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Összefoglalás 
Az elmúlt évtizedekben a gazdálkodástudomány kitün-
tetett figyelemmel kísért két -mind a makrogazdaság, 
mind az egyes vállalatok működésének sikere szem-
pontjából meghatározó fontosságú– jelenséget: 

- egyrészt a szolgáltatásoknak a hagyományos ter-
meléssel szembeni egyre erőteljesebb térnyerését, 

- másrészt a fogyasztói érték teremtése szempontjá-
ból növekvő jelentőségű ellátási láncoknak, illetve 
azok menedzsmentjének kérdéskörét. 

Ugyanakkor igen kevés elemzés, de kevés leíró jellegű 
munka is született a két jelenséget és menedzsment-
problémát összekapcsoló területről, azaz a szolgáltatá-
sok ellátási láncáról, ezen ellátási láncok kezelésének 
speciális problémáiról. 
 A szerzők cikkükben a szolgáltatások ellátási láncának 
és menedzsmentjének jellegzetességeit, a klasszikus 
terméket előállító ellátási láncokhoz viszonyított sajátos-
ságait foglalják össze a nemzetközi szakirodalom alap-
ján. Ennek során bemutatják, hogy az ún. tiszta szolgál-
tatások széles körben ismert jellemzői hatással vannak a 
szolgáltatások előállítását és értékesítését végző ellátási 
láncok működésére is. Ezek a hatások és specialitások 
megjelennek az ellátási lánc-menedzsment irodalmában 
kiemelten tárgyalt mindhárom problémakörben, rányom-
ják tehát bélyegüket mind az ellátási lánc felépítésére, 
mind az ellátási láncban együttműködő partnerek kap-

csolatának kezelésére és végül, de nem utolsó sorban 
az ellátási lánc-menedzsment folyamatok kezelésére. 
Kulcsszavak: szolgáltatás, ellátási lánc-menedzsment, 
sajátosságok 
Bevezetés 
Az elmúlt évtizedekben a gazdálkodástudomány kitün-
tetett figyelemmel kísért két -mind a makrogazdaság, 
mind az egyes vállalatok működésének sikere szem-
pontjából meghatározó fontosságú- jelenséget, egyrészt 
a szolgáltatásoknak a hagyományos termeléssel szem-
beni egyre erőteljesebb térnyerését, másrészt a fo-
gyasztói érték teremtése szempontjából növekvő jelentő-
ségű ellátási láncoknak, illetve azok menedzsmentjének 
kérdéskörét. Ugyanakkor igen kevés elemzés, de kevés 
leíró jellegű munka is született a két jelenséget és me-
nedzsment-problémát összekapcsoló területről, azaz a 
szolgáltatások ellátási láncáról, ezen ellátási láncok ke-
zelésének speciális problémáiról. 
A szolgáltatások ellátási láncának irodalma nemzetközi 
szempontból sem bővelkedik forrásmunkákban, bár mint 
látni fogjuk, néhány szerző már megtette az első, meg-
határozó fontosságú lépéseket és ezzel elindították a 
kérdéskörről történő gondolkodást (Sampon, 2000; 
Ellram et al., 2004; Åhlström – Nordin, 2006; Baltacioglu, 
2007). A magyar szakirodalom viszont jelentősen lesza-
kadva követi e terület fejlődését. Az elmúlt években kü-
lön-külön a szolgáltatások speciális menedzsmentkérdé-
seivel, illetve az ellátási lánc-menedzsment kihívásaival 

Megjegyzés
A cikk eredetileg a Vezetéstudomány 2010. 2. számában jelent meg.

Megjegyzés
Egyetemi docens, tanszékvezető, Budapesti Corvinus Egyetem

Megjegyzés
V. évfolyamos egyetemi hallgató Budapesti Corvinus Egyetem



számos hazai szerző foglalkozott. A szolgáltatásme-
nedzsment témakörben –egyébként a nemzetközi gya-
korlathoz hasonlóan– legerőteljesebben a szolgáltatás-
marketing oldaláról érkező kutatók publikálnak (Veres, 
1998; Kenesei – Kolos, 2007), de már hazánkban is ha-
gyománya van a szolgáltatásokkal kimondottan a ter-
melés oldaláról érkező szakemberek kutatásainak, illetve 
publikációinak (Chikán – Demeter, 1994; Demeter – Ge-
lei, 2002; Demeter, 2009). Az ellátási lánc-menedzsment 
témakörében is számos publikáció született magyar 
nyelven, mind a hagyományos termelésmenedzsment 
(Chikán – Demeter szerk., 1999), mind a logisztika (Sze-
gedi – Prezenszki, 2003), de a hálózati megközelítés ol-
daláról is (Gelei, 2009). Nem született ugyanakkor olyan 
tanulmány, mely e két témakört összekapcsolta volna. 
Ezért cikkünkben a nemzetközi irodalomra, az abban 
eddig felhalmozott tudásra építve, e hiány pótlására vál-
lalkozunk és a hazai szakma figyelmének a témakör felé 
fordítása érdekében a szolgáltatások ellátási láncának és 
ellátási lánc-menedzsmentjének specialitásait mutatjuk 
be. Cikkünk alapvetően elméleti jellegű, megállapításain-
kat ugyanakkor konkrét példákkal illusztráljuk. 
Termék vs szolgáltatás 
Annak érdekében, hogy a szolgáltatások ellátási láncá-
nak sajátosságait, illetve a szolgáltatás ellátási lánc-me-
nedzsmentjének speciális problémáit sikeresen számba 
tudjuk venni, kiinduló lépésként –hagyományosan– a 
termelés és a szolgáltatások közötti különbségekig ér-
demes visszanyúlni. 
A szolgáltatások termeléshez viszonyított sajátosságai 
már a szolgáltatások definiálása során megjelennek. A 
szolgáltatások meghatározására számos szerző tett kí-
sérletet. A fogalom meghatározásának hagyományos és 
pragmatikus megoldása a szolgáltatások egyszerű felso-

rolása, gyakran a hivatalos statisztikai besorolást alapul 
véve (Németh – Papp, 1995), de a legtöbb szerző a 
meghatározás, definiálás során a szolgáltatások tartalmi 
jellemzőire, specifikumaira hangsúlyozva próbálja a 
szolgáltatások értelmezését megadni. Ilyen tartalmi 
meghatározást ad például Murdick és szerzőtársai 
(1990), amikor a szolgáltatást, mint olyan tevékenységet 
értelmezi, mely fogyasztója számára idő, hely, forma 
és/vagy pszichológiai hasznosságot állít elő. Nie és 
Kellogg (1999) értelmezésében a termékek megfogható 
jószágok, melyek mind térben, mind időben léteznek, 
míg a szolgáltatások outputja nem megfogható, azok in-
kább cselekedetek és folyamatok, melyek csak időben 
léteznek. Kotler (1999) pedig a következőképpen hatá-
rozza meg a szolgáltatásokat: a szolgáltatás olyan cse-
lekvés vagy teljesítmény, amelyet egyik fél nyújt a má-
siknak, és amely lényegét tekintve nem tárgyiasult, és 
nem eredményez tulajdonjogot valami fölött, bár előállí-
tási folyamata kapcsolódhat fizikai termékhez is. Az 
előző meghatározások is rámutatnak arra, hogy a szol-
gáltatás sajátosságai közé a szolgáltatásmenedzsment 
irodalmában széles körben ismert következő jellemzők 
tartoznak: 

- megfoghatatlanság: A szolgáltatások outputja 
nem megfogható, megragadható. A szolgáltatás-
nyújtás folyamatának az eredménye mindenkép-
pen a fogyasztó által észlelt hasznosság, a szol-
gáltatásnyújtás folyamata vevőjének értéket te-
remt. Ez a hasznosság, vagy érték ugyanakkor 
jellemzően fizikailag nem megragadható (pl. a tu-
dásátadás az oktatási szolgáltatások esetén, vagy 
a gyógyulás az egészségügyi szolgáltatások 
esetén). 
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- tárolhatatlanság: Amennyiben a szolgáltatások 
eredménye nem megragadható, úgy az nem is tá-
rolható, készletezhető, csak akkor lehet nyújtani, 
amikor a fogyasztó azt konkrétan igényli. A szol-
gáltatások előállítása során ebből következően a 
menedzsment nem élhet a hagyományos termék-
előállítási folyamat számára oly hasznos készlete-
zés eszközével. 

- párhuzamosság: Mivel a szolgáltatás nem tárol-
ható, előállítására akkor kerül sor, ha azt a vevő 
igényli, azaz a konkrét vevői igény, igen gyakran 
maga a vevő is megjelenik a szolgáltatási rend-
szerben. Így aztán a szolgáltatások ”termelésé-
nek” és fogyasztásának folyamata összecsúszik, 
legalább részben egymással párhuzamosan megy 
végbe, aminek fontos következménye, hogy a 
szolgáltatás outputjának, eredményének része 
lesz maga a szolgáltatásnyújtási folyamat, annak 
minősége a fogyasztói értékítéletet pedig közvet-
lenül befolyásolja. 

- heterogenitás: Részben az ingadozó vevői igé-
nyekhez történő intenzívebb igazodásnak, rész-
ben pedig a jelentős humán erőforrásnak köszön-
hetően a szolgáltatások outputja nem standardi-
zált, nem szabványosított. Mivel a fogyasztó gyak-
ran jelen van a szolgáltatásnyújtási rendszerben, 
észlelései alapvetően befolyásolják mind a szol-
gáltatás eredményét, mind pedig annak minősé-
gét. A fogyasztó konkrét hangulata közvetlenül 
befolyásolja elvárásait, mintegy „ráül” a szolgál-
tatásnyújtás folyamatára, annak megítélése ezért 
jellemzően a megfogható, jól számszerűsíthető és 
standardabbnak tekinthető termékminőséghez 
képest jóval szubjektívebb és heterogénebb. 

- a humán tényező kiemelt jelentősége: Mivel a 
szolgáltatásnyújtás és fogyasztás folyamata szol-
gáltatások esetében gyakorta összecsúszik és 
ennek következtében a szolgáltatásminőséget a 
szolgáltatás létrehozásának folyamata is befolyá-
solja, nagyon fontossá válik a rendszerben lévő 
fogyasztó igényeinek minél pontosabb megértése, 
az egyedi igényekhez való rugalmas alkalmazko-
dás és ezeknek az igényeknek a megfelelő ki-
szolgálása. A szolgáltatásnyújtási folyamat e 
folytonos adaptációjában a humán erőforrás, a 
szolgáltató rendszer alkalmazottai meghatározó 
szerepet játszanak. 

Az előzőekben ismertetett szolgáltatásspecifikumok 
szolgáltatásonként természetesen igen eltérőek lehetnek 
és valójában két átfogó szolgáltatásjellemző által legin-
kább meghatározottak. Az első ilyen jellemző az értékte-
remtő folyamat által létrehozott output tárgyiasulásának a 
foka, míg a másik a szolgáltatásnyújtási folyamat és fo-
gyasztója közötti interakció intenzitásának mértéke. Mi-
nél kevésbé tárgyiasul a szolgáltatásnyújtás folyamatá-
nak outputja és/vagy minél intenzívebb a fogyasztó és a 
szolgáltató rendszer közötti interakció, annál erőteljeseb-
ben érvényesülnek az adott szolgáltatás esetén az em-
lített jellemzők. 
A szolgáltatási folyamat outputjának a tárgyiasulása 
erőteljesen függ attól, hogy mire irányul az adott szol-
gáltatás. Lovelock és Yip (1996) ebből a szempontból 
három alaptípust különböztet meg: az emberekre, az 
emberek tulajdonában lévő tárgyra és az információra 
vonatkozó szolgáltatások típusait. Ugyanezt az alapvető 
tipizálást használja Fitzsimmons és szerzőtársa (1983), 
illetve Lovelock (1996). Az emberekre vonatkozó szol-
gáltatások azok, melyek során a szolgáltatásnyújtási fo-
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lyamat magának az ember fizikai és/vagy pszichikai álla-
potának megváltoztatására irányul (pl. oktatás, egész-
ségügyi szolgáltatás, turizmus, szórakoztatóipar szol-
gáltatásai). Ezekre a szolgáltatásokra igaz legerőteljes-
ebben, hogy a fogyasztó a szolgáltatási folyamat részévé 
válik, a szolgáltatás előállítása és fogyasztása párhuza-
mosan megy végbe, a minőség észlelése pedig igen 
heterogén. A fogyasztó tulajdonában lévő tárgy meg-
munkálásával kapcsolatos szolgáltatások esetében (pl. 
logisztikai, szerelési, javítási, parkosítási szolgáltatások) 
a fogyasztóval való kapcsolat jellemzően megvan, de 
nem olyan intenzív. Az információalapú szolgáltatások 
közé tartozik a fogyasztó számára hasznos információk 
összegyűjtése, manipulálása, értelmezése és továbbí-
tása (pl. számviteli, banki, jogi szolgáltatások), ahol a fo-

gyasztó interakciója a szolgáltató rendszerrel, az ér-
tékteremtés folyamatával gyakran minimális. 
A szolgáltatások specifikus kezelésének igényét magya-
rázó másik kiemelt jellemző a fogyasztó és a szolgálta-
tásnyújtási folyamat közötti interakció mértéke. Az inter-
akciót a szerzők különféleképpen ragadják meg. Így pl. 
Chase (1981) a fogyasztói kapcsolat szorosságával, míg 
Schmenner (1986) ismert, a szolgáltatási folyamatokat 
tipizáló mátrixában a fogyasztóval való kapcsolat testre 
szabásának mértékével azonosítja. Mindegyikük hang-
súlyozza azonban, hogy minél intenzívebb ez az interak-
ció, annál erőteljesebben érvényesülnek a korábban em-
lített szolgáltatásmenedzsment specialitások. ((11..  áábbrraa))
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A szolgáltatások tehát igen sokfélék, a szolgáltatásme-
nedzsment irodalma által tárgyalt sajátosságok pedig 
leginkább az emberre irányuló, a szolgáltatásnyújtási fo-
lyamat és fogyasztója közötti erőteljes interakcióval ren-
delkező szolgáltatások, az ún. tiszta szolgáltatások ese-
tében jelentkeznek a legerőteljesebben. Mivel a specia-
litások megragadása ezeknél a tiszta (más néven 
klasszikus) szolgáltatásoknál a leginkább egyértelmű és 
a legkönnyebben értelmezhető, ezért a szolgáltatások 
ellátási láncának és ellátási lánc-menedzsmentjének 
specialitásait bemutató cikkünkben is elsősorban e szol-
gáltatástípusra fókuszálunk. 
Még mielőtt a tiszta szolgáltatások (a továbbiakban egy-
szerűen szolgáltatások) ellátási lánc-menedzsment 
szempontú tárgyalására rátérnénk, hangsúlyozni szeret-
nénk, hogy a kérdéskört nemcsak e viszonylag szűk 
szolgáltatástípus esetén tartjuk fontosnak. Az itt bemuta-
tásra kerülő sajátosságok, ha eltérő mértékben is, de 
megjelennek más szolgáltatástípusok esetében is, sőt 
véleményünk szerint szintén relevánsak a hagyományos 
termelővállalatok és ellátási láncaik számára. Fontos ez 
a témakör, hiszen ma már a fogyasztók szinte kivétel 
nélkül komplex termék- és szolgáltatáscsomagokat igé-
nyelnek és vásárolnak meg. A szolgáltatások menedzs-
mentjének sikere gyakran akkor is döntő fontosságú, ha 
a Lovelock és Yip (1996) által termékcsokornak nevezett 
komplex termék- és szolgáltatáscsomag közepén nem 
szolgáltatást, hanem klasszikus terméket találunk. Az 
együttműködő vállalatok ellátási láncai által a végső fo-
gyasztónak nyújtott ún. kiterjesztett termékcsomag (Le-
vitt, 1974) kritikus elemei a termékmagra rakódó szol-
gáltatások és azok megfelelő színvonalú kezelése. Aho-
gyan a szolgáltatásmarketing klasszikusa Levitt még 
1972-ben ezt megfogalmazta: nincs olyan, hogy szol-
gáltatási iparág! Csak olyan iparágak vannak, ahol a 

szolgáltatáselem jelentősebb, mint mások esetében. 
Alapvetően ezt a megállapítást húzza alá az üzleti csere 
Lush és Vargo-féle értelmezése (2004), az ún. szolgálta-
tás dominált működési logika (Service Dominant Logic) 
is. 
Az ellátási lánc klasszikus elmélete 
Az ellátási lánc fogalmának értelmezése, illetve megha-
tározása során két megközelítéssel is találkozhatunk 
(Gelei 2009). Az egyik ellátási lánc-értelmezés szerint az 
nem más, mint három vagy több egységből (szervezet 
vagy egyén) álló csoport, mely tagjai közvetlenül részt 
vesznek meghatározott termék- és szolgáltatáscsomag 
kapcsán szükségessé váló, a forrástól a végső felhasz-
nálás felé irányuló termék-, szolgáltatás-, információ-, 
pénz- és értékáramlás biztosításában (Mentzer és szer-
zőtársai, 2001). Ez a meghatározás az ellátási láncot al-
kotó szereplőkre helyezi a hangsúlyt. Az ellátási láncok 
két kitüntetett szereplője a végső fogyasztó, illetve az ún. 
központi vállalat. A végső fogyasztó kitüntetett jelentősé-
gének oka egyrészt az, hogy a fogyasztó számára érté-
kesített termék- és szolgáltatáscsomag mentén lehet 
magát az ellátási láncot értelmezni, szereplőit feltérké-
pezni. Másrészt nyilvánvaló, hogy a fogyasztó az, aki az 
egész láncot életben és mozgásban tartja azzal, hogy a 
lánc által létrehozott termék- és szolgáltatáscsomagot 
megvásárolja és igénybe veszi. 
Az ellátási láncok másik kitüntetett szereplője a központi 
vállalat, az a szereplő, akinek a szempontjából az ellátási 
lánc adott pillanatban megfigyelhető működését, fejlesz-
tési lehetőségeit vizsgáljuk, s aki az egész változás mo-
torja. Az ellátási lánc központi vállalata jellemzően erős, 
a végső fogyasztói értékteremtésre alkalmas termék- és 
szolgáltatáscsomag előállításában központi szerepet ját-
szó, gyakran nemzetközi nagyvállalat. További ellátási 



lánc-szereplők, az első, másod stb. körös beszállítók 
(beleértve a végső, jellemzően alapanyag beszállítókat), 
illetve a közvetlen, első körös, illetve a közvetett vevők 
és természetesen a végső fogyasztók. Az ellátási lánc 
jellegzetes és a hatékony működés szempontjából fontos 
további szereplői a logisztikai szolgáltatók is. 
Az ellátási lánc definíciója –-az előző értelmezés szerint- 
a szereplőket hangsúlyozza, helyezi az értelmezés és 
elemzés középpontjába. Egy másik megközelítés szerint 
az ellátási láncot úgy értelmezhetjük, mint adott termék- 
és szolgáltatáscsomag létrehozásához szükséges ér-
tékteremtő folyamatok együttműködő szervezeteken át-
ívelő sorozata, mely a vevő –végső soron, a lánc végén 
álló fogyasztó– igényeinek kielégítésére alkalmas termé-
ket, illetve szolgáltatást hoz létre (Chikán, 1997). Ez a 
definíció az elemzés középpontjába azokat az értékte-
remtő folyamatokat helyezi, melyeken keresztül a végső 
fogyasztó igényének kielégítéséhez szükséges üzleti 
megoldás létrejön, realizálódik. Az ellátási láncban vég-
bemenő kulcsfontosságú folyamatok a következők 
(Lambert és szerzőtársai, 2008): 

- vevőkapcsolatok menedzsmentjének folyamata, 
- beszállítói kapcsolatok menedzsmentjének folya-

mata, 
- vevőszolgálat folyamata, 
- keresletmenedzsment folyamata, 
- komplex rendelésteljesítési folyamat, 
- termelési folyamat, 
- termékfejlesztési folyamat, 
- visszutas folyamat. 

