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SSzzoollggáállttaattáássookk  eellllááttáássii  lláánnccáánnaakk  ssppeecciiáálliiss  mmeenneeddzzssmmeenntt  jjeelllleemmzzőőii  
22..  rréésszz  

GGeelleeii  AAnnddrreeaa  ––  GGéémmeessii  KKaattaalliinn  
  

Specialitások a szolgáltató ellátási-lánc kapcsolatai-
nak menedzsmentjében 
A megrendelő-beszállító kapcsolatok menedzsmentjével 
foglalkozó irodalom termelővállalatok, illetve ellátási lán-
cok esetében igen széles körű. Sokkal kevesebb szerző 
foglalkozott a szolgáltatások ellátási láncában kialakuló 
megrendelő-beszállító kapcsolatok értékelésével és 
elemzésével. Az a néhány cikk, amely ebben a témában 
született (Baltacioglu, 2007; Åhlström, 2006) rámutat 
ugyanakkor néhány sajátosságra.  
A megrendelő-beszállító kapcsolatok tartamát -és az így 
kialakuló kapcsolattípusokat a- hagyományos termékel-
látási-lánc menedzsmentjének és a beszállítói hálózat 
menedzsmentjének irodalma elsősorban a kapcsolat-
specifikus befektetések, a felek között kialakuló bizalom 
és elkötelezettség mértéke, az együttműködés során 
megosztott információk köre és intenzitása, a közösen 
végzett tevékenységek aránya, a szerződés hossza, vé-
gül a kapcsolat kizárólagosságának foka mentén tipizálja 
(Dyer 1996; Dyer és szerzőtársai 1998; Bensaou, 1999; 
Gelei, 2009). E működési jellemzők alapján természete-
sen számos konkrét kapcsolattípus alakulhat ki, az iro-
dalom mégis kiemel két fontos, és gyakran előforduló 
kapcsolattípust, a piaci cserekapcsolat (szokták verse-
nyeztető együttműködési modellnek is nevezni), illetve a 
stratégiai partnerkapcsolat (szokás egyszerűen partner-
kapcsolatként is nevezni) alaptípusait. A két kapcsolattí-
pus részletes ismertetésére (feltételek, működési jellem-

zők) itt nem térünk ki, azt a hazai irodalomban már 
megtalálja az olvasó. Inkább arra keressük a választ, 
hogy a szolgáltatások ellátási láncában meglévő meg-
rendelő – beszállító kapcsolatok hogyan írhatók le, mi-
lyen jellegzetességgel rendelkeznek a hagyományos 
termék ellátási-lánc hasonló kapcsolattípusaihoz képest. 
A kapcsolattípusok sajátosságainak tárgyalása érdeké-
ben térjünk vissza az előző alfejezetben tárgyalt jelen-
ségre, mely szerint a szolgáltató ellátási-láncok központi 
vállalatának értékteremtő folyamata jellemzően nem le-
választható a számára kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
beszállító vállalat értékteremtő folyamatairól. Az 55..  áábbrraa 
jól mutatja, hogy komplex tiszta szolgáltatások esetén a 
központi vállalat szűken értelmezett saját értékteremtő 
folyamatai nemcsak a fogyasztóval, de az első szintű 
szolgáltatás inputot biztosító beszállítójának értékteremtő 
folyamataival is összecsúsznak, azokkal mind térben, 
mind időben egyszerre mennek végbe. Az értékteremtő 
folyamatnak pedig jellemzően van egy olyan szakasza is, 
ahol az ellátási lánc mindhárom kitüntetett jelentőségű 
szereplője –fogyasztó, központi vállalat és első körös be-
szállító– egyszerre jelen van. 

  

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



 
55..  áábbrraa  AAzz  éérrttéékktteerreemmttőő  ffoollyyaammaattookk  eellvváállaasszztthhaattaattllaannssáággaa  aa  sszzoollggáállttaattáássookk  eellllááttáássii  lláánnccáábbaann  ((BBaallttaacciioogglluu,,  22000077..  aallaappjjáánn))  

Termék 
beszállító FogyasztóSzolgáltat

ó

A szolgáltatáscsomag (alap és 
kiegészítő szolgáltatáselemek) 

előállítása  

Értékteremő folyamat a 
szolgáltatás ellátási láncának

központi vállalatában 
 

A szolgá
kézbesít
fogyasztóna

ltatás 
ése a 

k 

Kiegészítő 
szolgáltatás 
beszállítója 

A kiegészítő 
szolgáltatást nyújtó 

beszállító és a központi 
vállalat párhuzamos 

értékteremtése   

Központi vállalat, beszállító és 
fogyasztó párhuzamos folyamatai 

 az értékteremtésben
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Térjünk vissza e gondolatnál a korábban is példaként 
hozott BCE – MLBKT képzésre! Az MLBKT, mint kulcs-
beszállító szolgáltatóvállalat jelenik meg az ellátási lánc-
ban, amely tevékenységét részben a lánc többi szerep-
lőitől függetlenül végzi, ilyen tevékenység pl. a nyomdá-
val való kapcsolattartás. Ezt követően, a konkrét oktatási 
portfólió kialakításában, vagy pl. a tananyag (pl. könyvek, 
cikkek, fóliák) aktualizálásának és sokszorosításának fá-
zisába az MLBKT mellett már bekapcsolódik a BCE is. 
Végül, az órák, a vizsgák ütemezésének kialakításában 
lebonyolításában, valamint a képzés értékelésében a 
BCE mellett az ellátási lánc harmadik szereplője, a fo-
gyasztó is megjelenik. Jól követhető, hogy a beszállító 
önálló tevékenysége mellett hogyan alakultak ki párhu-
zamos tevékenységek először a központi vállalat, ké-
sőbb a fogyasztó folyamataihoz történő összekapcsoló-
dásnak köszönhetően. 
A BCE, mint központi szolgáltatóvállalat folyamatai is 
szükségszerűen a többi szereplőével párhuzamosan 
valósulnak meg. Bekapcsolódik például az MLBKT ok-
tatásszervezési tevékenységébe, amennyiben sor kerül 
az órák időpontjának és a terméknek az összehangolá-
sára, biztosítására. Ezt követően az eddigi tervezés és 
szervezés eredményeképpen valósul meg a központi 
szolgáltatáselem és lezajlanak az órák. A központi vál-
lalat mellett jelen van az MLBKT is, hiszen pl. a kurzusok 
első óráján rendelkezésre bocsátja az aktuális tananya-
got, de folyamatosan koordinálja a kurzusokat, a hallga-
tókkal tartja a kapcsolatot, előkészíti és lebonyolítja is a 
vizsgákat. Ugyanakkor kezdetét veszi a fogyasztó tevé-
kenysége is, hiszen a kurzushallgatással ő is részesévé, 
sőt létrehozójává válik az értékteremtő folyamatnak. A 
szolgáltatás alapvető jelentőségű szolgáltatáseleme, 
maga az interaktív tudásátadás és képességfejlesztés 
folyamata, ugyanakkor már csak a BCE, illetve annak 

képviselői, az oktatók és a fogyasztó között zajlik az órai 
munka során. Az értékteremtési folyamatnak ugyanakkor 
vannak olyan elemei is –pl. a hallgatók otthoni felkészü-
lése órára, vizsgára-, melyet a fogyasztók maguk, a többi 
szereplő folyamataitól függetlenül végeznek. 
A központi vállalat és a kulcsbeszállító értékteremtő fo-
lyamatai az ellátási láncban tehát nagyrészt egymással 
párhuzamosan mennek végbe. A kulcsbeszállító is szol-
gáltatást nyújt, ezért a konkrét szolgáltatási folyamat mi-
nőségét előre nem lehet ellenőrizni, az a központi vállalat 
szolgáltatásnyújtási folyamatával párhuzamosan jön 
létre. Ebből adódóan a központi szolgáltatáshoz kap-
csolódó kulcsfontosságú szolgáltatáselemek – mint pél-
dául az oktatási szolgáltatás esetében az oktatásszerve-
zés – igen nagy jelentőségűek, beszállítóik pedig magas 
kockázatot jelentenek a központi vállalat számára 
(Fitzsimmons – Fitzsimmons, 2000). Az ilyen beszállítói 
kapcsolatok jelentősége a központi vállalat számára 
stratégiai, hiszen közvetlenül befolyásolják saját termék-, 
illetve szolgáltatásmagjának fogyasztói sikerét. 
A szolgáltatás ellátási láncának központi vállalata és az 
első körös szolgáltató bbeesszzáállllííttóókk között kialakuló kap-
csolatok kezelése a klasszikus beszállítói kapcsolatok-
hoz kötődő modellek közül inkább a stratégiai kapcsolat, 
vagy együttműködési beszállítói modell alkalmazását 
igényli. ((66..  áábbrraa))  

  
 



 
66..  áábbrraa  PPáárrhhuuzzaammoossssáággookk  aa  ppoosszzttggrraadduuáálliiss  kkééppzzééssii  ffoollyyaammaatt  éérrttéékktteerreemmttééssee  ssoorráánn  
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Ezt az elméletileg levezetett megállapítást támasztja alá 
a BCE Vállalat gazdaságtan Intézete mellett működő 
Versenyképesség Kutatóközpont utolsó nagy kérdőíves 
felmérésének elemzése is. Az adatbázis felvételére 
2004-ben került sor, a kérdőívet mintegy 301 vállalat ve-
zetői töltötték ki. A kitöltő vállalatok 66,1%-a termelő, míg 
33,9%-a szolgáltatóvállalat. Ez utóbbi csoportba soroltuk 
a kereskedelmi szektor vállalatait is. (A minta részletes 
leírása megtalálható Wimmer – Csesznák 2005-ös mun-
kájában.) A vállalatok felső vezetői által kitöltött kérdőív-
ének (V8-as kérdés) elemzése rámutatott arra, hogy a 
szolgáltatóvállalatok felső vezetői vállalatuk sikerének 
forrásait számba véve szignifikánsan nagyobb jelentősé-
gűnek tartották a stratégiai szövetségeket, mint a terme-
lővállalatok felső vezetői. A felső vezetők a stratégiai 
szövetségek kialakításának fontosságát 1-5-ig terjedő 
Likert-skálán (1 = egyáltalán nem fontos, 5 = nagyon 
fontos) a szolgáltatóvállalatok esetében 3,64-es, míg 
termelővállalatoknál 3,22-es szintűnek értékelték 
(szignifikancia szintje 0,007). 
Specialitások a szolgáltatás ellátási láncának folya-
mataiban 
A hagyományos termékeket előállító ellátási láncok me-
nedzsmentje során, mint jeleztük a szakirodalom a kö-
vetkező konkrét folyamatok megfelelő kezelését tekinti 
stratégiai jelentőségűnek (Lambert és szerzőtársai; 
2008): 

- vevőkapcsolatok menedzsmentjének folyamata, 
- beszállítói kapcsolatok menedzsmentjének folya-

mata, 
- vevőszolgálat folyamata, 
- keresletmenedzsment folyamata, 

- komplex rendelésteljesítési folyamatok, 
- termelési folyamat, 
- termékfejlesztési folyamat, 
- visszutas folyamat. 

 
Ellram és szerzőtársai (2004) a szolgáltatásellátási-lánc-
ban zajló folyamatok értelmezésekor a termékellátási-
lánc folyamatai közül szintén kiemelték a vevői és a be-
szállítói kapcsolatokat és ezek megfelelő menedzs-
mentjének a folyamatát. A partnerkapcsolatok kezelése – 
mind vevői, mind beszállítói oldalon – a szolgáltatások 
ellátási lánca esetén is kritikus jelentőségű. Sőt – tekin-
tettel a szolgáltatások ellátási láncának strukturális sajá-
tosságaira – e két terület még kritikusabb, még nagyobb 
menedzsment figyelmet kíván a központi vállalat vezeté-
sétől. Mint azt az előzőekben is hangsúlyoztuk, a tiszta 
szolgáltatások esetén a vevői oldal mellett a beszállítói 
oldalon is megfigyelhető el-, illetve leválaszthatatlanság 
következtében a stratégiai jellegű partnerkapcsolatok 
aránya a termék ellátási láncokhoz viszonyítva jellem-
zően magasabb. ((22..  ttáábblláázzaatt))  
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Kereslet előre jelezhető-
sége 

 
Kereslet befolyásolásának 

lehetősége 

A kereslet nem jelezhető 
előre 

A kereslet előre jelezhető 

Kicsi a lehetőség a keres-
let időbeni alakítására 

A kapacitás „megnyújtásá-
val” (pl. túlóra) megfogni a 

keresletet. 

A kínálat keresletnek 
megfelelő tervezése. 

A kereslet időben erősen 
befolyásolható 

Pótlólagos kapacitással (pl. 
plusz munkaerő alkalmazá-
sa csúcsidőben) megfogni a 
keresletet. Ahol fix a kapa-
citás a keresletet szüksé-
ges készletezni (pl. beje-
lentkezés, vevők sorban 

állása, yield menedzsment).

A kereslet alakítása: a 
szolgáltatás tervezésével 
(pl. időszakonkénti eltérő 

árazás). 

22..  ttáábblláázzaatt  AA  sszzoollggáállttaattóóvváállllaallaattookk  kkeerreesslleettéénneekk  ééss  kkíínnáállaattáánnaakk  öösssszzeehhaannggoolláássaa  kküüllöönnbböözzőő  kkeerreesslleettii  jjeelllleemmzzőőkk  mmeelllleetttt  
((LLoovveelloocckk,,  11999922..  aallaappjjáánn))  

 
Ellram és szerzőtársai kiemelik, hogy a termékellátási-
lánc menedzsmentje során fontosnak tekintett folyama-
tok közül a szolgáltatásellátási-lánc folyamataiban szin-
tén nagy jelentőségű a keresletmenedzsment. A keres-
letmenedzsment mind termékek, mind szolgáltatások el-
látási lánca esetén magában foglalja a klasszikus 
kereslet-előrejelzési folyamatokat, de azon túlmutat, 
amennyiben mindazon folyamatok kezelését is célul tűzi, 
melyek révén a lánc outputjával szembeni kereslet aktí-
van befolyásolható. Szolgáltatások esetében az értékte-
remtő folyamat outputjának megfoghatatlansága miatt 
talán még nagyobb a keresletmenedzsment jelentősége, 
mint hagyományos termékek esetén. Számos esetben 

(pl. sürgős orvosi ellátás) nincs lehetőség a kereslet aktív 
befolyásolására, máskor (pl. tervezett orvosi szolgáltatá-
sok) a kereslet tudatos menedzsmentjével (pl. bejelent-
kezési rendszer, yield menedzsment) terelhető s ezzel 
jelentősen javítható a szolgáltatások gazdaságosságos 
működése. 
Mivel a szolgáltatások jellemzően nem megfoghatók, il-
letve tárolhatók (készletezhetők) a keresletmenedzsment 
folyamata a termékekhez képest még erőteljesebben 
összekapcsolódik a kapacitásmenedzsment folyamatá-
val. Ellram és szerzőtársai (2004) ezért külön kiemelik a 



kapacitásmenedzsment folyamatának jelentőségét a 
szolgáltatások ellátási láncaiban. 
A kapacitásmenedzsment folyamata kapcsán külön 
hangsúlyozni szeretnénk a kapacitásmenedzsment té-
makörét a munkaerő, a humán erőforrás szempontjából. 
Ezt a szolgáltatásokkal foglalkozó hagyományos tevé-
kenységmenedzsment-irodalom is hangsúlyozza. 
Akkermans és Vos (2003) ugyanakkor kimutatták, hogy 
szolgáltatások esetén is létezik a termékek ellátási lán-
cának egyik meghatározó jelensége, az ún. ostorcsapás-
hatás (Lee és szerzőtársai, 1997). A termékellátási lán-
cok esetén az ostorcsapáshatás az a jelenség, mely sze-
rint az ellátási láncban visszafelé –azaz a végső fogyasz-
tótól a beszállító felé– haladva a kereslet és ennek hatá-
sára a láncban felhalmozódó készletek (illetve ezzel pár-
huzamosan a készlethiány és a ki nem elégített kereslet 
volumene) egyre nagyobb kilengéseket mutat. Mind a 
felhalmozódó, feleslegesnek bizonyuló készletek, mind a 
ki nem elégített kereslet jelentős feszültséget visz az 
ellátási láncok működésébe. 
Akkermans és Vos (2003) a telekommunikációs iparág 
ilyen szempontú vizsgálatát összefoglaló cikkükben leír-
ják, hogy az erősödő keresletingadozás a szolgáltatások 
ellátási láncában is kimutatható. A szolgáltatások ellátási 
láncára ebből adódóan nehezedő feszültség megraga-
dására ugyanakkor a szolgáltatás outputjának nem 
készletezhető jellege miatt a felhalmozódó készletek 
nem alkalmasak. Helyette a szerzők javasolják a mun-
katerhelés mutatójának erre a célra történő használatát. 
A munkaterhelés (workload, W) mutatóját a szerzők úgy 
határozzák meg, mint az adott pillanatban meglévő ki 
nem elégített kereslet kiszolgálásához szükséges kapa-
citásnak és a normál, rendelkezésre álló kapacitásnak 
(NC) a hányadosa. A munkaterhelés koncepciójában a 

szükséges kapacitás egyenlő a ki nem elégített kereslet 
(O) és a normál kiszolgáláshoz szükséges átfutási idő 
(NL) hányadosával. 
A szerzők véleménye szerint a munkaterhelés mutatója 
azért alkalmas a szolgáltatások ellátási láncára nehe-
zedő nyomás mérésére, mert közvetlen kapcsolat van a 
munkaterhelés mértéke és a nyújtott szolgáltatás minő-
sége között. Amennyiben a munkaterhelés bizonyos 
szint fölé emelkedik, az a ki nem elégített kereslet növe-
kedését okozza. Ez nem csak a kiszolgálás hosszabb 
átfutási idejéhez vezetett, de ahhoz is, hogy jellemzően 
csökken a túlterhelt alkalmazottak teljesítőképessége és 
végső soron a szolgáltatás minősége is. 
A szolgáltatásellátási-lánc további fontos folyamata 
Ellram és szerzőtársai szerint maga a komplex szolgál-
tatásnyújtási folyamat. Ez a kiemelt szerep érthető, 
amennyiben visszagondolunk arra, hogy a tiszta szol-
gáltatások ellátási láncában ez a szolgáltatásnyújtási fo-
lyamat nemcsak a központi vállalat, de gyakorlatilag a 
teljes lánc működésének kritikus pillanata. Ebben az ún. 
„igazság pillanatában” a fogyasztó és a beszállító levá-
laszthatatlansága miatt nemcsak a központi vállalat szol-
gáltatásnyújtási folyamatát, de a kiegészítő szolgáltatás-
elemeket nyújtó beszállítók által nyújtott szolgáltatás mi-
nőségét is értékelik a szolgáltatásnyújtási folyamatában 
szintén részt vevő fogyasztók. (Mindez jól körvonalazó-
dik a BCE-MLBKT képzésében, ahol a kurzus végén 
mind a Központi vállalat, mind pedig a kulcsbeszállító-
ként feltűntetett MLBKT teljesítményét értékelik. Hasonló 
tapasztalható az egészségügyi példa esetében is, hiszen 
egy kórház által nyújtott szolgáltatás megítélését jelentő-
sen befolyásolhatja például egy szakosodott intézet, 
vagy az Országos Vérellátó Szolgálat -mint kulcsbeszál-
lító- működése.) 
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Végül, de nem utolsó sorban Ellram és szerzőtársai a 
pénzáramlási folyamatot tekintik a szolgáltatásellátási-
lánc folyamatai közül kiemelkedő jelentőségűnek. Érde-
kes, hogy ezt a folyamat – bár nyilvánvalóan fontos – 
jellemzően nem emelik ki a termékek ellátási láncával 
foglalkozó irodalomban (Lambert és szerzőtársai, 2008). 
A pénzáramlási folyamatok kiemelt fontossága a szol-
gáltatások ellátási láncában elsősorban azzal magyaráz-
ható, hogy sok esetben ezeknél az ellátási láncoknál a 
központi vállalat és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
beszállítója (gondoljunk pl. a korábbi repülőtársaság és 
reptéri éttermi szolgáltató példájára) közötti elszámolás 
jellemzően nem követi a konkrét üzleti tranzakciókat, ha-
nem periodikus jellegű és a korábbi periódus múltbéli 
teljesítményén alapul (CAPS Research, 2003). 
Érdekes ugyanakkor, hogy Ellram és szerzőtársainak a 
szolgáltatások ellátási lánc folyamatait tárgyaló és sok-
szor hivatkozott alapműve (2004) nem hangsúlyozza a 
szolgáltatások „termelési”, közvetlen előállítási folyama-
tát. Ez azzal magyarázható, hogy míg a tárgyiasulás mi-
att a termékek ellátási lánca esetén a termék termelése, 
előállítása és annak fogyasztóhoz történő eljuttatásának 
folyamata –tehát a termelési és a komplex rendeléstelje-
sítési folyamat– klasszikusan szétválik, addig szolgálta-
tások esetén a kettő egymással párhuzamosan megy 
végbe, s a szolgáltatásnyújtás korábban már említett 
komplex folyamata mindkettőt magába olvasztja. 
A szolgáltatások kritikus ellátási lánc folyamatai között az 
irodalom szintén nem tartja számon a vissz-utas folya-
matokat. Ezt elsősorban azzal magyarázhatjuk, hogy a 
szolgáltatások nem tárgyiasult jellege, megfoghatatlan-
sága következtében, ha léteznek is –mint ahogy létez-
nek– ilyen vissz-utas áramlási folyamatok a szolgáltatá-
sok ellátási láncában, azok kezelése nem tartozik a szol-

gáltatástermék menedzsmentjének lényegi folyama-
taihoz. 
Ellram és szerzőtársai szintén nem emelik ki kritikus je-
lentőségű folyamatként a termék ellátási lánc folyamatai 
során hangsúlyos vevőszolgálati folyamatot, illetve a 
termékfejlesztési folyamatot. Az előző folyamatfelelős 
gyakorlatilag a termékek esetén a különböző vevőszeg-
mensek számára nyújtandó termék- s szolgáltatáscso-
mag specifikálásáért, míg a termékfejlesztés a termék-
ellátási-láncok központi termékmagjával kapcsolatos 
klasszikus innovációs folyamatokat ölelik fel. E két fo-
lyamat a termékek esetében természetesen összefügg 
egymással, de jelentős részben el is választható egy-
mástól, hiszen az utóbbi a termékmagra vonatkozó inno-
vációval foglalkozik, míg az előző az erre a termékmagra 
rárakódó szolgáltatás portfólióvevő specifikus kialakítá-
sával, fejlesztésével. Szolgáltatások esetében ez a két 
folyamat szinte elválaszthatatlan, ezért érthetőnek tar-
tom, hogy a szakirodalom nem tekinti kritikusnak e két 
különálló folyamatot, az ezeket felölelő, ún. komplex 
szolgáltatásfejlesztési folyamat ugyanakkor véleményem 
szerint a szolgáltatások ellátási láncának stratégiai fon-
tosságú folyamata. 
Összefoglalóan Ellram és szerzőtársai cikkét (2004) fel-
használva, arra építve, de részben azt kiegészítve, azt 
mondhatjuk, hogy a szolgáltatások ellátási láncának kriti-
kus folyamatai a következők: 

