoftverben az adatkezelés, az illetékes vezető 
adta meg. Az egyik esetben ez a feladat kiemelt területenként 
1 fő körülbelül 1 éves teljes munkáját tette ki, beleértve a már 
bevitt adatok helyességének ellenőrzését is. 
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Egy másik esetben az adatgyűjtést analitikusok segítségével, 
ezzel megbízott főiskolások végezték. Az adatok ellenőrzése 
az igazán komoly feladat, amely rengeteg odafigyelést és 
szakértelmet igényel. Ezt természetesen a megfelelő 
szakemberek végezték el. 
A harmadik vállalatnál az alapelgondolás az volt, hogy 
kiemelik a különböző csoportokból a legjobb szakembereket, 
akik majd foglalkoznak ezzel a feladatkörrel, és a helyükre 
vesznek fel másokat. A megvalósítás azonban nehéz volt, 
mert egy addig az analitikán dolgozó szakember nem tudott 
rövid időn belül áttérni kizárólag számítógépes rendszerben 
való munkára. Ezért felvettek jól képzett analitikus 
szakembereket erre az időszakra, akiknek a betanítása nem 
okozott gondot. Ők fordították le az eljárásokat a számítógép 
nyelvére, és a melléjük felvett néhány adatrögzítő vitte be az 
adatokat. 

Jogosultságok, elektronikus aláírás, természetes személyek 
azonosítása 
A különböző funkciókhoz, tranzakciókhoz való hozzáférési 
jogokat általában a szervezeti ábra alapján előre 
meghatározták. Többféle jogosultságról beszélhetünk. 
Informatikai értelemben lehet adatot létrehozni, másolni, 
módosítani, megjeleníteni és törölni. A minőségbiztosítási 
értelemben vett jogosultságok szerepkörökhöz, vagy 
jogkörökhöz kapcsolódhatnak, amelyek alapján párhuzamot 
lehet vonni az informatikai jogosultságokkal, mivel ahhoz 
hasonlóan kimerülnek az adatok létrehozásában, 
megtekintésében, módosításában vagy törlésében. 

Társosztályok információigényének kielégítése 
Minden gyógyszergyárban úgy kezelik az elsődleges mi-
nőségbiztosítási adatokat, mint a minőségbiztosításon belül 

 

ében az üzem akkor kéri a részletes 

n a minőségbiztosítási 

élő információt. A társosztályok leginkább a tételek státusával
kapcsolatos adatokat ismerhetik. 
A terméket gyártó, vagy felhasználó üzemekben szükség 
lehet a részletes minőség-ellenőrzési adatok megismerésére. 
Validált technológia eset

adatokat, ha a minőség-ellenőrzési osztály nem-megfelelő 
státusba tette, letiltotta a tételét. Ilyenkor ezek az adatok a 
kivizsgálás kiinduló pontjai. Ugyanakkor egy üzem elég sok 
gyártásközi vizsgálatot végez, és ezek eredményeit nem csak 
ő használja folyamatvezérléshez, hanem át is adja azokat a 
minőség-ellenőrzési osztálynak, ahol már nem végzik el kis 
mintán azt a vizsgálatot, amit az üzem folyamatosan, nagy 
mintán végzett. 
A logisztikai, kereskedelmi egységeknek is szükségük van 
minőségbiztosítási információkra, de ezek már tömör, a 
felhasználhatósággal kapcsolatos információk. 

A rendszer munkaszervezési funkciói 
A megkérdezett gyógyszergyárak nem használják, illetve nem 
tervezik ilyen típusú funkciók bevezetését. 
A saját fejlesztésű rendszer esetébe
folyamatokból adódó feladatok sorrendjét a rendszer 
működése kikényszeríti, de speciális tervezési, szervezési 
funkciói nincsenek. 
Az SAP minőségmenedzsment modulja is átfutási időkkel 
számol, de ezeket leginkább a termelésszervezési modul 
használja fel. A LIMS rendszerek képesek erőforrások 
tervezésére, de ehhez rengeteg adatot kell előzőleg 
összegyűjteni a különféle feladatok, munkák átfutási idejével 
kapcsolatban. Ilyenkor a mintavételt a termelésszervezési 
rendszerben kiadott munkautasítás indítja, de mivel a 
munkautasítás végrehajtásának ideje rugalmas, a mintavétel 
és a vizsgálat elvégzésének ideje is rugalmas lesz, azaz az 
így kiépített és alkalmazott rendszer nem támogatja a 
laboratóriumi munka számítógépes szervezését. 
Minden vállalatnál szabvány műveleti eljárásokban (SOP-
kban) szabályozták, hogy mi a teendő, amennyiben leáll a 
rendszer. Nagy gondot azért nem okozhat, mert ebben az 
iparágban az adatokat nem szabad kizárólag elektronikus 
formában tárolni. A problémát általában nem a leállás okozza, 
hanem a számítógépes rendszerre való visszaállás. 
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2. vállalat 3. vállalat 

 
 

 1. vállalat 
Szoftverválasztás Felhasználói specifikációk alapján 

Megoldás Saját fejlesztésű rendszer Integrált vállalat-irányítási 
rendszer 

Gyógyszeripar specifikus szoft-
ver 

Termelésirányító modul megléte mindhárom esetben Kapcsolat a már meglévő 
rendszerekkel A vállalatirányítási rendszer-

ből 1 irányú adatáramlás Teljes integráció Nincs közvetlen kapcsolat a 
rendszerek között 

Lefedettség 

Laborkísérletektől, illetve kí-
sérleti üzemi szinttől az 
összes anyagot lefedni 

Csak azok a vizsgálatok, anyagok kerülnek be a rendszerbe, 
amelyeknek törzskönyvi dokumentációs vonzata van 

Törzsadat bevitel Saját erőből Felvett idénymunkások Felvett szakképzett analitikusok 

Törzsadat ellenőrzés Kritikus, sok idő, nagy odafigyelést igényel 
Hozzáférési jog Szervezeti ábra alapján meghatározva 

E. aláírás Nem vezetik be 
Csak betekintési jogot kapnak(üzemek minőség-ellenőrzési adatokat is) 

Társosztályok informá-
cióigénye  Legmegfelelőbb erre az in-

tegrált rendszer 
 

Munkaszervezési funkció Nem használják, mert idő és erőforrás igényes az adatokkal való feltöltése, karbantartása; az 
adatokat nem is lehet statikusan kezelni 

Rendszer leállás, újraindí-
tás 

A teendők SOP-okban szabályozva, papír alapú rendszer működik tovább, visszaállás problé-
mája 

22..  ttáábblláázzaatt::  AA  mmiinnőőssééggbbiizzttoossííttááss  tteerrüülleettéénn  mműűkkööddőő  sszzáámmííttóóggééppeess  rreennddsszzeerrrreell  sszzeemmbbeenn  ttáámmaasszzttootttt  kköövveetteellmméénnyyeekk  aa  vváállllaallaattookk  sszzeemm--
ppoonnttjjáábbóóll  

  



33..  MMeellyyeekk  aa  sszzáámmííttóóggééppeess  rreennddsszzeerr  bbeevveezzeettéésséévveell,,  mműű--
ööddtteettéésséévveell  jjáárróó  sszzeerrvveezzeettii  vváállttoozzáássookk,,  mmeeggoollddaannddóó  
zzeerrvveezzééssii  pprroobbll mmáákk??  

Dolgoz szer bevezetése
Egy számí zer bevezetése szükségképpen 
kikényszerí alkalmazott  

 Például az addig hagyományosan 
val ozott döntés hatáskör
sz vé
számítóg a során a 
felhasználói igények informatikai a 
jelenti, illetve a közös nyelv megt
a felhasználók között
megbeszé e , 
bizonyos esetekben kompromisszumokat kíván minden 
területe
Minde egy bevezető csoportot. Ezek
csop rzési, minőségbiztosítási és be

ől álltak. Egy esetben felkérte
külső tanácsadó céget is. Egyik esetben több team is összeállt 
rendszerese k a m

t
igén lás  segítették a munkát. 
Minden esetben bevontak az igényfelmérésbe néhányat azon 
alkalmazottak közül is, akik a napi munka során használják 
(m

Mi me

egyes vállalatok különböző döntéshozói szintekre osztották a 

meg. 
A döntések és a tájékoztatások is többszintűek: általában egy 
megfelelő szintű fórum foglalkozik a Vállalatnál futó 
párhuzamos nagyobb projektek koordinálásával, az erő-
források szétosztásával. A team-vezetők feladata volt 

beszámolni a felső vezetőknek, illetve tájékoztatni a cso-
portjukba tartozó alkalmazottakat. 
A kulcsemberek bevonása mindenhol a vezetés elképzelése 

ték ki a t őit, illetve a 
s tudás, képességek mérlege-

k változása 
épes rendszer a felhasználó igényei 

sz yedi szof ndő 
a folyam dítva, a 

folyamatokhoz alakítják a kialakítandó rendszert. Mindhárom 
em 
yik 
ta, 

hogy a GMP-t már a ’70-es években kiadták, és ennek az 

az ügyviteli rend. Ma már túl 
oportok ahhoz, hogy nagy-

n véghezvinni. Ez a 
gyógyszergyár az új szoftver bevezetése előtt néhány évvel 

(szervezetileg is külön vált 
a minőségbiztosítás és a minőség-ellenőrzés), függetlenül az 

r zzel szemben a bevezetés során 
en választotta szét a minőség-ellenőrzést és a 

r bevezetésének módszerei, validálás 
gai 

különböz rendszereket választottak, azok bevezetésére 

egy lépcsőben vezeti be az új rendszert, a másik 2, a 
harmadik, pedig 3 szakaszra osztotta a teendőket. Az sem 
egységes, hogy egyszerre, vagy külön anyagcsoportonként 
indítják-e a rendszert. Bármelyik esetet választják, GMP 
irányelv, hogy a rendszert validálni kell, mivel primer 
dokumentumokat fog előállítani. GAMP ajánlás ugyanakkor, 

kk
ss éé

áók bevon sa a rend
tógépes rends

kor 

ti az addig 
gyakran revízióját is.

 rendszer áttekintését, és

amely szervezet által megh
ervezethez kerülhet. A már 

épes adaptálás

e másik Amennyiben a számítóg
glegesnek tekintett rendszer 

a legnagyobb kihívást 
nyelvre való lefordítás

alálása az informatikusok és 
. Ez a tevékenység iteratív, több 

ladat, amely rengeteg egyeztetéstlést igénylő f

n. 
n esetben alakítottak 

ortok a minőség-ellenő
 a 
lső 

szervezeti egységei is, alakult ki 
nagyok az egyes osztályok, cs

informatikai szakemberekb k mértékű változtatásokat lehesse

n, amelye inőségbiztosítás különböző 
 képviselték, és az 

változtatott a szervezeti felépítésén 
folyamatait, termékcsoportjai

yfelméréstől a megvalósu ig

ajd) a rendszert. 
Információs utak, módszerek a bevezetéskor 

nden esetben rendszeres 
használók és a rendszert kidolgo

gbeszélések voltak a fel-
zó informatikusok között. Az 

A kiválasztott számítógépes rendszer tulajdonsá
meghatározzák a bevezetés módszerét. Mivel a vállalatok 

ő 
team-üléseket, amelyekre a megfelelő szakembereket hívták különböző módszereket alkalmaznak. Az egyik gyógyszergyár 

szerint történt. A vezetők jelöl
team-tagokat is, a szüksége

eamek vezet

lésével. 
Ügyviteli rend, folyamato

erint készített eg
rendszerhez alakítják 

tver, akkor nem a bevezete
atokat, hanem for

nagy gyógyszergyár esetében elmondhatjuk, hogy n
terveztek nagymértékű változást az ügyvitelben. Ezt az eg
gyógyszergyár minőségbiztosítási vezetője azzal magyaráz

irányelvrendszernek megfelelően épültek fel a nagyvállalatok 

új szoftver bevezetésétől. 
Egy másik gyógyszergyá
és érdekéb

e

minőségbiztosítást. 
A számítógépes rendsze
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hogy az addigi (papír szert és az új rendszert 
párhuzamosan kell működtetni. Erre vonatkozóan azonban 
nem ad részletes utasítást, sem id beli előírást a GMP. 

alapú) rend

ő

ért. Egyik esetben az informatikai osztály szervezi, 
nőségirányítási 

Oktatás 
Ahhoz, hogy a dolgozók használni tudják a számítógépes 
rendszert, szükség van a megfelelő ismeretek oktatására. 
Általános szabály, hogy csak annak lehet jogosultsága a 
rendszer használatához, aki részt vett az előírt oktatásokon. 
Legtöbb esetben először egy központi oktatáson vettek részt 
az alkalmazottak, ahol a rendszerekkel kapcsolatos általános 
 

 1. vállalat 

információkat és a benne rejlő lehetőségeket hallgathatták 
meg. Ezek alapján rendszerezhették elvárásaikat. Később 
időszakos, helyi oktatások zajlottak, kis csoportokban. Ez 
utóbbiak alkalmával mindenki a napi munkájához szükséges 
ismereteket szerezhette/szerezheti majd meg. 
Minden vállalatnál más részleg a felelős az oktatások 
szervezésé
máshol a minőségbiztosítási, vagy a mi
részleg. 

2. vállalat 3. vállalat 

Munkatársak bevonása 

Bevezető csoport: 

Ők a rendsze

minő
Vez
r fe

ségbiztosítók, minőségellenőrök, informatikusok 
etők jelölték ki a résztvevőket 
nntartásában is nagyobb szerepet kapnak 

(Tanácsadók) 

Rendszeres megbeszélések, többszintű tájékoztatások, döntések 

Információs utak 
  Munkamódszerek az Anyaválla-

lattól 
Saját fejlesztésű rendszer miatt 

nem volt lényeges változás te
A st

tt
andard szoftvert is fejlesz-
ék, folyamatok is változtak 

Gyógyszeripar specifikus szoftver 
miatt csak apró változások 

Ügyviteli rend változása Nem volt nagymértékű változás, újraszervezés; döntési pontok maradtak 
A kiválasztott szoftver / számítógépes rendszer határozta meg Bevezetés módszere 

1 lépcső 2 fázis 3 szakasz 
Validálás Már GAMP ajánlás alapján Validált bevezetés Anyavállalat tapasztalatai alapján 

Oktatás 
Álta

B
lános 
evez

oktatás alapján kialakult elvárások 
etés előtt kis csoportos oktatás 

Oktatás felelőse Informatika Minőségirányítás Minőségbiztosítás 
MiHatáridő eltolódás nden esetben volt csúszás 

Napi munka melletti bevezetés, meglévő rendszer bonyolultsága Okai 
Tesztelés, validálás új, ismer n problémákat hozott  etle

33..  ttáábblláázzaatt::  EEggyy  sszzáámmííttóóggééppeess  rreennddsszzeerr  bbeevveezzeettéésséévveell,,  mműűkkööddttee
mmáákk  aa  ffeellmméérrééssbbeenn  rréésszz

ttéésséé
tt  vvee

vveell  jjáárróó  sszzeerrvveezzeettii  vváállttoozzáássookk,,  mmeeggoollddaannddóó  sszzeerrvveezzééssii  pprroobblléé--
tttt  vváállllaallaattookk  eesseettéébbeenn  
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44..  MMeellyyeekk  aa  rreennddsszzeerr  ffeennnnttaarrttáássaa  kköözzbbeenn  ffeellmmeerrüüllőő  
pprroobblléémmáákk??  
Törzsadatok karbantartása 
Az adatok karbantartását meg lehet oldani a központi, 
nagy tudású felhasználókat (super user-eket) alkalmazó, 
vagy a szétszórt szakértőket foglalkoztató módszerrel, 
illetve ezek kombinációjával. A rendszer sajátosságait és 
más rendszerekhez való viszonyát figyelembe véve bi-
zonyos adatok az informatika hatáskörében maradnak. 

sítást kell szerezni a folyamatok megbízhatóságáról és 
következetességéről. 

 1. vállalat 2. vállalat 3. vál-
lalat 

Verzióváltások követése 
Amennyiben „házon belüli” fejlesztésű rendszerről van 
szó, szokásos értelmű verzióváltásról nem beszélhetünk.

ővel bek
fejlődés miatt szükségessé váló szoftver-változtatásokat
(fejlesztéseket) a szoftver belső kidolgozói folyamatosan 
végzik, és teljes támogatást nyújtanak. Eze
vereknél az egyik legnehezebb feladat inkább az, hogy 
befejezzék a bevezetésüket, és naprakész dokumentált-
ságot, tréninget és validálts
Egyéb esetekben követik a v a 

er keretei
Alapvető tény, hogy minél többet kellett v

 annál na
verzióváltás, ezért a bevezetés alatt a változtatások do-
kumentálása, nyomon követhet

Mive rtásban alka
ren an állnak ségével, 
elle iük, üzemeltetésüket 
kézben k artani. Egyrészt
validálni kell a bevezetett rendsz

 
A hardver és szoftver platformban id övetkezett 

 

knél a szoft-

ágot biztosítsanak. 
erzióváltásokat, amelyek 

vállalati Change Control rendsz n belül zajlanak. 
áltoztatni a 

standard rendszeren, gyobb feladatot jelent a 

ősége nagyon fontos. 
Validálás, verifikálás 

l a gyógyszergyá lmazott számítógépes 
 a termék minődszerek kapcsolatb

nőrzöttnek kell lenn megfelelően 
, másrészt ell t  verifikálni

ert, azaz szakértői tanú-

Törzsadat 
karbant

Központosítva 
Minőségbiztosítási 

1 fele-
lős 

telep-
artás 

részleg 
Kidolgozás 

alatt 
he-

lyen-
ként 

Verzióváltás Folyamatos, teljes verzióv
támogatása támogatás 

Standard szoftverek 
áltásait kö-

veti megfelelő idő-
közönként 

Validálás Fenntartják a validált állapotot 
44..  ttáábblláázzaatt::  EEggyy  sszzáámmííttóóggééppeess  rreennddsszzeerr  ffeennnnttaarrttáássaa  kköözzbbeenn  

ffeellmmeerrüü
A radioizotópokkal -különleges helyzet tán- érde-

y Magyaror-
szergyártó nagy-

vállala nincs több évtizedes t k a minő-

n. A levont következteté-
leg más, a gyógyszeripari 

s  hasonlóan sz ek alá 
atja. 

t szoftverek mű-
tban a megfigyelt főbb közös pontok 

llőő  pprroobblléémmáákk  
ük foly

mes külön foglalkozni. 

  DDiisszzkkuusssszziióó  
A problémakör időszerűségét az adja, hog
szágon, a felmérésben részt vett gyógy

toknak apasztalatu
ségbiztosítás területén működő számítógépes rendsze-
rek alkalmazásával kapcsolatba
seket, tapasztalatokat eset
zabályozásokhoz igorú követelmény

eső iparág is felhasználh
A minőségbiztosítás területére bevezetet
ködésével kapcsola
az alábbiak voltak: 
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a) segítik az ügyvitelt, hatékonyan támogatják 
ködést: megkönnyítik a nyilvántartások, lekérde-
zések

a mű-

 végrehajtását, az adatszolgáltatást, a ha-
apú rendszereknél gyorsab-

ra 
eli rendben nem volt nagy-

szereiket a minő-

er-
-Európában és az Egyesült Álla-

rányítási rendszer minőségbiztosí-
ási moduljának alk l me el
szállítói lánc és az összes egyéb, minőséggel kapcsola-
tos üzleti folyamat integrációja, míg a LIMS rend  
minőségbiztosítás lőbbi által nem kielégí-
t funk

 am ai 

van. Egy ilyen nagyvállalat LIMS rendszere természete-
sen nem átvehető, ugyanakkor egy 

o gy t 
ni. Eg l tám i 

űködhet jól, ha sz yvi-
te  megte hető 
m

  

kban részt vett vezetőknek, hogy 
laszoltak kérdéseimre: Kun-György-Péterfi 

gyományos papír al
ban előkészítik a döntéseket, 

b) szigorú logika alapján épülnek fel, így a 
jogosultságok élesen kifejezésre jutnak, 

c) mindegyik gyógyszergyártó igyekezett hatéko-
nyabbá tenni minőségbiztosítási folyamatait; kor-
szerűsítette, racionalizálta, de nem formálta új
folyamatait, az ügyvit
mértékű változás, 

d) a három nagy gyógyszergyártó esetében már mű-
ködik egy termelésirányító modul, amelyhez kap-
csolódni lehet, 

e) a hozzáférési jogokat a szervezeti ábra alapján 
határozzák meg, 

f) egyik gyártó sem vállalta az elektronikus aláírás 
bevezetését, nem kapcsolták mű
ségbiztosítási folyamatokat kezelő rendszerhez és 
nem használják ki a szoftverek munkaszervezési 
funkcióit. 

 
Az interjúk során kitértünk néhány szóban arra, hogy 
milyen rendszereket alkalmaznak a nagy gyógysz
gyártó cégek Nyugat
mokban. 
A tapasztalatok alapján a nagy nemzetközi vállalatok 
többsége integrált rendszer kiépítésére, alkalmazására 
törekszik. A legtöbb gyógyszergyártó egy (gyógyszer-
ipar-specifikus) LIMS-et választ, amely lefedi a minőség-

ellenőrzési funkciókat, és azt interfészen keresztül köti 
az integrált vállalatirányítási rendszeréhez. 
Egy integrált vállalati
t almazásáva gvalósul a t jes be-

szer a

erik

on belül, az e
ciókat fedi le. ően működő 

Fontos megemlíteni, hogy a nagy
gyógyszergyáraknak általában saját LIMS rendszerük 

európai és 

piacon kapható LIMS 
 vállalatnak a sajá
ogatott minőségügy

oftver és üg

rendszert is s
képére formál
rendszer tehát akkor m

k munkába kerül e
y szoftverre

l oldalon is szik a megfelelő és megenged
értékű kompromisszumokat. 

KKöösszzöönneettnnyyiillvváánnííttááss  
Hálás vagyok az interjú
fogadtak és vá
Tünde minőségszabályozási osztályvezető (Richter Rt.), 
Dr. Molnár István minőségirányítási igazgató (Chinoin Rt, 
a Sanofi-Synthelabo vállalatcsoport tagja), Dr. 
Halbauerné Nagy Ágnes minőségbiztosítási osztályve-
zető és Clementis György fizikai-kémia osztályvezető 
(Egis Rt.), Lakatos Mihály minőségbiztosítási igazgató 
(Izotóp Intézet Kft.). 
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MMiinnőőssééggttuuddaattooss  vveezzeettééssii  mmooddeellll  bbeevveezzeettééssii  lleehheettőőssééggéénneekk  eelleemmzzééssee  ééss  kkéérrddőőíívvee
ffeellmméérrééssee  aazz  ÁÁNNTTSSZZ  sszzeerrvveezzeetteeiibbeenn  

ss  

HHeettee  GGaabbrriieellllaa  
 
BBeevveezzeettééss  

Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) felső vezetése 
őség melletti elkötelezettségét kinyilvánította azzal,

hogy hogyan tudnánk a lehető legkisebb hibával elké-
szíteni, úgy hogy megfelelő képet adjon az egyes inté-Az 

min  
hogy Közös Értékelési Keretrendszert (CAF) kíván ki-
építeni és bevezetni. Vezet

zetek minőségtudatos viselkedéséről, minőség iránti el-
kötelezettségéről, mind a mellett meg is feleljen a kér-

ői elkötelezettségi nyilatko-
zatát 2008. februárjában tette közzé az Állami Nép-

dő
  

egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) hon-
lapján, és belső hálózatán. 

íves vizsgálatokkal szembeni követelményeknek. 

AAzz  ÁÁNNTTSSZZ  ffeellaaddaattaa  ééss  ffeellééppííttééssee  
A

Ezért az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Minőségbizto-
sítása a szervezeti sajátosságoknak, és az Európai 
Uniós elvárásoknak megfelelő CAF önértékelési modell 

(ÁNTSZ) állami költségvetésből működtetett központi hi-
vatal, amely irányító, koordináló és felügyeleti feladatokat 

bevezetését megvalósító projektet készít elő. 
Napjainkban a minőségbiztosításnak meghatározó terü-
lete folyamatainak, szolgáltatásainak mérése, elemzése 
e nélkül nem tudja megvalósítani munkájának objektív 
értékelését, nem tudja meghatározni helyzetét, mind a 
mellett, hogy adatok gyűjtése, illetve értékelése nélkül 
nem tűzheti ki legfőbb törekvését, a folyamatos fejlődést. 
A felső vezetés minőség iránti elkötelezettségét, és az 
objektív döntéshozatalra való törekvéseinket figyelembe 
véve az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Minőségügyi 
Csoportja a CAF modell bevezetését megvalósító projekt 
kezdeti fázisában egy felmérést végzett az ÁNTSZ és 
országos intézeteinek minőségügyi helyzetéről, minőség 
iránti elkötelezettségéről. A felmérés kérdőíves vizsgá-
lattal valósult meg. 
A minőségbiztosítás vezetőjeként fő feladatom volt a 
kérdőív összeállítása. Ennek során a fő kérdés az volt, 

z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

lát el a közegészségügyi, járványügyi, az egészségfej-
lesztési, az egészségügyi és igazgatási tevékenységek 
felett, továbbá felügyeli az egészségügyi ellátást. A 
Szolgálat élén az országos tiszti főorvos áll, aki feladatait 
az egészségügyi miniszter közvetlen irányításával látja 
el. 
A háromszintű Szolgálat központi szerve az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal (OTH). Az OTH szervezetéhez tar-
toznak a szakmai-módszertani feladatokat ellátó orszá-
gos intézetek. A szervezeti struktúrában első szinten a 
kistérségi, a második szinten a regionális intézetek he-
lyezkednek el. 
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Hete Gabriella minőségügyi vezető, Országos Tisztifőorvosi Hivatal – levelező PhD hallgató



 

-
-

Fontos volt számunkra, hogy a lehető legkisebb hibával, 
lehető leghatékonyabban végezzük el feladatunkat, 

h őben 
és, például az adott 

 az ÁNTSZ összetett, nagy 

így a kiértékelése is bonyolultabb. 

ől, mind a mellett meg is feleljen a kér-
dőíves vizsgálatokkal szembeni követelményeknek. 
A legfőbb kérdés továbbra is az maradt, hogy egy rövi-
den és tömören megfogalmazott kérdőív, amely áttekint-
hető és gyorsan kitölthető is egyben, hogyan tudja tük-
rözni az egyes intézetek minőségtudatosságát, minőség 

11..  áábbrraa  ÁÁNNTTSSZZ  ffeellééppííttééssee  

MMiiéérrtt  ééppppeenn  kkéérrddőőíívv??  
A minőségügyi helyzetfelmérés során fő célunk volt, 
hogy átfogó, aktuális helyzetképet kapjunk az egyes in-
tézetek minőség iránti elkötelezettségéről, tehát egy 

tekintettel arra, hogy szűkös anyagi- és emberi erőfor-
rások álltak a rendelkezésünkre. 
Mivel az adatok validitását kívántuk biztosítani, további 
célunk volt, hogy minél gyorsabban jussunk az informá-
ciókhoz, vagyis helyzetfelmérésünk, amennyire csak le-
etséges a legaktuálisabb képet tükrözze. Egy id

olyan primer információhalmazt kapjunk, amely megala
pozza a CAF minőségügyi modell bevezetéséhez szük
séges első lépéseket. 

és a 

elnyúló, hosszadalmasabb felmér
intézetek személyes bejárása
létszámú szervezetében már nem biztos, hogy a pilla-
natnyi minőségügyi helyzetképet mutatta volna. Ugyan-
akkor számításba kellett vennünk azt is, hogy az ÁNTSZ 
intézetei az egész ország területén helyezkednek el, így 
a személyes megkeresés egyben költségesebb megol-
dás is, bár ez a módszer a legcélravezetőbb, az intéze-
tek minőségtudatos gondolkodásának felmérésben, de 
további hátránya lehet a tömeges információhoz jutás, 

AA  kkéérrddőőíívv  öösssszzeeáállllííttáássaa  
A kérdőív összeállítása során az első kérdés az volt, 
hogy hogyan tudnánk a lehető legkisebb hibával elké-
szíteni, úgy hogy megfelelő képet adjon az egyes inté-
zetek minőségtudatos viselkedéséről, minőség iránti el-
kötelezettségér

Magyar Minőség XVII. évfolyam 10. szám 2008. október  61/131 oldal 



Magyar Minőség XVII. évfolyam 10. szám 2008. október  62/131 oldal 

iránti elkötelezettségét, illetve a minőségi kritériumok 
megvalósulását? 
Hogy ne távolodjunk el legfőbb célunktól az egyes minő-
ségügyi rendszereket és modelleket kezdtem el tanul-
mányozni. A közös nevezőket és a hasonlóságokat ke-
restem bennük, hogy megtaláljam azt a pár, de nélkülöz-
hetetlen tényezőt, amely meghatározza a minőségtuda-
tosságot. 
Mivel a CAF egy teljes körű minőségirányítási eszköz, és 
egyik alapja az Európai Minőségirányítási Alapítvány 
(EFQM) Kiválóság Modellje, illetve négy alapvető célja 
közül az első a TQM elveinek megismertetése a köz-
igazgatás számára, ezért ennek a három minőségirá-

nyítási eszköznek a kritériumait rendkívül fontosnak tar-
tottam. 
Az összehasonlítás kiindulási alapként a napjainkban 
legelterjedtebben alkalmazott MSZ EN ISO 9001:2001-
es minőségirányítási rendszer elemeit vettem. Mivel az 
ÁNTSZ intézeteinek egy része már rendelkezik MSZ EN 
ISO 9001: 2001-es tanúsítással, így a könnyebb érthető-
ség szempontjából is kiemelt szerepet kapott, hogy ez a 
szabvány legyen az összehasonlítás alapja. 
Az 22..  áábbrráánn látható a kérdőív összeállításához áttekintett 
minőségirányítási rendszerek, és modellek. 
 

 
tt  mmiinnőőssééggüüggyyii  rreennddsszzeerreekk,,  ééss  mmooddeelllleekk  22..  áábbrraa::  aa  kkéérrddőőíívv  öösssszzeeáállllííttáássááhhoozz  áátttteekkiinntteett



Az MSZ EN ISO 9001: 2001 minőségirányítási rendszer, 
a TQM Teljes-körű Minőségirányítás, az EFQM Kiváló-
ság Modell, a CAF Közös Értékelési Keretrendszer fel-
építését, alapelveit, kritériumait vettem alapul a kérdések 
összeállításához. 
MMiinnőőssééggiirráánnyyííttáássii  rreennddsszzeerreekk  ((MMIIRR))--  MMSSZZ  EENN  IISSOO  
99000011::22000011  ((IISSOO  99000011::22000000))  
Az MSZ EN ISO 9001:2001 a gazdasági szféra minden 

űködésé-

 

területén, a legszélesebb körben elterjedt szabvány, 
amely mára egységes nemzetközi követelményrendszer. 
Olyan egységes iránymutatást jelent, amely a vállalkozás 
méretétől, tevékenységétől, működésétől függetlenül al-
kalmazható a gazdasági szektor bármely területén, mind 
a vállalkozási szférában, mind a közigazgatásban, a 

rópai vállalat. Az EFQM missziója, hogy ösztönző és se-
gítő szerepet töltsön be az európai szervezetek kiváló-
ságának fenntartásában és megerősítésében. (33..  áábbrraa) 
 

 
33..  áábbrraa::  EEFFQQMM  MMooddeellll  

A modell magvát az EFQM által RADAR-logikának neve-
zett koncepció alkotja. Ez tulajdonképpen a PDCA-ciklu-
son (tervezés- megvalósítás- ellenőrzés- beavatkozás) 
alapul (44..  áábbrraa) 

kormányzati szervek, non-profit szervezetek m
ben egyaránt. 