Az ellátási lánc menedzsmentjét legáltalánosabban úgy 
határozhatjuk meg, mint az abban részt vevő szerveze-
tek, illetve a közöttük zajló folyamatok tudatos, a részt-
vevők versenyképességének javítását célzó kezelését 
annak érdekében, hogy a lánc teljesítményét, végső so-
ron versenyképességét növeljük (Gelei, 2003). E konkrét 
menedzsmenttevékenység számos módon, színes esz-
köztár alkalmazásával valósulhat meg, melyek három 
nagyobb kérdéskör köré csoportosíthatók: 

- az ellátási lánc struktúrája és annak alakítása, 
- az ellátási láncban együttműködő vállalatok kö-

zötti kapcsolatok menedzsmentje, 
- a fogyasztónak értékesített termék- és szolgálta-

táscsomag létrehozását biztosító komplex folya-
matrendszer menedzsmentje. 

Az ellátási lánc és az ellátási lánc-menedzsment előző-
ekben ismertetett általános értelmezése, fogalma füg-
getlenül a végső fogyasztónak értékesített termék- és 
szolgáltatáscsomag konkrét tartalmától érvényes, annak 
ellenére, hogy azokat a szakirodalom elsőként és a mai 
napig elsősorban a klasszikus termékek előállítása kap-
csán írta le és elemezte. A szolgáltatás-termék (szolgál-
tatás-output) és a szolgáltatásnyújtási folyamat jellegze-
tességei azonban azonnal megjelennek, ha az ellátási 
lánc menedzsmentjének konkrét megvalósulását, az 
egyes menedzsment-eszközcsoportokat kezdjük el vizs-
gálni. A következőkben ezeknek az ellátási lánc-me-
nedzsment sajátosságoknak a bemutatására kerül sor. 
Ismét hangsúlyozzuk, hogy munkánk során azokra a 
szolgáltatásokra és ellátási láncokra koncentrálunk, ahol 
a végső fogyasztó számára értékesített ’termék csokor’ 
központi eleme tiszta szolgáltatás. Ezeket az ellátási lán-
cokat szolgáltatásellátási-láncoknak nevezzük. 
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A szolgáltatásellátási-láncok és menedzsmentjük 
sajátosságai 
Tanulmányunk ezen alfejezetében a nemzetközi szak-
irodalomra építve bemutatjuk azokat a primer menedzs-
mentsajátosságokat, melyek a tiszta szolgáltatást érté-
kesítő ellátási láncok esetében kimutathatóak. Ezek a 
sajátosságok, mint azt látni fogjuk, megjelennek mind a 
szolgáltatás ellátási láncának struktúrájában, mind az 
ellátási láncban együttműködő kapcsolatok kezelésében, 
de az értékteremtés konkrét folyamataiban is. A sajátos-
ságok értelmezésekor és leírásakor az összehasonlítás 
alapját a hagyományos terméket létrehozó ún. klasszikus 
vagy termékellátási-lánc és annak irodalma jelenti. El-
méleti megállapításainkat konkrét példákkal illusztráljuk, 
a kiemelt és jellegében bonyolult specialitásokat pedig 
egy konkrét, a hazai oktatási piacon tiszta szolgáltatást 
nyújtó ellátási lánc példáján keresztül, esettanulmány 
jelleggel illusztráljuk. 
Ez az ellátási lánc a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 
logisztikai szakirányú posztgraduális képzésének (lo-
gisztikai szakirányú menedzser és logisztikai szakköz-
gazdász szakok) ellátási lánca, melynek alapvető célja, 
hogy a már gyakorlattal rendelkező és vezetői beosz-
tásra pályázó logisztikai szakemberek számára nemzet-
közi színvonalú, elméletileg megalapozott, de egyben 
gyakorlatorientált szakmai továbbképzést nyújtson. A 
szóban forgó ellátási lánc termékcsokrának központi 
szolgáltatáseleme maga a fogyasztók számára értéket 
jelentő tudás és képesség. Ennek a tudásnak az átadá-
sára és a szükséges képességek fejlesztésére a hallgató 
– oktató közötti interakció során, tehát a szűken értelme-
zett oktatási folyamat során kerül sor. A hagyományos 
termékekhez hasonlóan erre a szolgáltatásmagra is to-
vábbi fontos elemek rakódnak. E szolgáltatáselemek kö-

zül kiemelkedő jelentőségű az oktatási szolgáltatás szer-
vezési folyamata által biztosított pontos és korrekt tájé-
koztatás és adminisztráció. A vizsgált konkrét ellátási 
láncban a BCE -mint központi vállalat- a kínált szolgálta-
táscsomag központi elemét biztosító tudástranszfert és 
képességfejlesztést biztosító oktatási folyamatra, mint 
alapvető képességére koncentrál. Az oktatásszervezés 
fontos, a fogyasztói elégedettséget szintén erőteljesen 
befolyásoló kiegészítő szolgáltatásnyújtási részfolyama-
tot ugyanakkor a központi vállalat kiszervezte egy a lo-
gisztikai szakmában és a felnőttképzésben meghatározó 
szerepet játszó, így az oktatásszervezésben is jártas 
szervezethez, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és 
Készletezési Társasághoz (MLBKT). 
A szolgáltatásellátási-lánc strukturális sajátosságai 
A szolgáltatásmenedzsment irodalmának széles körben 
ismert megállapítása, hogy a szolgáltatások -ezen belül 
pedig legmarkánsabban az ún. tiszta szolgáltatások- 
esetén a szolgáltatás előállításának folyamata és annak 
elfogyasztása egymással párhuzamosan megy végbe. 
Ennek oka a megfoghatatlanság és tárolhatatlanság és 
az a tény, hogy a fogyasztónak jelen kell lennie a szol-
gáltatás nyújtásakor. Ez a specialitás nemcsak a hagyo-
mányos, a vállalatok belső működésére fókuszáló tevé-
kenységmenedzsment megközelítése, de az ellátási lánc 
felépítése szempontjából is fontos következményekkel 
jár. A párhuzamosság egyik ilyen fontos hatása az, hogy 
a szolgáltatások ellátási láncának vevői oldala jellem-
zően rövidebb, mind a termékekhez kapcsolódó ellátási 
lánc megfelelő szakasza (Sampson, 2000). A fogyasztói 
jelenlét szükségtelenné és gyakran megoldhatatlanná is 
teszi a komplex disztribúciós láncstruktúrákat, a szolgál-
tató fogyasztóhoz közeli, lokális jelenléte, a közvetlen 
kapcsolattartás szükségszerű. 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 06. szám 2010. június 11/55 oldal



Magyar Minőség XIX. évfolyam 06. szám 2010. június 12/55 oldal

A szolgáltatás sajátosságai nemcsak oly módon hatnak 
az ellátási lánc struktúrájára, hogy szükségszerűen kiik-
tatódnak bizonyos szereplők (pl. közvetítő kereskedők) a 
láncból és ezzel csökken a lánc e szakaszának komp-
lexitása és hossza, de ez a sajátosság a lánc szereplői-
nek, kiemelten a szolgáltatás fogyasztóinak az ellátási 
láncban betöltött szerepét is módosítja. 
Mint arra a szolgáltatások definiálása során már utaltunk, 
a szolgáltatások a fogyasztók által biztosított input álla-
potának megváltoztatására, annak fejlesztésére, javítá-
sára irányulnak. Ebből adódóan a fogyasztó a szolgálta-
tásellátási-láncok központi vállalata szempontjából egy 
 

ben a működés elsőszintű beszállítója is, aki saját testé-
nek, pszichikai állapotának, birtokában lévő tárgyainak, 
vagy információinak rendelkezésre bocsátásával vesz 
részt a szolgáltatás előállításának folyamatában. A szol-
gáltatások ellátási láncának speciális strukturális jel-
lemzője tehát, hogy a fogyasztó egyben első szintű be-
szállító is. Ezt a jelenséget a fogyasztó - beszállító duali-
tásának nevezzük. Ez a dualitás, mint a későbbiekben is 
látjuk, a folyamatok menedzsmentjében számos egye-
diséget generál. A fogyasztó – beszállító dualitásának 
kezelését a szolgáltatásmenedzsment irodalom átfogóan 
ügyfélaktivitás-menedzsmentnek nevezi. ((11..  ttáábblláázzaatt))  
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A szolgáltató ellátási-lánc kétirányúsága kiemelt példán-
kon, a BCE – MLBKT együttműködésben megvalósuló 
oktatási szolgáltatást nyújtó ellátási lánc esetén is egyér-
telműen bemutatható. A lánc fogyasztói azok a gyakorló 
logisztikai szakemberek, akik már meglévő tudásukat, is-
mereteiket és képességeiket inputként beviszik az okta-
tási folyamatba, közvetlenül és erőteljesen befolyásolva 
azt. Az oktatási folyamat nyilvánvalóan csak akkor lehet 
sikeres és eredményezhet elégedett fogyasztókat, ha 
felhasználja a hallgatóknál már meglévő ismeretanyagot, 
arra építve alakítja ki az órák tartalmát és menetét. 

Mivel ez a hallgatói, fogyasztói input jellemzően igen he-
terogén, az oktatási szolgáltatás erőteljesen igényli az in-
tenzív oktató – hallgató közötti interakciót és egyben a 
magas fokú testre szabást is. Vizsgált ellátási láncunk 
tehát jó példája a tiszta szolgáltatások ellátási láncának. 
A hagyományos termékek esetében az ellátási lánc fo-
lyamatok a beszállítóktól a vevők, végső soron pedig a 
lánc végén álló fogyasztó felé haladnak ((22..  áábbrraa)).. Az ér-
tékteremtési folyamat a termékek ellátási láncaiban tehát 
egyirányú. 

 
22..  áábbrraa  EEggyyiirráánnyyúú,,  hhaaggyyoommáánnyyooss  tteerrmméékkeett  eellőőáállllííttóó  eellllááttáássii  lláánncc  ((SSaammppssoonn,,  22000000))  

Szolgáltatások esetében a vevő – beszállító dualitásának 
következtében ez az áramlási folyamat és ezzel a szol-
gáltató ellátási láncok kétirányúak. A szolgáltatások két-
irányú ellátási lánca esetében megkülönböztethetjük to-
vábbá az egyszintű és a kétszintű kétirányú ellátási lán-
cokat. A kétirányú ellátási lánc legegyszerűbb esete, 
amikor a vevő a folyamathoz szükséges inputot a szol-
gáltatóvállalatnak a rendelkezésére bocsátja, a szolgál-
tató a szükséges tevékenységet maga végzi el, majd azt 
visszajuttatja a fogyasztóhoz. Ezt az esetet nevezi a 
szakirodalom egyszintű, kétirányú ellátási láncnak. Ab-
ban az esetben, ha a vevővel kapcsolatot tartó központi 
szolgáltatóvállalat a szolgáltatási folyamatot, vagy annak 
egy részét másik szolgáltatóhoz szervezi ki, az ellátási 
lánc áramlási folyamatai még komplexebbé válnak. Az 
ilyen ellátási láncot kétszintű - kétirányú ellátási láncnak 
nevezzük (Sampson, 2000). 

Az oktatás (1.) egyszintű, ugyanakkor kétirányú ellátási 
lánca a hagyományos egyetemi alapképzés példáján ke-
resztül szemléltethető. Ebben az esetben a központi 
szolgáltatóvállalat szerepét maga az egyetem tölti be, 
nemcsak a konkrét oktatási folyamatot, de az ahhoz 
kapcsolódó teljes adminisztrációs folyamatot is maga 
végzi. Működésének első szintű beszállítóit két csoportra 
oszthatjuk: 
- Az elsőbe az úgynevezett kulcsbeszállítók, míg a 
 másodikba az egyéb beszállítók sorolandók. 
A kulcsbeszállítók szerepe kiemelkedő, hiszen az ő tevé-
kenységük befolyásolja legerőteljesebben a szolgáltatás 
minőségét. Kulcsbeszállítók lehetnek pl. a vállalati ven-
dégelőadók, de a tiszta szolgáltatás specialitásai miatt 
kulcsbeszállító maga a hallgató is. 

Központi 
vállalat 

 
Beszállító 

 
Megrendelő 
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Az egyszintű, ámde kétirányú ellátási lánc demonstrálható az 
egészségügyi szolgáltatások (2.) példáján keresztül is: Ebben az 
esetben a központi vállalatként a lokális kórház azonosítható. 
A duális megrendelői szerepkört az ellátásra váró páciens tölti 
be, aki egyrészt a szolgáltatás igénybevevőjeként, másrészt a 

rendelkezésre álló input (saját teste) beszállítójaként jelenik meg. 
A hagyományos kulcsbeszállítók közé sorolható például a 
Semmelweis Egyetem, valamint az Országos Mentőszolgálat. 
((33..  áábbrraa))  

 
33..  áábbrraa::  AA  hhaaggyyoommáánnyyooss  eeggyyeetteemmii  kkééppzzééss  ééss  aa  ssüürrggőőssssééggii  bbeetteeggeellllááttááss  eeggyysszziinnttűű,,  kkééttiirráánnyyúú  eellllááttáássii  lláánnccaa  

((SSaammppssoonn,,  22000000  aallaappjjáánn))  
Abban az esetben, ha a vevővel kapcsolatot tartó szol-
gáltatóvállalat a szolgáltatási folyamatot, vagy annak egy részét 
másik szolgáltatóhoz szervezi ki, az ellátási lánc áramlási 
folyamatai komplexebbé válnak. Az ilyen ellátási láncot kétszintű, 
kétirányú ellátási láncnak nevezi a szakirodalom. Kiemelt 
példánkban, a BCE – MLBKT közös Logisztikai posztgraduális 
képzésének ellátási lánca is ilyen kétszintű, kétirányú szolgáltató 
ellátási lánc. Ebben az esetben a központi vállalat szerepköre 
módosul, hiszen a szolgáltatási folyamat egy részét (szervezés 
és adminisztráció) másik szolgáltatóhoz szervezi ki. 

Az egészségügyi szolgáltatásokban is beazonosíthatók a 
kétszintű, kétirányú ellátási láncok. A 33..  áábbrráánn vázolt ellátási lánc 
ekkor egy újabb szolgáltatóval egészül ki. Ebben az esetben a 
Lokális kórház már nem képes a páciens számára megfelelő 
ellátást biztosítani, mert az speciális szakismeretet, 
felszereltséget vagy gyakorlatot igényel. Az igényelt komplex 
szolgáltatást ekkor a Térségi/ Megyei kórház, míg az utókezelést 
és a rehabilitációt a Lokális kórház végzi el. ((44..  áábbrraa))  

 
44..  áábbrraa  AA  BBCCEE  ––  MMLLBBKKTT  LLooggiisszzttiikkaaii  sszzaakkiirráánnyyúú  ppoosszzttggrraadduuáálliiss  kkééppzzéésséénneekk  eellllááttáássii  lláánnccaa,,  vvaallaammiinntt  aa  kkoommpplleexx  eeggéésszzssééggüüggyyii  

sszzoollggáállttaattááss  eellllááttáássii  lláánnccaa,,  mmiinntt  kkééttsszziinnttűű,,  kkééttiirráánnyyúú  eellllááttáássii  lláánncc  ((SSaammppssoonn,,  22000000  aallaappjjáánn))

Duális helyzetben 
lévő megrendelő:

1) A képzésben 
résztvevő 

szakemberek 
2) Az ellátásra váró 

páciens 

Hagyományos 
kulcsbeszállítók: 

1) Vállalati vendég-
előadók 

2) Országos 
Mentőszolgálat 

Központi 
szolgáltató 

vállalat: 
1) BCE 

kórház2) Lokális 

Hagyomá-
nyos 

beszállítók 

Központi szolgáltató 
vállalat: 
1) BCE 

2) Lokális / Városi 
kórház 

Kulcsbeszál-lító 
szolgáltató: 
1) MLBKT 

2) Térségi / Megyei 
kórház 

Duális helyzetben 
lévő megrendelő:

1) A gyakorló 
szakember hallgatók
2) Az ellátásra váró 

páciens 
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Létezik a szolgáltatások ellátási láncának egy harmadik 
alaptípusa is, mely szintén magában foglalja a vevő – be-
szállító dualitásának jelenségét. Ez a típus azokra a szol-
gáltatásokra jellemző, ahol a vevő rendelkezésre bocsátja a 
szükséges inputot, azt a szolgáltatóvállalat feldolgozza, 
azaz elvégzi rajta a szükséges értéknövelő tevékenysége-
ket, ezt követően pedig a szolgáltató a már megnövekedett 
értékkel rendelkező inputot eljuttatja a megrendelőtől eltérő 
fogyasztóhoz. Ennek a szolgáltatásellátási-láncnak tipikus 
esete a logisztikai szolgáltatások ellátási lánca. Speciális 
ezekben az esetekben, hogy két fogyasztó is megjelenik a 
láncban, hiszen mind az elsődleges megrendelő, mind az 
értékteremtési folyamat végén szereplő másodlagos fo-
gyasztó a tranzakcióból haszonra tesz szert. 
A szolgáltatások esetében tehát a fogyasztó egyben a 
szolgáltatásnyújtás folyamatának input-beszállítója. Fontos 
megjegyezni, hogy amikor a vevő – beszállító dualitásának 
jelenségét értelmezzük, akkor a szolgáltatásnyújtási folya-
mat számára a fogyasztó által az előállítási rendszerbe vitt 
inputok közül kizárjuk a vevői visszacsatolásokat, melyek 
szintén speciális inputot jelentenek a szolgáltatásnyújtás 
folyamata során. A jelenség értelmezése viszont nem erre, 
hanem a szolgáltatás-termék szempontjából központi szol-
gáltatásmag létrehozása során alapvető, lényegi inputok-
hoz kapcsolódik. Szintén kizárjuk a vevő – beszállító duali-
tása során hangsúlyozott, illetve figyelembe vett inputok so-
rából a vevő általános véleményét, információit (ide 
tartoznak pl. általános piackutatási információk is). Ezek ki-
vételével elmondható, hogy a vevő – beszállító dualitása 
termékek ellátási láncaiban nincs jelen, a szolgáltatások 
ellátási láncának sajátos jelenségéről beszélhetünk. A ter-
melővállalatok és ellátási láncaik esetében a beszállítók be-
szállítók, a vevők pedig vevők, s közöttük jellemzően nincs 
átfedés. Abban a pillanatban, amikor egy termelőcég el-
kezd vevője valamely inputján dolgozni, a vállalat szolgál-
tatást nyújtó cégként kezd el működni (Sampson, 2000). 