- vevői kapcsolatok menedzsmentje, 
- beszállítói kapcsolat menedzsmentje, 
- a kereslet menedzsmentje, 
- kapacitásmenedzsment, 
- a szolgáltatásnyújtási folyamat, 
- a pénzáramlási folyamat, 
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77..  áábbrraa  AA  sszzoollggáállttaattáásseellllááttáássii--lláánncc  kkrriittiikkuuss  ffoollyyaammaattaaii  ((LLaammbbeerrtt  ––  CCooooppeerr,,  22000000..;;  ééss  EEllllrraamm  eett  aall,,  22000044..;;  mmóóddoossííttvvaa))  

  
Összefoglalás 
Cikkünkben a szolgáltatások ellátási láncának és me-
nedzsmentjének jellegzetességeit, a klasszikus terméket 
előállító ellátási láncokhoz viszonyított sajátosságait 
foglaltuk össze a nemzetközi szakirodalom alapján. En-
nek során bemutattuk, hogy az ún. tiszta szolgáltatások 
széles körben ismert jellemzői hatással vannak a szol-
gáltatások előállítását és értékesítését végző ellátási 

láncok működésére is. Ezek a hatások és specialitások 
megjelennek az ellátási lánc-menedzsment irodalom által 
hangsúlyozott mindhárom problémakör esetén, rányom-
ják tehát bélyegüket mind az ellátási lánc (i) felépítésére, 
struktúrájára, mind az ellátási láncban együttműködő (ii) 
partnerek kapcsolatának jellemzőire, de az ellátási lánc 
sikeres kezeléséhez szükséges (iii) folyamatokra is. 
A szolgáltatások gazdasági jelentősége ma már megkér-

Vevői kapcsolatok menedzsmentje 

Beszállítói kapcsolatok menedzsmentje 

Kapacitásmenedzsment 

Keresletmenedzsment 

Szolgáltatásnyújtási folyamat 

Pénzáramlás folyamatának 

Beszerzés

Logisztik

Termelés

Marketin

Pénzügy
K+F 

Közvetlen szolgáltató vállalat
1. szintű 
beszállító 

2. szintű 
beszállító 

Végső fogyasztó-
duális szerepben

Szolgáltatásfejlesztési folyamat 



dőjelezhetetlen nemcsak a fejlett, posztindusztriális gaz-
daságok, de Magyarország számára is. Elengedhetet-
lennek tartjuk ezért, hogy a magas színvonalú szolgálta-
tások létrehozásához szükséges menedzsment-erőfe-
szítések vizsgálatát kiterjesszük a szolgáltató vállalat ha-
tárain túlra és azt ellátási lánc kontextusba helyezzük. Az 
ilyen megközelítésű cikkek, tanulmányok ugyanakkor 
még hiányoznak a hazai szakirodalomból. Ezért leíró és 
elsősorban a meglévő nemzetközi tudást összefoglaló 
cikkünket hézagpótlónak szántuk, mely talán segít ab-
ban, hogy az ilyen irányú empirikus kutatások is megin-
duljanak hazánkban. 
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KKoorrllááttookk  eellmméélleettee  ((TThheeoorryy  ooff  CCoonnssttrraaiinnttss))  aallaappeellvveeiinneekk  ééss  eesszzkköözzeeiinneekk  öösssszzeeffooggllaalláássaa  
22..  rréésszz  

DDrr..  BBaalloogghh  AAllbbeerrtt  
 
4. Alkalmazás 
Az alkalmazás során a probléma a gyártás rendszer-
szemléletű megértésében rejlik. A hagyományos gondol-
kodásmód többségében a gyártás anyagi erőforrásainak 
tervezésében (MRP I.=Material Resource Plannning), a 
projektek kritikus útjának módszerében (CPM=Critical 
Path Method), a szállítási és elosztási lánc minimá-
lis/maximális értékének előrejelzésében, a menedzsment 
döntéseinek hagyományos költségszámításában nyilvá-
nul meg. A korlátok elméletének filozófiája a projektek 
kritikus láncának menedzselésével, a dob -puffer-kötél 
(DBR=Dumb –Buffer - Rode) menedzsmenttel és a 
pénzügyi teljesítmény elemzésével foglalkozik. Követke-
zőkben áttekintjük röviden a hagyományos módszereket, 
valamint a korlátok elméletének módszereit. 
4.1. A gyártási folyamatok menedzsmentje 

(MPM=Manufcturing Process Management) 
azoknak a technológiáknak és módszereknek 
összessége, amelyek meghatározzák, hogyan kell a 
termékeket előállítani. Ez különbözik a vállalat 
erőforrásainak tervezésétől (ERM=Enterprise Resource 
Management) és a már említett anyagi erőforrások 
tervezésétől (MRP I.vagy mrp)) és a gyártási erőforrások 
tervezésétől (MRM II.= Manufacturing Resource 
Management), azonban azokkal szoros kapcsolatban 
van. Az MPM alapköve az, hogy az összes eszközét és 
tevékenységét integrálja a különböző gyártási 
forgatókönyvek gyakorlati megvalósítására. Ez lehetővé 
teszi a gyártás átfutási idejének rövidítését és a 

gyártásközi készletek csökkentését, valamint a 
termékváltoztatásokra való gyors reagálást. Jellemzője, 
hogy csak a vállalat egyes részeiben fejti ki hatását és 
nem átfogó rendszerszemléletet tükröz. 
A különböző gyártástípusoknak (99..  áábbrraa) tervezésére há-
rom módszert szokásos alkalmazni: MRP I. vagy mrp 
(anyagi erőforrások tervezése); MRP II. (gyártási erőfor-
rások tervezése) és ERP (vállalati erőforrások tervezé-
se). Ezeknek a módszereknek és rendszereknek hát-
ránya, hogy hosszú idő telik el a gyártás ütemezésétől a 
végtermék összeszereléséig, ezért az ütemezés pár hó-
nap múlva pontatlan lehet. Ezeknek a rendszereknek 
gyakorlati megvalósítása azonban más-más formában 
történik. 

 
99..  áábbrraa  AAzz  eeggyyeess  ggyyáárrttáássii  ttííppuussookk  



4.2. Három gyártási filozófia és ennek alapján három 
gyártási rendszer különböztethető meg: 

1. Ford gyártási rendszere - tömeggyártás 
2. Toyota gyártási rendszer - lean gyártás 
3. Dob-Puffer-Kötél rendszer – korlátok elméletének 

gyártási megoldása 
A Ford gyártási rendszer úgy nevezett redukcionista 
rendszer, amely a tömeggyártásban a helyenkénti vesz-
teségek csökkentésére irányul és a gyártás leglassúbb 
lépéséhez igazodik. A Toyota gyártási rendszerfejlődést 
jelentett ebben az átmeneti időszakban a Ford gyártási 
rendszerhez képest, mivel Ohno elmélete alapján legki-
sebbre csökkentette a veszteségi forrásokat (8 veszte-
ségi forrás: túltermelés, várakozás, szállítás, szükségte-
len műveletek, készlet, mozgatás (mozgás), hibás ter-
mékek és a nem kihasznált emberi források). Két 
alappillére: a just-in-time és a kezelők autonómiája vagy 
az automatikus műveletek emberi irányítással. Ez alap-
jában véve átmenetet képez a rendszer összehangolá-
sában (szinkronizálásában) a korlátok elméletének 
gyártási megoldásához, azonban mindkét rendszer hát-
rány, hogy a legkisebb sebességű lépéshez igazítja a 
rendszer összes elemét. Mindkét rendszer különböző 
fejlettségi fokon nem teljes részrendszere az összehan-
golt gyártásnak. Az összehangolt gyártást legjobban a 
dob-puffer-kötél modell szolgáltatja, amely nem a helyi 
megoldásokra (pufferekre) szorítkozik, hanem globálisan 
az egész rendszert (beleértve általános értelemben a 
szállítási puffert is (S-DBR)) vizsgálja a rendszer leg-
gyengébb láncszemének, a korlátnak figyelembevételé-
vel, a következő alapelvek alapján: 

• Nem a helyi kapacitásokra összpontosít, hanem 
az egész gyártási folyamat szinkronizálására for-
dítja a figyelmet. 

• A korlát erőforráson eltelt idő határértéke egyenlő 
a korlát által feldolgozott termékek teljesítményé-
nek mértékével (feldolgozott termékek száma szo-
rozva azok feldolgozásra megkövetelt idővel). 

• A nem-korlát erőforrások esetében az azokon el-
telt idő határértéke elhanyagolható. 

• A nem-korlát erőforrások kihasználtságának szint-
jét a korlát (ok) szabályozza (ák). 

• Az erőforrásokat ki kell használni, nem egysze-
rűen csak aktivizálni. 

• A szállított tételsorozat nagysága nem kell, sőt 
egyes esetekben nem is szabad, hogy egyenlő 
legyen a folyamat tételsorozatának nagyságával. 

• A folyamat tételsorozat változhat mind útvonalá-
ban, mind az idő függvényében. 

A fenti alapelveket és azok közötti kapcsolatot a 1100..  áábbrraa 
szemlélteti. 

 
1100..  áábbrraa  KKüüllöönnbböözzőő  ggyyáárrttáássii  ffiilloozzóóffiiáákk 
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4.3. Az alkalmazás során kiemelt jelentősége van a 
Kritikus Lánc Projekt Menedzsmentnek (CCPM = 
Critical Chain Project Management). 

A CCPM a projektek tervezési és irányítási módszere, a 
projekt feladatok végrehajtásához szükséges erőforrás-
okra helyezi a fő hangsúlyt. Ezt a módszertant Goldratt, 
E. M. fejlesztette ki. Ez szemben a Kritikus út (Critical 
Path) módszerrel és a Programm Értékelési és Átvizs-
gálási Módszerrel (PERT =Programme Evaluation and 
Review Technique), amelyek a feladatok kötött idejű 
(nem rugalmas) elvégzését követelik meg, arra irányul, 
hogy az erőforrásokat kiegyensúlyozott (nyugodt) álla-
potban tartsa. Azonban megköveteli azok rugalmasságát 
az indításuk idejét tekintve, valamint azt, hogy gyorsan 
tudjanak átváltani az egyes feladatok sorozatáról egy 
másik feladatsorozatra és feladatláncra. A CCPM ezzel a 
projekt ütemterv szerinti befejezését biztosítja. 
A projekt menedzsmentben a kritikus lánc sorrendtől és 
erőforrásoktól függő elemek sorozata, amelyek megaka-
dályozzák a projekt befejezését rövidebb idő alatt, adott 
véges erőforrások esetén. Ha az erőforrások korlátlan 
mennyiségben állnak rendelkezésre, akkor a kritikus lánc 
megegyezik a kritikus úttal (projekt elvégzésének maxi-
mális idejével). 
A CCPM a puffer menedzsmentet alkalmazza az elért 
(megszerzett) érték menedzsment helyett arra, hogy ér-
tékelje a projekt teljesítményét. A megszerzett érték me-
nedzsment nem tesz különbséget a projekt korlátain elért 
fejlesztés (azaz a kritikus láncon elért eredmények) és 
nem-korlát elemeken elért fejlesztés között. 
A CCPM módszerei a következők: 
Tervezés. A feladatok elvégzésének idejére megadnak a 
kritikus út módszeréhez hasonlón egy legjobb becslést, 

azaz egy 50%-os valószínűséggel előforduló értéket és 
egy biztonságos időt, amely 95%-os valószínűséggel 
fordul elő. Ezeket az adatokat a projekt befejezési idejé-
től visszaszámítva határozzák meg. Az 50%-os valószí-
nűségű időket veszik a tervezés alapjának. 
Végrehajtás. Ha a tervezést befejezik és a projekt indí-
tásra kész, akkor a projekt hálózatot rögzítik és a puffe-
rek nagyságát (azaz tervezett időtartamukat) véglegesen 
lezárják (meghatározzák), ezek nem változhatnak a pro-
jekt során. Ezzel kísérik figyelemmel a projekt ütemtervét 
és pénzügyi teljesítményét. Ha nincs pangási idő az 
egyes feladatok végrehajtási idejében, akkor a kritikus 
lánc erőforrásait kihasználják. Ezt a váltófutáshoz ha-
sonlítják, a kritikus lánc a váltófutás, a kritikus lánc erő-
forrásai a futók. A cél az, hogy ne legyen túlváltás (túl-
munka) és ne legyen késés a váltásban (késletett 
munka). 
Figyelemmel kísérés. A monitorozás a Kritikus Lánc leg-
nagyobb előnye. Mivel az egyes feladatok tartama vál-
tozni fog az 50%-os becslésből adódóan, azokat a puffe-
reket kell megfigyelni, amelyeket a tervezés szakaszá-
ban meghatároztunk. Könnyen szerkeszthető olyan diag-
ram, amely megmutatja egy puffer erőforrás fogyasztását 
a projekt befejezésének függvényében. Ha ez alacsony, 
a célértéken van a projekt. Ha az erőforrás fogyasztás túl 
kicsi, akkor helyesbítő intézkedéseket kell hozni vagy 
helyreállítási terveket kell kidolgozni a veszteségek el-
lensúlyozására. Ha a puffer erőforrás fogyasztása túl 
magas és meghalad egy kritikus értéket, akkor a projekt 
későbbi időpontban történő befejezése várható és ezért 
alternatív terveket kell megvalósítani. 
4.4. Dob –Puffer – Kötél. A gyakorlati megvalósítás a 
DBR (Drum –Buffer – Rode) modellel, illetve annak mó-
dosított változatával, az S-DBR (Simplified Drum- Buffer 
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–Rode) modellel történik, ez utóbbi a szállítási folyamatig 
tartó munkavégzésre terjed ki. 
Ez a modell a 1111..  áábbrráánn látható (6)(Youngman, K. J. 
(2008). Kialakításához meg kell határozni a gyártási fo-
lyamat leggyengébb elemét, a korlátot, ezt a belső korlá-
tot a dob jelenti, erre meg kell adni az ütemtervet (Időtar-
tam, mennyiség és dátum). Ezt tekinthetjük az öt köz-
ponti lépés közül az elsőnek, a korlát meghatározá-
sának. 

 
1111..  áábbrraa  AA  mmuunnkkaaffoollyyaammaatt  SS--DDBBRR  mmooddeelllljjee  
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Hasonlóképpen meg kell határozni a gyártás kezdeti 
ütemtervét, amely a gyártás kapujában beáramló anyag-
mennyiséget annak időtartamát és dátumát határozza 
meg. Végezetül meg kell adni a szállítási ütemtervet. A 
dob ütemterve szabja meg a gyártás sebességét. A gyár-
tás megkezdésétől a dobig terjedő munkafeladatok 
összessége (beleértve a dob munkafeladatait is!!) alkotja 
a dob puffert. A gyártás kezdetét a kötél munkafeladatai 
kapcsolják össze a dobbal. Ez a kötél példáinkban 4 
munkaállomást jelent. Hasonlóképpen a dob és a szál-

lítás közötti munkafolyamatok összességét nevezzük 
szállítási puffernek. A 1122..  ééss  1133..  áábbrráákk ezt a két puffer tí-
pust szemléltetik. 

1122..  áábbrraa  DDoobb  ppuuffffeerr  

  
1133..  áábbrraa  SSzzáállllííttáássii  ppuuffffeerr  



A 2. központi lépésben meghatározzák a korlát (dob) ál-
tal elvégzendő munkafeladatokat, ez jelenti a korlát ki-
használását. 
Mivel a gyártás ütemét a dob határozza meg, az összes 
dobot megelőző munkafolyamatot alá kell rendelni a 
dobnak (a korlátnak), ez a 3. központi lépés. A dob puf-
fert rendszerint úgy képezik, hogy a munkafolyamatok 
2/3-át a dob előtt kell végrehajtani, 1/3-át pedig a dob 
végzi el. A 14. – 15. – 16. ábrák olyan munkafolyamatot 
illusztrálnak, amelyben 90 munkaóra a dob pufferre előírt 
teljesítmény, ezt 60 óra -30 óra arányban kell felosztani. 
Ennek megfelelően a zöld- és kékszínű 1 órás munkát 
megkövetelő termékből 90 darabot lehet feldolgozni, 60 
feladatot 15-15-15-15 feladat megosztásban a dob előtt 
kell elvégezni a 4 munkaállomáson és 30 munkafeladatot 
a dob lát el (1144..  áábbrraa). 

 
1144..  áábbrraa  9900  ffeellaaddaatt  eellvvééggzzééssee  aa  ddoobbppuuffffeerrbbeenn 

Ha 12 kék és 18 zöld terméket 1 órás munkaidővel kell 
feldolgozni, 16 narancsszínű és 14 sárga terméket 2 
órás munkaidővel kell előállítani, akkor ez 90 munkaórát 
és 60 munkafeladatot jelent (1155..  áábbrraa), ebben az esetben 
is 40 feladatot a 10-10-10-10 megosztásban dob előtt, 20 

feladatot pedig a dobon kell végrehajtani. Végül, ha két 
órás munkaidejű termékeket kell előállítani, akkor ez 45 
munkafeladat elvégzését 90 óra alatt, ebben az esetben 
30 munkafeladatot 7-8-7-8 megosztásban a dob előtt, 15 
munkafeladatot pedig a dobon kell végrehajtani (1166..  
áábbrraa). Mindhárom esetben 90 óra az előírt időtartam, a 
feladatok száma 45-60-90. Kérdés, hogy 90 óra alatt 
hogyan oldható meg más elosztású munkafeladat soro-
zat ütemezése. Ehhez a dob előtti munkafolyamatok idő-
tartamát 3 zónára osztják fel (1177..  áábbrraa). Ha a mun-
kafolyamat a kezdettől számítva a 20 órát vagy 30 órát 
meghaladó zónában van, akkor a folyamatban a FIFO 
elv érvényesül (First-In-First-Out= elsőkén t-be- elsőként-
ki) (1188..  ééss  1199..  áábbrraa). Ha azonban a munkafolyamat belép 
a 60 órát meghaladó piros zónába, akkor a FIFO elvet 
nem szabad alkalmazni, ennek a feladatnak az elvég-
zését fel kell tartani és prioritást kell ennek biztosítani a 
többi munkafeladattal szemben (2200..  áábbrraa). 