AA  TTQQMM  --  TTeelljjeess--kköörrűű  MMiinnőőssééggiirráánnyyííttááss  
A TQM olyan vezetési filozófia, amelynek középpontjá-
ban a vevőközpontúság, a munkatársak elkötelezettsége 
és a folyamatos javítás áll. A TQM alkalmazásához a mi-
nőséget a következőképpen definiálják: 
„A minőség, mint alapvető üzleti stratégia, alkalmazásá-
val született termékek és szolgáltatások teljességgel ki-
elégítik mind a belső, mind a külső vevőket azáltal, hogy
megfelelnek kimondott és kimondatlan elvárásaik-
nak”(Tenner és DeToro, 1996). 
Ha a vállalatok versenyben kívánnak maradni, sőt még 
jövedelmezőek is akarnak lenni, nincs más választásuk, 
mint elfogadni a Total Quality Menedzsment alapelveit. 

AAzz  EEFFQQMM  KKiivváállóóssáágg  MMooddeellll  
A European Foundation for Quality Management non-
profit szervezet, melyet 1988-ban alapított 14 vezető eu-
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44..  áábbrraa::  PPDDCCAA  cciikklluuss  

s 
ntést takar. 

gatási szervezet alkalmazhatja. A CAF forrás-központja 
(RC) a maastrichti Európai Közigazgatási Intézetben 
(EIPA) található. 
A CAF négy alapvető célja: 
1. A TQM elveinek megismertetése a közigazgatás szá-

mára és a közigazgatási szervek fokozatos átirányí-
tása, az önértékelés megértésén és alkalmazásán 
keresztül, a jelenlegi “Tervezés-megvalósítás” tevé-
kenységi sorrendről a teljes mértékben önálló “PDCA” 
[Tervezés-Megvalósítás-Ellenőrzés-Beavatkozás] 
ciklusra. 

2. A szervezeti önértékelés elősegítése a helyzetkép 
(diagnózis) megismerésének és a javítást célzó in-
tézkedések meghozatalának céljából. 

3. A minőségirányításban alkalmazott különböző model-
lek közötti híd szerepének betöltése. 

4. A közigazgatás szervezetei közötti “bench- learning” 
elősegítése. 

E célok támogatására a brosúrában számos részelemet 
kidolgoztunk és kifejtettünk: a struktúrát a 9 kritériummal, 
a 28 al-kritériumot példákkal; az adottságok és az ered-
mények értékelés lési útmutatót, a 

 A RADAR négy ciklikus eleme: 
− eredmények, 
− megközelítés, 
− alkalmazás, 
− értékelés és átvizsgálás, 

amelyek végső soron lefedik a szervezet eredményeit; 
azt, hogy mit tervez és miért; a mindennapok során ho-
gyan váltja valóra elképzeléseit; illetve hogyan méri és 
vizsgálja át a megvalósítást. 

AA  CCAAFF  --  KKöözzööss  ÉÉrrttéékkeellééssii  KKeerreettrreennddsszzeerr  
A Common Assessment Framework (CAF) kifejezés Ál-
talános Értékelési Keretrendszer vagy más néven, Közö
Értékelési Keretrendszer jele
A CAF egy teljes-körű minőségirányítási eszköz, amely 
az Európai Minőségirányítási Alapítvány (EFQM) Kiváló-

ság Modelljén és a németországi Speyer Közigazgatás 
Tudományi Egyetem modelljén alapszik. Általános kere-
tet nyújt a közigazgatási szervek értékeléséhez sajátos-
ságaik figyelembevételével. Bármilyen típusú közigaz-

i táblát, az önértéke
fejlesztési intézkedéseket, a bench-learning projekteket. 
A CAF- modell felépítése 
A modell 9 fő kritériumból és 28 al-kritériumból épül fel. 
(55..  áábbrraa) 
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55..  áábbrraa::  CCAAFF  mmooddeellll..  FFoorrrrááss::  KKöözzööss  éérrttéé

 
Az 1-5 kritérium a szervezet adottságaival foglalkozik, 
melyek határozzák meg, hogy mit tesz a szervezet, és 
hogyan közelíti meg feladatait 

kkeellééss

a kívánt eredmény elérése 

Az említett négy minőségügy rendszer alapján a 66..  áábbrráánn  
látható összehasonlító táblázatot készítettem el.

ii  kkeerreettrreennddsszzeerr  22000066..  NNeemmzzeettii  VVáállttoozzaatt  

Minden egyes kritérium tovább bontható al-kritériumokra. 
A 28 al-kritérium meghatározza azokat a kérdésköröket, 
amelyeket figyelembe kell venni a szervezet értékelése-
kor. 

AA  mmiinnőőssééggüüggyyii  rreennddsszzeerreekk//mmooddeelllleekk  öösssszzeehhaassoonnllíí--
ttáássaa  

A 6-9 kritérium az állampolgárok/ügyfelek, munkatársak, 
a társadalom és a kulcsfontosságú teljesítmény terén el-
ért eredményeket méri. 

érdekében. 



 

ISO 9001: 2000 TQM EFQM CAF 

Minőségirányítási rendszer 
Szabvány Minőségirányítási rendszer Minőségirányítási modell Minőségirányítási Modell 

Vezetőség felelősségi köre Vezetés Vezetés Vezetés 

Vezetősége elkötelezettsége,  Teljes elkötelezettség, külde-
tési nyilatkozat 

Elkötelezettség, küldetési nyi-
latkozat 

Elkötelezettség, küldetési nyi-
latkozat 

Vevőközpontúság, Vevőközpontúság Ügyfélközpontúság Ügyfélközpontúság 
Minőségpolitika Jövőkép, minőségpolitika Üzletpolitika és stratégia Jövőkép, stratégia és 

Tervezés (minőségcélok) Minőségcélok (a minőség az 
állandó cél) A célok állandósága Tervezés 

Felelősségi kör, hatáskör és 
kommunikáció 

Felelősségi kör, hatáskör átru-
házás, információs- kommuni-
kációs lánc fejlesztése 

Felelősségi kör, hatáskör és 
kommunikáció 

Felelősségi kör, hatáskör és 
kommunikáció 

Vezetőségi átvizsgálás Önértékelés Önértékelés Önértékelés 
Gazdálkodás az erőforrás-

okkal 
Gondoskodás az erőforrások-
ról 
Emberi erőforrások (felkészült-
ség, tudatosság és képzés) 
Infrastruktúra 
Munkakörnyezet 

Erőforrások biztosítása, 
Emberi erőforrások fejlesztése 
Dolgozók bevonása 
Jutalmazás és elismerés 
Dolgozói elégedettség 
Képzés 

Dolgozók irányítása 
Alkalmazottak fejlesztése és 
bevonása 
Erőforrások 
Dolgozói elégedettség 

Munkatársak, (munkaerő után-
pótlás, képzés, munkatársak 
jutalmazása, együttműködés a 
vezetés és a munkatársak kö-
zött) 
Együttműködés és erőforrások 
Munkatársakkal kapcsolatos 
eredmények, Munkatársak 
elégedettsége 

Termék/ és vagy szol
előállítása 

gáltatás 

Termék előállítás megterve-
zése 
Vevővel kapcsolatos folyama-
tok 
Tervezés és fejlesztés 
Beszerzés 
Előállítás és szolgáltatás 
nyújtása 

Folyamatirányítás 
Partnerkapcsolat a beszállítók-

Folyamatok szabályozása, 
elemzése, visszacsatolása, 

Folyama
kelése, szab

kal fejlesztése 

tok az nosítása, érté-
ályozása, elem-

zése, visszacsatolása, fej-
Null hiba elfogadása 
Mérés 

o

lesztése 
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Megfigyelő- és mérőeszközök 
kezelése 
Mérés esztés , elemzés és fejl
N

   

em megfelelő termék keze-
lése 
Figyelem mérés 
(

 kísérése 
yek 

mel kísérés és 
vevő megelégedettsége, 

belső audit, folyamatok figye-
lemmel kísérése és mérése, 
termék figyelemmel
és mérése) 

Vevő megelégedettség 
Vevő elégedettség, partnerek-
kel kölcsönösen előnyös kap-
csolatok 

Állampolgár/ügyfél- központú 
eredmén

Érdekelt felek Társadalmi kihatás Társadalmi kihatás Társadalm
rolt hatások 

i környezetre gyako-

Adatok elemzése A minőség tényeken alapszik Üzleti eredmény Pénzügyi eredmények 
Fejlesztés (folyamatos fej-
lesztés, helyesbítő tevékeny-
sé

esztés esztés esztés 
g, megelőző tevékenység 

Folyamatos minőségfejl Folyamatos fejl Folyamatos fejl

PDCA PDCA PDCA PDCA 
66..  áábbrraa::  ÖÖsssszzeehhaa

  
MSZ EN ISO 9001: 2001 ndszer, 

án ág 
ékel píté-

it, kritériumainak táblázatos összehasonlí-
ként az alábbiak szerint állítottam össze 

szehasonlítás eredmény alábbi 

  mműűkkööddtteettéésséérree  vvoonnaattkkoozzóó  kkéérrddéé--

ető/munkatárs neve és elérhető-
ge. 

min l/ 
kreditálással? 

ezn ít-
vánnyal/ akkreditálás an-

t? 
 val -

úsítvánnyal/akkredit rolja 
? 

Ez első négy kérdést arra alapoztam, hogy a minőségtu-
datos gondolkodás egyik alapja a minőség iránti elköte-
lezettség, ahogy azt a táblázatban is láthatjuk, így vala-
milyen minőségügyi rendszer működtetésére, vagy be-
vetésére/kialakítására való törekvés is ebbe a körbe tar-
tozik. 

ssoonnllííttóó  ttáábblláázzaatt  

Az minőségirányítási re
a TQM Teljeskörű Minőségir
Modell, a CAF Közös Ért

yítás, az EFQM Kiválós
ési Keretrendszer felé

sét, alapelve
tása eredménye
a kérdőívet. 

AA  kkéérrddőőíívv  
Az ös eként a kérdőív az 

2. Rendelkeznek-e őségirányítási tanúsítvánnya
ak

3. Ha nem rendelk ek minőségirányítási tanús
sal, akkor tervezik-e idén 

nak bevezetésé
4. Ha rendelkeznek

n
amilyen minőségirányítási ta
álással, akkor kérjük so

fel, az alábbi táblázatban, hogy melyek azok
kérdéseket tartalmazta: 

MMiinnőőssééggüüggyyii  rreennddsszzeerr
sseekk  
1. Minőségügyi vez

sé
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KKüüllddeettééssrree,,  ssttrraattééggiiáárraa,,  ééss  ccééllkkii
5. M

ttűű éésseekkrree  vvoonnaattkkoozzóó  kkéérrddéésseekk  
egfogalmazott a szervezet magának küldetést?* 

vezet magának stratégiát?* 
ezet magának célkitűzést?* 

asonlításból is következik, egy 
i minőséget, illetve nem 

em rendelkezik jövőképpel, ha 
e re elelő 

 piramisszerűen felépülő szervezet, ezért a 
tégia kidolgozása központi feladat. Éppen ezért a 
magunkban tudtam, avarhatják a 

egyes intézete
égia ö

kitű
, hog

rendkívül fontos fogalmakat, hogyan 
értelmezik, ik ez egyes intézetek. 
Az egyes válaszadó intézetek reakciói
visszajelzést kaptam arra vonatkozóan, hogy az intézetek 

 a 

− A minőségi szolgáltatás nyújtása azon a koncepción 
alapszik, hogy a vevők igényeit, szükségleteit és elvárásait 
mindenkor és minden alkalommal ki kell elégíteni ahhoz, 
hogy a szervezet, mint egész, ugyanazt a célt 
megvalósíthassa. 

− Mivel a szervezet a vevőktől függ, ezért pontosan tisz-
vők jelenlegi és jövőben várható 
lé et 

Kérdéseekk  aa  ddoollggoozzóóii  eellééggeeddeettttssééggrree  vvoonnaattkkoozzóóaann  
10. Végeznek-e dolgozói 

 akkor milyen t? 
munkahelyi té zói elé-

gedettség mértéke fontos információt szolgáltat a vezetés 

- az alkalmazottak véleményéről az intézményről 

- kézzel fogható problémáiról, 

okról. 

zz

6. Megfogalmazott a szer
7. Megfogalmazott a szerv

Ahogy a fenti táblázatos összeh
intézmény nem tud előállítan
működhet hatékonyan, ha n
nem dolgoz ki stratégiát, illetv
célkitűzéseket. 
Az ÁNTSZ
jövőkép, stra

ális a stratégiának megf

kérdések ön hogy megz
válaszadásban az ket, mégis feltettem, mivel a 

nmagában nem gátolja meg központilag kialakított strat
az egyes intézeteket a cél
Fontos volt számomra az is
arról, hogy ezeket a 

zések megfogalmazásában. 
y valamilyen képet kapjak 

mennyire ért
ból nagyon jó - a telj

többségénél fogalmi zavarok vannak a jövő-
kép/küldetés/stratégia/célkitűzés értelmezésében, így a 
jövőben nagy hangsúlyt kell fektetni ezeknek a fogalmaknak 
az oktatására. 

KKéérrddéésseekk  aazz  üüggyyffééll--eellééggeeddeettttssééggrree  vvoonnaattkkoozzóóaann  
8. égeV znek-e hivatali ügyfél elégedettség vizsgálato-

?* 
9. Ha igen, akkor milyen időközönként? 

Objektív mérés, elemzés, 

kat

értékelés nélkül, így például ha
hivatali ügyfél-elégedettségi vizsgálatok hiányoznak, a
intézetek nem kaphatnak reális képet arról, hogy milyen 
erül

z 

t eten képesek javítani saját szolgáltatásaikat. 
A TQM és az ISO 9001 is megfogalmazza alapelveiben, hogy: 

tában kell lennie a ve
szükségleteivel, ki kell e
és elévárásokat. 

Kérdés

gítenie a vevői követelmények

elégedettség vizsgálatokat*? 
 időközönkén11. Ha igen,

A különböző nyezőkkel való dolgo

számára: 

(elkötelezettség, lojalitás), 
esítményüket befolyásoló tényezőkről, érde-

keltség, motiváció, 
- az erőforrás kapacitásról, 

a szervezet látens és 
- az esetleges működési zavarokról (koordináció, 

döntéshozatal, információáramlás), 
- a pótolható hiányosság
Bár az MSZ EN ISO 9001: 2001 nem tárgyalja külön fe-

n a munkatársi elégedettségi vizsgálatokat, mégis a 
ségi átvizsgálásnak, vagy az emberi erőfo

jezetbe
vezető rrás 
gazdálkodás folyamatának, illetve a munkatársak elkö-
telezettségének tekintetében értékelése, elemzése alapvető. 
Mivel a szabvány előírja a folyamatok értékelését, javítását, 
folyamatos fejlesztését ezeknek a rendszerelemeknek is 
fontos részét képezheti a bevezetett minőségirányítási 
rendszerben a dolgozói elégetettség elemzése. 
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KKéérrddéésseekk  aa  ffoollyyaammaatt//ffeellaaddaatt//tteevvéékkeennyysséégg--éérrttéékkeelléésséérree
vvoonnaattkkoozzóóaann  

  

 st 

megvalósítása, ami meghatározó célja kell legyen egy 

miért látja így a 

o
az 

l

kk

 a gazdasági, 
l az ÁNTSZ 
 Ország

ség 
arra 

terjed álat 

ész

12. Végeznek folyamat/feladat/tevékenység-értékelé
(pl.: szakmánként)? 

13. Ha igen, akkor milyen időközönként? 
Ahogy a táblázatos összehasonlításból is következik a 
folyamatok folyamatos, elemzése, értékelése, javítása, 
fejlesztése kulcseleme a jól szervezett, hatékony munka-
végzésnek. Ezek nélkül nem lehetséges a folyamatos fejlődés 

minőség iránt elkötelezett intézetnek. 

KKéérrddéésseekk  aa  ffoollyyaammaatt//ffeellaaddaatt//tteevvéékkeennyysséégg--éérrttéékkeelléésséérree  
vvoonnaattkkoozzóóaann  
A CAF rendszerről készítettünk egy kis összefoglalót az 
ÁNTSZ dolgozóinak, melyre a kérdőívben felhívtuk a fi-
gyelmet. 
A kérdések tehát az alábbiak voltak: 

14. Csatlakozna-e 2008-ban a CAF modellhez, mel??lyel 
Intézményük az ÁNTSZ egyik CAF referencia 
központjává válna? 

15. Ha igen, akkor írja le röviden, hogy milyen előnyeit 
látja a CAF rendszer bevezetésének. 

16. Ha nem, vagy szervezet szinten nem tartja értel-
mezhetőnek, akkor írja le, hogy 
szervezetükben. 

Mivel a minőségügyi helyzetfelmérés végső célja a CAF 
rendszerbevetéséhez szükséges alapkövetelmények

 
 

meg ítása volt, ezért tettem fel ezeket 
Ugyanakkor a minőségfejlesztés iránt elkötele

állap a kérdéseket. 
zett is kiválóan 

tükrözi. 

**--ggaall  mmeeggjjeellöölltt  kkéérrddéésseekk::  
A *-gal megjelölt kérdések esetében kértük a válaszadó 
intézeteket, hogy igenlő válaszok esetén mellékeljék a kitöltött 
kérdőívhez példaként magát a dokumentumot, vagy azt, 

amelyben megtalálható, és e-mail-ben, faxon, vagy postai 
út n jutassák el az OTH minőségügyi vezetője részére. Ezzel 

adatok validitását, illetve a további elemzéseinket szerettük 
na alátámasztani. 

éérrddőőíívvbbőőll  kkiihhaaggyyootttt

vo

AA    kkéérrddéésseekk  
A gazdasági elemzések, a dolgozók teljesítményértékelése, a 

zés fontos része az összehasonlított minőségügyi 
dszereknek/modelleknek. 
érdőív összeállítá

kép
ren
A k sánál tudatosan hagytam ki
pénzügyi elemzésekre irányuló kérdéseket, mive
központi költségvetésből gazdálkodik, és az os 
T őo  
r zer
A munkatársak teljesítményértékelésére sem kérdeztem rá, 
mivel a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény a 

isztif rvosi Hivatal központilag alakította ki kontrolling
ends ét. 

köztisztviselői életpálya programban meghatározott 
elvek, szempontok figyelembevételével új jogintézményként 
kötelező jelleggel bevezette a köztisztviselők 
munkateljesítményének értékelési rendszerét. 
A zerűsített magyar köztisztviselői törvény az európai 
törekvésekkel összhang

kors
ban 

hatékonysága érdekében az egész köztisztvisel
az állami tevékeny

ői k
ki ően fontos célként határozza meg a közszolg
megbecsülésének fokozását, a köztisztviselők szakmai 
felk ültségének, etikai fegyelmének emelésével, valamint a 
teljesítményekhez igazodó rugalmasabb, differenciáltabb 

Mivel alapfogalmakra, alapkövetelményekre összpontosult a 
kérdőív úgy véltem, hogy az egyes kérdésekre adott válaszok, 
eredmények tükrözni fogják a minőségügyi képzettség 
szintjét, illetve azt, hogy mely területen szükséges az 
oktatásra hangsúlyt fektetni. 

javadalmazásuk javításával. 
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 kistérségi-, és országos intézetnek küldtünk 

k
és 10 or a kérdőívünkből. 
Ö se a, amiből arra 

otivációs terén állhatnak fenn 
a területen nagy hangsúlyt 

A visszaérkezett kérdőívek aránya 86%-os, amennyiben a 
regionális térségi átlagot vesszük figyelembe és az országos 
intézeteket nem. 
Azoknál az intézeteknél, amelyek nem válaszoltak feltehetően 
a minőség értelmezé

AA  kkéérrddőőíívveess  vviizz áállaatt  eerreeddmméénnyyee  
A regionális-,
érdőívet. Összesen 7 regionális intézet, 81 kistérségi intézet 

szágos intézet kapott 
ssze n a kérdőívek 70%-a érkezett vissz

lehet következtetni, hogy az intézetek 30%-a nem tartotta 
fontosnak a válaszadást. 

sében, és m
hiányosságok. Így a jövőben ezen 
kell fektetni az oktatásra, és személyes kapcsolatfelvételre. 
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eezzeetttt  kkéérrddőőíívveekk  aarráánnyyaa 
ntézeteket tekintve, a visszaérkezett kérdőívek megoszlási aránya a 
nn látható. 

77..  áábbrraa::  aa  vviisssszzaaéérrkk
Külön-külön az egyes regionális térségeket, illetve az országos i

77..  áábbrráá
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88..  áábbrraa::  TTaannúússííttááss//aakkkkrreeddiittáállááss//mmiinnőőssééggüüggyyii  rreennddsszzeerr  bbeevveezzeettééssii  tteerrvveekk  

 
Összesen az ÁNTSZ intézeteinek 43%-a, míg ha a regi-
onális térségek intézeteit vesszük figyelembe, akkor a 
regionális intézetek 71%-a rendelkezik ISO szerinti tanú-
sítással és/vagy akkreditálással. (88..  áábbrraa) 
Az alábbi tanúsítással és/vagy akkreditálással rendel-
keznek az ÁNTSZ intézetei: 
− MSZ EN ISO 9001: 2001 minőségirányítási rendsze-

rek. Követelmények. 

− MSZ EN ISO IEC 17025:2005 Vizsgáló- és kalibráló 
laboratóriumok felkészültségének általános követel-
mények. 

− ISO 15189:2007 szerinti Orvosi laboratóriumok minő-
ségre és a felkészültségre vonatkozó külön követel-
mények. 

Az intézetek 11 %, illetve a regionális intézetek 14 %a 
szeretne, illetve tervezi valamilyen minőségügyi rendszer 
bevezetést még az idén.  
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CAF Közös Értékelési Kertrendszerhez az összes intézet 
52%-a csatlakozna, míg a regionális térségek intézetei 
összesen 43%-ban elkötelezettek a CAF modell beve-
zetése iránt. 

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az intézetek 
fontosnak tartják a folyamatos minőségfejlesztést, illetve 
megértették a CAF modell jelentőségét egy szervezet-
ben.

 

Á
N

TS
Z 

át
la

g

R
eg

io
ná

lis
 Á

tla
g

Á
N

TS
Z 

át
la

g

R
eg

io
ná

lis
 Á

tla
g

Á
N

TS
Z 

Á
tla

g

R
eg

io
ná

lis
 Á

tla
g

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Küldetés Stratégia Célkitűzés

Küldetés, startégia, célok

  
99..  áábbrraa::  kküüllddeett

 
Küldetés esetében a regionális térségek intézeteinek átlaga 
71%, míg az ÁNTSZ összes intézetére vetítve ez az adat 
43%. Minkét számadat pontosan megegyezik a tanúsítások/ 
akkreditálások adataival. Amiből arra lehet következtetni, h

ééss,,  ssttrraattééggiiaa,,  ccééllookk  

ÁN aló azonosulás terén. Ezért 
nyilatkozat felülvizsgálata, 

és annak tudatosítása az ÁNTSZ szervezetében. 

Cé

 
é

von
a célok megfogalmazása, felismerték, 

ntézet 56%-a rendelkezik intézeti 

ogy 
ezek az intézetek feltehetően saját intézeteikre kidolgozott 
küldetéssel rendelkeznek. ((99..  áábbrraa)) 
Ugyanakkor az adatok komoly kérdéseket vetnek fel az 

TSZ küldetésével v
kulcsfontosságú feladat a küldetési 

lkitűzések esetében az eredmények regionális térségek 
átlagát tekintve megegyeznek a tanúsítások/akkreditálások 
adataival (lásd: a 8. ábrát), amely arra mutat rá ezeknél az
int zeteknél a küldetési nyilatkozatra és a célkitűzésekre 

atkozóan, hogy bevezetett minőségügyi rendszerük fontos 
kritériuma a küldetés és 
hogy működésük nélkülözhetetlen elemei. 
Ha az ÁNTSZ összes intézetét vesszük figyelembe, akkor 
látható, hogy az összes i
célokkal. 
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Ez az eredmény, biztató arra vonatkozóan, hogy nem csak 
minőségirányítási tanúsítással rendelkező intézetek, hanem a 
minőségügyi rendszert nem működtető intézetek is felismerték 
azt, hogy a célkitűzések mennyire fontosak. 
A stratégiával rendelkezők száma regionális térségi átlagot 
ekintve 57%-os, míg az összes intézetet figyelembe véve 

pedig 43%-os eredményre vezetett. 
Az összes intézet átlagánál az eredmény szintén megegyezik 
a tanúsítások/ akkreditálások arányával, ami megerősíti azt a 
feltevést, hogy a működtetett minőségirányítási rendszerük 
alapvető követelményeinek eleget téve kidolgozták saját 
stratégiájukat. 
Ugyanakkor hasonlóan a küldetési nyilatkozat kapcsán 
felmerült kérdésekre, itt is kiemelt figyelmet kell szentelni a 

tanúsítási/akkreditálási arányhoz képest. Ez az eredmény arra 
figyelmeztet, hogy az egyes intézetek joggal bizonytalanodtak 
el a feltett kérdés kapcsán, ugyanis a stratégiát központilag 
kell kialakítani. Mindezek a telefonos és írásos reakciókból is 
kiderültek. 
Mivel a küldetésre/ stratégiára/ célkitűzésre vonatkozó 
kérdések *-gal megjelölt kérdések voltak, ezért fontos 
megemlíteni, hogy a válaszadók töredéke mellékelte a kitöltött 
kérdőívhez példaként magát a dokumentumot. Sajnos így az 
adatok validitása megkérdőjelezhető. 

t

központilag kialakított stratégia újra gondolására, és 
tudatosítására a szervezetben. 
A regionális térségek intézeteinek átlagát tekintve 57%-uk 
rendelkezik stratégiával, amely alacsonyabb érték a 71%-os 
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aattookk,,  ffoollyyaa1100..  áábbrraa::  eellééggeeddeettttssééggii  vviizzssggááll mmaattéérrttéékkeelléésseekk 
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Összesen az ÁNTSZ intézeteinek 26%-a, míg ha kizá-
rólag a regionális térségek intézeteinek átlagát vesszük 
figyelembe, akkor a regionális térségek átlagosan 43%-
ban végeznek hivatali ügyfél-elégedettség vizsgálatokat. 

emben lehet, hogy ezek 

ügyi rendszerrel szembeni esetleges félelem, bizalomhi-
ány, illetve az egyes intézetek leterheltsége az oka en-
nek az eredménynek. 
Dolgozói elégedettség vizsgálatok tekintetében az ered-
mények nem túl biztatóak, az ÁNTSZ összes intézetei-
nek 1%-a, a regionális térségek intézeteinek átlagosan 
14%-a végez ilyen felméréseket. 
Folyamat/ feladat/ tevékenységértékelést az intézetek 
56%-a végez, ha nem vesszük figyelembe az országos 
intézetek válaszait, akkor a regionális térségek intézetei-
nek átlaga 57%. 
Sajnos a tanúsítással/akkreditálással rendelkező regio-
nális térségek szintjén ezek az eredmények 14%-al ala-
csonyabbak. Ezeknél az intézeteknél a 14%-al kisebb 
adat vélhetően a feltett kérdés értelmezéséből adódik. 
Arra figyelmezet, hogy a folyamat/feladat/tevékenység 
értékelés fontosságának, és értelmezésének oktatására 
a jövőben nagy hangsúlyt kell fektetni. 

 vezetés minőség iránti elkötelezettségét, és az 

ettségéről. A 
felmérés kérdőíves vizsgálattal valósult meg. 
A minőségbiztosítás vezetőjeként fő feladatom volt a 
kérdőív összeállítása. A kérdőív összeállítása során a 
főkérdés az volt, hogy hogyan tudnánk a lehető legki-
sebb hibával elkészíteni, úgy hogy megfelelő képet adjon 
az egyes intézetek minőségtudatos viselkedéséről, mi-
nőség iránti elkötelezettségéről, mind a mellett meg is 
feleljen a kérdőíves vizsgálatokkal szembeni követelmé-
nyeknek. 
Hogy ne távolodjunk el legfőbb célunktól az egyes minő-
ségügyi rendszereket és modelleket kezdtem el tanul-
mányozni. A közös nevezőket és a hasonlóságokat ke-
restem bennük, hogy megtaláljam azt a pár, de nélkülöz-
hetetlen tényezőt, amely meghatározza az intézetek mi-
nőségtudatosságát. Az MSZ EN ISO 9001: 2001 minő-
ségirányítási rendszert, a TQM Teljes-körű Minőségirá-
nyítást, az EFQM Kiválóság Modellt, a CAF Közös Érté-
kelési Keretrendszert hasonlítottam össze a kérdőív 
összeállításához. 

(1100..  áábbrraa) 
Mindez arra enged következtetni, hogy a magasabb 
43%-os, és 71%-os adatokkal sz
az intézetek működtetnek minőségügyi rendszert, még-
sem vezették be az egyik legfontosabb minőség- kritéri-
umot, az ügyfél-elégedettség vizsgálatokat. 
Az adatok validitása megkérdőjelezhető, mivel ennél a 
válasznál csak az intézetek töredéke mellékelte az ügy-
fél-elégedettség-vizsgálatokat igazoló dokumentumokat. 
Remélem, hogy a központilag kialakításra váró minőség-

Ugyanakkor az ÁNTSZ összes intézetének 56%-a végez 
valamilyen folyamatértékelést, amely azt mutatja, hogy 
összességében az intézetek felismerték a folyamatok 
javításának, folyamatos fejlesztésének a jelentőségét. 
ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) felső vezetése 
Közös Értékelési Keretrendszert (CAF) kíván kiépíteni és 
bevezetni. 
A felső
objektív döntéshozatalra való törekvéseinket figyelembe 
véve az OTH Minőségbiztosítása a CAF modell beveze-
tését megvalósító projekt kezdeti fázisában egy felmé-
rést végzett az ÁNTSZ és országos intézeteinek minő-
ségügyi helyzetéről, minőség iránti elkötelez
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A szervezeti sajátságokat és az összehasonlítás ered-
ményét figyelembe véve a kérdőív négy fő kérdéscso-
portra kérdezett rá, melyek az alábbiak: 
− minőség iránti elkötelezettség, 
− küldetés/stratégia/célok 

ratégia esetében az eredmé-

atégia felülvizsgálata, újragondolása, il-

− elégedettségi vizsgálatok 
− folyamatértékelés. 

AA  kkéérrddőőíívveess  vviizzssggáállaatt  eerreeddmméénnyyee  aazz  aalláábbbbiiaakkbbaann  ffooggllaall--
hhaattóó  öösssszzee::  
Az ÁNTSZ intézeteinek 43 %-a önállóan működtet minő-
ségügyi rendszert. 
Azoknál az intézeteknél, amelyek nem válaszoltak felmé-
résünkre feltehetően a minőség értelmezésében, és mo-
tivációs terén állhatnak fenn hiányosságok. Így a jövőben 
ezen a területen fontos az oktatás, és személyes kap-
csolatfelvétel. 
Az ÁNTSZ intézeteinek 53%-a megértette a CAF modell 
jelentőségét egy szervezetben, és fontosnak tartja a fo-
lyamatos minőségfejlesztést. 
Küldetési nyilatkozat és st
nyek komoly kérdéseket vetettek fel az ÁNTSZ küldeté-
sével való azonosulásban, illetve a stratégiájának isme-
rete terén. Ezért kulcsfontosságú feladat a küldetési nyi-
latkozat és a str
letve azok tudatosítása az ÁNTSZ szervezetében. 
Célkitűzések esetében az ÁNTSZ intézeteinek 56%-a 
rendelkezik intézeti célokkal, ez az eredmény biztató arra 
vonatkozóan, hogy nem csak minőségirányítási tanúsí-
tással rendelkező intézetek, hanem a minőségügyi rend-
szert nem működtető intézetek is felismerték azt, hogy a 
célkitűzések mennyire fontosak. 