A szolgáltatások ellátási láncai ugyanakkor nemcsak a lánc 
disztribúciós oldalán mutatnak fel sajátosságokat (fo-
gyasztó – beszállító dualitása és a lánc kétirányú jellege), 
de a klasszikus ellátási, beszállítói oldalon is vannak speci-
alitásai. A szolgáltatások ellátási láncának központi válla-
lata az a szolgáltató, mely a fogyasztó által igényelt termék, 
illetve esetünkben inkább szolgáltatáscsomag központi 
szolgáltatáselemét létrehozza. A központi vállalat fogalma 
tehát mind a termékek, mind a szolgáltatások esetén egy-
formán értelmezhető és maga a központi vállalat is 
könnyen azonosítható a láncban. A szolgáltatások ellátási 
lánca esetében azonban a szolgáltatásnyújtás folyamatá-
nak párhuzamossága következtében a központi vállalat és 
a beszállító szerepe és jelentősége a minőségi szolgáltatás 
biztosításában más, mint a termékek ellátási lánca eseté-
ben. Ezért aztán a központi vállalat és beszállítói közötti 
kapcsolat jellege is eltérő lesz. 
Mind a termékek gyártására, mind szolgáltatások előállítá-
sára igaz, hogy azok számos beszállító vállalat inputjainak 
kombinációja révén jönnek létre. A klasszikus termékek el-
látási lánca és a láncban zajló értékteremtési folyamatok, a 
termék és a hozzá kapcsolódó inputok előállításának rész-
folyamatai –a termék és a hozzá szükséges inputok tárgyi-
asulásának következtében– jól szakaszolhatók. Mivel tár-
gyiasulnak az inputok és maga a végső termék is, az azo-
kat létrehozó folyamatok jól lehatárolhatók egymástól. A 
központi vállalat működéséhez szükséges kész inputokat 
az értékteremtésben részt vevő beszállító vállalatok kész-
letezhetik. A termék ellátási láncának központi vállalata 
saját értékteremtő folyamatát ily módon úgymond le tudja 
választani beszállítóinak folyamatairól. A tárgyiasulás le-
hetővé teszi a készletezést, s ez az értékteremtés részfo-
lyamatainak időbeni és térbeni szétválasztását is. A tárgyi-
asulás következtében ez a le-, vagy szétválasztás ugyan-
akkor a termékek ellátási láncában nemcsak hely- és idő, 
de a minőség szempontjából is megtörténik, hiszen a le-
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gyártott inputok közül a minőségelellenőrzés ki tudja szűrni 
a hibásakat, s a központi vállalat transzformációs folyama-
tába már csak a hibátlan, magas minőségű termékek jelen-
nek meg. 
Az ellátási lánc szereplői (megrendelő, központi vállalat és 
beszállítói) közötti szétválasztás tiszta szolgáltatások ellá-
tási láncaiban csak abban az esetben valósítható meg, ha 
a komplex szolgáltatáscsomag minden egyes nem tárgyia-
sult elemét maga a központi vállalat állítja elő, beszállítói 
pedig csak a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges klasszikus 
termékek beszállításával vesznek részt az értékteremtés-
ben (pl. az egészségügyi szolgáltatások esetén a vizsgálati 
berendezések beszállítói). A szolgáltatások esetében 
ugyanakkor jellemzően nem ez a helyzet. A tiszta szolgál-
tatások központi vállalatai is törekednek arra, hogy fo-
gyasztóiknak minél komplexebb szolgáltatáscsomagot 
nyújtsanak, s ennek megvalósításában bizonyos szolgál-
tatáselemek előállítását külső partnerekre bízzák. Egy lé-
gitársaság például a repterein működő éttermi vagy bolti 
szolgáltatásokat jellemzően nem maga végzi el, hanem 
külső partnerre bízza. Ezeknek a kiszervezett szolgáltatá-
soknak jelentős része szintén nem tárgyiasul, előállítása és 
elfogyasztása párhuzamosan megy végbe, és ami fontos, 
ezeknek a kapcsolódó szolgáltatáselemeknek (beszállítói 
inputoknak) az előállítási folyamata a központi szolgálta-
táselem nyújtásához közvetlenül kapcsolódik, jellemzően 
arról nehezen lehet leválasztani. A szolgáltatásoknál tehát 
nemcsak a központi vállalat „termelési” folyamata csúszik 
össze a fogyasztás folyamatával, de a központi vállalat 
szolgáltatás-előállítási folyamata jellemzően összecsúszik a 
nem tárgyiasuló szolgáltatáselemeket, támogató szolgálta-
tásokat nyújtó beszállítók értékteremtési, „termelési” folya-
matával is (Baltacioglu, 2007). Ebből adódóan nemcsak a 
szolgáltatás ellátási láncának központi vállalata esetén 
fontos a lokális, fogyasztóhoz közeli jelenlét, de igaz ez az 
első szintű, kiegészítő szolgáltatáselemeket biztosító be-

szállítókra is. Ebből adódóan tiszta szolgáltatások esetében 
az ellátási lánc szereplői jellemzően nagyobb arányban 
kötődnek a helyi piacokhoz és a befogadó gazdasághoz, 
beágyazottságuk így jellemzően erőteljesebb, mint termé-
kek ellátási láncai esetén. 
Folytatása következik 
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KKoorrllááttookk  eellmméélleettee  ((TThheeoorryy  ooff  CCoonnssttrraaiinnttss))  aallaappeellvveeiinneekk  ééss  eesszzkköözzeeiinneekk  öösssszzeeffooggllaalláássaa  
11..  rréésszz  

DDrr..  BBaalloogghh  AAllbbeerrtt  
 
1. Bevezetés 
Előzetesen tartozom azzal az őszinte vallomással, hogy 
a „Korlátok elméleté”ével eddigi szakmai tevékenysé-
geim során nem foglalkoztam. 2009. év nyarán Dr. 
Aschner Gábor barátom hívta fel a figyelmemet arra, 
hogy ez a metodika jelentős változást eredményezett az 
elmúlt 20 évben a profit- és nem-profit orientált szerve-
zetek gazdasági mutatóinak gyors javulásában. Szüksé-
gesnek tartotta ezért, hogy a minőségügyi szakemberek 
hazánkban is megismerkedjenek ennek a menedzsment 
módszernek az alkalmazásával. Gábor kitűnő előadást 
tartott eltávozása előtt a XVIII. Magyar Minőségi Héten a 
Theory of Constraints (TOC) legfontosabb jellemzőiről. 
Szerettük volna megkérni, hogy ezt részletesebben egy 
közleményben fejtse ki. Sajnos erre már nem kerülhetett 
sor. A jelen cikk keretében arra törekedtem, hogy megkí-
séreljem összefoglalni a terület legfontosabb eszközeit 
tisztelettel adózva barátom emlékének. 
Az utóbbi 20 évben a vállalatok jelentős gazdasági hát-
rányt szenvedtek attól, hogy szervezetüket nem globáli-
san irányították, hanem csak helyileg, részenként oldot-
ták meg a javítási, fejlesztési feladatokat. Ezért, ha a 
szervezet valamelyik helyén akadály keletkezett, akkor 
azt ugyan elhárították, de ezt követően számos más he-
lyen fordulhatott elő probléma. Goldratt, E. M.(1) (1984) 
„The Goal” című alapművében (Cél=Maximális profit) és 
azt követően számos munkájában kifejtette, hogy a szer-
vezeteket integrált rendszernek kell tekinteni és a korlá-
tokat képező akadályokat olyan eszközökkel kell kezelni, 

amelyeknek hatása az egész rendszerre kiterjed. Elmé-
letének elterjesztésére és annak gyakorlati alkalmazá-
sára intézetet hozott létre. Tevékenységének eredmé-
nyeit Mabin. V.& Balderston, S.(2) (1999) könyvében kö-
zölt ábra szemlélteti ((11..  áábbrraa))..  
Napjainkban a vállalatoknak gyors és hatékony reagálá-
sai és változtatásai szükségesek ahhoz, hogy a vevőkön 
túlmenően az összes érdekelt fél igényeit kielégítsék. A 
vevők ugyanis elvárják, hogy pénzükért kiváló minőségű 
termékeket és szolgáltatásokat kapjanak. Az alkalma-
zottak napjaink válságos gazdasági helyzetében azt kí-
vánják, hogy munkahelyük biztonságban legyen. A tulaj-
donosok és részvényesek abban érdekeltek, hogy be-
fektetéseik rövidebb idő alatt, minél gyorsabban 
megtérüljenek. A társadalom megköveteli a szennyezés-
mentes környezetet és a munkahelyek számának növe-
lését. A beszállítók szeretnék, hogy kölcsönösen előnyös 
kapcsolatok jöjjenek létre megrendelőikkel. Ennek meg-
felelően egy vállalat sikerességét, nevezhetjük ezt a vál-
lalat minőségének is, az határozza meg, hogy kiegyen-
súlyozottan milyen mértékben tudja kielégíteni az érde-
keltek felek igényeit. Ezt a felfogást tükrözi az ISO 
9004:2009 (3) szabvány is. Hogyan tud ezeknek a sok-
szor ellentétes igényeknek a szervezet megfelelni? A 
menedzsmentnek be kell látnia, hogy ezt a feszültséget 
csak akkor tudja feloldani, ha a költségeket szabályozott 
szinten tartja.  

Megjegyzés
Alelnök, EOQ-MNB



 
11..  áábbrraa 

Korunkban a piaci verseny és a folytonosan változó kör-
nyezet állandóan nagyobb erőfeszítésekre kényszeríti a 
vállalatokat. Ezt csak fejlesztéssel lehet ellensúlyozni, a 
fejlesztés pedig változtatást jelent. A vállalatoknak ezek-
kel a változtatásokkal kell elérniük a következőket: 

• Olyan termékek és szolgáltatások előállítása, 
amelyek megoldják a vevők problémáit; 

• Olyan termékek és szolgáltatások kibocsátása, 
amelyek kielégítik a piac igényeit; 

• A vállalat folyamataiban a változékonyságok 
(ingadozások) csökkentése; 

• Olyan mérőszámok alkalmazása, amelyek, ame-

lyek megmutatják a célok elérésének sikeressé-
gét; 

• A munkatársaknak jutalmazása, mert hozzájárul-
tak a célok eléréséhez. 

A folyamatos fejlesztéshez a következő kérdések meg-
válaszolása szükséges: 

• Mit kell változtatni? 
• Mit mire kell változtatni? 
• Hogyan kell megvalósítani a változtatást? 

Ezekre a kérdésekre ad választ a „Korlátok elméleté”-
nek eszköztára ((22..  áábbrraa))..  
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22..  áábbrraa  „„KKoorrllááttookk  eellmméélleettéé””--nneekk  eesszzkköözzttáárraa 

A közlemény ennek megfelelően áttekinti a következő te-
rületek eszközeit: 

• Gondolkodási folyamat; 

• Működési stratégia; 
• Alkalmazás; 
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• A teljesítmény pénzügyi mutatói. 



2. Gondolkodási folyamat 
A „Korlátok elmélete” az ok-okozat (hatás) gondolkodási 
folyamatokat alkalmazza a problémák feltárására és ezek 
megoldására az összes vállalati rendszer, és így az egész 
szervezet teljesítményének fejlesztésére. Ezt legjobban a 
betegek gyógyításának példájával lehet szemléltetni. 
Az első lépés a diagnózis (Mit kell változatni?), amely során 
az orvos a paciens által elmondott tünetek és a laboratóriumi 
vizsgálatok eredményei alapján meghatározza a betegség 
alapvető okát (ezt gyökér oknak vagy alapproblémának 
nevezik). 
A második lépés a gyógyítási folyamatnak (a kezelésnek) a 
megtervezése (Mit mire kell változtatni?). Ennek során az 
orvos meghatározza a legfontosabb kezelési módokat 
(például a műtétet) és azt kísérő gyógymódokat 
(gyógyszereket, életmódot), valamint feltárja az esetleges 
káros mellékhatásokat, azok elhárítási módját. 
A harmadik lépés a gyógyítási terv megvalósítása (Hogyan 
kell végrehajtani a változást?). Ebben a fázisban figyelembe 
kell venni a beteg sajátságos, egyedi állapotát, a kezelés 
végrehajtásának lépéseit (műtétre való felkészítés, műtét 
elvégzése, utókezelés). 
Ha a beteg szerepét a szervezet veszi át, akkor hasonló 
gondolkodási folyamat játszódik le. Ennek a folyamatnak 
a leírását a 33..  áábbrraa szemlélteti, amelyen a jelenlegi való-
ság fa (CRT=Current Reliality Tree), a konfliktust (ellen-
tétet) feloldó diagram (CRD=Conflict Resolution Diag-
ram), a jövőbeli valóságfa (FTR=Future Reliality Tree), 
az előfeltétel fa (PRT=PreRequisite Tree) és az átmenet 
fa jellemzői és kapcsolatuk látható (4) (Dettmer, H. 
W.1997). 

 
33..  áábbrraa  IInntteeggrráálltt  ggoonnddoollkkooddáássii  ffoollyyaammaatt  öött  llooggiikkaaii  

eesszzkköözzee 
A/ Mit kell változtatni? 
A rendelkezésre álló tünetekből meg kell határozni az 
alapvető problémát. A szervezetekben ezek a problémák 
megoldatlan ellentétekből adódnak (ilyen például a rövid 
idő alatt és hosszú idő alatt elérhető siker ellentéte, a 
centralizálás és decentralizálás ellentéte). Ezt nevezik 
alapkonfliktusnak. Az alapkonfliktus által előidézett ked-
vezőtlen hatásokat és azok eredményeként jelentkező 
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Ezt szemlélteti a 44..  áábbrraa humoros példája. A gépkocsi 
nem indul el, ennek két alapvető oka van: a kézifék hibás 
és a kézifék állítja meg az autót, hogy ne guruljon be a 
medencébe. Ez az alapvető ok egy konfliktust tükröz. 
Ennek feloldása már a következő kérdés megválaszolá-
sához vezet. 

55 oldal
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kedvezőtlen (nem kívánt) eseteket meg kell szüntetni 
(csökkenő értékesítés, növekvő költségek). Ehhez meg 
kell szerkeszteni a jelenlegi valóság fát, amely feltárja az 
alapvető okokat, ezekből adódó nem kívánt hatásokat és 
azok logikai kapcsolatát. Természetesen a jövőbeli való-
ságfát a nem kívánt eseményektől kiindulva kell leol-
vasni, hiszen mindig a tünetekből kell kiindulnunk. 

44..  áábbrraa  JJeelleennlleeggii  vvaallóóssáágg  ffaa  ((CCuurrrreenneett  RReeiillaalliittyy  TTrreeee))  ((IIrráánnyyííttootttt  ggrrááff)) 



 06. szám 2010. június 

B/ Mit mire kell megváltoztatni? 
A konfliktus jelen példában tehát az, hogy a kézifék hibás 
és az állítja meg az autót, hogy ne kerüljön a vízbe. Ezt 
az oldja fel, hogy a kéziféket meg kell javítani, ezt a fel-
oldó módszert injekciónak nevezzük (lásd: oltás influ-
enza ellen). Ezt a lépést a logikai gondolkodásban konf-
liktust feloldó diagramnak nevezik. Ennek ismerete fel-
tétlenül szükséges a megoldást jelentő jövőbeli valóság 
fa ((55..  áábbrraa)) elkészítéséhez, amely már a fék megjavítá-
sán keresztül a nem kívánt hatásokat kedvező hatásokká 

változtatja (a negatív hatásokat pozitív hatásokra alakítja 
át) és végül a kívánt célhoz vezet. Ez a gyógyítás terve, 
amely egy szervezetben a stratégiai célok (küldetés és 
esetleg jövőkép) elérésének folyamatát tervezi meg, az 
esetlegesen felmerülő akadályozó tényezők elhárítását is 
figyelembe véve. Természetesen a gazdasági életben 
nem egyetlen alapvető ok és ellentmondás van, hanem 
több, és ezeket kell feloldani több injekcióval. 

 
55..  áábbrraa  JJöövvőőbbeellii  vvaallóóssáágg  ffaa  ((FFuuttuurree  RReelliiaalliittyy  TTrreeee))  ((IIrráánnyyííttootttt  ggrrááff)) 
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C/ Hogyan kell a változást megvalósítani? 
Példánkban először is meg kell határozni fék javításának 
előfeltételeit, ez a közbenső célok (gépkocsi elszállítása, 
családtagok közlekedésének megoldása) megadását és az 
esetleges akadályok (nincs szállító vállalat, sok pénzbe ke-
rül a megvalósítás, nehezen oldható meg a gyerek reggeli 
közlekedése) leküzdését jelenti. Ez a szervezetben azt 
eredményezi, hogy meg kell határozni a stratégiai célok 
megvalósításához vezető közbenső célokat (stratégiai cél 
egy új gyártás technológia bevezetése és ehhez szükséges 
új automatizált mérőberendezések beszerzése, a munka-
társak képzése), az akadályozó tényezőket is számításba 
kell venni (munkatermek kialakítása helyszűke miatt nehéz, 
a munkatársak ellenállást tanúsítanak az új berendezések-
kel szemben). Ezeket a követelményeket és teljesítésük 
módját az előfeltétel fa adja meg. Az előfeltétel fa által vá-
zoltak végrehajtását (példánkban az autó javításának el-
végzéséhez szükséges intézkedéseket, az akadályok le-
küzdésre irányuló tevékenységeket; a gyártó szervezet 
esetében a beszerzési folyamathoz szükséges megrende-
lések, a mérőberendezések használatához megkövetelt 
képzési tanfolyamatokat, a határidő betartásához tartozó 
megvalósítási ütemtervet) az átmenet fa szemlélteti. Ez az 
átmeneti (átalakítási) akcióterv projekt menedzsment háló-
zatot hoz létre, amely hatékonyan és eredményesen me-
nedzselhető projekt menedzsment módszerekkel. Például a 
„Korlátok elmélete” a kritikus lánc projekt menedzsment 
megoldását adja meg. 