 
1155..  áábbrraa  6600  ffeellaaddaatt  eellvvééggzzééssee  aa  ddoobbppuuffffeerrbbeenn 
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1166..  áábbrraa  4466  ffeellaaddaatt  eellvvééggzzééssee  aa  ddoobbppuuffffeerrbbeenn  

  

1177..  áábbrraa  AA  ppuuffffeerr  ffeelloosszzttáássaa  3300  óórrááss  iiddőőzzóónnáárraa  

  
1188..  áábbrraa  AA  mmuunnkkaa  kkeezzddeettee  óóttaa  eelltteellttii  iiddőő  kköözzeell  3300  óórraa  

  

1199..  áábbrraa  AA  mmuunnkkaaffeellaaddaazz  aa  3300  óórrááss  iiddőőzzóónnáábbaann  vvaann  

Magyar Minőség XIX. évfolyam 07. szám 2010. július 21/62 oldal



 

62 oldal/Magyar Minőség XIX. évfolyam 07. szám 2010. július 22

2211..  áábbrraa  AA  tteerrmmeelléékkeennyysséégg  ééss  nnyyeerreesséégg  nnöövveekkeeddééssee  aa  
DDBBRR  mmooddeellll  aallkkaallmmaazzáássáávvaall 

 
2200..  áábbrraa  AA  mmuunnkkaaffeellaaddaatt  aa  ppiirrooss  zzóónnáábbaann  vvaann  

Ezzel biztosítható, hogy a rendszerközpontú globális 
szemléletnek megfelelően növekszik a termelékenység, 
csökken az átfutási idő, javul a határidőre történő szállí-
tás aránya. Youngman, K.J. (6) (2008) a 2211..  áábbrráánn lát-
ható termelékenység és profit növekedést mutatja be. 

 Az 5. lépésben vissza kell térni az első lépéshez, az új 
korlát meghatározásához, úgy, hogy a rendszerben ne 
keletkezzenek más korlátok (inercia elv). 

Az öt központi lépés során ezután emelni kell a korlát 
kapacitását (4. lépés). 



4.5. Termékösszetétel optimalizálása. Ha többféle 
terméktípust állítanak elő, akkor felvetődik az a kérdés, 
hogy az egyes terméktípusokból hány darabot kell gyártani 
az optimális (maximális) pénzügyi teljesítmény és profit 
eléréséhez. Ez egyrészt feltételes szélsőérték számítással, 
másrészt lineáris programozással oldható meg. 

A közlemény népszerűsíteni kívánja a korlátok elméletét, 
ezért ezeknek a módszereknek ismertetésétől eltekin-
tünk.Az előzőekben ismertetett példa adataival közelítő el-
járást mutatunk be. A különböző színű és gyártási időtar-
tamú termékek egyenletes elosztású termékösszetétele 30 
órás korlát esetében a következő táblázatot eredményezi:

 

Terméktípus Darabszám Egységár 
(Ft) 

Darab*Egységár 
(Ft) 

Gyártási idő 
(óra) 

Összes 
óra 

Zöldszínű  5 25 000 125 000 1 5 

Narancsszínű 5 30 000 150 000 2 10 

Kékszínű 5 35 000 175000 1 5 

Sárgaszínű 5 40 000 200 000 2 10 

Összesen 20  650 000  30 

11..  ttáábblláázzaatt  EEggyyeennlleetteess  eelloosszzttáássúú  tteerrmméékköösssszzeettéétteell  ppéénnzzüüggyyii  tteelljjeessííttmméénnyyee  
Megérzésünk azt sugallja, hogy a legrosszabb zöld termékből csak 2 darabot állítsunk elő, ekkor a következő eredmény 
adódik: 

Terméktípus Darabszám Egységár (Ft) Darab*Egységár 
(Ft) 

Gyártási idő 
(óra) 

Összes 
óra 

Zöldszínű  2 25 000 50 000 1 2 

Narancsszínű 4 30 000 120 000 2 8 

Kékszínű 6 35 000 210000 1 6 

Sárgaszínű 7 40 000 280000 2 14 

Összesen 19  660 000  30 

22..  ttáábblláázzaatt  VVeeggyyeess  tteerrmméékk  öösssszzeettéétteell  ppéénnzzüüggyyii  tteelljjeessííttmméénnyyee  
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Ez sem jelentett jelentős változást. Ezért bővítsük ki a táblázatot az egy órára eső pénzügyi teljesítménnyel, azaz az 
egységár/óra értékkel. Ekkor rendre az egyes típusokra a következő értékek adódnak: 25.000, 15.000, 35.000, 20.000 
Ft/óra. Ezeknek a számoknak az ismeretében határozzuk meg a termékösszetételt, ekkor 6-2-12-4 darabszám adódik. 

Terméktípus Darabszám Egységár 
(Ft) 

Darab*Egységár Gyártási idő (óra) Összes 
óra 

Ár/óra 
(Ft) 

Zöldszínű  6 25 000 150 000 1 6 25 000 

Narancsszínű 2 30 000 60 000 2 4 15 000 

Kékszínű 12 35 000 420000 1 12 35 000 

Sárgaszínű 4 40 000 200 000 2 8 20 000 

Összesen 24  650 000  30  

33..  ttáábblláázzaatt  OOppttiimmáálliiss  tteerrmméékköösssszzeettéétteell  ppéénnzzüüggyyii  tteelljjeessííttmméénnyyee  
 

Terméktípus Darabszám Egységár 
(Ft) 

Darab*Egységár 
(Ft) 

Gyártási idő 
(óra) 

Összes 
óra 

Zöldszínű  5 25 000 125 000 1 5 

Narancsszínű 5 30 000 150 000 2 10 

Kékszínű 5 35 000 175000 1 5 

Sárgaszínű 5 40 000 200 000 2 10 

Összesen 20  650 000  30 

44..  ttáábblláázzaatt  EEggyyeennlleetteess  eelloosszzttáássúú  tteerrmméékköösssszzeettéétteell  ppéénnzzüüggyyii  tteelljjeessííttmméénnyyee  
 
 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 07. szám 2010. július 24/62 oldal



 
Megérzésünk azt sugallja, hogy a legrosszabb zöld termékből csak 2 darabot állítsunk elő, ekkor a következő eredmény 
adódik: 

Terméktípus Darabszám Egységár 
(Ft) 

Darab*Egységár (Ft) Gyártási idő 
(óra) 

Összes 
óra 

Zöldszínű  2 25 000 50 000 1 2 

Narancsszínű 4 30 000 120 000 2 8 

Kékszínű 6 35 000 210000 1 6 

Sárgaszínű 7 40 000 280000 2 14 

Összesen 19  660 000  30 

55..  ttáábblláázzaatt  VVeeggyyeess  tteerrmméékk  öösssszzeettéétteell  ppéénnzzüüggyyii  tteelljjeessííttmméénnyyee  
Ez sem jelentett jelentős változást. Ezért bővítsük ki a táblázatot az egy órára eső pénzügyi teljesítménnyel, azaz az 
egységár/óra értékkel. Ekkor rendre az egyes típusokra a következő értékek adódnak: 25.000, 15.000, 35.000, 20.000 
Ft/óra. Ezeknek a számoknak az ismeretében határozzuk meg a termékösszetételt, ekkor 6-2-12-4 darabszám adódik. 

Terméktípus Darabszám Egységár 
(Ft) 

Darab*Egységár Gyártási idő (óra) Összes 
óra 

Ár/óra 
(Ft) 

Zöldszínű  6 25 000 150 000 1 6 25 000 

Narancsszínű 2 30 000 60 000 2 4 15 000 

Kékszínű 12 35 000 420000 1 12 35 000 

Sárgaszínű 4 40 000 200 000 2 8 20 000 

Összesen 24  650 000  30  

66..  ttáábblláázzaatt  OOppttiimmáálliiss  tteerrmméékköösssszzeettéétteell  ppéénnzzüüggyyii  tteelljjeessííttmméénnyyee  
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A fenti példából látható, hogy a termék munkafolyamatá-
nak korlátra eső idejét a legkisebbre kell választani, de 
meghatározó az, hogy ennek a terméknek időegységre 
eső pénzügyi teljesítménye legyen a legnagyobb. 
5. A teljesítmény pénzügyi mutatói (pénzügyi elszá-
molása) (Throughput Accounting) 
A ”Korlátok Elméleté”-nek alkalmazása felveti azt a kér-
dést, hogyan mérjük a lokális döntéseknek és javítások-
nak az egész rendszerre gyakorolt hatását. Ez legjobban 
abban nyilvánul meg, hogy csak a korlátra összpontosít-
juk a figyelmet, nem törődünk a rendszerben ideiglene-
sen nem-korlátként működő részekkel, hiszen a korlátok 
kapacitásának kismértékű csökkenése is veszteséggel 
jár, ugyanakkor a nem-korlátokban bekövetkező kapaci-
tás csökkenés nem okoz veszteséget, ha ezek tartani 
tudják a korlát (dob) által diktált munkamenetet. Ez azt 
jelenti, hogy egy változó hatását a többi változó állandó 
értéken való tartása mellett mérjük. Ez az érzékenység-
elemzés rendszerünk esetében két előnnyel jár 

- maximális rendszerfejlesztést érjünk el legkisebb 
befektetéssel; 

- valamint megismerjük, hogy a rendszer adott alko-
tóeleme milyen hatással van az egész rendszerre. 

A 2222..  áábbrráánn látható, hogy a legfontosabb pénzügyi mu-
tatók a következők: 

• T pénzügyi teljesítmény. Az egész rendszer által 
előállított pénzmennyiség, amely a termékek érté-
kesítéséből adódik. 

• I készlet. Az a pénzmennyiség, amelyet a rend-
szer arra fordít, hogy értékesíthető termékeket ál-
lítson elő. Ide tartoznak az alapanyag költségek, a 
félkész termékek költségei, a beszerzett alkatré-

szek költségei, valamint a berendezések és esz-
közök amortizációs költségei. 

• OE működési költség. Ez két részből tevődik 
össze: a változó költségekből, amelyek az előállí-
tott termékek számától függnek (munkabér, köz-
vetlen anyagköltség, selejtköltség, javítási költsé-
gek) és az állandó költségekből (adminisztrációs 
költségek, energiaköltségek, közművek haszná-
latának költségei, bérleti költségek, képzési költ-
ségek). 

  
2222..  áábbrraa  PPéénnzzüüggyyii  mmuuttaattóókk 

Kérdés, hogy mire összpontosítsuk erőfeszítéseinket 
rendszerünk javítása érdekében. A 2233..  áábbrráábbóóll látható, 
hogy a működési költség és a készlet csökkentésének 
elméleti határa 0. Nyilvánvalóan a rend nem képes a 
termékek előállítására, ha nulla a működési költség és a 
készlet, ezért határaik meghaladják a nulla értéket. El-
méletileg a T érték korlátlanul növelhető, azonban a piaci 
igény nagysága megszabja ezt a korlátot. A teljesítmény 
növelése sokkal nagyobb mértékű valószínűleg, mint a 
működési költség és a készlet csökkentésének mértéke. 



Ezért a 2233..  áábbrráánnaakk megfelelően elsődleges a teljesít-
mény növelése, másodlagos a működési költség és a 

készlet csökkentése. A legtöbb vállalat ezt fordítva csi-
nálja.

 
 

23 . ábra  A  pénzüg y i  muta tók  optima lizá lá s a

 
2233..  áábbrraa  PPéénnzzüüggyyii  mmuuttaattóókk  ooppttiimmaalliizzáálláássaa
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A pénzügyi mutatók és a korlátok kapcsolatának szem-
léltetésére tekintsük a 6. ábra példájának gazdasági 
adatait. Legyen a gyártó vállalat napi állandó költsége 
300 000 Ft, egy termék előállítási költsége 2.000 Ft, el-
adási ára 6.000 Ft. A napi állandó költséget naponkénti 
4.000 Ft/ termék profit egyenlíti ki. Ehhez 300 000/4 
000= 75 terméket kell naponta értékesíteni a költségek 
fedezésére. Mivel a 4. gyártási hely csak 90 terméket 
képes előállítani, a napi legnagyobb profit 4.000 x (90-
75) = 60.000 Ft naponta. Ha a korlát kapacitását 110 
termék előállítására növeljük, akkor ez 22%-os kapaci-
tásnövekedést eredményez a korláton. A naponkénti 
legnagyobb profit 4.000 x (110-75) =140.000 Ft lesz, ez 
pedig több mint 230%-os profit növekedést eredményez. 
Ha a 4. gyártási hely berendezéseinek rendelkezésre 
állás ideje 1%-kal csökken, akkor az közelítőleg 4.000 Ft 
profit csökkenést eredményez, az 1. 2. és 3. gyártási 
hely berendezései esetében 25%-os rendelkezésre állási 
idő csökkenés adódik, akkor ez nem jelent profit csökke-
nést, ugyanis a maximálisan előállítható és értékesíthető 
termékmennyiség nem változik, a korlát 110 darab ma-
rad. 
 
6. Összefoglalás 
A „Korlátok elmélete” jelentőségére és gyakorlati alkal-
mazásának területeire Dr. Aschner Gábor (7) (2009) vi-
lágított rá „ A korszerű projekt menedzsment és eszkö-
zei” című előadásában a XVIII. Minőség Héten. Össze-
foglalásként előadásának bevezető részét ismételem 
meg. Dr. Aschner Gábor előadásában szükségesnek 
tartotta, hogy a költségek lokális szabályozását a globális 
költségszabályozással váltsa fel. Ezt a már alkalmazott 
módszertanokhoz kapcsolódóan a „Korlátok elméletével 
„ (TOC=Theory Of Constraints) lehet megvalósítani. A 

gyártási vagy szolgáltatási rendszerekben (folyamatok-
ban) ugyanis olyan gyenge pontok adódhatnak, amelyek 
korlátozzák a rendszer (folyamat) többi lépésének haté-
kony teljesítését, mivel ezeken a helyeken felesleges 
készleteket halmoznak fel. Ezeket a korlátokat azonosí-
tani kell, döntéseket kell hozni a korlátok optimális ki-
használására és a rendszer korlátainak megszüntetésére 
és ezek után át kell térni egy másik korlát feloldására. 
Ezáltal a projektek határideje csökkenthető és nagyobb 
profitot szolgáltatnak a tulajdonosok számára. 
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A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület rovata 

AAzz  EEFFQQMM  mmooddeellll  vváállttoozzáássaaii  aa  22000066..  éévvii  KKöözzookkttaattááss  MMiinnőőssééggéééérrtt  DDííjj  mmooddeellll  ttüükkrréébbeenn  
11..  rréésszz  

CCssiisszzáárr  MMiikkllóóss  BBééllaa  
  

  
1. ábra Az EFQM 2010 Modell és alapelvei
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A 2010. év meghatározó fordulatot jelent az EFQM mo-
dell életében, az új EFQM 2010 modell verziójának a ki-
adásával. Ezért időszerűnek tűnik a modellben történő 
változások értékelése más, az EFQM modellhez közel 
álló, vagy akár annak egy korábbi változatából keletke-
zett modellekkel történő összevetése. 
Jelen cikk az új EFQM modell változásait a Közoktatás 
Minőségéért Díj (továbbiakban röviden KMD) modellel 
összevetve vizsgálja meg. 
A KMD modell, a hazai minőség díj modellekhez hason-
lóan, az EFQM által kidolgozott önértékelési modellen 
alapul. Tehát a KMD modell az EFQM modell alapelvei-
nek, kritérium- és alkritérium rendszerének a közokta-
tásra adaptált változata. A KMD modell 2002-es kialakí-
tása óta több kisebb ráncfelvarráson és 2005-ben egy 
nagyobb fejlesztésen esett át, és azóta, az elmúlt 3 év-
ben nem változott. 
1. Modell alapok (elnevezés és alapelvek) 
Az első szembetűnő változás az EFQM modellben, és 
eltérés a KMD modellhez képest az elnevezésben lát-
ható. Ugyanis az EFQM modell elnevezése kiegészült a 
kiadáshoz kapcsolódó évszámmal. 
Ez egy igen praktikus változtatás, ugyanis ezzel 
egyértelműen nyomon követhető és azonosítható a 
modellhez kapcsolódó verzió váltás.  
A KMD modellnél a jelenlegi rendszerben csak a pályá-
zati kiírás éve jelenik meg, és az alapján nem követhető, 

hogy a két kiírási év között volt-e valamilyen változás 
magában a KMD modellben. 
Mint minden követelményrendszernél (köztük például az 
ISO 9001-es szabványnál is) kiemelt szerepet töltenek 
be a hozzájuk kötődő modellek alapelvei. Ezek az alap-
elvek mutatják meg, hogy milyen minőségirányítási el-
vekre épül az adott minőségirányítási modell, és számos 
esetben ezek az alapelvek nyújtanak útmutatást a mo-
dellhez kapcsolódó követelmények egyértelmű értelme-
zésében. 
Már első ránézésre is egy igen szembetűnő változás 
történt az új EFQM 2010 modell ábrájában, ugyanis egy 
ábrába sikerült összefoglalni magát az önértékelési mo-
dellt (középen elhelyezkedő 9 négyzet), a RADAR érté-
kelési módszertant (a modell körül elhelyezkedő 8 részre 
osztott kör a 4 körbe forduló nyíllal), és a modell 8 alap-
elvét (a modellt és a RADAR-t szemléltető ábra körüli 
atom pályákon elhelyezett pontok). 
Az alapelveket ábrázoló atom modell rendszer látványo-
san szemlélteti, hogy a modellhez kapcsolódó irányítási 
rendszer nem egy statikus rendszer, hanem egy folya-
matosan változó, azonban azonos alapokon nyugvó irá-
nyítási rendszer. Ezzel is szemléltetve, hogy napjaink 
menedzsment rendszereinek egyik legmeghatározóbb 
eleme a változás, és a változások szervezeten belüli 
menedzselése. 
Ezek után tekintsük át részletesen az EFQM 2010 mo-
dellhez kapcsolódó alapelveket, a KMD modell és a ko-
rábbi EFQM modell alapelveivel összevetve. 
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KMD Modell alaplevei EFQM 2010 Modell 
alapelvei 

Korábbi EFQM Modell 
alapelvei 

1. Eredményorientáltság 1. Kiegyensúlyozott 
eredmények elérése 1. Eredményorientáltság 

2. A közvetlen partnerek 
középpontba helyezése 

2. Értékadás a vevők 
részére 2. Vevőközpontúság 

3. A vezetés szilárdsága 
3. Jövőképen, inspiráción 

és tisztességen alapuló 
vezetés 

3. Vezetés és célok 
szilárdsága 

4. Tényeken és 
folyamatokon alapuló 
menedzsment 

4. Folyamatokon alapuló 
menedzsment 

4. Tényeken és 
folyamatokon alapuló 
vezetés 

5. Munkatársak bevonása, 
felhatalmazása és 
fejlesztése 

5. Sikeresség a 
munkatársak által 

5. Dolgozók fejlesztése és 
bevonása 

6. Folyamatos fejlesztés 
(tanulás, innováció) és 
javítás 

6. Kreativitás és Innováció 
gondozása 

6. Folyamatos tanulás, 
fejlesztés és innováció 

7. Közvetett 
partnerkapcsolatok 
fejlesztése 

7. Partnerkapcsolatok 
építése 

7. Partnerkapcsolatok 
fejlesztése 

8. Társadalmi felelősség 8. Felelősségvállalás a 
fenntartható jövőért 8. Társadalmi felelősség 

11..  ttáábblláázzaatt::  KKMMDD  ––  EEFFQQMM  22001100  ––  kkoorráábbbbii  EEFFQQMM  mmooddeelllleekk  aallaappeellvveeii
Az új EFQM 2010 modell továbbra is 8 alapelven nyug-
szik, és a nyolc alapelv ugyanazon területekre fókuszál 
(pl. eredmények, vevők, vezetés, folyamat menedzs-
ment). Ugyanakkor az alapelvek elnevezését, és értel-
mezését részletesen megvizsgálva számos pontosítás, 
és változást találunk. 
Először is az alapelvek elnevezése sokkal cselekvés ori-
entáltabbá vált, hogy a modell ezzel is minél jobban az 
aktivitás irányába mutasson. Például: 

 Eredményorientáltság 
 Kiegyensúlyozott eredmények elérése 
Kiegyensúlyozott eredmények 
A KMD modell elsősorban a célrendszerhez, és a szer-
vezet küldetéséhez köti a közoktatási intézmények 
eredményorientáltságát az alapelvek szintjén. Ugyanak-
kor az EFQM 2010 modellnél megjelenik a jövőkép és a 
stratégia is, mint a szervezet célrendszeréhez szervesen 
kapcsolódó tervezési elemek. Érdekes módon ez az a 
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két elem (jövőkép, stratégia), ami nem jelenik meg jog-
szabályi szinten követelményként a közoktatási intézmé-
nyek működtetésével kapcsolatban. 
Mindezeken túl az alapelv címe is megváltozott az új 
EFQM modellnél, és belekerült az kiegyensúlyozottság 
fogalma. Az eredmények kiegyensúlyozottságát két 
szinten várja el egy kiváló szervezettől az EFQM 2010 
modell. Először is a különböző érintettek vonatkozásá-

ban, másodsorban pedig az eredmények időbeli alakulá-
sának a tekintetében. 
Bár az érintettek elvárásai közötti egyensúly megterem-
tés az alapelvek között nem fogalmazódott meg a KMD 
modellben, de maga a modell az Eredmények oldali kri-
térium struktúrával figyelembe vette ezt. Ugyanis az in-
tézmény eredményességét négy szempontból, azaz 
mondhatni négy érintet oldalról is értékelteti az intézmé-
nyekkel. 