Az intézetek 43%-a működtet minőségügyi rendszert, 
mégis csak 26% vezetett be ügyfél-elégedettség vizsgá-
latokat. Ha a hivatali ügyfél-elégedettségi vizsgálatok hi-
ányoznak, az intézetek nem kaphatnak reális képet arról, 

ületen képesek javítani saját szolgáltatá-hogy milyen ter
saikat, ezért ezen a téren szintén kiemelt szerepet kap 
az oktatás. 
Valamivel rosszabbak az eredmények a dolgozói elége-
dettség vizsgálatok tekintetében, mivel az ÁNTSZ inté-
zeteinek nagyon kis hányada végez ilyen felméréseket. 
A dolgozói elégedettség mértéke fontos információt szol-
gáltat a vezetés számára az alkalmazottak intézményhez 
való viszonyáról, a teljesítményüket befolyásoló ténye-
zőkről, érdekeltségről, motivációról, az erőforrás kapaci-
tásról, a szervezet látens és kézzel fogható problémáiról, 
az esetleges működési zavarokról, a pótolható hiányos-
ságokról. Mind a vezetésnek, mind a munkatársaknak fel 
kell ismerniük a munkatársi elégedettségi vizsgálatok 
fontosságát, így értelmezésére, tudatosítására hangsúlyt 
kell fektetni a minőségügyi képzések során. 
Az ÁNTSZ összes intézetének 56%-a végez valamilyen 
folyamat/feladat/tevékenység értékelést, amely azt mu-
tatja, hogy összességében az intézetek felismerték a fo-
yamatok l javításának, folyamatos fejlesztésének a je-
lentőségét. 
A minőségügyi helyzetfelmérésünk arra az eredményre 
vezetett, hogy a minőségügyi alapfogalmak oktatására a 
jövőben nagy figyelmet kell fordítani, mivel ezek azok az 
ismeretek, amelyek megalapozzák a minőségtudatos 
gondolkodást, és segítik a szervezetet a minőség előál-
lításában. 
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zerek fejlődését, ami meglehetősen ellentmondásosnak 
tűnik. A XIX. század elején alakultak ki azok a nagy –ma 
már multinacionális, globalizált- vállalatok, melyek ter-
melési gyakorlata mintaként szolgált, és még ma is azok 
a klasszikus termelésszervezési elvek köszönnek vissza, 
melyeket Henry Ford alkalmazott, vagy Taylor fejlesztett 
ki. Természetesen a mai kor összes vívmánya-elsősor-

mékvariációk számának robbanásszerű növekedése 
komoly kihívást jelent a termelési folyamatok tervezésé-

gfontolásból történik, hogy a 
adott vállalat a saját ellátási 

 részláncokból, beszál-
lítói hálózatból építi fel, és ez a termékeknél milyen mo-
dulokat, részegységeket, vagy éppen elemi alkatrészeket 

csak a végeredmény számít, amit az 
l lehet jellemezni: 

őségű a szállított termék, mennyire elégíti 

- Mennyibe került a leszállított termék? 
- Mennyi idő alatt kapta meg a vevő a megrendelt 

terméket? 
 
Érthető, ha ezeknek a kihívásoknak egyre kevésbé ké-
pesek megfelelni a régi taylori vagy fordi hagyományo-

KKeelleemmeenn  TTaa

BBevveezzeettééss  ban az i

mmááss  

Amióta a tömegtermelés kialakult, egyre komolyabb di-
le maként jelentkezett a vállalatoknál a termelékenység 
és a minőség konfliktusa. Ennek oka, hogy a termelé-

nformatika- szükséges ahhoz, hogy az egyre át-
tekinthetetlenebb, komplex tevékenységstruktúra mégis 
kezelhető legyen. Nem szabad elfelejteni, hogy a ter-

kenység erőltetett ütemű fejlesztése, rendszerint
ségi problémákhoz vezetett. Természetesen a mi

 minő-
nőség-

ellenőrök nem engedhették meg, hogy hibás termékek az
idke üljenek ki, emiatt a jelentős utómunkák révén egy-

ré zt a termelékenység maradt el a tervezettől, másrészt 
a költségszi t is magas

vel foglalkozó szakembereknek. Mindezen még nehezít 
 a tény, hogy közben a piac egyre rövidebb átfutási 
őket, és egyre alacsonyabb árat követel, ráadásul 

mindezt jobb minőségben, mely nemcsak egy vállalat, 
n abb lett a kívánatosnál. Ez az el-

le tét folyamatosan végigkísérte az elmúlt kb. 100 év 
vállalati gyakorlatát. Érdekes végignézni, hogyan pró-

hanem annak beszállítói felé is komoly, tovagyűrűződő 
kihívást jelent. Tetézi a problémákat, hogy a manapság 
eg

bá ták ezt a dilemmát -ha nem is megszüntetni, de leg-
bb kez

yre elterjedtebb ellátási lánc koncepció nem is áll meg 
a vállalat határainál, hanem a beszállítókra automatiku-
san kiterjeszti a felelősséget a termék szinte minden pa-al elni- a különböző termelési filozófiát megvaló-

sító vállalatok. Az 1900-as években két –mára már világ- raméteréért. Ez abb
vevőt nem érdekli, hszerte elterjedt- termelési rendszer alakult ki. Az egyik a 

Fordnál alkalmazott megoldás, mely a folyamatokat apró 

ól a me
ogy az 

láncát milyen „darabokból”, azaz
lé ésekre bontotta, és ezeket a részeket próbálta egyre 
jobban elvégez(tet)ni. A másik a Toyotánál kialakult elv, 
m ly a folyamatot, mint egészet vizsgálta, és a folyamat 
teljesítőképességének fejlesztése volt a cél. Ebben az 

jelent. Számukra 
alábbi kérdésekke

evolúciós folyamatban a minőség is sajátos módon jelent - Milyen min
meg. Ennek megértéséhez tekintsük át a termelési rend- ki a vevői igényeket? 
s
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kon alapuló termelőren
kább valami újszerű 
e „gyógyszere” a Toyota termelé

sikerül a beszállítóval 
i, hogy számára is jól 

s
lapításhoz, hogy ez sem jó semmire. Ez köszön vissza, 
a  rendszert”. Ha 
c

 T elési rendszerére gondolnak, aminek csak 

dszerek, és a vállalatok egyre in-
megoldáshoz fordulnak. Napjaink 

csak akkor fog jól működni, ha 
olyan szoros kapcsolatot kiépíten

gyik ilyen 
zaz a T

production”,

si rendszere, 
ezik a „Lean 

tervezhetővé 
hez viszonta PS, vagy ahogyan sokan nev

 amely a multinacionális végek, elsősorban 
az autóipari vállalatok magyarországi megjelenésével, a 
1990-es évek második felében Magyarországon is kez-
dett elterjedni. Tovább bonyolítja a hazai helyzetet, hogy 
a TPS-sel egyidőben jelentek meg a minőség oldalról 
közelítő menedzsment elméletek (TQM, Six Sigma, stb.), 
amelyek a korábbi szocialista vállalati kultúra után merő-
ben új szemléletet követelnek a menedzsmenttől és a 
dolgozóktól egyaránt. 

MMaaggyyaarroorrsszzáággii  hheellyyzzeettkkéépp  
TTeerrmmeellééssii  rreennddsszzeerreekk  áátttteekkiinnttééssee  
A hazai gyakorlat a termelésszervezési elvek tekinteté-
ben is legalább olyan felemás, mint a minőségügyi rend-
szerek fogadtatását illetően. A nagyobb vállalatok jellem-
zően a taylori–fordi hagyomány alapján működnek, míg a 
nálunk megtelepedett multinacionális vállalatok hazai 
gyártóüzemei sok esetben korszerűbb szervezési és lo-
gisztikai megoldásokat is ismernek. Ennek ellenére ko-
moly kavarodás figyelhető meg, egyrészt az elnevezések 
használatában illetve azok tartalmát illetően, másrészt a 
helyes gyakorlat kialakításának elvét vizsgálva. Nagy di-
vat a Lean menedzsment mint fogalom, de sokan nem 
tudják pontosan, hogy mitől is lesz a rendszerük „lean,” 
így akaratlanul is komoly módszertani és szervezési 
problémákat fognak okozni. Nézzünk egy tipikus példát. 
A lean elv tartalmaz egy olyan elvárást, miszerint a be-
szállítóktól vásárolt árukat akkor kell leszállítani, amikor 
annak a felhasználására sor kerül, nem véletlenül neve-
zik ezt just in time (éppen időben) elvnek. Ez viszont 

válik saját gyártása, illetve rendelése, ami-
 egyrészt több, másrészt másmilyen adat, in-

formáció megosztása is szükséges. Erre sok vállalat 
nem hajlandó, ugyanakkor előírja a beszállítónak a JIT 
rendszerű beszállítást, amit elegendő adat hiányában a 
beszállító csak konszignációs készlettel tud áthidalni. 
Ezzel a vállalat büszkén csatlakozik a JIT elven működők 
klubjához, ugyanakkor sikeresen áthárítja saját terme-
léstervezési problémáját a beszállítójára, ami teljesen 
ellentétes a lean menedzsment filozófiájával. Ugyanez a 
probléma figyelhető meg a kanban rendszerek kialakítá-
sánál is. Számos vállalat akar kanban rendszerű anyag-
áramlást kialakítani, miközben a termeléstervezési rend-
szere teljességgel alkalmatlan erre. Nemcsak a rövid át-
állási időket nem tudja teljesíteni, ami pedig alapköve-
telmény lenne, hanem pl. a raktár sem tudja a folyama-
tosan beáramló igényeket a kívánt ütemben kiszolgálni, 
és a beszerzésnek sem egyszerű a megfelelő rendelési 
politika kialakítása. 
Inkább a hazai tanácsadói illetve vállalati szakemberek 
tájékozatlansága az a jelenség is, amikor egy-egy esz-
köz alkalmazásával azonosítanak teljes rendszereket. Ez 
azért rossz, mert a teljes rendszer által nyújtott előnyöket 
remélik egy–egy elemének alka mal zásától, ami törvény-
zerűen csalódáshoz fog vezetni, majd ahhoz a megál-

mikor azt halljuk, hogy „bevezettük a JIT
sak a beszállítók számára írták ezt elő, akkor az a szó 

legszorosabb értelmében ezt is jelentheti, de itt többnyire 
oyota terma

egy eleme a JIT rendszerű beszállítás. Sajnos a TPS 
rendszer híres arról, hogy bármely eleméről mindenkinek 
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ugyanaz jut eszébe. Manapság kissé árnyalja a képet, 
hogy keveredik a Toyota rendszere, illetve a lean fo-
galma, sőt néha úgy tűnik, hogy süketek párbeszéde fo-
lyik, mikor két különböző vállalat szakembere eszmét 
cserél, és az egyik a lean filozófia mindenhatóságát di-
cséri, míg a másik a TPS gyakorlati eredményeit ma-
gasztalja. Valójában ugyanarról van szó, hiszen az 
irányzatot elindító MIT szerzők (Womack et al., 1990) 
egyik munkatársa –John F. Krafcik– miután kellő mély-
ségben megismerte a Toyota gyártási rendszerét, ne-
vezte el lean productionnak, hiszen az alapelv a veszte-
ségek rigorózus feltérképezése és csökkentése, melyek-
ről első hallásra mindenkinek a készletek leépítése jutott 
eszébe, melyek ballasztként terhelték a vállalatot. A To-

mcsak a termelési vesztesé-
anem a beszállítói kap-

yota rendszere azonban ne
gek csökkentésére koncentrált, h
csolatokra, termékfejlesztésre, ügyfélközpontúságra, mi-
nőségre, stb. Emiatt a Lean production elnevezés helyett 
a Lean management fogalma terjedt el inkább, jól jelle-
mezve azt, hogy itt komplex menedzsment rendszerről 
van szó, ami messze túlnyúlik a puszta termelési fel-
adatok minél hatékonyabb elvégzésének követelményén. 

AA  mmiinnőőssééggüüggyy  hhaazzaaii  hheellyyzzeettee  
Az 1990-es évek elejétől az ezredforduló utánig tartó bő 
egy évtized, a fejlett piacgazdaságokban zajló tendenci-
áknak megfelelően, Magyarországon is a minőség sze-
repének előtérbe kerülését hozta. A korábbi periférikus 
szerepéhez képest felértékelődött a minőség. Vállalatok 
ezrei vezettek be minőségrendszert, több tucat tanács-
adó, tanúsító szervezet jött létre, megsokszorozódott a 
minőséggel foglalkozó szakemberek száma, több cégnél, 
intézménynél sikeresen alkalmazzák a Total Quality 
Management (TQM) filozófiát, létrejött a magyar minő-
ségdíj, európai minőségdíjas vállalataink vannak. A 90-

es évek elején a magyar gazdaság versenyképességé-
nek egyetlen útjaként emlegetett, például Szabó által is 
szorgalmazott (Szabó, 1992, Szabó 1994) minőségáttö-
rés úgy tűnik sikeresen lezajlott. A nagyvállalatok után a 
kis-, gyakran néhány fős vállalkozások, a termelő válla-
latok után a szolgáltató cégek, s végül a versenyszféra 
után a közoktatási, egészségügyi, közszolgálati intézmé-
nyek vágtak bele minőségügyi rendszereik kiépítésébe. 
A közszolgáltatások, egészségügy, oktatás területén is 
minőségfejlesztési projektek indultak, saját minőségmo-
delleket hoztak létre, s alkalmaznak, ezen területek spe-
ciális igényeinek megfelelően. A gazdasági, társadalmi 
élet szinte minden területén jelen van a minőség. Gyors 
volt a fejlődés. A kezdeti „mi is az „ISO?” indulástól, a 90-
es évek derekán már az „ISO vagy TQM?” vita zajlott a 
szakemberek között (ld. pl. Tunkli, 1995, Balogh, 1996), 
majd hamarosan megjelentek a még-újabb menedzs-
ment elvek, módszerek is. Egy rövid „ISO vs. TQM” vitát 
a 90-es évek második felében egy még-rövidebb BPR 
korszak követett (Pataki-Erdei, 1996), s közben sorra ke-
rültek be a köztudatba, s kezdték el a vállalatok egyre 
szélesebb körben alkalmazni az egyes minőségmódsze-
reket, illetve jelentek meg régi-új filozófiák. Ekkor ismer-
kedtünk meg a benchmarking kifejezéssel, az autóipari 
követelményeknek köszönhetően egyre több cég pró-
bálta rendbe tenni a termelését SPC rendszerrel, s az 
évtized végére újra „erőre kapott” a Six Sigma is. A 90-es 
évek második felére utolértük nyugat-európát, legalábbis 
ami az új elméletek, módszerek hazai megjelenését illeti. 
Ez az időszak a sok újdonság ellenére is egyértelműen a 
minőségdíj, az EFQM modell és az önértékelés elterje-
désének, népszerűségének időszaka. Az ezredfordulóra 
beérett az ISO hullámmal induló fejlődés, s a nemzetközi 
mezőnyben is sikeresen szerepeltek magyar vállalatok. 
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2000-ben a közép-kelet európai régióból elsőként a 
Burton-Apta Tűzállóanyag-gyártó Kft. nyerte el az Euró-
pai Minőségi Díj Fődíját a kis és középvállalatok kategó-
riában. A többi induló is szép sikereket ért el, a magyar 
cégek rendszeres résztvevői voltak a döntőnek, sőt 
újabb két díjat is nyertek. 
A minőségáttörés tényleg sikeresen lezajlott? Távolról 
nézve szinte idilli a kép. Kicsit közelebbről megvizsgálva 
már nem annyira egyértelmű a válasz. A vállalati szak-
emberek szemszögéből mintha nem lenne ilyen pozitív a 
megítélés. A tapasztalat azt mutatja, hogy a minőségügy 
hazai teljesítménye nem mindenben felel meg az elvárá-
soknak, különösen nem a mai kihívásoknak, igényeknek. 
Az évtizednyi fejlődés ellenére sem vált a vállalati gya-
korlat szerves részévé a minőségszemlélet, a több ezer 
ISO 9001-es rendszert kiépítő vállalat többsége kifeje-
zetten teherként, az „igazi munkát” (értsd a termelést) 
akadályozó, nehezítő tényezőként éli meg a minőség-
rendszert. Nehéz megítélni mekkora ezen szervezetek 
aránya, de egyes szerzők szerint akár a 90%-ot (Tunkli, 
2006) is elérheti a „látszat ISO-k”, azaz a valójában csak 
papíron létező, tanúsított, de lényegében nem működő 
rendszerek száma. Sajnos a gyors fejlődésnek árnyol-
dalai is vannak. A vállalatok döntő többsége nem azért 
kezdett bele minőségrendszerének kiépítésébe, mert 
felismerte annak előnyeit, hanem valamilyen külső kény-
szerítő hatás, többnyire a vevő megszerzése illetve 
megtartása miatt. Tisztelet a kivételnek, de a magyar 
menedzserek minőségszemlélete jellemzően nem sokat 
változott (s ebből egyenesen következik, az alkalmazot-
také sem), a minőséggel való foglalkozást szükséges 
rosszként élik meg. Az igazgatók nagy része csak addig 
foglalkozott a minőségrendszerrel, míg aláírta a tanács-
adói szerződést, a minőségpolitikát, néhány általa alá-

írandó egyéb dokumentumot, s amíg fogadta a tanúsító-
kat. Erősítette ezt a távolságtartást az a tanácsadói gya-
korlat is, amely a „hatékonyság jegyében” sokszor 
ugyanazt a rendszert erőltette rá több cégre. Néhány ta-
núsító vállalat is inkább saját piaci érdekeit követte, s így 
jóegynéhány vállalat szerezhetett igazolást a gyakorlat-
ban nem működő rendszeréről. A gyors felfutás miatt a 
felkészült tanácsadók, vállalati szakemberek és tanúsítók 
száma sem tudott lépést tartani az igényekkel, de a fel-
sőoktatás sem tudta követni a tempót. A minőségszakma 
sem kiforrott. Gyorsan változik maga a szakterület is, rá-
adásul a tömeges rendszerkiépítés mellett sem igény, 
sem idő nem volt hosszas szakmai vitákon tisztázni a 
fogalmakat, megfelelő magyar szót találni az angol kife-
jezésekre, a helytelen fordításból, szóhasználatból eredő 
szakmai hibákat, félreértéseket korrigálni. Ilyen körülmé-
nyek között, nem csoda, hogy „az ISO 9001-es szab-
ványra épülő minőségirányítási rendszerek folyamatosan 
értékelődtek le az elmúlt 10–15 évben. Ebben a leérté-
kelődési folyamatban a teljes magyar minőségszakma 
közreműködött”.(Tunkli, 2006) Hanyatlóban a szakma 
presztízse, többen a minőségmenedzsment jövője miatt 
aggódnak (Tunkli, 2006, Parányi, 2006), illetve keresik a 
továbblépés, fejlődés lehetséges útjait. (Juhani, 2008, 
Varga 2008) 
Innen nézve már nem is olyan egyértelmű, hogy siker-e 
vagy inkább hátrány a nagyszámú minőségirányítási 
rendszer (nevezzük így, tekintve, hogy a szabvány ma-
gyar fordításából ez a kifejezés terjedt el a hazai köz-
életben) bevezetése. Pedig az ISO 9001 –és a többi 
ágazat-specifikus– rendszer csak belépő a hatékony 
vállalati működéshez, a globális piacon versenyképes 
vállalatoknál legfeljebb kötelező minimumnak tekinthető. 
Segíthetne a lényegében TQM-re épülő önértékelési 
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modellek terjedésének korábban említett sikere, de –ha 
nem is az ISO piachoz hasonló visszaesés– itt is a 
megtorpanás jelei mutatkoznak. Elgondolkodtató például, 
hogy 2001-től minden évben volt olyan kategória (2001-
ben és 2005-ben kettő is), ahol nem adták ki a Nemzeti 
Minőségi Díjat. Ennek sok oka lehet, akár a szakmai 
színvonal növelésének szándéka is, mindenesetre fi-
gyelemre méltó, hogy egy-egy kategóriában éveken át 
nincs a díj odaítélésére érdemes megfelelő színvonalú 
pályázó. Az ezredforduló sikereinek fényében, a 2006-os 
évet leszámítva, az utóbbi években az európai verseny-
ben sem remekeltek a magyar indulók. 
Összefoglalóan elmondhatjuk tehát, hogy felemás a 
helyzet. A várt minőségáttörés csak részben valósult 
meg. Az ISO hullám következményeként minden válla-
latban tudatosult, hogy nem csak a termelés létezik, a 
minőség is fontos. A többségüknél azonban úgy tűnik, 
inkább csak látszólag foglalkoznak a kérdéssel, a me-
nedzsment és a dolgozók szemlélete nem változott, hát-
ránynak, felesleges dolognak érzik a minőségirányítási 
rendszert. Ugyanakkor vannak vállalatok, akik felismer-
ték a minőség szerepét, képesek voltak sikeresen beve-
zetni és alkalmazni a legújabb menedzsment elveket is. 
Egyelőre sajnos úgy tűnik, ők vannak kevesebben, de 
példájuk bíztató lehet a többiek számára. Magyarorszá-
gon sem lehetetlen versenyképes, hatékony vállalati mű-
ködést létrehozni. De nem is könnyű. Ehhez éppen azt a 
lépést kellene megtennie sokaknak, amit eddig elspórol-
tak, szemléletváltásra, a menedzsment elkötelezettsé-
gére van szükség. 
 
ÚÚjj  iirráánnyyzzaattookk  bbeeffooggaaddáássáánnaakk  nneehhéézzssééggeeii  
Miközben mi a gazdasági és társadalmi átalakulással, s 
ennek vetületeként a minőségterületen az irányítási 

rendszerek bevezetésével, illetve a különböző rendsze-
rek integrálásával, majd jellemzően az önértékelési mo-
dellen keresztül közvetett módon, a TQM elterjesztésével 
voltunk elfoglalva, több új menedzsment koncepció, 
módszer született, s kezdett el terjedni a fejlett gazdasági 
térségekben. Ide sorolható maga a TQM is, mely Euró-
pába a 90-es években érkezett meg, majd nem sokkal 
utána megjelent a Business Process Reengineering 
(BPR), melyet többen a TQM utódjának tekintettek. Az-
óta bebizonyosodott, nem az, sőt a bevezetésével járó 
nagy kockázat miatt, gyakorlatilag meg is szűnt az al-
kalmazása (van der Wiele et al. 2006). Bár nem átfogó 
menedzsment koncepció, de mint módszer mindenképp 
említést érdemel a benchmarking megjelenése, az 
FMEA, a QFD alkalmazásának elterjedése. Nem új, de 
az ezredfordulóra újra felfedezték a vállalatok a Six 
Sigma-t. 
A minőségközpontú elméletekkel gyakorlatilag egy-idő-
ben, az 1990-es évek végén megjelentek a termelési 
rendszerek hatékonyságának növelése felől közelítő, el-
sősorban a japán termelési rendszerek megismeréséből, 
elemzéséből született koncepciók. 1990-ben jelent meg 
Womack (et al. 1990) „The Machine that Changed the 
Word” című könyve, mely a Toyota termelési rendszerét 
vizsgálva, lényegében megalkotta a Lean menedzsment 
fogalmát. 1988-ban kiadták az Egyesült Államokban S. 
Nakajima Total Productive Maintenance-t (TPM) leíró 
könyvét, mely bár tökéletesen illeszkedik az átfogó To-
yota Production System logikába, mégis önálló me-
nedzsment elvként is elterjedt. A TPS publikálása előtt is 
ismertté váltak és több-kevesebb sikerrel meg is próbál-
ták alkalmazni a vállalatok a japán termelési, minőségi 
elveket és módszereket, így a talán legismertebb just in 
time (JIT) felfogást, az 5S módszert, a minőségköröket 
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(QC), a kanbant, a poka-yoke-t, a szimultán tervezést, 
stb. A vállalatok versenyképességét, hatékonyságát ja-
vító menedzsment elvek, módszerek zavarba ejtő kíná-
lata alakult ki az ezredforduló utánra. Ráadásul az egyes 
elméletek egymásra hatásából új megközelítések szü-
lettek, így jött létre például a Lean Six Sygma. Szinte di-
vathullámokként jönnek, mennek az egyes koncepciók, 
nem csoda, hogy tőlünk nyugatabbra is nehezen követik 
őket. A fent vázolt magyarországi szituációban pedig 
szinte lehetetlen feladatra vállalkozik az a menedzser, 
aki vállalata hatékonyságának növelésére új megközelí-
tést keres termelési, illetve menedzsmentrendszerének 
fejlesztésére, s nincs mögötte egy külföldi anyacég, 
amely hozza a saját rendszerét. Ez utóbbi esetben sincs 
sokkal könnyebb dolga, mert közel sem biztos, hogy az 
anyavállalat rendszere ugyanúgy működik magyar kör-
nyezetben is, mint otthon. 
Tapasztalataink szerint többek között az alábbi problé-
mák gátolják az új menedzsment elméletek szélesebb 
körű hazai alkalmazását: 

• Nagy számú, gyakran egymással versengő elméle-
tek, módszerek. Ez sajnos adottság. A verseny, a 
globalizálódó világ, a környezeti szerepvállalás és 
még sorolhatnánk, egyre újabb és újabb menedzs-
ment elvek kidolgozására, alkalmazására ösztönzi a 
vállalatokat, amelyek aztán gyorsan elterjednek a 
világban. 

• Nem letisztult elméleti környezet. Nem csak a termi-
nológia nem kiforrott, gyakran sajnos még a minő-
ségszakmai kérdések sem tisztázottak, az ezekre 
épülő új elméletek interpretálása így eleve attól 
függ, hogy ki az előadó. 

• Elméletek, módszerek, eszközök keveredése. A 
fenti tisztázatlan helyzet egyik következménye. Ér-
demes végignézni a minőséggel foglalkozó magyar 
honlapokat, érdekes változatosságot mutat az 
egyes megközelítések besorolása. A six sigma pél-
dául hol egyszerűen csak egy eszközrendszer, hol 
folyamatfejlesztési koncepció. Néha nem túl nagy 
az eltérés, de alapos szakmai ismeretek nélkül za-
varó félreértésekhez, alkalmazási problémákhoz 
vezethet. 

• Tanácsadók, szakemberek felkészültsége. Belátjuk, 
az előző pontok után nem könnyű alapos szakmai 
ismeretekre szert tenni, de nem is lehetetlen. Több 
jól felkészült tanácsadó, magas szakmai színvona-
lon működő cég található a piacon. De mint koráb-
ban is jeleztük, nem mindegyik ilyen. Így fordulhat 
elő például az a helyzet, hogy egy-egy eszközt kira-
gadva, s azt alkalmazva a teljes koncepció megva-
lósulását kínálják a vállalatnak. Kérjük szépen, ne 
higgyék el, hogy például az OEE-mutató kiszámolá-
sától már működik is a TPM. Önmagában az nem 
baj, hogy egy-egy eszközt, módszert kiragadunk, s 
azt akár eredményesen is alkalmazzuk, de ne azo-
nosítsuk a teljes elméletet, egy vagy néhány esz-
köz, módszer használatával és főleg ne várjunk tőle 
önmagában olyan eredményeket, melyet egy teljes 
koncepció sikeres megvalósítása eredményezhet. 

• Minőségszemlélet hiánya. A korábban bemutatott 
hazai helyzet következtében a menedzsment nem 
elkötelezett, kivonja magát a minőségügyi kérdé-
sekből, a minőségügy külön szakterületté válik 
(pontosabban marad) a vállalaton belül, fenntartva –
a tapasztalatunk szerint egyébként is mélyen gyö-
kerező- hagyományos taylori szemléletet, a terme-
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lés és a minőség, termelés és karbantartás stb. el-
különülését, gyakran szembenállását. 

• ISO központú szemlélet. Az irányítási rendszerek 
bevezetése hozzászoktatta a vállalatokat, hogy vi-
szonylag jól definiált követelményeknek, elvárások-
nak kell megfelelni, sőt gyakran kész alkalmazáso-
kat, eljárásrendet kapnak a bevezetéshez, amit –jó 
esetben– csak adaptálni kell. Az irányítási rendsze-
rek nem segítik az ellenőrzésközpontú gondolko-
dással való szakítást sem, a tanúsítás-centrikus, 
auditálásra, dokumentálásra épülő rendszer inkább 
a dolgozók és a menedzsment közötti bizalmatlan-
ságot semmint annak ellenkezőjét erősíti. 

• Rövid távú gondolkodás. Jellemzően a kis- és köze-
pes vállalatok problémája, melyet a gyakran változó 
hazai üzleti, társadalmi, jogi környezetben akár 
adottságnak is tekinthetnénk. Ez azonban csak az 
érem egyik oldala. A másik oldalon viszont a straté-
giai tervezés hiánya, a rövid-távú üzleti érdekek 
előtérbe kerülése, a minőségszemlélet hiánya sze-
repelnek, amin viszont lehet(ne) változtatni. Egy 
évekig tartó projekt indítása, mely csak áttételesen, 
hosszú távon hoz (üzleti) eredményeket, szinte 
eleve kizárt ilyen körülmények között. 

n tanulmánynak nem célja a különböző menedzs-
t megközelítések részletes bemutatása, ezeket ko-
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rábbi cikkek, könyvek már megtették. Az eddigi figye-
m elhíváson túl, elsősorban a választást kívánjuk se-
íte i, összehasonlítva a két (termelés és minőség) ol-

l közelítő elméleteket, kiemelve a fő különbségeket 
e az azonosságokat. Rávilágítunk, hogy a felhasz-
szempontjából valójában nem is olyan nagy eltéré-

sek találhatók közöttük. Sikeres bevezetésük, alkalma-

eg, lényegében ugyanazon, illetve rendkívül hasonló, 
lapelvekre épülnek. Persze különbségek is vannak. 

nak a japán gondolkodáshoz, és vannak a nyugati 
hoz közelebb álló elméletek. Vannak, amelyek in-
 az elérni kívánt végső állapotot hangsúlyozzák, s 
ak, amelyek jobban koncentrálnak a változtatási fo-
atra. 
őtt elkezdenénk a modellek megismerését, fontos-
tartjuk tisztázni az eszközök, módszerek, illetve az 
letek (menedzsment filozófia, szemlélet, koncepció) 
tti különbs

ak
lm
öz éget. 

köözz,,  mmóóddsszzeerr,,  eellmméélleett??  
en menedzsment elmélet, amely egy vállalat üzleti 

désének elősegítésére hivatott, egy vagy több alap-
 épül. A közös alapelvek segítségével határoljuk be 
át az elméletet. Korábban például a tudományos 
edzsment kialakulásának korszakában a rend, fe-
em hangsúlyozása, a munkamegosztás, a fizikai és 
emi munka szétválasztása, stb. voltak azok az alap-
k, melyek alkalmazásával nagymértékben tudták ja-
i a termelőmunka hatékonyságát, s így együtt, egy 
éges menedzsment szemléletet, megközelítést je-
ttek. Létrejött az első tudományosan is megalapo-
menedzsment elmélet, a klasszikus menedzsment 
zat. Azóta természetesen jelentős fejlődésen ment 
menedzsmenttudomány, de az nem változott, hogy 

alkalmazott alapelvek egy csoportja, egy közö

Magyar Minőség XVII. évfolyam 10. szám 2008. október  83/131 oldal 

án
t a
z s 
ze léletmód határoz meg egy-egy menedzsment irány-
at t. Manapság ilyen alapelvek lehetnek például: cso-

munka alkalmazása, a tulajdonosi (gazda) szemlélet, 
ndszer- vagy a folyamatszemlélet, amelyek időnként 
avezethetők olyan alapfogalmakra, mint vevőköz-
úság, dolgozók bevonása. Az alapelvek nem kész, a 
orlatban azonnal használható tanácsok, eljárások, 
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m általános irányelvek, melyek adaptációja, meg-
sítása kreativitást igényel. 
vek gyakorlatba történő átültetését segíthetik a kü-z 

nböző eszközök, technikák. Ilyen eszközök például: 
Ishikawa-diagram 
Adatgyűjtő lapok 
Képesség-index 
Hisztogram 
Folyamatábra 
Mátrix-diagram 
Ellenőrzőkártya 
Kapcsolat-diagram 
Szóródás-diagram 
Kanban-kártya 
Andon-tábla 
Műveleti utasítások 

szasan folytathatnánk a sort, de talán ennyi is elég 
szközök családjának érzékeltetésére. Ezek olyan 
nylag egyszerű eljárások, melyeket egy-egy adott 

feladatra önmagukban is jól használhatunk, s ebből kö-
ően sok területen használjuk is őke

az elvektől, elméletektől, a funkcionális területtől. Bár a 
felsoroltak többsége mint minőségtechnikák, -eszközök 
kerültek a köztudatba, de például a szóródás diagram 
egy általános statisztikai ábrázolási mód, minőségtől tel-
jesen függetlenül használják máshol is. 
Egy módszer szélesebb feladatkört, alkalmazási területet 
fog át. Nem csak egyetlen feladatot, tevékenységet (mint 
például az adatgyűjtés, vagy két változó közötti kapcsolat 
megjelenítése) támogat, hanem egy összetettebb „tevé-

kenységsor”-t. Ez alapján egy módszert értelmezhetünk 
eszközök gyűjteményeként is, bár véleményünk szerint 
ez túlzott leegyszerűsítés. Egy módszer alkalmazása 
nem csak eszközök sorozatát jelenti, hozzáértőbb gon-
dolkodásra, tudásra, szemléletmódra, képzettségre van 
szükség, hogy hatékonyan lehessen őket használni. A 
statisztikai folyamatszabályozás (SPC) például többféle 
eszközt alkalmaz: grafikonok, hisztogram, táblázat, ok-
okozati elemzés, ellenőrzőkártya, egyéb statisztikai esz-
közök, de a hatékony alkalmazáshoz ezek kapcsolatá-
nak, rendszerének ismerete is szükséges, egyfajta lá-
tásmódot, szemléletet is igényel. 