3. Működési stratégia 

A működési stratégia megismerése előtt össze kell foglal-
nunk a „Korlátok elmélete” legfontosabb alapelveit. Ezek a 
következők: 

• A rendszerközpontú gondolkodást kell előtérbe he-
lyezni a változások menedzselésében és a problé-

mamegoldásban, szemben a részenkénti elemzés-
sel. 

• Az optimális megoldás hatékonysága csökken az 
idő múlásával, mivel a rendszer környezete változik. 
Ezért folyamatos fejlesztés szükséges a megoldás 
hatékonyságának megtartása érdekében. 

• Ha a rendszer összes alkotórésze jól működik, akkor 
abból nem következik, hogy a rendszer is jól műkö-
dik. A rendszer optimuma nem azonos a helyi opti-
mumok összegével. 

• A rendszernek mindig van leggyengébb láncszeme 
(korlátja), amely korlátozza az egész rendszer mű-
ködésének sikerességét. 

• Ha megszilárdítjuk ennek a láncnak bármely olyan 
elemét, amely nem a leggyengébb láncszem, nem 
tettünk semmit sem az egész rendszer megerősíté-
sének érdekében. 

• Ahhoz, hogy megismerjük, mit kell változtatni, meg 
kell határoznunk a rendszer jelenlegi valódi állapotát 
és a rendszer célját, valamint a kettő közötti eltérés 
nagyságát és irányát. 

• A rendszer működésében bekövetkező nem kívánt 
eseményeket és hatásokat néhány alapprobléma 
okozza. 

• Az alapproblémák a nem kívánt hatások logikai so-
rozatán át ismerhetők fel. 
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• A rendszer korlátai lehetnek fizikaiak és üzletpoliti-
kaiak. Az előbbiek könnyebben ismerhetők fel és 
oldhatók meg. Az utóbbiakban a korlátok (rossz üz-
leti célok, helytelenek a célok elérésének eszközei 
és módszerei) letörése a fizikai korlátok letöréséhez 
vezetnek. Ezek megakadályozzák azt, hogy a rend-
szer jobban teljesítsen. 



• A rendszer fizikai korlátai: 

1. Berendezések, amelyek gátolják a rendszernek 
azt a képességét, hogy jobban értékesíthető ter-
mékeket állítson. 

2.Emberek, akik nem rendelkeznek kellő szakkép-
zettséggel. 

3. Leállási idők, amelyek a berendezések haté-
konyságát csökkentik. 

4. Átállítási idők, amelyek a berendezések kihasz-
nálását csökkentik. 

5. Hibás termékek, amelyek javítást, újra meg-
munkálást vagy selejtezést tesznek szükségessé. 

6. Anyagok, amelyeknek rossz minősége, hibás 
előállított végterméket eredményeznek.  

• A folyamatos fejlesztés legnagyobb ellensége az 
inercia (mozdulatlanság, tehetetlenségi nyomaték). 
A megoldásoknak szembe kell nézniük a változtatá-
sokkal szembeni tömeges ellenállásokkal. 

• Az ötletek még nem megoldások. 

Ezeknek az alapelveknek a figyelembevételével elemezzük 
a működési stratégia megvalósításának öt központi lépését. 

Goldratt, E. M. (1)(1984) a cél (ez rendszerint a maximális 
profit) elérésére ötlépéses modellt fejlesztett ki. 

1. A rendszer korlátjának meghatározása. Mi a rend-
szer leggyengébb láncszeme? Ez fizikai vagy politi-
kai korlát? A következőkben gyártási példákkal fog-
lalkozunk és így a fizikai korlátokat vizsgáljuk. Pél-
daként tekintsük a 66..  áábbrráánn látható gyártási 
folyamatot. A gyártásnak négy műveleti lépése van, 
és ezek során állítják elő az alapanyagokból a vég-
termékeket; az egyes lépésekben rendre 200-300-
150-90 egységet állítanak elő naponta; a piaci igény 
100 db végtermék. Ebben az esetben a leggyen-
gébb láncszem a 4. művelet. Ez az u.n. belső korlát. 
Tegyük fel, hogy ennek kapacitását 110-re növeljük 
((77..  áábbrraa)),, a piaci igény azonban változatlanul 100 db 
termék marad, ebben a modellben a korlát már a pi-
aci igény, ez az u.n. külső korlát. 

 
66..  áábbrraa  BBeellssőő  kkoorrlláátt  ppééllddáájjaa  
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77..  áábbrraa  KKüüllssőő  kkoorrlláátt  ppééllddáájjaa  

 
2. Annak eldöntése, hogy miként használjuk ki a kor-

látot. A kihasználás azt jelenti, hogy a korlátból 
hogyan tudjuk a legtöbbet kihozni anélkül, hogy 
feleslegesen magas kiadásokat fordítanánk költ-
séges változtatásokra. Ennek lehetséges módsze-
rei a következők: állásidő csökkentése és a ren-
delkezésre állás (használhatóság) növelése. Az 
állásidő úgy csökkenthető, hogy a karbantartó ké-
szen áll a javításra és olyan gyorsan ér oda a 
korláthoz, valamint olyan gyorsan végzi el a javí-
tást azon, mint a Forma-1 versenyeken a kerék-
cserét a boxban (pit-stop eljárás). A rendelkezésre 
állás úgy növelhető, hogy a korlátot jelentő mű-
velet helyén a berendezések sohase kerüljenek 
működésképtelen állapotba a gyártási szünet 
alatt. Az anyag továbbításában azt jelenti, hogy 
mindig legyenek feldolgozásra váró anyagok. 
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3. Minden más tényező alárendelése az előző két lé-
pésben hozott intézkedéseknek. Ha a korlátot 

azonosítottuk (1. lépés) és már eldöntöttük, hogy 
miként hasznosítjuk azt (2. lépés), a rendszer 
többi részét úgy állítjuk be, hogy képessé tegyük a 
korlátot a maximális hatékonyságú működésre. 
Lehet, hogy a rendszer egyes részeit kevésbé kell 
kihasználnunk (lecsendesítjük azokat), ugyanak-
kor más részeket felélesztünk. Ha ezt megtettük, 
ki kell értékelnünk tevékenységeink eredményeit: 
„A korlát még mindig korlátozza a rendszer műkö-
dési teljesítményét?” Ha már nem, akkor azonnal 
át kell térnünk az 5. lépésre. Ha még korlátozza, 
akkor még mindig van korlátunk és át kell térni a 
4. lépésre.” A gyakorlatban minden műveleti lé-
pésnek át kell vennie a korlát által ütemezett 
gyártást. Ezt nevezik Dobütemezésnek (Dobve-
résnek) (Drum Beat) vagy Dob-Puffer-Kötélnek 
(Drum-Buffer-Rode). Ha van olyan berendezés, 
amely vagy el tudja látni a korlát műveletét, vagy 
átvesz néhány feladatot, amelyet most a korlát 



művelete végez, akkor a munkát átterhelik ezekre. 
Fontos, hogy a gyártási teljesítmény mérőszámai 
ne legyenek ellentétesek ezzel. Ha a teljes gyár-
tás berendezéseinek működőképességi ideje a 
mérőszám, akkor például a 66..  áábbrráánn látható gyár-
tási folyamatban a 4. műveleti lépés berendezé-
sének a rendelkezésre állási ideje 1,1%-kal csök-
ken, ez pedig azt jelenti, hogy eggyel kevesebb 
terméket állítanak elő, így a haszon is ennek 
megfelelően csökken. Ha azonban a többi műve-
letnél következik be 25%-os rendelkezésre állási 
idő csökkenés, az a hasznot nem befolyásolja. A 
korlát határozza meg a rendszer maximális kapa-
citását. 

4. A korlát kapacitásának megnövelése. Ha az előző 
lépésekben megtett intézkedések nem voltak ele-
gendőek a korlát megszüntetéséhez, akkor olyan 
lépésnek kell következnie, amely már jelentős 
befektetéssel jár időben, energiában és pénzben, 
ezért biztosnak kell lennünk abban, hogy nem 
tudtuk letörni a korlátot az első három lépésben. A 
korlát megemelése (elevating) azt jelenti, hogy 
bármilyen lépést készek vagyunk megtenni a kor-
lát letörésére. Ha ezt is megtettük, akkor sikerült a 
korlátot letörni. 

5. Visszatérés az 1. lépéshez, de éberen figyelve az 
inerciára (mozdulatlanságra). Ha a 3. vagy 4. lé-
pésben a korlátot letörtük, akkor vissza kell tér-
nünk az 1. lépéshez és a ciklus elölről kezdődik. 
Keressük meg az újabb leggyengébb láncszemet 
és ezt a korlátot kell letörni. Ez például lehet a 
külső korlát is, ekkor a piaci igényt kell megnövel-

nünk a korlát letörésére. Ezt az algoritmust kell 
ismételten követnünk a belső korlátok letörésé-
ben. Ha például a 88..  áábbrraa szerint az egyes gyár-
tási lépésekben A-tól E-ig a naponta előállított 
egységek mennyisége 10-20-6-8-9 darab és a pi-
aci igény 15 darab, akkor, ha a C lépésben 18-ra 
emeljük az egységek számát, a következő lépés-
ben D által előállított egységek számát kell növel-
nünk, majd az E korlátját kell letörni, az utolsó 
belső korlát az A gyártási lépés lesz, amit letörve 
a piaci igény jelentkezik külső korlátként. Az iner-
ciával szembeni óvatosság arra int bennünket, 
hogy ne legyünk sohasem önteltek, a ciklus min-
dig újra kezdődik, sohasem ér véget. Figyeljünk a 
korlátokra és tartsuk azokat letört állapotban. So-
hasem felejtsük el, hogy a kölcsönös függőség és 
a változékonyság miatt minden általunk végzett 
következő változtatás a rendszerben új hatásokat 
gyakorol azokra a korlátokra, amelyeket már eltá-
volítottunk. Ezeket lehet, hogy folyamatosan és 
ismételten ellenőrizni és frissíteni kell. 

 
 

 
Magyar Minőség XIX. évfolyam 06. szám 2010. június 26/55 oldal



Ezek a lépések közvetlen kapcsolatban vannak a ko-
rábban feltett kérdésekkel. Kérdés: Mit kell változtat-
nunk? Válasz: Keressük meg és azonosítsuk a korlátot 
az 1. lépésben. Kérdés: Mit mire kell változtatnunk? 
Válasz: Használjuk ki a korlátot (2. lépés) és a rendszer 
többi részét ennek a döntésnek rendeljük alá (3. lépés). 

Kérdés: Hogyan valósítsuk meg a változást? Válasz: 
Emeljük fel a korlátot (annak kapacitását) (4. lépés). 
A stratégiai eszközök közé tartozik a gyártás típusának 
elemzése. 

55 oldal/Magyar Minőség XIX. évfolyam 06. szám 2010. június 27

 

88..  áábbrraa  KKoorrllááttookk  lleettöörrééssee 
 



I-V-A-T elemzés 
A gyártásnak négy fő típusát szokásos megkülön-
böztetni, amelyek a korlátok elméletében arra irányítják a 
figyelmet, hogy a termelési folyamat milyen jellegű és 
milyen problémákat okozhatnak (5)(Stein, R. E.1997). 

• I-típusú gyártás. Az alapanyag sorozatban áramlik 
a késztermék elkészítési lépéséig (egyből-egy), 
például ilyen egy összeszerelési folyamat. Ez 
események közvetlen kapcsolódása útján valósul 
meg. A korlátot a leglassúbb művelet jelenti. 

• V-típusú gyártás. Olyan anyagáramlás, amely so-
rán egy anyagféleség érkezik sokféle készter-
mékhez (egyből-sok). Ilyen például a húsfeldolgo-
zás vagy az acélgyártás. Az elsődleges probléma 
az ilyen gyártási típusnál az, hogy az egyik mű-
velet (A művelet) ellopja az anyagot a másiktól (B 
művelet). Ha egyszer az A művelet feldolgozta az 
alapanyagot, akkor az nem kerülhet vissza és 
nem dolgozható fel a B művelet során jelentős 
újra megmunkálás nélkül. 

• A-típusú gyártás. Az anyag áramlás folyamatát az 
jellemzi, hogy többféle (sok) anyag (alkatrész, 
részegység) tart a végső összeszerelés felé és 
egyféle készterméket állítanak elő (sokból-egy). 
Ilyen például olyan gyár, amely sok részegységet 
szerel össze egy megrendelésre készülő rend-
szerhez. Ilyen gyártás során az elsődleges prob-
léma az, hogy a különböző gyártósorokat össze 
kell hangolni, amely sikere esetén mindegyik szál-
lítmány a megfelelő időben érkezik a végső 
összeszerelés műveletéhez. 

• T-típusú gyártás. Ebben a gyártási folyamatban 
sokféle anyag áramlik sokféle késztermékhez 
(sokból-sok). A legtöbb legyártott alkatrészt sok-
féle szerelvényben (berendezésben, rendszerben) 
használnak fel és az összes szerelvény sokféle 
alkatrészt használ fel. Jó példa erre különböző tí-
pusú számítógépek előállítása. Ez a gyártástípus 
tartalmazza az A-típus esetében megfigyelhető 
összehangolási hibát és a V-típus esetében 
adódó lopási problémát (az egyik végtermék el-
lopja az alkatrészt a másiktól). 

A betűjelek a gyártási folyamat alakjára vonatkoznak. A 
99..  áábbrraa szemlélteti a gyártási típusoknak megfelelő 
gyárakat. 

 
99..  áábbrraa  AAzz  eeggyyeess  ggyyáárrttáássii  ttííppuussookk  

 
Folytatása következik 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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Tisztelt Olvasó! 
Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy lapunk huzamosabb ideje nem foglalkozott az egészségügyi terület minőségi kérdéseivel. 
Most ezt a hiányosságot igyekszünk pótolni egy olyan sorozattal, amely rendszerezi és összefüggéseiben ismerteti a téma-
kört. 

Az egészségügyi rendszerek a többi között is különös figyelmet kapnak, hiszen az állami kiadásoknak nem csak jelentős, de 
egyre növekvő részét teszik ki, így különösen nagy hatással lehetnek olyan makrogazdasági mutatókra, mint pl. az államház-
tartási hiány alakulása. Az egészségügyi kiadások növekedése olyan, a fejlett országokra általánosan jellemző trendek követ-
kezménye, mint az elöregedő társadalom, amely miatt az ellátottak köre természetszerűen folyamatosan szélesedik, vagy a 
tudományos fejlődés eredményeinek alkalmazása, mely egyre drágább eljárások, eszközök, gyógyszerek felhasználását je-
lenti. 

Részben az egyre növekvő egészségügyi ráfordításokkal összefüggésben került középpontba az egészségügyi ellátás minő-
ségének kérdése is. Az egész szektort jellemző gyenge minőség és pazarló működés figyelhető meg a világ számos országá-
ban. Amennyiben ezek a vélemények a valóságot tükrözik, úgy a társadalom részéről jogos elvárás a szolgáltatókkal szemben 
a pazarlások csökkentése és az ellátás eredményeinek javítása. 

A sorozat első cikke, mely a többi között egy kutatás számos eredménye közül két területtel, a folyamat-szemlélettel és a 
szervezeti kultúrával foglalkozik, arra mutat rá, hogy e két terület kiemelkedően fontosnak bizonyult a minőség fejlesztése 
szempontjából. Az egyik az a felismerés, hogy a folyamatok a minőség lényeges összetevői. A szervezeti kultúra, amely a 
dolgozóknak a problémákhoz, a változásokhoz, más osztályokon dolgozó kollégáikhoz való viszonyát határozza meg, pedig 
kiemelkedően fontos a változások megvalósításakor. 

Főszerkesztő 

MMiinnőőssééggffeejjlleesszzttééss  ééss  ffoollyyaammaattsszzeemmlléélleett  aazz  eeggéésszzssééggüüggyybbeenn  
JJeenneeii  IIssttvváánn  

 
98 ezer emberélet az USA-ban és 3-6 ezer Magyaror-
szágon, mely a kórházi ellátás hibáinak esik áldozatul 
évente; bonyolult, pazarló, szervezetlen folyamatok, 
gyenge kommunikáció, frusztrált dolgozók és betegek, 
közel 10%-os hibaarány és egyre növekvő ellátási költ-
ségek. Röviden így lehetne érzékeltetni mindazokat a ki-
hívásokat, amelyekkel ma a legtöbb fejlett ország egész-
ségügyi rendszerének, mindenekelőtt a kórházaknak 
szembe kell nézniük [1]. 

A fenti problémák megoldására számos dimenziója miatt 
nincs egyetlen jó módszer, feltehetően csak több, egy-
mással összehangoltan végzett program, intézkedés 
hozhat tartós javulást [2]. Lényeges újragondolni a rend-
szer működését mind nemzeti, mind intézményi szinten. 
 A kórház-szintű fejlesztési megközelítések közül három 
nagy témakört tárgyalunk, mindamellett elfogadjuk más 
típusú fejlesztések létezését és érvényességét is ezen a 
területen. Így pl. a tényeken alapuló orvoslást, akk-
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reditációt, kockázatmenedzsment és hibamegelőzést, 
szervezetfejlesztést, stb. A cikksorozatban bemutatott 
három megközelítés mindegyikére jellemző, hogy az 
iparban jöttek létre, majd onnan vették át, adaptálták 
azokat az egészségügyi környezetre: 

- Az integrált irányítási rendszerek kiindulópontját az 
ISO 9001 szabványok jelentik, amely jól egészíthető 
ki a szakmai standardok alkalmazásával. 

- A másik nagy témakört a lean menedzsment és az 
abba beolvadó teljes körű minőségmenedzsment 
(TQM) jelenti. 