Kritériumok Érintett partneri kör(ök) 
6. Közvetlen partnerekkel kapcsolatos 

eredmények 
Gyermekek/Tanulók, szülők, tanulási út 
következő állomásának partnere 

7. Munkatársakkal kapcsolatos 
eredmények 

Munkatársak (pedagógus és nem 
pedagógus dolgozók) 

8. Társadalomi hatással kapcsolatos 
eredmények Társadalmat képviselő szervezetek 

9. Kulcsfontosságú eredmények Fenntartó, oktatás irányítás 

22..  ttáábblláázzaatt::  KKMMDD  mmooddeellllbbeenn  aa  ppaarrttnneerrii  eellvváárráássookk  éérrttéékkeellééssee
Az eredmények időtávon történő egyensúlyba hozása 
már egy érdekesebb kérdés a KMD modell alkalmazói-
nál. A KMD modell ezt a szempontot sem fogalmazta 
meg az alapelvek között, ugyanakkor az eredmények 3-5 
éves időtávon történő értékelésén keresztül azért ez az 
elvárás is részben megjelent az önértékelést végző köz-
oktatási intézményeknél. 
Értékadás a vevők részére 
Míg a KMD modell a vevők (közvetlen partnerek) közép-
pontba helyezését, és az igényeit helyezi az intézmény 
fókuszába, addig az új EFQM 2010-es modell a vevők 
számára nyújtott értéket. Ez azért is egy fontos eltérés a 
két modell között, mert a közoktatásban számos esetben 

nem feltétlenül reális igények, és elvárások is megjelen-
hetnek a különböző közvetlen partnerek részéről. 
Azonban azt is deklarálja az EFQM 2010 modell az 
alapelv értelmezésénél, hogy a vevők számára az elvá-
rásaik, és igényeik kielégítése jelent elsődleges értéket. 
Azaz a szervezet az érték definiálásánál nem hagyhatja 
figyelmen kívül a vevők és más érdekelt felek elvárásait. 
Jövőképen, inspiráción és tisztességen alapuló veze-
tés 
Az alapelv elnevezésénél gyökeres változás történt a ko-
rábbi EFQM modellhez képest is, és három új kulcs szó 
jelent meg az új EFQM modellnél: Jövőkép, Inspiráció és 
Tisztesség. 
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Megjegyzés
A 3/2002-es OM rendelet és a Közoktatási törvény is csupán tanulási stratégiákról beszél, és nem foglalkozik a szervezeti stratégia kialakítására vonatkozó szabályozással.

Megjegyzés
A KMD modell értelmezésében azokat a partnereket tekintjük a közoktatási intézmény „vevőinek”, akik közvetlen módon fogalmaznak meg elvárásokat az intézménnyel szemben. Ezek a partnerek a modellben definiált közvetlen partnerek.



Azért is nagyon fontos változás ez az alapelvek szintjén, 
mert itt válik szét először egyértelműen a vezetés és a 
menedzsment fogalma. Ugyanis az alapelv címében, és 
az alapelvhez kapcsolódó értelmezésben is, egyértel-
műen a vezetői szerephez kapcsolódó fogalmak jelennek 
meg. 
Az új EFQM modell alapelv értelmezésében megjelenik 
még a vezetés változások követésében való szerepvál-
lalás is. Amely a korábbi EFQM modellben is már külön 
alkritériumként szerepelt (1.e A vezetők gondoskodnak a 
szervezet rugalmasságáról és a változások hatásos ke-
zeléséről alkritérium). Ezzel szemben a KMD modellben 
ez az alapelv lényegesen kisebb súllyal, és csak az al-
pontok szintjén jelent meg néhány alkritériumnál. 
Folyamatokon alapuló menedzsment 
Az alapelvhez kapcsolódó lényeges változás a szerve-
zeten túlnyúló folyamatok beemelése a folyamatok rend-
szerébe. A modell értelmezése szerint egy kiváló szer-
vezet nem csupán a saját működéséhez kapcsolódó fo-
lyamatokat, hanem a mások által működtetett, és az 
intézményre hatással lévő folyamatokat is figyelembe 
veszi saját folyamat menedzsment rendszere kialakítá-
sánál és fejlesztésénél. 
Ez kifejezetten igaz a közoktatási intézményekre, hiszen 
a közoktatási intézmények működésére igen sok más 
szervezet, intézmény lehet hatással, és ezeknek a hatá-
soknak figyelembevétele nélkül nem lehet sikeres 
egyetlen közoktatási intézmény sem. 
Sikeresség a munkatársak által 
Ugyan az alapelv címéből kikerültek a bevonás, a felha-
talmazás és a fejlesztés fogalmai, de az alapelv értelme-
zésének továbbra is ezek jelentik a fő elemeit. 

A cím változásában található eltérés elsődleges oka, 
hogy az új EFQM modell a szervezet dolgozóit, nem 
csupán mint erőforrást, hanem mint az innováció forrá-
sát, a szervezet működésének a meghatározó elemét 
kezeli. Ez egyben azt is jelenti, hogy lényegesen na-
gyobb hangsúly helyeződik az önértékelés során a mun-
katársakkal kapcsolatos „puha” módszerek, és mód-
szertani megközelítések (pl. értékek, kultúra, elkötele-
zettség) a vizsgálatára. 
Továbbá az új EFQM modellnél megjelenik a munka-
társa közötti sokszínűség, változatosság („diversity”) 
biztosítását, mint a cégkultúra fejlődésének egyik fontos 
eleme. Ami teljes mértékben egybeesik a közoktatási 
intézményekben jogszabályi szinten is elvárt szervezeti 
értékrenddel, mind a munkatársak, mind a tanulók te-
kintetében. 
Kreativitás és Innováció gondozása 
Egy igen markáns változás történt ennél az alapelvnél, 
ami már az elnevezésében is egyértelműen megjelenik. 
Míg korábban a folyamatos fejlődés, a javítás volt az 
alapelv fókusza, addig az új modellnél a Kreativitás és az 
Innováció került az előtérbe.  
Ez a változás annak tulajdonítható, hogy a folyamatos 
fejlesztést az új modell egyértelműen a működés folya-
matainak a menedzseléséhez (a folyamatok javításához, 
fejlesztéséhez) kapcsolja. Ugyanakkor a menedzsment 
rendszerek fejlődésében egyre nagyobb hangsúlyt kap-
nak az áttöréses típusú fejlesztések, amelyek nem kép-
zelhetőek el a megfelelő kreativitás és innováció nélkül. 
A kreativitás és innováció a KMD modellben nem kapott 
ilyen nagy hangsúlyt. 
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Megjegyzés
Áttöréses fejlesztésről további részletek olvashatóak Shoji Shiba és David Walden: „Az Áttöréses fejlesztés irányítás” című könyvében. www.kivalosag.hu
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A KMD modellben az innovációs hálózatok, és a partne-
rek fejlesztésekbe történő bevonása csupán alpontok 
szintjén jelent meg, habár a hálózatok és a hálózatokon 
keresztüli fejlesztések szerepe sokkal jelentősebb a köz-
oktatásban. Ezért az önértékelést végző közoktatási in-
tézményeknek nagyon fontos ezen szerep mélyebb vizs-
gálata. 
Partnerkapcsolatok építése 
Az alkritérium címének a változásában tulajdonképpen 
az aktivitás erősítése jelenik meg, illetve a mai angol 
menedzsment szakzsargonhoz közelebb álló megfogal-
mazást használ a modell (Building Partnerships). 
A partnerkapcsolatoknál az új EFQM modellben lévő je-
lentős változás a partneri kör kiteljesítése a beszállítói 
láncon túl. Ugyanakkor a KMD modell már a korábbi ér-
telmezésében is ezt a kitágított partnerkör értelmezést 
alkalmazta. Ezért a közoktatás területén lévő modell al-
kalmazók intézmények számára ez nem jelent újdonsá-
got. 
Ami talán érdekes változás az alapelv kapcsán, hogy itt 
is számos „puha” módszer, elsősorban megközelítésnek 
tekinthető elem jelenik meg, mint például a partnerek 
tisztelete, nyíltság, melyek a szervezeti kultúrához és a 
szervezeti értékekhez kapcsolódónak. Ez is megerősíti, 
hogy a modell a kissé technokrata, a folyamatokon és 

azok szabályozottságán nyugvó megközelítés irányából 
egyre jobban a kreatív szervezetfejlesztés irányába toló-
dik el. 
Felelősségvállalás a fenntartható jövőért 
Már az alapelv címe is jelzi ezen a területen lévő válto-
zás irányát. A társadalmi szerepvállalásnál egyértelműen 
eltolódik a fenntarthatóság irányába. 
Ezen az alapelven keresztül jelennek meg a CSR ele-
mek a modellel kapcsolatban, amely menedzsment 
irányelv egyre nagyobb hangsúlyt kap napjainkban. 
Sőt az alapelv értelmezésénél pontosan definiálja a mo-
dell a fenntarthatóság három típusát, amelyre tekintettel 
kell lennie egy „felelős” szervezetnek: gazdasági, társa-
dalmi és ökológiai. Ezáltal deklarálja a modell a szerve-
zetek szélesebb körű felelősségvállalását, és egyértel-
művé teszi, hogy egy szervezet társadalmi felelősség-
vállalása nem áll meg a környezetvédelem területénél. 
2. Önértékelési modell (kritériumrendszer)  
Az EFQM önértékelési modell felépítése lényegében 
nem változott, ugyanúgy 9 kritériumra épül, amelyből 5 
kritérium a működés (Adottságok oldal), míg 4 kritérium a 
szervezet eredményeinek az értékelésére (Eredmények 
oldal) koncentrál. 
 

Megjegyzés
CSR Corporate Social Responsibility – Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás

Megjegyzés
Az önértékelési modell 8 fő értékelési területre épül fel, amit kritériumoknak nevezünk. Ezen kritériumokon belül további alábontott értékelési területek annak, amelyeket alkritériumoknak nevezünk. Majd az alkritériumokhoz már csak példák vannak felsorolva, amely példák az alkritériumok értelmezését segítik. Ezeket a segítő példákat nevezzük alpontoknak.



 

KMD Modell  EFQM 2010 Modell  Korábbi EFQM Modell  
1. Vezetés 1. Vezetés 1. Vezetés 
2. Stratégia 2. Stratégia 2. Politika és Stratégia 
3. Emberi Erőforrások 3. Emberek 3. Emberek 
4. Közvetett 

partnerkapcsolatok és 
erőforrások 

4. Partnerkapcsolatok és 
erőforrások 

4. Partnerkapcsolatok és 
Erőforrások 

5. Folyamatok 5. Folyamatok, Termékek 
és Szolgáltatások 5. Folyamatok 

6. Közvetlen partnerekkel 
kapcsolatos eredmények 6. Vevői eredmények 6. Vevői eredmények  

7. Munkatársakkal 
kapcsolatos eredmények 7. Munkatársi eredmények 7. Munkatársi eredmények 

8. Társadalomi hatással 
kapcsolatos eredmények 8. Társadalmi eredmények 8. Társadalmi eredmények 

9. Kulcsfontosságú 
eredmények 9. Kulcs eredmények 9. Kulcs teljesítmény 

eredményei 
44..  ttáábblláázzaatt::  AA  KKMMDD,,  aazz  EEFFQQMM  22001100  ééss  aa  kkoorráábbbbii  EEFFQQMM  mmooddeelllleekk  kkrriittéérriiuummaaiinnaakk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa

A kritériumok elnevezésénél összesen 4 kritériumnál van 
eltérés a KMD modell és az új EFQM 2010 modell kö-
zött. Míg a korábbi EFQM modell és az új EFQM 2010 
modell között 3 kritérium elnevezése változott. 
Sorrendben az első kritérium, aminél változás történt 
2010-es modellben a 2. Stratégia kritériuma volt, aminél 
a politika szó kimaradt a kritérium elnevezéséből. 
Ugyanis a modellt alkalmazó szervezetek visszajelzése 
alapján, kifejezetten a közszféra szervezetinél, a modell 
alkalmazásában zavaró volt a „politika” szó használata, 
és gyakran a napi politikára asszociáltak a modellel elő-
ször találkozó szakemberek. Hasonló okból történt ez a 

változás már korában a KMD modellnél, azaz ez nem 
jelent eltérést a KMD és az EFQM 2010 modellek között. 
A következő eltérés a 3. Emberek kritériumánál található, 
aminél kimaradt az „erőforrás” szó. Itt a már korábban 
említett megközelítésbeli váltás érvényesült, miszerint a 
munkatársakra nem, mint az erőforrások részére, hanem 
a szervezet és az innováció hajtóerejére tekint a modell. 
A 4. Közvetett partnerkapcsolatok és Erőforrások kritéri-
umnál már korábban is egy lényegi eltérés volt a két mo-
dell között a partnerek különböző csoportosításának kö-
szönhetően. A KMD modell a partnercsoportok tekinteté-
ben a Comenius 2000-es modellben kialakított 
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definíciókat használja, amely modell a közoktatási intéz-
mények partnereit két csoportra, közvetlen és közvetett 
partnerekre osztja. 
Itt érdemes megemlíteni, hogy a partnerek közvetett és 
közvetlen partnerekre történő bontása továbbra sem 
épült be a közoktatási intézmények fogalomhasznála-
tába. Ezért talán célszerűbb lenne az EFQM más orszá-
gokban alkalmazott gyakorlatát átvenni, azaz vevőkre, 
munkatársakra, egyéb partnerekre, illetve érintettekre 
osztani a közoktatási intézmények partnereit, és meg-
hagyni a lehetőséget minden intézménynek, hogy ön-
maga sorolja be partnereit az általánosan használt és 
elfogadott kategóriákba. 
A következő eltérés az 5. Folyamtok, terméke és szol-
gáltatások kritérium elnevezésében található, ahol beke-
rültek a termék és szolgáltatás szavak a kritérium cí-
mébe. Erre a kiegészítésre azért volt szükség, mert bár 
alkritérium szinten benne voltak ezek az elemek a mo-
dellben, de a modell kritériumainak szintjén nem jelent 
meg a szervezetek fő tevékenysége (úgy mint a termék 
elállítás és/vagy szolgáltatás nyújtás). Gyakran fel is ve-
tődött kérdésként, hogy hol vizsgálja a szervezet a mo-
dellben az elsődleges érték teremtő folyamatait.  
Feltehetően a KMD modell továbbfejlesztésénél ide spe-
cifikusan az oktatás, nevelés és képzés szavak kerülhet-
nek majd bele a kritérium elnevezésébe. 
A 6. Közvetlen partnerekkel kapcsolatos eredmények 
kritérium elnevezésénél található eltérés a már korábban 
említett partneri körök eltérő felosztásából ered. Ezért itt 
is praktikusabb lenne a vevői eredmények elnevezés 
használata, mivel lényegében ezt tartalmazza a krité-
rium, és nem kellene külön értelmezni, hogy miért van 

külön kritériumba kiemelve a munkatársak elégedett-
sége. 
A 8. Társadalmi hatással kapcsolatos eredményeknél 
csupán fordításból ered az elnevezésbeli különbség. Ez 
nem jelent semmilyen eltérést a két modell között. 
A 9. Kulcs eredmények kritériumnál érdekes módon a 
KMD modell már a korábbi változatában is az EFQM 
most végrehajtott változása szerint volt felépítve. 
Ugyanis nagyon fontos üzenete az új EFQM 2010 mo-
dellnek, hogy nem a látható teljesítményhez, hanem a 
szervezet stratégiai céljaihoz kell kapcsolni a szerveze-
tek kulcsfontosságú eredményeit. Azaz a szervezet sike-
rességét elsődlegesen a stratégiai céljaihoz kapcsolva 
kell vizsgálni, majd ezt támasztják alá az egyéb teljesít-
mény mutatói. 
A KMD modell első változatánál is ebben az értelmezés-
ben lett kialakítva, és felosztva két alkritériumra a 9. kri-
térium. 
Tehát összességében megállapítható, hogy nem történt 
drasztikus változás a kritériumrendszer felépítésében és 
értelmezésében az új EFQM modellnél. Lényegében 
csak pontosabbá váltak a kritériumok elnevezései, ezzel 
is igazodva a továbbgondolt alapelvekhez. Ugyanakkor, 
ha megvizsgáljuk a kritériumokon belüli alkritérium 
struktúrát, illetve az egyes alkritériumok értelmezését 
(azaz a hozzájuk tartozó alpontokat), akkor már az alap-
elveknél és a kritériumoknál lényegesen nagyobb válto-
zásokat találunk a modellben. 
Azaz ahogy a közmondás is tartja, az ördög a részletek-
ben van. 

Folytatása következik 
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Miután az ISO alapú minőségirányítási rendszert nem 
szívesen fogadták el és alkalmazták az ágazatban, az 
Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Kórházszövet-
ség állásfoglalása alapján javaslat született a Joint 
Commission Accreditation of Healthcare Organisations 
(JCAHO) által, az USA-ban működtetett standardok kö-

SSoorroozzaattuunnkk  mmáássooddiikk  cciikkkkee  
SSzzaabbvváánnyy  aallaappúú  mmiinnőőssééggffeejjlleesszzttőő  rreennddsszzeerreekk  aazz  eeggéésszzssééggüüggyybbeenn  

CCssiikkaaii  SSáánnddoorrnnéé  
 

Mottó: 
„Válasszunk oly utat, mely által boldogulásunkat leg-
inkább remélhetjük!” 

(II. Rákóczi Ferenc) 
Az egészségügyi ellátás rendszerében a minőségügy, a 
minőségirányítás, mint menedzsmentrendszer alakulá-
sát, jövőjét a felső vezetés elkötelezettsége, az innováci-
óban betöltött szerepe, a gazdasági jellemzők, valamint 
a humánerő kezelése determinálják. 
A./A minőséget befolyásoló tényezők: 

- innováció, 
- értékalkotás-értéknövekedés 
- globalizáció, 
- növekvő fogyasztói (páciensi) igény, 
- feladatok „kihelyezése” (munkatársak bevonása). 

Az egészségügyi szolgáltató szervezetek rendszerében 
figyelembe kell venni még egy fontos, több összetevőből 
álló tényezőt, a betegellátás folyamatát, amelyben három 
főszereplő jelenik meg. Ezek: 

- a beteg, a kötelező és elvárt gyógykezelést igénylő 
szükségleteivel,  

- az egészségügyben foglalkoztatottak, a gyógyítás 
(ellátás), oktatás, kutatás bonyolult összehangolá-
sával, 

- a finanszírozó, a fenti két főszereplő elvárásait és 
kötelezettségeit biztosító pénzügyi, financiális fel-
adatával. 