• 

Példák módszerekre: 
Statisztikai folyamatszabályozás (SPC) 

• Hibamód és–hatás elemzés (FMEA) 
• Quality Function Deployment (QFD) 
• Benchmarking 
• Kísérlettervezés 
• Önértékelés 
• Gyors átállás (SMED) 
• 5S 
• Gyártósor 
• Kiegyenlítés 

Az eszközök és módszerek önmagukban is alkalmazha-
tók, de jóval hatékonyabbak egy integrált megközelítés, 
egy elmélet részeként. Vannak elméletek (például a Six 
Sygma), melyek szinte pontosan előírják az alkalma-
zandó eszközöket, módszereket, míg mások (pl. a TQM) 
sokkal inkább a kívánt célt írják le (van der Wiele et al. 
2006), a felhasználóra bízva a megvalósítás eszközeit, 
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módszereit. Az alapelvek, elméletek, módszerek, techni-
kák közötti kapcsolatot a  
  
22..  áábbrraa mutatja. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 bb rreekk,,  eesszzkköözzöökk  kköözzööttttii  kkaappccssoollaatt  

AA  g i––ffoorrddii  mmuunnkkaavvééggzzééss  jjeelllleemm--
zzőői
Az b jellegzetességeinek összefoglalása 
elő a kiindulási helyzetet, azaz a 

ata, akiket 
 dolgozók 

Ez r tt. Mivel sem 
az k  nem volt ki-
og t a szabványo-
sít . Ez nemcsak az alkatrészekre, 
ha m is vonatkozott. Ford másik 
fon s ogy a minőségi problémák 

á   olyan bonyolult rendszer, mint pl. 
 alkatrész önmagában is 

hibátlan volta plusz azok hibátlan együttműködése ga-
rantálja csak a termék működőképességét. Ennek követ-

trészek számának minimalizálása, és 
űsítése volt a termékfejlesztés célja. 

..  áá rraa  ::  EEllmméélleetteekk,,  mmóóddsszzee

hhaagyyoommáánnyyooss,,  ttaayylloorri
i  
új elméletek főb
tt, röviden tekintsük át 

hagyományos taylori-fordi munkavégzés jellemzőit. 
Taylort, mint a tudományos munkaszervezés atyját is-
meri a világ, aki olyan nagy hatással volt korára, hogy a 
tömegtermelés problémáinak megoldását abban látták, 
hogy egyrészt minél jobban, minél „tudományosabban” 
sikerüljön a tevékenységek lebontását elvégezni, más-
részt a lebontott tevékenységekhez a megfelelő célszer-
számokat biztosítani. Ford a taylori elvek értelmében el-
választotta a tervezői, illetve a végrehajtói tevékenysé-
geket. Ez azzal a következménnyel járt, hogy a termelési 
folyamatban részt vevő dolgozók al szek mben semmilyen 
elvárás nem volt azon kívül, hogy a rájuk bízott feladatot 
–jobbára néhány egyszerű mozdulatot– hibátlanul vég-
rehajtsanak. Nyomban felmerül a kérdés, hogy honnan 

tudja a dolgozó, hogy hibátlanul dolgozott? Erre kine-
vezték a minőségellenőröket, akik rigorózusan vizsgálták 
a termékek paramétereit, és elválasztották a hibás és 
hibátlan termékeket egymástól. Létrejött ezzel az első 
minőségügyi rendszer, s elindult a minőségügyi terület 
fejlődése. Sajnos a taylori szemlélet, a termelés és a 
többi azt segítő, kiszolgáló tevékenység szétválasztása, 
s külön egységekbe szervezése, a minőség területen (is) 
komoly problémákat generált a későbbiekben. Ford 
egyre apróbb lépésekre bontotta a termelési folyamat 
lépéseit, és ezzel teljesen csereszabatossá tette a vég-
rehajtó dolgozókat. A folyamat bármely elemének fej-
lesztése elsősorban azon szakemberek felad

lra alkalmaznak, míg a
szerepe az utasítások maradéktalan végrehajtása lett. 
kifejezetten erre a cé

te mészetesen további újításokat jelente
al almazott anyagok, sem a technológia

f ás alan, ezért Ford nagyon hamar rájött 
ásban rejlő előnyökre
ne  a folyamat elem
to  felismerése az v

eire 
olt, h

gy
egy gépkocsi esetén, számtalan
m sik oka, hogy e

keztében az alka
funkciójuk leegyszer
Ez annyira jól sikerült, hogy pl. a T-modell messze meg-
előzte korát, bár az előbb említett alapelv miatt nem be-
szélhetünk vevőközpontúságról, hiszen még egy olyan 
egyszerű vevői igény is süket fülekre talált, mikor valaki 
mindössze más színben szerette volna az autót megvá-
sárolni. 

Eszközök, technikák 

Módszerek 

E

Alapelvek 

lméletek 
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TTeelljjeesskköörrűű  mmiinnőősséégg--mmeenneeddzzssmmeenntt  ((TToottaall  QQuuaalliittyy  
MMaannaaggeemmeenntt,,  TTQQMM  
Az 1980-as évek köze
n
az 19

pén az USA-ban kialakult me-
edzs cepció, az amerikai vállalatok „válasza” 

-as évektől kezdve Japánban átfogóan 
lkalmazott Company Wide Quality Controll (CWQC) se-
ítségével elért gazdasági sikerekre. Mondhatni, az ame-
kaiak végre meghallgatták saját minőség-gurujaikat. A 
QM Deming, Crossby, Juran, Feigenbaum és mások 

anításaiból, nézeteiből kialakult új menedzsment kon-
epció, melynek középpontjába a japán vállalatok sike-

reit hozó minőségszemlélet került. Adaptálták (és nem 
átvették) a japán vállalatok minőségfelfogását. Többek 
között Deming „Ha a japánoknak megy, nekünk miért ne 
menne?” (Tenner-DeToro, 996) című TV-műsora indí-
t . 

i

 alapelv szerinti vállalati működés kialakítását tűzi 
ki célul. Ez volt az első olyan (nyugati) elmélet, mely 

ment kon
50-es, 60
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1
otta el az amerikai menedzserek szemléletváltását
(Persze sokat segített a meggyőzésükben az a gazda-
ság  válság, mely egyebek mellett a „japán gazdasági 
csoda” egyik következményeként alakult ki.) A TQM, kü-
lönösen kezdetben, egy nehezen megfogható me-
nedzsment megközelítés volt. Különböző eszközöket, 
módszereket használtak, gyakorlatilag minden vállalat 
másképp nevezte, máshová helyezte a hangsúlyt, saját 
„túlélési” programjában. Nincs meghatározott eszköz, 
illetve módszerhalmaz, eljárás-rend amit a TQM kialakí-
tása és fejlesztése közben kellene használnunk. Az, 
hogy a vállalat hogyan közelíti meg a TQM-et, s mit vár-
nak a használatától, rengeteg különbséget mutat. Meg-
vizsgálva azonban a sikeres vállalatok menedzsment-
gyakorlatát, azonos alapelveket, szemléletet találunk. 
Ezek a következők: 

• Vevőközpontúság. Külső, belső vevő azonosítása, 
vevő igényeinek megismerése (nem csak felmé-
rése), vevő-szállító lánc kialakulása. 

• Folyamatos fejlesztés. Valósítsunk meg egy sziszte-
matikus, átgondolt eljárásrendet, mely az ún. 
kulcsfolyamatokat folyamatosan fejleszti (nem csak 
javítja). A folyamatok azonosításánál, a hagyomá-
nyos funkcionális gondolkodástól eltérően, a vevő-
szállító lánc mentén, ún. kereszt-funkcionális folya-
matok feltérképezésére kell törekedni. Időnként ta-
lálkozni olyan egyszerűsítéssel, hogy a folyamat-
fejlesztésen lényegében csak a minőségfejlesztést 
értik. Ne feledjük azonban, hogy egy általános me-
nedzsment filozófiáról van szó, melynek –mint 
Taylor óta minden menedzsment elméletnek- célja 
a vállalati hatékonyság növelése. 

• Dolgozók bevonása, felhatalmazása. Röviden 
mondhatjuk, hogy csoportmunka alkalmazása. A 
vevőközpontúság, s a folyamatos fejlesztés elve 
nem valósítható meg a dolgozók részvétele, haté-
kony közreműködése nélkül. Ezért olyan vállalati 
légkört kell kialakítani, melyben a dolgozókat be 
tudjuk vonni a fejlesztési folyamatba, s felhatalmaz-
zuk őket bizonyos döntések meghozatalára. 

A fenti alapelvek megvalósítását több kiegészítő elem is 
támogatja, úgy mint a mérés szerepe, a tényeken ala-
puló döntéshozatal, a képzés szerepének hangsúlyo-
zása, a vezetés elkötelezettsége, kommunikáció, stb. 
Ezek is olyan általános iránymutatások, elvek, melyek a 
menedzsment különböző részterületeinek ismeretét, 
módszereinek alkalmazását jelentik, de lényegében a 
vállalatra van bízva, hogy konkrétan milyen lépéseken 
keresztül, milyen eszközök, módszerek használatával 
érik el a fenti elvek megvalósítását. 
A TQM tehát egy általános menedzsment irányzat, mely 
néhány
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hangsúlyozta a vevőközpontúság, a folyamatos fejlesz-
tés és a csapatmunka szerepének fon osságát A TQM 
elvek bizonyos kom

t . 
binációjára, s néhány új elvre építve 

később újabb elméletek születtek. A Business Process 
Reengineering (BPR) például szakít a folyamatos fej-
lesztés elvével, éppen ellenkezőleg, radikális változást 
igyekszik elérni a folyamatok hatékonyságában, de 
ugyanúgy épít a folyamatszemléletre, a vevőközpontú-

 TQM 

ág a, s jelentősen támaszkodik a változásmenedzsment 
s a korszerű informatika elveire, eredményeire. 

QM és a hagyományos (funkcionális) menedzsment 
lélet néhány lényegesebb szempont szerinti össze-
nlítását az alábbiakban foglaltuk össze. (Grant et al, 
). 

Hagyományos 
Szervezeti célok Vevők igényének kielégítésév

hosszú távú nyereségesség.
el 
 

Profit rövidtávú (jellemzően éves) maximalizálása. 

Motiválás Alkalmazottak motiválása gazdas
szociális és pszichológiai célokk

összekapcsolva az egyéni teljesít
és a közösségi, társadalmi elism

rést. 

ági, 
al, 
ést 
e-

Al
lok maximalizá-

kalmazottak motiválása kizárólag gazdasági cé-
kal, az egyének célja a jövedelem 

lása, az erőfeszítések minimalizálása. 

Időszemlélet Dinamikus: újítás és folyamatos 
lesztés 

fej- Statikus optimálás: bevételek növelése, költségek 
csökkentése által az NPV maximálása. 

Koordinálás és 
ellenőrzés 

Az alkalmazottak megbízhatóak,
szakértői saját munkájuknak. Ha
súly az önmenedzselésen, az alk

mazottak képesek önként koordin
saját munkájukat. 

 és 
ng-
al-
álni 

M
a

g

enedzserek feladata koordinálni és irányítani az 
lárendelteket. A működési problémák szüksé-

essé teszik az alkalmazottak ellenőrzését, ösz-
tönző célok alkalmazását. 

Az információ 
szerepe 

Aktuális információk nyílt áramlá
lényeges az önmenedzselés, a h
zontális együttműködés és a fol

matos fejlesztés érdekében. 

sa 
ori-
ya-

Az információs rendszer összhangban van a szer-
vezeti hierarchiával, fő funkciója a menedzsment 
döntéshozatalának támogatása, az alkalmazottak 

ellenőrzése. 

Munkafolyamatok 
kialakításának 

elve 

Rendszeralapú optimalizálás, ha
súly a teljes folyamat, rendszer telje-

ng-

sítményén van. 

Termelékenység maximalizálás, a komparatív elő-
nyökön alapuló szakosítással. 

44..  ttáábblláázzaatt::  hhaaggyyoommáánnyyooss  mmeenneeddzzssmmeenntt  ééss  aa  TTQQMM  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  

Net Present Value, nettó jelenérték



SSiixx  SSyyggmmaa  
A Six Sygma programot a Motorola dolgozta ki az 1980-
as évek közepén. Röviden, s kissé leegyszerűsítve a 
dolgot a Motorola TQM programja, melynek középpont-
jába a folyamatok képességének fejlesztését helyezte. 
Célja, hogy az ismert minőségmódszerek felhasználásá-
val olyan szisztematikus problémamegoldó eljárást való-
sítson meg, melynek segítségével a folyamatokban fel-
lépő hibákat azonosítja, megsz ol-

control–szabályozás, nyomon-követés) alkalmaz 
(Thomas – Lewis, 2007), s minden lépéshez konkrét 
eszközöket, módszereket társít. Ebbő

ünteti, a termelési (sz
gálta kon
növelés sé
A Six Sy mma

ő
Malcolm Baldrige Nationa
Az eredmények a módsz
nagyvállalatot is, többek közö
a TQM abb 

öt év csök
szigm ssé
elnevez mato
vezették a „Defects per 
lehető
ség) mérőszámokat. A két mérő
hibaar máli
feleltették  könny
a különböz  folyam
ágazatok általános minőségi 
eloszlás szórásával mért határok ezáltal a folyamatké-
pes á
den a

ő

Measure–mérés, Analyse–e

z adatgyűjtést, dokumentálást, hibaelemző mód-
zereket, kísérlettervezést, az SPC rendszert, a mérő-
szközök vizsgálatát, egyéb statisztikai módszerek al-

kalmazását, a mi ervezést stb. 

szerek alkalmazásának hangsúlyosabb szerepe (bár so-
k lesz-
té A fo-

képzett szakértők (akik dzsúdóból vett fokozatoknak 
megfelelően mester feketeöves, feketeöves, zöldöves 

ő 
fe nden 
üzl koordi-

a-
korlatban. Do  tömeges bevo-
násának és részvételének előfeltétele a megfelelő kép-
z  szi-
g me a 
Si pített 
hi yor-
sabb eredményekre törekszik, mint a TQM, (van der 
W ág a 
g égek 
csökkentése a f tlen kapcsolatban a 
vevőigények kielégítésével. 

tási) folyamat haté
e, valamint a költ

ysága, a vevői elégedettség 
gek csökkentése érdekében. 

gma progra
lalat, 1988-ban az els

l jelentős sikereket ért el a vál-
k között nyerte el például a 
l Quality Award minőségdíjat. 

er átvételére ösztönöztek több 
tt a General Electrics-et, s 

mellett egy új
el terjedni. A Motorola célkit

minőségkoncepcióként kezdett 
űzése, hogy a hibák számát 
entsék, s ezzel elérjék a alatt a tizedére 

ás minőségképe
ése.) A folya

k ±6 
gi szintet. (Innen a program 

k képességének mérésére be-
Opportunities” (DPO) (hiba per 

ség) és a „Defects per Unit” (DPU) (hiba per egy-
szám által meghatározott 

ányt pedig a nor
 meg. Így
ő jellegű

s eloszlás szórás-egységeinek 
en összehasonlíthatóvá váltak 
atok, sőt különböző gazdasági 

színvonala is. A normális 

ség egy mutatószám
olyan alapelvet felh

mely a TQM-re jellemz
jól definiált ötlépéses mo

vá váltak. Természetesen min-
sznál a Six Sygma program is, 
, de a folyamatfejlesztésre egy 

dellt (Define–definiálás, 
lemzés, Improve–fejlesztés,  

l a szempontból 
tehát jóval meghatározóbb, mint a TQM. A Six Sygma 
eszköztárának nagy része jól ismert és a legtöbbet al-
kalmazzák is a minőségügyi rendszerekben, beleértve 
ebbe a
s
e

nőségtervezést, a hálót
Bevezetésénél az igazi kihívást nem a statisztikai mód-

akat ez is visszatarthat), hanem a fenti folyamatfej
si lépések következetes megvalósítása jelenti. 

lyamatos fejlesztés projektek sorozatával történik. Jól 

címeket viselik) fogják össze, irányítják, segítik a teamek 
tevékenységét. A Six Sigma az egész vállalatra kiterjed

jlesztési stratégia, magába foglalja a vállalat mi
eti folyamatát, s bevonja minden dolgozóját. A 

náló csapat feladata, hogy ez meg is valósuljon a gy
lgozók projektekbe történő

és, és a szakértői rendszer kialakítása, ezért egy
orú és struktúrált oktatási program is lényeges ele
x Sygma megközelítésnek. A jól definiált és felé
erarchiának köszönhetően a Six Sygma sokkal g

iele et al., 2006) s bár eleme a vevőközpontús
yakorlatban a projektek jelentős részében a költs

ő cél, ami nincs közve
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TToottaall  PPrroodduuccttiivvee  MMaaiinntteennaannccee  ((TTPPMM))  

a TQM megközelítés már 
egfelelően szilárd. (van der Wiele et al., 2006) 

A teljes-körű hatékony karbantartás Japánban alakult ki 
az 1950-es 60-as években. A megelőző jellegű karban-
tartás elvét átvéve beillesztették azt a japán termelési 
filozófiába. Ez mindenekelőtt a nyugati világban elterjedt 
taylori szemlélettel való szakítást jelentette, melyben a 
termelés és a karbantartás elválik egymástól. Az „én 
üzemeltetem, te javítod” szemlélet helyett, úgy módosí-
tották a karbantartás rendszerét, hogy abban minden 
dolgozó szerepet vállaljon, a sor mellett dolgozóktól a 
menedzsmentig. A dolgozók bevonásán túl az üzem-
fenntartási (ami nem csak a szűken vett karbantartási 
tevékenységet fedi) feladatokra is alkalmazták a kaizen 
elvet (folyamatos jobbítás). A berendezések állapotának 
mérésére a hagyományos, csak a leállásokat veszteség-
nek tekintő mutatók helyett, minden termelékenységet 
rontó veszteséget (minőségi hibák, csökkentett sebes-
ség, stb.) figyelembe vevő mérési rendszert vezettek be. 
Végeredményben a TPM a minőségszemlélet az üzem-
fenntartás és a japán termelési filozófia különböző ele-
meiből kialakult önálló menedzsment elméletté vált. 
(Pramod et al., 2007) 
A TPM a nevével ellentétben tehát nem pusztán egy 
karbantartási módszer. Egy olyan átfogó termelésköz-
pontú menedzsment koncepció, amely felöleli a vállalati 
működés szinte majdnem minden aspektusát. Egy olyan 
vállalati kultúrát alakít ki, amely a csoportmunkára építve, 
folyamatosan igyekszik kiküszöbölni a veszteségeket. 
Elsősorban a gépi állásidők, és a rossz minőség miatti 
veszteségek csökkentésével igyekszik a kibocsátást, s 
ezáltal a gyártórendszerek hatékonyságát növelni. Fő cél 
olyan optimális működési körülmények biztosítása, 
amelyek lehetővé teszik az üzemzavarok, a minőségi hi-

ányosságok és a balesetek számának nullára csökken-
tését. (tpm.jipms.jp, 2008) 
A Toyota termelési rendszere a termelésben a zéró hi-
bát, a készletgazdálkodásban pedig a zéró készletszintet 
tűzte ki zászlajára. A TPM alapja a 6 nagy veszteségfor-
rás azonosítása, mérése és kiküszöbölése, és ez teljes 
összhangban áll a TPS minden veszteséget megszün-
tető „Lean manufacturing” törekvésével. Nakajima kon-
cepciója szerint az alábbi 6 veszteségforrás az, amely 
jelentősen csökkenti a berendezések hatékonyságát: 

• Állásidő, üzemen kívül töltött idő (A) 
– Műszaki meghibásodások, üzemzavarok 
– Beállítási, átállási, összeszerelési veszte-

ségek 
• Nem megfelelő sebességből adódó veszteségek (P) 

– Holtidő, kisebb leállások 
– Csökkentett sebesség 

• Minőségi hibák (Q) 
– Selejt 
– Indítási, kitermelési veszteségek. 

A berendezések hatékonyságának mérésére bevezették 
az ún. Overall Equipment Effectiveness (OEE) mutatót, 
mely a 3 tényező, a rendelkezésre állás (A), a teljesít-
ményfaktor (P) és a minőségfaktor (Q) szorzata. 
Nakajima által megfogalmazott célkitűzés az OEE > 85% 
hatékonysági szint elérése. 
A TPM alapja a vállalati minőségkultúra, szemlélet, s be-
vezetésének kiindulópontja az 5S módszer alkalmazása. 
A TPM ily módon kiegészítője a TQM-nek, és célszerű 
akkor alkalmazni, amikor 
m
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Erre építve a TPM megvalósításának 5
elmélet átfogóbb értelmezésével manapság már 8 „osz-

 fő alappillére (az 

r-
m é an 
különbözt s e-

t

d g

i yiségek és milyen 
id ártósorokon, kezdve 
a a ől egészen a kész-

ül minden termék, illetve 
műveleti h y ylatában az ábrák elkészítése, akkor 
rendszeri  vállalat 

lopot” is definiálnak ld. például, Pramod et al., 2007, 
tpm.jipms.jp, 2008): 

• Autonóm karbantartás 
• Tervszerű, megelőző karbantartás 
• Folyamatos fejlesztés (kaizen) 
• Oktatás, képzés 
• Berendezések tervezése, fejlesztése. 

TTooyyoottaa  PPrroodduuccttiioonn  SSyysstteemm  
A Toyota és a Ford gyár szinte egy időben kezdte meg 
tevékenységét, de a minőséget a termelékenység elé 
helyezte. Sakichi Toyoda (a Toyota csoport alapítója) 
már 1902-ben minden meghibásodásnál leállíttatta a 
gyártást. Ez a jog azóta is minden dolgozót megillet, aki 
olyan problémát észlel, mely a ciklusidőn belül nem old-
ható meg. A szalag megállításának jogát az a törekvés 
hajtja, hogy nem a következményekre kell a hangsúlyt 
helyezni –bár természetesen azok sem elhanyagolhatók-
, hanem az okokra. Sokféle hiba előfordulhat a folyamat-
ban, de elvárás, hogy ugyanaz a hiba ne forduljon elő 
újra. Ezért ha egy munkatárs megállítja a szalagot és 
tisztázza az érintett munkatársakkal a bekövetkezett hiba 
okát, akkor olyan megoldást fejlesszenek ki, hogy azt a 
hibát végérvényesen kiiktassák a rendszerből. 
A TPS egyik vezérelve az, hogy a vevő csak azt a tevé-
kenységet hajlandó megfizetni, ami végül a termékben, 
vagy szolgáltatásban számára hasznosul, azaz értéket 
jelent. Ebből következik, hogy a termék előállítása során 
végzett igen komplex tevékenységek közül ki kell szűrni 
mindazon tevékenységeket, melyek nem jelentenek hoz-
záadott értéket a vevő számára. Ezek a tevékenységek 

veszteséget jelentenek, azaz feleslegesen végezzük el. 
Előfordul, hogy ezt a termék ára rövidtávon „elbírja”, de 
egyrészt a vállalat jövedelmét és jövedelmezőségét 
(ROI) csökkenti, másrészt, ha erősödik az árverseny, ak-
kor könnyen komoly veszteségforrássá léphetnek elő. 
Ezen túlmenően a TPS nemcsak azt tekinti veszteség-
nek, ha szükségtelenül végzünk valamilyen feladatot a 
termékkel kapcsolatban, hanem azt is, ha a termék, vagy 
annak összetevői feleslegesen várakoznak a rendszer 
bármely pontján, akár a raktárban, mint még fel nem 
használt alapanyag, illetve alkatrész, akár valahol a te

észlet. Hogy
es ük meg az értékteremtő és a nem értékt

el si folyamatban, mint műveletközi k

rem ő tev e r-

ia ram. Eze zolásnak az a szerepe, hogy feltün-
tetve a termék „megszületésének” az útját, valós ará-

ék nységeket egymástól? Erre szolgál az é
tékáram elemzés, illetve ennek alapeszköze az értéklánc 

n ábrá

nya ban t
őközönk t
z lapan g

termékek kiszállításáig. Ha siker

mu assa, hogy milyen menn
én  áramlanak végig a gy
ya ok raktári kivételezését

el  viszon
nt komoly döbbenettel szemlélik a

szakemberei, mennyire torz arányok jönnek ki a valódi 
értékteremtő és a felesleges tevékenységek kapcsolatá-
ban. 
Az alábbi ábrán összefoglaltuk a Lean menedzsment 
rendszer fő elemeit (Herbermann, 1994). Ezek egyes 
elemeinek egy vállalaton belüli kialakítása önmagában 
komoly kihívás, ugyanakkor a területek közötti megfelelő 
együttműködés kiépítése tovább nehezíti a vállalati 
szakemberek sorsát. 
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Return on Investment

Ebben a fázisban a felírt időtartam az, amennyi az alapanyag raktárba történő bevételezése, és a gyártásba való kiadása között eltelt.
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amely a Lean menedzsment elméletet elindította. Ké-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

33..  áábbrraa  ::AA  LLeeaann  mmeennee

 

FFoorrdd  ééss  aa  TTooyyoottaa  tteerrmmeellééssii  rreennddsszzeerréénneekk  öösssszzeehhaa--
ssoonnllííttáássaa  

  

eenntt  ssttrraattééggiiaaii  eelleemmeeii..  

Az első komoly elemzés, mely a két termelési rendszer 
teljesítőképességét hasonlította össze az MIT által koor-
dinált, ma már klasszikusnak számító tanulmányban je-
lent meg. E kutatás során 1985 és 1989 között 17 ország 
több mint 90 gyártóüzemét vizsgálták meg. A tanul-
mányból később könyv is készült (Womack et al. 1990), 

sőbb a tapasztalatokkal kibővítve a szerzők egy újabb 
könyvet is kiadtak, segítve a népszerűvé vált termelési 
filozófia szélesebb körű vállalati elterjedését (Womack- 
Jones, 2003). Az eredeti tanulmány legtöbbet idézett 
adatai a 22..  ttáábblláázzaattbbaann láthatók: 

1. Integrált 
minőségmenedzsment 

2. Piacorientált tevékenységek 3. Termelésközpontú 
termékkialakítás 

• TQM 
• Kaizen 
• Minőségkör 
• Nulla hiba 

• Vevőközpontúság 
• QFD 
• Cél - költség 

• Szimultán tervezés 
• Termékoptimalizálás és 

értékelemzés 

A „LEAN” VÁLLALAT 

4. Decentralizált vállalati 
szervezet 

5. Emberközpontú munkaszervezés 6. Termeléssel szinkronizált 
beszerzés 

• Válallati kultúra és vízió 
• Decentralizált struktúra 
• Szabályozott 

információmenedzsment 

• Csoportm
• Munkatár

kvalifikálás
• Kézben tar
• Cél - me

unka 
sak re

a 
tott te

gállapo

ndszeres 

rmelési rendszer 
dás 

• JIT elv a gyártásban és a 
beszerzésben 

• Kanban 
• Átállási idő csökkentése 
• Karcsú beszállítói kapcsola-

tok 



 
 Japán üzemek 

Japánban 
Japán üzemek 

USA-ban 
Amerikai üzemek USA- Európai üzemek 

ban (ös??szes) 
Termelékenység (óra/autó) 16,8 21,2 25,1 36,2 

Minőség 
(hiba/100 autó) 

60 65 82,3 97 

Fejlesztési javaslatok (fő/év) 61,6 1,4 0,4 0,4 
Új dolgozó betanulása (óra) 380,3 370,0 46,4 173,3 

Hiányzás 
(%) 

5,0 4,8 11,7 12,1 

Bércsoportok száma 
(db) 

11,9 8,7 67,1 14,8 

Készlet (8 kiválasztott alkat-
részre) 
(nap) 

0,2 1,6 2,9 2,0 

55..  ttáábblláázzaatt::  MMIITT  ttaan llmmáánnyy  ffőőbbbb  aaddaattaaii  
 
Ezek az adatok sokkolták a világot, és komoly vitákat is 
iváltottak. Ezektől most tekintsünk el, és inkább kon-

centráljunk arra, hogy a kétféle termelésszervezési elv 
mennyiben tükröződik a fenti adatokban. 
A legfontosabb azonosság, hogy mindkét rendszer a 
komplex termelési folyamatból indul k
ülönbség viszont, hogy teljesen más elven kívánják a 

folyamatot menedzselni. Az alapkérdés természetesen 

gyes elemeit, és magát a folyamat végter-

hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, hogy állandóan a 
megfelelő minőséget tudja a rendszer produkálni. Ezt ko-
rán felismerték, de eltérő módon kezelték. Mindkét rend-
szer szigorúan előírja a belső szabványok betartását, de 
egész más célból. Taylor szerint az alacsonyan képzett 

n képtelen a rábízott munka tökélete-
sítésére, melyet a jól képzett szakemberek bontottak le 
az alkalmazott technológia alapján. A Toyota szerint az 

 csinálni. Ha valamelyik 
dolgozó rájön egy jobb fogásra, vagy a feladatok hatéko-
nyabb elvégzésének sorrendjére –és ezt a vezetője elfo-

nuu

k

i, a legfontosabb dolgozó egyszerűe
k

az, hogyan lehetne minél tökéletesebben végrehajtani a 
folyamat e
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mékét előállítani, de ezt a fordi rendszer a minél apróbb 
lépésekre bontással, míg a Toyota rendszere a minél 
átfogóbb folyamatszemlélettel kívánja elérni.  
Eltérő a szabványosításban rejlő előnyök értelmezése, 
és értékelése. Mind a két rendszer szerves részét képezi 
a folyamat elemeinek szabványosítására való törekvés, 

adott tevékenységet végző munkatárs a legalkalmasabb 
arra, hogy a saját munkafolyamatát javítsa (Kaizen elv). 
Ford szerint a dolgozó ne módosítsa a tevékenységét, 
mert nem ért hozzá, a Toyota elve szerint a dolgozó ad-
dig használja a betanított munkafolyamatot, amíg nem 
jön rá, hogyan lehetne azt jobban



gadja-, akkor másnaptól az lesz az új szabvány és min-
denki másnak is úgy kell eljárnia nds

ő
b ól ké

sem lehet iforrott, amin ne leh  még kisebb-
 Ez viszont csak akkor 

matot, me s részei. Ennek az ek közvetlen 
hatása van a min ségre is. A Ford rendszer pusztán a 
meg minő odu-

ezett költségszinten, és az el re meghatáro-
emben a ota-elv révén 

amétere javul. 