- A harmadik témakör a hat szigma rendszer. 
A cikksorozatban ezeket a rendszereket mutatjuk be 
részletesen. 
Kapcsolat az ipari megoldások és az egészségügyi 
ellátás között 
A szabvány alapú integrált irányítási rendszerek, a lean 
menedzsment és a hat szigma rendszer is az ipar terü-
letén került kidolgozásra. Éppen ezért magától adódik a 
kérdés, hogy miként lehet mégis ezeket a rendszereket 

összefüggésbe hozni az egészségügyi ellátással? Mind-
azok, akik kételkednek a fenti rendszerek alkalmasságá-
ban, arra alapozzák véleményüket, hogy maga a tény, 
hogy az egészségügyi ellátás fókuszában emberek áll-
nak, míg az ipari termelés élettelen termékek létrehozá-
sát célozza meg, olyan mélységű szakadékot teremt a 
kétfajta tevékenység között, amely nem hidalható át.  
Van azonban az ipari és az egészségügyi szolgáltatási 
tevékenységnek egy jellemzője, amely igen hasonló. Ez 
a tevékenységek összekapcsolódó sorozata, azaz a fo-
lyamat. A beteg ellátása ugyan úgy egy folyamat, mint 
ahogyan az acéllemezből gépkocsi válik. Így a folyamat-
szervezési megfontolások érvényesek lehetnek általáno-
san is, a termelési, vagy szolgáltatási folyamat alanyától, 
tárgyától függetlenül. Hogy az egészségügyi ellátás is 
egy folyamat, jól szemlélteti az 11..  áábbrraa is: 
 
 

 
11..  áábbrraa::  FFőő  ééss  ttáámmooggaattóó  ffoollyyaammaattookk  aazz  eeggéésszzssééggüüggyyii  eellllááttáássbbaann  

Beteg 

Utógondo-
zás 

Elbocsátás Terápia Diagnosz-
tika 

Felvétel-  
előkészítés 

Felvétel 

A kórházban töltött idő alatti
 ápolás és gondozás 

Támogató folyamatok  

Beteg
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Ebner és Köck modellje jól illeszkedik a donabediani 
meghatározáshoz, mely szerint az egészségügyi ellátási 
folyamat „ az orvos és a páciens között létrejövő köl-
csönhatások és tevékenységek nagyon komplex rend-
szerét, valamint az egészségügyi szervezet működésén 
belüli bármely tevékenységet.” (44) 
Az általunk későbbiekben bemutatott rendszerek közös 
jellemzője, hogy a minőség fejlesztésének alapja minden 
esetben a folyamatok vizsgálata, újszerű szervezése, 
irányítása, ellenőrzése lesz. Így az iparban kifejlesztett 
megoldások valóban segítségére lehetnek az egészség-
ügyi folyamatok fejlesztésének. 

A minőség fogalmának értelmezése az egészség-
ügyben 
A cikkben foglaltak helyes értelmezéséhez alapvető 
fontosságú tisztáznunk a minőség egészségügyi me-
nedzsmentben elfogadott megközelítését, mely szintén 
Donabedian-tól származik. Donabedian szerint az 
egészségügyi szolgáltatásban a minőségnek három 
összetevője létezik. (1) Az eredmény (pl. egészségi álla-
pot, elért minőség, mortalitás, stb.), a szolgáltatás nyúj-
tásának struktúrája (épületek, eszközök személyzet, ta-
pasztalat, stb.) és a folyamatok számos jellemzője (pl. 
megfelelőség, hatékonyság, hatásosság, stb.) [3]. 

((22..  áábbrraa))  

  
22..  áábbrraa::  AAzz  eeggéésszzssééggüüggyyii  eellllááttááss  mmiinnőőssééggii  ddiimmeennzziióóii  DDoonnaabbeeddiiaann  sszzeerriinntt  

 

struktúra folyamat eredmény

•épületek •megfelelő •mortalitás 
•eszközök •hatékony •morbiditás 
•személyzet •hatásos •eg.állapot 
•képzettség •etikus •önértékelés 
•tapasztalat •elfogadható,  •életminőség 

 •stb. •stb.

A rendszer  
sajátosságai 

A beteg  
sajátosságai 

hozzáférhető demográfiai és betegség 
jellemzők 
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Megközelítését Donabedian így magyarázza: „A jó struk-
túra valószínűleg növeli a jó folyamat valószínűségét, a 
jó folyamat pedig emeli a jó eredmény valószínűségét.” 
[4, 199. old.]. 
A minőségnek az egészségügyben elfogadott értelme-
zése szerint tehát annak részét képzi mind az ellátás 
eredménye, azaz pl. beteg állapota, mind az ellátási fo-
lyamat számos aspektusa, így hatékonysága is. Mivel a 
hatékonyság kérdése a dolgozat egyik központi témája 
így álljon itt annak a meghatározásai is: „A közgazda-
ságtan azt mondja, hogy akkor használjuk fel hatéko-
nyan a rendelkezésre álló erőforrásainkat, ha a lehető 
legnagyobb hasznot tudjuk elérni az erőforrások felhasz-
nálásával előállított termékek és szolgáltatások fo-
gyasztása során.” [5] A hatékonyság azonban maga is 
több formában jelenik meg: az allokációs hatékonyság 
arról tájékoztat, hogy azt állítjuk-e elő, amelyet a vevő a 
legtöbbre értékel. A termelési hatékonyság pedig azt 
mutatja, hogy az adott terméket, vagy szolgáltatást mek-
kora erőforrás-ráfordítással állítottuk elő. [5] 
Miért szükséges fejleszteni az egészségügyi szolgál-
tatások minőségét?  
Az utóbbi években a fejlett államokban az egészségügyi 
rendszerek teljesítménye és kiadásai egyre inkább a tár-
sadalmi és politikai érdeklődés középpontjába kerültek. A 
globalizálódó világban ezen államok közül egyre keve-
sebb képes a korábbi módon finanszírozni nagy ellátó 
rendszereinek működését [6, 7]. Az egészségügyi rend-
szerek a többi között is különös figyelmet kapnak, hiszen 
az állami kiadásoknak nem csak jelentős, de egyre nö-
vekvő részét teszik ki [8], így különösen nagy hatással 
lehetnek olyan makrogazdasági mutatókra, mint pl. az 
államháztartási hiány alakulására. Az egészségügyi ki-
adások növekedése olyan, a fejlett országokra általáno-

san jellemző trendek következménye, mint az elöregedő 
társadalom, amely miatt az ellátottak köre természetsze-
rűen folyamatosan szélesedik, vagy a tudományos fejlő-
dés eredményeinek alkalmazása, mely egyre drágább 
eljárások, eszközök, gyógyszerek felhasználását jelenti. 
Számos, a globalizáció szorítása ellen küzdő állam vi-
szont már nem bír el további kiadásnövekedést. 
Részben az egyre növekvő egészségügyi ráfordításokkal 
összefüggésben került középpontba az egészségügyi 
ellátás minőségének kérdése is. Számos forrás szerint, 
egy, az egész szektort jellemző gyenge minőség és pa-
zarló működés figyelhető meg a világ számos országá-
ban. Amennyiben ezek a vélemények a valóságot tükrö-
zik, úgy a társadalom részéről jogos elvárás a szolgálta-
tókkal szemben a pazarlások csökkentése és az ellátás 
eredményeinek javítása. 
A makroszintű problémák megoldásához hozzá kell já-
rulniuk az eges intézményeknek is. Hogy hogyan, annak 
bemutatására álljon itt egy becslés; ha az USA kórházai 
(kb. 5-6000 db) képesek lennének mindazokat a fejlesz-
téseket végrehajtani a lean menedzsment alkalmazásá-
val, amelyet a ThedaCare véghezvitt (fekvőbeteg ellátás 
költségeinek 25%-os csökkentése) akkor az 10 év alatt 
400 milliárd dollár megtakarítást jelentene az országnak 
– csak a fekvőbeteg ellátásban [9]. 
Az egészségügyi ellátás minőségi hiányosságaira sok-
koló adatokkal hívta fel a figyelmet az USA-ban az 
Institute of Medicine által 1997-ben indított, az egész-
ségügyi intézményekben (főként kórházakban) a bizton-
ság és a minőség szintjét felmérő kutatás: 
“Kísérleti becslések azt mutatják, hogy nem kevesebb, 
mint 98 ezer ember hal meg évente a kórházakban elő-
forduló ellátási hibák következtében. Ez több, mint ahá-
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nyan gépjármű balesetben halnak meg, mellrákban, vagy 
AIDS-ben – három olyan ok, amely sokkal nagyobb köz-
figyelmet kap. Valóban több ember hal meg egyedül or-
vosi műhiba miatt évente, mint munkahelyi balesetben. S 
habár a hibák könnyebben felfedezhetők kórházi körül-
mények között, a problémák kiterjednek az egészségügy 
minden területére, beleértve az egynapos sebészetet, 
járóbeteg ellátást, gyógyszertárakat, szanatóriumokat, és 
az otthoni ellátást is. Hozzászámolva az emberi tragédi-
ákhoz a pénzügyi költségeket is, az ellátási hibák 
könnyedén bekerülnek az egészségügy széleskörű, sür-
gős problémáinak dobogós problémái közé.” [10] 
Más források szerint az USA-ban, a kórházban kapott 
fertőzésekben meghalt betegek száma nagyságrendileg 
megközelíti a hibás orvosi döntések okozta halálesetek 
számát. Ráadásul minden páciensre, aki orvosi hiba, 
vagy kórházi fertőzés miatt hal meg öt-tíz további páci-
ens jut, aki enyhébb következményekkel járó fertőzést 
szenved el. Mindezeket lefordítva azt mondhatjuk, hogy 
az ezredfordulón az USA-ban 1000 emberből, aki bár-
milyen okból kórházi ellátásban részesült, 88 kapott fer-
tőzést, sérült meg, vagy részesült hibás ellátásban, és 
ezek közül hat meg is halt [11]. Azaz a szolgáltatás hiba-
aránya 8,8%, megfelelősége 91,2%, a halált okozó hibák 
aránya 0,6% (megfelelőség 99,4%).  
Más szolgáltatások esetében a 99,9%-os minőségi szint 
is (amelynek eléréséhez az összes problémás eset szá-
mát 88-ad részére, a halálos esetek számát 6-od részre 
kellene csökkenteni a kórházakban) elfogadhatatlan. Így 
pl. elképzelhetetlen az O’Hare nemzetközi repülőtéren a 
napi két veszélyes landolás, vagy az USA-ban naponta 
32.000 esetben rossz bankszámláról leemelt összeg 
[12]. 

A minőségi problémák terén azonban az USA példája 
nem egyedi a fejlett országok között. Az Egyesült Király-
ságban a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (National 
Health Service: NHS) kórházaiban végzett felmérések 
kimutatták, hogy minden 10 páciensből, aki a kórházak-
ban megfordul, átlagosan egy valamilyen negatív ese-
mény áldozatává válik: rossz gyógyszert adnak be neki, 
el-, leesik, fertőzést kap, vagy rosszul diagnosztizálják a 
betegségét [13, 14]. 
Habár a hazai helyzetről nem állnak rendelkezésünkre 
pontos adatok. Az SE Egészségügyi Menedzserképző 
Központ által kezdeményezett felmérések eredményei 
azt mutatják, hogy a magyar kórházakban is előfordulnak 
nemkívánatos események. Pl. decubitus kialakulása, 
esések, sebfertőzések, gyógyszerelési hibák [15], me-
lyek közvetlenül hatással vannak a beteg állapotára, és 
olyanok is, amelyek esetleg „csak” a kórházi működés 
hatékonyságát rontják; pl. elmaradt műtétek [15, 16]. 
Ezen túlmenően feltételezhető, hogy az ágazat itthon 
sem mentes az orvosi műhibáktól; „Nem kellően ellenőr-
zött becslések szerint…évente … hazánkban 3-6000 
ember hal meg helytelen kezelés, nem kívánt esemé-
nyek, orvosi műhibák következtében.” [17, 199. old.] 
A betegbiztonsággal kapcsolatos hiányosságok és az 
ellátási hibák is összefüggésben vannak a folyamatok 
alacsony hatékonyságával [18, 19]. New [20] saját kuta-
tási tapasztalataira támaszkodva az állapítja meg, hogy 
ha a folyamatok stabilak, a személyzetnek több ideje jut 
a betegellátásra. Pl. a sorba rendezett, és a folyadékok-
tól elkülönített gyógyszereket valószínűleg hamarabb 
meg fogják találni az ápolók. 
Az egészségügyi folyamatok jellemzően jelentős mérték-
ben tartalmaznak értéket nem teremtő elemeket, mely-
nek mértéke akár 35% is lehet [21]. Mezőfi [22] szerint a 
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magyar sürgősségi betegellátásban jellemző adat, hogy 
átlagosan 28 percnyi betegellátáshoz 119 percnyi beteg-
várakozási idő tartozik, azaz a beteg által rendszerben 
töltött időnek csupán alig egyötöde hasznosul. 
Jimmerson et al. [23] szerint ezeknek a rossz arányok-
nak a hátterében az a gyakori jelenség áll, hogy a fel-
adatok ideális elvégzésére vonatkozó leírások hiányoz-
nak. A követendő eljárás hiányából adódóan az ellátás 
során következetlenségek adódnak, a nyújtott szolgálta-
tások megbízhatósága csökken, a dolgozók munkáját 
rendszeresen megzavarja valamilyen nem tervezett 
esemény. Mindezek természetesen a költségek emelke-
déséhez, a hatékonyság csökkenéséhez, a hibák esé-
lyének növekedéséhez, és nem utolsósorban dolgozói 
frusztrációhoz vezetnek [23]. Az egészségügyi szolgál-
tató szervezetekben a dolgozók jellemzően funkcionális 
silókban dolgoznak: az egyes osztályok elkülönülve mű-
ködnek, hiányzik a folyamatszemlélet. Gyakran az 
egyetlen személy, aki az ellátás során a betegek által 
bejárt úttal tisztában van – az maga a beteg. Az ellátás-
hoz kapcsolódó információs folyamatok pedig még bo-
nyolultabbak, akár öt-hatszorosát is kitehetik a beteg út-
jának. A folyamatok tisztázatlansága, bonyolultsága 
számos hibát, duplikációt, késedelmet okoz, mely a be-
tegekkel közvetlenül foglalkozó dolgozóknál jelentős 
frusztrációt okoz, hiszen minden igyekezetük ellenére 
sem képesek kielégítő színvonalú szolgáltatást nyújtani 
[14, 24]. 
Fontos még egyszer kiemelni, hogy nem az egészség-
ügyi dolgozók szakmai tudása, hozzáállása, vagy erőfe-
szítéseinek hiánya okozza a problémák jelentős részét, 
hanem az a rendszer és a folyamatok, amelyben dol-
gozni kényszerülnek. Ennek alapvető oka a történelmi 
hagyatékban keresendő. Hagyományosan ugyanis a 
kórházak a magasan képzett és odaadó szakemberekre 

támaszkodtak az esetlegesen előforduló működési hibák 
elhárítása során. A magas színvonalú ellátást tehát 
nagyszerű orvosok és nővérek garantálták, nem nagy-
szerű rendszerek. Ez a felfogás azonban –éppen az egy-
re nagyobb társadalmi nyomás eredményeképpen– vál-
tozóban van. 
Egyre több kezdeményezés irányul ugyanis a problémák 
rendszerszerű felismerésére és elhárítására. Így pl. a 
hazai NEVES program célja is az általános kiváltó okok 
(szisztematikus ellátási hibák feltárása), majd a kommu-
nikáció, tájékoztatás, oktatás fejlesztése; a folyamatok 
szervezésének, menedzsmentjének javítása; a létszám-
tervezés, szervezés finomítása; valamint fejlesztés a be-
rendezések, eszközök, műszerek tervezése, kezelése, 
működtetése területén [15]. 
Két fontos kérdés az egészségügyi szolgáltatások 
minőségével kapcsolatosan; a folyamatok és a szer-
vezeti kultúra jellemzői 
Ebben a részben az egészségügyi szolgáltatás folya-
matainak és szervezeti kultúrának jellemzőinek bemuta-
tására vállalkozunk egy olyan kutatás eredményei alap-
ján, melyben 20 külföldi és egy hazai kórház minőség-
fejlesztési törekvéseinek gyakorlati tapasztalatit 
vizsgálták [1]. Habár a kutatásban szereplő 21 eset 
alapján nem állíthatjuk, hogy a bemutatott jellemzők ál-
talánosan érvényesek minden kórházra, vagy egészség-
ügyi szolgáltatásra, mégis számos jel arra mutat, hogy 
ezek a viszonyok gyakorta előfordulnak. A kutatás szá-
mos eredménye közül itt csak két területtel foglalkozunk. 
Ezt a választásunkat indokolja, hogy a két terület kiemel-
kedően fontosnak bizonyult a minőség fejlesztése szem-
pontjából. Ahogyan korábban a donabediani megközelí-
tés bemutatásakor már kiemeltük, a folyamatok lényeges 
összetevői a minőségének. A szervezeti kultúra, mint 
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látni fogjuk, a dolgozóknak a problémákhoz, a változá-
sokhoz, más osztályokon dolgozó kollégáikhoz való vi-
szonyukat határozza meg, mely kiemelkedően fontos a 
változások megvalósításakor. 
A továbbiakban a kutatás eredményeit idézzük. 
A kórházi folyamatok és azok hibái 
Az USA kórházaira vonatkozó felmérés eredményei hív-
ták fel rá a világ figyelmét, hogy az egészségügyi ellá-
tásban az előforduló hibák, nemkívánatos események 
arányaiban sokszorosan felülmúlják az ipari termelésben 
jellemző hibaarányokat [1]. Habár az egyes országok el-
látó intézményeinek működése nyilvánvalóan eltérő, 
mégis a kutatások igazolni látszanak, hogy számos or-
szágban jellemző a kórházi ellátásra, hogy számos 
olyan, a beteg állapotát negatívan befolyásoló esemény 
történik, amely nem függ össze a páciens betegségével, 
és amely események elkerülhetők lennének [1]. A kuta-
tott esetekben is nagy gyakorisággal fordulnak elő az 
emberi mulasztások, melyek elkerülése a fejlesztések 
egyik központi eleme. Ezeken túl számos a szolgáltatás 
színvonalával és a hatékonyságával kapcsolatos prob-
léma kerül elő. Így pl. a rendszerbe való bekerülésre való 
hossza várakozás, az ellátás során érzékelt kényelmet-
lenségek, indiszkréció, pl. a kórházi köntösben a fo-
lyósón való várakozás [25], vagy ugyanazon adatok le-
kérdezése az ellátás folyamán többször is [29]. Számos 
probléma azonban úgy hat a betegre, hogy a beteg nincs 
abban a helyzetben, hogy felfedezze a hiányosságokat, 
mert nem rendelkezik elegendő információval a helyzet 
megítéléséhez. A kutatott esetekben szereplő ilyen 
problémák pl.: 

• a folyamatokban megmutatkozó szervezetlenség 
(káosz), melynek okai a nem pontosan definiált fe-

lelősségi körök [30, 33]; 
• a rossz információáramlás (pl. hibás betegazonosí-

tás, a beteg állapotában beállt változás jelzése) [30, 
29], mely könnyedén olyan hibához vezet, mint pl. 
az előírthoz képest más gyógyszerek beadása; 

• az erőforrásokat pazarló, nem hatékony folyamatok 
[27, 14, 31, 25], pl. feleslegesen elvégzett vizsgá-
latok; 

• késlekedés a folyamatban [32], pl. késlekedés vizs-
gálatok végzésénél, a beteg elbocsátásakor [31], 
gyógyszerek beadásakor [32], laborvizsgálatok nem 
készülnek el a műtét kezdetéig [23]. 