Az összhang és „csapatmunka” megteremtésében hang-
súlyozott szerepe van a minőség, illetve integrált irányí-
tási rendszernek, mint eszköznek. 
Magyarországon, az egészségügyi szolgáltató szerve-
zetek „életében” az 1990-es évek közepe jelenti a mér-
földkövet a minőség (minőségbiztosítás), minőségirá-
nyítási rendszer, minőségfejlesztés, mint fogalmak meg-
ismerése vonatkozásában. 
Az új fogalomsor az ISO alapú nemzetközi szabványok-
ból került be a termelői szférába, majd az egészségügyi 
ágazatba. A szabvány megjelenése és megismerése 
nem jelentett osztatlan sikert és örömöt az ágazat 
(egészségügy) képviselőinek. 
Szemléletbeli, illetve elfogadási változást az 1997. évi 
CLIV. törvény megjelenése hozott, amely kötelezővé 
tette valamilyen belső minőségügyi (minőségirányítási) 
rendszer kidolgozását, minőségfejlesztő tevékenység 
működtetését, valamennyi egészségügyi szolgáltató 
szervezetben. 

Megjegyzés
Minőségügyi vezető, Józsa András Kórház



vetelményeinek adaptálására. A standard szempont-
rendszer alkalmazásának országos kiterjesztési javas-
lata előtt 10 kórházban tesztelésre került a módszer, és 
első körben megfogalmazásra és kiadásra került a Kór-
házi Ellátási Standardok (KES) szempontrendszere. 
Így az egészségügyi szolgáltató szervezetek választhat-
tak az ISO alapú menedzsmentrendszer és a standard 
alapú egészségügyi szempontrendszer alkalmazása kö-
zött. 
Kiderült, hogy a standard alapú szakmai szempontrend-
szer messze nem pótolja az ISO alapú minőségirányítási 
rendszert és nélküle nem is működtethető. Ugyanakkor 
egymást nagyon jól és hatékonyan kiegészítik, mert a 
betegközpontúság és a szakmaiság (orvoslás, ápolás, 
paramedikális ellátás) elve remekül beilleszthető az ISO 
szabvány szigorú követelményrendszerébe. 
Egyértelművé vált, hogy a folyamatközpontúságon ala-
puló rendszerszemlélet az, ami a menedzsment esz-
köztárának legfontosabb eleme, függetlenül attól, hogy 
közszolgáltatásról, vagy termelésről, gazdasági társasági 
formáról van szó. Ez a tény tette szükségessé az ISO 
rendszer és a KES szempontjainak integrálását. 
Az integrációs folyamat napjainkban már továbbfejlődött. 
Vannak olyan egészségügyi szolgáltató szervezetek, 
amelyek a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR), 
a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonságirányítási 
Rendszer (MEBIR) követelményeit is beépítették a KES -
sel (2007-től a MEES-sel) ötvözött Minőségirányítási 
Rendszerbe (MIR). 
Az így kialakított Integrált Irányítási Rendszer hatékony 
működését, működtetését a minőségfejlesztési módsze-
rek segítik. 

Ezekről az integrációs folyamatokról, a minőségfejlesz-
tési módszerek alkalmazásáról, az eredmények mérésé-
ről igyekszünk szemelvényeket bemutatni ebben a ta-
nulmányban. 
Tesszük ezt azért, mert az egészségügyi szolgáltató 
szervezetekben, nagyléptékben megindult egy átalaku-
lási folyamat. Ez az átalakulás a gazdasági társasági 
formák szerkezeti és működési követelményeit igyekszik 
hasznosítani bizonyos kényszer hatására, az optimizmus 
jegyében. 
Másik megváltozott jellemző az ágazatban a presztízs-
kérdés. Komoly veszteség tapasztalható ebben a vonat-
kozásban a területen. 
Célunk, hogy gyakorlati tapasztalatok alapján megkísé-
reljük bemutatni a betegek elvárásainak és az egész-
ségügyben „szolgálók” tevékenységének konszolidált 
találkozását. 
B./Törvényi rendelkezés 
Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről V. fejezet 
4. címe a következőképpen hangzik: „Az egészségügyi 
szolgáltatások minőségének biztosítása”. Ezen belül a 
119.§(1) A minőségi rendszert, a 121 § A belső minő-
ségügyi rendszert, a 122. § a külső minőségi rendszert, a 
123. § A szakmai felügyeletet, a 124 § A megfelelőség-
tanúsítás szükségességét írja le. 
A törvényben foglaltak megvalósítását segítette az 
Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve, az 
egészségügyi szolgáltató szervezetek belső minőségügyi 
rendszeréről, azok követelményeiről  
 

Az irányelv célja: iránymutatás, az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény (Eü.tv.) 121. §-a által előírt belső 
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minőségügyi rendszer kialakításához és fejlesztéséhez.  
Az irányelv alkalmazási területe: kiterjed az Eü. tv. 3. § g) 
pontjában meghatározott egészségügyi intézményekre, 
egészségügyi szolgáltató szervezetekre.gjegyezzük, 
hogy a CLIV. törvény és az irányelv a követelményei 
összecsengenek az ISO 9001 szabvány követelményei-
vel. 
A törvény betartását segítő szándékkal 2001-ben kidol-
gozásra és megjelentetésre került a Kórházi Ellátási 
Standardok 1.0 változata. Ez az első szakmai szempont-
rendszer, amely áthidaló megoldást jelentett az ISO 
szabvány alkalmazásának ellentábora és a törvény be-
tartása között. 
Egyértelmű, hogy a törvényi rendelkezés a minőségirá-
nyítási rendszer - mint felső vezetői eszköz - kidolgozá-
sát és működtetését kötelező jelleggel előírja, és a be-
tartása egyértelmű kötelezettséget sugall. Igen sok szer-
vezetben formális alkalmazást láthatunk, 
tapasztalhatunk. 
C./A szakmai standardok (KES) szempontjainak fej-
lesztése: 
2003-ban a két éves tapasztalatok alapján egy munka-
csoport átdolgozta, pontosította és kiadásra javasolta a 
Kórházi Ellátási Standardok (KES) 2.0 változatát, amely 
tartalmazta a KES és az ISO 9001 szabvány kapcsoló-
dási pontjait. Ezzel a munkával párhuzamosan a munka-
csoport elkészített egy Ajánlás-t, amely a szabvány feje-
zeteihez (követelményeihez) csatolta azok egészségügyi 
értelmezését és dokumentum (dokumentáció) példákat. 
2005-ben, a KES mintájára, szakma specifikus munka-
csoportok segítségével, kidolgozásra és megjelentetésre 
kerültek: 

- Járó beteg Ellátási Standardok (JES) 1.0 verzió,  
- Háziorvosi Ellátási Standardok (HES) 1.0 verzió, 
- Védőnői Ellátási Standardok (VES) 1.0 verzió. 

Ezzel egy egységes, a betegellátás teljes vertikumát le-
fedő szabályozási rendszer került a gyakorlatba.  
A munkacsoportok úgy tapasztalták, hogy áttekinthetőbb, 
az elméleti és gyakorlati kapcsolódási pontok jobban 
szemléltethetők, ha ötvözzük a négyféle standardköve-
telményt. 
2007-ben ez a javaslat megvalósításra került. Megjelent: 
„Az Egészségügyi Minisztérium közleménye a Magyar 
Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) (1.0 változat) 
kézikönyv közzétételéről”. 
Jelenleg ezt a szempontrendszert alkalmazzák az 
egészségügyi szolgáltató szervezetek a szakmai munka 
minőségjavító eszközeként. 
D./ Irányítási rendszerek és a Magyar Egészségügyi 
Ellátási Standardok (MEES) integrálása és alkalma-
zása 
Bemutatjuk azokat az irányítási rendszereket, amelyeket 
az egészségügyi szolgáltató szervezetekben együtt al-
kalmazunk, működtetünk. 
Ezek a következők: 
Minőségirányítási Rendszer (MIR) ISO 9001:2008 
Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) 1.0 

változat 
Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) ISO 

14001:2006 
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Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási 
Rendszer (MEBIR) MSZ 28001:2008 

Élelmiszer -Biztonsági Irányítási Rendszer ISO 
22000:2005 (ÉBIR) - Veszélyelemzés, kritikus szabályo-
zási pontok (HACCP) 
Mi az integráció előnye? 
Pótolhatatlan előnye az első és második szintű leíró, 
vagy előíró dokumentumok kezelése. 
Az Integrált Irányítási Politika (IIP), az Integrált Irányítási 
Kézikönyv (IIK) és az Integrált Eljárások Kézikönyve 
(IEK) együttes megfogalmazásával, kezelésével időt ta-
karítunk meg. 
Nem szükséges például a „Képzés, oktatás, felkészült-
ség” leírását ötször (a négy irányítási rendszer és a 
MEES szempontrendszer követelményeinek megfele-
lően) megfogalmazni. Együtt kezelhetőek és fejleszthe-
tőek a folyamatok, ezáltal a rendszerek.  
Másik nagy előnye, hogy együtt, komplexitásában látjuk 
a kapcsolódási pontokat, az összefüggéseket a rendsze-
rek között. 
A harmadik szintű leíró dokumentumok (protokollok, elő-
írások, munkautasítások, stb.) is tartalmazhatnak közös 
pontokat, de ezek esetében nagyon kell figyelni a szak-
maiság, a környezetközpontúság, a munkahelyi egész-
ségvédelem és biztonság, valamint az élelmiszer bizton-
ság körülményeire. Ezen a szinten eredményesebb a 
dokumentumok külön kezelése, az irányítási rendszerek 
követelményeit külön-külön követve. 
Az irányítási rendszerek és a MEES közös „álláspontja”, 
hogy az egészségügyi szolgáltató szervezet rendelkez-
zen egy olyan „platformmal”, amely az elkötelezett, be-
tegközpontú ellátást fémjelzi. Ezt tartalmazza az integrált 

irányítási politika -amely utal a stratégiára-, a küldetésre 
és a jövőképre. 
Hogyan történik az integrált irányítási politika meghatá-
rozása, elfogadása és alkalmazása a napi munka során? 
A válasz röviden: a minőségfejlesztési módszerek alkal-
mazásával.  
A gazdaság más területein, az iparban, a profitorientált 
szolgáltatások területén bizonyított tény, hogy a gyakor-
latban hatékony és eredményes a minőségfejlesztési 
módszerek alkalmazása. 
Miért ne lehetne ugyanolyan eredményes az egészség-
ügyben is? Lehet! 
Például, Workshop keretében a Brainstorming módszer-
rel valós és reális küldetés, jövőkép határozható meg.  
Az alábbi két fogalmat a Minőségügyi Tanács fogalmazta 
meg az említett módszerek segítségével: 
„Küldetés: 
A lakosság egészségi állapotának megőrzése, az egész-
ségkárosodás megelőzése, a gyógyítás-, gondozás-, re-
habilitáció magas szinten végzése. Mindezt igényes 
szakmai munkával, kellő megértéssel, empátiával, a jó 
gyakorlat átvételével és továbbadásával végezzük”. 
 „Jövőkép: 
A Kórház legyen az ország egészségügyi ellátásának 
meghatározó szereplője, ahol hivatásukat szerető, elé-
gedett munkatársak, a Szervezeti Kiválóság eszközeivel 
segítik a betegek (vevők) és valamennyi érdekelt fél va-
lódi és látens igényeinek kielégítését, elégedettségük fo-
kozását”. 



Az integrált irányítási rendszert működtető egészségügyi 
szolgáltatónak tevékenysége során figyelembe kell venni: 

- valamennyi érdekelt fél szükségleteit, 
- a tervezés és fejlesztés során a szükségletből 

adódó jogos igényeket, 
- a szakmai működés során az orvostudomány min-

denkori állását és bizonyított eredményeit, 
- a környezetszennyezés megelőzési lehetőségét, a 

környezetterhelés milyenségét, 
- a munkahelyi egészségvédelem és biztonság koc-

kázati jellegét és mértékét, 
- az élelmiszer-biztonság szakszerű, tudatos megtar-

tását, 
- az esélyegyenlőséget és sokszínűséget a betegek 

és munkatársak körében. 
Mindezek érdekében feladatok: 

- a betegek és munkatársak elégedettségének a le-
hetőségeken belüli javítása, 

- a minőség-, a környezet-, a munkahelyi egész-
ségvédelem és biztonságirányítási, élelmiszer-
biztonsági rendszerek folyamatos fejlesztése, 

- kimagasló szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal 
rendelkező munkatársak alkalmazása és azok 
megbecsülése, 

- a munkatársak számára a biztonságos munkavég-
zés feltételeinek biztosítása, 

- törekvés a színvonalas, megbízható és minőségi di-
agnosztikus vizsgálatok végzésére, az általános és 
speciális betegellátásra, 

- az eredmények folyamatos elemzése, értékelése, 
- a szolgáltató működésének megfelelő mutatók alap-

ján történő ellenőrzése, 
- kötelezettség vállalás a jogszabályi, etikai és szak-

mai követelmények betartására, 
- a minőségi-, környezeti-, munkahelyi egészségvé-

delem és biztonsági hosszú- közép -és rövid távú 
célok, programok meghatározása, 

- a szakmai gyakorlatokon a hallgatók felkészült foga-
dása, 

- a szolgáltató működését az Európai Uniós normák-
hoz történő igazítása. 

Az egészségügyi szolgáltató szervezetek működésében 
négy alapvető erőforrást kell figyelembe venni:  

- a humánerőforrást,  
- az egészségügyi technológiát,  
- a finanszírozást és  
- az egészségügyi piacot. 

Ezek koordinálása, együttkezelése nem kis kihívás a 
szolgáltató szervezetek részére. Meggyőződésünk, hogy 
az egészségügyi szervezetek vezetői számára halmo-
zottan nagy jelentőséggel bírnak az irányítási rendszerek 
követelményei a fenti négy erőforrás kezelésében. 
E./A továbbiakban ezek elemzésére és az eddigi gya-

korlatban alkalmazott módszerek segítő 
szerepére világítunk rá. 

Humánerőforrás: 
Az egészségügyi ellátórendszerben kiemelkedő a sze-
repe az emberi erőforrásnak. A humánpolitika célja, 
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hogy a kórház küldetésében és a jövőképben megfogal-
mazottak teljesítéséhez, a teljes körű betegellátáshoz, 
hozzárendelje a megfelelő számú és képzettségű 
munkaerőt. 
Az emberi erőforrás biztosítása a menedzsment által 
koordinált kulcsfolyamat, mely a rendszerszemlélet kö-
vetelményeit is figyelembe veszi. 
Néhány javaslat a humánerő stratégia fejlesztéséhez: 

- Javasolt a munkatársak kulturális és más 
különbözőségeiből adódó sokszínűséget felismerve 
és azt támogatva, az Európai Uniós elvárásnak 
megfelelően, megfogalmazni és megvalósítani 
olyan Stratégiai Tervet, amely az esélyegyenlőség 
elemeit tartalmazza. Az EU dokumentuma alapján 
kizárt a kor, nem, családi állapot, származás, vallás 
és politikai meggyőződés miatti diszkrimináció. 

- A munkavállalók képességeinek, készségeinek 
vizsgálata és fejlesztése céljából, javasolt (sőt kö-
telező) a Munkatársi teljesítményértékelés. Az érté-
kelés lényege, hogy -az éves célok ismeretében- 
minden évben egyszer, személyesen a munkahelyi 
vezetők beszélgetést folytatnak beosztottjaikkal. Az 
értékelés folyamatát meghatározott szempontrend-
szer szerint kell lefolytatni. Érdekessége a mód-
szernek, hogy minden munkakörben más-más 
szempontrendszer és követelményrendszer, vala-
mint pontérték kerül meghatározásra. 

Az értékelés során elvárás a munkatársak erősségeinek, 
fejlesztendő területeinek meghatározása és az azokhoz 
kapcsolódó, elérendő célok tudatosítása. Az értékelés 
eredménye konszenzussal (értékelő és értékelt között) 
jön létre. Az értékelés során az egyéni célok és képzési 
igények is felszínre kerülnek, melyeket az értékelő és az 

értékelt közösen határoz meg. Ezekből áll össze az egyé-
ni fejlesztési terv. 
Egészségügyi technológia 
Több szakvélemény szerint, az egyik legfontosabb tech-
nológia az ágazatban az informatika. Nélküle ma már 
nehezen elképzelhető a gyors és precíz szakmai tevé-
kenység. 
A diagnosztika területén hasonlóan óriási fejlődésnek le-
hetünk tanúi. Olyan betegségek korai felismerése és 
gyógyítása vált lehetővé, amelyekről egy évtizeddel ez-
előtt még úgy gondoltuk, hogy amikor észrevesszük, ak-
kor már késő. Megjelenik az endoszkópia, mint diag-
nosztikai eljárás, amely a testüregeknek a nagyon korai, 
nagyon fontos és kevés komplikációval járó vizsgálata. 
Ugyan ilyen súllyal jelenik meg az endoszkópia a terápi-
ában is, ugyanis a sebészeten belül mára a kisebb 
megterhelést okozó műtéti beavatkozások egyik legfon-
tosabb eszközévé léptek elő a laparoszkópos eljárások. 
Általános cél, hogy a megelőzésben és a gyógyításban, 
az evidenciákon alapuló legkorszerűbb eljárások való-
suljanak meg. 
A gyógyításban, betegellátásban dolgozó szakemberek 
által kezdeményezett innovációs javaslatokra a kórházi 
menedzsment számítások alapján reagál.  
Elemzésre kerül az új eszköz bekerülési költsége, a be-
avatkozás költségvonzata, ezek összehasonlítása kerül-
nek a kapott Homogén Betegség Csoport (HBCS) érték-
kel, a bevétellel. 
Az új eszközök beszerzése a prioritás elvét követi. A 
rangsorolás, az anyagi források függvényében, a költ-
ség-haszon elemzés ismeretében valósul meg. 
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A bevezetett új technológiák eredményességét mutatók 
segítségével kell ellenőrizni. 
Egészségügyi piac 
A piac általában kétszereplős szintér, ahol megjelenik a 
kínálati és keresleti oldal. 
Az egészségügyben a kínálati és keresleti oldal jellem-
zőit közgazdászok részletesen leírták, jellemezték és 
megállapították. Mihályi Péter szerint: „az a tény, hogy 
egy szolgáltatás piaca nem egyszerűsíthető le nagyszá-
mú vevő és nagyszámú eladó alkujára, még nem ok ar-
ra, hogy sutba dobjuk a közgazdasági szemléletet…”. 
Az egészségügyben fellelhető piaci formák: 

1. Egészségbiztosítási piac: a finanszírozó/ bizto-
sító/k és a vásárlók (betegek, potenciális betegek) 
között, 

2. Egészségügyi szolgáltatások piaca: a szolgáltatók 
és a vásárló között, 

3. Egészségügyi finanszírozás piaca: a finanszírozó/ 
biztosító/k és a szolgáltatók között kialakult piaci vi-
szony. 

A három forma működését vizsgálva megállapítható, 
hogy ezek nem tartalmazzák az igazi piaci feltételeket, 
ezáltal a piaci verseny sem igazán valósítható meg. 
Az egészségügy iránti kereslet az egészséges állapotra 
való törekvést jelenti. 
Ennek megfelelően megkülönböztetünk szükségletet, 
igényt és keresletet. Az egészségügyi szolgáltató szerve-
zet célja, hogy ennek a három elvárásnak úgy feleljen 
meg, hogy gazdaságosan működve, kerülje el a csőd 
közeli helyzetet. 

Létezik olyan kórház, amelyik két módon próbál némi pi-
aci szellemiséget „belopni” a szolgáltatása körébe, ezál-
tal a szükségletet és az igényt közelíti a kereslethez. 
Ezek: 

1. Amennyiben a betegek igénylik, VIP szolgáltatás 
keretében többet nyújt a számukra. Ez a több, a 
hotelszolgáltatásra szorítkozik, és az igénylő fi-
nanszírozza. 

2. A beteg utak meghatározásával, szigorú protokol-
lok betartásával, a betegellátás időtényezőjét és 
költséghatékonyságát javítja.  