ÖÖsssszzeeffooggllaa
A 20. század utolsó évei egyértelműen a
érbe kerülését hozták Magyarországon. A szocialista 

zad első évei ismét a termelési szempontok előtérbe ke-
h
yk atás p-

ető el a nagyvállalatok által megkövetelt hatékony 
rmelési, vállalati dési rendszer nélk hosszú 

ányos (legfel-
ebb jól-rosszul mű  „ISO”-val kiegészíte működési 
endjét át kell ala i, korszerű

erre. Melyik fejle  lehető
gjobb? Természetesen erre nem lehet pontos választ 

adni, azt minden vállalatnak magának kell eldöntenie, 
aját helyzetének, rájának ismeretébe emuta-

tott elméletek sok mindenben különböznek egymástól, 
e a nagy különbs ősorban a hagyom os és az 

új szemléletmód között van. A tárgyalt négy megközelí-
tés alapvetően abban tér el, hogy melyik oldalról közelítik 

amatait, mennyire meghatározóak az al-
kalmazott eszközöket, módszereket illetően. Általában 

. Ez a Toyota re
nye. Abból a megfontolás-

pzett mérnökök, techni-

ze- rülését 
Versen
elh

rének az egyik „beépített” el
ól indul ki, hogy bármilyen j

kusok tervezik is meg az egyes folyamatelemeket, so-
annyira k

nagyobb finomításokat végezni.
etne

sikerülhet, ha a dolgozók képzettek, és nemcsak a szigo-
rúan vett munkájukat ismerik, hanem azt a teljes folya-

lynek ők i
ő

elvn

állapított (tervezett) 
kálni, a terv

ség szintjét képes pr
ő

zott hatékonysággal. Ezzel sz
a folyamat minden par

llááss  

Toy

 minőség elő- a vállalat foly
t
gazdaságirányítás minőségszempontokat mellőző 
szemlélete után a minőségversenyben élő piacgazdaság 
igényeinek való megfelelés a minőség szerepének hang-
súlyozását eredményezte. Az erőltetett minőségirányítási 
rendszerépítés és a gyors fejlődés azonban káros hatá-
sokkal is járt. Egyes vállalatoknál, különösen a KKV 
szektorban, lejáratódott a minőség szó, néhány vállalat 
minőség-tevékenysége kimerül az auditok előtti papír-
gyártásban. A minőség pedig az egyik versenyt megha-
tározó tényező, és a magyar gazdaság versenyképessé-
géhez a KKV szektor teljesítményének, hatékonyságá-
nak növekedése elengedhetetlen. A probléma kikerülé-
sét jelenthetné az ezredforduló után nálunk is megjelenő 
termelésközpontú menedzsment megközelítések széles-
körű elterjedése. Úgy tűnik átbillent a mérleg, a 21. szá-

elmondható, hogy a japán elméletek inkább a kívánt 
végállapotot adják meg, társítva hozzá az elveket, 
szemléletmódot, míg az amerikaiak igyekeznek jobban 
struktúrálni a fejlődési folyamatot. Bármelyik oldalról is 
közelítsünk, az azonban közös mindegyik elképzelésben, 
hogy a szervezet folyamatainak hatékonyságát szeretné 
növelni, s nem csak egy-egy területet fejleszteni. Így bár 
a TPS döntően a termelés „gördülékenységére” koncent-
rál, lényeges elem benne a megfelelő minőség-színvo-
nal, -szemlélet is. A TQM is a többi elmélethez hason-
lóan (annak ellenére, hogy a neve tartalmazza a minő-
ség szót, s ezzel sok, kevésbé felkészült embert megté-
veszt) egy általános vállalati menedzsment filozófia, 
melynek fő célja a vállalat versenyképességének, üzleti 
folyamatainak fejlesztése, s nem csupán a minőségszín-
vonal növelése. Ugyanolyan fontos benne a termelési 

ozzák. 
épes termelés, szolgált  valóban nem ké

z
te műkö ül. Ha 
távon gondolkodik egy vállalat, a hagyom
j
r

ködő
kítan

tt) 
, versenyképes rend-

sz sztési séget válasszák, melyik a 
le

s kultú n. A b

d ég els ány
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lata,
. (1993) Difficulties in the 

hniques, Proceedings of the First Newcastle Co
mbe
lleng

ente v
sseld

rendszer hatékonyságának fejlesztése, például az átfu-
tási idő, a készletek szintjének csökkentése, stb., mint a 
termék minősége, hiszen a vevő megelégedettségére 
törekszik, amit a szállítási idő, a termék ára és minősége 
együttesen befolyásol. Sokáig lehetne elemezni a kü-
lönbségeket is, de az „átlag” magyar felhasználó szem-
pontjából a fő lépés a régi beidegződések levetkőzése és 
az új elméletek alapját képező elvek elsajátítása, elfoga-
dása. Közös bennük, hogy csoportmunkára támaszkod-
nak, bevonják, felhatalmazzák a dolgozókat a fejlesztési, 
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 alapelvekre kell építeni. Elismerjük, nem
könnyű lépés, sok pénzt és időt igényel a szervezettől, s 
nem garantált a végeredmény sem. A felvázolt nehézsé-
gek ellenére nem sok választási lehetősége adódik egy 
versenykörnyezetben működő vállalatnak. Cselekedniük 
kell. A legrosszabb, ami versenykörnyezetben történhet, 
hogy nem csinálunk semmit. 
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en egyre komplexebb informatikai kör-

mindent, ami a szervezet tevékenységéhez szükséges, 
és ezekre építve valósítják meg az alapfolyamatokat ki-
szolgáló támogató folyamatokat. 
Az informatikai szolgáltatások kialakítása a legtöbb szer-
vezetben –így a közszférában is– nem szisztematikusan, 
hanem általában ad hoc módon ment végbe, többek kö-
zött azért, mert az igények, ezen belül az azonnali (prio-
ritásos) igények kielégítése rövid távon nem tette illetve 
nem teszi lehetővé a szisztematikus tervezést, adott 
esetben a teljes újragondolást. 
Az üzleti szférában a legerősebb hajtóerő a verseny, 
amely hosszú távon viszont szükségszerűen kikénysze-
ríti a hatékonyságot, a szisztematikusan felépített, 

 in-
ő-
a-

gy 
s 

szféra pénzügyi korlátai azonban sok esetben a formális 
a 

A hatékonyság növelése, az érdekeltek (stakeholders) 
igényeinek, ezen belül kiemelten a társadalom igényei-
nek folyamatosan javuló kielégítése azonban a közin-
tézmények is deklarált –jó esetben intézményi stratégiá-
ban (pl. [6]) rögzített– feladata. 
E feladatnak csak úgy tud eleget tenni egy-egy adott 
közintézmény, ha tudatosan kezeli és folyamatosan fej-
leszti azokat a folyamatokat, amelyeken működése ala-
pul. 
A fent vázolt célok elérésének kerete a minőségme-
nedzsment, amelynek egyik lényeges alkotórésze a fo-
lyamatos szolgáltatásfejlesztés (Continuous Service 
Improvement), amelynek az informatikai szolgáltatások 
esetén is triviális, egyúttal nem könnyen megvalósítható 

áámmooggaattóó  iinnffoorrmmaattiikkaaii  ffoollyyaammaattookk  mmiinnőőssééggii  ppaarraamméétteerreeiinneekk  ddeeffiinniiáálláássaa  eeggyy  kköözzi
ttéézzmméénnyynnééll  

i

DDrr..  VVoonnddeerrvviisszztt  LLaajjooss  
 

BB vveezzeettééss  összefüggésekben is kezelt belső (támogató) és
formatikai szolgáltatásokat, és adott esetben a A  informatikai szolgáltatások mára a szervezetek stra-

té iai fontosságú, értékteremtő és versenyelőnyt bizto-
sító részévé váltak, ennek megfelelően a szervezet telje-

 külső
nem id

ben lépők bukását, illetve a változni képesek fennmar

sí ménye, hatékonysága, a szervezet által nyújtott szol-
dását vonja maga után. A közs
egyáltalán kialakul (pl. f
amennyiben egy-egy intgáltatások minősége egyre jobban függ a szervezet által 

fe használt informatikai szolgáltatások minőségétől. A 
köz-szféra -az Európai Unió lissz boni str

zférában a verseny –ha 
elsőoktatás)– korlátozott, va
ézmény területi vagy országo

szinten kizárólagos hatáskörrel rendelkezik, nem létezik. 
a atégiájának to-

vábbfejlesztését és a felhasználói igényeket követve- 
gyarországon is egyre több elektronikus szolgáltatást 

A közszféra hajtóereje a verseny hiányában a közjó nö-
velése, amit jelentős részben jogszabályok fordíta
jól-rosszul követendő/mM

nyújt, illetve kíván nyújtani már a közeli jövőben is [8]. 
A közszférában tevékenykedő tudásalapú szervezetek 
ennek megfelelő

nak le 
egvalósítandó vagy tiltott eljárá-

sokra, cselekményekre, folyamatokra, szolgáltatásokra. 
A verseny hiánya, a jogszabályi kötöttség illetve a köz-

nyezetet építenek ki alapfeladatuk teljesítése érdekében, teljesítés és nem a strukturális optimalizálás irányáb
ideértve a technológiai infrastruktúrától kezdve a szoft-
verkomponenseken keresztül az üzemeltetők tudásáig 

hatnak, illetve gátolják az elkerülhetetlenül szükségesen 
túlmutató, perspektivikus átalakításokat, fejlesztéseket. 

Dr. Vonderviszt Lajos informatikai igazgató, Nemzeti Hírközlési Hatóság - levelező PhD hallgató

A továbbiakban üzleti célok és folyamatok (business objectives/processes) helyett intézményi célokról és folyamatokról beszélünk.



e
b
azonosítása és minőségi jellemzőinek mérése nélkü

AAzz  iinnffoorrmmaattiikkaaii  sszzoollggáállttaattáássmmeenneeddzzssmmeenntt  aallaa
ttáárraa  
A komplexitás növekedés és a gyors technológiai fejlő-

nd-

menedzsment, 

l, 
a 

t helyzetre alkalmazhatóságot figyelembe vevő 
javasl ival, érettségi modelljével a fejlettség és pénz-

etőségek különböző szintjén álló szervezetek 

leme a szolgáltatásokat [1] létrehozó folyamatok sza-
ályozása, ami viszont nem képzelhető el a folyamatok 

l. 

lezővé tette bevezetését a kormányzati intézményekné
hanem az is, hogy folyamatszemléletű leírásmódjával, 
konkré

ppkköönnyyvv-- ata
ügyi leh

dés, nemkülönben a minőségi szolgáltatások iránti igé-
nyek növekedése miatt már a 80-as évek közepén szük-
ségessé vált olyan módszertan kidolgozása, amely ga-
rantálni tudja az informatikai szolgáltatások színvonalát 
és ennek folyamatos javítását, valamint egységes 
szemléletmódja miatt lehetőséget ad az összevetésre, a 
tapasztalatok megosztására. 
A probléma megoldását elsőként az angol kormányzat 
vállalta fel, de hamarosan kiderült, hogy mindenki szá-
mára automatikusan implementálható szolgáltatási re
szer még a kormányzati szektoron belül sem alakítható 
ki, így a CCTA (Central Computer and 
Telecommunication Agency) támogatásával elindítottak 
egy programot, amelynek célja a példaértékű gyakorlat 
(best practice) egységes szerkezetbe foglalása volt. A 
dokumentációk így létrejövő sorozatát nevezték el ITIL-
nek (IT Infrastructure Library). 
Az ITIL központi gondolata a szolgáltatás

zabványügyi Hivatal (Bri-

amelynek elsődleges feladata az üzleti –intézményi– 
célok és az informatikai szolgáltatások folyamatos fej-
lesztést (continouos improvement) feltételező összehan-
golása, megfeleltetése. 
Az ITIL hamarosan népszerű lett az üzleti szférában is 
világszerte, és e széleskörű nemzetközi elfogadottság 
oka nem csak az, hogy a Brit S
tish Standards Institute) 1998-ban kiadta ITIL konform 
gyakorlati eljárásgyűjteményét (Code of Practice) 
PD0005 azonosítóval, illetve az angol kormányzat köte-

számára is lehetővé tette az implementálást, illetve 
megteremtette a továbbfejlődés alapjait. 

11..  áábbrraa  
Az ITIL –eredeti célkitűzésének megfelelően– nem ír elő 
kötelezően megvalósítandó szolgáltatásokat, szervezeti 
felépítést vagy folyamatokat, csak követendő példákat 
mutat, viszont ennek következményeképpen nem 
auditálható, azaz maga az ITIL nem tartalmaz olyan kri-
tériumokat, amelyek alapján eldönthető lenne, hogy egy 
szervezet ITIL konform-e, pusztán természetes szemé-
lyek számára teszi lehetővé ITIL szakértői fokozatok 
megszerzését. 
Ezt a hiányosságot a 2005 decemberében megjelent 
ISO/IEC 20000 „Információ technológia–szolgáltatás 
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áltatás-tervezés, a folyamatos szolgáltatásjavítás, 

álási problé-
mákat.

ciókban bekövetkezett változást (22..  áábbrraa), az informatikai 
szolgáltatások életciklusát (a stratégia kialakítást, szol-
gáltatás-tervezést, a szolgáltatás bevezetést, a szolgál-
tatás-üzemeltetést valamint a mindent „körbeölelő” fo-
lyamatos szolgáltatás fejlesztést) a középpontba állítva. 
A lényeges változások mellett azonban ez a verzió érin-
tetlenül hagyta az ISO/IEC 20000-ben definiált folyama-
tokat, így e verzióra áttérés nem okoz audit

 

 
  22..  áá

AAzz  iinnffoorrmmaattiikkaaii  sszzooll
bbrraa

ggáállttaattáássookk  jjeelllleemmzzééssee  

menedzsment” [3], [4] szabvány pótolta, amely egységes 
struktúrában, kötelezően megvalósítandó folyamatokat 
definiálva lehetővé tette a megfelelés ellenőrzését és 
nyomon-követését. Az ISO/IEC 20000 az ITIL 2-es ver-
zió javasolt folyamatait szabványosította, kiegészítve a 
szolg
és a menedzsment rendszer folyamatainak a többi folya-
mat fölé „ültetésével”. (11..áábbrraa). [9] 
Az ITIL jelenlegi, 2007-ben kiadott 3. verzió struktúrája 
követi az informatikai szolgáltatásmenedzsment koncep-



Az ITIL könyvek nagy segítséget nyújtanak egy-egy szervezet 
számára azzal, hogy nevesítik az egyes szolgáltatások 
létrehozásához megvalósítandó információtechnológiai 
folyamat típusokat, illetve tervezésük fő szempontjait, de 
ezeket nem konkretizálják, feltételezve, hogy a lényegüket 
tekintve azonos informatikai szolgáltatások konkrét felépítése 
–a kiszolgált üzleti célok különbözősége miatt– más és más. 
Ez egyrészt megteremti a helyi viszonyokra adaptálás 
lehetőségét, másrészt viszont jelentős problémákat hárít a 

formatikai szolgáltatások (pl. gazdasági-pénzügyi rendszer, 
elektronikus ügyiratkezelés, elektronikus levelezés, internet és 
belső hálózati elérés, intranet szolgáltatások, intézményi 
munkafolyamat (workflow) rendszer, térinformatikai és tervező 
rendszerek, mérő és kiértékelő rendszerek, elektronikus 
adatbekérés és adatszolgáltatás, elektronikus aláírási 
infrastruktúra, számítógépes munkahely, stb.) egy-egy konkrét 
intézmény esetén viszonylag könnyen nevesíthetők, és 
ezekhez kell a szolgáltatások minőségét jellemző para-
métereket hozzárendelni legkorábban a szolgáltatás- 
tervezés, legkésőbben a szolgáltatási szint-egyezmények 
megkötése során. 
A szolgáltatások elvárt minőségi paramétereinek megál-
lapításához az intézményi célokból, elvárásokból, ezen belül 
is a támogatandó alapfolyamatok igényeiből kell kiindulnunk, 
amelyek meghatározása az intézmény feladata. 
Az ITIL –helyesen– megkülönbözteti az informatikai 
szolgáltatások közvetlen felhasználóját (user) és a szol-
gáltatás megrendelőjét, az ügyfelet (customer), akinek 
érdekében a szolgáltatás létrejött, azzal megjegyzéssel, hogy 
a szolgáltatások kialakításánál az ügyfél igényeit kell 
figyelembe venni, a szolgáltatások minőségi paramétereinek 
megállapításakor, a szolgáltatási szint-egyezmények (SLA–
Service Level Agreement) megkötésekor az ügyfél 
képviselőivel kell megállapodnia az informatikai szolgáltató
szervezetnek, legyen az az intézményen 

gondolatmenetét követve a teljesség igénye nélkül a 
következő paramétereket, mint kulcs minőségi mutatókat (KQI 
– Key Quality Indicators) célszerű felhasználni a szolgáltatás 
jellemzésére: 

• Általános paraméterek  
o Rendelkezésre-állás (a tervezett felhasználás 

(munkaidő) hányad részében működik a szol-
gáltatás) 

o Megbízhatóság (időegység alatti meghibásodások 
száma) 

o Karbantartási igény (tervezett leállások) 
• Specifikus paraméterek 

o Válaszidők az egyes tipikus tranzakciókra (pl. 
ügyszám létrehozása, keresés/nézet megjelenítés, 
csatolás, dokumentum letöltés) 

o Bizalmasság (az illegális hozzáférések számával 
jellemezhető) 

o Letagadhatatlanság (a nem azonosítható forrású 
cselekmények számával jellemezhető) 

o Visszaállási képesség (teljes rendszerösszeomlás 
esetén mikori konzisztens állapotot lehet 
garantálni) 

o Együttműködés más rendszerekkel (a más rend-
szerek által nem fogadott, illetve az ügyiratkezelő 

bevezetés mellett döntő szervezetre. 
Az intézményi folyamatok által igénybevett támogató in-

modell egyúttal feltételezi azt is, hogy az ügyfél képviseli az 
összes többi érdekelt érdekét is (pl. társadalom, természeti 
környezet). 
Az üzleti folyamatok által igénybe vett szolgáltatásokat 
általában jellemző paraméterek viszonylag jól dokumentáltak 
[5],[10] és ezek az ügyfél számára többé-kevésbé jól 
kezelhetőek, azaz az ügyfél a felhasználókon keresztül képes 
érzékelni a szolgáltatás minőségét. 
Példaképpen véve egy ügyiratkezelő rendszert [5], annak 

 
belül vagy kívül. Ez a 

Magyar Minőség XVII. évfolyam 10. szám 2008. október  99/131 oldal 



rendszer által más rendszerből nem fogadott 
tranzakciók számával jellemezhető) 

• Más szolgáltatásokkal szemben támasztott igények 
o Kiszolgáló pult (helpdesk) 

 általános paraméterek 
 specifikus paraméterek (pl. bejelentés fo-

gadási válaszidők) 
 szubjektív paraméterek [2] (udvariasság, 

hozzáértés, alkalmazkodóképesség, hoz-
záférhetőség, stb.) 

o Oktatás 
 Rendelkezésre állás 
 Hatékonyság 

Az informatikai szolgáltatások célja az üzleti/intézményi 
folyamatok számára érték létrehozása [10]. Ezt az értéket 
nyilvánvalóan a konkrét szolgáltatásokhoz tartozó folyamatok 
és azok kiszolgáló folyamatai hozzák létre. Az ITILv3 konkrét 
szolgáltatásokhoz tartozó üzemeltetési folyamatait nézve 
(33..  áábbrraa) látható, hogy egy-egy szolgáltatás előállításában 
több folyamat is részt vesz, amelyek elvárt minőségi 
paraméterei nem triviálisan következnek a szolgáltatás elvárt 
minőségi paramétereiből. 
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meghatározása, hogy egy-egy eseménytípus felismerése 
milyen mértékben járul hozzá a rendelkezésre állás 
betartásához sok esetben lehetetlen, hiszen azonos 
események sem szükségszerűen vezetnek azonos hibákhoz, 
az események elemzéséhez viszont sok esetben hiányzik a 
statisztikai sokaság. 
A képet tovább árnyalják a következők: 

• A felhasználók számára az érzékelés szintjén nem válik 
szét az igénybe venni szándékozott informatikai 
szolgáltatás és az adott szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges többi informatikai szolgáltatás, másképpen 
szólva a felhasználók végponttól-végpontig tartó (end to 
end) szolgáltatásokat érzékelnek. A konkrét példánál 
maradva, a felhasználó számára az ügyiratkezelő 
rendszer „nem jól működik” akkor, amikor a saját 
gépének hálózati szegmensén fellépő hiba akadályozza 
meg a tranzakciók sikeres lebonyolítását, vagy növeli 
meg a válaszidőket. Ilyen esetben az érzékelt 
szolgáltatási minőség csökken –a támogatott intézményi 
folyamat szempontjából érthetően– akkor is, amikor az 
eredeti –jelen esetben ügyiratkezelő– rendszer, mint a 
szolgáltatás rendelkezésre-állása megfelelő volt. 
Adott esetben egy-egy ilyen probléma megértése kívül 
eshet a felhasználó képzettségi szintjén, azaz nem 

m  el a felhasználó számára érthető nyelven, 
h szólag nem megfelelő a számára fontos 
szolgál

m is feladata, hogy 

Az előbbi példánál maradva, egy központi szerveren 
működő ügyiratkezelő rendszer igénybe veszi a 
következő szolgáltatásokat, illetve az ezeket létrehozó 
folyamatokat: 

• Számítógép-terem megfelelő paraméterek közötti 
működése 

o Klimatizálás, szünetmentes erősáramú ellátás, 
tűzvédelem, vagyonvédelem 

• Háttértár szolgáltatás 
• Mentési és archiválási szolgáltatás 
• Számítógép hálózat megfelelő paraméterek közötti 

működése 
• Behatolás elleni védelem és rosszindulatú kódok elleni 

védelem 
• Szerver-üzemeltetés 
• Alkalmazás-üzemeltetés 
• Rendszerfelügyelet 

Például az a klimatizálási feltétel, hogy a gépterem 
hőmérsékletének 21ºC és 23ºC között kell lennie, az 

da ént 
minológ yásoló, vag
lg ta yét csökke
m nyek kezelését jelenti, nyilvánvaló, hogy a

kiemelve az incidens-kezelést, ami az ITIL 
iában a szolgáltatási minőséget befol

tás valamely elemének teljesítmén
 

gkezésre állás egyértelműen füg
 gyorsaságától, hiszen a re

 a meghibásodások 
ndszer leállását okozó 

ításáig a rendszer nem lesz működőképes. 
nnyire egyértelmű például az eseménykezelés és 

e állás kapcsolata.ésr  Nyilvánvaló, hogy ez a 
tezik, hiszen a helyesen értelmezett események 

adhatnak a hibák keletkezésének 
megakadályozására, a proaktív beavatkozásra, viszont annak 

agyarázható
ogy csak lát

tatás minősége. 
A felhasználónak természetesen ne
megértse, illetve diagnosztizálja, hogy az általa érzékelt 
szolgáltatási minőség csökkenést valójában mi okozza. 

• Az informatikai támogató szolgáltatások maguk is 
igénybe vesznek további támogató szolgáltatásokat 
(háttértámogató szolgáltatások), amelyek az ügyfél 
számára már nem érzékelhetők közvetlenül, viszont 
hatásuk a támogató informatikai folyamatokra és így 
közvetett hatásuk az intézményi folyamatokra nagy 
lehet. 
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ügyfél számára közvetlenül nem kezelhető, szá-
mára ez az üzleti folyamatokból nem következik. 

Annak következtében, hogy a felhasználók és így az 
ügyfél érzékelési tartományán kívül esnek háttértámo-
gató szolgáltatások, ezek mérése illetve a minőségi pa-
raméterek megállapítása a szolgáltató informatikai szer-
vezeti egység feladata. 
Az üzleti folyamat által igénybe vett szolgáltatást létre-
hozó folyamatok és háttértámogató folyamatok teljesít-
ményét [5] a kulcs teljesítmény mutatók (KPI – Key 
Performance Indicators) jellemzik. 
A folyamatok a szolgáltatásokat erőforrások valamint 
más szolgáltatások segítségével, illetve azokkal együtt-
működve állítják elő. A folyamatokat az események 
(cselekedetek, történések) időbelisége jellemzi, így a fo-
lyamatok értékelése során azt kell vizsgálni, hogy az 
események, az események sorrendje illetve az esem

be vett er
r o
szem
Ame
függ
folya
kulc
szint
hozn
Egy 
igén
lyam
méte
nek i

é-
őfor-nyek időbeli lefolyása garantálja-e az igény

ás kkal együtt azt, hogy a folyamat a szolgáltatás 
pontjából elvárt eredményt állítsa elő. 

nnyiben egy adott szolgáltatás minőségi paramétere 
 egy igénybe vett szolgáltatás vagy a szolgáltatási 
matot jellemző paramétertől, úgy azt a paramétert 

s teljesítmény paraméternek tekinteni és folyamat-
en kezelni kell, vagyis a folyamatot úgy kell létre-
i, hogy a KPI elvárt értékét biztosítani tudja. 
informatikai kérésteljesítési folyamat (44..  áábbrraa) 

ybe veszi adott esetben az alkalmazás-telepítési fo-
atot. A kérésteljesítésnek az időigény fontos para-
re, ennek következtében az alkalmazás-telepítés-
s szükségszerűen KPI-je. 
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AA  sszz
A sz  

lgáltatás igénybevételi folyamatot 

 a szolgáltatás 

ik. 

• Az incidens kezelés általi tájékoztatáskérés és a 
tájékoztatás megadása közötti idő. 

• A felhasználó rendelkezésre állása iránti igény és a 
rendelkezésre állás között idő. 

• Az incidens lezárása és a lezárás esetleges eluta-
sítása közötti idő. 

Az ilyen típusú paraméterek kezelésére két lehetőség nyílik a 
szolgáltatási folyamat szempontjából: 

• Korrigáljuk velük az adott folyamat mért minőségi 
paramétereit, azaz jelen esetben az incidens tényleges 
fellépte és lezárása közötti időből kivonjuk a fenti 
időket és csak a „tiszta” incidenskezelési időt vesszük 
figyelembe. A megoldás előnye, hogy olyan számított 
paramétert kapunk, amelyet az incidenskezelési 
folyamat javításával egyértelműen tudunk befolyásolni. 
Ezt a módot akkor érdemes használni, ha a 
szolgáltatás igénybevételi folyamatra kevés ráhatása 
van a szolgáltatási folyamat előállítójának. 

• A valós időket vesszük figyelembe, aminek előnye, 
hogy adott esetben a tényleges, érzékelhető 
szolgáltatás-kiesést kezeljük; ebben az esetben 
viszont a folyamat-fejlesztésből nem hagyható ki a 
szolgáltatás-igénybevételi folyamat fejlesztése sem. Ez 
a mód akkor lehet eredményes, ha a szolgáltatás-
igénybevételi folyamat szabályozása lehetséges. 

Nyilván az intézményi folyamatok szempontjából a második 
módszer a hatékonyabb, hiszen általában egy intézményen 
belül lehetőség van a szolgáltatás-igénybevételi folyamat 
szabályozására. 
Amennyiben viszont az adott informatikai szolgáltatás 
közvetlen felhasználója nem az intézmény alkalmazottja, a 
második módszer csak a jogszabályi keretek között al-
kalmazható, azaz sok esetben a szolgáltatások minőségi 
paramétereinek méréséhez/megállapításához csak az első 
módszer alkalmazható. 
A felhasználói együttműködés a legtöbb szolgáltatási pa-
raméterrel (KQI) kapcsolatosan értelmezhető. Így például a 

oollggáállttaattááss  iiggéénnyybbeevvéétteellii  ffoollyyaammaatt  sszzeerreeppee  
olgáltatások lényeges ismérve, hogy az igény-kielégítési

folyamat két lényeges alkotórésze, a szolgáltatásátadási 
folyamat és a szolgáltatás igénybevételi folyamat nem 
függetlenek egymástól, egymással kölcsönhatásban zajlódnak 
le [1]. Ennek ellenére a szolgáltatások, és ezen belül a 
támogató informatikai szolgáltatások minőségének 
meghatározásakor a szo
nem szokás elemezni, így e folyamat minőségi paraméterei is 
csak az említés szintjén jelennek meg a szolgáltatás 
menedzsment kialakításakor. 
Az intézményi folyamatok szempontjából viszont a szol-
gáltatás nem akkor „sikeres”, ha a szolgáltatási folyamat a 
megadott minőségi paraméterek megengedett tartományával 
jellemezhető, hanem akkor, ha az adott szolgáltatás az 
intézményi folyamat számára az értéket képes létrehozni, 
ennek viszont előfeltétele a szolgáltatás igénybevételi 
folyamat adott keretek közé szorítása. 
A szolgáltatás igénybevételi folyamatnak vannak olyan 
paraméterei, amelyek bár jelentősen befolyásolják az igény-
kielégítés hatékonyságát és így a kiszolgált intézményi 
folyamatot (pl. a felhasználó képzettsége, vagy
igénybevételében szerzett jártassága), nem tartoznak az 
informatikai szolgáltatásmenedzsment témakörébe, mivel 
ezek nem befolyásolják közvetlenül a szolgáltatásátadási 
folyamat minőségi jellemzőit. 
Mindenképpen érdemes azonban azokat a paramétereket 
nevesíteni, amelyek a szolgáltatás igénybevételi és a 
szolgáltatásátadási folyamat együttműködését jellemz
Ilyen paraméterek lehetnek –az ügyiratkezelő rendszer 
példájánál maradva– az incidens kezelési folyamat esetében 
a következők: 

• Az incidens észlelés és az incidens bejelentés közötti 
idő. 
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bizalmasság megsértéséről sok esetben a szol
folyamat úgy „értesül”, ha a felhasználó részéről beje

gáltatási 
lentés 

elhasználó számára 

tás igénybevételén

hat o
lehet

ne f
felh z

érkezik például bizalmas információ kikerüléséről. Ennek 
megfelelően a felhasználói együttműködés előírásának hiánya 
hamis képet eredményezhet a bizalmasság elért szintjével 
kapcsolatosan. 