Hasonlóképpen a beteg számára láthatatlanul ugyan, de 
jelentős kockázatnak teszi ki a pácienst az a dolgozó, aki 
nem tartja be az előírásokat, pl. nem mos kezet [25]. 
A feldolgozott esetek számos további példát sorolnak fel 
a hiányosságok nyilvánvaló jeleire, mint pl.:  

• műtétek törlése [14, 31]; 
• a túlterhelt belső szolgáltatók [26, 34]; 
• a folyamatokon belüli túl sok átadás-átvételi pont 

[29] és hiányzó, vagy lassú visszacsatolás [35]; 
• a külső tényezők miatt gyakran megszakított nővéri 

munka [20]; 
• az eszközök rossz elhelyezése [30, 25]; 
• a jól képzett személyzet idejének pazarlása 

információk keresgélésével, kiegészítő tevékenysé-
gek végzésével [32]; 

• minták eredményeinek félreértelmezése a nem 
szabványos szóhasználat hiánya miatt [36]; 
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• túlzott időráfordítás a röntgenvizsgálat megrendelé-
sének szabályozatlansága miatt [32]; 
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Mindezek eredménye megjelenik a túlórák számában, 
dolgozói elégedetlenséget kifejező magas fluktuációban 
[31], általában a termelékenységgel kapcsolatos aggo-
dalmakban [14], a nehézségekkel küzdő gazdálkodás-
ban [30; 14]. 
Ezeknek problémáknak az okát a vonatkozó irodalom 
egyértelműen a folyamatok szervezetlenségében, átlát-
hatatlanságában, és az ipari folyamatokhoz képesti je-
lentős komplexitásában látja [11; 11; 38]. Mindez a folya-
matszemlélet hiányára, a folyamatok végiggondolatlan-
ságára, tervezetlenségére [40], és a betegek jelentős be-
folyásoló szerepére irányítja rá a figyelmet. A funkciók el-
különítésén alapuló, osztályokra építkező, számos hie-
rarchia szintet megkülönböztető, kiterjedt bürokráciával 
terhelt szervezeti felépítés szintén jelentősen gátolja a 
folyamatszemlélet elterjedését. A kutatott esetek vissza-
igazolják mindezeket a véleményeket. A folyamatok át-
láthatatlanságának problematikáját a 17 forrásból 8 említi 
(összesen 16 alkalommal). Az átláthatatlanságnak több 
forrását is tetten érhetjük az esetekben. Az átláthatatlan-
ság okai között hangsúlyosan jelenik meg a jelentős 
komplexitás [20, 25, 31; 14; 23]. Taninecz [29] a folya-
matokba beépített hurkok és szakadási pontok túlburján-
zását említi, míg New et al. [20] a káoszért a kórház-
szintű komplex bürokrácia-mátrixot és az egyes folya-
matokhoz kapcsolódó felelősségek szétszórtságát teszi 
felelőssé. Végül Jimmerson et al. [23] arra hívja föl a fi-
gyelmet, hogy a kórházakban a folyamatok mindeddig 
nem kerültek a figyelem középpontjába. 
Fontos megjegyezni, hogy a külföldi esetekben bemuta-
tott hiányosságok, vagy „hibák” jellemzően nem a dolgo-
zók szakmai hozzáértésével függenek össze, hanem a 
folyamatokkal, azok szervezettségével, átláthatóságával. 
Ennek bizonyítékául szolgál, hogy a 76 kódolt megjegy-

zésből egyetlen egy sem vonatkozik az orvosok, vagy az 
ápolók munkájának szakmai oldalára. A szakmai mun-
kához szorosan kapcsolódó hibák (pl. diagnosztikai hi-
bák) említése esetén is a dolgozók közötti kommunikáció 
hiányosságai állnak a középpontban. 
Összegezve tehát a folyamatokra és azok hibáira vonat-
kozó megjegyzéseket megállapíthatjuk, hogy a kutatott 
cikkek szerzőinek érzékelése szerint a komplexitás a 
kórházi folyamatoknak feltehetően alapvető sajátossága, 
melyet a tervezésnél és a fejlesztéseknél figyelembe kell 
venni. Ugyanakkor az alapjában komplex folyamatok át-
láthatatlanná, zűrzavarossá azért válnak, mert a bürok-
ratikus rendszerek, a szétszórt felelősség és eltérő érde-
kek azzá teszik, mert hiányzik a folyamatok egységben 
való tervezése, irányítása. Az átláthatatlanságból, tisztá-
zatlan feladat és felelősségi körökből, a széttagolt irá-
nyításból pedig egyenesen következnek a kommuniká-
ciós problémák, az információvesztés, a hatékonyság-
vesztés, a túlterhelés, késések, stressz, dolgozói elé-
gedetlenség, betegek elégedetlensége… A kutatásban 
szereplő esetek megerősíteni látszanak azt a feltevést, 
hogy a folyamatok tudatos menedzselésével, stan-
dardizálásával azok komplexitása és átláthatatlansága, 
ezzel összefüggésben az emberi mulasztások száma 
csökken, a szolgáltatási színvonal és hatékonyság pedig 
nő. 
A bürokratikus rendszertől való eltávolodás és a folya-
matorientált szervezet felé továbblépés azonban nem 
egyszerűen szervezési kérdés, hiszen az új típusú logika 
új szemléletet is kíván a szervezet tagjaitól, a szemlélet-
váltás pedig jelentős időt vehet igénybe. A folyamatori-
entált szervezeti felépítés minden előnye ellenére sem 
javasoltak a drasztikus változások, hiszen azok a műkö-
dőképességet akadályozhatják. 
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A szervezeti kultúra általános jellemzői 
A kórházi szervezeteknél megtalálható kultúra, –a „hi-
báztatás kultúrája”– jelentős akadály a folyamatorientált-
ság megvalósítása előtt, hiszen szemlélete erősen eltér 
attól. A „hibáztatás kultúrája” szerint a gyógyítás az orvos 
és az ápoló egyének feladata, és felelőssége. Ezért, ha 
bárhol hiba történik, azért az egyének felelősek, az ő 
inkompetenciájuk okozza a hibát. [35] Az egyének 
hibáinak felfedését gátolja a menedzsment félelme a 
kártérítési igényektől [35], valamint a tény, hogy a 
hierarchiában alacsonyabban állók függőnek érzik ma-
gukat a fölöttük állótól, így az általa elkövetett hibákat 
vonakodnak felfedni [41]. Az elfogadott viselkedés ezért 
a hibák elhallgatása lesz, a problémák „megkerülése”, 
nem azok feltárása és kiküszöbölése. Mivel így a prob-
lémák újra és újra felbukkannak, azokat a dolgozók ter-
mészetesnek, „normálisnak”, az ellátás szükségszerű 
velejárójának kezdik tekinteni, majd bizonyos idő eltelté-
vel észre sem veszik [33]. Ezt a gondolkodást kell átfor-
málni úgy, hogy az általánosan elfogadott norma a hibák 
feltárása legyen. 
A hibáztatás kultúrájának létezését igazolja egy hazai 
kórház esete is, azonban arra is rávilágít, hogy még egy 
kórházon belül sem létezik egy egységes kultúra, sokkal 
inkább csak egy „átlagos”. Így mindig akadnak olyanok, 
akik készek máshogy gondolkodni és tenni a fejlesztések 
érdekében. 
Az esetek arra hívják fel a figyelmet, hogy az orvosi au-
tonómiához való túlzott ragaszkodás egyrészről felesle-
gesen hátráltatja a fejlesztéseket [41], másrészről ellene 
mond az ellátási standardok alkalmazásának is [14]. 
Például a lean átalakulás eredményeinek létrehozásá-
ban, annak fenntartásában a csoportvezetői szintnek je-

lentős és közvetlen hatása van, mégis a felsővezetői kör 
az, akinek a hozzáállásán a siker áll, vagy bukik. Az ő el-
köteleződésük és támogatásuk nélkül a lean átalakulás 
csak rövid életű elszigetelt helyi kezdeményezés lehet 
[42]. A vizsgált hazai kórházban az osztályvezetői szin-
ten törik meg sok kezdeményezés, melynek hátterében a 
szakmailag kiemelkedő orvosok erős alkupozíciójával 
párosuló motiválatlanság áll. 
A változásokkal szemben tapasztalható ellenállás [23] 
forrása lehet az emberi természetes idegenkedése az 
ismeretlentől, a túlzott szabályozottságtól [30]. Az egész-
ségügyben részben érthető az iparban alkalmazott me-
nedzsment eszközöktől való idegenkedés, ugyanakkor 
előfordul azok lenézése [27], az iparból átvett eszközök 
automatikus elutasítása, illetve a korábbiak szerint a 
szervezeti gondolkodás, mint a változással szembeni el-
lenállás forrása [32]. A tapasztalatok szerint a kezdeti 
ellenállást és ellenérzéseket az eseményekben való 
részvétel, az eredmények ismerete megváltoztathatja 
[23, 41, 30, 34]. 
Az ellenállás megelőzése és felszámolása szempontjá-
ból fontos szerep jut a hatalom tényleges birtokosainak, 
a vezetői attitűd egyértelműen meghatározza a beosz-
tottak hozzáállását is [14, 25, 23]. A vezetőknek át kell 
engedniük a döntés felelősségét a dolgozóknak, az ő 
szerepe a keretek meghatározásáig, a projektek támo-
gatásáig, az eredmények számonkéréséig terjed. [31; 
23]. A motiváció eszköze lehet a szervezet közös érté-
keire való építkezés. Ez lehet az „ideális betegellátás” 
ideája [33], vagy ahogyan a hazai kórház esetében is, a 
betegek elégedettsége, vagy a „szakma”, azaz a munka 
szakmai tartalmának, a szakmai tartalom színvonalának 
emelése. 
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A szervezeti kultúra tehát hat a minőségfejlesztés lehe-
tőségeire, ugyanakkor az is hat a szervezeti kultúrára. A 
fejlesztési munka annál eredményesebb lehet, mennél 
közelebb áll a szervezet aktuális kultúrája egy tanuló 
szervezetéhez, menyben a hibák feltárása, elemzése és 
kiküszöbölése a mindennapi tevékenység része, a fo-
lyamatszemlélet a különböző szakmák szoros együttmű-
ködése pedig működési norma. Ennek az eszmének a 
megvalósulását nevezi Radnor et al. [42] szervezeti fo-
gadókészségnek, mely a lean átalakulás megkezdése 
előtt értékelhető, és abból a lean átalakulás lehetséges 
időtávja és erőforrás szükséglete megítélhető. 
Az esetek arra is rávilágítanak, hogy az iparból származó 
fejlesztési módszerek és az egészségügyi dolgozók első 
találkozáskor felvetett ellenérvek nem jelentenek valós 
problémát a folyamatszemléletű átalakulásban, ha sike-
rül a szervezeti kultúrát átalakítani úgy, hogy a 
feudalisztikus, bürokratikus és hierarchikus rendszer he-
lyett, egy a különböző csoportok és szakmák közötti 
kommunikációt segítő, a betegre és a folyamatokra fóku-
száló, kooperatív szemlélet váljék jellemzővé. Tulajdon-
képpen elmondható, a szervezeti kultúra és a menedzs-
ment gondolkodás fejlesztése mindenképpen szükséges 
az egészségügyben, függetlenül a kiválasztott fejlesztési 
megközelítéstől [43]. 
Az 11..  ttáábblláázzaatt a hagyományos, nyugati kultúra és a fo-
lyamatorientált (TQM/lean) kultúra különbözőségét mu-
tatja be. A TQM/lean kultúra törekszik a tökéletes állapot 
elérésére, amelyet az ügyfelek igényeivel és a pazarlás 
nélküli folyamatelvű rendszerrel határoz meg. Ehhez a 
megoldást az együttműködésben az egyéni tudás kiak-
názásában látja. 
 

Hagyományos kultúra TQM/lean kultúra 
Funkcionális silók Funkciók közötti teamek 

A menedzserek utasítanak A menedzserek oktatnak, 
felhatalmaznak 

Az „elég jó” megoldás kere-
sése benchmarkinggal 

A cél a pazarlás nélküli 
rendszer létrehozása, nem 
kevesebb 

A hibást kell megtalálni A problémák gyökerét kell 
megtalálni 

Elismerés: egyéneknek Elismerés: csoportoknak 

A beszállító ellenség A beszállító szövetséges 

Az információt védeni kell Az információt meg kell 
osztani 

A nagyobb mennyiség ala-
csonyabb költséget ered-
ményez 

A pazarlások kiiktatása 
alacsonyabb költséget 
eredményez 

A szervezet áll a közép-
pontban 

Az ügyfél áll a középpont-
ban 

Szekértők a rendszer meg-
határozó elemei 

A folyamatok a meghatá-
rozóak 

11..  ttáábblláázzaatt::  AA  hhaaggyyoommáánnyyooss  ééss  aa  lleeaann  kkuullttúúrraa  öösssszzeevvee--
ttééssee  ((MMiilllleerr,,  22000055,,  55..oolldd..))  

A szervezeti kultúra változásának támogatói 
Ahogyan eddig láttuk, a folyamatok fejlesztésén keresz-
tüli történő minőség fejlesztés új fajta szervezést és új 
fajta gondolkodást is megkíván. A kórházak azonban 
sokszor nem rendelkeznek mindazokkal az ismeretekkel, 
amelyekre az új típusú működésre való áttéréshez szük-
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ségük lenne. Éppen ezért meg kell említeni a külső se-
gítők fontosságát. Egy hazai kórház esete jól mutatja, 
hogy milyen lehetőségeket ígér, és milyen problémákat 
okoz, amikor a kórházak vezetői számukra eddig isme-
retlen menedzsment módszereket kívánnak átvenni az 
iparból: 

• A máshol jól bevált eszközök átvétele gyorsabb si-
kert ígér, hiszen olyan megoldásokat kínál, amely-
nek a saját területen belüli kifejlesztése még évtize-
deket vehet igénybe. 

• Mivel a máshonnan ismert eszközök új területen 
való alkalmazásához nem állnak rendelkezésre ta-
pasztalatok és szakemberek a kórházaknál, ezért 
annak megszerzésére vagy éveket fordít a kórház, 
vagy külső segítséget vesz igénybe. 

• Ha egy iparban alkalmazott eszközhöz nincsenek 
tapasztalatok a kórházi ellátásban való alkalmazá-
sáról, akkor külső segítséggel is több időt vehet 
igénybe, mint egy, az iparban szokásos tanácsadási 
projekt, hiszen a külső szakértőknek maguknak is 
alkalmazkodniuk kell az új környezethez. 

Mindezekből egyértelmű, hogy a kórházak számára a 
hatékony megoldás a külső segítség igénybe vétele. 
Meg kell ugyanakkor említeni, hogy a szemléletváltás 
nem jöhet létre pusztán tanácsadói munka révén. A kór-
házaknak törekedniük kell a vonatkozó ismeretek mi-
előbbi megszerzésére, hogy az eredményeket fenn tud-
ják tartani, illetve tovább tudjanak fejlődni a külső segít-
ség távozása után is. Mivel az egészségügy 
folyamatszemléletű fejlesztése kapcsán még viszonylag 
kevés tapasztalat halmozódott fel, így a hagyományos 
tanácsadó-ügyfél kapcsolat helyett eredményesebb lehet 
a kórházak és a külső szakértők közös tanulását lehe-

tővé tevő speciális módszertan; az akciókutatás, vagy 
akciótanulás. 
A folyamatfejlesztés stratégiai beágyazódása 
A kutatási eredmények szerint a kórházak többsége ma 
még a folyamatfejlesztést nem kapcsolja stratégiai cé-
lokhoz, csupán a nyilvánvaló hiányosságok, anomáliák 
megszüntetésére használja. Ennek háttere nem egyér-
telmű. Egy lehetséges magyarázat, hogy a kórházak 
még nem tartanak ott, hogy a jól szervezett folyamata-
ikra, mint stratégiai erőforrásra, versenyelőnyre tekintse-
nek, hiszen (pl. a hazai viszonyok között is) a finanszíro-
zás szabályai nem támogatják a működési hatékonyság 
javítását, így pl. azonos erőforrás felhasználással széle-
sebb betegkör ellátását.  Jelenleg a kutatott szervezetek 
sokkal inkább arra törekszenek, hogy a szervezetlen fo-
lyamataik okozta (minőségi, pénzügyi) problémákat 
megszüntessék. A folyamatszervezés stratégiai szere-
pének erősödése egyfajta fejlődési folyamat maga is, 
mely az ipar területén is jelentős időt igényelt. 
Mivel a folyamatfejlesztés stratégiai megközelítése csak 
kevés korházra jellemző, így kevéssé meglepő, hogy a 
„vevői igények” azonosítása sem merül fel gyakran. Az 
viszont elgondolkodtató, hogy még a kórházak, ahol van 
erre kezdeményezés, azok sem lépnek tovább a „beteg 
a vevő” megközelítésnél. Ez részben magyarázható 
Womack –Jones (1996) írásával, mely maga is a beteget 
tekinti az egészségügyi szolgáltatás vevőjének. További 
lehetséges magyarázat, hogy pl. a komplex vevői meg-
közelítés túl messze áll a hagyományos szemlélettől, 
vagy túl sok időt és energiát igényelne a meghatározása, 
esetleg túl gyorsan változnak a körülmények (pl. szabá-
lyozás), s ez indokolatlanul bonyolulttá és költségessé 
tenné a vevői érték ilyenformán való meghatározását. 
Másrészről azonban, az egészségügyi ellátás jól ismert 
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sajátosságai alapján ésszerű lenne tovább lépni a vevő 
komplexebb meghatározása felé, ahogyan azt több ku-
tató is javasolja. 
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Töldesi Tamással 

 

„… lépést tudok tartani az új 
fejleményekkel, részt vehetek szakmai 
vitákban, és jól esik, amikor esetenként 

kikérik véleményemet.” 
 