Finanszírozás 
Az egészségügyi finanszírozásban két alternatíva ta-
pasztalható: 

1. A kapott szolgáltatásért a beteg közvetlen térítést 
nyújt. Ez a magánszféra, illetve a közszférában 
egy olyan közvetlen térítéses szolgáltatás, amely 
csak meghatározott időben (munkaidőn túl), illetve 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 
által engedélyezett és finanszírozott szolgáltatá-
son túl vehető igénybe, bocsátható bárki rendel-
kezésére. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a 
megelőző tevékenységek, a szűrések. 

Ez utóbbi jó a betegnek (ő az első, akit a figyelem kö-
zéppontjába helyezünk) és jó a jól felszerelt, nagy kapa-
citással és magasan képzett humánerővel rendelkező 
szolgáltatónak. Azonban a számos buktató miatt (pl.: 
feljelentések diszkrimináció miatt) komoly odafigyelést, 
szervezést, dokumentáltságot igényel. 

2. A kapott szolgáltatásért nem közvetlenül a beteg, 
hanem a harmadik szereplő, a finanszírozó (OEP) 
fizet. A finanszírozó a szolgáltatást követően há-
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rom hónap elteltével, a valóságértéket vizsgáló 
utóellenőrzést követően juttatja el a szolgáltatónak 
a szerződés szerinti összeget. 

Amennyiben a szolgáltatók túllépik az engedélyezett, fel-
használható keretet, a többletköltség teljes mértékben a 
szolgáltatót terheli. 
A finanszírozási szerződés megkötésének, módosításá-
nak tervezését, lebonyolítását Eljárás szintjén kell sza-
bályozni. Felelőse a Finanszírozási és Controlling osz-
tályvezető. 
Az egyes beavatkozások költségeit és, ha szükséges a 
díjak kifizetésének körülményeit a Díjfizetési Szabályzat 
tartalmazza. 
F./Az integrált irányítási rendszer működtetése 
Az integrált irányítási rendszer működtetésének egyik 
legfontosabb eszköze az audit. 
Mint ismeretes, az auditnak két típusa van. A belső és 
tanúsító szervezet által végzett külső audit. Ezek a vál-
lalkozók munkájának követésére is alkalmazhatóak.  
Részletes leírását azért tartjuk szükségesnek, mert ez a 
művelet az egészségügyi szolgáltató szervezet egészére 
kiterjedő, a „nyitott szem” elvén alapuló riport. 
1. Az Integrált Irányítási Rendszer belső felülvizsgá-

latával (Belső audit) kapcsolatos követelmények 
1.1 Gyakoriság 
A minőség - MEES (továbbiakban minőség),- környezet -
és MEBIR dokumentációs rendszeren belül jóváhagyott 
leíró (Integrált Irányítási Politika, Integrált Irányítási Kézi-
könyv, Integrált Eljárások, Szervezeti és Működési Sza-
bályzatok, egyéb Előírások, Protokollok, Munkautasítá-
sok, Tervek, Programok) és igazoló (Bizonylatok) jellegű 

dokumentumokat, az ezekben szabályozott tevékenysé-
geket, valamint a szervezeti egységeket (területeket) 
évente legalább egyszer felül kell vizsgálni. 
1.2 A belső auditorok 
Kizárólag erre a feladatra a felső vezető (főigazgató, ve-
zérigazgató, ügyvezető igazgató) által hitelesített Belső 
auditori megbízólevél jogosít fel. Elengedhetetlen, hogy 
az illető belső auditori képzettséggel és jártassággal ren-
delkezzen, a vizsgálandó területtől illetve a vizsgálandó 
tevékenység felelősségi körétől független legyen. Az 
egészségügyi szolgáltató szervezetekben orvosi, szak-
dolgozói, valamint a háttérszolgáltatás területén foglal-
koztatott munkatársak lehetnek belső auditorok. Munká-
jukat a minőségirányítási vezető (igazgató) koordinálja és 
segíti. 
A belső auditorok a felülvizsgálati tevékenységük során 
megszerzett, illetve keletkezett minden adatot és infor-
mációt kötelesek bizalmasan kezelni, melyeket az 
auditált terület és tevékenység felelősségi köréhez tar-
tozó személyekkel ismertethetnek. 
A belső auditorok a főigazgatónak, a vezérigazgatónak, a 
minőségirányítási vezetőnek, az ügyvezető igazgatónak, 
valamint a Minőségügyi Tanácsnak tartoznak beszámo-
lási kötelezettséggel. 
1.3 A felülvizsgálati program bemeneti adatai és a Belső 

Felülvizsgálati Terv kezelése 
A minőség-, környezet-, MEBIR és ÉBIR rendszer belső 
felülvizsgálatának programozása, értékelése és ellenőr-
zése a Belső Felülvizsgálati Terv szerint történik, amely 
az alábbiak figyelembe vételével készül: 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 07. szám 2010. július 44/62 oldal



Magyar Minőség XIX. évfolyam 07. szám 2010. július 45/62 oldal

- kiterjed a MIR, KIR, MEBIR és ÉBIR rendszerek 
valamennyi felülvizsgálandó elemére és a szerve-
zet egész területére, 

- az integrált irányítási rendszer egyes területeinek 
felülvizsgálati gyakoriságát maga a tevékenység, 
a szakterület veszélyeztetettsége, valamint az 
előző belső auditok eredményei határozzák meg. 

A belső audit program összeállításánál figyelembe kell 
venni a fentieken kívül azokat a bemeneti minőség-, kör-
nyezet-, MEBIR és ÉBIR információkat, amelyek az 
auditálandó területet, illetve tevékenységet érintik. 
1.4 Tartalom 
A Belső felülvizsgálati terv felülvizsgálandó területenként 
rögzíti: a minőség-, környezet-, MEBIR és ÉBIR rendsze-
rek elemeit és legfontosabb tevékenységeit (kulcsfontos-
ságú folyamatok), a felülvizsgálat végrehajtásáért felelős 
személyt (belső auditor) és az auditálás tervezett naptári 
hetét „Terv/Tény” szerkezeti bontásban.  
1.5 Minőségügyi Tanács 
 Az adott tárgyévre készült Belső felülvizsgálati terv be-
meneti adatait a minőségirányítási vezető, vagy az általa 
megbízott munkatárs terjeszti a Minőségügyi Tanács elé. 
A Minőségügyi Tanács dönt az éves audit program elfo-
gadásáról, melyet a módosítások illetve kiegészítések 
átvezetését követően a minőségirányítási vezető hagy 
jóvá. 
A jóváhagyott Belső felülvizsgálati terveket el kell juttatni 
a belső auditorokhoz. 
Az egészségügyi szolgáltatók valamennyi szervezeti 
egységében a munkahelyi vezetők felelőssége az audit 
ütemtervben prognosztizált naptári héten, a belső 
auditorral egyeztetett napon, a szakterületén dolgozók 

rendelkezésre állását biztosítani a belső audit lefolytatá-
sához. 
1.6 Soron kívüli auditok 
A felső vezető, vagy a minőségirányítási vezető utasítá-
sára, az általuk megjelölt időpontban és területen, rend-
kívüli, előre bejelentett felülvizsgálat is végezhető, melyet 
a felülvizsgálati terv „Soron kívüli auditok” fejezetében 
kell dokumentálni. 
2. A felülvizsgálat végrehajtása 
2.1 A helyszíni felülvizsgálat 
Az auditor párok (egyik tag a vezető auditor) a Belső 
Felülvizsgálati Tervben meghatározott időben végzik el a 
belső felülvizsgálatokat. A szakterületekre, az osztályve-
zetővel Audit Értesítő Lapon, írásban egyeztetett idő-
pontban tesznek látogatásokat és készítik el a riportokat. 
Kérdéseiket a Belső audit ellenőrző lista segítségével te-
szik fel. Az auditorok a felülvizsgálat során, a terület min-
den egységét, valamennyi részlegét és helyiségét meg-
tekinthetik. Bármelyik munkatárs auditálható. Az auditált 
személy aláírásával látja el a bizonylatot. A belső 
auditoroknak a felülvizsgálat során az egyes tevékeny-
ségek helyességének és hatékonyságának értékelése 
érdekében objektív bizonyítékokat kell feltárni. Minden 
általa kért adatot, információt és dokumentációt a rendel-
kezésére kell bocsátani. 
Amennyiben az auditált terület tevékenységével kapcso-
latban felmerült eltérésekkel összefüggésbe hozható 
más szakterület, az auditor jogosult a vizsgálatot kiter-
jeszteni. Ebben az esetben értesíteni kell a kiegészítő 
vizsgálatról a kapcsolódó terület megbízott vezető audi-
torát, aki egyeztet a kapcsolódó terület vezetőjével a ki-
terjesztett vizsgálat lefolytatásáról. 



2.2 A belső audit kérdéslista 
Az audit kérdéslista elkészítésénél figyelembe kell venni 
a vizsgálandó területre vonatkozó 

- minőség-, környezet-, MEBIR és ÉBIR információ-
kat, 

- minőség-, környezet-, MEBIR és ÉBIR dokumen-
tációkat, 

- a rendszer ismertségét és működését a gyakorlat-
ban, 

- előző felülvizsgálat során feltárt eltéréseket, vala-
mint 

- a megvalósult helyesbítő-megelőző intézkedése-
ket. 

A szakszerű audit kérdéslista összeállítása, majd a haté-
kony dokumentációs vizsgálat érdekében helyszíni felül-
vizsgálat előtt a belső auditor jogosult a felülvizsgálandó 
területre vonatkozó valamennyi szabályozást bekérni, a 
helyszínen pedig minden dokumentációba betekinteni. 
Az audit kérdéslista a dokumentációk átvizsgálását kö-
vetően még további kérdésekkel aktualizálható, kiegé-
szíthető, illetve leszűkíthető. 
Az audit kérdéslistát a belső auditor a helyszíni vizsgálat 
előtt nem adhatja ki az auditálandó terület, illetve az 
auditálandó tevékenységért felelősséggel bíró személyek 
számára! 
2.3 A Belső felülvizsgálat eredményeinek dokumentálása 
A belső audit eredményét a Belső audit ellenőrző listán 
kell dokumentálni. Az audit során a feltárt nem megfele-
lőségeket, illetve az észlelt eltéréseket objektív bizonyí-
tékokkal alátámasztva az Eltérésjelölő Lapon kell rögzí-
teni, a helyesbítési feladatok közösen megállapított fele-

lősét és a végrehajtás határidejét ugyancsak rögzíteni 
kell. 
Az auditoroknak és az auditált terület vezetőjének a fe-
lülvizsgálat megállapításaiban egyetértésre kell jutni, 
melyet a belső audit bizonylatainak megfelelő rovatában 
aláírásukkal is igazolnak. 
A belső auditorok az audit során kezdeményezhetik a 
különböző leíró és igazoló jellegű dokumentumok módo-
sítását, melyet a Belső audit ellenőrző lista, illetve jelen-
tős dokumentációs követelmény sérülése esetén az Elté-
résjelölő Lapon rögzítenek. 
Az Eltérésjelölő lap szükség esetén az egyéb belső hibák 
feltárásakor, a beérkezett termék/szolgáltatás ellenőrzé-
sekor és eseti audit során is alkalmazandó formanyom-
tatvány. 
2.4 Betegdokumentáció ellenőrzés 
Az egészségügyben hangsúlyozott szerepe van a kórla-
pok, ambuláns lapok, ápolási-gondozási dokumentációk, 
egyszóval a betegdokumentációk pontos vezetésének. 
Ezért a belső auditorok betegdokumentáció ellenőrzést is 
végeznek (végezhetnek). 
Ez az ellenőrzés kiterjed: 

- a dokumentáció tartalmára, 
-  beleegyező nyilatkozatok meglétére, 
- hitelesítésekre. 

A betegdokumentáció ellenőrzésének tényét külön for-
manyomtatványon dokumentálják. 
2.5 „5S” követelmények 
A belső auditorok vizsgálják és dokumentálják az „5S” 
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követelmények érvényesülését. Jelentősége abban áll, 
hogy a munkakörülmények, a minőségorientált gondol-
kodásmód összhangját egy komplex látogatási forma 
jobban átlátja és a KIR-MEBIR szempontok érvényesü-
lése jobban érzékelhető. A megállapításokat és az érté-
kelést csatolják az audit jelentéshez. 
3. A helyesbítő- és megelőző intézkedések 
3.1 Eltérésjelölő Lap 
 A belső audit során feltárt eltérések alapján a felülvizs-
gált terület vezetőjének a belső auditor javaslatára meg 
kell határoznia a saját hatáskörben végrehajtható szük-
séges helyesbítő intézkedéseket, ezek felelősét és ha-
táridejét, melyet az Eltérésjelölő Lapon az auditor és a 
szakterület vezetője aláírásával hitelesít. 
3.2 A nem megfelelőség kiküszöbölése 
Amennyiben a nem megfelelőség kiküszöbölése meg-
haladja az auditált szakterület vezetőjének felelősség- és 
hatáskörét, a belső auditor a problémát a minőségirá-
nyítási vezető felé jelzi, aki megteszi a szükséges intéz-
kedést. 
3.3 A helyesbítő intézkedések ellenőrzése 
A belső auditon feltárt eltérések helyesbítése érdekében 
megvalósult intézkedések teljesülését az auditornak az 
Eltérésjelölő Lap 2. részében tervezett határidő letelte 
után személyesen, ellenőrző felülvizsgálaton értékelnie 
kell. Az eltérés helyesbítésének tényét az Eltérésjelölő 
Lap teljesült rovatában aláírásával igazolja. 
Az ellenőrző felülvizsgálat során, ha kiderül, hogy a ter-
vezett helyesbítő intézkedést nem végezték el, illetve. a 
javító intézkedés nem hatékony, újabb helyesbítő intéz-
kedést kell kezdeményezni, amelyet az Eltérésjelölő Lap 
új intézkedések rovatában kell elrendelni. 

Az újabb helyesbítő intézkedés visszaellenőrzését a ter-
vezett határidő lejártakor el kell végezni. Amennyiben 
ebben az estben sem teljesült a tervezett helyesbítés, a 
minőségirányítási vezető közreműködésével, a felső ve-
zetés felé kell továbbítani a problémát. 
A Belső felülvizsgálati bizonylatokat a helyesbítések tel-
jesülésének visszaellenőrzését követően, az auditor le-
zárja és egy-egy példányát eljuttatja az érintett munkate-
rület vezetőjének és a Minőségirányítási osztálynak. 
A felülvizsgálati bizonylatokat 3 évig meg kell őrizni. 
4. A belső audit eredményeinek értékelése 
A belső auditorok által lezárt felülvizsgálatok bizonylatai 
alapján a minőségirányítási vezető értékelő jelentést ké-
szít az alábbi szempontok figyelembe vételével: 

- a minőség-, környezet-, MEBIR és ÉBIR doku-
mentációval (szabályzatok, bizonylatok) kap-
csolatos észrevételek, 

- a szakterület folyamataival kapcsolatos észrevéte-
lek, 

- eltérések és a fejlesztendő területek (amelyek el-
vileg megoldásra kerültek), 

- más szakterületek, illetve felső vezetés intézkedé-
seit igénylő problémák (amelyeket saját hatáskör-
ben nem tudnak megoldani vagy többszöri ké-
résre sem hajtottak végre, ezért az Eltérésjelölő 
Lap nem zárható le), 

- a belső audit szervezésével és bonyolításával 
kapcsolatos észrevételek. 

 



5. A vezetés felelőssége a Belső felülvizsgálatok ér-
tékelésében 

A minőségirányítási vezető a Belső audit eredményéről 
Összefoglaló jelentést, illetve –-ha szükséges- Intézke-
dési terv javaslatot készít. Ezeket Vezetőségi átvizsgálás 
keretében továbbítja a csúcsvezetés (menedzsment) fe-
lé. A Minőségügyi Tanács dönt a jelentés és terv helyes-
ségéről, elfogadásáról. 
A belső audit folyamatát azért elemeztük ilyen mélység-
ben, mert ez, a szabvány szerint is kötelezően előírt 
olyan folyamat, amely az egészségügyi szervezet műkö-
désének egészére kiterjed. A folyamatok kapcsolódási 
pontjait vizsgálja, és a hibákat azonnal észleli. Lényegé-
ben a szakmai és háttérszolgáltató területek lépéseit, 
egymásra hatását, egymás követését az érdekelt felek 
véleményét (elégedettségek) összességében kezeli, és 
ha szükséges, javaslatot tesz javításra, fejlesztésre. 
6. A beszállítók auditja nem gyakori. A nyilvántartott 
beszállítókat kérdőíves formában értékelik az egészség-
ügyi szolgáltató szervezetek. 
Ennek az értékelési formának az érdekessége, hogy 
nem csak a beszerzésért felelős munkatársak (logiszti-
ka), hanem a felhasználói (betegellátó osztályok, műtők, 
fizioterápiás egységek, stb.) oldal is évenként egy al-
kalommal véleményt nyilvánít a szolgáltatásokról, a ter-
mékekről és a beszállítás körülményeiről. 
7. Tanúsító audit 
A tanúsító, háromévenként a megújító és az évenkénti 
felügyeleti, vagy követő auditot az Egészségügyi Mi-
nisztérium nem írja elő kötelező jelleggel az egészség-
ügyi szolgáltatók felé. 

A gyakorlati tapasztalat szerint, amelyik szervezet kiala-
kította irányítási rendszerét, az már a tanúsítást sem 
mellőzi. Igaz, ez egy költséges lépés és sem a fenntartó 
(működtető), sem a finanszírozó nem nyújt segítséget, 
még csak nem is ismeri el a kórházak, intézmények ál-
dozatát. Amelyik egészségügyi szolgáltató önerőből ál-
doz erre, az a vezetés elkötelezettségét igazolja és azt, 
hogy megtérül a szolgáltatás minősége, gazdaságos-
sága terén és image építő hatása is jelentős. 
G./ Az integrált irányítási rendszer működését segítő 

elemek 
A jelenlegi egészségügy „társadalmi érzékenysége”, tá-
madhatósága indokolttá teszi, hogy a törvényi-jogszabá-
lyi előírások mellett a szakmaiság fontosságát és pon-
tosságát külső és belső szabályozókkal, mérésekkel, 
célirányos mutatókkal hangsúlyozzák. 
Minisztériumi szabályozók: 
1. Módszertani levelek: 
Szakmai kollégiumok, orvostani és szakma specifikus bi-
zottságok (pl.: Várólista Bizottság) hatáskörében készí-
tett olyan prevenciós, diagnosztikai, terápiás, vagy reha-
bilitációs eljárásleírások, amelyeket az adott szakma 
(szakmák) elismert képviselői jól meghatározott körül-
mények fennállása esetén, szakértői vélemények alapján 
dolgoznak ki az ellátók számára. 
2. Szakmai irányelvek: 
Olyan szisztematikusan kifejlesztett állásfoglalás soro-
zatok, amelyek tudományos bizonyítékokra (evidenci-
ákra) és szakértői véleményekre támaszkodva, jól meg-
határozott ellátási körülmények fennállása esetén, speci-
ális betegkörre, konkrét betegségre vonatkozóan tesznek 
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A minőségfejlesztő módszerek jelentősége az egész-
ségügyben ugyanolyan fontosságú, mint a gazdasági 

javaslatot az ellátás egyes lépéseire mind az ellátók, 
mind az ellátottak számára. 
3. Szakmai protokollok: 
A helyi gyakorlatot leíró, azaz az aktuálisan végzett, 
meghatározott egészségügyi ellátás, kezelés, beavatko-
zás elvégzéséhez szükséges események és tevékeny-
ségek rendszerezett listája, a módszertani levelek és 
szakmai irányelvek ajánlásainak figyelembevételével. 
Ezek a szakmai leíró dokumentumok a minőségirányítási 
rendszer dokumentumainak harmadik szintjén helyez-
kednek el. Tartalmukat tekintve a folyamatleírások szer-
kezetét követik. 
Azok az egészségügyi szolgáltató szervezetek, amelyek 
teljesen adaptálják a módszertani leveleket és szakmai 
irányelveket, és ezzel lefedik a szakmai előírások, sza-
bályozók teljes körét, nem készítenek pluszban, azonos 
beavatkozásokra vonatkozó szakmai protokollokat is. 
A Szakmai protokollokat évenként, a Módszertani levele-
ket és a Szakmai irányelveket háromévenként vizsgálja 
felül és aktualizálja a szakmai képviselet. 
Alkalmazásuk a gyógyítás folyamatában a betegbizton-
ság és a szakmai pontosság biztosítását segítik. 
4. Indikátorok: 
Az egészségügyi ellátás során előforduló események 
mérő- és mutatószáma, amely felhasználható az ellátás 
minősége, a lakosság egészségi állapota és az egész-
ségügyi ellátó rendszer mérésére, értékelésére és javítá-
sára. Az indikátor nem ad közvetlen választ a konkrét 
problémákra, hanem felhívja a figyelmet azon területek-
re, ahol a tapasztalt eltérések okainak feltárásához to-
vábbi mérésekre, elemzésekre van szükség. 