AA  kkuullccss  mmiinnőőssééggii  mmuuttaattóókk  ééss  aa  kkuullccss  tteelljjeessííttmméénnyy  mmuuttaattóókk  
mmeegghhaattáárroozzáássáánnaakk  llééppéésseeii  
Az informatikai szolgáltató szervezetek részben kényel-
mességből, részben saját rövid távú érdekeiket nézve 
előszeretettel választják szét f egységként 

ek 

érzékelhető szolgáltatást különálló részekre, mivel ezek 
általában jobban mérhetők, az üzemeltetés számára jobban 
átláthatók és így jobban szabályozhatók. 
Figyelembe véve azonban azt, hogy az intézményi folyamat 
számára tulajdonképpen mindegy, hogy egy adott szolgáltatás 
miért nem vehető igénybe, lényeges, hogy az ügyfél számára 
ismert legyen az adott szolgálta
feltételéül szolgáló összes további szolgáltatás. (Ebben az 
esetben csak azokat a szolgáltatásokat kell nevesíteni, 
amelyeket nem tartalmaz más, már nevesített szolgáltatás, 
azaz a lehető legmagasabb szinten kell maradni.) 
Jelen esetben az ügyiratkezelő rendszer használhatóságának 
feltétele a helyi munkaállomás működése, a központi 
jogosultságkezelő rendszer működése, a számítógép hálózat 
működése, illetve az ügyiratkezelő rendszer 
(hardver+szoftver) működése. Amennyiben ezek rendel-
kezésre állása egyenként 99,5 %, az együttes rendelkezésre 
állás –a szolgáltatásokat függetlennek feltételezve- csak 98,0 
% lesz. 
Nyilván megtévesztő tehát az ügyfélnek azt állítani, hogy 99,5 
% rendelkezésre állású ügyiratkezelő rendszert fog kapni, 
hiszen az üg iy ratkezelő használhatósága ennél kisebb lesz. 
Mindezek alapján tehát a minőségi paraméterek meg-

zásánár ak első lépése annak meghatározása, hogy a 
ő legmagasabb szinten, az egymástól független (egymást 

m eltételező) szolgáltatások (55..áábbrraa) hogy állítják elő a 
as nálók számára érzékelhető szolgáltatást. 

 
Az ügyfélnek és a szolgáltatást nyújtó szervezetnek min-
denekelőtt abban kell megállapodnia, hogy a végponttól 
végpontig terjedő szolgáltatást milyen minőségi para-
méterek mely értékeivel kell jellemezni. 
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Amennyiben belső szolgáltatásról van szó, azaz a szol-
gáltatás-igénybevételi folyamat szabályozható, meg kell 
állapodni a szolgáltatás-igénybevételi folyamat szolgál-
tatás nyújtását közvetlenül befolyásoló minőségi jellem-
zőiben és az együttműködés módjában. 
Az ügyfél számára ezzel válik megbecsülhetővé a szol-

zve. 

ségi paraméte-

sre állás), a másik rész esetében viszont csak a 

gi 

A korreláció tényének megállapítása azért fontos, mert 
ennek alapján a bekövetkező eseményekhez hozzá lehet 
rendelni a kiváltó okokat, illetve a következményeket. 
Amennyiben pontosan ismernénk a szolgáltatások és 
folyamatok kölcsönhatását úgy pontosan meg tudnánk 
határozni a kulcs minőségi mutatókhoz tartozó kulcs tel-
jesítmény mutatók elvárt értékét. A gyakorlatban azon-
ban ezek az összefüggések nem ismertek, így szükség-
szerűen a szolgáltatások működtetése során szerzett ta-
pasztalat az, amely alapján a hatás erősségét valószínű-
síteni tudjuk, illetve ezek alapján a megfelelő KPI-k, il-
letve a hozzájuk tartozó szolgáltatások és folyamatok 
változtatásával –a folyamatos szolgáltatás javítás mód-
szerével– garantálni tudjuk kulcs minőségi mutatók el-
érését. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
Az ITIL és a rá alapozva létrehozott ISO/IEC 20000 
szabvány definiálja azokat az alapvető folyamatokat és 
szolgáltatásokat, amelyek szükségesek a szervezet fo-
lyamatainak magas szintű támogatásához. A szolgálta-
tások minőségi paramétereire a szakirodalom számos 
példát hoz fel, de a paraméterek körének végső kialakí-
tása és elvárt értékük definiálása az implementáló szer-
vezet feladata. 
A jelen írásban példákon keresztül bemutattuk az infor-
matikai támogató szolgáltatásokat és folyamatokat, rá

 

gáltatás ténylegesen elvárható minősége az intézményi 
folyamat szempontjából né
Amennyiben végponttól végpontig terjedő szolgáltatá-
sokban gondolkodunk, a felhasználó által érzékelt szol-
gáltatási minőség és a mért/számított szolgáltatási minő-
ség jó korrelációban lesz egymással. 
A végponttól-végpontig terjedő szolgáltatás szintjén ér-
demes a szolgáltatással kapcsolatos szubjektív minőségi 
paramétereket (pl. megbízhatóság, alkalmazkodóképes-
ség, hozzáértés, stb.) [2] megállapítani, mivel ezeket a 
felhasználónak a teljes szolgáltatást tekintve kell megta-
pasztalnia, illetve ezekről a teljes szolgáltatás viszonyla-
tában tud véleményt mondani. 
A következő lépés annak meghatározása, hogy a vég-
ponttól-végpontig tartó szolgáltatás minő
rei milyen módon származnak a szolgáltatási folyamat 
paramétereiből illetve az igénybe vett szolgáltatások pa-
ramétereiből. 
Ebben az esetben is igaz, hogy a minőségi paraméterek 
legalább két csoportba oszthatók: egyik rész esetében 
egyértelmű a korreláció mértéke is (tipikusan ilyen a ren-
delkezé
korreláció ténye állapítható meg teljes bizonyossággal 
(ilyenek például a biztonsági események, amelyeknél 
egy alacsonyabb szinten levő szolgáltatás biztonsá
eseménye nem vonja szükségszerűen maga után a fel-

sőbb szint biztonsági eseményét, de előfeltétele lehet 
annak.) 

-
mutattunk, hogy az intézményen belüli szolgáltatás ese-
tén az intézményi folyamatok számára létrehozott érték 
növelhető, ha a szolgáltatás-igénybevételi folyamatot is 
optimalizáljuk, amire viszont a lehetőség legtöbbször
adott. 
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A szolgáltatás kulcs minőségi és kulcs teljesítmény mu-
tatóinak meghatározásához a hierarchikus megközelítés 
a célszerű, ahol egy folyamat illetve szolgáltatás-jellem-
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szintre emelése. Egyetlen termelő vagy szolgáltató 

ra 
lálkozhatunk, de ha 

gy 

minőségmenedzsment rendszer kialakításánál figyelembe kell 
vegye, hogy az intézmények jelentős része hatósági funkciót 
is ellát. Ezekben az esetekben a jogszabályi háttér és az 
ügyfél igényei nem mindig vannak teljesen összhangban. 
Ezen esetekben természetesen a jogszabály által 
meghatározott, szélesebb körű „vevői” igényeknek van 
prioritása, amelyeket a jogszabály alkotója fogalmaz meg. 
Akkor, amikor a közszolgálat minőségügyi kérdéseiről 
kívánunk beszélni nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a 
minőségmenedzsment alapvető módszerei és technikái az 
ipari termeléshez kötődően alakultak ki. Általában e 
módszerek megfelelő adaptálásával, az alkalmazó szektor és 

szervezet sajátosságait figyelembe vevő alkalmazásával 
érhetünk el jó eredményeket a minőségmenedzsment 

r. 
A közszolgálat területén dolgozó intézményekben is fontos 

k meg a korszerű minő-
szerek hatékony 

kájában a 
nkciók 

tósági jellegű folyamatokra is 
jellemző a szolgáltatói megközelítés, a tanácsadó, szakértői 
elemző, összességében segítő tevékenységek, mert ez 
jelenheti az ügyfélkör munkájának támogatását és egyben az 
elégedettségét, azaz a minőséget. (Topár, 2002) 
A közszolgáltatást nyújtó szektorokban a minőségme-
nedzsment rendszerek formális létrehozását esetenként 

bályban (törvényekben) is előírták. E követelmény 
dszer kialakulását 

űködő 
ezetek érdemi minőségmenedzsment rendszereket 

ködtetni, ha a szolgáltatásukban megjelennek a piaci 
viszonyok. Természetesen ezen „piaci mechanizmusok” 
speciálisan, a közszolgáltatás jellegének megfelelően 
érvényesülnek. 
A következőkben összefoglalom néhány közszolgálati szektor 
minőségmenedzsment rendszereinek fejlesztésével 
kapcsolatos törekvéseit és tapasztalatait. E területek részletes 
elemzése messze meghaladja e cikk kereteit, így a 
következőkben az egészségügy, a közigazgatás és a 
felsőoktatás minőségmenedzsment rendszerei működésének 
néhány elemével, lehetőségeivel és gondjaival kívánok 
foglalkozni. 

BBeevveezzeettééss  
Az utóbbi évtizedekben a gazdaság minden területén a 
sikeres működés elengedhetetlen feltételévé vált a minőség 
stratégiai 

rendszereink kialakításakor vagy e rendszerek fejlesztéseko

szervezet sem kerülheti el, hogy munkájában a követelményként jeleni
minőségmenedzsment eszközeit és módszereit rendszer ségmenedzsment rendszerek és mód

alkalmazása. (Dudás, 2002) szinten alkalmazza. Ezen rendszerek kialakulása egybeesik a 
minőség fogalmának megváltozásával és részben e változás Mind inkább eltolódik ezen szervezetek mun
kényszeríthette ki különböző minőségügyi megközelítések, súlypont a hatósági funkciók ellátásától a szolgáltató fu
rendszerek kialakulását és alkalmazását.(Topár, 2001) 
Mit nevezünk minőségnek? A minőség meghatározásá

felé. Különben ma már a ha

számos különböző megfogalmazással ta
lényegét akarjuk megfogalmazni, akkor azt mondhatjuk, ho
a minőség az ügyfél (vevő, partner) megfogalmazott, vagy 
látens igényeinek való megfelelést jelenti. Ezen definíció 
alapján lényegét tekintve, ahány partnerünk, ügyfelünk van 
annyi különböző igény jelenik meg a szolgáltatásokkal 
szemben. (Tenner – DeToro, 2005) 

jogsza
teljesíté

Természetes, hogy a közszolgálat intézményeinek egy része 
se sok esetben formális ren

eredményezték. Csak akkor fognak ezen a területen m
a konkrét, egyedi ügyfél igények teljesítéséhez a szerv

mű
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magának azt, hogy figyelmen kívül hagyja a minőség
egészségügy minősége a lakosság, az egészség

k, menedzserek, egészségpolitikai döntéshozók 
nanszírozók figyelmének középpontjába került az utóbbi 

nak 

lytatnia. Azt azonban a 

ez 

mokat. 
s az 

egészségügyben ugyanazon az evolúciós folyamaton megy 
ül, ahogyan az történt az iparban. A panaszok kezelése 

és az ’output kontroll’ periódusa után, jelenleg több figyelem 

 

 stratégiai fejlesztésének a 

éséhez (illetve ennek a verseny és más 

feltételek meglétének vizsgálata az egészségügyi 

sséégg  aazz  eeggéésszzssééggüüggyybbeenn  
Egyetlen egészségügyi rendszer sem engedheti meg 

szisztematikus módon kialakítani a célokat és kritériu
Igen érdekes látni azt, hogy a minőségbiztosítá

et. Az 
ügyi kereszt

szakembere
és a fi
évtizedben. Sajnálatos, hogy időnként divatos szlogenné is 
vált, érdemi intézkedések nélkül. 
A korlátozottan rendelkezésre álló források, a változó orvosi 
és ápolási praxis és a menedzsment funkciójának a fejlődése 
olyan helyzet kialakulását eredményezte, amelyben a 
minőségmenedzsment rendszerek és a minőségügyi 
szemlélet széleskörű elterjesztése szükségesek ahhoz, hogy 
a rendelkezésre álló források és körülmények között, optimális 
eredményeket érhessünk el a lakosság egészségi állapotá
a fejlesztése terén. Elindult a verseny a finanszírozási 
forrásokért, amely a betegek igényeinek figyelembe vételét is 
megköveteli az ellátórendszerben résztvevő intézményektől 
és munkatársaitól. Ez jelentős szemléletváltással kell, hogy 
együtt járjon. 
Az egészségügyi törvény kötelezően előírja, hogy az 
egészségügyi intézményeknek sokféle minőségfejlesztéssel 
kapcsolatos tevékenységet kell fo
törvény nem írja elő, hogy a gyakorlatban pontosan milyen 
minőségügyi rendszert kell működtetni, konkrétan milyen 
folyamatokat kell kialakítani, milyen struktúra, folyamat vagy 
outcome indikátorokat kell képezni, használni, illetve, hogy 
segítségükkel a betegellátás minőségét hogyan kell mérni és 
interpretálni. 
A minőségbiztosítás az egészségügyben explicitté teszi az 
egészségügyi célokat és elvárásokat, elemzi az aktuális 
helyzetet és bevezeti a szükséges változásokat. Éppen ezért 
egy folyamatos működést, elemzést és fejlesztést, a 
folyamatokban való gondolkodást helyezi előtérbe. Továbbra is 
probléma marad az, hogy az „egészség” és „betegség” fogalma 
gyakran szubjektív és nehezen definiálható. Sok esetben ez 
lehetséges és a minőségbiztosítási tevékenység segíthet 

irányul az egészségügyi szolgáltatások folyamataira, és 
valamennyi egészségügyi dolgozónak a minőségi 
betegellátással kapcsolatos feladataira. E követelményeknek
megfelelő különböző rendszerek alkalmazása kezdődött meg az 
egészségügyi ellátó rendszerben. 
Miután az adott egészségügyi intézményben döntés született 
a minőség összehangolt
szükségességéről, a következő kérdés, hogy hogyan lehet ezt 
szervezett formában elkezdeni. Általában először az a kérdés 
merül fel, hogy az intézmény szempontjából az ISO 
9000:2000 szabványrendszer, vagy az EFQM Kiválóság 
Modell esetleg a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 
(MEES) alapján történő tanúsítás alkalmazása lenne-e a 
célszerű. 
Azt a modellt vagy módszert érdemes választani amelyik: 

•  megfelel a betegek szükségleteinek (igényeinek) az 
adott ellátási területen;  

•  az egészségügyi intézményekben biztosítja a jog-
szabályokban meghatározott kötelező minőségi szintet 
(minimum feltételek); 

•  rövid és hosszú távon egyaránt, hozzásegíti az in-
tézményt az elvárt (tulajdonos, finanszírozó, 
egészségpolitika, országos és helyi politika) minőségi 
szint elér
tényezők által megkövetelt mértékű meghaladásához); 

•  elősegíti a vezetés és a munkatársak által kitűzött célok 
megvalósítását (küldetés és jövőkép). 

Azaz olyan rendszer alkalmazására van szükség, amely a 
lehető legnagyobb mértékben támogatja az intézmény 
stratégiai céljait, ezen belül is annak nagyon fontos részét, az 
intézmény hosszú távú minőségpolitikáját. 
A minimum 
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intézményekben a külső mi
működtető hatósági feladat, amely a

nőségbiztosítási rendszert 
z ANTSZ hatásköre. 

ak segítésére. (Hasonlóképpen az ISO 9004: 
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Itt kívánom megjegyezni, hogy az egészségügy minőség 
szemléletének erősítésében gondot jelent, hogy a minimum 
feltételekben egyes szakmák a hazai viszonyok között irreális 
követelményeket fogalmaztak meg. Ez komolytalanná teheti a 
minőséggel kapcsolatos értékrend megteremtését. 

IISSOO  99000000  sszzaabbvváánnyyrreennddsszzeerr  aazz  eeggéésszzssééggüüggyybbeenn  
Az ISO 9000 szabványrendszernek megfelelő minőség-
menedzsment rendszerek egészségügyi bevezetését segítő 
irányelveket az ISO 2001 szeptemberében publikálta: „IWA 1, 
Minőségmenedzsment Rendszerek – Irányelvek a 
folyamatfejlesztéshez az egészségügyi szolgáltató 
szervezetekben”. (Gulácsi, 2000) 
Az IWA 1 irányelvek az ISO 9004: 2000 rendszeren alapulnak, 
amely szövegének nagy részét tartalmazza az egészségügyi 
alkalmazásra vonatkozó iránymutatással kibővítve. Az 
irányelveket nem a tanúsítás, vagy akkreditáció céljára 
fejlesztették ki, hanem az adott rendszer bevezetésének, 
alkalmazásán
2000 szabvány is az alkalmazást segíti, és nem a tanúsítást 
szolgálja.) Tanúsítani az intézményeket az ISO 9001 
szabványban megfogalmazott általános követelmények 
alapján lehet. 
Hazánkban az Egészségügyi Szociális és Családügyi 
Minisztérium koordinálásával irányelv készült az MSZ EN ISO 
9001: 2001 minőségügyi rendszer egészségügyi szolgáltató 
szervezetekben történő alkalmazásához. Az irányelv a 
szabványokh
alkalmazást segítő iránymutatásokból tevődik össze. 
Meggyőződésem, hogy az ISO 9001 szabvány követel-
ményeinek megfelelő minőségmenedzsment rendszer 
kialakítása csak ott indokolt, ahol a rendezett, szabályozott 
működés megteremtése ezt indokolttá teszi. 

AAzz  EEFFQQMM  KKiivváállóóssáágg  MMooddeellll  

Az Európai Üzleti Kiválóság Modellt (European Model for 
Business Excellence) az Európai Minőségmenedzsment 
Alapítvány (EFQM) a Malcolm Baldridge Model Modell 
mintájára 1991-ben vezette be azzal a céllal, hogy a 
szervezeti önértékelés és az Európai Minőségi Díj (European 
Quality Award) odaítélésének alapjául szolgáljon. Az EFQM 
küldetése: a Total Quality Management (TQM) filozófiájának 
elterjesztése az üzleti gyakorlatban és a vállalatok 
érintetteikkel való kapcsolattartásában. 
Az EFQM modell fejlődése lehetővé tette azt, hogy ne csak az 
üzleti szféra vállalatai csatlakozzanak a szervezethez. 1999-
től a modell új elnevezése a korábbi üzleti jelzőt nélkülöző 
EFQM Kiválóság Modell (EFQM Excellence Model) lett. A 
kilencvenes években az EFQM modellt kísérleti jelleggel több 
közszolgálati szervezetnél is megpróbálták bevezetni, 
azonban különösen az oktatás és az egészségügy területén 
ez nehézségekbe ütközött. Az EFQM 1994-ben létrehozta a 
Köz-szektort Irányító Csoportot (Public Sector Steering Group, 
PSSG), amely a közszolgálati szektor három fő 
szegmensében (oktatás, egészségügy, közigazgatás) műk
szervezetek számára a modell felhasználását előse

ödő 
gítő 

nyelvet (Public Sector Guideline) fogalmazott meg. Az 
ai Minőségi Díj keretein belüuróp l már lehetőség van köz-

olgálati kategóriában pályázni a díjra. (Gulácsi, 2000) 
detes tény, hogy 2006-tól a Magyar Nemzeti Minőségi 

dományozásánál is le
ektor pályázat benyújtására és a díj elnyerésére. Az elmúlt 

vben az egészségügyi intézmények sikerrel pályáztak és 
ét esetben nagy megyei kórház nyerte el az elismerést. 
: Zala Megyei Kórház, 2007: Jósa András Kórház). 

FQM modell két egyenlő fontosságú részre osztható: az
do tságok (Enablers)’ és az ’Eredmények’ (Results), 

ek 9 főkritériumot és 32 alkritériumot tartalmaznak. 
áábbrraa)) Az ’Adottságok’ területén található 24 alkritérium, 
segítségével a szervezeten belül felmérhető a 
feladatok/problémák megközelítésének és megoldásának 
folyamata, módszere (Approach) valamint kon
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szervezetekkel. Az 'Eredmény résznél' az eredmények 
kiválóságát és az alkalmazás kiterjedését vizsgálják. 
 

 
  KKiivváállóóssáágg  

lebontott alkalmazás módja (Deployment). A 8 alkritérium által 
meghatározott ’Eredmény’ tényeken alapuló objektív felmérést 
igényel, amely lehetővé teszi az összehasonlítást más 

11..  áábbrraa  AAzz  EE

Hazánkban az EFQM modell egészségügyi adaptációja 

FFQQMM
  

ttesíti a szektor 
ez nem így van. 

KKóórrhháázzii  ssttaannddaarrddookkoonn  aallaappuullóó  aakkkkrreeddiittáácciióó  
A standardok alapján történő minőségfejlesztés története 
az Egyesült Államok (Joint Commission on Accreditation 
of Healthcare Organisations, JCAHO) kvázi kormányzati 
szervként működő akkreditációs szervezetének és a 
független kanadai akkreditációs központ (Canadian 

évek óta folyamatban van. Az EFQM modellen alapuló 
magyar Egészségügyi Minőség Díjat a tárca még nem 
hozta létre. Sok esetben hallható, hogy az „Év Kórháza” 
cím elnyerése az egészségügyben helye
specifikus minőség díjat, de 



Council on Health Services Accreditation, CCHSA) 
létrehozásával kezdődött 1951-ben. Ezt a két országot 
azután még számosan követték. A standardok szakmai 
alapokon nyugvó kijelentések/kinyilatkozások amelyek a 

- a konzultáció szerepe, 
- az eredmények publikálásának részletes

szervezet tervezett, elképzelt, elérni kívánt állapotát írják 
le, ’state of the art’. Megmutatják azt, hogy hogyan 
képzelik el a szakemberek az egészségügyi intézmény 
működését. 
Az akkreditációs rendszerek összehasonlítása során je-
lentős azonosságok és különbözőségek tapasztalhatók a 
működés és a célok területén. Minden akkreditációs 
rendszerre jellemző hogy: 
- egy államilag elismert szervezet standardokat hoz 

létre, a standardokat közzéteszi, helyszíni felmérést 
végez az egészségügyi intézményekben, és a dönté-
sét közzéteszi, 

- a szakemberek kollegiális konszenzussal hozzák 
létre a standardokat és értékelik a helyszíni felmérés 
eredményét, 

- a hangsúly a minőség folyamatos fejlesztésén, nem 
pedig az ellenőrzésen van. 

Jelentős különbségek is észlelhetőek az akkreditációs 
rendszerek között, a legfontosabbak: 
- az akkreditáció lehet önkéntes vagy kötelező, 
- a standardok lehetnek minimum versus 

standardok, 

sége is 
jelentősen eltérő az egyes akkreditációs rendszerek 
között. (Gulácsi, 2000) 

Az elmúlt években a hazai egészségügyi intézmények 
részére is kiadásra kerültek a Kórházi Ellátási Standar-
dok (KES), majd későbbiekben a Járó-beteg Ellátási 
Standardok(JES), Háziorvosi Ellátási Standardok(HES) 
és a Védőnői Ellátási Standardok(VES). Majd a működés 
tapasztalatait értékelve az egységes ellátórendszerre fo-
galmazták meg és tárca szintű irányelvként adták ki 2007 
januárjában a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardo-
kat (MEES). A standardok az alkalmazó intézmények 
felé a követelményeket általánosan, értékrendet sugallva 
fogalmazzák meg a következő területeken: 
1. Betegellátási folyamatok (háziorvosi, védőnői, járó-

beteg ellátás, fekvőbeteg ellátás) 
2. Diagnosztikai folyamatok 
3. Betegjogok, tájékoztatás, adatkezelés 
4. Minőségmenedzsment, értékelés 
5. Vezetés 
6. Humán erőforrás menedzsment 
7. Épületek és berendezések működtetése és bizton-

sága 
A közzétett Ellátási Standardokra jellemz

e

optimális 

- az akkreditáció lehet kormányzat vagy nem kormány-
zat által finanszírozott, 

- független vagy valamely állami szervezet fennható-
sága alatt álló, 

- különbözik a helyszíni felmérés gyakorisága, és 

ő, hogy a fenti 
lményeket fo-

őírá-
saikat, követelményeiket az intézmények határozzák 
meg. Lényegét tekintve a MEES előírások értelmes telje-
sítése a TQM irányába mozdítja el az alkalmazó szerve-
zetet. A MEES (KES) előírások alkalmazása nem köte-
lező. (Topár – Gulácsi, 2001) A MEES (KES) rendszerek 

területekre vonatkozóan általános követ
galmaznak meg, melyek alapján a saját rendszer el
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filozófia alkalmazását tartja hatékonynak. Mivel a köz-
 a hazai közigazgatási 

onban a megfelelő 
sét követően 
et céljainak 

z szükséges eszköz 
kítását, megteremti a folyamatos fejlesztés 

ása, az eredmények 

ósításában is. 

működését a NAT tanúsíthatónak nyilvánította. E terüle-
ten is sajnálatos módon találkozhatunk a más szektorok-
ban is gyakran előforduló formális, érdemi működést 
nem mutató tanúsított minőségmenedzsment rendsze-
rekkel. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a TQM 
szemlélettel megalapozott, MEES alapú minőségme-
nedzsment rendszerek fejlesztésének van jövője az 
egészségügyi ellátó rendszerben. Az értékelésben nem 

 tanúsítása nak, hanem a nyilvánosság bevonásával 
kontrollált önértékeléseknek kell szerepet kapnia. 
 
MMiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  aa  kköözziiggaazzggaattáássbbaann  

kA özigazgatás intézményei is alapvetően két utat vá-
lasztanak hazánkban. Egyik részük az ISO 9001: 2000 

abvány előírásainak megfelelő minőségmenedzsment 
rendszer irányába lépett. Másik részük a TQM vezetési 

igazgatás amúgy is törvényekkel, rendeletekkel, ügyren-
dekkel szabályozott, (esetenként túlszabályozott) szek-
tor, az ISO 9001:2000 előírásinak teljesítését csak abban 
az esetben tartom indokoltnak, amikor ez egyben a 
„rend-csinálás” eszközeként jelenik meg. Az ügyfélköz-
pontú működés kialakítása érdekében az érintett szerve-
zeteknek a TQM vezetési filozófia alkalmazását tudom 
javasolni. (Topár, 2002) A TQM vezetési filozófi
mazása során elért eredmények mérésére, a fejlesztés

a alkal-
 

feladatainak meghatározására alkalmas eszköz a köz-
zgatási szeig rvezetek munkájában a Common 

Assesment Framework (CAF) Közös Értékelési Keret-
a

rendszer alkalmazása. A CAF rendszer alapjai a követ-
kezőkben fogalmazhatók meg: 
 

CC mmmmoonn  AAsssseessmmeenntt  FFrraammeoo ewwoorrkk  ((CCAAFF))  
Az EFQM modell alapján alakították ki a közigazgatás 
területére a CAF rendszert. Az európai egységes 

ékelési keretrendszer az EFQM modell kritériumainak a 
gazgatás specifikumainak 

ért
közi figyelembe vételével és 
egyszerűsítésével került kialakításra, majd fejlesztésre. A 
CAF kialakítói is hangsúlyozzák, hogy célkitűzésük a TQM 
alapelveinek és módszerinek alkalmazhatóvá tétele és az 
alkalmazás értékelésének elősegítése a közigazgatás 
területén. A CAF nem tekinthető önálló 
minőségmenedzsment rendszer megközelítésnek, hanem 
egy olyan speciális értékelési eszköz, amely az alkalmazó 
szervezetek minőségmenedzsment rendszereinek 
értékrendjét a TQM vezetési filozófia irányába igyekeznek 
eltolni, figyelembe véve a közigazgatási szervezetekben 
megjelenő speciális feladatköröket és értékeket. 
A CAF által ajánlott önértékelési rendszerbe való belépés 

éntes. Nem kötelező alkalmazniönk
intézményekben sem. Az
minőségkultúra alapjainak megteremté
jelentősen támogathatja a szervez
meghatározását és a célok eléréséhe
rendszer kiala
alapjait. A CAF rendszer alkalmaz
összehasonlítása segít a benchmarking, az egymástól 
való tanulás folyamatának elindításában és hatékony 
megval
A CAF rendszer kritériumait a szektor specifikus 
jellemzőinek megfelelően alakították ki és a 22..áábbrráánn 
látható kritériumokat tartalmazza: 



 

eerr  kkrriittéérriiuummaaii  

MMiinnőőssééggffeejjlleesszzttééss  ttaappaasszzttaallaattaaii  aa  kköözziiggaazzggaattáássbbaann  
Az elmúlt években lehetőségem nyílt tapasztalatot 
szerezni a közigazgatás szervei minőségmenedzsment 
rendszereinek működéséről. A szervezetek igen gyakran 
az ISO 9001 elő

 

  
22..  áábbrraa  CCAAFF  rree

Az adottságokra és az eredményekre megfogalmazott fő- 
és al-kritériumok hangsúlyosan figyelembe veszik a 
közigazgatás sajátosságait. 
A CAF-rendszer mint eszköz hatékonyan alkalmazható az 
ISO 9001 tanúsítással rendelkező intézmények és 
szervezetek minőségmenedzsment rendszerének 
fejlesztésére és a TQM értékrend megteremtésén 
munkálkodó szervezetek munkájának támogatására. 
Hatékony alkalmazása felesleg

nnddsszz
 

essé teszi az ISO 9001 
zabvány előírásainak megfelelő minőségmenedzsment 

rendszer alkalmazását és tanúsítását. 

írásainak megfelelő rendszerüket 

A következőkben elsősorban a CAF alkalmazásával 
kapcsolatosan kívánok néhány fontosabb megállapítást 
tenni. 

s

formálisan működtetik. A jövő a TQM filozófia alapú 
rendszerek és a mérésükre alkalmas CAF önértékelés 
alkalmazása. 