Földesi Tamás  

 
- Kedves Tamás! Beszélgetésünket kezdjük egy rövid 
szakmai önéletrajzzal! 
- 1942-ben szereztem villamosmérnöki oklevelet. Ele-
inte egy villamossági gyárban, később a külkereskede-
lemben dolgoztam. 1957-től 1985-ig a Magyar Szab-
ványügyi Hivatal munkatársa voltam. 1974-től 1980-ig az 
ISO genfi Főtitkárságán a szabványosítás és a tanúsítás 
elvi kérdéseivel foglalkozó bizottságok titkára tisztet töl-
töttem be. 1985 után, mint nyugdíjas az MSZH (majd az 
MSZT) főtanácsosa lettem. Minőségügyi rendszermene-
dzser tanúsítványt szereztem, majd két évtizeden át 
számos szabvány- és minőségügyi tanfolyam előadója 
voltam. Előadásaimat főleg a Magyar Szabványügyi 
Testületben, a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnökto-

vábbképző Intézetében, az EOQ Magyar Nemzeti Bizott-
ságán és más, minőségirányítással foglalkozó testületek 
tanfolyamain tartottam. Ezt a tevékenységét jelenleg is 
végzem, elsősorban a következő tárgykörökben: szab-
ványosítás, minőségirányítási rendszerek, európai jog-
harmonizáció, tanúsítás, akkreditálás, környezetköz-
pontú irányítás. 
- Úgy tudom, hogy munkásságod egyik komoly elis-
meréseként a szabványosítás gazdasági hatékony-
ságával foglalkozó tanulmányod nemzetközi elismerés-
ben részesült! Mit jelent ez pontosan? 
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nemzetközi szabványosítás jelentős gazdasági haté-
konyságát. Többek között az egyes szabványtípusok 
(terminológia, vizsgálatok, követelmények) hatását vizs-
gálták, de egyik módszer sem volt megalapozott. A spa-
nyol szabványügyi szervezet nemzetközi pályázatot írt ki 
a kérdés elemzésére, és én elkészítettem egy pálya-
munkát, amelyben ismertettem a témában javasolt mód-
szereket (elsősorban német, orosz, japán és magyar 
kezdeményezéseket) és rámutattam ezek hiányossága-
ira. Arra a következtetésre jutottam, hogy a nemzetközi 
hatékonyságot aligha lehet mérni, a méréseket inkább 
nemzeti szinten érdemes végezni, és nem a szabvá-
nyokra általában, hanem egy-egy szabványra vagy egy-
egy területre korlátozva. A pályamunka azért is időszerű 
volt, mert sok helyen végeztek eredménnyel nem ke-
csegtető költséges felméréseket, és az elemzés hatá-
sára ezeket át lehetett irányítani megoldható feladatok 
elvégzésére. A későbbiekben egy, az ISO-val együttmű-
ködő IFAN nevű szervezet valóban országos és szűkebb 
szakmai területeken végzett hasznos számításokat. 
- Több nyelven publikálsz. Milyen nyelveken, s me-
lyekre vagy a legbüszkébb? 
- Idegen nyelveken csak régebben publikáltam és 
közülük csak egy érdemel említést, amely a jogsza-
bályok és a szabványok tárgyának szétválasztására tett 
javaslatokat. Ez a kérdés az óta sokkal teljesebb kidol-
gozásban valósult meg az EU keretei között. 
Ami az idegen nyelveket illeti, az ISO-ban angol és fran-
cia volt a munkanyelv, a KGST-ben pedig orosz és né-
met. Legjobban mégis az olaszt szeretem, persze a ma-
gyarról nem is beszélve, hiszen rengeteget fordítottam 
magyarra, nemcsak szakmai szövegeket, hanem szép-
irodalmat is. Kedvenceim Szamuil Marsak gyermekszín-
padi darabjai, a Macska-lak és a Tornyocska (a „Báb-

színpad”-ban jelentek meg, és az Andrássy-úti Bábszín-
házban kerültek színre). 
- 1997-ben IIASA-Shiba Díjban részesültél. Pontosan 
miért kaptad ezt az elismerést? 
- Ez életmű-díj volt, az indokolásban elsősorban az ok-
tatási tevékenységemet emelték ki, azt, hogy a minőség-
ügyi ismereteket széles körben sikerült terjeszteni és 
megszerettetni. 
- Személyesen is alkalmam van meggyőződni arról, 
hogy a Minőség és Megbízhatóság szerkesztőbizottsági 
üléseinek egyik legaktívabb tagja vagy. Mit jelent szá-
modra a bizottsági munka? 
- Itt találkozom régi kollégáimmal, lépést tudok tartani 
az új fejleményekkel, részt vehetek szakmai vitákban, és 
jól esik, amikor esetenként kikérik véleményemet. 
- Több könyv és egyetemi jegyzet szerzője vagy. Me-
lyek a kedvencek, amelyekre legtöbbször nosztalgiázva, 
örömmel emlékszel vissza? 
- Erre nehezen tudok válaszolni, hiszen a szakmai 
könyvek, egyetemi jegyzetek néhány év alatt elavulnak, 
újak megírására pedig nem jut pénz. Kedvenc témám, 
amelyet a mai oktatás sajnálatos módon elhanyagol, az 
EU gazdasági berendezkedése és ennek a közös piac-
cal, a direktívákkal, a tanúsítással és a fogyasztóvéde-
lemmel kapcsolatos intézkedései. 
- Sok fiatal minőségügyi szakember vesz részt tanfo-
lyamaidon, előadásaidon. Mivel lehet őket lelkesíteni, 
miként tudod őket megnyerni a szakmának? 
- Elsősorban azzal, hogy igyekszem az egyes témákat 
közérthetően előadni, nem elsietni, a fő tudnivalókat 
visszakérdezni. Előadásaim végén nyugodtam állítom, 
hogy aki az előadásokat meghallgatta, annak a vizsgán 
nem lehetnek problémái. 
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- Nyughatatlan, örökmozgó típus vagy? Milyen további 
terveid, elképzeléseid vannak? 
- Nem vagyok nyughatatlan, és nem szeretek semmit 
elsietni. Igaz, a tétlenséget sem szeretem. Most is tartok 
előadásokat, fordítok magyarra, angolra, oroszra, néha 
németre. Másra nem-igen van igény. 
- Van-e időd pihenésre? Miként tudsz kikapcsolódni? 
Mi a hobbid? 

- Szabad időm sok van, különös hobbim nincs, ha a 
nyelveket nem számítjuk. Jut idő a családomra. 
Van feleségem, két fiam, négy unokám. 

 
______________________________________________  

AAkkkkrreeddiittáálltt  ÖÖnnéérrttéékkeellééssii  sszzaakkéérrttőő  kkééppzzééss  

Az Iparfejlesztési Közalapítvány Minőségfejlesztési Köz-
pontja által szervezett 80 órás, akkreditált Önértékelési 
szakértő képzésnek eddig több mint félszáz résztvevője 
volt. 
A központ meghirdette második féléves képzéseit, 
melyek szeptemberi és novemberi kezdéssel indulnak. A 
képzési napokról és a tematikáról a www.mik.hu honlap-
ról tájékozódhatnak kedves olvasóink. 
A tréninggel kapcsolatos kérdésekre Nagy Zsuzsanna és 

Sződi Sándor áll szíves rendelkezésükre a 
06-1-332 0362-es telefonszámon. 

______________________________________________  
 

 
 
______________________________________________  
 

KKöösszzöönnttjjüükk  
aa  

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  
úújj  ttaaggjjaaiitt!!  

 
 

DDrr..  NNéémmeetthh  BBaalláázzss  
BBuuddaappeesstt  

  

PPlleeiinniinnggeerr  JJóózzsseeff  
BBuuddaappeesstt  

  

SSuuggáárr  KKaarroolliinnaa  
BBuuddaappeesstt  

  
______________________________________________  
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
  
 

  XXIIXX..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  
22001100..  NNoovveemmbbeerr  22--44..  

TTeerrvveezzeetttt  hheellyysszzíínn::  HHootteell  MMeerrccuurree  BBuuddaa  

TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  
  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22001100..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzaakkiirrooddaallmmii  DDííjj  22001100..  

  AAzz  ÉÉvv  ((sszzaakktteerrüülleett  mmeeggnneevveezzééssee))  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerrmmeenneeddzzsseerree  22001100..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ee--OOkkttaattááss  DDííjj  22001100..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22001100..  

    

TTeerrvveezzeetttt  eesseemméénnyyssoorroozzaatt::  
  

KKoonnffeerreenncciiaa--ssoorroozzaatt  aa  mmiinnőősséégg  aakkttuuáálliiss  kkéérrddéésseeiirrőőll,,  
PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  üünnnneeppééllyyeess  ááttaaddáássaa  aa  ggáállaavvaaccssoorráánn 

 
_________________________________________________________________________________________________  
 



NNAATT  SSzzaakkmmaaii  NNaapp  
HHOOGGYYAANN  TTOOVVÁÁBBBB  NNEEMMZZEETTII  AAKKKKRREEDDIITTÁÁLLÁÁSS??  

A nemzeti akkreditálás számára az elmúlt év a korábbi 
éveknél is több és nagyobb jelentőségű változást hozott. 
Ezek közül kiemelkedik a Nemzeti Akkreditáló Testület 
európai szakértői értékelése az európai és nemzetközi 
kölcsönös elismerési megállapodásokhoz csatlakozás 
megteremtésére. Az ennek érdekében végzett munka, a 
bekövetkezett változások, az elérhető előnyök és az új 
feladatok megismerése, megértése és elfogadása min-
den, a hazai akkreditálási tevékenységben érdekelt, il-
letve érintett szervezet számára hasznos és szükséges. 

 
Ezzel a céllal a Nemzeti Akkreditáló Testület és a Ma-
gyar Minőség Társaság 2010. május 6-án Szakmai Na-
pot szervezett, melyen Lantos Géza, a Nemzeti Akkre-
ditáló Testület elnökének bevezetője után Dr. Ring Ró-
zsa, a Nemzeti Akkreditáló Testület ügyvezető igazgatója 

tartott előadást az európai és nemzetközi kölcsönös el-
ismerési megállapodásokhoz csatlakozás jelentősége és 
hatásairól. 
A rendezvény második előadását: Dr. Oláh József a 
Nemzeti Akkreditáló Testület jogtanácsosa tartotta, 
melyben az akkreditálási eljárások gyakorlati tapaszta-
latairól számolt be. 
Mindkét előadás tartalmáról részletes beszámolót fogunk 
közölni. 

Főszerkesztő 

 
______________________________________________  
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AAzz  IISSOO  99000000  FFÓÓRRUUMM  
kköözzhhaasszznnúú  ttáárrssaaddaallmmii  sszzeerrvveezzeett  ttaaggggyyűűllééssee  

RRóózzssaa  AAnnddrrááss,,  eellnnöökk  
  

Az ISO 9000 FÓRUM 2010. április 8-án, Budapesten az 
EURÓPA Konferencia Központban tartotta meg 20. Tag-
gyűlését. A közel 80 fő résztvevő között a szervezet 
tagjai és meghívott vendégek is voltak. A rendezvény 
ünnepélyes hangulatban kezdődött, amely keretében ki-
osztották a FÓRUM 2009.évi elismeréseit. Ezt követően 
a beszámolók ismertetése, ezek megvitatása és a Tag-
gyűlés általi jóváhagyása történt meg. 

 
A Taggyűlést Rózsa András elnök nyitotta meg, üdvö-
zölte a megjelent tagi képviselőket, illetve a minőségügyi 
társadalmi szervezetek képviselőit. 
A FÓRUM tevékenységében fontos helyet foglal el a ha-
gyományőrzés. Évente díjazzák azokat a személyeket, 
akik több éve tevékenykednek az országos minőség-
szemlélet fejlesztése és terjesztése ügyében, az ISO 

9000 FÓRUM hatékony működtetése és eredményes-
sége érdekében, illetve elismerjük azokat a szervezete-
ket, melyek több éve támogatják a FÓRUM tevékenysé-
gét. 
2009. évben a vezetőség 25 szervezet és 18 személy 
számára adott jubileumi emlékplakettet és 10 személyt 
tüntetett ki. Jelen Taggyűlés alkalmával a kiemelkedő 
szakmai illetve társadalmi tevékenységért az alábbi elis-
merések kerültek kiadásra. 
„A MINŐSÉGÉRT” Egyéni Vándordíjat Király Zoltán, a - 
2009. évi Nemzeti Minőségi Díj nyertes - Jabil Circuit 
Magyarország Kft. vezérigazgatója érdemelte ki a tag-
ság, illetve az eddigi díjazottak javaslatai alapján: 
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Rózsa András elnök ismertette, hogy az ISO 9000 
FÓRUM 2009. évben a jóváhagyott éves Rendezvény-
naptár szerint végezte tevékenységét, úgyszintén az 
ágazatok és a KAPU tagozat is munkaterv alapján szor-
goskodtak. Megemlítette, hogy az 1994-ben alakult köz-
hasznú társadalmi szervezetnek ma közel 300 gazdál-
kodó szervezet a tagja és 50 potenciális szervezet a kö-
zeljövőben belépni szándékozók száma. A FÓRUM 
2008. évtől bevezette az egyéni tagságot is. Jelenleg az 
egyéni tagok száma 90 és ez folyamatosan növekszik. 

A „Konferencia Legjobb női és Legjobb férfi előadója el-
ismerést a konferencián résztvevők szavazati alapján az 
alábbi személyek kapták: Dr. Dobos Éva (SZTE SzGyA 
Klinikai Központ, egészségbiztosítási szaktanácsadó), 
Dr. Ködmön István (Herendi Porcelán-manufaktúra Zrt. 
termelési igazgató), Dr. Kecskés Gábor (Zala Megyei 
Kórház, orvos és minőségbiztosítási igazgató), Radicsné 
Szerencsés Terézia (BKMÖ Kiskőrösi közoktatási Intéz-
ménye, igazgató. 
A legjobb előadók számára jó lehetőség volt, hogy né-
hány perces hozzászólással fejezhették ki gondolataikat. 
A napjainkat behálózó nehézségek ellenére az optimiz-
mus és bizakodás volt jellemző az előadók részéről. A 
sikerek érdekében, a versenyképesség fenntartásában 
-ágazatoktól függetlenül- folyamatosan kell tanulni, fej-
lődni. 
A „Fórum Kiváló Támogatója” oklevelet és a vele járó 
gyönyörű herendi porcelánvázát az Országos Villamos-
távvezeték (OVIT) Zrt., illetve a kaposvári Videoton 
Elektro-Plast Vállalat kapta. Mindkét vállalat több éve 
aktívan vesz részt a FÓRUM tevékenységében, előadá-
sokat tartanak, és anyagi támogatást nyújtanak. A két 
cég képviseletében a díjakat átvették: Nagypál Béla, In-
tegrált Rendszer-vezető és Pleininger József nyugdíjas 
főmérnök (OVIT Zrt.), Máté Jánosné, MIR vezető 
(VIDEOTON Kft.) 
Az ISO 9000 FÓRUM évente oklevéllel tünteti ki azokat a 
személyeket, akik bizonyítottan több éve ténykednek az 
országos minőségszemlélet fejlesztéséért, a 
benchmarking útján terjedő jó gyakorlatok bemutatásá-
ért, a szervezeti kiválóság kultúra terjesztéséért és elő-
adásokkal támogatják az ISO 9000 FÓRUM tevékenysé-
gét.  

2009. évben Az „Ipar és Szolgáltatás Minőségéért” ága-
zati díjakat a következő személyek kapták: Galambos 
Sándor - Nyírségvíz Zrt. Lőrinc Ákos – Észak-magyaror-
szági regionális Vízművek, Zrt, Pónya Gábor - Magyar 
Telekom Nyrt, T-Mobile 
Az ISO 9000 FÓRUM a szervezet egyéni tajgainak he-
rendi porcelántárgyat (marokkő) ajándékoz. A Taggyűlé-
sen a tagsági igazolványt és az ajándéktárgyat az új be-
lépők, Sándor István, Székely László, Pákh Miklós, Dr. 
Tombácz Imre örömmel vették át 
Az újból összehívott Taggyűlés az alábbi napirendi pon-
tokat fogadta el:  
1. Beszámoló az ISO 9000 FÓRUM 2009. évi 

tevékenységéről. Közhasznúsági jelentés 2009. évről. 
2. Felügyelő Bizottsági Jelentés az ISO 9000 FÓRUM 2009. 

évi tevékenységéről.  
3. A Beszámolók és az FB jelentés megvitatása és jóváha-

gyása. 
4. A 2011. évi tagdíjak mértékének előterjesztése, meg-

vitatása, és elfogadása. 

l

5. 2010. évi Rendezvénynaptár és 2010. évi Költségvetés 
tervezet (1. és 2. változat) 
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Rózsa András elnök beszámolt az ISO 9000 FÓRUM 
2009. évi tevékenységéről és ismertette a 2009. évi Köz-
hasznúsági jelentést is. 
Említette, hogy „a FÓRUM vezetői az év folyamán 
összesen 67 rendezvényen vettek részt, beleértve az 
ágazati vezetők tevékenységét is. Az ISO 9000 FÓRUM 
2009-ben 11 közhasznú rendezvényt szervezett össze-
sen 768 résztvevővel. Hét alkalommal szerveztünk térí-
tésmentes tapasztalatcsere látogatást kiváló szerveze-
teknél, illetve megtartottuk a térítésmentes évzáró kultu-
rális rendezvényt a budai Várban. 
Nagyon sikeres volt a saját szervezésű XVI. Nemzeti 
Konferencia 273 résztvevővel és 41 előadóval. A részt-
vevők átlagos elégedettsége 88,55%-os volt, míg a 
szakmai programok 86,80% elismerést kaptak.  A konfe-
rencián elhangzó előadásokat a multimédiás CD tartal-
mazza, amit a résztvevők is megkaptak.  