A szakmai indikátorok a minőségirányítási rendszer 
belső fejlesztéséhez nyújtanak segítséget. Az indikátorok 
kiválasztásánál fő szempont, hogy meghatározásra ke-
rüljenek azok a célértékek, amelyek javításának esz-
köztára is feltérképezhető és a javítási irány módszere 
meghatározható.  
Javasolt a folyamatok -kiemelten a kulcsfolyamatok- 
eredményeinek mérése, elemzése, értékelése, és az 
eredményeket visszacsatolása. 
Az elemzés során figyelembe kell venni az országos 
ajánlásokat. 
Az eredmény mutatók követésének célja, hogy a folya-
matokat az indikátorok ismeretében fejlesszük, a hibákat 
megszüntessük, hasonló hibák kialakulását megelőzzük. 
Az egészségügyi ellátó rendszerben egyes szervezetek 
indikátorfejlesztő teamet hoztak létre. A teamben tevé-
kenykedő szakterületek: orvosi, szakdolgozói, informati-
kai és controlling. A team munkájának a koordinálását, 
dokumentálását a Minőségirányítási osztály végzi. 
A team működésének jelentősége abban áll, hogy kibő-
vítheti az indikátorok körét, és lehetőség nyílik az ered-
mények összehasonlítására szervezeten belül és szer-
vezetek között. Lényegében benchmarking tevékeny-
séggel (belső-külső), egymás támogatásán alapuló 
egészséges szakmai és teljesítmény orientált „verseny” 
alakulhat ki. 
Az integrált irányítási rendszer fejlesztése 
Az irányítási rendszerek kialakítását követően azok mű-
ködtetése, fejlesztése csak az egyes módszerek alkal-
mazásával lehetséges. 
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élet bármely területén. A több mint tíz éves múlt igazolta, 
hogy a minőségfejlesztő módszerek közül igen sok al-
kalmazható és az eredmény mérhető az ágazatban. 
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1. A SWOT/COMP elemzés a stratégia meghatározásá-
nak folyamatában. Ez a módszer valamennyi döntés elő-
készítő fázisban alkalmazható. Előnye, hogy segíti a ve-
zetést a külső és belső tényezők komplex vizsgálatában 
és kezelésében. Nem csak a felső, hanem a középve-
zetők eszköze is. Ugyanis, a tárgyévre vonatkozó éves 
beszámoló mellékletét képezi a következő év célja, prog-
ramja. Ezt a tervet a középvezetők a környezeti, a belső 
adottságok és lehetőségek térképezése segítségével ké-
szítik el. 
A SWOT/COMP elemzést alkalmazzuk a kulcsfolyama-
tok fejlesztésekor is. 
2. A PDCA módszer alkalmazása az ápolásban: 
Bevezetésekor, jelentkezhetnek ellenvetések a módszer 
alkalmazása vonatkozásában. Mindez azonban 
workshop keretében jól kommunikálható. Azokat a köte-
lező feladatokat  kell olyan logika mentén összerendezni, 
amelyeket a napi munka során elvégeznek a munkatár-
sak. A hangsúly a rendezettségre és a logikára helye-
zendő. 
3. Probléma megoldás 7 lépése 
A hét lépés alkalmazása, hasonlóan a PDCA módszer-
hez elválaszthatatlan a gyógyítás, betegellátás folyama-
tától. 
Részletezés nélkül, csak felvázoljuk az egyes lépések 
lényegét, tartalmát, mely lépések elkerülhetetlenek a 
szakmai munka során. 

1. A diagnózis meghatározása, (probléma meghatá-
rozás) 

2. Személyre orientált orvoslás/ápolás követése, (a 
sajátosságok vizsgálata) 

3. Az orvosi/ápolási munkát befolyásoló tényezők 
elemzése (okok elemzése) 

4. Az orvoslás/ápolás megtervezése (terápiás- ápo-
lási terv készítése), végrehajtás (megoldás) 

5. Az orvosi/ápolási tevékenység figyelése, (ellenőr-
zés) 

6. Az orvosi/ápolási folyamat követése, a szakma 
szabályainak és szabályozóinak betartása, (szab-
ványosítás) 

7. A beteg állapotának összegzése, a beteg távo-
zása (konklúziók) 

4. Belső -, külső Benchmarking módszer alkalmazása 
Ezzel a módszerrel az egymástól tanulás elvét és az in-
formáció cserét hasznosítjuk. A belső Benchmarking so-
rán az osztályok megismerik azokat a forgalmi és műkö-
dési mutatókat, amelyek a munkájuk eredményességét 
igazolják. Ennek a folyamatnak a menete a célértékek és 
a tényértékek összehasonlítása. A kórház osztályainak 
belső szakmai mutatói ugyancsak alkalmasak az egy-
mástól tanulás elvének követésére. A szakmai beavatko-
zások időtényezője, és eredményessége közös téma le-
het a szakterületek egymás közötti megbeszéléseken. 
A külső Benchmarking alkalmazása nagyon érzékeny te-
rület. Különösen napjainkban. Alapvetően munkaigé-
nyes, személyes kapcsolatokra épülő, bizalmi viszonyo-
kon alapuló módszer. Nem könnyű olyan társkórházat 
találni, amelyik vállalja az együttműködést, együttgondol-
kodást, presztízs értékű szakmai információk átadását. 

Magyar Mi



Az egészségügyi szolgáltató szervezetek a Bench-
marking munkában komoly segítséget kapnak a Nemzeti 
Minőség Klubtól. A klubülések rendezői eredményüket a 
helyszínen bemutatva tárják a résztvevők elé. Így a ter-
melői és profitorientált szolgáltatói szférából sok új ele-
met ültethetnek be a saját szerveztük gyakorlatába. 
5. EFQM Modell szerinti önértékelés 
Az EFQM Modell alkalmazása az a minőségfejlesztési 
módszer, amely az egész szervezet működésére, min-
den szegmensére hatással van. 

- 2002-ben az EFQM Modell követelményeit követő 
Regionális Minőségi Díjak megjelenésével válto-
zott az önértékelési módszer alkalmazásának kö-
rülménye. Erre a megmérettetésre már pályáz-
hattak egészségügyi szervezetek és voltak olyan 
kórházak, amelyek ezt sikeresen meg is tették. 

- 2006-tól pályázhatnak az egészségügyi szolgál-
tató szervezetek a Nemzeti Minőségi Díjra. Ezáltal 
az önértékelés alkalmazásának presztízs értéke 
lett, mert nem csak az önszorgalom az indító erő, 
hanem a megmérettetés és a reményt keltő siker 
lehetősége is. 

 
Forrásmunkák: 
1. Anonymus: Szervezeti és Klinikai Kiválóság az 

egészségügyben. Az EFQM Kiválóság Modell 
alkalmazása az egészségügyben. (2001. május 16-
19. Balatonvilágos, Club Aliga) konferencia kiadvány. 

2. Bodor Szabolcs - Ifj. Bodor Szabolcs - Bordás István - 
Méreg Gábor: Trendvonalak az egészségügyben II. 
(Budapest, 2003) 

3. EN ISO 9001: 2008 Minőségirányítási Rendszer 

4. EN ISO 14001: 2006 Környezetközpontú Irányítási 
Rendszer 

5. EN ISO 14004: 1996 Környezetközpontú irányítási 
rendszerek. Az elvek, a rendszerek és a 
megvalósítást segítő módszerek általános irányelvei. 

6. Hajnal Miklós Pál, Papp Zsuzsanna: Integrált irányítási 
rendszerek kifejlesztése az egészségügyben.  

ISO 9000 Fórum VIII. Nemzeti Konferenciája 
(Balatonfüred, 2001. szeptember 12-15) kiadványa. 

7. JCIAHO Joint Commission International Accreditation 
of Healthcare Organisations. 

8. Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. Integrált Irányítási Kézikönyve. 2010. 1. 
változat, 1. kiadás. 

9. Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. Általános Bizonylati Albuma 2010. 1. 
változat, 1. kiadás. 

10. Kornai János az egészségügy reformjáról. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1998. 

11. Mihályi Péter: Magyar egészségügy: diagnózis és 
terápia. Springer Orvosi Kiadó Kft., 2000. 

12. Shoji Shiba, David Walden: Az áttöréses fejlesztés 
irányítása. Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 
Egyesület, 2009. 
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Somogyiné Alabán Ildikóval 

 

„…A minőség szó számomra 
színvonalat jelent, az érték jelzőjét.” 

 
Somogyiné Alabán Ildikó 

 
- Elsőként arra szeretnélek kérni, hogy eddigi gazdag 
életutadból emeld ki azokat a döntési pontokat, amelye-
ket utólag is fontosnak értékelsz! 
- A legfontosabb döntésem talán az volt, amikor a to-
vábbtanuláskor, majd a további végzettségek megszer-
zésekor is a Budapesti Műszaki Egyetem mellett döntöt-
tem. A BME felkészített a folyamatos tanulásra, a mun-
kával szembeni igényességre. 
- Munkahelyeid számát tekintve „hűséges típus vagy”. 
Mi motivál, miért szeretsz a MOL-ban dolgozni? 
- A MOL egy nagy szervezet, annak minden előnyével 
és hátrányával. Hátrány, hogy itt tényleg semmi sem ál-
landó, csak a változás. Előny az, hogy a sok változás 
lendületben tartja a szervezetet, lehetőség van új dolgok, 
tématerületek megismerésére, gyakorlati kipróbálására. 
Nekem a szervezeten belül maradva volt lehetőségem 

különböző munkaköröket ellátni, megismerni több terület 
tevékenységét. 
- Bajban lennék, ha jelenlegi beosztásodat nekem kel-
lene megfejteni! Légy szíves segíts az értelmezésben!  
- US IMRF vezető 
US – Upstream rövidítése, a szénhidrogén kutatással-
termeléssel foglalkozó üzletág nemzetközileg elfogadott 
megnevezésének rövidítése 
IMRF – integrált menedzsment rendszer fejlesztés 
A Kutatás-termelés divízió magyarországi kutatási-ter-
melési tevékenységét integrált irányítási rendszer (minő-
ségirányítási – ISO 9001:2008 és munkahelyi egészség-
védelmi és biztonsági irányítási – OHSAS 18001:2007) 
támogatja. Mindkét rendszer működtetése a divízió szá-
mára törvényi előírás. A szervezet feladata az integrált 
irányítási rendszer közös elemeinek, valamint a minő-

Megjegyzés
Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ



ségirányítási rendszer szakmai feladatainak irányítása, 
működtetése. Másik fontos feladatunk a divízió szabá-
lyozási rendszerének működtetése és karbantartása, 
valamint a divízióhoz tartozó hazai és külföldi leányvál-
lalatok szabályozási tevékenységének támogatása. 
- Szakmai érdeklődésedet, elvégzett tanfolyamaidat te-
kintve a minőség és az informatika dominál. Honnan ez a 
megkülönböztetett figyelem a két terület iránt? 
- Pályakezdőként 1988-ban az informatikai területre 
kerültem. Információtechnológiai előadóként kisebb al-
kalmazásokat írtam (Basica, dBase). Az informatika fej-
lődésével igyekeztem lépést tartani, igyekeztem a mun-
kakörömhöz kapcsolódó továbbképzéseken (Novell 
Netware rendszergazda, adatbiztonság és adatvédelem) 
fejleszteni a tudásomat. 1995-ben az akkori vezetőm ja-
vaslatára kezdtem el a minőségbiztosítással foglalkozni, 
amelyhez az alapozó tudást egy 5 napos intenzív tanfo-
lyam adta. Ezt követően a tanfolyami továbbképzés he-
lyett inkább a másoddiplomás képzést választottam úgy, 
hogy a minőségirányítás mellett a szervezet és műkö-
désfejlesztéshez is kapjak további ismereteket. 
- A minőség fogalmát sokszor és sokféleképpen fogal-
mazták meg. Érdekelne, hogy neked mit jelent a minő-
ség? 
- Nem is próbálkoznék újabb definícióval. A minőség 
szó számomra színvonalat jelent, az érték jelzőjét. Ez a 
kifejezés azonban a nem megfelelő használat során 
mára elhasználódott, így, ha csak lehetséges, szinoni-
mákkal helyettesítem. 
- Sokat dolgozol. A munka és család mellett jut időd ki-
kapcsolódásra? Milyen hobbid van, mivel szoktál kikap-
csolódni? 

- Régebben minden bizonnyal az olvasást és a kézi-
munkázást jelöltem volna, mára a hobbijaim közé tartozik 
a kert, ezen belül is a virágokkal való foglalatosság. 
- A szakmai szervezetekben végzett tevékenységeid 
közül kiemelkedik a Magyar Minőség Társaságban vég-
zett aktív munkád! 
- 1998-ban a MOL minőségbiztosítással foglalkozó 
szakmai szervezetének döntenie kellett, hogy mely 
szakmai szervezetben tartja meg a tagságát. A döntés a 
Magyar Minőség Társaságra esett, mint arra a szerve-
zetre, amely valamilyen módon összefogja a területen 
tevékenykedő további szakmai szervezetek munkáját. 
Személy szerint mint EBKM, rendszerfejlesztés vezető 
lettem a MOL képviselője az MMT-ben. A későbbiek so-
rán kerültem be ajánlással az MMT Igazgatótanácsába. 
Az MMT tevékenységét addig a konferenciákból, szak-
mai rendezvényekből és a folyóiratból ismertem. Az IT 
tevékenység mellett először tagként, majd elnökként 
vettem részt a Minőségmenedzserek szakbizottság 
munkájában. Gyakorló minőségirányítási vezetőkkel 
együttműködve javaslatainkkal és szakmai munkánkkal 
is támogattuk az MMT tevékenységét. Mára a Minőség-
menedzserek szakbizottság tevékenysége is átalakult, 
támogatóként az MMT rendezvények szakmai program-
jának összeállításában, pályázatok elbírálásában ve-
szünk részt. Az MMT tevékenységében jelenleg mint 
MMT IT alelnök veszek részt. 
- Lelkes és szorgalmas emberként ismertelek meg. Mi-
lyen további terveid vannak? 
- Számos tervem van munkavállalóként, magánember-
ként és MMT IT alelnökként egyaránt. Remélem, hogy 
céljaim megvalósításához ugyanúgy megtalálom a belső 
motivációt és a szükséges partnereket, mint eddig. 
______________________________________________

Magyar Minőség XIX. évfolyam 07. szám 2010. július 53/62 oldal



Magyar Minőség XIX. évfolyam 07. szám 2010. július 54/62 oldal

AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  2200..  KKöözzggyyűűllééssee  
22001100..  mmáájjuuss  1199..  

A Magyar Minőség Társaság 2010. május 19-én tartotta 
20. évi beszámoló és tisztújító közgyűlését. 
A Közgyűlés napirendjét, a beszámolót és a terveket a 
tagság e-mailben vagy postán előzetesen megkapta. 
A közgyűlés napirendje: 

1.  Az MMT beszámolója 2009. évi tevékenységéről. 
2. Az MMT 2009. évi mérlege és eredmény-kimuta-

tása. 
3. Az MMT 2010. évi pénzügyi terve főbb előirányza-

tai. 
4. Az MMT 2010. évi szakmai munkaterve. 
5. Tisztújítás 
6. Egyebek 

1. Az MMT beszámolója 2009. évi tevékenységéről 
A Magyar Minőség Társaság Alapszabályában rögzített 
célja szerint segíti a minőségpolitika formálását, a tudo-
mány fejlődését és annak elismertetését, hogy a minő-
ség meghatározó tényező a gazdasági siker elérésében. 
A Társaságág távmunka kialakítása 2009. év nyarán 
megkezdődött. 2009 őszétől a Társaság távmunkában 
végzi tevékenységét. 
A Társaság évente több alkalommal tudományos ta-
nácskozásokat és szakmai rendezvényeket szervez. Az 
előadások témái követik a korszerű szellemi áramlatokat, 
irányzatokat. A rendezvények az aktuális, a szakembe-
rek érdeklődésére számot tartó témakörökkel (elsősor-
ban a minőségirányítás, vállalati menedzsment, minő-
ségtechnikák) foglalkoznak. A rendezvényeken a szakte-
rületek kiváló képviselői tartanak előadásokat. 

A Magyar Minőség Társaság évente lehetőséget ad a 
Minőség Szakemberek Találkozójára, ahol az ország 
minden része és tevékenységi területe képviselve van. A 
Minőségszakemberek Találkozóját a Társaság 2009. 
február 07-én tartotta „Fenntarthatóság és minőség” 
címmel, melynek résztvevői -a meghirdetett témának 
megfelelően- tanácsadó és tanúsító cégek neves képvi-
selői, valamint gyakorló, vállalati szakemberek voltak. 
A szakmai egyeztetés vezérfonala volt: 

- az aktuális gazdasági helyzet és a kapcsolódó 
változások, valamint 

- a gazdaság szereplőinek a változásokra adott le-
hetséges válaszlehetőségei. 

A Társaság 1992 óta évenként Magyar Minőség Hét né-
ven rendezvénysorozatot tart. A többnapos konferencián 
a résztvevők a minőségirányítás és Magyarország, va-
lamint az Európai Unió aktuális kérdésköreit vitatják meg 
neves előadók közreműködésével. A konferencia fő té-
makörei mellett kiegészítő rendezvények színesítik a 
programot, amelyen egy-egy témát mutatnak be sokol-
dalúan. 
2009. évi XVIII. Magyar Minőség Hét rendezvénysorozat 
mottója „Az aktualitások jegyében” volt. 
A rendezvény-sorozathoz kapcsolódóan a Társaság pá-
lyázatot hirdetett a következő témákban: 

- Magyar Minőség Háza Díj 2009 
- Az Év Irányítási Rendszermenedzsere 2009 
- Magyar Minőség Portál Díj 2009 
- Magyar Minőség e-oktatás Díj 2009 
- Minőség Szakirodalmi Díj 2009 



A rendezvény szekcióinak témái: 
- A nyitó plenáris szekcióban -hagyományaink sze-

rint- a kormányzat és a hozzá kapcsolódó szerve-
zetek ismertették az időszerű helyzetet és gond-
jaikat. 

- Minőség és Értékteremtés 
- Szükséges és ésszerű paradigmaváltás a minő-

ség-szemléletben 
- A Menedzserek Fóruma: a válságkezelés néhány 

lehetséges megoldását járta körül, zömében al-
kalmazott gyakorlat, tapasztalatok bemutatásával. 

- Az EFQM modell, mint a válságból való kilábalás 
eszköze 

- Távmunka – minőség a gyakorlatban 
- A TÜV Rheinland Csoport szakmai napja 

Az előadásokat kerekasztal megbeszélés követte az elő-
adók és a résztvevők közreműködésével. 
A XVIII. Magyar Minőség Hét konferencia megtekinté-
sére internetes élő (online) videó és hang közvetítésével 
lehetőséget kívánt adni azon érdeklődőknek, akik a nagy 
távolság, vagy egyéb okok miatt nem tudtak a Társaság 
rendezvényén személyesen részt venni, ezzel is hozzá-
járulva a határon túl és a világban távol élő magyarok 
anyaországgal való kapcsolatának erősítéséhez!  
A Magyar Minőség Társaság éves közgyűlése 2009. 
május 20. 
A közgyűlés fő témája a Magyar Minőség Társaság 
alapszabályának módosítása volt. 
Magyar Minőség, a Társaság folyóirata 
Tartalma és szerkezete folyamatosan fejlődött 2008. ja-
nuártól elektronikus formában jelenik meg. Célja válto-
zatlan: szakmai információval, ellátni olvasóit és ezzel 

minél szélesebb körben terjeszteni a minőségkultúrát. A 
lap elsősorban színvonalas szakcikkeket tartalmaz, e 
mellett ismerteti a szakma nemzetközi és hazai esemé-
nyeit, továbbá a Társaság életének híreit is. 
Elektronikus Értesítő levelek 
Témák:  

- Rendezvényeinkre, pályázatainkra, aktuális 
eseményekre felhívás, 

- társszervek és tagvállalataink rendezvényeire, 
eseményeire, pályázataira felhívás, 

- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhí-
vásai. 