 Vezetés 

Humán-
erőforrás 
gazdálkodás  

Stratégia és 
tervezés 

Foly
vált
men

amat- és 
ozás 
edzsment 

Együtt-
működés, 
erőforrások 

Társadalmi 
hatással 
kapcsolatos 
eredmények 

Ügyfél-, állam-
polgár központú 
eredmények 

Munkatársak-kal 
kapcsolatos 
eredmények 

 Alapvető 
teljesítmény-

célokkal 
kapcsolatos 
eredmények 

Eredmények Adottságok 

Innováció és tanulás 
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A kis szervezetek esetén a minőségfejlesztés eszköze-
ként kizárólag a CAF önértékelési modellt alkalmazták. 
E szervezetek munkáját ténylegesen ezen módszer 
segítheti legjobban. E feladat hatékony megvalósí-
tásában jelentős támogatást jelent számukra a HEH 
(BM) on-line rendszere. Sajnálatos, a CAF rendszer 
alkalmazásánál általában nem  
speciális eszközeivel, módszereivel. E szervezeteknél az 
értékelés eredményei alapján történő kötetlen eszme-
csere, az értékrend és szemlélet kialakítása jelentős 
hajtóerő lehet a fejlesztési, együttműködési 
folyamatokban. Ugyanakkor egy autokratikusan vezetett 
szervezet esetén lehetetlenné válhat az eredmények 
hasznosítása, egyáltalán az  
elvégzése. 
Szakmailag teljesen megalapozatlan, hogy egyes szer-
vek a CAF rendszer alkalmazásának eredményei alapján 
arra a megállapításra jutottak, hogy a jövő az ISO 9001 
szerinti rendszer kialakítása. Meggyőződésem szerint ez 
nem a fejlődés, hanem a visszafejlődés útja. 
A közepes és nagy- méretű szervezetek esetében az 
egyedi eredmények mellett meg kell jegyez
megyei, majd regionális közigazgatási hivatalok igen 

ében már az elmúlt 

gy a 

résztvevőktől nem kis munkát igényel, de a minőség 
iránti elkötelezettségük a részvétellel növekszik (ha jól 
csináljuk) és ezt érdemes kihasználni. Találkoztam olyan 
szervvel is, ahol a tanácsadók javaslatára csak a vezetők 

ben a ké adó szakmai felkészült-
sége? 
A minőségmenedzsment rendszer fejlesztésével kap-

osan ok végrehajtásában he-
nt túlság ns szerepet töltöttek be a ta-

etek abban érdekeltek, 
hogy a kidolgozott anyagaikat, módszereiket mind széle-
sebb körben eladják. Ennek is következménye, hogy a 
tényleges vezet ezettség megteremtése helyett 
sok esetben formális megoldások születtek. Elgondol-
kodtató, hogy e etők minőségmenedzsment is-
meretei hiányosak, sok esetben lényeges tévedéseket 
tartalmaznak. 
A CAF önértékelés alkalmazását általában képzés előzte 
meg. Általánosan jellemző, hogy a képzés csak a felmé-
résben résztvevő munkatársakra fókuszált. Jóval haté-

minőségi szemlélet kialakítása szempontjá-
ból, ha a képzés a teljes állományra kiterjed. 

vettek részt az értékelésben! Ilyenkor felmerül az ember-
rdés: milyen a tanács

 éltek a megvalósítás

csolat
lyenké

 megfogalmazott cél
osan dominá

nácsadók. A tanácsadó szervez

 objektív önértékelés ői elkötel

gyes vez

ni, hogy a konyabb a 

színvonalas CAF önértékelési projektekkel rendelkeznek. 
Ez valószínű annak tudható be, hogy a közigazgatási hi-
vatalok vezetői és munkatársi kör
években is hagyománya volt a CAF és más minőségfej-
lesztési eszközök alkalmazásának. Az elmúlt években 
hasonlóan kiemelkedő eredményekről számolhatunk be 
a munkaügyi központok minőségfejlesztési tevékenysé-
gében is. 
A közepes és nagyméretű szervek esetében elég bátor-
talanul (visszafogottan) határozták meg a CAF-értéke-
lésben résztvevők számát/arányát. Kétségtelen, ho

Minőségmendzsment a felsőoktatásban 
A felsőoktatás 21. századi gazdasági, társadalmi illesz-
kedését azzal lehetne leginkább jellemezni, hogy töme-
gesedést követően a felsőoktatás az akadémiai szerep-
körből kilépve egyre inkább gazdasági szereplővé, a 
gazdaság szerves részévé válik. (Polónyi 2006). A gaz-
daság szereplőjeként a felsőoktatás speciális szolgálta-

Minőségmendzsment a felsőoktatásban 

tást nyújt vevői, a szolgáltatások felhasználói számára 
piaci viszonyok között. Ebben a helyzetben megnőtt a 
jelentősége a felsőoktatásban alkalmazható minőség-
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menedzsment rendszereknek, a minőség szemlélet erő-
sítésének. 
Az elmúlt évtizedben a felsőoktatási intézmények szá-
mának növekedése, a demográfiai adatok, a munkaerő-
piaci igények változásai a verseny megjelenését, erősö-
dését jelentik a felsőoktatásban működő intézmények 
részére. E verseny elemeit tovább erősítik, hogy nem 
tömegesen, de már megjelenik a hazai intézmények 
mellet, más országok piaci kínálata is, illetve egyes fel-
sőoktatási intézményünkben a külföldi hallgatók képzése 
a bevételszerzés egyik fontos eleme. Érdemes azt is fi-
gyelembe venni, hogy egyes intézmények stratégiai cél-
jai között jelentős szerepet kapnak az európai és az 
európán kívüli felsőoktatási igények, piacok lehetőségei-
nek számba vétele. Ebben a folyamatban a verseny 
egyik fontos elemévé válik a minőségi oktatás, és szol-
gáltatás nyújtása, amelyet az intézmények életében a 
minőségmenedzsment rendszerek biztosítanak. 
Az egységes európai felsőoktatási tér olyan felsőoktatási 
intézményrendszer megteremtését jelenti, amelyen belül 
a hallgatók mobilitási lehetősége maximális, ennek érde-
kében pedig az egyes országok képzési, akkreditációs 
és minőségbiztosítási rendszerei, valamint a megszerez-
hető végzettségek is harmonizáltak. Ennek megfelelően 
a felsőoktatással szembeni társadalmi igények, és ezzel 
összefüggésben a minőségi igények gyors változásával 
folyamatosan foglalkoznunk kell, mert a tudástársadalom 
beköszöntése minden szereplőt alapvető kihívások elé 
állít, nemcsak azokat, akik a tudás előállításában, teríté-
sében érdekeltek, hanem azokat is, akiknek boldogulá-
suk érdekében egyre nagyobb szükségük lesz az állan-
dóan változó tudáshalmaz folyamatos elsajátítására és
frissítésére. (Dinya, 2003.) 

A minőség szerepét erősítik a felvételi rendszerben az 
utóbbi években bevezetett változtatások is, amelyek el-
sősorban az intézményeket választó hallgatók szerepét 
(intézményre adott voksát) kívánja erősíteni az intézmé-
nyek felvételi és finanszírozási lehetőségei szempontjá-
ból. Már az első két év eredményei is azt mutatják, hogy 
megindult a differenciálódás az intézmények között. 

 

tése. Természetesen e változások dinamikája más, mint 

ségmenedzs-
latos, hogy eb-

Hosszabb távon várható, hogy egyes intézmények kiszo-
rulnak a hazai felsőoktatás hagyományos képzési rend-
szeréből. Ez azért is indokolt, mert az utóbbi időben az 
alapképzések indítása során egyes képzési területeken 
jelentős túlkínálat alakult ki, másrészt a demográfiai 
adatok a graduális képzésbe beiskolázható létszám 
csökkenését mutatják. A felsőoktatási szolgáltatásból 
ilyen módon kiszoruló intézmények megfelelő stratégia 
megvalósításával jelentős szerepet kaphatnak a felnőtt 
képzésben. Ezen a területen sem nélkülözhető a meg-
felelő minőségbiztosítási rendszer hatékony működte-

ami a termelő szektorokban tapasztalható. Nagy holtidő-
vel, sok szubjektív elemmel is átszőve jelennek meg a 
„vevői” visszacsatolások a felsőoktatás piacán. 
A felsőoktatási intézmények az utóbbi évtizedben kezde-
nek munkájukban szisztematikusan minő
ment rendszer elemeket alkalmazni. Sajná
ben a szektorban is, -más termelő és szolgáltató szektor-
ban helytelenül alkalmazott minőségmenedzsment rend-
szerhez hasonlóan- sok értelmetlen, formális megoldással 
találkozunk. 

MMiinnőősséégg  éérrtteellmmeezzééssee  ffeellssőőookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeekkbbeenn  
A minőség értelmezésével kapcsolatosan számos meg-
fogalmazással találkozhatunk a felsőoktatásban is. 
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A leginkább elterjedt minőségértelmezés a folyamat 
alapú megközelítésre épül, amely szerint a felsőoktatási 
szolgáltatás specifikumai (szakok, tantervek tartalma,
oktatók tudományos munkássága, minősítettsége stb.) 
alapján vélik a minőséget biztosítani. (Nem nehéz felis-
merni, hogy az akkreditáció lényegében ilyen, folyamat-
alapú minőség-ellenőrzést jelent.) Ez a külső minőség-
menedzsment rendszer funkcióját tölti be. 
A felsőoktatási szolgáltatás minőségének értelmezésé-
ben mostanában kezd teret nyerni a minőség felhaszná-
lói alapú értelmezése, miszerint a felsőoktatás minősége 
a felhasználói követelményeknek való megfelelést jelenti 
– felhasználók alatt értve részint a hallgatókat, részint a 
végzetteket alkalmazó gazdasági, társadalmi szférát. 
Az értékalapú minőségfogalom megközelítés egzakt 
módszereinek kidolgozása és legitimmé válása valószí-
nűleg sokat várat még magára, jóllehet a kiterjedt, töme-
ges felsőoktatásban nyilvánvalóan egyre fontosabbá vá-

 

ssbbaann  

 egy külső minőségi rendszerként biztosít. A 
 MAB 

zményi 

lik mind a hallgatók, mind az intézmények szempontjá-
ból. (Polónyi, 2006.) 
A minőség negatív-provokatív meghatározása: „a minő-
ségbiztosítás szemlélete és „filozófiája” erőltetetten 
„egyoldalú” ugyanis az oktatás minősége szempontjából 
túlhangsúlyozza a szervezést, az adminisztrációt”. „Bát-
ran hihetjük, hogy a minőségbiztosítás a minőségbizto-
sítási dokumentumok által valósul meg, hiszen alig több, 
mint jól rendszerezett, kötelezően előírt papírmunka, fi-
gyelmet és energiát, cselekvési kapacitást vonnak el a 
többi teendőtől: nem egyszerűen a minőségbiztosítás (a 
minőségirányítás) mindennapi praktikus teendőitől, ha-
nem egyetemesen mindenféle teendőtől, amit az intéz-
ményben végezni kell, s leginkább a tanítástól” (Csoma, 
2003) 

Úgy vélem nem véletlenül találkozunk ezekkel a külön-
böző minőség értelmezésekkel. Meggyőződésem szerint 
az intézményekben rosszul működő minőségbiztosítási 
rendszerek „szenvedő” alanyai a minőség negatív-pro-
vokatív definíciójával azonosulnak, de bízom abban, 
hogy napjaink hazai felsőoktatási intézményeiben első-
sorban a minőség felhasználói alapú értelmezése válik 
széles körben elfogadottá. Itt meg kell jegyeznem, hogy 
sok esetben vitatott (nem értem, hogy miért), hogy kit is 
értünk felhasználónak („vevőnek”) a felsőoktatásban. 
Hosszabb távon a minőségmenedzsment rendszerek 
alapjait a TQM vezetési filozófia megteremtése biztosít-
hatja a felsőoktatási intézményeinkben. Ez a minőség-
menedzsment megközelítés áll legközelebb a tudás 
alapú szervezetek szervezeti kultúrájához, ugyanakkor 
igényli az autokratikus, helyenként feudális elemekkel 
átszőtt vezetési rendszerrel való szakítást. Meggyőződé-
sem szerint a felsőoktatás minőségfejlesztésében –a 
többi közszolgáltató szektorhoz hasonlóan– a TQM ve-
zetési filozófia felé való határozott elmozdulás a jövőben 
nem hagyható figyelmen kívül. 

MMiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt--  rreennddsszzeerreekk  aa  ffeellssőőookkttaattáá
A felsőoktatási intézmények az utóbbi évtizedben 
kezdenek munkájukban szisztematikusan minőségme-
nedzsment rendszer elemeket alkalmazni. A közszolgálat 
többi szektorához hasonlóan itt is megjelenik a 
jogszabályoknak való megfelelést értékelő elemek, 
amelyet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 
működésével
törvényi szabályozás, a lassan alakuló piaci- és a
által megfogalmazott követelmények között megtaláljuk azt 
az igényt, hogy az intézményen belül is működjön 
minőségbiztosítási rendszer, amely az inté
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folyamatok folyamatos fejlesztését teszi lehetővé, a vevői 
igényeknek megfelelően. 
A közszolgálat más szereplőihez képest kisebb arányban, 
de a felsőoktatási intézmények területén is megjelennek 
az ISO 9001: 2000 szabvány szerint kialakított minőség-
menedzsment rendszerek. 
Véleményem szerint ilyen rendszerek kialakítása első-
sorban ott indokolt, ahol az intézményen belül a folya-

tok 

ópai Felsőoktatási Térség miniszterei által elfoga-

me-
a, 

matok kialakítása és összehangolása igényli egy 
formalizált alrendszer működtetését. Pozitív eredményét 
láttam a rendszer működésének az intézményi integrációs 
törekvések hatékony megvalósítása során. 
Szakmai meggyőződésem, hogy a felsőoktatási 
intézményeket jellemző fő- és támogató folyama
többsége, valamint az intézmények sajátosságai sokkal 
inkább a TQM vezetési filozófia alapelveit figyelembe vevő 
saját, intézményi minőségbiztosítási rendszer létrehozását 
és működtetését indokolják. A vezetői elkötelezettség 
biztosíthatja csak azt a színvonalú működést, amelyet 
elvárnak „vevőink”, partnereink az intézményektől. 
A TQM alapelveket alapján összeállított önértékelési 
rendszer lehetőséget teremt a vezetés minden szintjén az 
erősségek és a fejlesztésre érett területek meghatáro-
zására és így a folyamatos fejlesztés megvalósítására a 
felsőoktatásban. Erre alkalmas lehet bármely önértékelési 
modell, például az EFQM, a CAF modellek (lásd előző 
fejezetek). De ez csak akkor fog hatékonyan működni, ha 
az önértékelés módszerét és értékrendjét az intézmény 
„saját képére” alakítja. Ez együtt kell járjon a vezetők és 
munkatársak folyamatos szemlélet formálásával. 
A felsőoktatási intézmények minőségmenedzsment 
rendszereinek kialakításához érdemes figyelembe venni 
az Eur

dott dokumentumot, a felsőoktatás minőségbiztosításá-
nak európai sztenderdjeit. E sztenderdek összhangban 
vannak a TQM alapelvekkel. A felsőoktatási intézmények 
belső minőségbiztosítási rendszerének kialakításához az 
első, TQM orientált lépést jelenthetik. 
Az ENQA sztenderdek és irányelvek nem arra töreked-
nek, hogy aprólékosan kifejtsék mit, és legfőképp hogyan 
kell csinálni. Fő céljuk leginkább az iránymutatás; a 
megvalósítást az elveket adaptálóknak maguknak kell 
megoldani. Ez az egyes alkalmazók szempontjából per-
sze megnehezíti a feladatot, a rendszernek viszont ru-
galmasságot ad – és épp ez az, ami szükséges ahhoz, 
hogy ezek a sztenderdek és irányelvek megvalósíthatók 
legyenek. 
A felsőoktatás belső minőségbiztosításához kapcsoló-
dóan megfogalmazott sztenderdek röviden összefoglalva 
a következők. A felsőoktatási intézmény rendelkezzen 
átfogó minőségpolitikával és ehhez kapcsolódó eljárá-
sokkal, melyek a kiadott diplomák minőségét garantálják; 
ennek elérése érdekében, pedig dolgozzon ki és valósít-
son meg egy stratégiát a minőség folyamatos javítása 
érdekében. Továbbá rendelkezzen formális belső 
chanizmusokkal a képzési programjainak jóváhagyásár
követésére és rendszeres belső értékelésére. A hallga-
tók értékelése előzetesen közzétett és következetesen, 
egységesen alkalmazott kritériumok, szabályok és eljá-
rások alapján történjen. Az intézmény rendelkezzen 
belső mechanizmusokkal az oktatók minőségének és 
kompetens voltának biztosítására; valamint biztosítsa, 
hogy a rendelkezésre álló erőforrások megfelelőek és 
céljukra alkalmasak legyenek minden felkínált program 
esetében. Az eddigiek mellett, az intézménynek gondos-
kodnia kell a szükséges információk szisztematikus 
gyűjtéséről, elemzéséről és felhasználásáról. Valamint –
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az utolsó pont értelmében– rendszeresen közzé kell te-
gyenek naprakész és objektív, kvantitatív és kvalitatív 
információkat a képzési programjaikról. 
Természetesen meggyőződésem, hogy a felsőoktatási 
intézmények esetén sem létezik általános recept a minő-
ségbiztosítási rendszerek kialakítására és fejlesztésére. 
De úgy vélem, hogy az ENQA sztenderdek jó keretet ad-
hatnak a rendszer kialakításához és fejlesztéséhez. Ha 
mindez párosul a TQM elvek következetes alkalmazásá-
val, akkor ez a felsőoktatás területén is a sikeres piaci 
pozíció megtartásához járul hozzá. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
A közszolgálatban alkalmazott minőségmenedzsment 
rendszerek fontosabb jellemzőinek és egyes működési 
tapasztalatainak áttekintésével azt kívánom elősegíteni, hogy 
e szektorokban működő intézmények a munkájuk 
fejlesztéséhez, hatékonyabbá tételéhez ki tudják választani az 
ügyfélkörük igényeihez, a szervezetük jellemzőihez jól 
illeszkedő minőségmenedzsment megközelítést, rendszert és 
az ezekhez kapcsolódó minőségmenedzsment módszereket. 
Ezen rendszerek áttekintése azért is indokolt, mert ta-

tékonyan 

erek alkalmazásának 

ség szemléletének formálásában, mint használ. A 

pasztalatom szerint az utóbbi évtizedben a hazai vállalatok, 
intézmények és vállalkozások körében túlzottan az ISO 9000 
szabványrendszernek megfelelő minőségügyi rendszer 
alkalmazása került előtérbe. Nem tagadva esetenként e 
rendszer alkalmazásának előnyeit, mégis úgy hiszem, hogy 
többek között a közszolgálat különböző intézményei hosszú 
távú feladatainak megvalósítását elsősorban a TQM vezetési 
filozófia és ezen filozófia sikeres alkalmazásának mérésére 
szolgáló minőség díj modellek, például az EFQM modell 
következetes alkalmazása vagy ennek a közigazgatásra 
történt szektor specifikus megfogalmazása a CAF ha
támogatná. 
A gazdasági szféra egyes területein is érzékelhető, hogy a 
minőségmenedzsment rendszer, mint vállalati alrendszer 

határai mindinkább elmosódnak és a TQM szemlélet 
erősödése a minőség rendszerrel kapcsolatos elemeket a 
vezetési rendszer integráns részévé teszi. Ez az irány várható 
a szolgáltatások területén is, esetenként a szolgáltató 
szervezetek sajátosságai miatt kihagyva a szektor specifikus 
formalizált minőségmenedzsment rendsz
szakaszait. 
Már most le szeretném szögezni azon meggyőződésemet, 
hogy a minőség kultúra terjesztése, a minőségmenedzsment 
rendszerek hatékony alkalmazásához szükséges szemlélet 
kialakítása nem egy gyorsan megvalósítható folyamat. Ennek 
hatékony megvalósítása nem történhet meg a vezetők 
elkötelezettsége nélkül. Sok esetben a különböző 
minőségmenedzsment rendszerek kötelező alkalmazásának 
elrendelése (pl.: HACCP) többet árt egy-egy adott intézmény 
minő
kötelező jelleg miatt sok esetben az értelmetlen, formális 
megoldások irányába mozdítják el a formalizált 
minőségmenedzsment rendszert alkalmazó szervezetet és 
munkatársait. Ez pedig a hosszú távú minőségi szemlélet 
kialakításának jelentős gátjává is válhat. Természetes 
ugyanakkor, hogy a közszolgáltatások nélkülözhetetlen eleme 
a jogszabályokban rögzített minimum (törvényi) követel-
ményeket biztosító külső minőségmenedzsment rendszerek 
alkalmazása is. 
Az EFQM modell széles körben alkalmazható eszköz lehet a 
közszolgálati intézmények minőségmenedzsment rendszere-
inek fejlesztésében. 
Ugyanakkor, a minőségdíj modellek önmagában nem hasz-
nálhatók hatékonyan a minőségmenedzsment rendszer, 
pontosabban a szervezet üzleti folyamatainak fejlesztésére. 
Nem jó megközelítés az, ha a kritériumokban megfogal-
mazottaknak akarunk csupán megfelelni. Ez nem, vagy csak 
igen kivételes esetekben eredményezi egy egységes érték-
rendet képviselő rendszer kialakulását. Első lépésben a TQM 
alapjait szükséges megteremtenünk és ezt követően hasz-
nálhatjuk a modelleket mérésre és az erősségeink, 
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endszer (CAF) 2006. évi nemzeti változa

gyengeségeink és ennek nyomán a fejlesztendő területeink 
meghatározására. 
Meggyőződésem, hogy a közszolgálat területén is annyi jó 
megoldás létezik, ahány intézményünk van. Általános, minden 
szervezetre alkalmazható megoldások nem léteznek. Mindig a 
szervezet szervezeti kultúráját és adottságait, valamint feladatait 
figyelembe véve kell a hatékonyan alkalmazható minőségme-
nedzsment filozófiákat, modelleket és módszereket kiválasztani. 
Ebben kulcsfontosságú szerepe van a szervezet vezetőjének, 
  

FFeellhhaasszznnáálltt  iirrooddaalloomm  
- A közös értékelési keretr

mert a vezetői elkötelezettség nélkül csak formális, kipipálható, 
de az érdemi megoldásokat nem támogató minőségme-
nedzsment rendszereket fogunk működtetni. Ez nem lehet 
célunk. Számtalan megoldási lehetőség van előttünk. Sok 
mindent lehet tenni, csak egyet nem: nem foglalkozni a 
minőséggel, nem foglalkozni az ügyfeleink és belső vevőink 
igényeivel! 
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nn  

NNaaggyy  JJ BBeennccee  

EE  cciikkkk  aazz  FFMMEEAA  mmóóddsszzeerrtt  aallaappuull  vvéévvee  aazztt  vviizzssggáálljjaa,,  hhooggyy  
aa  mmiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  mmóóddsszzeerreekk  aallkkaallmmaazzáássaa,,  aa  
mmeegghhoozzootttt  mmiinnőőssééggjjaavvííttóó  iinnttéézzkkeeddéésseekk  ggaazzddaassáággii  sszzeemm--
ppoonnttbbóóll  hhooggyyaann  éérrttéékkeellhheettőőeekk..  AA  mmiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  

ttííppuussrraa  vveezzeetthheettőőeekk  vviisssszzaa,,  aammeellyyeekk  ggaazzddaassáággii  sszzeemm--
ppoonnttbbóóll  eelltt

mmóóddsszzeerreekk  aallkkaallmmaazzáá
ssookksszzoorr  jjeelleennttőőss  eerrőőff

ssaa,,  aazz  iinnttéézzkkeeddééss  vvééggrreehhaajjttáássaa  
oorrrráássookkaatt  vveesszz  iiggéénnyybbee,,  aammeellyyeekk  

kk ttssééggeeii  rreennddsszzeerriinntt  nneehheezzeenn  iinnddookkoollhhaattóóaakk,,  nneehhéézz  

ggíítthheettii  aa  ddöönnttéé
hheettőősséégg  eesseettéé
kkeeddéésstt  vveetthheess
aammeellyy  aa  vveevvőől

aa ookkaatt  öösssszzeevveettnnii  aazzzzaall  aa  ggaazzddaassáággii  eellőőnnnnyyeell,,  aammiitt  aa  

nn  ttööbbbbffééllee  lleehheettssééggeess  mmiinnőősséégg
sseenneekk  ffeell,,  ééss  aazzookk  kköözzüüll  aazztt  
kk  iiggéénnyyeeiinneekk  vvaallóó  jjoobbbb  mmeeggff

hhoosssszzaabbbb  ttáávvoonn  ggaazzddaassáággii  sszzeemmppoonnttbbóóll  iiss  kk
mm nnőőssééggjjaavvííttóó  iinnttéézzkkeeddééss  hhoosssszzaabbbb  ttáávvoonn  nnyyúújjtt  aa  vváállllaa--
llaa nnaakk..  BBeemmuuttaattoomm,,  hhooggyy  aa  mmiinnőőssééggjjaavvííttóó  iinnttéézzkkeeddéésseekk  

 FFMMEEAA  llooggiikkáájjáárraa  aallaappoozzvvaa  jjeelllleeggzzeetteesseenn  hháárroomm  aallaapp--

ffooggaaddjjáákk  eell,,  
eelleelléésseenn  ttúúll  
eeddvveezzőőbbbb  aa  

vváállllaallaatt  sszzáámmáárraa..  
 

aa

BB vveezzeettééss  FMEA. A konstrukciós FMEA a termékkel szembe
elvárások formai és tartalmi teljesülésének elemzése

tt

A  FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), azaz a hi-
balehető ég é

n
 

gyártmánytervezési, konstrukciós hibák, gyenge pontok
s s befolyásolás elemzés, a minőségme-

nedzsment egy igen elterjedt módszere. A módszert 
kiküszö
mat gyá

le több esetben hibaelemzésre, kockázatelemzésre 

böl
rtá

g
ha

i
szerek megkövetelik a gyártóktól az FMEA módszer al-
kalmazását, ami talán az amerikai autógyártók által lét-

ében. E 
áltozatot 

veszem alapul, amit rendszerint gyártási folyamatokra 
értelmezek, a megállapításaimat nem terjesztem ki a 

sználják, leginkább az autóipar területén. Az autóipari 
m nőségmenedzsment szabványok, követelményrend-

ése céljából, a folyamat FMEA az adott folya-
stervezés, illetve kivitelezés elemzése a ter-

vezési és végrehajtási hibák csökkentése érdek
munkában a továbbiakban a folyamat FMEA v

re ozott QS-9000 követelményrendszer (AIAG, 2001) 
elterjedésével vált világszerte ismertté. Az FMEA ma-

p

konstrukciós és más FMEA változatok esetére. 
Az FMEA módszer lényege az, hogy az FMEA-t végző 

n ság egyéb területeken is egyre inkább elterjedt mód-
szerré és megoldássá kezd válni a különböző lehetséges 

team először összegyűjti a lehetséges hibákat, valamin
ezek okait, következményeit. Ezután az összes lehetsé-

hibák kockázatainak értékelése terén. 
A kockázatelemzés területét

súlyszámokkal látja el. Ezek a hiba előfordulásának gy

szer különböző változatairól szokás beszélni. A két leg-
fo tosabb típus: a konstrukciós FMEA és a folyamat 

A súlyszámok szorzatának segítségével képzett ún. koc-
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melyek közül a legsúlyosabbakra minőségjavító intézke-
déseket dolgoznak ki. 

-

az erre vonatkozó iránymutatások alapján a hibarátából
kapjuk meg. A tízes skálán a magas értékek a magas
hiA súlyszámok közül a hiba gyakorisága a vizsgált folya

mat adott hibalehetőség szemszögéből értelmezett sta-
tisztikai eszközökkel mérhető megfelelésének 

  
jéről ad egy objektív mérőszámot, a hibaráta 

 
 

barátára, rossz belső minőségre, az alacsonyabb érté-
kek kisebb hibarátára, jobb belső minőségre utalnak. 

zetesen a belső minőség szintjét itt kizárólag az 
FMEA által éppen vizsgált hiba, hiba-ok és folyamat 

d
t, szelektálást annak érdekében, 

hogy a gyártásban keletkezett hibás termék arányát 

szintjét Termés
értékeli. Az értékelés pontszámának meghatározásához 
tudnunk kell, hogy a folyamatban az adott hiba, hiba-ok 
milyen gyakorisággal jelentkezhet. Ennek alapját egy 
hiba-ráta adja, amelyet mérés, megszámlálás alapján 
kaphatunk meg precízen. A hibarátát igen gyakran ppm 
(part per million, milliónkénti darabszám) értékkel jellem-
zik, amely azt fejezi ki, hogy egymillió legyártott termék 
(alkatrész) esetében hányszor követjük el az adott hibát. 
Ugyanerre például a Six Sigmát alkalmazó szervezetek 
többnyire a közel ugyanezt jelentő dpmo (defects per 
million opportunities, hibák millió lehetőségenként) érté-
ket veszik alapul. A hibaráta a vizsgált folyamat minősé-

esetére vonatkoztatjuk. 
Az FMEA egy másik szempontja a hiba felfedezhető-
sége. Itt az FMEA team tagjai azt értékelik, hogy egy el-
követett hiba az adott gyártó esetében a jelenlegi folya-
matok, szabályok, feltételek mellett várhatóan milyen 
mértékben ismerhető fel azelőtt, hogy a vevő észlelné 
azt vagy akár a vevőnek valamilyen kárt okozhatna. A 
gyártók gyakran teljesen tu atosan végeznek valamilyen 
ellenőrzést, válogatás

gének szint
a folyamat minőségének mértéke a termelés alapú minő-
ség-értelmezés megközelítése szerint. Ezt a gyártási fo-
lyamat belső minőségszintjének tekinthetjük. Azért 
mondhatjuk azt, hogy ez egy belső minőség szint, mert a 
vállalat végezhet az adott gyártási folyamat után ellenőr-
zést, válogatást vagy több követő folyamat után végel-
lenőrzést annak érdekében, hogy a vevők számára a 
késztermék megfelelő minőséggel rendelkezzen. A ve-
vők által észlelt megfelelési szintet tekinthetjük a külső 
minőség szintnek. A külső minőség szint szintén egy hi-
barátával jellemezhető, ami ellenőrzés, válogatás mellett 
általában kisebb, mint a belső minőségszinten mérhető 
érték. 
Tehát a folyamat FMEA esetében a hibagyakoriság sze-
rinti súlyozás a belső minőség szintjével van összefüg-
gésben. A hibagyakoriság egy és tíz közötti súlyszámát 

csökkentsék. De előfordulhat az is, hogy az adott folya-
matban elkövetett hibát azért ismerik fel, mert az akadá-
lyozza egy későbbi folyamat végrehajtását. Például egy 
összeszerelési folyamatban ez úgy történhet meg, hogy 
ha egy kifelejtett alkatrészhez egy későbbi fázisban 
csatlakoztatni kellene egy másik elemet, akkor ez nyil-
vánvalóan nem végezhető el, így feltűnik a hiba. Vannak 
olyan esetek is, hogy egy elkövetett hiba azért derül ki, 
mert látványos, a későbbi munkafolyamatokban dolgozó 
munkatársaknak szemet szúr, egyszerűen „ordít” a hiba. 
Bármelyik módon fedezzük fel az elkövetett hibát, az jó a 
minőség szempontjából, hiszen a belső minőségszinthez 
képest a külső minőség szintje javul, vagyis a közvetlen 
gyártási folyamat nem-megfelelősségének arányánál ke-
vesebbet fog észlelni a vevő. A két minőségszint közötti 
javulás megfelelő méréssel számszerűen is meghatá-
rozható, ismerve a külső és belső hibarátát. A számszerű 
érték lehet akár a két hibarátát jellemző ppm érték kü-

Magyar Minőség XVII. évfolyam 10. szám 2008. október  121/131 oldal 



lönbsége, vagy a külső és belső hibaráta hányadosa, 
amely annak valószínűségét fejezi ki, hogy nem fede-
zünk fel egy elkövetett hibát. Azonban a gyakorlatban a
felfedezhetőség mértékét viszonylag ritkán számolják. 
Az FMEA felfedezhetőség szempontját szintén 10 foko-
zatú sorrendi skálán szokás értékelni, ahol a 10 jelenti a 
legrosszabb, legkockázatosabb esetet, amikor az elkö-
vetett hiba nem derül ki csak akkor, amikor már a vevő 
észleli, a vevőre károsan hat. Vagyis ekkor a külső minő-
ség szintje nem jobb a belső minőség szintjénél. A ská-
lán az alacsonyabb értékek viszont arra utalnak, hogy 
javul a vevő által észlelhető minőség a hibák felfedezése 
révén. 
Az FMEA harmadik szempontja (bár sokszor ezt szokták 
elsőként értékelni) a hiba jelentősége, súlyossága, ami 
azt fejezi ki, hogy az elkövethető és fel nem fedezett hiba 
a vevőre milyen módon gyakorolhat hatást. Ezt szokás 
úgy tekinteni, mint az FMEA vevői oldala, hiszen itt a le-
hetséges hiba-okot és hibát a vevő szemszögéből érté-
keljük. Jó esetben az FMEA elemzések elvégzésekor itt 
kifejezetten a vevő által delegált résztvevő szokta a 
pontszámot meghatározni. A vevőnek azt kell értékelnie, 
hogy az adott hiba egyszeri bekövetkezése számára mit 
jelent, függetlenül attól, hogy milyen gyakran következhet 
be. Itt a hiba gyakoriságát már nem szabad figyelembe 
venni, hiszen azzal a másik két szempont foglalkozik. Az 
FMEA itt is tízes skálát alkalmaz, ami viszonylag 
kön??nyen alkalmazható a másik két szemponthoz 
képest. A skála két szélsőséges esete közül a 10-es 
érték például rendkívül súlyos hatású hibát jelent, amely 
hiba csökkenti a biztonságot, sérülést, akár halált 

 

okozhat vagy sértheti a törvényes előírások betartását 
anélkül, hogy ezzel kapcsolatban figyelemfelkeltésre 
kerülne sor. A legkisebb értéknél, az 1-esnél pedig olyan 

hibáról beszélünk, amely ugyan eltérést jelent az 
előírásokhoz képest, de nincs semmilyen kihatás, még 
tapasztalt, gyakorlott vevő, javítással foglalkozó 
szakember sem veszi észre. 
Egyébként a hiba súlyosságát viszonylag könnyű az 
FMEA tízes skáláján értékelni, azonban magasabb mé-
rési skálán számszerűsíteni, költségekkel jellemezni igen 
nehéz. Bizonyos esetekben a vevőnek okozott kár, zavar 
pénzben kifejezhető, leginkább a skála középső értékei-
nél, de például a legsúlyosabb hatások esetében, amikor 
a vevőnél sérülést, esetleg halált okozhat egy hiba, akkor 
ez a megközelítés etikai szempontok miatt nehezen al-
kalmazható. 
A hibalehetőségeket az FMEA három szempontja szerint 
külön-külön tízes skálán értékelik, majd e számok szor-
zataként kapott kockázati számok (RPN: Risk Priority 
Number; kockázati szám) alapján minősítik a lehetséges 
hibákat. Általában a legnagyobb kockázati számú hi-
bákra ezután konkrét minőségjavító intézkedéseket java-
sol a team. Egyes előírások bizonyos kockázati szint fö-
lött minden hibalehetőséggel kapcsolatban intézkedés 
javaslatát várják el az FMEA résztvevőitől. A javasolt in-
tézkedés a megfelelő hatáskörű vezető jóváhagyásával 
konkrét felelőssel és határidővel rendelkező feladattá vá-
lik. A végrehajtott minőségjavító intézkedés után egy is-
mételt FMEA alkalmával a javított helyzetnek megfele-
lően ismételten célszerű meghatározni a FMEA súly-
számait, ezzel értékelhetjük a minőségjavító intézkedés 
hatásosságát. Itt a régi és az újonnan kiszámolható koc-
kázati szám különbsége jellemzi az adott hibalehetőség-
gel kapcsolatos fejlődést. Természetesen a megismételt 
FMEA során célszerű az összes (korábban nem kritikus-
nak ítélt) hibalehetőség figyelembevételével újabb minő-
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ségjavító intézkedést javasolni, mellyel tovább tökélete-
síthetjük a folyamatot. 