Az év folyamán közös szervezésű rendezvényeken mű-
ködött együtt a Magyar Minőség Társasággal, az IFKA 
Minőségfejlesztési Központtal, a MTESZ minőségügyi 
Bizottságával, az MTA minőségügyi albizottsággal és 
részt vett a Magyar Géniusz Program Fenntarthatósági 
Műhely munkáiban. 
Az ISO 9000 FÓRUM jól működő minőségirányítási 
rendszert működtet. Ebben az évben a szervezet sikere-
sen tanúsíttatta megújító auditon a rendszert. A tanúsí-
tási procedúra során a külső auditor cég képviselője nem 
talált nem-megfelelőséget. Gyöngy István (ÉMI-TÜV SÜD, 
MS vezető) megragadva az ünnepélyes alkalmat átadta az 
elnöknek a sikeres megújító audit Tanúsítványát.  
A szervezet tíz éve rendszeresen méri a rendezvénye-
ken a résztvevők elégedettségét és a begyűjtött informá-
ciókat folyamatosan beépíti a következő évi fejlesztési 

tevékenységbe. A tagság kiemelt módon értékeli a 
FÓRUM által alkalmazott alacsony tagdíjakat és azt, 
hogy évente 6-8 alkalommal térítés nélkül vehetnek részt 
szakmai rendezvényeken és bővíthetik szakmai ismere-
teiket. A tagszervezetek az ország teljes területét lefedik, 
minden megyében és régióban van tagszervezetünk. 
A 2009. évi közhasznú tevékenységből származó ered-
mény 138 eFt volt. A FÓRUM 2009. évben 100 eFt NCA 
támogatást kapott a szervezet működésének támogatá-
sára. A támogatás mértéke a pályázat beadásának költ-
ségét sem fedezte. A stratégiát sem sikerült felülvizs-
gálni, mivel ez irányú pályázati kérelmünket az NCA 
megalapozott indoklás nélkül utasította el. 
Az ISO 9000 FÓRUM 2009. évben elnyerte a Magyar 
Minőség Társaság által alapított „Magyar Minőség Háza 
2009. Díjat”, kiemelkedő minőségű konferenciák, szak-
mai rendezvények szervezése, a minőség iránt elkötele-
zett tagszervezetek, egyéni tagok és partnerek együtt-
működésének összehangolásáért és elmélyítéséért. 
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület az 
ISO 9000 FÓRUM részére „Best Practice Excellence 
Diploma” elismerést adományozott a Kiválóság Kultúra 
magyarországi terjesztéséért. 
A Taggyűlés folytatásaként Sándor István, az FB elnöke 
terjesztette elő a Felügyelő Bizottság jelentését az ISO 
9000 FÓRUM 2009. évi tevékenységéről. Tájékoztatott, 
hogy 2009. év folyamán az Felügyelő Bizottság a 
FÓRUM elnökségével folyamatosan együttműködve el-
lenőrizte a szervezet tevékenységét. A Felügyelő Bizott-
ság tagjai a szervezet számos rendezvényét látogatták 
és részt vettek a 2010. február 27-én megtartott tisztség-
viselők fórumán A Felügyelő Bizottság teljes körűen ele-
mezte a Nemzeti Konferencia megrendezésének ta-
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pasztalatait és ajánlásokat tett az elkövetkezendő konfe-
rencia még színvonalasabb megrendezése érdekében. 
Az FB megítélése szerint: „–figyelembe véve a jelenlegi 
gazdasági helyzetet is– összességében a FÓRUM 2009. 
évi gazdálkodása eredményes volt, hiszen a ráfordítások 
kisebb mértékben nőttek, mint a bevételek, az eredmény 
meghaladta a tervezettet. Fontos, hogy a közhasznú 
szervezet vagyonát kismértékben növelve az elmúlt 
években sikeresen, eredményesen fejlődött. A FÓRUM 
tevékenysége igazolja a küldetésben és jövőképben 
megfogalmazottakat, azaz a szervezet továbbra is a 
minőségügy egyik kiemelkedő társadalmi szervezete 
maradt”. 
A beszámolók után néhány hozzászóló megerősítette az 
addig elhangzottakat és elismerően nyilatkoztak az ISO 
9000 FÓRUM tevékenységéről. Sződi Sándor, az IFKA - 
Minőségfejlesztési Központ ügyvezető igazgatója a kö-
vetkezőket mondta: „Gratulálok az ISO 9000 FÓRUM-
nak, illetve köszönöm a segítségnyújtást. Manapság 
minden fórumon és a médiában is a „szakmai látogatá-
sok” fontosságára hívják fel a figyelmet, melynek ez a 
szervezet teljes mértékben eleget tesz”. 
A Taggyűlés a 2011. évi tagdíjak mértékének előter-
jesztésével és megvitatásával folytatódott. Rózsa András 
ismertette, hogy az ISO 9000 FÓRUM három éve nem 
emelt tagdíjat, egyre több ingyenes rendezvényt tart a 
tagság részére, támogatja az egészségügyi ágazat és 
közoktatási ágazat rendezvényeit, illetve megemlítette, 
hogy 2009. évben több minőségügyi szervezet tevé-
kenységét anyagilag is támogatta. Ahhoz, hogy a 
FÓRUM eleget tudjon tenni a kitűzött céloknak szüksé-
gessé vált a tagdíjak 7-8%-os átlagos felemelése. Ezt 
követően előterjesztette az elnökség javaslatát. E téma 
kapcsán most sem maradt el a nagyszámú hozzászólás, 

kérdés, az előterjesztést támogató vélemények, illetve 
módosító javaslatok. 
Több hozzászóló említette, hogy a tagdíj előterjesztést 
benchmarking adatokkal, összehasonlító információkkal 
kellett volna alátámasztani. 
Rózsa András egyetértett a hozzászólókkal és megjegyezte, 
hogy Magyarországon a minőségügyi szervezetek tevékeny-
sége, illetve tagdíj-rendszere jelentősen eltér egymástól. E 
szervezetek egymásnak nem adják át a létszámarányos, 
szegmentált tagdíj információkat, így nincsen mit összeha-
sonlítani. 
Az elnökség véleménye szerint: „az ISO 9000 FÓRUM tagdíj-
rendszere a legalacsonyabb és mi szervezzük a legtöbb té-
rítésmentes rendezvényt tagjaink számára. A szervezet ele-
get tesz küldetésének, a kitűzött valós közhasznúságnak és 
mérhető értéket ad tagjai számára”. 
A hozzászólásokat követően a Taggyűlés résztvevői el-
lenvélemény nélkül jóváhagyták az előterjesztett beszá-
molókat, a 2011. évi tagdíjak mértékét, illetve a 2010. évi 
munkatervet és költségvetést. 
Rózsa András az elnökség és az FB nevében megkö-
szönte a tagságnak és partnereknek a 2009. évi aktivi-
tást, a FÓRUM számára nyújtott támogatást és a minő-
ségügyi szervezetek vezetőinek az együttműködést. 
Vállalta, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére is 
igyekszenek teljesíteni a kitűzött feladatokat. 
________________________________________________  
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KKöözzhhaasszznnúússáággii  jjeelleennttééss  aazz  IISSOO  99000000  FFóórruumm  22000099..  éévvii  tteevvéékkeennyyssééggéérrőőll  
  

Az ISO 9000 FÓRUM társadalmi szervezet 2009. évi 
közhasznúsági jelentés tartalmazza: 
(1) a kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezet köz-

hasznú beszámolójának Mérlegét (I. sz. Melléklet); 
(2) a kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezet köz-

hasznú beszámolójának Eredménykimutatását (II. sz. 
Melléklet). 

1. Számviteli beszámoló a 2009. évről 
A mérleg hitelesített főösszege 27.232 eFt (lásd a 
Mérleg 11. és 24. sorát egymással egyezően). A 
tárgyévi közhasznú tevékenységből (alaptevékeny-
ségből) származó eredmény -1.313.eFt (lásd a Mér-
leg 17. sorát). A vállalkozásból származó tárgyévi 
eredmény 1.451.eFt (lásd a Mérleg 18. sorát). Az 
összesített mérlegeredmény 138 eFt. 

2. Vagyonfelhasználás alakulása 
A saját tőke a 2008. évi 26.446 eFt-ról a tárgyévben 
26.585.eFt-ra változott, azaz 139 eFt összeggel nőtt. 
(lásd a Mérleg 12. sorát). 

3. Költségvetési támogatás 
 Költségvetési támogatás tárgyévben nem volt. 
4. Egyéb szervezetektől kapott közhasznú támoga-

tás 
A FÓRUM NCA támogatást kapott a szervezet mű-
ködésének támogatására. Az összes tárgyévi támo-
gatás mértéke 100 eFt (Eredménykimutatás 7. sora), 
mely összeg a pályázat beadásának költségét sem 

fedezi. Ezen túl pályázatot adtunk be stratégia ké-
szítés támogatására, melyet az ESZA Kht. elutasított. 

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
A választott vezető tisztségviselők feladataikat ön-
kéntes munkavégzés formájában látják el, s ezért 
juttatásban nem részesülnek. 

6. Cél szerinti juttatások 
Cél szerinti juttatás a tárgyévben nem volt. 

7. A 2009. éves SZJA 1%-a 
A személyi jövedelemadóból ezen a címen származó 
bevételünk 0 Ft (nulla Ft) volt (lásd Eredménykimu-
tatás 6. sorát). 

8. Közhasznú tevékenység 
Az ISO 9000 FÓRUM a TEÁOR ’08 struktúra szerinti 
9499 - M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi közhasznú te-
vékenységet az alábbiak szerint: 
 Hatékony, gyakorlati fejlesztéseket támogató 

tapasztalatcsere programok rendezése, képesség-
fejlesztés a minőségszemlélet és minőségkultúra fej-
lesztése érdekében a tagság és partnereink körében. 

 A szervezetek versenyképességét elősegítő szakér-
tői, oktatási tevékenység. 

 A Nemzeti Konferencia rendszeres megrendezése 
évente. 

 Szervezetek két- és többoldalú együttműködésének 
támogatása. 



 Együttműködés minden olyan szervezettel, ami elő-
mozdítja az ISO 9000 FÓRUM céljainak megvalósí-
tását. 

 Tanúsított cégek szakmai érdekeinek képviselete az 
országos minőségügyi társadalmi civil, illetve szakmai 
szervezeteknél. 

Az ISO 9000 FÓRUM 2009-ben 11 közhasznú rendez-
vényt szervezett összesen 773 résztvevővel. Továbbá 3 
konferencia szervezésében vettünk részt más minőség-
ügyi szervezetekkel együtt. Hat alkalommal szerveztünk 
térítésmentes tapasztalatcsere látogatást minőségdíjas, 
illetve kiváló szervezeteknél. A saját szervezésű XVI. 
Nemzeti Konferencia 273 résztvevővel és 41 előadóval 
kiemelkedően sikeres volt. A résztvevők átlagos elége-
dettsége 88,55 %-os volt, míg a szakmai programok 
86,80 % elismerést kaptak. A konferencián elhangzó elő-
adásokat a multimédiás CD tartalmazza, amit a résztvevők 
is megkaptak. 
Sikeres volt a térítésmentes évzáró kulturális rendezvény 
is -a Magyar Kultúra Alapítvány Házában-, melyen 81 
személy vett részt a tagság részéről. 
2009-ben az elismerési rendszer gyakorlata folytatódott 
és az áprilisi Taggyűlés alkalmával ünnepélyes keretek 
között került sor a 2008. évi elismerések átadására. „A 
MINŐSÉGÉRT” egyéni vándordíj és a három ágazati 
Egyéni minőségoklevél mellett további elismerések ke-
rültek átadásra: „A konferencia legjobb előadója” négy 
személy részére, „Aki sokat tett a Fórumért” 3 személy 
részére. A „FÓRUM örökös tagja” elismerést eddig 12 
személy kapta meg, akik teljes körű költségmentességet 
kapnak rendezvényeinken. 
A Magyar Minőség Társasággal, a MTESZ-el, az EOQ 
MNB-vel és a Magyar Minőségfejlesztési Központtal 

(IFKA-MIK) együttműködve is rendezünk gyakorlatban jól 
alkalmazható, a tudás növelésére alkalmas szakmai na-
pokat, tréningeket, szakmai fórumokat Utóbbi két szer-
vezet oktatási tevékenységében is szerepet vállal a 
FÓRUM. 
Minden alkalommal felmérést végeztünk a vevői elége-
dettség tekintetében. A felmérések eredményeit széles 
körben publikáljuk (Taggyűlés, Nemzeti Konferencia, 
FÓRUM honlap, körlevél) és felhasználjuk ezeket a fej-
lesztési tevékenységben. A honlapunkon rendszeres tá-
jékoztatást adunk programjainkról, képekben számolunk 
be rendezvényeinkről, a minőségfejlesztésben elért ki-
váló eredményekről. Hírt adunk a pályázati lehetőségek-
ről, a kis- és középvállalatok számára hasznos informá-
ciókról. 
Az ISO 9000 FÓRUM 2009. évben két fontos társadalmi 
elismerést is kapott: 
 Elnyerte a „Magyar Minőség Háza 2009. Díjat” a ki-

emelkedő minőségű konferenciák, szakmai rendez-
vények szervezése szolgáltatása miatt, melyet a Ma-
gyar Minőség Társaság alapított. 

 A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület az 
ISO 9000 FÓRUM részére „Best Practice Excellence 
Diploma” elismerést adományozott a Kiválóság Kul-
túra magyarországi terjesztéséért. 
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S.sz. A tétel megnevezése 2008. 
év 

2009. 
év 

a B C D 
1. A. Befektetett eszközök (2.-4. Sor) 4 907 4 127 
2. I.     Immateriális javak 0 0 
3. II.   Tárgyi eszközök 4 907 4 127 
4. III.  Befektetett pénzügyi eszközök     
5. B. Forgóeszközök (6.-9. Sor) 22 255 22 938 
6. I.    Készletek 1 300 1 114 
7. II.   Követelések  1 631  1 863 
8. III.  Értékpapírok 18 879 19 459 
9. IV.  Pénzeszközök 445 502 
10. C. Aktív időbeli elhatárolások  167 
11. Eszközök (aktívák) összesen 

(1.+5.+10. Sor) 27 162 27 232 
12. D. Saját tőke (13. – 18. Sor) 26 446 26 585 
13. I.    Induló tőke 3 3 
14. II.   Tőkeváltozás 26 007 26 444 
15. III.  Lekötött tartalék   
16. IV.  Értékelési tartalék   
17. V.   Tárgyévi eredmény - (kh. tev.-ből) -1299 -1 313 
18. VI.  Tárgyévi eredmény – vállalk. 

tevék.-ből  1735 1 451 
19. E. Céltartalék   
20. F. Kötelezettségek (21. – 22. Sor) 716 647 
21. I.    Hosszú lejáratú kötelezettségek   
22. II.   Rövid lejáratú kötelezettségek 716 647 
23. G. Passzív időbeli elhatárolások   
24. Források (passzívák) összesen 

(12.-19.+20.+23. Sor) 27 162 27 232 

II..  sszz..  mmeelllléékklleett::  22000099..  éévvii  MMéérrlleegg  ((AAddaattookk  eeFFtt--bbaann) 
 

S.sz. A tétel megnevezése 2008. 
év 

2009. 
év 

A B C D 
1. A. Összes közhasznú tevékenység 

bevétele (1.+2.+3.+4.+5. Sor) 
23 354 18 113

2. 1. Közhasz. célra, működésre kapott 
támogatás 

28 0

3.     A.) Alapítótól 
4.     B.) Központi költségvetéstől 

5.     C.) Helyi önkormányzattól 
6.     D.) Egyéb, ebből 1%  28 0
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 4 988 100
8. 3. Közhasznú tevék.-ből származó 

bevétel 
9 277 9 725

9. 4. Tagdíjból származó bevétel 7 353 7 594
10. 5. Egyéb bevétel 1 708 694
11. B. Vállalkozási tevékenység 

bevétele 
1 735 1 451

12. C. Összes bevétel (A.+B.) 25 089 19 564
13. D. Közhasznú tevékenység 

ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6) 
24 653 19 426

14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 19 998 16 041
15. 2. Személyi jellegű 

ráfordítások 
3 205 2 226

16. 3. Értékcsökkenési leírás 1 387 813
17. 4. Egyéb ráfordítások 45 246
18. 5. Pénzügyi műveletek 

ráfordításai 
19. 6. Rendkívüli ráfordítások 18 100
20. E. Vállalkozási tevékenység 

ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6) 
0 0

21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0
22. 2. Személyi jellegű 

ráfordítások 
23. 3. Értékcsökkenési leírás 
24. 4. Egyéb ráfordítások 
25. 5. Pénzügyi műveletek 

ráfordításai 
26. 6. Rendkívüli ráfordítások 
27. F. Összes ráfordítás (D.+E. Sorok) 24 653 19 426
28. G. Adózás előtti eredmény (B-E) 1 735 1 451
29. H. Adófizetési kötelezettség 
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 

(G.-H.) 
1 735 1 451

31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény 
(A.-D.) 

-1 299 -1 313

32. Tárgyévi eredmény (I.+J.) 436 138
IIII..  sszz..  mmeelllléékklleett::  22000099..  éévvii  EErreeddmméénnyy--kkiimmuuttaattááss  

((AAddaattookk  eeFFtt--bbaann))  
______________________________________________  



  

MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXIIXX..  éévvffoollyyaamm  0066..  sszzáámm,,  22001100..  jjúúnniiuuss  
  

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsment 
jellemzői 1. rész - Gelei Andrea – Gémesi Katalin

Special Management Characteristics of Supply Chains 
of Services – Part 1 – Gelei, Andrea – Gémesi, Katalin  

Korlátok elmélete (Theory of Constraints) alapelveinek és 
eszközeinek összefoglalása 1. rész - Dr. Balogh Albert

Summary of Basic Principles and Tools of the Theory 
of Constraints, Part 1 - Dr. Balogh, Albert  

Minőségfejlesztés és folyamatszemlélet az 
egészségügyben - Jenei István

Quality Development and Process Thinking in Health 
Care - Jenei, István  

Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Földesi Tamással - 
Sződi Sándor

The Best among the Best. - A Riport with Földesi, 
Tamás by Sződi, Sándor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

XIX. Magyar Minőség Hét 19th Quality Week  

NAT Szakmai Nap - Hogyan tovább nemzeti akkreditálás? NAT Professional Day – What Next National 
Accreditation? 

 

HHAAZZAAII  ÉÉSS  NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  HHÍÍRREEKK,,  BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓKK  DDOOMMEESSTTIICC  AANNDD  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  NNEEWWSS  AANNDD  
RREEPPOORRTTSS  

Az ISO 9000 FÓRUM közhasznú társadalmi szervezet 
taggyűlése - Rózsa András

General Assembly of ISO 9000 FÓRUM – Rózsa, 
András  

Közhasznúsági jelentés az ISO 9000 fórum 2009. évi 
tevékenységéről

Report on Public Benefit of ISO 9000 Fórum’s Activity 
in 2009  

Akkreditált önértékelési szakértő képzés Accredited Training for Self Assessment Experts  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagjait! We Welcome the New Members to the Society  
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