Google naptár 
„MINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS RENDEZVÉNYEK, 
ESEMÉNYEK” 
2008 júniusa óta működteti a Magyar Minőség Társaság 
ezt az országos koordinálást megkönnyítő naptárt, a 
Google Calendar–ban. A Társaság célja az volt a naptár 
létrehozásakor, hogy az érdeklődők egy helyről kapjanak 
információt a minőséggel kapcsolatos rendezvényekről, 
másrészt a gyakori –-sokszor elkerülhetetlen- program-
átfedések lehető csökkentése. 
A Közgyűlés a 2009. évi tevékenységről szóló beszá-
molót egyhangúlag elfogadta. 
2. Az MMT 2009. évi mérlege és eredmény-kimuta-
tása 
A MMT 2009. évi mérlegéről és eredmény-kimutatásáról 
Boczák Erzsébet, a Pénzügyi Felügyelő Bizottság elnöke 
számolt be. Javasolta a mérleg elfogadását 21.405.463,- 
Ft mérlegfőösszeggel, valamint az eredmény kimutatását 
2.440.000,- Ft veszteséggel, melyből az alaptevékeny-
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ségi veszteség 1.150.000,- Ft és a vállalkozó tevékeny-
ség vesztesége 1.290.000,- Ft. 
Hozzáfűzte, hogy a 2009. nagyon nehéz év volt a Ma-
gyar Minőség Társaság részére, ugyanis a bevételei az 
előző évhez képest a felére csökkentek, és a költségeket 
a tervezetthez képest csak kétharmados arányban sike-
rült csökkenteni. 
Megköszönte a Társaság munkatársainak számviteli té-
ren végzett alapos, precíz, munkáját, melynek alapján 
pontosan ellenőrizhető volt a beszámoló hitelessége. 
A Közgyűlés az MMT 2009. évi mérlegét és eredmény-
kimutatását egyhangúlag elfogadta. 
3. Az MMT 2010. évi pénzügyi terve főbb előirányza-
tai 
A Közgyűlés az MMT 2010. évi pénzügyi terve főbb elői-
rányzatait 20.650 eft. főösszeggel egyhangúlag elfogadta  
4. Az MMT 2010. évi szakmai munkaterve 
A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta az MMT 2010. 
évi szakmai munkatervét az alábbiak szerint. 
Portál megújítás, hatékonyabb működtetés 
A hatékony, gyors és tartalmas elektronikus kommuniká-
ciót a régi Weboldal már nem tudja biztosítani ezért 
2010–re tervezzük a Társaság portáljának teljes meg-
újítását. Új felület, új üzembiztosabb szerver, folyamato-
san újuló tartalommal: 

- Fórum indítása - a minőséggel összefüggésben 
lévő társadalmi témákban, 

- naprakész statisztikai adatok, 
- on-line programfüzetek megjelentetése. 

Google naptár „MINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS 
RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK”  
2008 júniusa óta működteti Társaságunk ezt az országos 
koordinálást megkönnyítő naptárat, amelynek társadalmi 
hasznosulása 2009 évtől már megvalósulni látszik, de 
további kibővítésre szorul, aminek az anyagi feltételeit 
2010. évben elő kell teremteni ahhoz, hogy a naptár tár-
sadalmi hasznosulása még szembetűnőbb legyen. 
On-line közvetítés kibővítése 2010. év folyamán 
A Társaság -2007. évben először- a Magyar Minőség 
Hét Konferencia plenáris üléseinek megtekintésére inter-
netes élő videó és hang közvetítésével lehetőséget kí-
vánt adni azon érdeklődőknek, akik a nagy távolság, 
vagy egyéb okok -fogyatékkal élés, egészségkárosodott-
ság- miatt nem tudnak rendezvényünkön személyesen 
részt venni. Valamint, ezzel is hozzájárulva a határon túl 
és a világban távol élő magyarok anyaországgal való 
kapcsolatának erősítéséhez! 2010. évben már a teljes 
Konferencia On-line közvetítésének megoldása a cél, 
ami nagyban elősegítené az információhoz való jutást 
azok számára, akiknek nem áll módjában részt venni a 
Konferencia előadásain. 
Az Elektronikus újság fejlesztése interaktívabbá tétele 
Szerzői kör bővítése, határozottabb támaszkodás az ol-
vasói véleményekre, visszajelzésekre, olvasói aktivitás 
fellendítése. 
2010 évi tevékenységek 
Minőségszakemberek Találkozója 2010. 
NAT Szakmai Nap 
Közgyűlés - tisztújító választás 
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2010 évi pályázatok meghirdetése 
XIX. Magyar Minőség Hét 2010. 
A Magyar Minőség Társaság a veszteség felszámolását 
tűzte ki legfontosabb céljának. 
 
5. Tisztújítás 
A közgyűlés levezető elnöke a Magyar Minőség Társa-
ság nevében megköszönte az Igazgatótanácsban és a 
Bizottságokban tevékenykedő személyek aktív közremű-
ködését és szakértő munkáját, eddigi tevékenységét, 
minthogy az előző tisztújító Közgyűlésen megkapott fel-
hatalmazásuk érvényessége lejárt. Bejelentette, hogy 
újabb tisztújításra kerül sor. 
Kálmán Albert, a Jelölő Bizottság elnöke elmondta, hogy 
a javasolt jelöltek listáját elektronikus úton kapták meg, 
majd mindenkivel személyesen beszéltek. Ennek alapján 
alakult ki az a lista, amelyet ismertetett. A jelöltek névso-
rát és bemutatkozását minden tagnak előzetesen meg-
küldték. 
A Közgyűlés a következő testületet választotta meg: 
Elnök: 
Pónyai György, ügyvezető igazgató, Magyar Szabvány-
ügyi Testület 
 
Alelnökökök: 
Schreiberné Molnár Erzsébet, főigazgató helyettes, 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és 
Somogyiné Alabán Ildikó, US IMRF vezető, MOL Nyrt. 
Kutatás-termelés Divízió  
 

Igazgatótanács tagjai: 
Baldauf Krisztina, minőségirányítási vezető, MÁV Zrt. 
VMMSzK 
Dr. Németh Balázs, igazgató, Kvalikon Kft. 
Ráth Tamás, igazgató, HM Fejlesztési és Logisztikai 
Ügynökség Technológiai Igazgatóság 
Rezsabek Nándor, minőségügyi vezető, Puskás Tivadar 
Közalapítvány 
Somogyi Miklós, ügyvezető, Quality Consulting Minő-
ségbiztosítási Bt. 
Dr. Török Bálint, minőségirányítási vezető, TNT Express 
Worldwide Hungary Kft. 
 
Pénzügyi Felügyelő Bizottság: 
Boczák Erzsébet, főkönyvelő, Nemzeti Hírközlési 
Hatóság 
Pleininger József 
Dr. Topár József, egyetemi adjunktus, BME Ipari Me-
nedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 
 
Etikai Bizottság: 
Hajsrekker Sándorné 
Meleg Edit, minőség-, környezet,- és élelmiszerbizton-
sági vezető, Wolf Plastics Kft. 
Reizinger Zoltán, ügyvezető, Minőség és Rendszerek Bt. 

 
/Összeállította Dr. Rórh András főszerkesztő/ 

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

TTeerrvveezzeetttt  hheellyysszzíínn::  HHootteell  MMeerrccuurree  BBuuddaa  
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Záró előadásában Gerda István a NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezető 
igazgatója egy esettanulmány kapcsán (sóstóhegyi Arany Já-

AA  hheetteeddiikk  rrééggiióóss  rraannddeevvúú  ssiikkeerree  
TTaannááccsskkoozzttaakk  aa  ttáávvhhőősszzoollggáállttaattááss  sszzaakkeemmbbeerreeii  

  
„A távhőszolgáltatás aktuális kérdései-2010” címmel rendez-
ték a VII. regionális távhő-konferenciát a nyíregyházi Korona 
Hotelben. A rendező Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft., a Ma-
gyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége és az Energia-
gazdálkodási Tudományos Egyesület Szabolcs - Szatmár - 
Bereg megyei Szervezete ezúttal is színvonalas programot 
biztosított az időszerű témák iránt érdeklődő, több mint száz 
megjelent számára. 

Nagy László Nyíregyháza alpolgármestere, Mikó Dániel a vá-
rosi Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke, Dr. Uhri 
László a MaTáSzSz elnöke és Gerda István a Nyírtávhő ügy-
vezető igazgatója nyitotta meg, illetve üdvözölte a megjelente-
ket. 

László György a MaTáSzSz alelnöke a „Távhő jövője a meg-
újulók tükrében” címmel tartott nyitó előadást. Hallhattunk a 
megújulók alkalmazásának indokairól és lehetőségeiről, a kü-
lönböző típusok sajátosságairól. 

Lángfy Pál a Magyar Energia Hivatal osztályvezetője előadá-
sának „A távhő jogi szabályozásának aktuális kérdései” címet 
adata. A távhőszolgáltatás kihívásai, az energia-takarékosság 
és a megújulók problémái ismertetése mellett, az előadó le-
szögezte: a távhő versenyképességének fő felelőse az ön-
kormányzat. 

A „Bio erőmű építésének lehetőségei és korlátai” című elő-
adást Csonka Tibor a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. vezérigaz-
gatója és Lontay Zoltán a GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt. 
irodavezetője készítette és az utóbbi szakember adta elő. Az 
érdekelt felek (település, távhő-szolgáltató, társadalom, vállal-
kozó) szemszögéből láthattuk a biomassza felhasználás le-
hetőségét. A gazdasági hajtóerőt az jelenti, hogy a biomassza 
nagyjából a gázár feléért szerezhető be. 

Orbán Tibor energiagazdálkodási igazgató arról adott tájé-
koztatást, hogy munkahelyén a FŐTÁV Zrt.-nél mit tesznek a 
„Megújuló energiaforrások alkalmazásáért és az energiahaté-
konyság javításáért”. Érdekes információkat kaptunk az 
észak-budai hő-körzetben elhelyezett 20 MW-os biomassza 
fűtőműről és a Rákoskeresztúrra tervezett integrált geotermi-
kus forrásról. 

Győri Csaba a Pécsi Távfűtő Kft. műszaki igazgatóhelyettese 
előadásában a „Felhasználó közeli megújuló energiaforrások-
ról” beszélt. Az egyes megoldások ismertetésén túl az alkal-
mazások gazdaságossági számításait is megismerhettük. 

Az ebédszünetet követően Dr. Halász Györgyné a Debreceni 
Egyetem Műszaki Főiskolai Kar Épületgépészeti Tanszékének 
tanszékvezető főiskolai tanára tartotta foglyul a figyelmet 
„Geotermikus energia energetikai hasznosításának hatékony-
sága” című előadásával. Az idei Nemzetközi Geotermikus 
Konferencia kulissza titkai mellett az energetika jövőjét meg-
határozó tényezőket is megismertük. 

Sződi Sándor az Iparfejlesztési Közalapítvány Minőségfej-
lesztési Központjának ügyvezető igazgatója „A szervezeti ön-
értékelés kockázatai” című prezentációjával azoknak szeretett 
volna hatékony segítséget nyújtani, akik elindultak a kiválóság 
útján és szervezeti kiválóságuk javításán munkálkodnak. A 
buktatók mellett a hogyan tovább kérdései is megfogalma-
zódtak. 

Koronczai Gyöngyi a Reál-Energo Kft. pályáztatási projektve-
zetője az EU-s támogatásokra és a megszerzésükben vállalt 
közreműködésekre hívta fel a szakemberek figyelmét. Ki-
emelte a pályázni kívánt projekt alapos előkészítését, majd 
tényekkel támasztotta alá a pályázások hasznosságát. 
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nos Gimnázium és Általános Iskola) a megújuló energia al-
kalmazására irányította hallgatósága figyelmét. A projekt ke-
retében földgáz helyett pellet és fa-apríték biztosítja télen a 
fűtést és a használati meleg vizet, a téli időszakon kívüli hasz-
nálati meleg víz készítésére napkollektorok szolgálnak majd. 
A hőtermeléshez szükséges villamos energiát napelemek 
fogják előállítani. 

Gerda István megköszönte a szervezők munkáját, az előadók 
közreműködését, s jövőre folytatást ígért! 

Sződi Sándor 

______________________________________________  

MMiinnőőssééggtteecchhnniikkáákk  aa  vveerrsseennyykkééppeesssséégg  
nnöövveelléésséééérrtt,,  sszzeerrvveezzeettii  öönnéérrttéékkeellééss  

2 napos képzés 
A termékminőség versenytényezővé válásakor az első, széles 
körben elterjedt dokumentum az ISO 9000-es sorozata volt. 
Létrejöttének alapgondolata a biztonság, a termék hibamen-
tessége. Azokban az ágazatokban fejlődött ki, ahol fontos volt, 
hogy nem megfelelő termék ne kerüljön ki a vállalat kapuján 
(pl. hadfelszerelési ipar, űrkutatás). 

Hamarosan kiderült, hogy a minőségirányítási rendszereknek 
jóval szélesebb területen is létjogosultságuk van, például ab-
ban, hogy a nem megfelelő terméket a gyártás korai szaka-
szában kiszűrjék és ezzel a hibalehetőségeket csökkentsék, 
tehát gazdasági hasznot is hoznak.  

Az ISO 9000-es szabványsorozat, melyet – részben kény-
szerből, részben divatból, részben önmaguk iránti igényes-
ségből – nagy tömegek – bár igen eltérő eredménnyel – ve-
zettek be, betöltötte azt a szerepét, hogy a minőség-szemlélet 
mindennapos evidenciává váljék. Napjainkban azonban nem 
tekinthető többé iránytűnek, de eredményeit, pl. az ISO 9004-
ben rejlő tartalékokat, hasznosítani lehet a jövőben is, első-
sorban a versenyképesség növelésére. 

Az ISO 9004 szabvány új változata ugyanis jelentős mérték-
ben tartalmazza azokat a gyűjtőnéven TQM-nek nevezett, 
módszereket és eljárásokat, melyekkel a szervezet a minősé-
get a versenyképesség növelésével egyidejűleg fejleszti. 

A TQM alappillére a vezetőség elkötelezettsége és részvétele 
a minőségirányítási rendszer működtetésében. Az ISO 
9001:2000, majd későbbi kiadása, az ISO 9001:2008 szab-
vány már a TQM alapelveken épül fel. Ennek megfelelően a 
menedzsment feladatkörét is a TQM szemléletnek megfele-
lően kell értelmezni. 

A minőség technikák célja tehát útmutatást nyújtani minden 
szervezet számára a tartós siker megvalósításának támogatá-
sához a minőségirányítási megközelítés alkalmazásával, egy 
összetett, igényes és állandóan változó környezetben. 

Egy további céljuk az önértékelés alkalmazása, mint fontos 
eszköz a szervezet vezetését, stratégiáját, irányítási rendsze-
rét, erőforrásait és folyamatait felölelő érettségi szint átvizs-
gálására. 
Minthogy a képzés átfogó ismereteket nyújt a résztvevőknek 
mindazokról a technikákról, amelyek révén nemcsak a termé-
kek és technológiájuk minősége fejleszthető, hanem alkalma-
zásuk a szervezet versenyképességét is növeli, a részvétel 
kettős célt tűz ki. Egyrészt a minőségirányítási ismeretek 
nyújtása révén hozzásegít az ISO 9001 szerinti, szabványos 
rendszer kialakításának és adott esetben tanúsításának eléré-
séhez, esetleg külső tanácsadó kiváltásához, másrészt olyan 
ismereteket is közöl, melyek célszerű alkalmazásával a szer-
vezet számottevő versenyelőnyökre is szert tehet. 
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Program 
1. nap 
09.00 – 10.50 Minőség és versenyképesség 

Szervezeti önértékelés – szervezeti kiválóság 
A szervezeti önértékelés módszertana és 
tapasztalatai 

10. 50 – 11.10 Szünet 
11.10 – 12.40 Minőségtechnikák 

(PDCA, Brainstorming, Benchmarking, FMEA, 
Folyamatábra, Hétlépéses problémamegoldás, 
OK-okozati elemzés, Pareto diagram, Korlátok 
elmélete, 5S, SWOT-COMP, Six Szigma, 
Lean,) 
Stratégiai tervezés 

12.40 – 13.20 Ebéd 
13.20 – 14.20  Team munka 

Projektmenedzsment, változásmenedzsment 
14.20 – 14.40 Szünet 
14.40 – 16.00 Csoportmunka – benchmarking NMD győztes 

pályázatokból 
2. nap 
09.00 – 10.30 A szervezeti önértékelés megtervezése és 

végrehajtása 
Pályázatok objektív értékelése 
A szervezeti önértékelés kockázati tényezői 

10.30 – 10.50 Szünet 
10.50 – 12.20 Esetpélda – egy alkritérium feldolgozása 
12.20 – 13.00 Ebéd 
13.00 – 14.30  Esetpélda – egy alkritérium feldolgozása 
14.30 – 14.50 Szünet 
14.50 – 16.00 Esetpélda – egy alkritérium feldolgozása 

Tréningzárás 

Trénerek:  Rózsa András, ISO 9000 FÓRUM elnök, EOQ 
vezető tanácsadó, 
Sződi Sándor, IFKA Minőségfejlesztési Központ 
minőségszakértő, ügyvezető igazgató 

Tréning időpontok: 
- Szeptember 27-28. (hétfő - kedd), 
- Október 27-28. (szerda - csütörtök), 
- November 15 - 16. (hétfő - kedd), 
- December 14 - 15. (kedd - szerda). 

Részvételi díj: 80.000 Ft. + ÁFA / 2 nap 
A részletes program és jelentkezési lap megtekinthető és 
letölthető a www.mik.hu honlapról is. 
További információk: 

Nagy Zsuzsanna, oktatás és rendezvényszervező 
nagyzs@ifka.hu 
Sződi Sándor, ügyvezető igazgató szodi@ifka.hu 
Tel.: +36 1 332 0362 / Fax: +36 1 332 0787 

______________________________________________________________________________   
  

AAkkkkrreeddiittáálltt  ÖÖnnéérrttéékkeellééssii  sszzaakkéérrttőő  kkééppzzééss  
Az Iparfejlesztési Közalapítvány Minőségfejlesztési Központja 
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 honlapról 
tájékozódhatnak kedves olvasóink. 
A tréninggel kapcsolatos kérdésekre Nagy Zsuzsanna és 
Sződi Sándor áll szíves rendelkezésükre a +36 1 332 0362-es 
telefonszámon. 
 
______________________________________________  
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXIIXX..  éévvffoollyyaamm..  77..  sszzáámm  22001100..  jjúúlliiuuss  

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  
SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

Szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsment 
jellemzői 2. rész - Gelei Andrea – Gémesi Katalin 

Special Management Characteristics of Supply 
Chains of Services – Part 2 – Gelei, Andrea – 
Gémesi, Katalin 

Korlátok elmélete (Theory of Constraints) alapelveinek és 
eszközeinek összefoglalása 2. rész - Dr. Balogh Albert 

Summary of Basic Principles and Tools of the 
Theory of Constraints, Part 2 - Dr. Balogh, Albert 

Az EFQM modell változásai a 2006. évi Közoktatás 
Minőségéért Díj modell tükrében - 1. rész, Csiszár Miklós 
Béla 

Changes of the EFQM-model, Reflected by 2006 
Year’s Award for Quality in Public Educatio -Part 1 - 
Csiszár, Miklós Béla 

Szabvány alapú minőségfejlesztő rendszerek az 
egészségügyben - Csikai Sándorné 

Standard Based Quality Development Systems in 
Health Care – Csikai, Katalin 

Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Somogyiné Alabán 
Ildikóval - Sződi Sándor 

The Best among the Best – Interview with 
Somogyiné, Alabán Ildikó – Sződi, Sándor 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

A Magyar Minőség Társaság 20. Közgyűlése 

20th General Assembly of the Hungarian Society for 
Quality 

XIX. Magyar Minőség Hét 19th Quality Week 

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

A hetedik régiós randevú sikere Success of the Seventh Region Gathering 

Minőségtechnikák a versenyképesség növeléséért, 
szervezeti önértékelés - 2 napos képzés 

Quality Tools and Methods to Develop 
Competitiveness – Self Assessment, Two Day’s 
Training 

Akkreditált önértékelési szakértő képzés Accredited Training for Self Assessment Experts 
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