MMiinnőőssééggggeell  kkaappccssoollaattooss  kkööllttssééggeekk  
Minőséggel kapcsolatos költségek elemzésekor hagyo-
mányosan külső és belső hibaköltségek, megelőzési 
költségek, valamint az értékelési költségek osztályait al-
kalmazzák. A belső hibaköltségek a gyártó által belsőleg 
felismert hibákkal kapcsolatos költségek, a külső hiba-
költségek pedig a külsőleg, a vevő által észlelt hibák 
költsége. Külső hibaköltségek gyakran többszörösen 
meghaladják a belső hibaköltségeket, mivel magukban 
foglalják a vevők elégedetlenségének és elpártolásának 
magas és sokszor nehezen azonosítható, rejtett költsé-

csoportosításával jár, amelyek magukkal vonják azok 

geit, mint azt Bohan és Horney (1991) és Tannock 
(1997) állítják. Emiatt a gyenge minőségű termékek 
gyártója megpróbálja a jelentős külső hibaköltségeket 
lehetőleg leszorítani, kivédeni egy értékelés végrehajtá-
sával, ezzel biztosítva, hogy csak jó termékek jussanak a 
piacra. Az ekkor felmerülő vizsgálati, ellenőrzési költsé-
geket nevezzük értékelési költségeknek. 
Azonban a termékek, a kimenet értékelése helyett cél-
szerű inkább a gyártási, termék előállítási folyamat 
megfelelő, stabil, kézben tartott állapotával foglalkozni. 
Ez feltételezi a folyamat szabályozottságát, és azt, hogy 
a jó minőséget meghatározó gyártási paraméterek is-
mertek. E lényeges tudás megszerzése, a megfelelő fo-
lyamatok kialakítása és folyamatos javítása a megelőzési 
költségek kategóriájához tartozik. (Freiesleben, 2004) 
A belső és külső hibaköltségeket szokás együtt a nem-
megfelelés költségeinek nevezni, a megelőzési és érté-
kelési költségeket pedig a megfelelés költségei költség-
kategóriába sorolni. 
 

A megelőzési költségekkel kapcsolatban azonban meg-
jegyzendő, hogy a termelési rendszerek összetettsége 
miatt e költségkategóriát sok költségelem tekintetében 
igen nehéz megkülönböztetni a termék előállításának 
költségeitől, hiszen például a termékek, a gyártástech-
nológia fejlesztési, és a dolgozók képzési költségei sok-
szor egyaránt értelmezhetőek a minőséggel összefüggő 
megelőzési költségnek és olyan költségnek is, amely a 
minőségtől függetlenül, tisztán a termék létrejöttét szol-
gálják. Emiatt a továbbiakban e két költségkategóriát 
nem választom el. 
Egy másik nehezen kezelhető költség kategória a külső 
hibaköltség, hiszen ez részben rejtett költségként értel-
mezhető. A belső hibaköltség mérése sem egyszerű, de 
mérhetővé tehető a folyamatok alapos elemzésével, a 
selejtes termékek és a hibákkal töltött munkaidő költsé-
geinek összeírásával, mint azt például Krishan, Agus és 
Husain (2000) bemutatja. A külső hibaköltséget tágan 
értelmezve ide tartozik a rossz minőség miatti nyereség 
kiesés, vagy éppen a vállalat cégértékének csökkenése, 
a vállalat valamely márkanévének értékcsökkenése. A 
továbbiakban külön kezelem e munkában a külső hiba-
költséget és a vállalat bevételeit, annak ellenére, hogy e 
két dolog szoros kapcsolatban van egymással. 

AAzz  FFMMEEAA  mmóóddsszzeerr  vvééggrreehhaajjttáássáánnaakk  ggaazzddaassáággii  éérrttéé--
kkeellééssee  
Az FMEA végrehajtása az alkalmazó szervezetek szá-
mára többnyire rutinszerű, sokszor a minőségügyi rend-
szerhez szorosan kapcsolódó módszer. A folyamat 
FMEA elvégzését és az FMEA team által javasolt intéz-
kedés végrehajtását két különböző, elválasztható dolog-
ként értelmezem. Mind az FMEA elvégzése, mind pedig 
a javasolt intézkedés erőforrások igénybevételével, át-
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költségeit is. E költségeket a vállalatok legtöbb esetben 
úgy vállalják fel, hogy nincs egyértelmű gazdasági elem-
zés ezekkel kapcsolatban, hiszen maga az FMEA nem 

felmerülő költségek-

vító intézkedés 

a-

lelő módszereket. 

ke jellem-
ata, 

o-

nyújt információt az FMEA kapcsán 
ről. 
A FMEA alapvetően nem tűnik egy nagy erőforrásokat 
igénylő módszernek, azonban ha figyelembe vesszük az 
FMEA résztvevőinek a módszer végrehajtásával töltött 
idejének költségét, a szervezési költségeket, a vevő kép-
viselőjének költségeit, a felhasznált információk meg-
szerzésével, feldolgozásával kapcsolatos költségeket, 
akkor mindezek már jelentőssé válhatnak. Az FMEA vég-
rehajtásával kapcsolatos költségek tipikusan a megelő-
zési költségek kategóriájába sorolhatóak. Felmerül a 
kérdés, hogy önmagában ezen erőforrások felhasználá-
sával milyen előnyökhöz jut a szervezet, hiszen javító 
intézkedéseket az FMEA nélkül is lehetne kezdemé-
nyezni. Könnyen belátható, hogy e költségekkel a vállalat 
a szakszerű, alapos, a várhatóan nagyobb minőség-ja-
vulást eredményező megoldást „veszi meg”. Vagyis az 
FMEA módszer a meghozott minőségja
célhelyessége tekintetében jelent előnyt a vállalat szá-
mára. Amennyiben a módszer végrehajtása felületes, 
nem igazán szakszerű, illetve a résztvevők elkötelezett-
ségének hiányában a módszer hatékonysága nem érvé-
nyesül, akkor az FMEA költségei pocsékolásnak tűnhet-
nek. Az FMEA efféle értékelése e módszer, illetve más 
minőségmenedzsment módszerek alkalmazásáról döntő 
vezető felelősségi körébe tartozó kérdés. Az alkalm
zandó minőségmenedzsment módszerek megválasztá-
sával kapcsolatos döntés jellemzően nem támasztható 
alá számszerűen, a döntéshozó vezető puha informá-
ciók, intuíció, szakmai tudás és tapasztalat alapján vá-
aszthatja ki a megfel

AA  mmiinnőőssééggjjaavvííttóó  iinnttéézzkkeeddééss  kköözzvveettlleenn  ggaazzddaassáággii  éérr--
ttéékkeellééssee  
Az FMEA módszerrel kapcsolatban azonban a költségek 
sokszor inkább akkor jelentkeznek, amikor az elemzést 
végző team egy olyan minőségjavító intézkedést javasol, 
amely jelentős erőforrás igénnyel jelentkezik. Magát a 
minőségjavító intézkedést tekinthetjük egy kisebb-na-
gyobb projektnek, hiszen konkrét céllal, konkrét határ-
idővel, felelőssel rendelkező egyszeri tevékenységek so-
rozata. Egy ilyen minőségjavító projektet gazdasági 
szempontból pedig egy beruházásként értelmezhetünk. 
Egy ilyen minőségjavító projekt akkor tekinthető gazda-
sági szempontból hasznosnak, ha a projekttel kapcsola-
tos és a projekt eredményeképpen keletkező pénzára-
mok nettó jelenértéke pozitív. Azonban egy minőségja-
vító projekt pénzáramait közvetlenül megvizsgálva álta-
lában veszteségesnek tűnhet a dolog. 
Először azt vizsgálom, hogy a minőségjavító projekt mi-
lyen költségekkel jár. Vannak a projektnek olyan költsé-
gei, amelyek a projekt időtartamán belül, a projekt vég-
rehajtása közben keletkeznek. A projekttel kapcsolatban 
jelentkeznek személyi, anyagi jellegű ráfordítás, a válla-
lat vásárolhat újabb tárgyi eszközöket, illetve felmerül-
hetnek egyéb költségek, terhek. Ezek mindegyi
zően egyszeri kiadás vagy kiadások olyan soroz
amely egyszerinek tekinthető. Ezek a kiadások jól az
nosíthatóak, könnyen köthetőek a projekthez. Amennyi-
ben maga a projekt hosszabb ideig tart, akkor a projekt 
felmerülő összes kiadását a projekt kezdeti időpontjába 
diszkontáltan célszerű meghatározni, feltéve, hogy a mi-
nőségjavító projekt számára a projekt kezdésének idő-
pontjában a rendelkezésére bocsátja az összes pénz-
eszközt és azzal a projekt önállóan gazdálkodhat. 
Amennyiben egy hosszabb időtartamú projekt esetében 
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a szervezet a felmerülés pillanatában bocsátja rendelke-
zésre a kiadásokhoz szükséges pénzeszközöket, akkor 
a projekt kezdetekor a különböző kiadások tervezhető 
jövőbeni nominális értékét célszerű figyelembe venni a 
projekt költségeinek meghatározásakor. A projekt köz-
vetlen pénzáramait tekintve jellemzően csak kiadások 
jelentkeznek, bevétel csak rendkívüli esetben (például 
feleslegessé váló tárgyi eszköz értékesítéséből) kelet-
kezhet. Vagyis ha a minőségjavító projekteket a közvet-
lenül felmerülő költségek alapján próbálnánk meg gaz-
daságilag értékelni, a legtöbb esetben veszteségesnek 
nyilváníthatnánk őket. Ha egy minőségjavító projektet e 
látszólagos veszteség alapján állítanak meg, vagy éppen 
nem hagynak jóvá, az igen erős rövidlátásnak tekinthető, 
egy ilyen döntést hozó menedzser alkalmatlannak tekint-
hető. Hasonlóképpen probléma az is, ha valaki egy mi-
nőségjavító projekt közvetlen költségeinek összességét 
vitatja, vagyis például az, ha azokat összességében túl 
soknak tartja. A projekt tartalma, egyes költségelemei 
már vitathatóak, hiszen elképzelhető, hogy egy minő-
ségjavító projekt esetében van valamelyik célra, fel-
adatra azonos hatékonyságú, de olcsóbb megoldás, 
vagy azonos költségű, de jobb megvalósítási lehetőség. 
Vagyis magának az intézkedés végrehajtásának gazda-
sági szempontból vett hatékonysága az, ami az intézke-
dés értékelése kapcsán kérdésként vetődhet fel. 
A minőségjavító projekt közvetlen költségeinek összes-
ségéről csak akkor lehet gazdasági értelemben értékelés 
adni, ha megvizsgáljuk a projekt nyomán keletkező köz-
vetett hatásokat. 

AAzz  FFMMEEAA  aallaappjjáánn  iinnddííttootttt  iinnttéézzkkeeddééss  kköözzvveetteetttt  ggaazz--
ddaassáággii  hhaattáássaaii  
A folyamat FMEA módszer alapján indított intézkedések, 
minőségjavító projektek közvetett gazdasági hatásainak 

feltárásához célszerű megvizsgálni az FMEA és a
ugyanazon hibalehetőséghez kapcsolódó ismételt FMEA

z 
 

 

ítás költségeinek 

közötti pontszámok változását. 
Itt azzal a feltételezéssel élek, hogy a minőségjavító in-
tézkedést a kitűzött céloknak megfelelően végrehajtották. 
Ekkor a végrehajtást követően olyan változásokat várunk 
a folyamatokban, amelyek az FMEA ismétlése alkalmá-
val az egyes súlyszámok megítélésében változást ered-
ményez. A megismételt FMEA pontszámainak változása 
jelzi számunkra, hogy a minőség szempontjából 
men??nyire tekinthető hatásosnak egy minőségjavító 
intézkedés. A hatásosság mértéke az, hogy a
végrehajtott intézkedés mennyire teljesítette az előzetes 
elképzelések szerinti célkitűzéseket. Azonban a 
gazdasági szempontból történő értékeléshez részletekbe 
menően kell megvizsgálni, hogy a minőségjavító projekt 
hogyan hat a vállalat gazdasági folyamataira. Ezek közül 
elsősorban a gyártás, termék-előáll
változása, a minőséggel kapcsolatos költségek 
módosulása várható, valamint a minőségjavulás 
hatására a vállalat bevételi oldalán is változás 
következhet be. E hatások összetettsége miatt azzal az 
egyszerűsítéssel élek, hogy az intézkedések kapcsán az 
egyes FMEA szempontok pontszámaiban felismerhető 
változásokat külön hatásként értelmezem. Bár 
nyilvánvaló, hogy a gyakorlatban egy javító intézkedés 
akár az összes FMEA szempont tekintetében okozhat 
változást. 
Mint azt már korábban a folyamat FMEA három szem-
pontja kapcsán említettem, a hiba gyakorisága a belső 
minőséggel, a felfedezhetőség a belső és külső minőség 
szintje közötti különbséggel áll kapcsolatban, a hiba kö-
vetkezmény súlyossága pedig a külső minőség megíté-
léséről szól. Ezt folytatva vizsgálhatjuk azt is, hogy egy 
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adott hibalehetőség kapcsán egy adott minőségjavító 
intézkedés az FMEA egyes szempontjainak súlyszám-
változásán keresztül hogyan befolyásolja a vállalat 
gyártással és minőséggel összefüggő költségeit, illetve 
honnan várható gazdasági előny a vállalat számára. Attól 
függően, hogy az FMEA kapcsán indított javítóintézke-
dés az FMEA mely értékelési szempontja mentén fejti ki 
hatását, három kategóriába sorolhatjuk a javító intézke-
déseket. Eszerint beszélhetünk hibagyakoriság csök-
kentő, hiba-felismerést javító és következmény-enyhítő 
jellegű intézkedésekről. 

HHiibbaaggyyaakkoorriissáágg  ccssöökkkkeennttőő  iinnttéézzkkeeddéésseekk  
A hibagyakoriság csökkentő intézkedések magára a 
gyártási folyamatra, a megelőzésre koncentrálnak. Az 
intézkedés hatására a gyártási folyamat hosszabb távon 
szabályozottabbá válik, ami rendszerint a megelőzéssel 
és a termék előállításával összefüggő költségek enyhe 
növekedését vonhatja maga után. Például a folyamatban 
résztvevőknek több időt, munkát kell fordítaniuk a folya-
mat kézbentartására, több képzésre van szükségük, új-
fajta eljárásokat kell végrehajtani a folyamatjellemzők 
szabályozására, vagy éppen jobb alapanyagokat, új se-
gédanyagokat kell a gyártásban alkalmazni, ami enyhén 
növeli a termékek gyártási költségét. Azonban elképzel-
hető olyan szerencsés helyzet is, hogy például egy tech-
nológiai fejlesztést magával hozó intézkedés hatására a 

oriság csökkentő intézkedésektől azonban a 
vel 

i

 

állalat termékeinek minőségét a vevők a külső 
megelőzés és gyártás költségei csökkennek hosszabb 
távon, azonban ilyenek általában csak viszonylag költsé-
ges minőségjavító projekt után fordulhatnak elő.  
A hibagyak
megelőzési és termék előállítási költségek kivételé
minden más m nőségköltség kategóriában javulást vá-
runk. Mivel a hibagyakoriság csökkenésével a belső mi-
nőség javul, ez magával vonja a külső minőség javulását 

is. Az intézkedés hatására hosszabb távon csökkenthe-
tőek lesznek az ellenőrzések, vagyis az értékelési költ-
ségek mérséklődnek, valamint a javuló belső és külső 
minőség kevesebb belső és külső hibaköltséget von
maga után. A külső minőség javulása hosszabb távon a 
vállalat bevételeire is kedvező hatással lehet, hiszen nö-
vekedhet az értékesítés volumene, vagy akár a jobb mi-
nőség alapján a vállalat magasabb árat is elérhet a pia-
con. (Freiesleben, 2005) Megjegyzendő azonban, hogy a 
hibagyakoriság csökkentő intézkedések esetén a javító 
intézkedés közvetett gazdasági hatásait elég nehéz 
mérni, értékelni, hiszen viszonylag bonyolult az a me-
chanizmus, amin keresztül a gazdasági előnyök jelent-
keznek. Egy ilyen javító intézkedés előtt nehéz meg-
mondani, hogy milyen mértékben csökkennek az érté-
kelési és hibaköltségek, különösen akkor, ha nem ren-
delkezik a vállalat az adott hibafajtához kapcsolódó ko-
rábban gyűjtött minőségköltség adatokkal. A vállalat be-
vételi oldalán jelentkező többletbevételt még nehezebb 
előre jelezni, hiszen ahhoz egy –a többi piaci szereplőt is 
figyelembe vevő– összetett elemzés szükséges, amiben 
nehezen hozhatók egyértelmű ok-okozati viszonyba a 
minőségjavító projekt és annak bevételre gyakorolt hatá-
sai. 

HHiibbaaffeelliissmmeerréésstt  jjaavvííttóó  iinnttéézzkkeeddéésseekk  
A hibafelismerést javító intézkedések célja az, hogy az 
ellenőrzés, értékelés fokozásával javítsák a külső minő-
séget. A v
minőség alapján ítélik meg. Azok a vállalatok, amelyek 
gyenge belső minőséggel rendelkeznek, megtehetik azt, 
hogy a termékek ellenőrzésének fokozásával, vagy a 
hiba-felismerés hatékonyságának növelésével a külső 
minőség szintjén javítsanak. A hibafelismerést javító in-
tézkedések alapvetően nem befolyásolják közvetlenül a 
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belső minőség szintjét, sem a termék-előállítási és meg-
előzési költségeket. Az értékelés költségei jellemzően 
növekednek az ellenőrzés fokozásával. A költségek te-
kintetében a lényeges hatást az okozza, hogy a külső 
hibaköltségek jelentős része átalakulhat belső hibakölt-
séggé a magasabb felfedezhetőség miatt. Ez jelentős 
megtakarítást jelenthet a vállalat számára, hiszen 
ugyanannak a hibának a külső hibaként történő megjele-
nése akár többszöröse lehet annak, mintha belső hiba-
ként kezeljük. Közvetett módon a külső minőség javulása 
itt is magával vonhatja az értékesítési bevételek növeke-
dését, de talán helyesebb itt az a megközelítés, hogy a 

avítása, verseny-

b felis-

intézkedés (mivel előfeltevésünk szerint a többi FMEA 
yakoriságon keresztül 

külső minőség ilyenfajta mesterséges j
képes szintre hozása arra jó, hogy kivédje a vállalat ve-
vőinek elpártolását, a vállalat esetleges piacvesztését. 
Érdekességképpen itt megjegyezhető, hogy arra is látni 
példát, hogy egyes cégek –főleg fogyasztói piacon– ki-
fejezetten magából az ellenőrzésből kívánnak reklámja-
ikban marketing előnyhöz jutni, hiszen azt hirdetik, hogy 
minden terméknek ellenőrzött a minősége, minden ter-
méket külön-külön válogatnak, stb. Talán nehezebb a 
piacon egy cégnek megmagyarázni azt, hogy ő lényegé-
ben nem hoz létre selejtet? 
A hibafelismerést javító intézkedésekkel kapcsolatban 
azonban megjegyzendő, hogy ezen intézkedések kivált-
hatnak hosszabb távon egy olyan közvetett hatást is, ami 
visszahathat a gyártás belső minőségére, annak elle-
nére, hogy az intézkedés elsődlegesen, közvetlen mó-
don nem a belső minőség javítását célozza meg. Itt egy 
visszacsatolásról van szó, ami a belső hibák job
meréséből következik. Ha például egy sorozatgyártásban 
egy hiba miatt folyamatosan selejt keletkezik, akkor jobb 
ellenőrzés, észlelés mellett hamarabb azonosítják a hi-
bát, és e visszacsatoláson keresztül látszólag javul a 

gyártás belső minősége. Ugyanez a visszahatás érvé-
nyesülhet akkor is, amikor valamely dolgozó megtudja, 
hogy az általa okozott hibát a javító intézkedés hatására 
hamarabb felfedezik, ezért igyekszik azt minél ritkábban 
elkövetni. E visszahatás erőssége attól függ, hogy tér-
ben, időben, szervezetileg milyen közel van a hibaforrás 
és a hiba azonosításának, felfedezésének helye. E köz-
vetett hatás legjobb kihasználásának példájaként a fo-
lyamatba integrált önellenőrzéseket vagy éppen a gyár-
tórendszerbe beleépített ellenőrző eszközök említhetők 
meg. 

KKöövveettkkeezzmméénnyy--eennyyhhííttőő  iinnttéézzkkeeddéésseekk  
A következmény-enyhítő intézkedések az FMEA szem-
pontjai közül a hibakövetkezmény súlyosságával, a ve-
vőre gyakorolt hatással vannak összefüggésben. Ilyen 
intézkedések a szűken értelmezett gyártási folyamatok-
nál nagyon ritkák, mivel nehezen értelmezhetőek, 
ugyanis egy ilyen hatás jellemzően akkor következhet 
be, ha a folyamat eredményeképpen létrehozott termék 
jellemzőit változtatjuk. Vagyis a következmény-enyhítő 
intézkedések folyamat FMEA alapján ritkán indíthatók, 
másfajta (például konstrukciós) FMEA esetén gyakrab-
ban. Egy tisztán következmény-enyhítő minőségjavító 

szempont nem változik) a hibag
értelmezett belső és külső minőség szintjére közvetlenül 
nem hat. Azonban a vevő szempontjából a minőség ja-
vul. Ez a látszólagos ellentmondás a minőség fogalmá-
nak különböző értelmezéséből fakad. Garvin minőség-
definícióit alkalmazva (Garvin, 1988) könnyen azonosít-
ható, hogy a követelményeknek való megfelelésre építő 
termelés-alapú minőség felfogás szerint nem változik a 
minőség szintje, miközben a felhasználó-alapú minőség 
megközelítés szempontjából jelentős javulás történhet 

Magyar Minőség XVII. évfolyam 10. szám 2008. október  127/131 oldal 



Magyar Minőség XVII. évfolyam 10. szám 2008. október  128/131 oldal 

ssaa  
 jellegű javító-intéz-

megfe

egy következmény-enyhítő intézkedés hatására. A minő-
séggel kapcsolatos költségek vizsgálata alapján az álla-
pítható meg, hogy az éppen vizsgált hiba és hiba-ok te-
kintetében az értékelési és belső hiba költségek válto-
zatlannak tekinthetők. Azonban a megelőzési és gyártási 
költségek a minőségjavító intézkedés hatására jellem-
zően változhatnak, mivel a vevői igényeket magasabb 
szinten kielégítő terméket, vagy magasabb értékű szol-
gáltatást hoz létre a vállalat. A változás többnyire a meg-
előzési és gyártási költségek növekedését jelenti, azon-
ban ez nem szükségszerű. 
Legkönnyebben a külső hibaköltségek alakulása értel-
mezhető. Itt csökkenést várhatunk, hiszen a következ-
ményeket enyhítő intézkedés miatt a vevőhöz került hiba 
már kisebb kárt okoz a vevőnek, vagy egyáltalán nem 
zavarja a vevőt. A vállalat számára bevétel növekedést is 
eredményezhet a minőségjavító projekt, hiszen a termék 
nagyobb értékkel bír a vevők szemében. 

Megfelelés költségei Nem-

Mindezek után azonban megállapítható, hogy a követ-
kezmény-enyhítő minőségjavító intézkedések elfogad-
tatása gazdasági szempontból jellemzően nem könnyű 
egy vállalatnál. Ugyanis az ilyen jellegű minőségjavító 
projektek költségei és a projekt hatására esetleg megnö-
vekedő gyártási költségek könnyen észlelhetők, mérhe-
tőek, viszont az ezzel szembe állítható, jövőben csök-
kenő külső hibaköltségek és a hosszabb távon növekvő 
bevételek nehezen határozhatóak meg. 

AA  kküüllöönnbböözzőő  jjeelllleeggűű  mmiinnőőssééggjjaavvííttóó  iinnttéézzkkeeddéésseekk  öösssszzeehhaa--
ssoonnllííttáá
Ez előbbiekben a három különböző
kedés típus mindegyikénél kifejtettem, hogy milyen jel-
legzetes hatást gyakorol a költségekre és a minőség 
szintjére. Ezeket az alábbi táblázatban lehet összefog-
lalni. 
 

lelés költségei 
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A minőségjavulás céljának elérésében alapvető szemlé-
letbeli különbség fedezhető fel a három megközelítés 
között. A hibafelismerést javító intézkedések ellenőrzés 
központúnak tűnnek, a hibagyakoriság csökkentő intéz-
kedések szabályozásközpontúak, a következmény eny-
hítését célzó projektek pedig elsősorban a vevőt helyezik 
középpontba. Ez a szemléletbeli különbség egyértel-
műen párhuzamba állítható a minőségmenedzsment 
fejlődésének főbb szakaszaival (minőség-ellenőrzés, mi-
nőségszabályozás, minőségmenedzsment). Ez rögtön 
felveti akkor azt a kérdést, hogy az FMEA egyes szem-
pontjai között ezek alapján különbséget lehet-e tenni. 
Például helyesebb-e mindig a következményeket enyhítő 
intézkedésről döntetni, mint hibagyakoriság csökkentőről, 
hiszen az előbbi egy fejlettebb felfogást tükröz. Vélemé-
nyem szerint ez nem jelenthető ki ilyen egyértelműen. A 
minőségjavító intézkedések, minőségjavító projektek 
jellegének megválasztása több szempont együttes mér-
legelését teszi szükségess

- ülts gfelfogását 
gi fe ntj

- az intézkedés hatásán át, 
- pontb okolhatóságot, 

 szorosságát, 
 vá as

ségi szintje általában összefügg. Amennyiben a folyamat 
jelenleg mind belül, mind kívül gyenge megfelelés mutat, 

a ré m
lozni. Ilyenkor érvként lehet felhozni a további szempon-

l 
n 

esetben történhet, amikor gazdasági szempontból ez tű-

rvezése. Amennyiben a vevő olyan, akit nem tekint 
 szervezet hosszú távon ügyfelének, akkor a belül fel-

tárható nem-megfelelések azonosítása tűnik gazdasá-
 ha az adott hiba csak néhány, előre ter-

vezhető számú gy ciklusb ntkez  
b tség a-

sabb szintjének vállalása gaz ab
ző intézkedéssel szemben. 
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hítő téz szób ettő
sági szempontok alapján dönteni nehéz, hiszen egyik 
esetben sem könnyű az intézkedés kapcsán változó 
költségeket előre lá ható az, hogy 
 k ny g

ban drágábbak, mivel alapvetően a már kialakított konst-

é: 
 szervezet felkész
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jlettségi szi
ak időtávj
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gazdasági szem
- szervezetnek a folyamat vev

a kapcsolat
őjével kapcsolatos célját, 

- a vevő igényeinek ltozási gyors
A szervezet felkészültsége és a folyamat jelenlegi fejlett-

ágát. 

akkor célszerű lehet hibafelisme s javítását egcé- a

tokat is, hiszen a hibás termékek, a folyamat nem-meg-
felelő kimenetének vizsgálata feltehetően egyszerűbb, 
rövidebb időtávon belül elvégezhető. Gazdasági szem-
pontból talán egy ilyen javító-intézkedés elrendelése a 
legkönnyebben indokolható, hiszen a reklamációkból, 
vevői panaszokból adódó külső hibaköltségek csökke-
nése könnyen szembeállítható az értékelések és belső 
hibák enyhén növekvő költségével. 
Egy fejlettebb minőségfelfogással, folyamattal rendel-
kező szervezet is dönthet úgy, hogy a hibafelfedezésse
próbálja javítani a vevőnek nyújtott minőséget. Ez olya

nik helyesebbnek. Itt arra kell gondolni, hogy egy hibás 
termék, vagy folyamatlépés ellenőrzése lényegesen ol-
csóbb lehet, mint egy megelőző intézkedés bevezetése, 
vagy a magának a terméknek, folyamatnak az alapvető 
újrate
a

gosnak. Vagyis
ártási 

őrzés és a 
an jele

első hibaköl
daságos

ik, akkor a
ek mag

b lehet egy 
rendszeres ellen

drága megelő

ezett hos  távú lat mia san m
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 jelezni. Ta
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rukció, a folyamat átalakításával jár, valamint a hibakölt-
 

otenti

nd C
and 

ity 

. F. (1991): Pinpointing the real c

- ic comparison of insp
ement, Vol 14. No. 7, p

- st of quality: 

 

ségek közvetetten növekedhetnek, hiszen az átalakított
folyamat újfajta hibákat generálhat. Azonban egy belső 
és külső megfelelés szintjén is jól teljesítő vállalatot is 
könnyen elhagyhat egy vevő, ha a minőségjavító intéz-
kedések nem a vevő igényét követik, ami jelentős bevé-
tel csökkenéssel járhat. A hibagyakoriság csökkentő és a 
következmény-enyhítő jellegű intézkedések közötti prefe-
renciát nem gazdasági szempontból érdemes eldönteni. 
Vélhetően az lesz gazdasági szempontból hosszú távon 
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a jobb, amely a vevőnek való megfelelés szempontjából 
a választás pillanatában kedvezőbbnek tűnik. Vagyis ha 
a vevő inkább azt várja, hogy a lehetséges hiba követ-
kezményeit próbáljuk csökkenteni, akkor a termék, fo-
lyamat ilyen irányú átalakítása célszerű. Ha viszont nincs 
ilyen igénye, nem jelzi az igényét, vagy megfelel a vevő-
nek a hiba ritkább előfordulása, vagy esetleg a hibaarány 
javítása inkább belső indíttatású a cégnél, akkor egy hi-
bagyakoriság csökkentő intézkedés elrendelése cél-
szerű. 
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